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SEPTYNI LIETUVOS ŠIMTMEČIAI
ANTANAS KUČAS

LITHUANIA 700 YEARS. Edlted 
by Dr. Albertas Gerutis, Translated 
by Algirdas Budreckis, Introduc- 
tion by Raphael Sealy. Manyland 
Books, New York 1969. Kaina 
$12.00. VU + 474 puslapiai. Copy- 
right by Lithuanian Independence 
Fund, Ine.
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Tokiu vardu praėjusį pavasarį 
pasirodė anglų kalboje ilgai re
klamuota knyga, kurią išleido 
Lietuvos Nepriklausomybės fon
das. Leidėjai pasirūpino ją pri
statyti didesnėse Amerikos lietu
vių kolonijose, veždami visuome 
nei parodyti net jos autorius 
kaip kokias Hollywoodo žvaigž
des. Tai buvo pirmas toks iškil
mingas knygos pristatymas.

“Lithuania 700 Years” yra 
sudėtinis veikalas, kurio bendra
darbiais yra dr. Jonas Puzinas, 
dr. Juozas Jakštas, dr. Albertas 
Gerutis, dr. Algirdas Budreckis 
ir ministeris Stasys Lozoraitis. Re 
dagavo dr. Gerutis. Veikalo tiks
lą savo įžangos žodyje redak
torius nusakė kaip užmojį pasek
ti lietuvių tautos praeitį nuo 
seniausių laikų iki šių dienų, y- 
patingai pabrėžiant XX a. nepri
klausomos Lietuvos, valstybės su
siformavimą. Todėl du trečdaliai 
visos knygos paskirti 1918-1940 
m. nepriklausomybės laikotar
piui ir po jo sekusioms okupaci
joms.

Veikalas taikomas visiems skai 
tytojams, kurie domisi Rytų Eu
ropos, ypač Lietuvos, istorija. Jis 
ypatingai skiriamas jaunesnei 
Amerikos lietuvių kartai, kuriai 
anglų kalba gali būti lengviau 
suprantama negu lietuvių.

Redaktorius sakosi pasitelkęs 
žymius specialistus atitinkamose 
srityse, kiekvienam suteikdamas 
laisvę išdėstyti savo skyrių pagal 
savo nuožiūrą ir jam prieinamą 
medžiagą bei šaltinius. Šiuo kuk
liu pavedimu redaktorius tarsi 
nusiima atsakomybę už veikalo 
turinį. įvadą parašė prof. Rapha
el Sealey.

Knygos turinys ir sąranga

Gražiu aplanku ir estetišku 
kietu apdaru knyga savo turinį 
paskelbė tik viename puslapyje: 
The Origins of the Lithuanian 
Nation — J. Puzinas (1-42 p.), 
Lithuania to World War I — 
J. Jakštas (43-144 p.), Indepen- 
dent Lithuania — A. Gerutis 
(145-312 p.), Lithuanian Resis- 
tance, 1940 - 52 — A. Budreckis 
(313-392 p.) Liberation At- 
tempts from Abroad — A. Bud
reckis (393-442 p.), The Pros-
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pects for Lithuanian Liberation 
— S. Lozoraitis (443 - 449).

Turinyje, kaip matome, nėra 
pažymėta jokių smulkesnių pa
dalinių. Neapsipažinusiems su 
Lietuvos istorija, šis turinys įtai
goja, kad pirmose dviejose da
lyse kalbama apie Lietuvą tik 
bendrai, — jos kraštą, gyvento
jus, papročius, o valstybė (Inde- 
pendent Lithuania) atsirado tik 
trečioje dalyje, vadinasi 191b 
metais.

Paprastai skaitytojas su knyga 
susipažįsta pirmiausia iš turinio. 

I Kai to nėra, dažnas ją pavartys 
keliose vietose ir padės į šalį, kol 
turės daugiau laiko, o specialis
tas vargu ar susigundys gilintis 
į nežinomą knibždyną. Gi ieškan
čiam trumpų informacijų — vi
sai beviltiškas reikalas, nes ir var 
dynas (index) gale gana skur
dus.

Kiek miglota yra ir pati kny
gos antraštė. Juk lietuviai ir jų 
kraštas Lietuva gyvavo ir prieš

Lenkjos karaliaus ir Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Žygimanto Augusto 
sidabrinis trigrašis

valstybės įsikūrimą, gal dvigu
bai ar trigubai ilgiau negu pra
sidėjo šis aprašomasis laikotarpis. 
Būtų buvę daug tikslingiau pa
čioje antraštėje akcentuoti valsty 
bingumą, pavyzdžiui LITHUA
NIA: 700 YEARS OF STATE- 
HOOD.

Kiekvienas rašinys paprastai 
turi planą, kuris kūriniui suda
ro griaučius. Juo labiau to reikia 
knygai. Po pagrindinės antraštės 
yra žymimi skyriai ir poskyriai. 
To prisilaikė Puzinas, Jakštas ir 
dalinai Budreckis, tik nežinia ko
dėl to nepadarė pats redaktorius 
Gerutis. Jis po Independent Li
thuania stogu į 168 puslapių 
tekstą sukišo net 43 skirsnelių 
antraštes... Tai jau daugiau ne
gu neapsižiūrėjimas.

Teksto sudėjimą į puslapius, 
vadinama knygos laužymą, tur 
būt, atliko koks menkų kvalifi
kacijų seržantas. Visi puslapiai 
turi po lygų eilučių skaičių. Tai 
gražu. Tačiau susižavėjimas dings 
ta, kai randi apačioje puslapio 
naujo skyriaus antraštę ir tik dvi 
ar tris eilutes teksto (pvz. 4, 12, 
13, 18, 20, 51, 66 ir t. t.), o 33 
ir 81 p. turi net pagrindines ir 
antrines antraštes su dviem ei
lutėm teksto. Taip pat netrūksta 
nė rekordinio ilgio antraščių (13 
ir 33 p.). Skyreliai kai kur neap
galvoto trumpumo: 51 p. net trys 

skyrelių antraštės. Greičiausia, 
kad toks pat specialistas redaga
vo ir paties redaktoriaus skyre
lių tvarką, nes po sovietų ultima
tumo ir Lietuvos užėmimo ap
rašymo seka straipsnis apie ne
priklausomos Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą, ir tuoj po to aprašo
mas sovietų valdžios formavima
sis (255, 258 ir 265 p.).

Neišvengta net skyrių antraš
čių kartojimosi: The Renewed 
Wars with Moscow 77 ir 91 p.; 
The Collapse of Nazi Germany 
ir Collapse of German Rule 293 
ir 355 p.; The Lithuanian Ameri
can Council net tris kartus: 404, 
416, ir 430 p.

Keletas verkiančių smulkmenų

Kryžiuočių ordinas Jakšto ap
rašymuose (47-78 p.) turi net 
šešis vardus: Teutonic Knights, 
Knights, Order, German Order, 
the Germans ir Prussian Order. 
Visi tie vardai mirguliuoja greta

Livonijos (kalavijuočių) ir dar 
Rygos arkivyskupo. Nė vienas jų 
nepaaiškintas jokiais aptarimais, 
nei teritorijomis, tai kaip čia ga
li susigaudyti skaitytojas? Auto
rius dar tekstą pamargina tokiais 
vardais, kaip Žečpospolita, Za- 
parože Ziče, Užnemunė, lenkų 
partija PePeSe ir t L

Gerutis panašiai daro su vokiš
kais titulais. Kandidatas į Lietu
vos karalius vadinamas: Wil- 
helm Herzog von Urach, Graf 
von Wuerttemberg, Dūke of U- 
rach, Dūke Urach ir Urach 
(158-161 p.). Vokietijos kancle
ris vadinamas: Prince Max von 
Baden, Chancellor von Baden, 
Prince von Baden ir Dūke of 
Baden (159-160 p.), — kone 
kiekviename sakinyje vis kitaip.

Budreckis jau šaudo partizani
niais sviediniais: NKVD - LAS 
- LKG - LIG - LAF - LLKS - 
VLK - VLIK - LPS - VGPS - 
BDPS - MVD - MGB - NKGB - 
LF - VLAK - CPSU - ALT - 
LVS - BALF - LAIC - ELTA - 
ACEN - UNESCO - CACEED - 
PLB-LOK-BATUN... (tarp 315- 
439 p.). Vieni tų hieroglifų y- 
ra sudaryti pagal rusų, kiti pagal 

, lietuvių, treti pagal anglų kalbo
se organizacijų pavadinimų ini
cialus. Vardyne, deja, jie nepažy
mėti, tai skaitytojas turi jų ieš
koti kur nors jau skaitytuos

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Žygimanto Augusto 1566 m. sidabrinis 
keturgrašis

puslapiuos arba visai nepaisyti.
Visi autoriai mėgsta vartoti 

įvairių kalbų posakius (lotyniš
kus, vokiškus, prancūziškus, kar
tais ir lietuviškus), kurie never
čiami anglų kalbon. Vertėjo dau 
giau kreipti dėmesio ir vardų bei 
pavardžių žymėjimui. Kai kur 
rašoma tik pavardė (Hymans, 
Petisnė, Veriov.kinąs), kitur prieš 
pavardes stovi tik vardo inicia
lai. Dažnai minimas Antanas 
Merkys pavadinamas ir Juozu 
(242 p.). Neaišku, kodėl Vytau- 
as krikštytas Vigandu ir Alek

sandru (58-59 p.) Ten pat ir 
Jadvyga (lenkai ją vadina Jad
vyga) rašoma vokišku Hedwig 
vardu.

Didelė Lietuvos švietimui 
skriauda gimnazijas vadinti 
“High School”'. Tai su mažom 
išimtim eina per visą knygą, tar
si autoriai visai nepažintų Ame
rikos švietimo santvarkos. Visur 
turėjo būti rašoma gimnazija ir 
jos aptarimas pažymėtas vardy
ne. Nedidelė autoriams garbė 
vienintelį nepriklausomybės lai
kais Lietuvos universitetą (nuo 
1930 Vytauto Didžiojo universi
tetą) vadinti Kauno universite
tu.

Tokių “verkiančių” smulkme
nų yra ir daugiau. Jų lengvai 
būtų išvengta, jei autoriai ir re
daktorius savo darbui būtų su
telkę daugiau dėmesio ir širdies.
Atskirų autorių įnašas

Šio sudėtinio veikalo autoriai 
turėjo daug lengvatos medžiagos 
telkimo atžvilgiu. Jiems tereikė
jo atrinkti faktus, kurie, jų ma

1549 metų Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos sidabro grašis

nymu, tiko pasirinktam uždavi
niui, ir juos kompiliacijos būdu 
sugrupuoti į deramą vienetą, 
nes neatrodo, kad veikalas pre
tenduotų į mokslinę studiją. Vie
nintelė autorių problema buvo 
ką ir kaip pasakyti, visų pirma 
drauge aiškiai aptarus veikalo 
apimtį, jo paskirtį ir pačią veika
lo auditoriją — skaitytojus. Žo
džiu, paruošti patrauklų ir vi
siem suprantamą kūrinį, aukš
čiausia verte laikant savo tėvynę.

Lietuvos istorijos veikalų jiems 
nestokojo. Čia galima paminėti 
dr. Adolfo .Šapokos, dr. Vandos 
Sruogienės ir angliškus dr. Kons
tantino Jurgėlos bei Thomas G. 
Chase veikalus. Rezistencijos rei
kalui taip pat gerokas pluoštas 
darbų: dr. Algirdo Budreckio, K. 
V. Tauro, Juozo Audėno, Juozo 
Daumanto ir puikus N. E. Sūdu
vio “Vienui vieni.” Visiems ga
lėjo daug talkinti Lietuvių En
ciklopedija. Gi ir patys autoriai 
bibliografijos sąrašuose nurodė 
daugybę literatūros. Tik kažin 
kodėl nėra bibliografijos J. Jakš
to skyriui.

Pirmoje dalyje dr. Puzinas pa
teikė įdomių archeologijos duo
menų apie pirmuosius lietuvių 
tautos pėdsakus, juos paremda
mas ir filologiniais šaltiniais. Ma 
no supratimu, šios knygos apim
tyje galima buvo apsieiti be gau
sių smulkmenų ir visai nereikė
jo pasakoti apie lietuvių kilmės 
romėnišką, frygišką ir kitas teori
jas, kurias jis pats atmeta 
(111 p.). Dėl angliškai skai
tančių patogumo derėjo matavi
muose žymėti ne vien metrinę

APIE DUONĄ

Buvo vienos imperijos žmo
nės, kurie šaukė duonos ir žai
dimų. Šiandien pasaulyje vyks
ta įvairiai, vieni šaukia duo
nos, kiti laisvės, treti žaidimų. 
Tačiau įdomu, kad dažnai šau
kia duonos ir tie, kurie jos pa
kankamai turi. Tai mūsų nuo
latiniai baliai, kuriuose domi
nuoja materialinė, o ne dvasi
nė pusė. Žinoma, balių niekas 
neneigia, jie neblogas daiktas, 
tačiau ir geriausi daiktai turi 
šešėlinę pusę. Šiais laikais pa
rengimų daug, tikrai ne vie
nam sunku savaitgaliais bėgio
ti iš vieno parengimo į kitą, 
tačiau galima pasakyti, kad nie
kas už rankos į banketus ne
traukia. Gal ir taip, tačiau kiek
vienas banketas yra rengiamas 
gerąm tikslui, todėl automatiš
kai kiekvienas, kuris nenori at
sisakyti gero tikslo rėmimo, yra 
moraliai verčiamas į tokį balių 
eiti. Ir būtų gera, kad tikrai 
būtų galima apsieiti be mora
linio spaudimo.

Seniau būdavo daugybė pa
rapijų piknikų, tačiau vėliau 
jįe panaikinti, primenant žmo
nėms, kad vieton to jie gali 
padidinti savo auką. Ir niekas 
tų piknikų šiandien nebepasi- 
genda, net ir parapijos, kurių 
labui jie buvo ruošiami.

Anaiptol mes čia nenorime 
pasisakyti prieš balių ruošėjus, 
čia laisvas kraštas, ir kas ką 
nori tedaro, tik norime pažy
mėti, kad jie per daug reika
lauja pastangų ir per maža duo
da pelno, gal jų tiek ir nerei
kėtų. Iš antros pusės, jei jų ne
galima sumažinti, bent jau rei
kėtų juos suderinti taip, kad 
baliai nesikirstų su mūsų kultū
riniais parengimais, kuriuose 
gal neduodama duonos, bet žai
dimų, turtinančių mūsų dvasią. 
Tai įvairūs meno vakarai, kon
certai ir panašūs įvykiai, kurie 
žmogiškajam silpnumui gal ir 
ne tiek žavūs kiek eiliniai ba
liai. Žmogui reikia pasilinks
minti, juo labiau, kad tas pa
silinksminimas suneša pelno ge
ram tikslui, tačiau rudeninių 
balių gausoje žmogui gana sun
ku pasidalyti.

Štai kitą šeštadienį Chicago- 

sistemą.
Dr. Jakštui teko pats sunkiau

sias uždavinys: į 100 puslapių 
sutalpinti beveik visų 700 metų 
Lietuvos istoriją. Tam tikslui rei 
kėjo labai kruopštaus paskaičia
vimo, apimant svarbiausius įvy
kius, vengti smulkmenų ir as
meniškų sprendimų, dėstyti aiš
kiai ir objektyviai.

Pati Lietuvos istorijos pradžia 
mums iškelia Mindaugo asmeny
bę. Kaip medievalistui, Jakštui 
buvo dėkinga proga Lietuvą į- 
vesdinti į Vakarų pasaulį, pla
čiau pavaizduojant Mindaugo ry 
šius su popiežium, jo vainikavi
mą, kovą dėl vyskupo priesai
kos ne tam, kam reikia, buvo 
proga Mindaugą parodyti kaip 
valstybininką, o ne kaip brolių 
ir brolėnų žudiką (45-46 p.), pa
sikliaujant vien Volinijos kroni
ka, o ne gausiais istorikų moks
liniais tyrinėjimais, kurie tai pa
neigia. Nevertėjo minėti nė prie
šų tauškalų apie žemą Gedimi
no kilmę (50 p.).

IR ŽAIDIMUS
je įvyksta trys baliai ir vienas 
literatūros vakaras - tikrai neei
linė meno šventė. Sakoma, kad 
Chicagoje užtenka žmonių net 
keliems parengimams tą patį 
vakarą. Gal ir taip, bet šiaip 
ar taip, juk vis tiek turime duo
ti pirmumą tokiai meno šven
tei, kokios niekad nebuvo isto
rijoj ir kokia niekad nepasikar
tos gal ne tik mūšų, bet ir pa
saulio literatūroj. Kitą šeštadie
nį įteikiama premija vienam se
niausių lietuvių rašytojų kan. 
Mykolui Vaitkui, bene pusės 
šimto veikalų autoriui. Tą pa
tį vakarą ten pat įteikiama ir 
premija rašytojai Danutei Bra- 
zytei-Bindokienei, kuri beveik 
puse šimto metų jaunesnė už 
mūsų veteraną rašytoją. Tai 
kažkoks dviejų literatūrinių kar 
tų paryškinimas. Negana to, tą 
patį vakarą po iškilmingos da
lies dainuoja mūsų viena ryš
kiausių solisčių Valentina Koje
lienė. Kultūros priedo pareiga, 
be abejo, pasisakyti už tai, kad 
visi eitų ten, kur pagerbiama 
mūsų literatūra ir mūsų daina. 
Tai bus žaidimai akiai ir duo
na sielai. Ir tiesiog gaila tų, 
kurie jaučia moralinės pareigos 
eiti į vieną ar į kitą balių, juk 
jei rengiama, tai padaroma ir 
išlaidų ir pažadų. Žmogus jau
čia moralinę pareigą eiti į jam 
artimam tikslui rengiamą balių, 
bet irgi jis jaučia, kad tam tik
ra prasme save apvagia, nes il
gaamžio rašytojo gal tokia ge
ra proga nebepasitaikys pama
tyti ir išgirsti, kai atvažiavi
mas į Chicagą mūsų literatū
ros veteranui nėra taip jau pa
prastas.

Taigi, šiaip ar taip, reikėtų 
geresnio tų visų parengimų ko
ordinavimo. Yra mūsų dien
raštyje skelbiamas parengimų 
kalendorius, jį visi seka ir jis 
visiems prieinamas, tačiau, žiū
rėk, kas nors jo nebesilaiko ir 
pabando laimę, tuo pačiu pa
kenkdamas sau ir kitiems. Ir 
iš to galima padaryti šią kon
krečią, malonią ar nemalonią 
išvadą. Balių buvo ir bus dar 
kiek nori, o tokios literatūrinės 
šventės nebuvo ir vargu ar ka
da nors bebus.

Myk. Meilūnas

Keistoka, kad autorius priima 
už gryną pinigą pasakas apie 
1387 m. krikštą, įvykusį vasario 
mėnesį, Esą Jogaila su Vytautu, 
atvykę Vilniun su kunigais krikš 
tyti, suvarė žmones (manyčiau, 
kad tai buvo didikai) į Nerį... 
Viena, tai buvo žiema, antra ka
talikai krikštydami nenardina,— 
tai tik ortodoksų paprotys. Apra
šydamas bažnyčiai suteiktas 13- 
87 - 89 m. privilegijas, autorius 
neužmiršta pažymėti, kad kiek
vienam parapijos kunigui leidžia 
ma statytis smukles... Ir skyrelį 
baigia griežta savo išvada: turtin 
ga bažnyčia išplėtė savo hierar
chiją po visą kraštą, nors nepa
jėgė išnaikinti pagonybės, kuri 
klestėjo keletą amžių (59-60 p., 
o 62 p. autorius jau paremia 
priešingą nuomonę).

Dėl privilegijų tenka pasakyti, 
kad jos pažymi, jog viskas čia 
teikiama Vakarų Europos kraštų 
pavyzdžiu. Taigi, ir smuklės, ku
rios mums gali nepatikti, taiko- 

(Nukelti j 2 psl.).
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Mokslo ir kūrybos simpoziumo ekrane (I)
SEPTY.'II LIETUVOS ŠIM TMEČIAI

Prof. dr. Algirdas Avižienis

JURGIS JANUŠAITIS

Mūsų spaudoje jau kalbama 
apie Mokslo ir kūrybos simpo
ziumą, kuris įvyksta Chicagoje 
Padėkos dienos savaitgalį, lapkri 
čio mėn. 26-30 d. Šios rūšies su
važiavimas bus pirmas lietuvių 
išeivijoje, jame ypač dalyvaus 
jaunieji mūsų mokslininkai ir 
dirbantieji savose profesijose.

Mokslo ir kūrybos simpoziu
mu reikia susidomėti ir plačiajai 
lietuvių visuomenei, nes simpo
ziumo programa jau pačių moks
lininkų gerai paruošta, paskaitos 
ir forumai klausytojui atskleis 
daug naujų, vertingų žinių. To
kio suvažiavimo proga šiandien 
pradedam supažindinti kultūrin. 
priedo skaitytojus su aktyviais 
lietuviais mokslininkais, su ku
riais visuomenė turės progos su
sitikti Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo dienose.
Šiandieną pakalbėsime apie vie

ną iš pirmųjų šio simpoziumo 
sumanytojų bei iniciatorių ir ak
tyvų suvažiavimo dalyvį prof. dr. 
Algirdą Avižienj.

Prof. dr. Algirdas Avižienis gi
mė dar neprikl. Lietuvoje, 1932 
m. liepos mėn. 8 d. Vokietijo
je lankė Eichstaetto ir Hanau 
lietuvių gimnazijas ir pastarąją 
baigė 1949 m. Didžioji emigra
cijos srovė Amerikon atnešė ir 
jaunąjį Algirdą. Šioje svečių ša
lyje pradžia sunki. Jis metus lai
ko pluša matracų fabrike ir 1951 
metais vėl kimba į mokslą II- 
linois universitete, Chicagoje 
(Navy Pier). 1954 metais Al
girdas savo studijas apvainikuo
ja, Illinois universitete gaudamas 
Bachelor of Science, geriausiais 
pažymiais, elektros inžinieriaus 
diplomą.

Gavęs “University Fellowship” 
stipendiją, studijas tęsė Illinois 
universitete ir 1955 metais gau
na Master of Science diplomą.

Kaip gabus inžinierius pakvie
čiamas ir dirba tyrimų inžinie
riaus darbą Kalifornijos Tech
nologijos Instituto “Jet Propul- 
sion Laboratory”, Pasadena, Ca- 
lifornijos mieste nuo 1955 iki 
1956 m.

Po to vėl gauna “Fellowship” 
stipendiją ir 1956-60 metais stu
dijas tęsia Illinois universitete 
“Digital Computer Laboratory”, 
specializuodamasis skaičiavimo 
mašinų (kompiuterių) teorijoje 
bei dirbdamas prie ILLIAC II 
kompiuterio planavimo ir kons
trukcijos.

1960 m. įsigijo Doctor of Phi- 
losophy diplomą, savo disertaci
joje išvystydamas naują skaičių 
reprezentavimo sistemą kompiu
teriams. Už šį darbą A. Avižie
nis pakviečiamas į Sigma XI 
mokslinių tyrimų draugiją.

1960 metais sugrįžo į “Jet 
Propulsion Laboratory”, kuriai 
nuo 1959 m. National Aeronau- 
tics and Space Administration 
(NASA) yra pavedusi mėnulio 
ir planetų tyrimo darbus, varto
jant automatinius erdvės laivus 
(spacecraft). Čia 1961 m. prof. 
dr. A. Avižienis pradėjo automa
tiškai save pasitaisančio naviga
cijos kompiuterio “STAR” — 
(Self—Testing and—Repai ring) 
Spacecraft Guidance Computer 
tyrimą ir išvystymo projektą, ku
riam ir iki šiol vadovauja.

“STAR” kompiuterio labora
torijos modelis pradėjo veikti šių 
metų laikotarpyje. Apie šį pro
jektą plačiai buvo rašoma tech
nikos ir bendroje JAV spaudo
je, pažymint šioje srityje ir pro 
jėkto vykdytojo dr. A. Avižie- 
niaus įnašą šiame darbe.

“Jet Propulsion Laboratory ” 
planuoja STAR kompiuterį nau
doti 1974 m. erdvės laivo kelio
nėje į Jupiterį ir 1977-1979 m. 
“Grand Tour” kelionėje pro Ju
piterį ir Uraną į Neptūną (9 me
tų kelionė), ir kelionėje pro Ju
piterį ir Saturną į Plutoną (11 
metų kelionė). Šiose planetų ty
rimo kelionėse STAR kompiute
ri atlikę piloto pareigas — aps

kaičiuos erdvės laivo kontrolės 
signalus ir automatiškai patai
sys (pamainys atsargine dalimi) 
sugedusias erdvės laivo sistemas.

1962 metais prof. dr. A. Avi
žienis pakviestas profesoriauti į 
Kalifornijos universiteto, Los 
Angeles mieste, (UCLA) inži
nerijos fakultetą, kuriame jis iš
vystė bei administruoja tris kom
piuterių mokslo kursus ir vykdo 
tyrimus kompiuterių sistemų te
orijos srityje. 1966 m. pavasario 
semestrą praleido Meksikos Val
stybiniame politechnikos institu
te, kuriame “U.S. Agency for In- 
ternational Development” (AI 
D) pavedimu padėjo organizuo

ti pokoleginių studijų programą 
kompiuterių srityje.

Šiuo metu prof. dr. A. Avižie
nis turi Associate Professor pa
reigas UCLA kompiuterių moks
lo fakultete ir pirmininkauja šio 
fakulteto daktaratų programos 
(Ph. D. Field) komitetui. Taip 
pat yra viso Inžinerijos ir taiko
mųjų mokslų instituto profesinių 
studijų komiteto pirmininkas.

1969 m. išrinktas j viso UCLA 
universiteto Akademinio senato 
septynių asmenų komisija, kuri 
administruoja ir tvirtina naujus 
eksperimentinius kursus ir prog
ramas, įskaitant ir dąug dėmesio 
iššaukusias “etnines” studijas.

Prof. dr. A. Avižienis priklau
so “Association for Computing 
Machinery” ir “Institute of Elec- 
trical and Electronics Engineers” 
(IEEE) profesinėms organizaci
joms. Pastarosios pavedimu 1966 
m. vasario mėn. dr. A. Avižienis 

suorganizavo ir pirmininkavo 
pirmajai specialistų konferenci
jai “Neklystančių kompiuterių” 
srityje. Po konferencijos už šįjį 
darbą buvo apdovanotas “Com
puter Group Honor Roll” žyme
niu. 1969 m. pirmininkavo an
trajai tokiai konferencijai, įvyku
siai UCLA universitete. Su pas
kaitomis lankosi eilėje JAV uni
versitetų. Yra parašęs daugiau 
kaip 30 mokslinių straipsnių ir 
gavęs vieną JAV patentą.

Prof. dr. A. Avižienis savo dar
bus pristatė paskutiniuose trijuo
se pasauliniuose Informacijos 
mokslų kongresuose — 1962 m. 
Miunchene, 1965 m. New Yorke 
ir 1968 m. Škotijoje.

Pirmajame Pan-Amerikos In
žinerijos kongrese, 1965 m. Me- 
xico City, už mokslinį darbą 
kompiuterių teorijoje gavo auk
so medalį. Taip pat spaudai bai
gia ruošti dvi knygas: tyrimų 
monografiją “Aritmetinių algo
ritmų teorija” ir vadovėlį (su G. 
Estrin) “Informacijos inžinerijos 
pagrindai”.

Kaip matyti iš jo nueito mok
slo ir darbų kelia, prof. dr. Al
girdas Avižienis visą savo, paly
ginti dar neilgą, gyvenimą paš
ventė mokslui ir pasiekė moks
le džiuginančių aukštumų. Tai 
atliko kantrybę pasišventimu

(Atkelta iš 1 nsl >
mos vynuogių augintojų kraš- j 
tams. Būtų buvę gera, jei auto
rius būtų pasakęs, ką XIV a.: 
smuklės Lietuvoje galėjo pardavi' 
nėti.

Vytautas mūsų istorijoje yra 
didžiausia asmenybė. Jo politika I 
pilna visokių vingių, pasirašo
mos su priešais sutartys tebuvo 

Įtik jų apraminimas, besiruošiant 
kitam suplanuotam žygiui. Todėl 
vargu ar autoriui vertėjo pami
nėti, kad, atsidūręs Ordino že
mėje iš Krėvės kalėjimo, jis vokie 
čiams atidavęs daugiau žemių į 
vakarus nuo Nemuno ir iki Ru
sų sienos pietuose ir pareiškęs,! 
kad tos žemės niekad nepriklau
sė mūsų protėviams, jos nuo se
niausių laikų priklausė Ordinui 
(58 p.).

Salyno sutarties pasirašymo 
proga (1398 spalio 12) esą Vy
tautas ' pasirašęs vienas Lietuvos 
vardu. Iš tikrųjų, ten buvo pri
kabinta dar 10 didikų ar bajo- 

1 rų antspaudų. Kai man teko tą 
I dokumentą matyti ir skaityti Ka- 
1 raliaučiaus archyve, ten buvo li
kę 7 antspaudai, kurių ryškiau- 

I sias yra paties Vytauto. Vorkslos 
kautynės, anot autoriaus įvyku
sios prie Dono. Gi Vorksla įte
ka į Dnieprą, toli į vakarus nuo 
Dond (63 p.).

Žalgirio mūšis paminėtas vos 
keliomis eilutėmis (63-64 p.). 
Nieko neužsiminta apie karinių 
jėgų santykį, nors anų laikų isto
rijoje jis laikomas žymiausiu mū
šiu, nė apie Ordino magistro Ul- 
rich von Jungingen žuvimą, net 
nėra kautynių datos, tik pasaky
ta, kad lietuvių lenkų jėgos bu
vo “successful.” Nuo savęs norė
čiau pridėti, kad čia Vytauto su
menkinimas yra tikrai success
ful.

Tokioj pat šviesoj yra Vytau
to karūnacijos reikalas. Jau Sa
lyno sutartį pasirašant, Vokiečių 
ordino magistras prisidėjo prie 
lietuvių didikų šauksmo Vytau
tą vadinti karalium. Kai vokie
čiai pajuto artėjantį karą, esą jie 
1409 m. jau kreipęsi į imperato
rių Zigmantą (kuris imperato
rium tapo tik 1410 m. rudenį) 
suteikti Vytautui karaliaus karū
ną, norint atskirti jį nuo Lenki
jos (63 p.). Gi kai Lucko 1429 
m. suvažiavime imperatorius Zig 
mantas iškėlė Vytauto vainikavi
mo klausimą, autorius pasitenki
na konstatavęs, kad lenkai ir Jo
gaila protesto ženklan apleido 
suvažiavimą, o Vytautas, savo 
didikų remiamas, ruošėsi vaini- 
kavimuisi, kurį sutrukdė jo mirtis 
(65r66 p.). Autorius visai nesitei 
kė paminėti nei imperatoriaus 
pastangų, nei lenkų intrigų bei 
siunčiamos karūnos pagrobimo, 
nei ruošiamų karūnacijos iškil
mių, net nei Vytauto mirties da
tos, tarsi Lietuvos istorijoje tai 
būtų buvę tik nereikšmingos 
smulkmenos, nors tai buvo dide
lio istorinio posūkio ruoša.

IV skyriui pavadinimas “The 
Beginning of the Republic of the 
Nobifity” (66 p.), man atrodo, 
netinkamas, nes tada jokia res
publika neišdygo. Reikėjo dides
nio tikslumo ir dėl baudžiavos 
atsiradimo, kurią autorius teigia

kietu darbu, o visa tai lydėjo sėk
mė ir gabumai.

Šalia mokslinio darbo, prof. dr. 
Avižienis lietuvių visuomenei ge
rai pažįstamas ir kaip judrus vi- 
suomeninkas. Jis nuo 1945 m. 
priklauso Lietuvių skautų sąjun
gai ir eilei lietuvių sporto orga
nizacijų. Studijų metu jis ėjo į- 
vairias pareigas Lietuvių studen
tų sąjungoje, Akademiniam skau' 
tų sąjūdyje, “Gintaro” bei “ASK 
Lituanicos” sporto klubuose. A- 
merikos pabaltiečių sporto varžy
bose žaidė lietuvių stalo teniso | 
komandoje. Taip pat yra redaga- j 
vęs “Drauge” sporto skyrių ir A- 
kademinio skautų sąjūdžio žur
nalą “Mūsų Vytis”. Studijas bai
gęs, jis jungiasi į bendruomeni
nę veiklą ir buvo išrinktas JAV 
LB tarybos nariu, pirmininkavo 
Los Angeles LB apylinkei ir vi
są laiką pasilieka ištikimas skau- 
tų sąjūdžiui, ten būdamas Skau-

Didžiosios Lietu', os kunigaikštijos 1560 m. sidabrinis grasis.

buvus nuo pat valstybės pradžios 
(45, 51 p.), tuo tarpu kai ji at
sirado gerokai vėliau. Visai be
reikalingas Žečpospolitos vardo 
įvedimas vieton Lenkijos ir Lie
tuvos, ar net Commomvealth 
(97-98, 103, 108, 110 p.).

Visai gerai aprašytas kultūri
nis ir patriotinis kilimas po pa
dalinimų, Vilniaus universitetas 
bei jo žymūs veikėjai. Tai ir bu
vo pradžia tautinio atgimimo, 
autoriui visai nereikėjo jo pri
skirti Aušrai (133 p.). 117 p. mi
nimas Klemensas turėtų būti An 
tanas Klementas. Spaudos drau
dimo aprašymas stokoja aišku- 

1547 meti; Žygimanto Augusto sidabrinis grašis
(Daumanto Cibo nuotraukos iš Br. Kviklio monetų rinkinio)

mo bei sklandumo. Painiojami 
general-governor ir govemor - 
general. Teisingas tik pastarasis, 
ir taikomas tik Vilniaus general
gubernatoriui; Kaune buvo tik 
gubernatorius (130-131, 134 p.). 
Netiktų nė mitingiškas posakis, 
kad lietuvių pasipriešinimas 
spaudos draudimui “brought 
Russia to her knees” (134-5 p.). 
Aprašyme neužsimena apie baž-

tų sąjungos taryboje ir šiuo me
tu eina Filisterių skautų sąjun
gos centro valdybos pirmininko 
pareigas.

Dabartiniu laiku prof. dr. Al
girdas Avižienis pastoviai yra į- 
sikūręs Los Angeles mieste ir su 
miela žmonele Jūrate augina sū
nų Algirdą. Drauge su jo šei- 

^ma gyvena ir tėveliai ■— majo
ras Antanas Avižienis su žmona. 
Gi kai valandėlę sugriebia ir taip 
brangaus laiko, jis ją praleidžia 
vietos lietuvių Skautų stovykla
vietės įsigijimo, įrengimo ir ad
ministravimo darbus bedirbda
mas.

Šį jauną mokslininką ir gabų
visuomeninką sutiksime Mokslo 
fr kūrybos simpoziume. Padėkos 
dienos savaitgalį, kuriame jis skai 
tys numatytą paskaitą ir reikšis 
kaip vienas iš šio simpoziumo 
organizatorių.

nyčių, kunigų, vienuolijų bei mo 
kyklų persekiojimą, nė apie kon
trabandinių knygų skaičių, tai ir 
posakis: “... in fact, only fifty- 
four prayerbooks were published 
In forty years!” (131 p.) darosi 
neaiškus, ar čia kalbama apie 
egzempliorių, ar laidų skaičių.

Didžiojo Vilniaus seimo apra
šymas sklandus. Tačiau autorius 
sako, kad seimas posėdžiavęs 
dviejose sesijose: lapkričio 21-22 
ir gruodžio 4-5 (138 p.)... Negi 

[ autorius niekad nebuvo girdėjęs, 
kad Lietuvoje veikė senasis ir 
naujasis kalendorinis stilius, kad

UK. ANNA BALIUNAS 
'KTU. AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO ARINIUS 

2858 Wesl ISrd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
si tarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaskl Road (Craivford
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą 
jei neatsiliepia, skambinti 374-801*

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

Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Dlinoia

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-člos lr California 

Vai.: kasdien nuo 6—S vai. vak. 
šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

TeL ofiso HE 4-5819. rea 888-223*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-2, 
antr., penktad. 1-5, treč. lr žešt. tik 
BfSlItSĮrUl,

čia abi datos reiškia tą patį lai
ką?

Paskutiniame skyrelyje, rašy
damas apie kultūrinę ir tautinę 
veiklą prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą, autorius visai be reikalo pai
niojasi į pasaulėžiūrinius reika
lus. Ne kartą katalikams priki
šęs konservatizmą (pvz. 88, 104, 
143 p.), jis imasi šlovinti pirm
eivius, juos pristatydamas kaip 
rusų mokyklas išėjusius mokytus 
žmones, kaip Vakarų liberaliz
mo pažangius atstovus, nes jie 
nusigręžę nuo Bažnyčios dogmų 
bei tamsybės amžių prietarų. Ne
radęs jokių kitų jų nuopelnų, 
tarsi pasiklydęs, autorius sako, 
kad pirmeiviai neturėjo jokios į- 
takos masėms, ir daro tokią išva

Ofteo - Hl 4-6758

DR. M. BUDRYS
VLERGI IA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

įais 2 9 v šeštadieniais 10 p p
Ligoniai o ritmam I nagai susita.rim>>

>r Ant Rudoko kabinetą petėmč 
optometristas

CR. EDMUND E. CIARA 
2709 W. 51st 8treet 
TeL — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirmad. lr 
aetv. 1—4 tr 7—9; antrad lr penk 
tad 10—4; šeštad. 10—2 vai.

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

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBft — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS

Crawf6rd Medical Building 
6449 So. Pulaskl Road

Valandos pagal Busitartnn*

Ke/ Tel GI H 0X73

0R. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų Ilgia. 
Ginekologinė Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė.. VVA 5-2676 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0(10)

< iflni tel PR 8-2220
Namu rez. PRospeH 8-008.

0R. JANINA lAKŠEVIčIUS
J O K š A 

’6fW> IVrt-i
irmad.. antran..

uit, 12 Ik. 8 vai
šeštad. nuo 1 iki 4 vai,111

■ ..................į .į.,--------------------------------
Ofs. PR 6-6022 Re*. PR 8-6961'

OR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 1 iki 9 v. v 
šeši nuo 9 Iki 2 va), arna sunitą 

u s

HJiin Miwi
Krtvht ir peiib. 

tr hub b Iki *» v v

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VV 63rd Street

Vai.: kasdien nuo l—4 p p Ir 6
kl X vai l'rečlad Ir šeštad uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympie 2-1381

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

Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
ir Sečtad. tik susitarus.

Tel. — REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas*
8925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad.. antrad.. ketvlrtad lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympie 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—1 vai. lr 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad.. ketvlrt tr penki 
nuo 11 vai Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
( — 8 vai vakare. Trečlad. nuc 
11 vai. ryto Iki t vai. p.p.. ieštad 
11 vai. ryto iki S vai. p.p.

Ofteo telef. RE 7-1138 
_________ Rez. tel. 239-2919_________  

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmloek 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 Wert 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., 5—8 vai., 
antrad. lr penkt. 1—4 vai. 

Priiminėta tik misi tams

Remkite “Draugę”. 

dą: “It tvas the Catholic Church, 
sometimes sarcastically called 
reactionary or clerical, which 
held sway over the masses” 
(142 p.).

Redaktoriaus dr. Geručio sky
rius — Independent Lithuania 
— šioje knygoje yra pats di
džiausias. Jame daug vietos skir
ta Klaipėdai (daugiau kaip 25 
puslapiai) ir dvigubai tiek sovie
tų bei nacių okupacijoms. Turi
nio atžvilgiu jis įvairus, dėsty
mas kiek pompastiškas, pilnas vo 
kiškų terminų, kurių buvo gali
ma išvengti. Pagrindinis šio sky
riaus trūkumas, tai stoka siste
mos ir apgalvoto plano. Kai kur 
smulkmenoms skirti atskiri sky-

(Nukelta į 4 pusi.)

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR, J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(7108 ir Campbell Avė. kampas 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v 

šeštad 9 v. r. — 2 v. popiet

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

NAUJOJ VIETOJ 
2618'VV. 71st*St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contiiet lenuos”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

OR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC VIDAUS LIGOS
Tel. Ofteo PR 6-7800; Nnmą 925-7691 

5159 So. Damen Avenne
Valandos tik pagal šuniui runa 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. 423 - 2660

D R , E. R I N ti u t
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad.. ketvlrtaa i 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. h 
Šeštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
iPFU ■ .RTHOPEDI JOS LIGOK

2745 VVest. 69th Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos) 
Priima ligoniu? tiktai susitarus —

_____  (By appointment)

OR LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATi

• ■ CHIRURGU A
Ofisas 2454 W. 71 st Street

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vaka—>

Ofiso telef. 776-2880
Rezid. telef. 448-5545.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero. Oak Forest, III

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 8.39-1071 

Vizitai pagal BUHlta.irna

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresus; 4255 VV. 63rd Street 

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

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p.p tr nuo 7 Iki 8 v. vak 
antr. lr penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p 
Ir vakarais pągal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 9'55-8290 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—22 
v. 7.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryte 

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOT15H 
Iii GOS

Ofisas Ir rez 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr.. Treč. tr 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. lr nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.
Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6193

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik snsltarns
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak 

Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Tel PROospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenne 
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. Ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. lr 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. vakaro. 
Mtadieidakiv|l-l oopiet.



Skluptorius Antanas Braidys stovo studijoje. Londone. Giliau centre — dalis jo skulptūros, pavadintos 
“Ritualas”.

Dimensijoms vis augant
Skulptorius Antanas Braždys Londone

R.E. MAZILAUSKAS

Skulptoriaus Antano Braždžio 
“priklausomybė” ne taip jau len
gvai atsekama. Žinoma, jis yra 
lietuvis, ne tik pavarde, kilme ir 
gimimo vieta, bet ir savo jause
na, polinkiais ir laisvai pasiren
kama laisvalaikių aplinka. Tris
dešimtmečiui dailininkui, užau
gusiam, subrendusiam, išsimoks
linusiam jau Vakaruose, tai, de
ja, nėra savaime suprantama, y- 
pač kai jis savo gimtuosius Va- 
šakėnus netoli Panevėžio vos 
beprisimena .. A. Braždžio “pri-; 
klausomybė”, mat, svyruoja tarp 
“britiškumo” ir “amerikietišku- 
mo”i jei leisite taip išsireikšti.

Vos kelerių metų amžiaus po
kariu išvirtęs į D. P. stovyklų į- 
namį Vakarų Vokietijoje, netru
kus su tėveliais, seserimi ir bro
liais persikelia per Lamanšą ir 
įsikuria Anglijoje. Čia Braždžiai 
praleidžia kelerius metus, dau- 
gausia akademiškai išgarsėjusia
me Oxt'orde, o kai busimajam 
skulptoriui Antanui sukanka 17 
metų amžiaus, šeima persikelia 
Chieagon, kur galutinai apsisto
ja.

Vadinasi, Antanas Braždys y- 
ra lietuvis, JAV pilietis, bet, štai,

jau keleri metai ir vėl nuolati- matyt, pasirinko neatsitiktinai, 
nai gyvena Britanijos sostinėje, Šiandieną čis miestas išsivystė į 
Londone. Londoną skulptorius, l vieną svarbiausių pasaulinių dai-

Antanas Braidys Skulptūra

lės centrų, ypač skulptūroje, kur į 

dirba tokie žymūs pasauliniai kū
rėjai kaip Moor, Hepworth, Al- 
lan ir kuris, kai kieno nuomone, 
jau nurungęs buvusiąją dailės 

i sostinę Paryžių.
— Medžiagiškai Amerikoje 

, man, žinoma, daug geriau eitų- 
Į si, — sako A. Braždys. — Vien 
tik dėstydamas kokioje nors kole- į 

gijoje ar universitete ten galė
čiau geriau uždirbti. Bet kūrybi
nė atmosfera ir sąlygos čia vis 
dėlto daug geresnės. O tai ir nu
lemia mano pasirinktąją gyven
vietę...

A. Braždys Londone iš tikrų
jų “padarė karjerą”: jaunųjų iš
kiliųjų skulptorių tarpe jis nea
bejotinai pirmauja. Štai, Britani
jos Užsienių reikalų ministerijos 
(Foreign Office) padalinys Cen
trinė informacijos valdyba, kuri 
rūpinasi busimuoju Britanijos pa 
viljonu Expo 70 pasaulinėje pa
rodoje Osakoje, Japonijoje, pag
rindinę britų paviljono skulptū
rą vis dėlto užsakė pas Antaną 
Braždj, lietuvį ir JAV pilietį. Už
sakytoji skulptūra stovės centri
nėje paviljono vietoje ant specia
lios pakopos, bus beveik 8 met
rų aukščio, ir jos gamyba kaš
tuosianti apie 10,000 dolerių. 
Tai vis dėlto nemenkas skulpto
riaus Antano Braždžio laimėji
mas ir pripažinimas, ypač turint 
omenyje tą jo “trilypę priklau
somybę”, liudijančią, kad šitas 
didelio prestižo užsakymas jam 
teko vien tiktai jo meninių su
gebėjimų dėka Užsakymą galu
tinai patvirtinus, vienas aukštas 
britų pareigūnas tarė: “Ne vįe- 
nas britų skulptorius savo darbą 
Expo 70 parodai būtų sukūręs ne 
tiktai veltui, bet dąr ir primokė
jęs. Vien tik dėl prestižo...”

Skulptoriaus studija tarsi bi
čių avilys Sklinda žiežirbos, ausis 
kurtina triukšmas, skamba kala
mas plienas, čirška elektriniai 
suvirinimo įrenginiai, zvimbia 
šlifuojamos plieno plokštės. Pir
mas įspūdis — kaip metalo dirb
tuvėje, nors studija iš tiesų ir y- 
ra kūrybinė dirbtuvė. Draugai 
kartais juokaują: “Kai Antanui 
nusibos dalftrifnkhūti, galės gar
džią duoną užsidirbti kaip meta
lo virintojas”. Ir tai tiesa: A. 
Braždys puikiai valdo suvirinimo 
aparatūrą ir retai tą darbą už
leidžia savo pagalbininkams. Sa
ko, kad daug sunkiau esą kitam 
išaiškinti kaip du vamzdžius su
virinti, negu pačiam tai padary
ti.

Studijoje skulptoriui padeda 
du amatininkai, geri savo srities 
specialistai, kartais talkon ateina

(Nukelta j 4 pusi.)

STEPAN GEORGE

DIENOS GIESME

I

I’a p tu man prasidėjai:
Žadiniu kupini 
Suskambėjo džiaugsmai 
Man vaikystės slėny.

Vainikuota, šviesi
Spinduliuos tu ėjai
Ir švyluojančius plaukus 
Žieduose skandinai.

Ir gerbėjų chore
Ir medžioklės aistroj: 
Smaragdinė banga 
Už sidabro lankoj:

Eina paskum tave 
Tavo ..ypsnio kviesti...
O kaip greit paimta
Man diena, ta didi!

II

Pagautas ekstazės dar 
jį aš regėjau.

Jis kreipės į tą, kurs jam 
meilėj kalbėjau.

Sparnais mano liaupsė jį 
šlovinti skriejo,

Kol vakaro debesys 
visą apliejo.

Ir ko nūn tur šauktis
oa.sas mažesnis?

Jis vienas juk didis tik, 
niekas didesnis.

Žengiau tad nuliūdęs ir 
noriai klausiausi,

Ką kalba man olose 
žodžiai tamsiausi.

VASARAI BAIGIANTIS

Brandesn ojo meto sulaukus, 
Dar džiugina kvapas sode, 
Ir p nas į piastanči.us plaukus 
Tau parstupas su vervente.

Banguoja pasėliai auksiniai,
Išk ię ne tiek gal aukštai, 
ir sveikina rožės atminę, 
Pabalę labiau, nei andai.

U imiršt, ko netekome, reikia, 
Pr siekus mums laimės vardu. 
Nors mudviem daugiau ji neteikia, 
Kaip dar paėjėti ratu.

GRĮŽIMAS

GrTtu atgal turtinga valtim. 
Reg u saulėleidy namus.
St cbe baltuoja vėl avelė.
Kiek valčių liko jau už mūs!

Šen. krantai ir mielos trobos,
Seni varpai man ka p nauji.
Naujus džiaugsmus man pažadėję 
Da nuoja vėjai žaisdami.

Pro keteras vllnių žaliųjų
Rožėtą veidą pamatau:
Ilgai buvai tarp svetimųjų, 
Bet nemirė mūs meilė tau!

Stefai! George

Iškeliavai ankstyvą rytą, 
Lyg vieną dieną užtrukai. 
Ir sveikina tave vakarė 
Žvaigždė, jūratės ir krantai.

DIEVO TAKAS

(Iš "Septintojo žiedo")
Choras

Dievo takas mums atvertas,
Dievo žemė mums skirta,
Dievo karas mums užkurtas, 
Dievo žėri karūna.
Dievo jėgos mūs krūtinėj,
Dievo rimstam rimtyje,
Dievo karštis ant mūs lūpų,
Dievo rūstis kaktose.
Dievo juosta mus apjuosia,
Dievo degame žaibu,
Dievo liejas mums palaima,
Dievo džiaugsmas — be r.bų.

Vertė A. T y r u o 1 i s

Stefan George, nuo kurio gimimo nese
niai suėjo 100 metų (mir. 1933), yra vienas 
iškiliausiųjų naujosios vokiečių poezijos atsto
vų šalia R ikės .r Hofmannsthal o. Kietas ko
votojas su literatūriniu ir kultūriniu nuosmukiu 
(natūralizmu bei materializmu). Uolus ir ypač 
muzikalus grožio ieškotojas estetas, bet kartu 
ir visuotinesnės reikšmės vizijinis poetas, ieš- 

, kojęs deramos pusiausvyros tarp kylančio in- 
dustrializmo ir dvasios kultūros. Kilęs iš ka
talikiškos aplinkos, vėliau nukrypo į gra.kų 
mitologiją, kol vėl galop grįžo į ankstyvesnę 
ideologiją (plg. eilėraštį pop. Leonu. XIII ir 
marlaninę poeziją). Eilėse "Metų gesmė” iš
reikštas poeto gyvenimo kelias, pradedant si 
dabro šalt'n ais pievose ir baigiant čiurl on ka 
smaragdo banga brandesniam amžiuj, ir myi r. 
draugo netekimas. Pirm.eji Georgės eilėraščiai 
į lietuvių kalbą jau buvo verčiami prieš 40 
metu (plg. Lietuviškąją Encikl., t. 8, 1940).

A. T.

Kultūrininkai Vaitkaus atsiminimuose
Jo devintoji literatūrinių memuarų knyga

JUOZAS PRUNSKIS

Mykolas Vaitkus, NEPRIKLAU
SOMYBES SAULĖJ. 1918—1940. 
Atsiminimai. VII tomas. Trečioji 
dalis. Išleido Nidos knygų klubas 
Londone 1969 m. 264 psl. Kaina 
3'1.50, gaunama ir "Drauge”.

«

Mykolas Vaitkus paskutiniu 
laikotarpiu išryškėjo kaip kūry
bingiausias memuarų autorius. 
Rašytojų draugijos suteiktoji 
premija už jo atsiminimus rodo, 
kad jie yra ne tik reikšminga me
džiaga mūsų kultūros istorijoje, 
bet taip pat parašyti literatūriš
kai. Rašytojų draugijos premiją 
laikant aukščiausiu lietuvio kūrė
jo pagerbimu, reikia prisiminti, 
kad tokio įvertinimo pokario lai
kuose už savo atsiminimus, (die
noraštį) tebuvo susilaukęs tik 
Jurgis Savickis su savo “Žemė 
dega”. Kitos rašytojų draugijos 
premijos buvo už beletristiką, 
poeziją. Pačiam Vaitkui premija 
— jau ne naujiena: jau jo 
“Žvaigždės duktė”, keturių veiks
mų drama, pirmame valstybinia 
me Lietuvos dramos konkurse 
laimėjo pirmą premiją ir buvo 
išleista 1924 metais.

Kūrybingas 85 metų 
sukaktuvininkas

Jeigu Vaitkus anksčiau daug 
davė vertimų ir originalios lyri
kos, epikos, beletristikos, net ke
letą dramų ir satyros veikalą 
(Rakšties rakštys^ tai paskutj- 

niu laikotarpiu jis pasinešęs į at
siminimų žanrą. Spalio mėn. 27 
d. Vaitkus sulauks jau 86 m. 
amžiaus, ir vis jis tebepasilieka 
kūrybingas, produktyvus, daugelį 
jaunesnių pralenkiąs savo gyva 
atmintimi ir lakia vaizduote. Ir 
dabar turi spaudai paruošęs ke
letą epikos bei lyrikos knygų, 
tačiau daugiausia dirba prie sa
vo memuarų. Juos stengiasi 
baigti. Su “Mistiniu sodu” pra
dėjęs nuo mokslo dienų, nuo se
minarijos, su “Baltijos gražuole” 
aptaręs Liepojos laikus, dabar 
duoda jau trečią knygą iš nepri
klausomybės laikų, ir yra jau 
tiek pasivaręs su rašymu, kad 
“Nidos” rankose jau yra rankraš 
čių dar 2-3 knygoms.

Paklaustas, kaip jam vyksta 
atsiminimų knygų paruošimo 
procesas, privačiame laiške aiški
na: “Kadangi tos knygos yra 
vien praeities dalies atpasakoji
mas, vadinas, išgyventos tikrovės 
gabalas, tai ir pasakoju bei vaiz
duoju tai, ką ir kaip išgyvenau 
ar iš vertų asmenų girdėjau, ir 
kas man buvo ir yra įdomu”.

Žodiniu portretu, dialogu 
pavaizduoti kultūrininkai 

Dėl to jo ataniinimdi nėra zaičiu, Bistru, Krupavičium, Yču,

koks dokumentų rinkinys, datų 
ir vietų sąrašas, iš periodikos iš
rašyti posmai, o jo paties išgy
venti įvykiai, pažinti žmonės, 
patirti faktai. Aptariamąjį asme
nį jis ne tai kad aprašo, o litera
tūriškai nutapo jo portretą, su- 
dramina susitikimus su juo gy
vais dialogais, charakterizuoja 
žmogų iš tolimos praeities iškas
tais faktais.

Jo atsiminimuose aptariamų 
žmonių skalė milžiniška — sumi 
nėtų vien pavardžių sąrašas su
daro 8 psl. Daugiausia gal čia 
užtinkame rašytojų: vysk. Bara
nauskas, Bičiūnas, Binkis, Cvir
ka, Boruta, Herbačauskas, Jakš
tas, Krėvė, Maironis, Mazalaitė, 
Nėris, Putinas, Sruoga, Vaičiulai 
tis, Vaižgantas.

Vaitkus domisi daugybe kitų 
meno šakų, dėl to jo atsimini
muose randame dailininkus — 
Čiurlionį, Varną, muzikus —Ka- 
čanauską, Naujalį, solistus — Jo- 
nuškaitę, Petrauską. Kaip dvasi
ninkas, turėjo daug progų bend
rauti su hierarchais — vysk. Bū
čių, vysk. Karosu, vysk. Skvirec
ku. Kaip visuomenininkas — su
sitiko su veikėjais, politikais, val
stybininkais — Leimonu, Ambro

Smetona, Stulginskiu, Voldema
ru, su laikraštininkais - rašyto
jais kaip Keliuotis. Kaip leidėjų 

i atstovas turėjo bendrauti su kal- 
I bininkais — Balčikoniu, Saliu, 
kultūrininkais — Eretu, istori
kais — Alekna, Penkausku, fi
losofais — Kuraičiu, net ir eko
nomistais — Jurgučiu, Rimka, 
Vailokaičiu ir daugybe kitų iš 
čia suminėtų ir nesuminėtų sri
čių.

. vaizdingumu. Pavyzdžiui jis taip 
pradeda supažindinimą su Vaiž
gantu, atvykstančiu į valgyklą 
(25-26 psl.): “(eidamas trinkte
lėjo duris, taip jog visi turėjo pa
stebėti, kad įeina olimpietis. Vi
si grįžtelėjo pasižiūrėti, kas ten 
toks įžengia, kaip saulėgrąžai į 
saulę. O Vaižgantas tikrai kaip 
saulutė švystelėjo. Jau tokia jo 
prigimtis: kur tik pasirodo, tuoj 
ten šviesu pasidaro, ne dėl to,

1 kad vešlūs, ilgi plaukai baltai 
pražilę ir ne dėl to, kad tas mie
las jo stotas —kur toks paris
tas, toks pastatytas — ertai ap
vilktas ilgu baltu apsiaustu, kurį 

nu; bet dėl to, kad tas gaivus, 
šviesus Vaižganto optimizmas, 
verdąs kunkuliuojąs ir besiliejąs 
per kraštus, lengva linksma šne
ka, maloniu balsu, leidžiamu 
trupučiuką pro nosį, taip sakant, 
panie, biskį bajoriškai — varšu- 
vietiškai, — visus linksmai nu
teikia, kaip švelniai svaiginąs sek 
tas...

Ir jis komiškai, lyg padykęs 
berniokas, tartum godžiai, ėmė 
grobstyti iš įvairių padėkų ir vers 
ti į savąją lėkštę įvairius skanės
tus, o prisikrovęs kupiną, karin
gai pareiškė: ‘Na, dabar niam- 
niam!’ ir kad ims drožti, dide
lius kąsnius kimšdamas, skubiaiIr jie vis aptariami nuostabiu savo laiku vadindavome balacha

1968 metų Lietuvių rašytojų draugijos laureatas kan. Mykolas Vaitkus (dešinėje) ir Maironis 1939 metų 
vasarą. Palangoje. Lietuvių fondo tūkstantinė laureatui bus įteikta sĮMiiio 11 d. Jaunimo centre, Chicagoje 
iškilmingame literatuioa vakare • koncerte.

kramtydamas, pasigėrimai niur
nėdamas, čepsėdamas, liežuviu 
papliauškindamas, lūpas apsilai
žydamas”.

Intriguojančios staigmenos

Tarpais Vaitkus savo atsimini
muose iškelia kokią staigmeną, 
suintriguodamas skaitytoją, pvz. 
103 psl. pasakodamas, kaip Mi
kalojaus Čiurlionio žmona Sofi
ja paprašė jos dukrą privesti pir
mos šv. Komunijos. Apie tai Vait 
kus rašo: “Kadangi buvau labai 
nustebęs, neiškenčiau to savo 
jausmo nepareiškęs p. Sofijai: 
mes manėme, jog Tamsta esi 
laisvamanė, gal net netikinti; o 
štai čia Tamsta dukrą vedi į baž
nyčią prie šv. sakramentų. Nuo
stabu! Argi Tamsta tiki? — Ji 
šviesiai nusišypsojo ir savo papro
čiu kirste atkirto: Žinoma, neti
kiu! — Aš žiote išsižiojau: kaip 
tatai?! — O ji, prasijuokusi, at
rėžė: Aš ne tikiu, o tik žinau! — 
ir mudu patenkinti žvilgterėjom 
į viens antrą, — gerai viens ant
rą supratę: ji daugiau negu tiki 
— ji žinote žino, jog tikėjimo tie
sos yra tiesos”.

“Be manęs Lietuvoj neįvyko 
joks skandalas”

Arba vėl, kalbėdamas apie 
Vaižgantą, Vaitkus (144 psl.) ra 
šo: “Vaižgantas buvo viešumos 
žmogus. Visur jo buvo pilna: baž 
nyčioj ir universitete, politinėse 
ir visuomeninėse organizacijose, 
posėdžiuose, susirinkimuose ir

(Nukelta j 4 pual.)



SEPTYNI LIETUVOS ŠIM TMEČIAI
(Atkelta iš 2 psl.) 1

reliai, o svarbūs dalykai sukišti 
pp viena antrašte. Ryškus pavyz
dys yra Form of Government 
(186-203 p.), kur kalbama apie 
valdžia, seimus, jų rinkimų įsta
tymus, žemės reformą, konstitu
cijos paruošimą bei priėmimą, sa 
vos valiutos įvedimą ir t. t., net 
su kai kuriais pasikartojimais. Vi 
sai be reikalo painiojamos ju
ridinės Constituent (steigiamo) 
ir Constitutional Assembly sąvo
kos (153, 155, 156, 193 p.). Net 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo aktas paverčiamas 
falsifikatu, kaip steigiamasis sei
mas išverstas “constitutional as
sembly” (155 p.).

Versalio taikos sutarties aktas 
atskyrė Klaipėdos kraštą nuo Vo 
kietijos, pramatant jį perleisti 
Lietuvai. Perdavimo procedūrai 
užtrukus, Lietuva 1923 m. jį pri
sijungė revoliuciniu keliu. Tarp
tautiniai organai ir pati Vokieti
ja jį pripažino Lietuvai kaip au
tonominį vienetą. Autorius visą 
tą procedūrą išaiškino nuodug
niai. Per savo didelį uolumą vi
sai be reikalo ėmėsi aiškinti sei
melio ir direktorijos sudarymą ir 
beveik sėkmingai įrodė, kad kraš
tas buvo vokiškas, nes iš 29 sei
melio atstovų būdavę tik po du 
ar tris lietuvių atstovus (234-249 
p.). Kam to reikėjo šioje knygo
je?

Yra ir smulkesnių netikslumų. 
Martynas Yčas yra vadinamas 
rusų atstovu Durnoje (147 p.). 
Esą Voroneže jis statęs lietuvių 
pabėgėlių moksleiviams bendra
bučius ir mokyklas (149 p.). Iš 
tikrųjų ten apsieita nuomoja
mais pastatais. Tarybos (turėtų 
būti Lietuvos Tarybos) delegaci
jai 1917 lankantis Berlyne, ją 
priėmė the German Reich (153 
p). Kaip reikėtų tą hibridą su
prasti, ar tai reikštų Vokietija?

Kilusi tarp Lietuvos ir Vatika
no įtampa dėl Vilniaus vysku
pijos (aprašoma atskirai 216 ir 
218 p.). Kaune sukėlė demonst
raciją prieš popiežių, kur esą bu
vę girdėti daugelio lietuvių šauks 
mai “Los von Rom!” Neišverstas 
į lietuvių kalbą, tas viduram
žių posakis įtaigoja, kad lietuviai 
kalbėjo vokiškai...

1926 gruodžio 17 perversmas 
ir vadizmo įsigalėjimas aprašy
tas gan švelniai, daugiau remian 
tis ekonomine pažanga. Maža 
užuominų apie cenzūrą, ne tau
tininkų žmonių bei organizaci
jų persekiojimą, nieko apie su 
valkiečių ūkininkų streiką ir ke
turių/ ūkininkų nužudymą. Tik 
tarp eilučių galima išskaityti 
gaspadorišką dviejų švogerių šei
mininkavimą, be rūpesčių, koks 
bus oras rytoj. Todėl 1938-1940 
metų įvykiai užgriuvo nepasi
ruošusius.

Aprašydamas kritišką 1940.VI. 
15 naktį prezidento ir ministeriu 
kabineto posėdį dėl Maskvos ul
timatumo, kur dėl skirtingų nuo
monių nepasiekta jokio sprendi
mo, dr. Gerutis jaučiasi turįs tei
sę, ar pareigą, pasmerkti opozi
cijos atstovus, nes jie esą jautę, 
kad laikas veikia jų naudai ir 
netrukus būtų galimybė pakeisti 
esantį (tautininkų) režimą... 
(255-257 p.). Ar gali būti dar 
piktesnė nesąmonė?

Sovietų okupacijos laikais ko
misarai vadinami ministrais; ne
paaiškinti sovchozo ir kolchozų 
skirtumai (277-8 p). Kalbėda
mas apie nepriklausomos Lietu
vos kultūrini gyvenimą, sako, 
kad pirmą kartą istorijoje tauta 
galėjo plėtoti savo kultūrą be už
sienio (o kaip su vidaus?) įsiki
šimo (259 p.). Esą greta senų ra
šytojų iškilo nauja karta, kuri 
rašė “without ideological under- 
tones” (262 p.; gaila, kad nepa
aiškinta, ką tai reiškia). Visoje 
apžvalgoje nė žodžio nepaminė
ta nepriklausomos Lietuvos spau 
da, — nei knygos, nei laikraš
čiai, nei eilė buvusių vertingų 
žurnalų.

Dr. Budreckio du ilgoki straips 
niai apie Lietuvių rezistenciją 
1940-52 ir apie laisvinimo pa
stangas iš užsienių apima 130 
puslapių ir turi daug skubotumo 
bei išsiblaškymo žymių. Tai ryš

kiai matyti iš pirmojo straipsnio, 
kur iš 26 skyrelių antraščių še
šiose kartojamas žodis “revolt” 
ir 11 kartų “resistance”. Antra
me straipsnyje, pirmoje dalyje, 
trys antraštės (kaip apysakose) 
pažymėtos tik numeriais: 1, 2, 
3. Tas pat ir antroje dalyje: 1 ir 
2. Poroje vietų netiksli numera
cija. Be to, yra daug pasikarto
jimų savuose aprašymuose ir sko 
liniuose iš Geručio okupacijų ap
žvalgos. Dėstymas žurnalistiškas, 
su įmantriais posakiais ir pavir
šutiniškais sprendimais. Rūpes
tingiau sutelkus medžiagą, a- 
biem straipsniams galėjo užtekti 
apie 50 puslapių.

Paminėdamas visų Lietuvos 
mokytojų kongresą Kaune, 1940 
m. rugpiūčio mėn., autorius sa
ko, kad vieton komunistinio him 
no mokytojai dainavę liaudies 
dainas (315 p.). Iš tikrųjų, jie 
giedojo Lietuvos himną. Rezis
tencijos aprašymuose suminėta 
daug organizacijų su įvairiau
siais vardais ir jų santrumpomis, 
tik vardų pritrūko katalikiškoms, 
kurios pavadintos “clerical 
block, clerical Federation, cleri
cal groups”... (346-347 p.). Pri
statydamas labai sumanius lie
tuvių rezistentų veiksmus, auto
rius menkina vokiečius, kai kur 
juos pašiepia, jiems net prikiša
ma arogancija (350 p.). Rimta
me veikale vokiečių politinius 
tikslus derėjo pavaizduoti kiek
santūriau, ypač, kad bolševikams I 
grįžtant į Lietuvą, žymi rezisten
tų dalis pasitraukė į Vokietiją.

Rezistencija vaizduoja žiaurią 
tikrovę ir didvyriškus liet, par
tizanų žygius. Baugu skaityti, kai 
viskas išsipasakojama apie veiki
mo priemones, aplinkybes ir 
konspiracinį sumanumą, kol re
zistencija dar nebaigta. Politiniu 
nesiorientavimu yra palaikyti
nas Daumanto dvejus metus tre
niravimo Amerikoje aprašy
mas (390 p.). Nežinau, ar tai 
tiesa. Jei taip ir būtų buvę, tai 
vis vien yra svetingo krašto pa
slapčių išdavimas.

Baigiamosios pastabos

Nieko neužsiminiau apie mi- 
nisterio Stasio Lozoraičio įdomų 
publicistinį straipsnį, liečiantį 
Lietuvos išlaisvinimo galimybes 
(443-449 p.), nes tai nepriklau
so istorijai, ir šioje knygoje never
tėjo jo spausdinti.

Tenka pasidžiaugti dr. Budre
ckio geru vertimu į anglų kalbą. 
Versti skirtingų autorių įvairiu 
stilium parašytus darbus tikrai 
nėra lengva.

Korektūros klaidų nedaug. Vis 
dėlto, kai kurios yra nemalo
nios: St. Casmiz vieton St. Ca- 
simir (142), Marion v. Marian 
(218), Litsuania v. Lithuania 
(249), undertood v. undertook 
(203), deals v. ideals (313), 
wits v. with (361) ir t. t.

Kadangi dauguma knygoje pa
minėtų lietuviškų laikraščių var
dai yra gan simboliški, tai no
rint skaitytojui sužadinti gyves
nį vaizdą, angliškas vertimas bū
tų labai pravartus.

Būtų buvę naudinga pateikti 
dar ir valstybės plotų ir gyvento
jų statistikas bei chronologinę 
lentelę. Turinio smulkus sužy-1 
mėjimas su nurodytais pusla
piais yra moderniškos knygos bū 
tinybė. Kitaip ji lieka bevertė 
tiek mokslininkui kiek ir žurna
listui kaip greitas informacijos 
šaltinis. Ir eiliniam skaitytojui 
bei studentui būtų lengviau su
sigaudyti. Dažni pasikartojimai 
ir nereikšmingos smulkmenos 
taip pat nekelia knygos vertės. 
Daug netikslumų būtų lengviau 
išvengta, jei būtų sumanesnis ir 
rūpestingesnis redaktorius.

Tačiau pats didžiausias knygos 
trūkumas, tai stoka žemėlapių. 
Tas vienintelis murzinas žemė
lapėlis (sumažinta fotografija iš 
1946 m. Vokietijoje išleistos kny
gos apie Lietuvos sienas), įkištas 
tarp paveikslų, su iškapotais Kau 
no, Marijampolės ir Gardino 
miestų vardais, visai netinka 
vaizduoti istorinei Lietuvai. Že
mėlapių, ar kai kur jų škicų, rei
kėjo daug, nes be jų, vietovių, 
miestų, upių vardai, kaimynai, 

Į tolimi žemių plotai bei jų ribos, 
1 valstybės ekspansija, jos užkaria- 
' vimaj bei padalinimai skaityto
jui lieka be reikšmės. Tuo pačiu, 
gaila, ir autorių bei leidėjų įdė
tas darbas ir pinigas atsiduria be 
tinkamos vertės ir mažai patar
nauja, pristatant tėvynę Lietuvą 
kitataučių akyse.

• šiuolaikinės muzikos festi
valis vyksta Varšuvoje. Jis vadi
namas “Varšuvos rudeniu”. Iš 
okup. Lietuvos į jį nuvayko kom
pozitoriai: Feliksas Bajoras, Vyt. 
Barkauskas, Vyt. Montvila ir mu 
zikologas Adeotas Tauragis. I to
je pačioje Lenkijoje vykstantį ma
šinų ir mechanizmų teorijos kon
gresą iš Kauno nuvyko prof. K. 
Ragulskis ir J. Baltrušaitis.

• Erfurto apygardos liaudies 
ūkio ir kultūros paroda buvo ati
daryta Vilniaus parodų rūmuo
se.

Vytauto Didžiojo antspaudas knygos “Lithuania 700 Years” viršelyje

Skulptorius Antanas Braidys

Dimensijoms vis augant
vo studijoje.

Apie savo kūrybą jis kalba ne
daug. Paklaustas, parodo į arti
miausią savo darbą ir sako: “Žiū
rėk!”. Atsakymas, tur būt, teisin
gas, nes dailininko darbas ir yra 
kurti, o ne plepėti. Nors prispir
tas, jis kartais ir pasisako trupu
tį apie savo meną. Sakykime: 
“Skulptūra iš esmės tėra santy
kis tarp erdvės ir masės”... Tai, 
žinoma, ir šiaip gana akivaizdu

Vaitkaus atsiminimuose
(Atkelta iš 3 pusi.) 

mitinguose. Pats sakydavos: ‘Be 
manęs nėra įvykęs Lietuvoj joks 
skandalas’. Ir, tur būt, visur jis 
kalbėdavo geruoju, piktuoju, pa
sikarščiuodamas ir tuoj atlyžd'a- 
mas, išsibardamas ir netrukus iš- 
sibučiuodamas”.

Nevengia kontroversinių temų
Vaitkus nevengia ir kontrover 

sinių temų, kaip pvz. apie Salo
mėją Nėrį, kurią mes čia pama
tome gležną, trapią, bet nuo
širdžią, žmogišką. Dalis tų ir ki
tų atsiminimų jau bus skaitan
čiai publikai pažįstami iš spaus
dintos medžiagos periodikoje (Ai 
duose). Dėl kai kurių vienas ki
tas turės savą kitokią nuomonę, 
bet visi sutiks, kad atsiminimai 
perteikti įdomiai, vaizdžiai, pa
traukliai, gyvai.

kai jie pasitaiko taip arti vienas 
kito. Pvz. 219 psl. skaitome: “Tik 
ūmai ateina prelatas Dambrau
skas... Kas toliau — truputį vė
liau”; už kelių eilučių pasakoja 
apie mezgamą pašnekesį su Jakš
tu, ir vėl (220 psl.) “Kaip pasi
sekė, — apie tai vėliau”. Pasitai
ko ir rašybos nelygumų. Pvz. 77 
psl. rašoma: “Henriko Sienkie- 
wicz’iaus”, o dar už vienos eilu
tės ta pati pavardė parašyta 
“Senkevičius”.

Bet tai vis mažos smulkmenos. 
Apskritai, ši Vaitkaus memuari
nių knygų serija yra ne eilinis 
indėlis į literatūrinių memuarų 
lobyną.

Žodinga kalba

Vaitkaus kalba žodinga. Jis ra
šo: visas žlagsojo vandeny (28 
ps.), neteko man apie tą vyrą 
trainiotis (134 psl.), jūs dar iš
drįsk taip paviaukčiot (160 ps.). 
Jis stengiasi išryškinti kalbos niu
ansus ir pvz. 106 psl. rašo: pietus 
ne vien patiekė, o ir pateikė.

(Atkelta iš 3 psl.) 
ir jo studentai. Bet jis kovoja su 
laiku ir; atrodo, vis nepajėgia jo 
pasivyti. Šiuo metu jis baigia ke
liolikos pėdų aukščio plieno skul
ptūrą, pavadinta “Ritualas”, ku
ri Londono centre puoš naują 
pastatą Woolgate House, West- 
minsterio banko centrinę būsti
nę.

Šitą užsakymą Antanas Braž- 
dys gavo, laimėjęs “The Sunday 
Times” laikraščio konkursą ir! ir nedaug tepadeda skulptorių A. 
850 dolerių premiją. O su šiuo Braždį pažinti Todėl bene vie- 
1 m'vvtAn'rvm Imiva ei 1 vi c iv elriilvx Mintojo 11" Ko <T£>V*1 Q 1 1C1 O TV

• Rugsėjo pradžioi Vilniuje, 
Gedimino gatvėje (dabar vadin. 
Lenino prospekte) buvo atidary
tas pagal architektų Algio ir Vy
to Nasvyčių projektą perstatytas 
centrinis Vilniaus paštas. Tas 
pastatas paštui pradėtas vartoti 
tik po karo, kai senasis paštas 
buvo sugriautas. Anksčiau da
bartiniame pastate buvo įvaire
nybių teatrėlis. Architektai Nas- 
vyčiai yra įdėję daug pastangų 
Vilniaus centriniam paštui kiek 
galima geriau sumoderninti vi
duje, ir suderinti su aplinka jo 
išorę. Uždavinys, atrodo, abiem 
atžvilgiais atlikti pasisekęs, tik 
modernūs techniniai įrengimai, 
statybai užtrukus gerokai ilgiau.

H I G TĘS

'INSURED’

skulptūrą įsigijo L. Briedis Chi
cagoje, kitą — J. Nasvytis Cleve
lande.
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nintelė ir, be abejo, geriausia pa
žintis yra patys jo darbai, arba 
bent jo darbų nuotraukos.

Britanijoje Antano Braždžio 
darbų užtiksime ne vienoje žino
moje kolekcijoje ir galerijoje. JA

laimėjimu buvo surištas ir skulp
tūros Woolgatei pastatui užsaky
mas, jau 12,000 dolerių vertės. 
“Ritualą” jis jau baigia, netru
kus įvyks iškilmingas naujojo 
pastato atidarymas, betgi ir iki 
Expo laiko nedaug beliko. Be to, V-se, berods, tėra du jo darbai, 
ateina ir mažesnio masto užsa-1 abu lietuvių rankose. Vieną jojo 
kymai. Dvi A Braždžio skulptū
ros šiuo metu išstatytos Blenhei- 
mo rūmų ekspbzicijoje, kurioje, 
be kitų, rodomi ir Hepwprth bei 
Allano darbai. Britanijos Archi
tektų sąjunga praeitą savaitę pas 
jį užsakė darbą savo naujam pas
tatui. O kartais skulptoriui ir vi
siškai nepriklausomai gimsta ir 
nauja idėja, žiūrėk, jis savaitę ki
tą atitrūksta nuo “didžiųjų” dar
bų ir sukuria naują, nors ir ma
žesnių dimensijų, skulptūrą.

1961 m. Antanas Braždys bai
gė vieną geriausiųjų Amerikos 
moderniųjų dailininkų peryklų 
— Chicagos Meno institutą. Po 
to, gavęs kūrybinę stipendiją, jis 
atvyko į Londoną, iki 1964 m. 
studijavo ir kartu dėstė Karališ- 

' kojoje dailės kolegijoje (Royal 
College of Art), o šiuo metu yra 
vyresnysis dėstytojas Gloucter- 
shiro dailės kolegijoje netoli 
Londono.

A. Braždys kuria išimtinai 
, plieno skulptūras, daugiausia reg 
zdamas struktūras iš plieno vam
zdžių. Jo darbų dimensijoms vis 
augant, jis iš plieno gamyklų ne
begali gauti pakankamai didelio 
diametro vamzdžių, kuriuos jis 
yra priverstas pats fabrikuoti sa-

• klinties” leidykla Vilniu
je išleido Z. Kondrato parašytą 
knygelę “Pirmasis lietuvių skri
dimas per Atlantą”. Leidyklos 
pranešime knygelė apibūdinta, 
kaip “pirmas kuklus bandymas 
tarybiniais metais nušviest Da
riaus ir Girėno kelią į oro erd
ves. Joje taip pat mėginama iš
aiškinti šiurpios katastrofos prie
žastis”. (E.)
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EUROPOS OPERAS LANKANT
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Kelionės ir spektaklių įspūdžiai (III)

SAULĖ JAUTOKAITĖ

Viena

Iš Italijos muzikos miesto Mi
lano skrendame į patį garsiau
sią pasaulio muzikos centrą, 
Austrijos sostinę — Vieną. Vie
na garsi ne tiktai Johann Straus- 
so valsais, bet ir opera, bei ilga 
ir turtinga muzikos tradicija. 
Kompozitoriai Gluck, Haydn, 
Mozart, Beethoven, Richard 
Strauss, Brahms, Bruckner, Mah 
ler, Johann Strauss, Wolf, Berg, 
Webern, Schoenberg, visi kūrė 
ir gyveno Vienoje.

Mūsų vadovė, vardu Isolde, 
mums pasako, kad šį vakarą ma
tysime Richard Sfrausso operą 
“Schvveigsame Frau”. (Tylioji po 
nia). Tiktai sau prisipažinau, 
kad pirmą kartą girdžiu tokią R. 
Strausso operą. Bet, kai ir kiti 
bendrakeleiviai, pasisakė, kad ir 
jię pirmą kartą girdi, tada ir 
ant dūšios pasidarė geriau.

Vienos opera, kuri šiemet šven
čia 100 metų nuo savo įsikūri
mo sukaktį, kaip Miuncheno ir 
Milano operos susilaukė tokio 
pat likirpo — per karą buvo su
bombarduota. Sveiki išliko, tik
tai pamatai ir kelios sienos. Po 
karo ją atstatė lygiai tokią pat 
kaip buvo. Naujieji operos rū
mai buvo atidaryti 1955 m. Bee- 
thoveno “Fidelio” pastatymu.

Su nekantrumu einame šiltą 
pavasario vakarą į operos rū
mus. Pastatas labai didėlis, vir
šuje ant pastato kampų skulptū
ros — ijąjtęliai, įėjimas erdvus,

l

Vienos miesto operos rūmai (kairėje)

VADOVĖLIAI IR LIETUVOS 
ISTORIJOS PAMOKOS 

PAVERGTOS LIETUVOS 
MOKYKLOJE

“Šviesos” (pedagoginės litera
tūros) leidykla Kaune išleido J. 
Pikčilingio “Lietuvių kalbos sti
listinę sintaksę” (100 psl., 30,000 
egz., kaina — 9 kapeikos.) Ta
rybinis mokytojas leidinį apibū
dina, kaip mokymo priemonę, | 
kurioje apžvelgiamos lietuvių 
kalbos figūros ir būdingesnieji jų 
vartojimo atvejai. Prie kiekvienos 
figūros bei atskirų jų vartojimo 
atvejų pateikiami pavyzdžiai ir 
pratimų ciklas.

J. Pikčilingis yra paskelbęs ne
maža straipsnių prieš svetimybių 
brovimąsi bei įsileidimą į lietu
vių kalbą.

Ta pati leidykla skelbiasi jau 
baigusi spausdinti vadovėlius a- 
teinantiems mokslo metams, 
iš viso 144 pavadinimus, daugiau 
kaip 3 milijonus egzempliorių. 
Ten pat sakoma: “Pirmą kartą 
išleidome J Jurginio ir V. Merkio 
paruoštą ‘Lietuvos TSR istorijos 
vadovėlį’ ir A. Gaigalaitės ir R. 
Žepkaitės ‘Lietuvos TSR istori- į 
ja”-

Iš tos trumpos užuominos ne
įmanoma apčiuopti, koks skirtu
mas tarp tų dviejų leidinių (vie
nas istorijos vadovėlis, kitas — 
tiesiog istorija...). Tačiau nėra a- 
bejojimo, kad abu leidiniai rusų 
komunistų partijai priimtinu bū-

DRAUGAS, šeštadienis, 1069 m. spalio mėn. 4 d. «

"taip, kaip reikia”, tol Lietuvos 
istorija iš viso nebuvo dėstoma 
Lietuvos mokyklose.

du pasakoja Lietuvos, o ne vien 
tik “LTSR” istoriją. Kol istorikai 
nepataikė parašyti vadovėlių

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

' B. R. PIETKIETVICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Minimum S5.000.00

Naujas aukštas diYt- 
dendas mokamas ui 

investavimo sąskaitas.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d. 
.. PIRMAD. ir KETVIRTAD. .

» BLANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD. . ..
ŠEŠTAD 9 v. r. Iki 12 v. d.r.

.. » v. r. Ai 0 v. v.
9 v. r. Lkl 6 V. V.

— Trečiad. uždaryta^

origina- 
vieni iš-

buvo Oerokai ir savaip 
lūs, todėl laisvu laiku 
ėjo Schuberto namo ir muziejaus 
apžiūrėti, kiti išvažiavo į Vienos 
miškus, kur Beethovenas vaikš
čiodamas rasdavo savo simfoni-

spektakliui davė labai turtingą, 
paslaptingą, elegantišką scenos 
vaizdą, kuris labai derinasi su 
Debussy impresionistine muzika. 
Vienos opera pasižymi nepapras
tu spektaklio išbaigimu. Čia nė
ra mažos rolės, bet tiktai trum-' joms įkvėpimo, o dvi Mozarto 
pos rolės. Todėl iki mažiausios 
smulkmenos spektaklis yra me
niškas ne tik dainavimu bet ir

Vienos miesto operos salė

važiavom į Vienos priemiestį Bee 
thoveno namo ieškoti. Namas 
buvo pažymėtas miesto plane. 
Namas nedidelis, geltonai dažy
tas, siauroje gatvelėje. Ant sie
nos parašyta Beethoven Haus ir 
jo gyvenamojo laiko data. Už
rašas papuoštas trimis austriško
mis vėliavėlėmis. Važiuojant' 
link Dunojaus, matėme ir valsų' 
karaliaus Johannd Strausso na-i 
mą. Jis čia išgyveno visą savol 
amžių tame pačiame name. Na-I 
mas taipgi atžymėtas užrašu ir 
vėliavėlėmis.

Vienoje tave vėl visur, kur tik 
eini, seka muzikos istorija. Kom
pozitorių parrųnkJiipių skulptūrų 
yra kiekvienam parke. Viename 
jų Mozartas stovi apkibęs ange
liukais, kitame Beethovenas sė
di, atrodo, perpykęs ant viso pa
saulio, trečiame Schubertas su 
plunksna rankoje ir gaidomis 
ant kelių, o dar kitame Johan- 
nas Straussas groja smuiku. Šita
me parke nuo 4 vai. tikrai or-

operos, taip ir užtikome tokią 
linksmesnę programą.

Gaila, bet vėl reikia keliauti į 
kitą muzikalų miestą, nedaug ką 
atsiliekantį nuo Vienos... Susi
tiksime Prahoje.

(Bus daugiau)

Atdara nuo 6-tos valandos ryto iki 8-tos 
valandos vakaro.

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu
viški valgiai.

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

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

F

r

visur platu, daug vietos, palipus 
laiptais — dvi didelės salės, ku
riose pertraukų metu žmonės 
vaikščioja ratu. Teatro salė ne
didelė. Vėl pasagos formos, bal
ta, auksinė ir raudona, penkių 
aukštų balkonai ir. ložės sukasi 
aplipk, viskas papulta lemputė
mis ir.t varpomis. Scenos uždan
galas auksinis su mozaikiniu pa
veikslu. Čia, kaip La Scaloje, 
daugiau kalbančių angliškai ne
gu vokiškai.

Richardo Strausso operos “Die 
Schvveigsame Frau” fabulai pa
naudota anglų dramaturgo Ben 
Johnson (1573-1637) komedija 
“Epicoene or the Silent Wo- 
man.”. Ši opera, kurios premje
ra įvyko 1935 m. Dresd'ene, sa
vo lengvu turiniu ir poetiška 
muzika yra panaši į jo matytą 
“Der Rosenkavalier”. Išpildyto- 
jų sąstatas čia be garsių “žvaigž
džių”, bet labai geras. Ypač daug 
dėmesio kreipiama į ansambliš- 
ką muzikalumą ir meniškumą.

Kitą vakarą matėme Claude 
Debussy 13 paveikslų muzikos 
dramą “Pelleas ir Melisande.” 
(1902). Ši opera tiek savo muzi
ka, tiek savo drama, yra visai ne
panaši į jokią kitą operą. Čia nė
ra arijų, duetų ar choro, bet vi
sas dainavimas susideda iš lanks 
čių rečitatyvų. Muzika plaukia 
be jokios pertraukos ir kiekviena 
scena yra sujungta orkestriniais 
interliudais. Ji Vienpje buvo at
likta prancūzų kalboje su Pary
žiaus operos solistais. Operos in
scenizavimas buvo atliktas gar
siojo dirigento režisieriaus Her- 
bert von Karajan. Visa 13 sce
nų nuotaika buvo .perduota švie
somis ir užuolaidomis. Šio būdo 
inscenizavimas visam operos

jis

pir-
Mo-

f
gerbėjos išvažiavo į Šv. Marx ka
pines jo kapo ieškoti. Mozartas, : 
būdamas 35 m., mirė Vienoje 
kone iš hado ir šalčio. Jis buvo 
palaidotas vargšų kapinėse, ten 
jo kapas buvo pamirštais ir ap
leistas, tik vėliau, pripažinus jį 
genialiu kompozitoriumi, pradė
ta kompozitoriaus kapo ieškoti. 
Bet, deja, jau nebebuvo galima 
jo atrasti. Ir šiandien jo tikrasis 
kapas nežinomas, bet kapinėse 
yra pastatytas kuklus paminklas, 
liūdnas angelas rymo, pasirėmęs 
ant akmens, kuriame matyti už
rašas: W. A. Mozart 1756-1791.

Vienoje taip pat gyveno, mirė 
ir palaidotas Beethovenas. Kaip 
nuomininkas, šis triukšmingas 
kompozitorius perėjo 61 butą, Į 
nes niekaip negalėjo sugyventi į kestras pradeda groti jo valsus, o 
su savo “landlordu”. Būtinai tad vakare gražiai apsirengusios po- 
ėjome nors vieną jo namą pa- ros tuos valsus čia dar ir pašo- 
matyti. Mėlynu tramvajumi iš- ka. Vieną vakarą, pareidami iš

vaidyba. Toks pastatymo išbaigi
mas nepaprastai patraukia pub
liką. Žiūrovui tada visai nesą
moningai muzika išplaukia iš 
dramatiškos scenos, kurios 
pats tarsi tampa dalyviu.

Vienos operos repertuare 
mąją vietą vis dėlto užima
zartas. Su Mozarto opera “Don 
Giovanni” ir buvo atidaryta da
bartinė opera 1869 m., pačiam 
imperatoriui Franciškui Juoza
pui dalyvaujant iškilmėje. Po 
Mozarto paskui jau sekė Richard 
Strauss ir Wagneris, o po jų Ver
di ir Puccini. Beethovenas uži
ma čia garbės vietą. Jo opera 
“Fidelio” atliekama čia tik iškil
mingomis progomis. Ir šių metų 
Vienos operos 100-tojo gimtadie
nio proga iškilmės čia buvo ati
darytos Beethoveno 9-tąja simfo
nija ir “Missa Solemnis”.

Kadangi mūsų grupės keliau
ninkai šiaip ar taip kiekvienas

1970 PLYMOUTH
BARRACUDA

VISIŠKAI NAUJI “6” ir “8”

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT-BARRACUDA, ROAD RUNNER 

G T X, FURY — DUSTER

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
NATIONWIDE 

GUARANTEE
No-Limit on MILĖS. 
No-Limit on MONTHS

FULL LIFETIME GUARAN
TEE agalnst defec.ta in work- 
manahip and materlals and 
all normai road hazard ln- 
Jurles encountered ln every- 
llfeday ppssenger car uar for 
the llfe of the orlglnal tread 
deslgn ln acoordance wlth 
terma of oui piane<l su., 
rantee certificate. Price of 
replacement pro-rated on 
orlglnal tread depth wear 
and baaed on Firestone ad- 
justment price for replac
ement tire at time of adjust- 
ment. Firestone adjustment 
prlces are Intended to, būt 
may not, reprosent approx- 
Imate eurrent average sel- 
llng prlces and are subject 
to changr ■vithout notire

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas 

(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, lllinois

Telef. — GRovehill 6 - 7777
Vai.: kasdien 7 v. r.— 7 v. v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p. 

Sekm. uždaryta Kitu laiku pagal susitarimą.
Savininkas MIKAS ČESAS

aint
Tithony 
javings

beautirui oone white 
16 pc. sėt of fine dishes

Jums patiks ši naujausia dovana Sv. Antano Taupymo ir 
skolinimo bendrovės. Tai tokios rūšies dovana, kurios jūs ne
sitikite gauti iš bet ko, bet tik iš “prieinamų” (pasiekiamų). Jūs 
galite gauti šį pilną komplektą iki spalio 15 d. atidarydami 
naują taupymo sąskaitą su $500.00 arba įdėdami $500.00 j jau 
turimą sąskaitą. Sv. Antano Taupymo B-vė turi platų taupy
mo planą, įskaitant ir 5%% certifikatą, įmokant vienu kar
tu (minimumas $7,500.) ir patarnaus jums pagal jūsų pa
geidavimo taupymo planą. Si dovana duodama tik viena šei
mai, ir paštu nesiunčiama. Atvykite dabar ir pasiimkite šią 
dovaną.

1447 South 49th Court, Cicero 60650 
Phone: 656-6330

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, EXEQ SECY

AAambar FaderaJ Savings and Loaa Insuranca Corporation, VVashington, D.C.



Nauji

leidiniai
® TITE MARIAN. Septem- 

ber, 1969. Tėvų marijonų leidžia i 
mas mėnesinis iliustruotas dvasi
nės kuli Ūtos žurnalas, -sietams 
4.00 dol. Adr : 4545 W. 63 St., 
Chicago, III. 60629.

Vedamajame kun. A. Miciū- 
nas, MIC, išryškina, kaip tikėji
mas duoda drąsos pakelti gyve
nimo problemas ir grėsmes. A- 
merikietė laikraštininke F. 
Grimm informuoja apie religinio 
sąjūdžio branduolius universite
tuose. Kun. L. Musteikis nupa
sakoja istoriją vienos paslydusios 
mergaitės, kuri vėliau buvo rea- j 
bilituota Mergaičių mieste. Ka-1 
nadietė mokytoja Fl. Julian ra
šo apie kūrybos gyvenimą Kana
doje. Socialiniais klausimais su
sidomėjęs A. R. DiPema svarsto 
tradicinės moterystės ir moder
naus maišymosi problemas. Lon 

dono bendradarbė informuoja 
apie britų vienuolę Mariją Re
gis, kuri už nuopelnus auklėji
me gavo Britų imperijos damos 
titulą, pirmoji taip pagerbta se
selė. Keliautoja G Brendel pasa
koja įspūdžius iš Florencijos.

Las Vegas gyventoja Laura De
ni pasakoja apie tame mieste 
vykdomą religinio apaštalavimo 
darbą (- kunigas Las Vegose). 
Laikraštininke E. Peisson išryš
kina tėvų ir mokytojų bendra- į 
darbiavimo kelius. Duodamas 
naujų filmų aptarimas. Dr. M. J. 
O’Connell dudda sveikatos pata
rimus golfautojams. Žurnalistė 
L.P. Bell pasakoja apie medici
nos pagalbą teikiantį amerikie
čių laivą “Hope”, lankantį atsi
likusių kraštų uostus. Socialinės 
globos tarnautoja F. Jakubowski 
informuoja, kokią pagalbą jų įs
taiga gali teikti žmogui jau da
bar. M. Farrant svarsto kelią tė
vų įtakos į jauną jų atžalyną, o 
uolus laikraštininkas A. Haines 
pasakoja apie kamendulius Ame
rikoje Pats žurnalo redaktorius 
kun. J. Prunskis duoda eilės nau
jausių knygų aptarimus. Žurna
las gausiai iliustruotas V. Maže
lio, K. Ambrozaičio ir kitų nuo
traukomis, Dagio kūrinio repro
dukcija.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• SĖJA, 1C63 m. Nr. 2—3 
(105-6) Tautinės, demokratinės Į 
minties laikraštis. Leidžia Var- I 
pininkų leidinių fondas. Reda
guoja L. Šmulkštys, 2523 W. 69 
St., Chicago, III. 60629. Ad
ministruoja J. Urbelis, 1649 N. 
Broadway, Melrose Park, Illinois 
60160.

• VILTIS, Oct.—Nov. 1969 1 
Vol. 28, Nr. 3 A. Folklore Ma
gazine. Redaguoja V.F. Beliajus. 
Redakcijos ir administracijos 
adresas: V. F. Beliajus, P.O.Box 
1226, Denver, Colo. 80201. Žur
nalas išeina 6 kartus metuose, j 
Leidžiamas anglų kalba. Leidinys I 
skirtas įvairių pasaulio tautų 
folklorui. Metinė prenumerata 
3.50 dol., dviem metam — 6.00 
dol.

• NAUJI MUZIKOS KURI
NIAI MARIJOS KOPLYČIOS 
DEDIKACIJOS IR LIETUVIŲ 
RELIGINIO KONGRESO PRI
SIMINIMUI Washington, D.C. 
1966 m. Išleido New Yorko 
ir New Jersey Kunigų Vieny
bės provincija 1969 m. Leidinį 
suredagavo Juozas Žilevičius. 
Gaidas įgraviravo Petras Armo- 
nas. Viršelyje skulpt. Vytauto 
Kašubos Šiluvos Dievo Motinos 
bareljefo nuotrauka. Leidinys 
sukrautas Lietuvių muzikos ar
chyve, 2345 W. 56th St., Chica
go III. 60636.

Techniškai gražiai paruoštam 
leidinyje randama: J. Bertulio 
“Ecce Sacerdos” mišriam chorui 
ir bosui solo su vargonų paly
da; J. Žilevičiaus “Maldavimas” 
(žodžiai Rikselio —kun. dr. J. 
Starkaus) — (smuikui ad lib.), 
mišriam chorui ir altui ar bari
tonui su vargonų palyda; J. 
Gaidelio “Tikinčiųjų malda” (žo 
džiai kun. L. Budrecko), solistų 
kvartetui sų fortepijono palyda; 
Šiluvos Švč. Marijos garbei tri-

Ramojus Mozoliauskas Paminklas Lenkijos tūkstantmečiui
Regimas 24 pėdų aukščio paminklas yra sukurtas mūsų skulptoriaus Ra
mojaus Mozoliausko. Rugsėjo 27 d. iškilmingan paminklo atidengiman 
buvo iš Lenkijos atskridęs net Krokuvos arkivyskupas - kardinolas Ka- 
rol Wojtyla. Pam:nkla,s pastatytas prie Chicagos — Justice esanč'osr 
lenkų kapinėse. Panašios minties ir apimties paminklo seniai jau vertos 
ir čionykštės Švento Klalzimiero lietuvių kapinės.

Kultūrinė kronika
• Jau atspausdinta ‘šeštoji 

Pradalgė”. Eilę metų Londone 
Nidos atkakliai leidžiamo mūsų 
literatūros metraščio “Pradal
gės” šeštoji knyga greit pasieks 
skaitytojus. Metraštį redaguoja 
rašytojas Kazimieras Baronas. 
Naujame metraščio tome rasi
me: dr. Jono Griniaus straipsnį 
“Vertybių konfliktas dabartinėje 
lietuvių literatūroje”, A.T. Anta
naičio straipsnį “Patriotinis mo
tyvas mūsų egzilinėje poezijoje”, 
A Kairio “Pelenų figūrą Bradū
no kūryboje”, Petro Tarulio iš
trauką iš rašomos knygos “Kau
no gubernatoriaus pusryčiai”, 
Švaisto naujų atsiminimų pluoš
tą, P. Orintaitės pasakojimą a- 
pie gimnazistiškas dienas Kudir
kos Naumiestyje. Prozos dar duo
da pats redaktorius K. Barėnas, 
Antanas Giedrius ir Agnė Luk
šytė. Eilėraščiai spausdinami: A. 
Lapšio, O.B. Audronės, K. Gri- 
gaitytės, Alf. Giedraičio, St. San
tvaro, VI. Šlaito ir D. Sadūnai
tės. Parankią vaidintojams ko
mediją “Auksinę mergelę” patei
kia Jonas Grinius.

• Poetui Eduardui Mieželai
čiui 50 metų. Šiuo metu bent 
valdiška prasme pirmajam oku
puotos Lietuvos poetui Mieželai
čiui (jis yra Rašytojų sąjungos 
pirmininkas) spalio 3 d. suėjo 
50 metų. Sukaktuvininkas yra 
daugelio poezijos knygų auto
rius, už rinkinį “Žmogus” ga
vęs net pačią didžiausią ir reikš
mingiausią sovietinėje imperijo
je Lenino vardo premiją.

Žvelgiant į visą ligšiolinį Mie
želaičio poezijos lobį, net ir ne
norint, peršasi mintis, kad vis 
dėlto poeto talentingumas nėra 
lygiai proporcingas jo produkty
vumui. Jaunesniuos savo metuo
se jis eiliavo, neatsiplėšdamas 
nuo Salomėjos Nėries palikimo, 
vėliau buvo stipriai jaučiama 
net Brazdžionio kartos įtaka. Po- 
stalininjais laikais, labiau susi
pažinęs su Vakarų pasaulio li
teratūromis ir pavažinėjęs užsie
niuose, negalėjo išvengti W. 
Whitmano, G. Apolinairo ir ki
tų vakariečių poveikio.

Ištisus dešimtmečius savo gy
venimo pašventęs vien tik eilia
vimui, Ed. Mieželaitis techniš-

logija: J. Bertulio “Juodbruvė 
Mergaitė Nazareto” (žodžiai A. 
Jasmanto), mezzo-sopranui so
lo su fortepijono palyda; Br. 
Markaičio, SJ. “Nenuženk nuo 
akmens, o Marija” (žodžiai K. 
Grigaitytės), sopranui solo su 
fortepijono palyda; J. Kačinsko 
“Lietuvos Karalienė” (žodžiai 
EI. Tumienės), bosui solo su for
tepijono palyda.

Vienintelis laisvajame pasau
lyje lietuvių vaikų laikraštėlis 
“Eglutė”, metų metais leidžia
mas ir redaguojamas Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų, nors 
ir be galo sunkiose sąlygose, ro
do pasigėrėtiną gajumą ir kreipia 
vaikiškus savo žingsnelius tu
rinio ir išvaizdos tobulėjimo kry
ptimi. Tik ar pakankamai tėvai 
ir net mūsų lituanistinių mokyk
lų mokytojai ragina ir padeda 
mažiesiems skaitytojams šį jiems 
skirtąjį laikraštėlį užsisakyti? Ar 
ragina, ar pratina jo puslapius 
paskaityti? “Eglutės” adresas: 
Immaculate Conception Con- 
vent, Putnam, Conn. 06260, me
tinė prenumerata 5.00 dol.

Štai, kad ir pastarasis, šviežiau
sias šio rūpestingai gražaus mė
nesinio žurnaliuko rugsėjo mėn. 
numeris. O ir bendradarbių ja-

cento laipsnį. Gyvena ir savo dir
btuvę turi jaunųjų dienų ir pir
mosios karjeros aplinkoj, Kaune, 
Lakūnų gatvėj, 27 nr. (Aukšto
joj Fredoj). (E.)

kam eilėraščio padarymui yra la
bai įgudęs. Eiliuoja jis lengvai, 
labai įvairiai ir gana išradingai. 
Tačiau tikroji poezija ne kartą 
paskęsta daugiažodžiavimo tva
ne.

Vis dėlto okupuotosios Lietu
vos poezijai galimybių ribose 
prieš keliolika metų laisvinan
tis iš stalininės epochos slogučio 
ir ieškant kelių, kur toliau pa
sukti, pirmieji tada ne pilieti
niai, bet labiau lietuviškąja gel
me individualistiniai Mieželai- 

■ čio eilėraščiai lėmė tam tikra da
limi jo bendraamžių, o ir atei
nančios dar jaunesnės tenykštės 
poetų kartos kelio kryptį. Tuo ke
liu eidami, ne vienas jaunesnių 
(J. Marcinkevičius, Alf. Maldonis, 
Degutytė, M. Martinaitis, S. Ge
da) Mieželaitį šiandien ir poezi
jos gelme ir formos išbaigtumu 
jau ne kartą pralenkia. Gi poe
zijos autentiškumo prasme ne vie
no jaunesniųjų poetinio portre
to bruožai dabartyje jau yra la
biau nepakartojamai savi negu 
jaunesniuosius stuktelėjusio, bet 
tikrojo savęs mažiau radusio ir 
tarp įvairių įtakų besiblaškiusio 
Eduardo Mieželaičio.

• Rugsėjo 17 d. Karm-> 70 m® 
I tų amžiaus sukaktį minėjo dai
lininkas keram’kas Jonas Mikė
nas. Sukaktuvininkas nepriklau
somos Lietuvos laikais buvo daug 
labiau žinomas ne kaip dailinin
kas, o kaip vienas iš žymiųjų 
Lietuvos karo aviacijos lakūnų, 
pradėjęs tą tarnybą 1919 metais 
raštininko pareigose, o baigęs po 
20 metų aviacijos majoro laips
niu.

Jonas Mikėnas yra vyresnis jau 
mirusio skulptoriaus Juozo Mikė
no brolis. Sugundytas jaunesnio
jo brolio pavyzdžio, Jonas Mikė
nas, jau būdamas sėkmingas la
kūnas, 1924 metais ėmė lanky
ti meno mokyklą Kaune, kurią 
baigė 1929 metais. Pradžioje jis 
rengėsi būti skulptorium (bro
lis pradėjo nuo tapybos), bet pa
skui palinko į keramiką.

Kai 1940 metais Lietuvos ka
rinė aviacija buvo paversta Rau 
donosios armijos 29-ta “lietuviš
ka” eskadrile, kurios vadu buvo 
paskirtas buvęs Lietuvos aviaci
jos kapitonas ar jau majoras Jur
gis Kovas (anksčiau buvęs Kopu- 
kovas), Jonas Mikėnas buvęs kal
binamas pasilikti eskadrilėj, bet, 
pasiteisindamas amžiumi ( 40 
metų) ir sušlubavusia sveikata, 
galutinai pasitraukė į antrąją 
specialybę: nuo lėktuvų prie mo
lio. Buvo priimtas dėstytoju į 
Taikomosios dailės institutą 
(buv. Meno mokyklą):, kuriame 
tebedėsto lig šiol, ir yra įgijęs do-

me sutelkta kone visi žymiausie
ji čionykščiai mū.ų vaikų litera
tūros autoriai. “Žirginėlių” plok
štelės parengėja ir “Aukso žąsies” 
pasakotoja bei filmuotoja Birutė 
Pūkelevičiūtę “Eglutei” šį kartą 
dovanoja naujus vaikiškus savo 
eilėraščius. O kokį intriguojantį 
nutikimą pasakoja šiuos “Eglu
tės” puslapiuose Aloyzas Baro
nas. Vaikams jis lipte prilips. Vėl 
žinomo Jono Minelgos eilėraš
čiai, vėl Nijolės Jankutės “Kari- 
lė svečiuose”, vėl vaikų numy
lėto Pupučio laiškas, vėl naujos 

j dainos mažiesiems, jų pačių laiš
kai Pupučiui, jų pačių piešinių 
puslapis. Sakytume, kad naujas 
“Eglutės” numeris yra tiesiog pa
vyzdinis, ypač kai jis dar ir ilius
truojamas jau žinomų vaikų pa
saulio vaizduotojų (K. Veselkos 
ir P. Jurkaus) piešiniais ir nau
jai atrastų ir “Eglutėn” pakvies
tų piešėjų darbais (A. Baluko).

“Eglutės” egzistencija ir josios 
rėmėjų talka reikia džiaugtis dar 
ir todėl, kad iš to, sakytume, eg- 
lutinio bruzdėjimo išplaukia ir 

I pastangos sužadinti ne tik vai-

Rugsėjo mėti. “Eglutės” viršeli 

kų, bet ir suaugusių rimtą dėme
sį literatūrai, skirtai mažajam 
skaitytojui. Todėl ypač čikagie- 
čiai turi nepamiršti, kad bene 
pirma mūsuose tokia vaikų lite
ratūros popietė Jaunimo centro 
didžiojoj salėj įvyks spalio 12 d. 
(sekmadienį) 3 vai. popiet. Ten 
bus įdomi proga, tiek vaikams, 
tiek suaugusiems, pamatyti ir iš
girsti pačius ryškiuosius mūsų 
vaikų literatūros kūrėjus, ypač 
kai pati programa bus kūrybin

gai perpinta ir tos literatūros 
skaitytojų įsiterpimais ir kt. Bus 
ir minėtieji: B. Pūkelevičiūtė, A. 
Baronas, N. Jankutė, J. Minelga, 
bus ir Puputis.

Popietę kruopščiai rengia “Eg
lutės” rėmėjai Chicagoje, visus 
paruošos siūlų galus užtikrintai 
raišiojant E. Juknevičienei. Te
būna tad spalio 12 d. mūsų vai
kų literatūros šventė, kurioje da
lyvauti yra kiekvieno čikagiečio 
pareiga.

K.

• Minint r>š tojo ke.n Juo
zo Tumo Vaižganto 100 m. gi
mimo sukaktį, Kaune, Aleksoto 
gatvėje, prie buv. Vytauto Di
džiojo bažnyčios klebonijos na
mų, buvo įmūryta paminklinė 
lenta su įrašu: “Šio namo ant
rame aukšte 1920-1933 metais 
gyveno ir kūrė lietuvių rašyto
jas Juozas Tumas-Vaižgantas”. 
Prie rašytojo kapo buvo padėta 
gėlių. Iškilmingo minėjimo'metu 
kalbėjo rašytojas J. Grušas, dr. 
L. Gineitis, Z. Kuzmickis. Vie
šojoje bibliotekoje buvo suruoš
ta Vaižganto gyvenimo ir raštų 
paroda. Vaižgantas buvo pagerb
tas ir jo gimtajame Malaišių 
kaime,

Offer starts Septemuer 26 and 
is good while supply lasts.

or
You may want to choose this lightweight 

Leisure Blanket in colorful tartan patterns. 
Ideal for those chilly days at the football 
stadium. Also just the thing to take on a fish- 
ing trip or a picnic. Full size — 72" x 50", a 
blend of acetate and cotton fibers.

valuable
Rand McNally atlasęs

saving $200 or more

Interest Compounded 
Daily, Paid Ųuarterly

Let your savings bring you the highest 
interest rate possible: 4%% per year on 
passbook savings—štili our “best seller” 
and a most convenient way to accumulate 
a handsome cash reserve. Or, get 514% per 
year on our savings certificates, which 
mature in 6 months and are automatically 
renewed.

Besides security and growth, you have 
instant availability of y o* r funds at 
Republic; no withdrawal notices reąuired, 
ever. Money in by the tenth of the month 
taros interest from the first.

lwo notable evenls have taken place lašt July. One, on July 20, was the 
historic landing on the Moon, which opened up vast possibilities for all 
mankind. The other event was strictly down-to-earth yet very important in 
the history of Republic Savings. On July 30 we received our federal charter 
from VVashington, and the word Federal became officially part of our name.

We are making this free gift offer for the first time, to mark this occasion 
and to re-introduce ourselves as Republic Federal Savings — an associa
tion vvith a new federal charter, būt an old friend (since 1925) to thousands 
of savers. We invite you to take advantage of this special free gift offer and 
the benefits that come from saving at Republic.

Novvyou can have a permanent record of man’s epic voyage i n Apollo 11 
vvith a handsome, full-color, 48-page (approx. 10" x 13") Rand McNally 
Moon Flight Atlas. lt includes the original photos taken on the Moon by 
Apollo 11 cameras and the astronauts themselves, plūs complete maps of 
the Moon, and sections on the solarsystem and earlier explorations. Years 
may prove this book to be almost priceless.

To keep an eye on our own ever-changing planet, you will find the fa- 
mous Rand McNally World Atlas indispensable. There are 294 pages (ap- 
prox. 10" x 14") packed vvith up-to-date information, vvith maps and photo- 
graphs in vivid color. Contains special sections and in-depth articles on 
space, religions, races and languages of the vvorld, U.S. national parks 
plūs many, many more. It’s a treasury of facts and figures; a book that wilI 
not gather dust on your shelf. Retail value — $12.95.

Remember: all you have to do to get the gift of your choice is add $200 
or more to your Republic Federal passbook savings account, or open a new 
account for at least $200. Gifts, of course, are also available vvhen savings 
certificate accounts are opened, now issued for as little as $1,000. Higher 
amounts available in $500 multiples.

Come in early and be sure to get the free gift of your choice. Limited to 
one free gift per account. Sorry, no gifts by mail.

REPUBLIC 
FEDERAL!

62J? South Kedzie Avenue • Chicago, Illinois 60629
Tt.ephone UEpublic 7-9600 • John J. Jilek Jr., President
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Passbook Savings 

Accounts

Prasmengant į nakties gelmes
Aš pajutau staiga gyvybę, jėgą darbui ir gyvenimui 

sugrįžta it...

Kai vieną vakarą kraujuos papiudusi, tarytum sužeista 
iš lėto mirė saulė,

Kai aš abuojas toks stebėjau jos kančių finalo minutes, 
Ir kai žėrėjo platumos ir prasiskyrę toliai rodė seno, 

gniūžtantį pasaulį

Skaitant šį Vyt. Mačernio pos
mą iš Penktosios vizijos, kiekvie
ną kartą man prisimena praeitis, 
Žemaitija ir Sedos apylinkės 19- 
M m. spalio 6 d. Tą vakarą ne- Į 
ramioje Sedos apylinkėje, kur 
stovėjo kovai pasiruošę du lietu
vių karių pulkai, buvo neramu 
ir savotiškai liūdna, nes žvalgy
bos pranešimai ir kiti ženklai ro
dė, kad raudonoji armija greit 
pradės puolimą, ir dar likusi ne
užimta Žemaitijos dalis virs di
delių mūšių lauku.

0 Pačios Sedos, jos apylinkių ir 
čia'iš visos Lietuvos susirinkusių 
karių net nespėjau pažinti, nes 
buvau ką tik prasimušęs iš ap
suptos Kuržemės. Bet vietoj 
džiaugsmo bei paguodos likusio
se prie Baltijos raudonosios ar
mijos dar neužimtose Žemaitijos 
lygumose sutikau ne šviesią sau-

lę, bet artėjančius, tamsius aud
ros debesis.

Spalio 6 d. vakarą saulėleidis 
Sedos apylinkėse buvo liūdnas ir 
nykus, ir kraujuos paplūdusi sau 
lė, tarytum sužeista, iš lėto mirė 
vakaruose. J apkasus, į sargybų 
postus vienas po kito buvo veda
mi lietuvių kareivių vienetai, vie
nur kitur tūnojo užmaskuoti pa
būklai, ir visa tai rodė, kad 
gniūžtantis pasaulis jau greit 
prasmegs į nakties gelmes...
Tokią tai viziją pranašavo Vyt. 

Mačernis 1941 m. Vilniuje, rašy
damas savo Penktąją. Ir ta jo vi
zija virto tikrove 1944 m. spa
lio 7 d. ankstų rytą, kai prieš 
Sedą ir jos apylinkėse prasidėjo 
stiprus ir ilgai planuotas raudo
nosios armijos puolimas Mane 
su Antro Žemaičių pulko antra 
kuopa tada išvedė į pozicijas

Bendras Sedos vaizdas 1965 metais. 1944 meta s spaltio mėn 7 d. šiuose laukuose įsiliepsnojo fronto ugnis, 
atėmusi ir poetui Vytautui Mačerniui gyvybę. (Žiūr. gretimai spausdinamą straipsnį “Poeto Vytauto Ma
černio mirties diena”).

prie Sedos-Žemaičių Kalvarijos ( ninku Korp! Šatrijos rengiamam 
kelio. Ankstų, saulėtą rudenš ry- į minėjime į mus prabils ne gar- 
tą tada pajutai žmogus staiga ar iSVilU-
gyvybę, jėgą darbui ir gyveni
mui. Bet tuo pakiliu momentu tai 
pačiai gyvybei naikinti ėmė 
siausti sviedinių kruša. Milžiniš
kas raudonosios armijos puoli
mas atsirėmė į degančia ir sun
kiai besiginančią Sedos įgulą. 
Užpakalyje mūsų esančioje lygu
moje, tarp Sedos ir Barstyčių, o 
taip pat į šoną, Ž. Kalvarijos 
link, pylėsi būriai civilių pabė
gėlių. Bematant aną lygumą ė- 
mė akėti naikinančių katiušų 
sviediniai ir skeveldros. Jos ne- 
atlaidžiai ir siaubingai kapojo 
Sedos-Barstyčių-Ž. Kalvarijos tri
kampį.

Tai buvo apie 8 vai. ryto 1944 [sis statutas. Dievo kulto Kon- reiktų pagirioti. (Lietuvių pa
nų spalio 7 dieną. Apie tą laiką gregacijos dekretai apie Šven- tarlė).

bės prezidiumo nariai ar iškilie
ji asmenys, bet avangardo me
nininkų lūpomis vien a. a. poe
to Vytauto Mačernio kūryba.

VI. Rmjs

IŠLEISTAS DOKUMENTŲ 
RINKINYS

Šiomis dienomis išėjo naujas 
Vatikano dokumentų oficialaus 
organo ‘‘Actą Apostolicae Se- 
dis” numeris, kuriame paskelb
ta nemaža svarbių dokumentų 
ir nutarimų. Jame randama pa
saulio vyskupų sinodo darbų 
regulaminas, naujosios tarptau
tinės teologų komisijos laikina-

tosios Komunijos ir krikšto sa
kramente administravimą, bei 
apie naujas Šv. Rašto lekcijas 
šventose Mišiose. Be to šiame 
numeryje skelbiamos Šventojo 
Tėvo kalbos, pasakytos Ženevo
je, lankantis pasaulinės Darbo 
organizacijos kongrese ir Pa
saulio Bažnyčių taryboje.

SAVINGS CERTIFICATE

6 or 12 
MONTH 
$10/000 
or MORE

Saving* certificates issued 
for six months or one 
year —in minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thereafter in 
multiples of $1,000.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

30
31

Paid Quarterly
Computed and Paid

as of:
Mar. 31 — June
Sept. 30 — Dec.

PETER KAZANAUSKAS, PRESIDENT

erai

_ Žmogus vislab pakel, tik
tai geras dienas ne. (Žemaičių 
patarlė).

— Nuvažiavo Tauragėn rup
kių kaustyt. (Kelmiškių patar
lė).

— Gerai būtų gerti, kad ne-

6 or 12 
MONTH 
$5/000 
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year-in minimum 
amounts of $5,000.00, 
and thereafter in 
multiples of $500.00. 
Earnings are paid at 
maturity.

avings
ANO LOAN ASSOCIATION 

2212 W. CERMAK RD.
Chicago, III. 60608 

VIrginia 7-7747

‘J

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 
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TRYS

SKYRIAI :
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Skulptūra

m. spalio 7 dieną. Apie tą laiką 
Žarnelės kaime poetas Vytautas 
Mačernis jau buvo pasikinkęs 
arklius nežinomai kelionei j Va
karus. Liudininkų pasakojimu, 
poetą mirtinai sužeidusi artileri
jos sviedinio skeveldra.

Beveik esu tikras, kad Vyt. Ma
černis tapo auka tos pačios arti
lerijos ugnies, kuri buvo nu
kreipta prieš Sedos gynėjus, 
prieš gausius civilius pabėgėlius, 
kurie, frontui aprimus, laikinai 
buvo susispietę Sedoje ir jos apy
linkėse, o spalio 7 d., vėl pra
sidėjus puolimui, masėmis pa
judėjo jūros link.

Daug daug lietuvių kapų tą 
rytą išdygo Sedoje ir jos apylin
kėje, nemaža narsių kareivėlių, 
sprogdinusių sovietų tankus ir ki
taip besigynusių čia surado am
žiną atilsį. Atsitiktinėse aplinky
bėse, nors Sedos įvykiuose ir ne
dalyvavęs, į tą žuvusių skaičių 
įsirikiavo ir busimosios bran
džios lietuvių poetų žemininkų 
kartos bendraamžis poetas Vytau 
tas Mačernis.

Jo mirties 25 metų sukakties 
paminėti renkamės į Jaunimo 
centrą spalio 18 d^ Ještadienį 8, 
vai. vakare, kur studentų ateiti- j

Cosrnos Parcels Exnress Corporation
Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firtma, kuri, per daugelį metų skubai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant 

DOVANAS-SIUNTINIUS J LIETUVA, LATVIJA, 
ESTONIJA, UKRAINIJA ir 1.1.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI 
VIŠI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
affiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, kuriuos galite užsakyti 
savo giminėms, gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
Y. 1003645 West 45th St., New York, N.

Tel. — 212 - 245-7905

4 PER

ANNUM

$4000

NEW YORK, N. Y. 10003, 39 Second Avenue 
NEW YORK, N. Y. 10011, 135 W. 14th Street 
BROOKLYN, N. Y. 1/207, 2947 Fulton St. 
BROOKLYN, N. Y. 11211, 370 Union Avenue 
BOSTON, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue 
BOSTON, Mass. 02127, 331 West Broadway 
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue 
CHICAGO, BĮ. 60622, 2222 VVest Chicago Avenue 
CHICAGO, III. 60608, 3333 S. Halsted Street 
CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 Statė Road 
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue 
GRANO RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge St N. W. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue 
HARTFORD, Conn. 06114, 200 Franklin Avenue 
LAKEWOOD, N. J. 08701, 288 Main Street 
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 
NEW HAVEN, Conn. 06519. 509 Congress Avenue 
NEVVARK, N. J. 07106, 698 Sanford Avenue 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street 
PATERSON, N. J.. 99 Main Street 
PHILADELPH1A, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street 
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street 
WATERBURY, Conn., 905 Bank Street 
WORCESTER, Mass. 01610, 169 Milbury Street 
YOUNGSTOVVN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street 
IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Springfield Avenue

Tel.: AL 4-5456 
CH 3-2583 

647-6576
EV 4-4952 
LI 2-1767 
268-0068

TL 6-2674
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738

ES 2-4685
GL 8-2256 

365-5255 
246-9738 

FO 3-8569 
AN 1-2994
LO 2-1446 

373-8783
GR 2-6387 

274-6400
PO 3-4818 

HU
FI
PL 

SW
Rl

1-2750
6-1571
6-6766
8-2868
3-044(1

374-6446

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 West 71 si Streel Tel. 476 2346
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09
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K'ftPTEiniS

^IKK 't DABAR TIESIOG frflA 
N t l ŠOK

NAVININKO

SAINT CASllMIR 
MONUMENT CO

U 4 t J1 th Stree>
'iauMu* l'aininklani* Planų 

f-Mlrinhimn* Vlsuine Mieste
- CEdarcrcst * - 633"

“nab bloku* nuo I 1

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage AvenueTelefonas - YArds 7-1741-2
Standard Federal pays 5%% Interest per annum on 
savings certificates of $1,000.00 or more. Issued for 
6 months.
A 90 day gold eagfe passbook account which pays 
5% per annum ($50.00 minimum) is also available. 
Regular passbook savings earn 4Y4% per annum. 
Interest Is compounded daily, paid quarterly. 
Savings In by the 10th eam from the Irt.

TANDARD 
EDERALH

Savings and Loan Aaaoclatlon of Chicago

Aust. ovsr 4141,500,000.00 . Hesems snd Surplus avsr 411,000,000.00 (more Ihsn twlce Ihe legal r*gu1r*mMta> 
F.d.r.l Ch.rl.r • Federal Sup.rvl.lon
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ■ VI7-1140
HOUASi Mon, Thars.« AM.-* PM • Uis*. FA • AM-4 PM • *M • AM-tt Neon • UM.-4M AmImm TranaecM
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LEO’S SINCLAIR SERVICE 

LEONAS FRANCKU8 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up Ir Motorų Remontas 
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533 

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

GĖLĖS 
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

Ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY ITILLS GM.rNYCLA 
*443 W. ttSrd Street, Chicago, Illinois 

Tel. PR 8-0833 — I’R 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociaciįos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LAOKAVTOZ)

2424 W. 69th Strėet Tel. REpublie 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. Califotnia Avė. Tel, LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. Lituanica Ava Tel V Ardu 7-3461

POVILAS J. RIDIKAS
4354 8. Halsted Street Tel. YArds 7*1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica <ve. Tel. YArds 7-1138-1139

VASATTIS - BUTKUS
1446 S. SOth A*. Cicero, ūl. Tel. OL 2-1003



Pasidalinimo nauda 
kultūrai

Politikoje pasidalinimai į dvi 
dalis sukelia bėdų. Tai matyti iš 
dviejų Vokietijų, dviejų Kinijų, 
dviejų Vietnamu, Korėjų ir kitų 
dvejukių, tačiau kultūros pasida
lijimas — naudingas.

Štai, Anglijos lietuvių 
pasidalijo į dvi dalis ir 
nauda, nes vienas klubas 
glijos atkviečia rašytojus, 
kėdamas jiems kelionę.

“Atvangos” klubas, pasidalijo 
taipgi į dvi dalis. Buvo paskel
bęs feljetono konkursą, o po to 
pasidalijo į dvi dalis. Kai viena 
dalis paskelbė, jog konkursas ne
pavyko, nes feljetonai buvo men
ki, tai kita dalis paskelbė, jog ra
dusi trejetą feljetonų gerų, tad' 
premijas duosianti.

klubas 
iš to 
iš An- 
apmo-

TĖVAI GARANTUOJA 
NEPASISEKIMĄ

Prasidėjo mokslo metai. Vie
ni mokiniai sėkmingai juos .už
baigs, kiti ne. Pastarųjų tarpe bus 
tokių, kurių tėvai jau nusistatę 
viską daryti, kad garantuotų sa
vo vaikų nesėkmę.

Tokie tėvai, išgirdę iš vaikų, 
jog nemėgsta mokyklos, kaltina 
mokyklą, mokytojus ir visą auk
lėjimo sistemą.

Tokie tėvai šaukia, kad moky
tojai tikrai kraustosi iš proto, jei 
vaikams užduoda daug namų 
darbų. Tokie tėvai vaikui pata
ria knygas palikti mokykloje, nes 
knygos esą per sunkios tempti į 
namus.

Bet jeigu atsiranda neišvengia
mų naminių darbų, tokie tėvai 
paragina vaikus tuo pačiu laiku 
žiopsoti j televiziją arba pasiklau
syti triukšmingai grojančių plok
štelių, ypač tokių, kurios pajuo
kia mokyklas ir auklėjimą.

Jei vaikai iš mokytojo parsine
ša laiškutį, nurodantį, jog vaikai 
aiškiai namie nesimoko ir nepa
ruošia pamokų, tokie tėvai gąsdi-

na mokytoją, kad jį apskųs ir jis 
bus atleistas.

Tokie tėvai, kviečiami į moky- 
tojų-tėvų susirinkimą, teigia, kad 
tai tiktai laiko eikvojimas ir sa
vo vaikams aiškina, jog auklėji
mas tai mokytojų biznis, ir tęsia: 
“Ko gi mokytojai iš mūsų nori, 
kad jiems padėtume? Mes už tai 
negaunam algos, o jie gauna.”

Kai vaikai prašosi pasilikti na
mie ir nelankyti pamokų, tokie 
tėvai sutinka, sakydami: “Gerai, 
lik, šiandien vis tiek mokykloje 
nieko svarbaus nebus.”

Kai vaikai parsineš kasdieninių 
rašto darbų ar pirmus semestro 
pažymius, žinoma, ne per geriau
sius, tokie tėvai sakys: “Matai, ar 
mes nesakėme, kad ta mokykla 
niekam netikusi, ji tik numuša 
vaikui ūpą mokytis.

Tokie tėvai niekad nesidomi, 
kur jų vaikai, ką jie daro ar kur 
trankosi, ir taip garantuoja, kad , 
vaikai tikrai bus mokyklos “drop' 
outs”.

Molinis vyras

“Naujienos” vedamajame svar
sto iš kokio molio krėstas Blins- 
trubas, rašydamos: “Plačioji A- 
merikos lietuvių visuomenė ati
džiai seks p. Blinstrubo elgseną 
Alto Statuto reikalu, kad žino
tų iš kokio jis yra molio: ar iš 
partijos intrigomis praskiesto mo 
lio, ar už savo krašto laisvę ko
vojantiems lietuviams reikalingo 
gerai deginto molio.”

O šiaip jau visi manė, kad ir 
Bljnstrubas sutvertas iš tų pačių 
medžiagų kaip ir visi.

NĖRA GALIMUMŲ

Amerikietiškos, anot K. Donelaičio, rudens gėrybės

Maskvos gerbėjo prakalba
Spalio šventės proga

Studentas profesoriui:
— Aš neužsitarnavau dvejeto.
— Žinau, bet mažesnių pažy

mių paprastai nerašoma.

MEDŽIAGĄ RENKANT

Žaviuosi “Volga, mat rodnaja” 
Ir Lenino barzdos plaukais, 
Ir ta virve kur Kremlius veja 
Ir liaudžiai riša po kaklais.

Ir veda per tarybų plotus
, Į spalio spindinčius metus, 
Kad nuo džiaugsmų žmogus 

kuprotas
Bučiuotų Maskvai čebatus.

Dėl to draugauti noras ima,
. Džiaugiuosi aš dialogu, 
Aš partijai pakšt į minkštimą

Ji man ton vieton botagu.

Ir toks dialogas makaulėj
Muša atodūsiais mielais,
Kol Kremliaus ponai per pasaulį 
Nujos linksmai kaip asilais.

Ach, Kremliaus kaip gi nemylėti, 
Ach, Volga, ruskaja reka,
Taip baisiai noris po skylėta 
Ilsėtis tavo rubaška.

Maskvoj geri bizūnai vyti
Tegu per nugarą šmagos,
Te Lenino barzdelė švyti
Pro kilpą kiaulės uodegos.

Mikas Mužikas

MENULIO AKMENYS 
POLITIKOJE

Prez. Nixonas pasakė, kad jis 
planuoja visus valstybių vadus 
apdovanoti parvežtais iš mėnu
lio akmenimis. Bežiūrint prezi
dentui į mėnulio akmenų dėžes, 
į prezidento kabinetą įeina Hen
ry Kissinger ir sako prezidentui: 
“Ponas prezidente, Izraelio min. 
pirmin. Goldą Meir skambino te
lefonu ir prašo 50 F-4 greitųjų 
lėktuvų, kurie Jūsų prižadėti 
duoti”. — Henry, pasakyk jai, 
kad dabartiniu laiku jai pažadė
tų lėktuvų negaliu duoti, nes su
pykinčiau arabus. Tačiau aš jai 
tikrai galiu duoti 50 mėnulio ak
menų”.
— Dabar apie nusiginklavimo 

konferenciją su Sovietais. Kokia, 
Jūs manote, turėtų būti mūsų 
strategija? — nukreipė klausimą 
kita linkme Kissingeris.

— Aš galvoju, kad reikia leis
ti mūsų delegacijai pasiimti dė
žę mėnulio akmenų. Jei sovie
tai pritars mūsų planui, arba jo 
daliai, mūsų atstovai duos jiems 
mėnulio akmenų. Jeigu sovietai 
nesutiks su mūsų planais, juos 
atmes ar sukritikuos, jokių mė
nulio akmenų sovietams neduo-

žlų paliaubas Vietnamo kare.
— Pasakyk prez. Thieu, kad 

gandai netikri.
— Tailando ambasadorius, pa 

vestas karaliaus Bhumibol, teira
vosi, ar ir Tailando vadams duo
site mėnulio akmenų?

— Geras mūsų sąjungininkas, 
bet dėl akmenų turiu pasitarti su 
Fulbrightu, Mansfieldu, Kenne- 
džiu ir kitais “balandžiais”, ku
rių galvos kietos, kaip ir mėnu
lio akmenys, — baigė pokalbį 
prez. Nixon.

Kazys Kyį.4

Kaip galvojate elgtis su

<

didelius akiniusMokslininkai per 
stiklus stebi ne tik mėnulio akme
nis bet ir draugo nosį.

Pe-
i

Jaunoji generacija mokykloj įvairiai išreiškia) savo egzistenciją.

Vienas studentas iš Wisconsin 
universiteto, rinkdamas medžia
gą diplominiam darbui apie jau
nuolius nusikaltėlius, pagaliau 
šitaip nusiskundė profesūrai:

— Teletonavau į įvairius na
mus apie 19 kartų, norėdamas 
patirti, kur jų vaikai būna apie 

1-12 vai. nakties Deja, į pir- 
nuo ius 12 mano užklausimų at- 
iliepė 'plafonu tik vaikai, kurie 

ne u ėj > jokio supratimo, kur tuo 
■ me'u jų ■' ga’ėtų būti.

— “Pop art” nemėgstu: jis 
siduoda lavonu, o “op art” 
tai triukai akims gadinti”...

Dail. A. Galdikas

at-

Apie "drop outs"
Neseniai prasidėjo mokslo me

tai. Tuo reikalu torontiškis “Dai
ly Star” kolumnistas Gary Lau- 
tens neseniai parašė vedamąjį, 
nurodydamas, kad, girdi, jo sū
nus galįs tapti “drop out” eilėse 
dar prieš pasidarant “drop in”...

Esą, Board of Education pri
siuntusi jų šeimai raštą su nuro
dymu, jog jų sūnus Ričardas, 4 
m. amžiaus, prieš įstodamas į 
darželį, privaląs žinoti vardą, pa
vardę, adresą ir telefono nume
rį.

Tai esą, girdi, nelabai saldūs 
reikalavimai.

Dar plius prie to — Ričardas 
privaląs mokėti pats susivarstyti 
savo batų raištelius. Anie—kaip 
anie, bet šis paskutinysis reika
lavimas ir galįs padaryti Ričar
dą “drop out’u” dar prieš tai, kol 
jis pasidarysiąs “drop in” nariu.

Mat, Ričardas, esą, galįs gerai 
plaukyti, laipioti sienomis, tvoro
mis ir t.t., atsidarinėti šaldytu
vą, su motinos lūpų pieštuku iš
rašyti savo vardą ant naujai da
žytų sienų, pakeisti televizijos 
tinklą ir užsimauti bei nusimau
ti kelnes, bet jau susivarstyti ir 
susirišti batų raištelius — atsi
prašau, jis niekad ir niekaip nė
ra pajėgęs.

Jis, girdi, raiščių susivarstymo 
ir susirišimo meno buvęs moky
tas netgi, dešimtį dienų, bet — 
be paskemiųl Pas jį niekaip ne
išeinąs ypatingai raištelių maz
gas, dargi su kilpa.

Dėl šios tik priežasties, girdi, 
jeigu vaikų darželio įstojamuo-

Net ir šuo apsiverKė, Kai Berniu
kas perskaitė jam B liūno apsaky
mėlį “Brisiaus galas”.

Nekenksminga kronika
Bedarbiai. Tuksono Sičio gaisri

ninkai Teksase, JAV-bėse nese
niai ėmė ir atsistatydino.

Priežastis? Pasirodo, ten nuo 
1902 metų nebuvo nė vieno gais
ro.

ANATOMIJA
AMERIKOS LITERATŪROJE

STEBUKLAS MEDŽIOKLĖJE

Kartą medžiotojas giriasi sa
vo draugui, kad jis esąs labai 
taiklus.

Kaip tik tuo metu virš jų gal
vos skrido antis. Medžiotojas tve
ria už šautuvo ir paleidžia šūvį, 
bet nepataiko.

— Matai, — sako medžiotoja#’ 
draugui — Tu matai dabar ste
buklą. štai skrenda negyva an
tis.

Tarptautinis dialogas
“Akiračiuose” dail. Žibuntas 

Mikšys šitaip pasisako apie mū
sų veiksnius.

Mikšys iš Paryžiaus: Veiksniai 
be abejo grindžia savo veiklą au
toritetiniais principais. Tai insti
tucija, kuri jau yra, okupuotos 
Lietuvos terminu, atgyvena.

Apie Vliko sudėtį sako: “Ko
dėl nepaatstovauti kokių dvide
šimties viduramžių Lietuvos ku
nigaikščių: Erdvilo, Edivilo, Bu- 
tegeidžio, Pukeikio, Vyžeikio ir 
dar krūvelės? Galima sukurti in
stituciją, viešą, labai svarbią, ku
ri kovotų už Lietuvą, bet kurioj 
būtų atstovaujamas žemaičių ku-

siuose egzaminuose paklius Ri
čardui raištelių užrišimas (bet 
ne tvoromis laipiojimas ar kas 
nors kita) — jis pražuvęs. Egza
minų neišlaikys ir — iš pirmos 
dienos — jau “drop out”.

Šio uždavinio pagrindinė neat
likimo priežastis esanti dar toji, 
kad per vasarą Ričardas nene
šiojęs visiškai batų, prieš tai dar 
dėvėjęs batus visiškai be raiščių, 
bet, girdi, argi žmogus galėsi įti
kinti Board of Education visais 
tokiais argumentais. Jie sakys: 
“Neišlaikei įstojamųjų egzami
nų, būk “drop out” ir tiek.

Paruošė P.A.

Katinas medžiotojas. Kanadiš- 
kos spaudos pranešimu, Karakul- 
pakijoje kartu su geologais ke
liaująs ir katinas. Pelėmis tas ka
tinas visiškai nesidomįs, bet kai 
tik pamatąs gyvatę, tai tuoj grie
biąs ir pasmaugiąs ją.

Pravogė pro šalį. Australijoje, 
Sydnėjaus mieste, iš laivininkys
tės bendrovės įstaigos vagis pa
vogė žiebtuvėlį. Bet, bėgdamas 
pro langą, jis pametė piniginę 
su 45 svarais.

Vietoj vaistų. Graikė Marija 
Soupidor susirgo. Buvo iškviestas 
gydytojas.

Kai ligonei buvo paduotas ter
mometras, tai ji, niekada dar 
nemačiusi tokio daiktelio, pagal
vojo, kad tai vaistai — ir prari
jo. Tada ji skubiai buvo nuga
benta į ligoninę operuoti.

Papūgos pokštas. Grenados 
mieste, Ispanijoj, vienoj pačių 
judriausių to miesto gatvių, pa
pūga visiškai sumaišė judėjimą. 
Ji puikiai pamėgdžiojo policinin
ko švilpuką.

Seminare apie anatominius 
nuvalkiojimųs Amerikos literatū
roje, profesorius pasisakė laukiąs 
jš klausytojų klausimų. Čia pa
teikiame kai kuriuos klausimus ir 
profesoriaus atsakymus.

— Profesoriau, kaip spalvoja- 
mas žmogaus kūnas Amerikos ra
šytojų veikaluose?

— Žmogaus kūnas dažniausiai 
raudonas kaip burokas, baltas 
kaip paklodė, paraudęs iš pyk
čio ir pažaliavęs iš pavydo. Kar
tais jis panardytas mėlyname nu
siminime, nebent akys apsaugo
mos rožiniais akiniais.
— O jeigu kūnas patenka į po

litiką?
— Tada kūnų yra įvairių, juo 

dų, raudonų ir baltų.
— Profesoriau, kasdien sako

ma, kad širdis dėvima ant ranko
vės. Bet kaip su kitomis kūno da
limis

— Pirštas įkištas į tortą, koja 
beveik neįmanomai įsprausta 
tarpduryje, nosis uostinėja kitų 
reikalus, ausis paprastai prikišta 
prie žemės.

— Girdėjau, profesoriau, kad 
yra ir metalinių kūno, dalių?

— Aišku, yra skardinė ausis, 
žalvariniai skruostai, plieno kum
štis, švininės akys, bronzos šlau
nys, sidabrinis liežuvis, auksinis 
balsas ir špižinis pilvas.

— Profesoriau, dar vienas 
klausimas. Nesuskubau užsirašy-

ti jūsų minėtų 12-kos Amerikos 
literatūroje pačių gyvybingiausių i 
anatomijos dalių.

— O, tai — aštri akis, smai- ’ 
la nosis, negyva ranka, kraujuo
janti širdis, padidėję kepenys, 
kaltinąs pirštas, skustuvas liežu
vis, šaltas balsas, karšta galva, 
silpnas kelys, žąsjcu' oda ir šar
vuotas kumštis.

rų valstybės vadais, ar jiems duo
site ar ne mėnulio akmenų?

— Ar tai toji valstybė, kuri 
sulaiko mūsų laivus ir konfiskuo
ja alyvos refinerijas?

— Nėra jiems akmenų.
— Britanijos ministe is pirmi-' nigaikštis, sūduvių kunigaikštis,

” ' . ' ' ’ . - žiemgalių kunigaikštis ir, neži
nau, koks birbingilų kunigaikš
tis?” Toliau: “Jei visuomenė ne
būtų taip nusigyvenusi, tai ji ne
priimtų nė tokių institucijų. To
kie veiksniai būtų seniausiai at
sidengę kas jie yra ir netekę bet 
kokios reikšmės”.

Veiksnys iš New Yorko
Šiais dailininkų infliacijos lai-

ANEKDOTAS

Kambaryje sėdi vienas vyras ir 
juokiasi.

— Kas atsitiko? — klausia įė
jęs draugas.

— Ot Aš papasakojau sau a- 
nekdotą, kurio dar nežinojau!

Turistas yra toks žmogus, kuris va
žiuoja į kitą vietą ieškoti skirtumų 
Ir nuvažiavęs skundžiasi, kad ten 
učra, kaip jo gyveaamoj vietoj.

Politrukas tai galėjo žinot
“Pergalėje” spausdinamame 

pavergtos Lietuvos rašyt. J. Avy
žiaus romane “Antplūdis” rašo
ma, kad Šabaniauskas dainąvo 
šlagerį apie Elytės gražias kojas 
ir ilgą suknelę. Galimas daiktas, 
kad Avyžius buvo per jaunas, bet 
“Pergalės” vyresnieji prižiūrėto
jai, turį tiek daug politrukinių 
gabumų, turėjo žinoti, kad ta 
plokštelė buvo ne Šabaniausko, 
o Dolskio.

PORUOJANTIS SVETUR
“Kristina jau tikrai išteka, bet 

žinai už ko? Už arabo! Kas ga
lėjo pagalvoti! Sako, tamsus toks, 

juodais garbanotais plaukais, pa
našus į žydą ir dar mahometo
nas. Motina iš proto kraustosi. 
Sako, nei susikalbėsi, nei aplan- ! 
kyši. O tokia lietuviška šeima! 
Ir abu tėvai mokyti, ne iš pras- ■, 
tųjų, visur priklausė, visur ėjo, ' 
draugavo tik su lietuviais ir ma
tai, kokią štuką dabar iškrėtė!”...

Renė Rasa, “Kraujo balsas”

— Hollyvvoodas pilnas žmonių 
mokančių rašyti, bet nemokan
čių skaityti. Jei paskaitytų savo 
kūrybos, mestų rašyti.

—W. Rogers

Linksma mūsų kolonijose
1) Kur pranešėjai šneka nu

sisukę nuo publikos, žiūrėdami į 
užkulisius?

2) Kur Chicagos operos solis
tei Romai Mastienei dainuojant 
jautrią ariją pro šalutines salės 
duris įeina trys apskurę vyrai, 
kiekvienas su “fifth” rankoje, ir 
pasieniu vaiduokliškai slenka 
prie baro?

3) Kur iškilmės prasideda tre
jopu laiku: penktą vai. kaip skel
biama pastato iškaboje; šeštą va
landą ir pusę aštuonių, kaip ra
šoma vietinia melaikraštėlyje?

4) Kur programa, nežiūrint 
trejopos pradžios, prasideda 
punktualiai aštuntą valandą?

5) Kur rengėjai nežino, kad 
scenoje stovi toks prietaisas (laz
da su kumščio dydžio dėžute), 
į kurį šnekant balsas sustiprėja 
ir yra girdimas visoje salėje?

Atsakymą į tuos penkis klau
simus sužinosite, atvykę į Pietų 
Californiją. Galite pasiteirauti ir 
pas

Rimą Tinklinį

ninkas tik ką skambino ir pra
šė jam paskolinti dar 10 mėnu
lio akmenų. Amas sako, kad jei
gu jis atei: į -rariamentą ir pasi
sakys, kad negavo 10 mėnulio 
akmenų, gaii suirti jo vyriausybė.

— Ar neturi žinių iš iždo sek
retoriaus David Kennedy?

— Taip, jis ir Drew Pearson
praneša, kad daugelis valstybių 
vadams dovanotų mėnulio ak- kais dail. Mikšys užima 315-ti^ą 
menų jau plaukia į Šveicarijos į vietą nuo dail. Jonyno. Kai jis 
bankus ir deponuojami aukso vie-j studijuoja Birbilų kunigaikščius, 
toje. Valstybės sekretorius Ro- geriau pastudijuotų ano meto 
gers sako, kad Japonijos vadai lietuvių liaudies dailininkų kūry- 
būtų labai patenkinti ir džiaug- (bą, tai duotų Mikšiui daugiau 
tusi gavę dovanų mėnulio akme- kūrybinio pajėgumo. Vlikas tik- 
nis. Tačiau jie primena, kad rai yra atgyvena, nes jis Mikšiui 
brangesnė dovana vis dėlto būtų1 negali duoti dailininko talento, 
Okinavos sala. kurio jam likimas pagailėjo.

Spygliai iš Chicagos

Labai malonu, jog išvystomi 
tokie gražūs tarptautiniai, aka
deminiai ginčai, kurie duoda stip 
rybės ir medžiagos humoMi, 
kad Spygliai nevirstų taipgi atgy
vena.

Okinavos sala.
— Kokios žinios iš Vietnamo?

— Prez. Thieu skambino iš 
Saigono ir prašė paaiškinti gan
dus, kad, girdi, jūs žadate Šiau
rės Vietnamo respublikos vadams 
duoti mėnulio akmenų, jeigu tik 
jie sutiktų paskelbti laikinas gin-

SEEDS OF SLUMS

Apsileidimas yra vadinamų “slums” vyriausias inžinierius.
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