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Kertine paraštė
SKRYDYJE Į ELDORADO ŠALĮ
Lietuvių rašytojų draugijos pirmininko sveildnimo žodis
“Poezijos pavasariui Chicagoje”.

Kas gali būti mielesnio, kaip 
sveikinti Jus, brangūs Poetai ir 
poezijos Bičiuliai, savo širdis 
atvėrusius poetinei kūrybai!

Jos pavasariniu ritmu plaka 
šioje graudžioj žemiškos buities 
vergovėje, jausdamos, jog tebėra 
auksinio Eldorado šalis.

Kaip kilnu bent valandėlę pa
gyventi jos ilgesiu, išskleidus 
poezijai sparnus!

Jūs, ir sykiu mes su Jumis, ga
lime jaustis laimingi, jog tarp 
žiaurių gyvenimo darganų dar 
teberusena širdyse Prometėjau3 
pavogtoji iš dangaus ugnelė, šil
dydama buitį.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba linki Jums “Poezijos 
Pavasario” šventėje suliepsnoti 
plačiu gaisru, kurį pajustų 
kiekvienas lietuvis pasaulyje.

Gal sakysite, jog tai per daug, 
bet atsiminkime, kad poetinei 
liepsnai nėra audrų ir poetiniam 
skrydžiui nėra sienų.

Žemiškosios buities vergovė 
poezijai net įlieja impulso, ir 
mes kūrybos poveikyje pasijun
tame laisvi, — laisvi lyg tie 
aukštų padangių paukščiai, nors 
traukiami žemyn kažkokios pa
slaptingos jėgos.

•i
Malonu, kad su šia "Poezijos 

Pavasario” švente laimingai su
siglaudė ir Lietuvių Rašytojų 
Draugijos premija.

šiemet ji, ką tik paskirta Al
fonsui Nykai Niliūnui už poetinę 
kūrybą, sutelktą rinkiny “Vyno 
stebuklas”, pažeria naujų re
fleksijų.

Vynas raštuose taipgi simbo
lizuoja poeziją.

Tą simbolį ypatingai buvo pa
milęs didysis persų poetas Omar 
Kayyam, kūręs dvyliktame šimt
metyje.

Viename savo eilėrašty jis 
šaukia: “Ateik, prisipilk vyno 
taurę ir pavasario saulėje nusi
mesk žiemos ašutinę!”

O, Dieve, jeigu mes, sunkaus 
likimo sūnūs ir dukterys, tai ga
lėtume padaryti!

Gal poetui Omarui Khayya- 
mui, gyvenančiam karaliaus rū
muose, apsuptam šlove, ir buvo 
tai įmanoma, bet ką turi daryti 
lietuvis poetas, apvilktas lyg ko
kia ašutine, savo tautos skaus
minga tikrove?

Beje, ne tik savo tautos, o ir 
visos žmonijos, kurios kraujas 
bei ašaros tebeplūsta versmėm.

Tokioje nelaimingoje gadynė
je kas bedrįstų išmėtinėt lietu
viui poetui: Kodėl tu dainuoji 
liūdnai?

Poetas atsakytų: Aš dainuoju 
savo, tautos ir visos žmonijos 
sopulį, kuris nebesutelpa žemiš
kos aukos taurėj!

Tokia daina ypač būdinga 
poetui Alfonsui Nykai - Niliū
nui, “Praradimo simfonijų”, 
“Orfėjaūs medžio” ir '“Balan
džio vigilijų” autoriui.

Pagaliau po ilgos tylos jis at
eina pas mus su “Vyno stebuk
lu”, lyg, rodos, norėdamas at
gaivint savo brolius, ištrošku
sius vergovės bei tremties ke
liuose.

Mums būtinas tasai Niliūno 
poezijos “vynas”, nes, jo para
gavę, aiškiau suvokiame savo 
tremties dimensijas ir visokia- 
riopo praradimo dramą.

Bet šios poezijos pobūdis yra 
toks, kad mes, nors šildomi pa
vasario saulės, žiemų ašutinės, 
arba skaudžios savo tikrovės, 
neprivalome nusimesti.

Toji tikrovė gimdys ir uždegs 
poetus naujai giesmei, kuri da
bar, deja, graudi, bet kada nors 
vėliau taps tikro džiaugsmo vy
nu.

Šių laikų poetui gyvenimas 
atvėrė baugias gelmes ir neuž
matomas aukštumas — nereika
laukite, kad jis linksmintų Jus!

Verčiau bandykime giliau su
vokti poezijos paskirtį ir atver
ti jai savo širdis, kad pamiltu- 
mėte auksinio Eldorado pasaulį.

e

Ši Poezijos Pavasario šventė, 
suklestėjusi jau antrą sykį Chi
cagoje, išreiškia mūsų visų bend-

Knygos savininko ženklai, va
dinami ekslibrisai, kultūros isto
rijos raidoje nėra vien šių dienų 
naujiena. Tik jų paskirtis ir pras
mė šiandien jau yra labai pra
platėjusi. Ekslibrisai dabar jau 
daug kur yra tapę beveik vien 
meno tam tikru žanru, vertingu 
kone be jokios sąsajos su knyga 
ar jos savininku. Šitokiame eks
librisų egzistencijos kontekste jie 
yra renkami ir kolekcionuojami, 
visai kaip savarankiškos meno 
vertybės.

I Domėjimasis ekslibrisais šian
dien yra apėmęs visą pasaulį. Tik 
vienose tautose jie yra labai po
puliarūs, kitose mažiau, tačiau 
visur galima rasti aistringų eks
librisų rinkėjų. Tokiame šiandie
niniame ekslibriso pasauly ne
trūksta taipgi lietuvių ir lietu
viškųjų ekslibrisų. Norėdami kiek 
plačiau mūsų skaitytojus pain
formuoti apie ekslibrisus apla
mai ir aipie lietuviškuosius spe
cialiau, užkalbiname čia išeivi
joje vieną iš uoliausių jų kolek
cionierių ir ekslibriso žinovų Vi- 
tolį E. Vengrį, iš profesijos medi
ką, šioje srityje dirbantį John 
Hapkins universitete, Baltimorė- 
Je.

— Kokius metus, kokius fak
tus ir kokias aplinkybes laikytu
mėt ekslibriso istorijos pradžia 
Europos ar aplamai pasaulio 
kultūros raidoje?

—- Kartu su rašytu žodžiu at
sirado ir būtinybė pažymėti 
rankraščius bei knygas, tuo pa
reiškiant savo nuosavybę ir ap- 
sisaugojant nuo galimo praradi
mo. Šio nuosavybės ženklo isto
riją galima pradėti net 3000 me
tų prieš Kristų: užrašas ant fa
jansinės plokštelės, rastos su pa
pirusų ritiniu, nurodo, kad rank
raštis yra Egipto faraono Ame- 
nofo III-čiojo nuosavybė. Pana
šios, tik molinės plokštelės su
rastos ir VII a. prieš Kristų asi
rų karaliaus Asurbanipalo biblio
tekoje. Japonijoje knygos ženklai 
yra žinomi iš X a- po Kristaus.

Viduramžių Europoje plačiai 
buvo naudojami įpiešti ar įkli
juoti savininkų šeimos herbai 

rą atsivėrimą.
Jisai įvyksta kažkaip staiga, 

lyg, sakytum, nepasiruošus ir 
nespėjus pilnai atsijungti nuo 
kasdienės rutinos.

Toji šventė dar nėra tapusi vi
suotinė mūsų poetinės kūrybos 
manifestacija, kurią pajustų 
Chicaga ir visa išeivija, bet ji 
gali tapti, jeigu mes to norėsi
me.

Nemažai kalbėta, jog Lietuvių 
Rašytojų Draugijos premija tu
rėtų būti įteikta Vasario 16-tos 
iškilmėje; deja, tasai planas nie
kaip nesivykdo.

Linkėčiau, kad mūsų premija 
kasmet būtų įteikiama “Poezi
jos Pavasario” šventėje, praplė- 
tus ir pritaikius jos programą 
premijuoto veikalo pobūdžiui.

Tai, žinoma, taptų visai realu, 
jeigu kartais specialiai už poe
ziją būtų suorganizuota nauja 
metinė premija.

Galimybės įvairios, polėkiai 
gyvi, kūrybinė ugnis liepsninga, 
jaunos pajėgos tvirtos — mes 
dar įstengiame daug atlikti.

Linkėkime vieni kitiems sėk
mės skrydyje į Eldorado šalį.

Leonardas Andriekus, 
LRD pirm.

knygos apdaro vidinėje pusėje. 
Yipač populiaru buvo odoje bei 
kitoje rišimo faktūroje išspausti 
savo inicialus ar heraldinius 
ženklus, vadinamus superekslib- 
riais (iš lotyniško žodžio supra 
libros- ant, virš knygos). Auto
grafai, įvairūs įrašai, piešiniai, 
antspaudai taip pat buvo naudo
jami. Ilgainiui juos pakeitė lip
domasis ekslibrisas (ex libris — 
lotyniškai “iš knygų”) kokį ma
tome ir šiądien — tai įvairaus 
formato spausdintas ar graviruo
tas lapelis su savininko vardu, 
dažnai pagražintas įvairaus siu
žeto piešiniu, kuris prilipdomas 
prie knygos viršelio, parodant 
kam knyga priklauso.

■Lipdomo ekslibriso gimtinė 
yra Vokietija. Trys seniausieji, Vi
si išraižyti medyje, yra iš Vo
kietijos. Pirmasis iš jų (datuoja
mas 1450-70) yra skirtas Johan- 
nes Knabensbergui.

Ekslibrisas greit peržengė Vo
kietijos sienas ir plačiai paplito 
Europoje. Pirmuoju spausdintu 
anglišku ekslibrisu laikomas he

Lietuviškieji ekslibrisai
Pokalbis su jų kolekcionierium Vitoliu E. Vengriu

Seniausias lietuviškas ekslibrisas, priklausęs Vilniaus 
vyskupu] Pauliui Alščniškiui, medžio graviūra, 1533 m.

Pirmasis lietuviškas superekslibrisas, priklausęs Didžio, 
jo Lietuvos Kunigaikščio Žygimanto Senojo bibliotekai, 
15)8 m.

raldinis ženklas, randamas ant 
Sir Nicholas Bacon knygų, dova
notų Cambridge universitetui 
1574 m. Seniausiu prancūzišku 
laikomas 1529 m. ženklas, skir
tas Jean Bertand- de la Tour- 
Blanche. Pirmasis žinomas ame
rikietiškas ekslibrisas buvo pada
rytas Anglijoje, skirtas Henry 
Dunster bibliotekai ir datuotas 
1629 m., o pirmasis darytas ko
lonijinėje Amerikoje, randamas 
ant Stephen Day knygų, 1642 m. 
Seniausiu lenkišku ekslibrisu yra 
laikomas 1516 m. karališkojo 
kanclerio Maciejaus Drzewickio 
knygos ženklas. Rusijoje pirmie
ji spausdinti ekslibrisai buvo pra
dėti naudoti Petro I (1672-1720) 
valdymo laikais.

— Kurių metų ir kuriuos fak
tus laikytumėte Lietuvos ekslib
riso pradžia?

— Prieš pradedant kalbėti 
apie senąjį lietuvišką ekslibrisą, 
reikėtų sutarti, kuriuos knygos 
ženklus laikome lietuviškais. Ši 
problema nėra nauja — ją kėlė

Sapiegienčs-Jablonskytčs ekslibrisas, vario raižinys, 
JCVTH amž.

Kunigaikščio Boguslavo Radvilos ekslibrisas, raižinys

varyje, X«71 m.

dar Nepriklausomybės metais V. 
Cimkauskas.

Dėl nelemtai susidėsčiusios 
mūsų krašto istorijos, įvairiais 
kultūriniais pasiekimais bei ta
lentingais žmonėmis nepasidali
name su kaimynais — rusais ir 
ypač lenkais. Ekslibrisai nėra (iš
imtis. Lenkai savinasi visus Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštystės 
didikų knygos ženklus, kartu ir 
su negausiais anų laikų meninin- 
kais-ekslibrisistais. Noriu pažy
mėti, kad M. Dobužinskį savu 
laiko ir rusai, ir lenkai.

AŠ manau, kad senuosius eks
librisus (tiki XX a.) reikia skirs
tyti į lietuviškus ir nelietuviškus 
pagal knygos ar bibliotekos sa
vininką, o ne ekslibriso atlikėją 
(retai jie yra žinomi). Priešin
gai su šiandieniniais — tik pa
gal dailininkus, nekreipiant dė
mesio kam jie daryti. Lituanis
tikai, o ne lietuviškiems ekslib
risams priskiriu dabartinius už
sieniečių sukurtus knygos ženk
lus lietuviams kaip ir ekslibrius 
su lietuviškais motyvais (pavyz

džiui lenko lenkui darytas su Vil
niaus vaizdu piešinyje).

Ekslibriso istorija Lietuvoje 
mažai tetyrinėta. P. Galaunės 
1926 m. straipsnis (vėliau išleis
tas mažu tiražu atdara knyga)] 
“Ex-Librisas 'Lietuvoje XVI - XX 
šimtmečiai” yra vienintelė iki 
šiol tokia studija. O Lenkijoje 
ekslibrisais labai domimasi. Ten 
išleidžiama daug vertingos lite
ratūros, įdomių istorinių bei me
ninių knygos ženklo studijų. Ne
retai jie suranda ir iki šiol ne
žinomų lietuviškų ekslibrisų. Štai 
visai neseniai pasirodžiusioje 
Krokuvoj knygoje “Nieznane 
Ekslibrisy Polskie XVI Vieku w 
Bibliotece Jagielonskoj” aprašo
mi ir reprodukuojami dar nie
kur neminėti Vilniaus vyskupo 
Pauliaus Alšėniškio (Pawel 
Aleksandrowiczowi Holszanski) 
1533 m. ekslibris ir superekslib- 
ris (plačiau apie Paulių Alšėniš
kį yra rašoma LE pirmame to
me, 132 psl.). Šis ekslibrisas yra 
seniausias žinomas lietuviškas 
lipdomasis ekslibrisas (P. Galau
nė pirmuoju laikė Baguslavo 
Radvilos bibliotekos 1671 m. eks
librį). Seniausiu lietuvišku su- 
perekslibriu laikomas Žygimanto 
Senojo 1518 m. bibliotekos ženk
las.

Aplamai pirmieji knygų rinkė
jai Lietuvoje buvo dvasininkija 
ir vienuolynai. Dvasininkų cent
ras buvo Vilnius, tad čia ir buvo 
pradėtos rinkti pirmosios biblio
tekos. Reikia manyti, kad knygos 
buvo žymimos vienos ar kitos rū
šies knygos ženklais, deja, ne
daug knygų išliko iš tiek ■kartų 
priešų deginto Vilniaus.

— Kaip vystėsi lietuviškas 
ekslibrisas šimtmečių bėgyje?

—- Be anksčiau paminėtų yra 
žinoma vos keletas XVI-XV1I a. 
lietuviškų ekslibrisų. XVIII a eks
librisas buvo pradėtas plačiai var
toti Lietuvos bibliotekose. Tai 
buvo heraldiniai knygos ženklai, 
beveik be išimčių atlikti vario 
raižinio technika. Yra žinomi 
Sapiegų, Oginskių, Radvilų, J. 
Chreptavičiaus ir kitų bibliotekų 
ekslibrisai.

H. Leibovičius (1700-1770) iš 
Nesvyžiaus bei vilnietis P. V. 
Balcevičius (gyvenęs panašiu 
laiku) yra pirmieji dailininkai, 
kurių ekslibrisai pasiekė mus.

XIX a. dominuoja spaustuvėje 
rinkti šriftiniai knygos ženklai, o 
taip pat sutinkami litografijos 

j (Tiškevičių, Tyzenhauzo, Ma
salskio ir kt.) ir Cinkografijos 
(Broel-PIaterio) būdu atlikti 
ekslibrisai.

Šio šimtmečio pradžioje pasi
rodė pirmasis ekslibrisas, turįs 
lietuvišką užrašą (iki tol buvo 
naudojamos lotynų, lenkų ar ru
sų kalbos). Minėtas ekslibrisas, 
skirtas kanauninkui J. Tumui- 
Vaižgantui, yra nežinomo auto- 

i riaus atliktas litografija.
Nepriklausomoje Lietuvoje 

J knygos ir ekslibriso ipopuliarini- 
i mui daug nuveikė 1930 m. susi

kūrusi XXVII Knygos mėgėjų 
draugija. Vienu ar keliais dar
bais ekslibriso srityje pasireiškė 
daugumas to laikotarpio meni
ninkų, kaip V. Didžiokas, M. Do- 
bužinskis, P. Galaunė, A. Gal
dikas, P. Rimša, J. Steponavi
čius, K. Šimonis, A. Varnas ir 
daugelis kitų. Beje, lietuviškas 
ekslibrisas buvo eksponuotas Los

(Nukelta į 2 psL)
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Angeles vykusioje tarptautinėje 
parodoje, kur šiaulietis G. Bag
donavičius už savo darbus gavo 
pagyrimo lakštą (1931 m.).

Po Antrojo pasaulinio karo iki 
pat 1960 m, Lietuvoje ekslibrisas 
merdėjo. Priežastis paaiškina S. 
G. Ivenskis savo knygoje “Mas- 
tera Russkogo Ekslibrisą”, prasi
tardamas, kad laikotarpis nuo 
1930 iki pat 1960 buvo nedėkin
gas tarybinio knygos ženklo vys
tymuisi. Oficiali spauda ekslib
risą, kaip tr džiazą, čarlstoną bei 
panašius ■ vakariečių užsiėmimus 
fatikė bereikalinga pramoga. To 

i&bava: buv® uždarytos ekslibris- 
tJą draugijos, ilgus metas nepa
rodė jokio rašinio apie knygos 
ženklius- ir nutrūko bendravimas 
Su užsienio kolegomis.
š Šiandien į ekslibrisą Lietuvoje 
Jani žiūrima, kaip į meno kūrinį, 
If jį kuria daug dailininkų.
ir ; Jm ta u. ,

— Kurias epochas, kryptis ar 
menininkus aplamai ypač pa- 
brėžtumėte ekslibriso istorijos 
laidoje?
r — Sunku trumpai nupsakoti 
epochas ar kryptis, nes eikslibri* 
šas per daugiau nei penkis šim
tus metų keitėsi, atspindėdamas 
vyraujantį to laikotarpio meninį 
skonį, naudojamas technikas it 
net politines nuotaikas. Iki pat 
XIX a. antrosios pusės Europoje 
Vyravo įvairaus stiliaus heraldi
nis ekslibrisas, XVIH-XIX a- iš
populiarėja paprasti, tik monog
ramas ir kaligrafiškai išrašytus 
savininkų vardus turintys mono
grafiniai knygos ženklai. Pieši
niu puoštas ekslibrisas nebuvo 
toks dažnas kaip heraldinis, ta
čiau sutinkamas visais laikais, o 
nuo XIX a. pabaigos tapo pačiu 
gausiausiu. Portretinis knygos 
ženklas buvo gau.,rątas. A. Due- 
ler (1471-1528), padaręs eilę 
knygas ženklų, ekslibriso istorikų 
yna vadinamas "ekslibriso tėvu”. 
Be jo, ekslibrisus kūrė ir tokie vi
siems žinomi dailininkai kaip L. 
Cranach, H. Holbein, F. Bou- 
cher, T. Bewick, M. Klinger, A- 
■Beardsley, H. Toulouse - Laut- 
rec, E. Manėt, R. Kent, P. Picas- 
so, S. Dali ir kt.

lekcionavimas, o kolekcionie
riams ekslibrisas pirmiausia rūpi, 
kaip grafikos meno kūrinys. Ide
aliais atvejais meniškumas ir uti- 
litariškumas ekslibrise yra sude
rinami.

Beje, Anglijos ir JAV moder
nus ekslibrisas nėra labai popu
liarus, nes kolekcionieriai pagrin
de domisi senaisiais istoriniais, o j 
ne šiandieniniais ekslibrisais. 
Būtų netikslu teigti, kad ekslibri
sas yra tik kolekcionierių ratelio 
domėjimosi objektas. Laimei, eks
librisus praktiškai naudojančių 
asmenų yra kur kas daugiau nei' 
juos kolekcionuojančių. Dėl per
spektyvų, tai rizikinga spėlioti, 
žinant mūsų civilizuotos - in
dustrinės visuomenės atitolimą 
nuo knygų.

Ar ekslibrisais besidomin
tieji ir jų kolekcionieriai dži lu
pasi tik siauru savo interesu, ar 
jie tarpusavio susižinojimo ir in
tereso prasme yra išsiplėtę ir vi- 
sapie pasaulyje, palaiko tarpusa-

Šio straipsnio autorius V i toks E. Vengris.

3 6

vio kontaktus, keičiasi turimais 
lobiais ir pan.?

— Įvairių kraštų kolekcionie
riai palaiko gan artimus kontak
tus, pasinaudodami gausiais pe
riodiniais leidiniais, spausdina
mais įvairių ekslibrisų kolekcio
nierių draugijų (jų bene 22). 
šiuose leidiniuose skelbiamos ži
nios apie vykstančias parodas, 
varžytines, norinčiųjų keistis ad
resai ir pan. informacija.

— Kažkur girdėjome, jog ne
trukus Europoje išeis Chicagoje 
gyvenančio lietuvio dailininko 
Vytauto O. Virkau ekslibrisų lei
dinys, kuriam Jūs rašote įvadą. 
Įdomu būtų sužinoti apie šį fak
tą ką nors konkrečiau: kas tokį 

i leidinį leidžia, kokio jis dydžio, 
kokia leidykla šituo užsiima ir 
kaip paskui toks leidinys paplin
ta, kas juo domisi ir pan.?

— V. O. Virkau, tik pastarai- 
i sials metais susidomėjęs ekslibri- 
I su, yra sukūręs itin originalių 
■ darbų ir dalyvavo eilėje parodų, 
kur jo ekslibrisai patraukė dau
gelio dėmesį. Jūsų minimas lei
dinys yra ruošiamas ekslibriso 
žinovo dano K. Rodei inieiaty-

misi ekslibrisais. Tur būt, yra ir 
daugiau.

— Kurie lietuviai dailininkai, 
laisvajame pasauly ir okupuoto
je Lietuvoje, Jūsų manymu, yra 
iglškiai G. Vėžys, turintis puikių 
sų kūryba ir kuo lietuvš<as'« ek- 
librisas šiandien išsiskiria ;š ma
sės visų kitų?

— Iš laisvajam" pasaulyje gy
venančių aktyviausi, kaip jau mi
nėjau, yra V, O. Virkau bei Ž. 
Mikšys, sukūrę įdomių darbų ir 
■gerai žinomi plačiam mėgėjų ra
tui. Nedaugelis žino, kad V. Pet
ravičius 1948-1952 metais taipgi 
yra sukūręs puikią ekslibrisų se
riją, kuri papuoštų kiekvieną pa
rodą. Deja, jis apleido šią m'nia- 
tiūrinės grafikos sritį. Aktyviau 
ekslibriso srityje yra pasireiškę 
P. Augius, V. K. Jonynas, A. Ku
rauskas, T. Valius, M. Žymantie
nė bei keletas kitų.

šeštadienis, 1975 m. birželio mėn. ' T d.

A. Kmieliauskas, plastika , 1989 m.

likimo metus. Prašau man rašyt 
tokiu adresu: 6019 East Pratt 
Street, Baltimore, Md. 21224. Viktoras Petravičius, medžio raiži

nys, 1969 m.

— Kokia situacija pasauline 
prasme yra šiandien? Ar ekslib
risas yra tik kolekcionierių rate- 
lių objektas, ar jis turi masinio 
naudojimo praktiką bei perspek
tyvas?
juk
' — Po Pirmojo pasaulinio ka
ro sušidomėjimas ekslibrisu bu- 
vo sumažėjęs, o šiandien gyve
name jo renesanso laikotarpį, 
ypač Rytų Europos kraštuose. Čia 
jis tapo lyg ir atskira miniatiū
rinės grafikos šaka, kuriai atvi
ros muziejų ir galerijų salės. Nu- 
šfmanantys grafikos meno ver- 
thrtojai Jame randa ne mažiau 
estetinių vertybių, kaip ir kitų 
žanrų parodose.
' r Aš įžiūriu dvi pagrindines 
šiuolaikinio ekslibriso kryptis. 
Pirmoji yra tradicinė, kur nau- 
dojamos įprastos, bemaž kanonu 
<tepusios stilistinės priemonės, 
tradicinės technikos, o piešinys 
realistiniais simboliais nupasako
ja mums adresato profesiją, bū
dų, interesus ar nuopelnus. Ant
roji —visiškai nesistengia suteik
ti tą tradicinę “mikroinformaci- 
ją” apie, savininką. .Dailininkas 
renkasi savo paties širdžiai arti-, 
mus motyvus, pagrindiniu krite
rijumi laikydamas meniškumą ir 
į ekslibrisą žiūri, kaip į grafikes 
kūrinį, papildantį ir puošiantį 
knygą (savininko pavardės pil
nai pakanka nuosavybei pažymė
ti). Deja, neretai dailininkas, rū
pindamasis meniniais privalu
mais, užmiršta ekslibriso utilita- 
riškumą. Darbai būna įdomūs, 
•gražūs, bet nepraktiški multipli
kuoti ar panaudoti knygos ženk
it*. Žodžiu, naujasis ekslibrisas 
nusigręžia nuo savo motinos 
knygos. Bene svarbiausia to prie^ 
žastimi yra išplitęs ekslibrisų ko-

M. Dobužinskis, cinkografija, 1936 m-

Liudviko Platerio ekslibrisas, P. V. 
Baicevičiaus vario raižinys, 1671 m.
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— Ar yra kokie tarptautiniai 
ekslibrisų rinkėjų apsijungimai ir 
jų tarptautiniai leidiniai?

—■ Taip yra, tai Federation 
Internationale Societes d’Ama- 
teurs d’Exlibris (F1SAE), kuri ,
koordinuoja įvairių kraštų drau-Za- Tai supažindinamo tipo mo- 
gijų veiklą ir kas dveji metai ruo- nografija su trumpu tekstu (ah®- 
šia tarptautinius ekslibriso kong-l 
resus. Kongresuose, be susitikimų,' 
paskaitų, vyksta ir ekslibrisų kon-1 
kursai, o geriausi darbai apdo-Į 
vanojami prizais.

Kitas periodiškai vykstantis 1 
renginys yra Tarptautinė mo
dernaus ekslibriso bienalė Mal- 
borko pilyje (Lenkijoje). Ši pa
rodą - konkursas yra nepriklau
soma nuo FISAE, bet populiaru
mu, prestižu ir meniniu lygiu ne
nusileidžia Tarptautinio kongre
so parodoms.

— Kiek šioje tarptautinėje' 
plotmėje reiškiasi lietuviai eks- 
libristai: tiek kolekcionieriai, tiek. 
dailininkai. Ir kiek lietuviškoji: 
ekslibristika šiuo metu yra verti
nama tarptautine plotme?

— Apie ekslibrisų kolekcio
nierius Lietuvoje sunku kalbėti 
dėl žinių stokos. Atrodo, kad te
nai nėra jokios jų draugijos ar 
klubo. Neturime kolekcionierių 
susibūrimo ir čia, bet keletas lie;- 
tuYių priklauso American Socie- 
ty of Bookplate Collectors and 
Designers.

Dailininkai 'Lietuvoje yra su
sibūrę 1966 m. įkurtoj eks
libriso grupėj prie Dąilininkų sąr 
jungos grafikos sekcijos ir gausiai 
dalyvauja tarptautiniuose ren
giniuose. Mano žiniomis, išeivi
joje gyvenantys dailininkai, iš
skyrus paryžieti Ž. Mikšį ir či'ka- 
giškį V. O. Virkau, tarptautinė
se ekslibrisų parodose nedalyvau
ja.

Lietuviškas ekslibrisas yra pla
čiai žinomas užsienyje ir susilau
kė tarptautinio pripažinime. 
Apie ljetuviškus ekslibrisus pas
taraisiais metais plačiai yra rašiu
si Vakarų spauda, laikydama 
juos pirmaujančiais pasaulyje, 
kuriems meniniu lygiu ir avan- 
gardiškumu tegali lygintis 
lenkų ir čekų knygos ženklai

lų, danų, prancūzų ir vokiečių 
kalbomis) bei originaliomis, dai
lininko autografuotomis ekslib
risų įklijomis. Tiražas yra nu
meruotas ir ribotas, bene 250 ko
pijų. Didelė dalis, leidinio bus iš
siuntinėjama nuolatiniams pre
numeratoriams bei bibliotekoms, 
q likusios parduotos ekslibriso 
mėgėjams.

— Žinome, kad Jūs esate aist
ringas ekslibrisų rinkėjas. Ar 
daug lietuvių pažįstate, kurie bū
tų tuo pačiu susižavėję ir rinktų 
ekslibrisus?

—• Lietuvoje ekslibriso menas 
šiuo metu yra labai populiarus, į 
tad ir kolekcionierių turėtų būti | 
nemažai. Emigracijoje man ži-, 
nomus kolekcionierius galiu su-1 
skaičiuoti ant pirštų. Tai čika-1 
gišklai G. Vėžys, turintis puikią 
šiuolaikinių lietuviškų ekslibrisų 
rinkinį, B. Kviklys, S. Pilka, Los 
Angeles gyvenantis A. Gustaitis. 
Australijoje V. Jakutis bei lon 
■doniškis A. Pusarauskas. Girdė
jau, kad Rytiniame pakraštyje 
gyvenantis J. Sodaitis taip pat do-

Lietuvoje ekslibriso srityje dar
buojasi ne tik grafikai, bet ir kai 
kurie tapytojai, netgi skulptoriai.: 
Keletas iš jų yra iškovoję svarius 
laimėjimus tarptautiniuose kon
kursuose. Štai Como (Italijoje) 
vykusiame XH Tarptautiniame 
ekslibriso kongrese (1968 m.) bu
vo apdovanotas V. Kisarauskas, o 
XIH kongrese 1970 m. Budapeš
te iš šešių prizų trys atiteko lie
tuviams (G. Didelytei, V. Kisa- 
rauskuiį A. Kmieliauskui). Sėk
mingi buvo (praeiti metai — XV 
kongrese abi pirmosios premijos 
atiteko lietuviams — G. Dide
lytei ir A. Kmieliauskui (daly
vavo 18 kraštų atstovai), pasta
rasis taip pat gavo aukso medalį 

i ir San Vito mieste (Italijoje) vy- 
j kušlame konkurse. Tarptautinėje 
modernaus ekslibriso bienalė
je Lenkijpje 1973 m. tarp dvyli
kos apdovanotojų buvo net pen
ki lietuviai — G. Did'elytė, S. 
Eidrigevičius, S; Kisarauskienė, 

1 A. Kmieliauskas ir M. P. Vilutis.
Prįe išvardintų dar norėčiau pa
minėti V. Antanavičių, V. Jucį, 
J. Plikionytę, P Repšį, E. Sta-

i neLienę bei R. Tarabildą.
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Užsienio spaudoje yra giriama 
šiuolaikinių lietuviškų ekslibrisų 
plati tematika, avangardišku- i 
mas, originalumas, novatorišku
mas, techninis drąsumas ir aukš
ta išpildymo kultūra.
turint prieš akis lietuviškojo eks
libriso puoselėjimą, knygos my-
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— Ką siūlytumėt šiuo metu, 
Iėtojui lietuviui, ekslibriso kūrė- 
ui lietuviui dailininkui ir eks
librisų rinkėjui bei naudotojui 
lietuviui?

— Norėčiau, kad kuo dau
giau knygos mylėtojų naudotų 
savo bibliotekose ekslibrisus, ta
da dailininkams būtų akstinas 
juos- kurti, o tuo pačiu neliktų 
nuskriausti ir kolekcionieriai. 
Taip pat būtina paruošti ir iš
leisti knygą apie lietuvišką eks
librisą angų kalba, nes užsienyje 
dažnai rašoma apie mūsų kny
gos ženklą, vis kartojant tuos pat 
netikslumus. Lietuvoje yra eks
libriso žinovų, tačiau dėl nežino
mų priežasčių išsamesnės studi
jos nesulaukiame. Estai yra išlei
dę rimtą knygą, o apie rusišką 
ekslibrisą pastaraisiais metais par 
sirodė net keletas knygų. Beje, 
Lietuvoje išleistame leidinyje 
vargu ar rastume paminėtus čio
nykščius (Išeivijos, taip kaip dvi
tomėje antologijoje nėra išeivijoj 
subrendusių poetų.
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pastangomis ruošiame leidinį 
apie lietuvišką knygos ženklą. 
Ypač trūksta žinių apie lietuviš
ką ekslibrisą išeivijoje. Esu už
klausęs eilės dailininkų, apie jų 
darbus ekslibriso srityje, deja tik 
nedaugelis atsakė į mano laiš
kus. Būčiau dėkingas jei skaity
tojai atsiųstų žinių apie asmeni
nėse ir pažįstamų bibliotekose 
naudojamus ekslibrisus, pažy
mint dailininką, techniką bei at-
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Antanas Mončys
tarptautinėje šviesoje

9
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Šiais metais Paryžiuje, Cite durno iki 16 pėdų aukščio arba il- 
Universitaire, Fondation Intema- 
tionale iškilmingai švenčia savo 
50 metų egzistencijos jubiliejų. 
Ta proga Chaillot teatras stato 
kruopščiai atrinktas pjeses, kon
certuoja geriausi orkestrai ir pa
čioje didžiausioje Cite Univerši- 
taire salėje buvo suruošta Anta
no Mončio skulptūrų paroda, ku
ri tęsėsi š. m. kovo ir balandžio 
mėnesius.

Mončys, jau 25 metus išgyve
nęs Paryžiuje, yra šio miesto Uni
versiteto, Cite Internationale 
skulptūros atelje direktorius. Čia 
nebeskaičiuosime kiek ir kur jis 
yra turėjęs parodų. Sunku būtų 
išversti į lietuvių kalbą ir sudėti 
j mūsų laikraščius visus atsiliepi
mus bei kritikas apie jo darbus. 
Sustosiu prie šios parodos, kurią 
aplankė tūkstančiai įvairiausių 
tautybių žmonių.

gio, atlikti medyje arba akmenyje. 
Lankant parodą, krito j akis di
delis medžiagų įvairumas. Taip, 
nes akmeniu galima vadinti gra
nitą, marmurą (įvairių rūšių), 
alebastrą, kalkakmenį ,smiltini 
ir kit. Vienas darbas yra padarytas 
net iš titnago. Medžio skulptū
rose gal dar daugiau variantų: 
obelies, kriaušės, vyšnios, riešuto 
medžiai, liepos, klevai, skroblai, 
ąžuolai ir kt., o taip pat kvepią 
pietų Prancūzijos vėju — alyv
medžiai, citrinmedžiai bei mirtos 
medžiai, kurių kamienai per 300 
metų vos pasiekia 8 inčų storu
ma

sos tautos jį panaudojo — gran
dinė išdrožinėta masėje, tik Mon
čys, pasinaudodamas tuo princi
pu, padarė meno kūrinį. Kiti jo 
darbai yra statomi arba guldomi 
ant tokio šono, kuris'jums patin
ka; kas praturtina kūrinį dar nau
ja dimensija. Pilnumų ir tuštu
mų deriniai, apvalių formų ir 
briaunų kontrastai sudaro beveik 
skambančios vibracijos visumą, 
kuri veikia progresyviai į žiūrovo 
pojūčius, nes ji yra sukurta ne 
tiek puošimui kiek gyvenimui su 
ja kartu.

Stebint eksponatus ir žiūrovus, 
galima konstatuoti, kad Mončio 
kūryba išeina iš laiko ir vietos 
plotmių. Ji kalba seniems ir jau
niems, sudomina universiteto pro
fesorių kaip ir darbininką.

Be statiškų kūrinių, geroka da
lis yra ir perkompanuojamų. Tai 
reiškia, kad žiūrovas gali keisti 
formų situacijas ir tuo pačiu pra
tęsti kūrybinę eigą, beieškant 
naujų išraiškų bei perspektyvų. 
Principas yra senas, tur būt, vi-

Stebėdamas Antano Mončio 
darbą (konkretų ar abstraktų), 
nepasitenkinti atpažinimu vie
nos ar kitos formos, bet jauti tam 
tikrą tiesą, kuri jau seniai žiūro
vo pasąmonėje i egzistavo, tik jai 
reikėjo išeiti į dienos šviesą.

KAZYS BRADŪNA8

PAVASARIS

VASARA

RUDUO

HEMĄ

Antanas Mončys Paukštis (medis)

Žiemužės Šėko, vasaružės sniego beieškant, 
Atsiverčiau Maironį,
Ir "pabiro, pasklido žiedai ant laukų".

"Tyli naktis, šviesi rudens naktis,
Skambi kaip dainiaus kankliai šilkastygiai" — 
Gal tai ten toliais Putinas pareina?

Su Donelaičiu sėdime prieklėty,
O va ir saulelė
"Ant dangaus išgiedrinto sėdėdama žaidžia".

"Krito sniegas,
Lengvas lengvas pakiloti,
Baltas, tyras pažiūrėti", 
Kaip Tumo-Vaižganto plaukai.

Knygos ir metai

Jau turime, ko labai reikėjo

“Kievienoje formoje ir visose 
tose formose yra 99 dalykai, ku
rie jums kalba ir jus paliečia. Ne
žinau, kurie — sapnai, simboliai, 
pasąmonė — bet kalbantys na
tūraliai, paprastai ir giliai”.

(20 metų amžiaus žurnalistas, 
prancūzas)

“Bravo už išraišką, kuri kvė
puoja laime ir sušildo seną šir
dį”.

(83 metų amžiaus skulptorė, 
prancūzė)

“Koks jautrumas, elegancija ir 
nepaprastas formų įvairumas”.

(kolumbietė)
"Gili ramybė — jėgos pripil

dyta ramybė”.
(japonas)

“Formų paprastumas ir rafi
nuota abstrakcija nuneša mintis 
į tolimus kraštus, į senus lai
kus...”

(iš Nikaragua)
“Taurumas, humoras, viliojan

čios sugestijos, naujas ir jautrus 
mus supančio pasaulio suprati
mas”.

(iš JAV)

“Jėga, pilnuma, grynumas, gro
žis ir prasmingumas”.

(olandas)

"Štai paroda, kurioje nenuo- 
bodžiauju”.

(meno kritikas, prancūzas)

Nenuobodžiavo toje parodo
je nei 8-16 metų amžiaus vaikai, 
kurie klasėmis mokytojų buvo at
verti jos pažiūrėti.

Paklausiau skulptoriaus, ar jis 
jaučiasi avangardistu? “Neži
nau kas tas yra; “istai” ir “iz- 
mai” man ne daugiau rūpi, kiek 
pernykščių metų sniegas”, atsa
kė jis. Kaip tik belgas, meno kri
tikas Andrė Mare, ir rašo: “Ne- 
sileisdamas į dirbtinio originalu
mo ieškojimo klampynes, dide
liu medžiagų pažinimu ir spon
tanišku jų apvaldymu galutinia
me rezultate Mončys prašoka tuos 
stilių ieškotojus. Jis man prime
na viduramžių meisterius, kurie, 
dvasinio impulso vedami, pasiek
davo didžias meno aukštumas”.

Parodoje išstatyta 96 skulptū
ros (atrodo menininkas tyčia iš
vengė 100-to). Darbai įvairių dy- 
džiy: nuo labai mažy—delno di-

Paryžius

Antanas Mončys Tinginių karalius (medis)

Richard Scarry, MANO ŽODYNAS 
lietuvių ir anglų kalba. Daugiau kaip 
1400 pavadinimų. Spalvotos iliustraci
jos. Išleido JAV Lietuvių Bendruome
nės Švietimo Taryba 1974 Chicagoj. 
Leidinys 96 psl. in 4°, kaina $5.00, gau
namas ir “Drauge”.

J. KAVALIŪNAS

prašomas, rengė Namų ir arti
miausios aplinkos žodynėlį. Dar
bą. baigus, prof. Pr. Skardžius 
dar peržiūrėjo Mano žodyną ir 
kartu Namų ir artimiausios ap
linkos žodynėlį, abu sukirčiuo
damas. Mano žodynui jis parū
pino nemaža terminų, pvz. plau
tuvė (sink), sėdenė (hassock),

; \ .j.

du supažindinamas su pagrindi
niais įvairių aplinkų žodžiais, 
kurių per visą knygą susidaro liy 
gi pusantro tūkstančio. Ir patys slėpynės (hide-and-seek), nuo- 
tėvai galės daugeliu atvejų šia šliuoža (slide), šlaistiklis (putty 
knyga pasinaudoti, bemokydami 
vaikus ir rasdami, pvz., tokius 
pavadinimus kaip javainiai (ce- 
real), plautuvė) (sink), sėdenė 
(hassock), stovynė (walker), 
švirkšlė (hose), varžtinis raktas 
(monkey wrench), čiaupas 
(faucet) ir daugybė kitų.

Tai bus bene pirmas kartas, 
kad mums pavyko gauti iš ame
rikiečių leidyklos leidimą prisi
jungti prie jų knygos naujos lai
dos ir išleisti ją su lietuviškais 
tekstais bei net su kai kuriais 
pakeitimais spalvotose iliustra
cijose. Susirašinėjimas pradė-

pusryčių, tuoj ateina ir gražiai
■ sėdi prie stalo. “Jis yra labai iš

alkęs, ir valgo visa, ką tik ma
mytė paduoda: Ar ir tu taip da-

. rai?” Čia pat pavaizduoti pus- 
, ryčių patiekalai: vaisių sunka, 

pienas, javainiai, gruzdinta duo
na šalia gruzdintuvo, sviestas 
ir kt. “Po pusryčių Meškiukas 
padeda suplauti ir sušluostyti 
indus”. Čia sudėstyti indai su jų 
vardais: stiklinė, ąsotis, sunkos 
spaustuvas, butelis, keptuvė, 
dubuo ir kt. “Dabar jis gali eiti 
žaisti su savo draugais”. Taip 
užbaigiami du puslapiai pir
mosios situacijos, pavadintos 
“Naujoji diena”. Teksteliai yra 
trumpi, lengvi, įtaigojantys 
tvarkingą elgseną. Patys tekste- 
liai tik lietuvių kalba, o daiktų 
pavadinimai dviem kalbom — 
lietuvių (tamsiais rašmenimis) (šonėje, Racine mieste, 
ir žemiau anglų (šviesesniais 
rašmenimis). Kituose dviejuose' jos Clevelandė metu, dr. E. Vaiš- 
puslapiuose nauja tema: Kiškių 
šeimos namas. Veikėjai — kiš
kiai, o skaitytojas supažindina
mas su namu, jo įrengimais ir 
baldais. Čia matyti krosnis, 
plautuvė, indauja, prausykla, ži
dinys, kilimas, sėdenė ir kt. To
liau Žaidimų aikštėje, kur gausu 
įvairių žaidimų, o veikėjai — 
visa gyvuliukų virtinė: meškiu
kas su kiškučiu ant sūpyklių, 
vienas meškėnas leidžiasi nuo- 
šliuoža žemyn, kitas šokinėja 
per virvę, dar kiti žaidžia sūpy
nėse, varlytė žaidžia slėpynes, 
laputė važinėjasi riedukais, pe
lytė burbulą pučia ir t. t. Sekan
ti tema — Įrankiai. Jų ir darbo 
priemonių šia visas rinkinys: 
atsuktuvas, sraigtas, varžtas, 
veržlė, varžtinis raktas, brūžik
lis, glaistiklis, švitras ir daugy
bė kitų. Toliau seka Meškos 
ūkis supažindinti su ūkio dar
bais ir padargais, Aerodrome, 
Žaislai, Darželyje su daugybe 
gėlių pavadinimų, Krautuvėje 
su maisto produktų, vaisių ir 
daržovių paveikslais bei pava
dinimais, Laivai ir laiveliai, Zoo-

■ logijos sode, Mes muzikantai, 
j Mieste, Laukuose, Mokykloje,;
kur klasėje matyti Lietuvos vė
liava, o kiškutis piešia mūsų 
mėgiamąją rūtą, Darbo mašinos,; 
Automobiliai
Gaisrininkai darbe, Traukiniai, buvo paprašytas parengti spau- 

I Paukščiai, Paplūdimyje ir kt. j dai ir likusią knygos dalį, šį 
Tokiu būdu mažasis skaitytojas kartą jis pasitelkė Rimą Černių, 

Gyvulys, kuris dv neegzistavo (marmuras) i natūraliai ir jam patraukliu bū- kuria tuomęt, Svįętįmo tarybos

♦

Tai lietuviškasis leidimas Ri
chard Scarry BEST W0RD 
BOOK EVER, Westem Publi- 

I shing Co., Ine., Racine, Wisc., 
vienos pačių populiariausių ang- 

■ liškų knygų vaikams: nuo 1963 
metų susilaukė JAV jau 16 
laidų, leidžiamų kasmet milžiniš
kais tiražais. Trečdaliu sutrum
pintas šios knygos laidas išsi
leido latviai, taip pat Danija, 
vis naujas laidas beleidžianti, 

' visą knygą pakartotiniais leidi
mais leidžia Anglija, Švedija bei 
kiti Europos kraštai, o dabar ją 
turime ir mes.

MANO ŽODYNAS yra 96 di
delio formato puslapių, kiekvie
nas spalvotų iliustracijų, vaiz
duojančių gyvuliukus, veikian
čius bei besidarbuojančius įvai
riausiose situacijose, kurių per 
visą knygą yra net 48. Taip, 
pvz., pradžioje matome meškiu
ką- kuris prausiasi, valosi dan
tis, šukuojasi, apsirengia, pasi
kloja lovą ir, mamytei pašaukus

1 Antanu Mončys

knife), piausnys (chop) ir kt., 
bet kartu ir pastebėjo, kad “ma
no darbas dar nebaigtas, dar 
reikės šį tą išlyginti, gal šį tą 
pakeisti ar papildyti”.Mat, dau
gely atvejų buvo susidurta su 
sunkumais rasti angliškiems pa
vadinimams lietuviškus atitik
menis.

Tačiau, leidyklai pareikala
vus gana trmpu laiku pristatyti 
spausdinimui galutinai parengtą 
lietuvišką tekstą, profesoriaus 
paslauga nebeteko pasinaudoti 
ir teko tvarkytis vietoje. J. Ma- 
silionis, S. Jonynienė, S. Rudys 

tas su leidyklos Londono sky-1 *r J- Kavaliūnas peržiūrėjo Chi- 
j'cagoje visą žodyną, kai kur pa- 
. taisė, kai kur palygino, ir ati- 
. davė “Draugo” spaustuvei rink

ti. Tačiau ir spaustuvėje ren
kant, dar kilo daug klausimų. 
Juos aiškino ir trūkstamus ati
tikmenis surankiojo J. Kavaliū
nas. Ir dabar dar bus likę taisy
tinų dalykų. Juos, skaitytojams 
padedant, bus galima pataisyti 
kitame leidime.

Surinktą tekstą bei žodžius 
, ant celofano lapų sumontavo ir 

iliustracijose lietuviškus pakei
timus padarė dail. P. Aleksa. Iš 
pradžių jis parengė poros pus
lapių pavyzdį, kuris buvo nu
siųstas į Šveicariją autoriui Ri
chard Scarry patvirtinti. Auto
riui priėmus, P. Aleksa galuti
nai techniškai sutvarkė žodyną 
spaudai.

Su leidyklos Londono skyriu
mi susirišo dr. E. Vaišnienė, vė
liau su leidykla reikalus tvarkė 
L. Raslavičius ir J. Kavaliūnas. 
L. Raslavičius, pasinaudodamas 
savo turimomis lengvatomis lėk
tuvais, du kartus skrido į leidyk
los New Yorko įstaigą tai išsi
derėti pratęsti laiką lietuviškam 
tekstui pristatyti, tai kitiems 
skubiems reikalams tvarkyti.

Daugeliui rankų sutartinai 
'dirbant, atliktas nemažas dar
bas, kuriuo, atrodo, mūsų mo
kyklos ir visuomenė sėkmingai 

'naudojasi. Tačiau, kaip neretai, 
i taip ir šiuo atveju ne viskas pa- 
I vyko padaryti, kaip švietimo 
' taryba buvo planavusi. Pvz. ne
pavyko duoti viso teksto kir
čiuoto, nes Mano žodyno rašme
nims lietuviškus kirčius turėjo

(Nukelta į 1 bbLJ,

riumi Anglijoje, o baigtas su jos 
įstaiga New Yorke bei su cent
ru, esančiu čia pat Chicagos pa

1972 rudenį, LB tarybos sesi-

’ nienė parodė tuometiniam LB 
■ Švietimo tarybos pirmininkui 

Best Word Book Ever knygos
' sutrumpintą (64 psl.) latvišką 

leidimą Ka to sauc vardu, iš
leistą Europoje per Westem 
Publishing bendrovės Londono 
įkyrių. Ji įtikinėjo, kad ir lietu
vių kalboj būtų labai gera ją 
turėti. Mok. A. Muliolienė minė
tąją Best Word Book Ever jau 
naudojanti labai sėkmingai Cle
velando Šv. Kazimiero lituanis
tinėje mokykloje, bet tiek ji pa
ti, tiek patys tėvai turį daug 
vargo, įrašydami angliškoj kny
goj lietuviškus žodžius pagal jos 
parengtą vertimą. Dr. E. Vaiš
nienė buvo paprašyta parašyti 
leidyklai ir atsiųsti švietimo ta
rybai A. Muliolienės vertimą ir 
latviškąjį knygos leidimą. Jai 
atsiimtus, visa buvo perduota 
J. Masilioniui, prašant vertimą 
peržiūrėti, kur reikia pataisyti 
ir parengti spaudai knygos su
trumpintą 64 psl. laidą, kokią 
latviai ir danai buvo išleidę. J. 
Masilionio naujai parengtą su-j 
trumpintą ir A. Muliolienės vi
sos knygos vertimą peržiūrėjo ir I 
sukirčiavo prof. Pr. Skardžius, j 
Paaiškėjus, kad mums tenka 
jungtis ne prie sutrumpintos, j 
bet prie ištisos (96 psl.) ameri-j 

ir sunkvežimiai, kietiškos laidos, J. Masilionis
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Nauji leidimai
• Albinas. Baranauskas, RU

DENYS IR PAVASARIAI arba 
Užplynių Pultinevičius namie ir\ 
svetur. I dalis Išleido Lietuviš
kos knygos klubas 1975 m. C’ri-1 
cagoje. Aplankas pieštas dail. 
Vytauto O. Virkau. Knyga 350 
psl., kaina $6.00. .gaunama 
“Drauge”.

Alb. Baranauskas čia išeina su 
pradžia plataus masto kūrinio 
“Rudenys ir pavasariai", kurio 
pramatomos trys dalys. Auto
rius yra pasižymėjęs kaip roma.- 
nistas ir poetas. 1965 metais jis 
laimėjo “Draugo” romano kon
kursą kūriniu “Karklupėnuose” 
Anksčiau buvo išleidęs du nove 
lių rinkinius: “Sniego-platumos’ 
(1956) ir “Kalvos ir lankas 
(1959). “Sniego platumos" yra 
laimėjusios Aidų premiją 1969 
metais. Lietuviškos knygos klu
bas išleido jo poezijos rinkinį 
“Pasaga ir vynuogėse”.

Šis naujas grožinės apimties 
veikalas yra suvalkiečio Pultine- 
vičiaus istorija, prasidedanti 
fronto įvykiais aną nepamiršta
mą 1944 metų vasarą ir rudenį 
kovų niokiojamoje Paprūsėje ir 
besitęsianti iki šių dienų ameri
kinės kasdienybės. Autoriaus pa
sakojimas knygoje plaukia tąip 
sklandžiai ir su tokiu kalbiniu 
šmaikštumu bei humoru, kad 
skaitytojas rištą pririšamas prie 
šios knygos puslapių.

<
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Alb. Baranausko knygos viršelis, 
Vytauto O. Vitkau piešinys.

net Mo- 
surinkti 
tremties

EDUARDAS CINZAS

RAUDONOJO
ARKLIO

Naujo Ed. Cinzo romano viršelis, 
pieštas Petro Mikalajūno.

Ar nebus po dvyliktos 
zei (jei toks atsirastų) 
erzelynėje išblaškytus 
vaikus? Ar jau pavargome, kad
čiurlioniškos saulės spinduliais 
nebeskleistume po pasaulį lais
vės troškulio?

Reikėtų būti tikrai apatiš
kiems visam kam, kad dar ga
lėtume ‘šaltu krauju’ skaldyti 
ir valdyti”, akliems, kad nema
tytume griaunamųjų buldozerių, 
kurtiems, kad negirdėtume pa
vojaus trimitų, keistuoliams, 
kad galėtume lengvapėdiškai 
šypsotis”.

Tai gana tiksli ne pavienio li
gonio, bet visos išeiviškosios 
visuomenės šiandieninių negala
vimų diagnozė.

Aplamai “Medicinos” žurna
las yra įdomus ne tik šios sri- 

i ties profesionalams, bet ir šiaip 
kiekvienam. Puslapiai gausiai 
iliustruoti nuotraukomis.

• ATEITIS, 1975 m. gegužės 
mėn. Nr. 5. Ateitininkų Federa
cijos leidžiamas katalikiškos 
orientacijos mėnesinis žurnalas. 
Vyr. redaktorius — kun. dr. 
Kęstutis Trimakas, 850 Des- 
Plaines Avė., Apt. 409, Forest 
Park, III. 60130. Redaktorė — 
Aldona Zailskaitė, 1836 49th 
Court, Cicero, III. 60650. Redak
toriams talkina labai gausi jau
nų žmonių redakcinė kolegija.

• Eduardas Cinzas, RAUDO
NOJO ARKLIO VASARA. Ro
manas. Išleido Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas 1975 
m. Chicagoje. Aplankas Petro 
Mikalajūno. Knyga 312 psl., kie
tais viršeliais, kaina $6.00, gau
nama ir “Drauge”.

Tai Belgijoje gyvenančio mū
sų rašytojo antroji knyga. Pir- 
moji buvo 1972 m. išleistoji 
“Brolio Mykolo gatvė’1. Kaip ži
nome, ji laimėjo tų metų Lietu
vių rašytojų draugijos premiją.

Naujuoju savo romanu Eduar
das Cinzas dar ryškiau pade
monstruoja savo plunksnos ge
ruosius privalumus: labai taik
lų, gryną, nuo visų saldumų ap
valytą žodį, gyvenimišką intri
gos sumezgimą ir charakterių 
psichologinį nuogumą.

• MEDICINA, 1975 m. Nr. 1 
(1(9). Pasaulio Lietuvių gydyto
jų sąjungos žurnalas. Vyr. re
daktorius: Kazys Pemkus, M. 
D., 1022 Beau Brummel Drive, 
Sleepy Hollovv, III. 60118. Ad
ministruoja L. Dargienė, 10326 
Kipling St., Westchester, III. 
Žurnalas “Medicina” išeina tris 
kartus metuose. Prenumerata 
Š10.00.

Naujo numerio vedamuoju ei
na paties redaktoriaus straips
nis “Valančius, Čiurlionis ir... 
Mozė”. Žvelgdamas į šiandieni
nę mūsų buitį, redaktorius, be 
kito ko, rašo “Ar nebeturime su
brendusių valančiškų asmeny
bių — vadų, kurių net istorija 
nesigėdintų minėti, su atsako
mybės jausmu bendrai kovai 
šioje paniurusioje detentės pa
dangėje?. Ar dar ilgai lauksime?

Administruoja Juozas Polikai- 
,tia 7235 S. Sacramento Avė., 
Chicago, III. 60629. Žurnalo pre
numerata mętams JAV ir Ka
nadoje — $7.00, garbės prenu
merata — $15-00, susipažinimui 
— $5.00, kitur laisvajame pa
sauly — $5.00.

Dviejuose puslapiuose telpa 
net šeši miniatūriniai, pąties re
daktoriaus parašyti informaci
niai vedamieji, o paskui eina jau 
ir ilgesni dalykai, kaip Stasio 
Ylos “Ateitininkų misija”, ir 
puslapiai, sugrupuoti į tokius 
skyrius: Sukaktuvės, Vadai, At
virai, Atžalos, Knygos, Laiškai, 
Veikla, “Ateitis” šiuo metu yra 
tikrai gerose rankose jr gerų 
plunksnų talkinama. Tai gaivus 
ir naujas mūsų jaunimo polėkis.

linime. Tai aplamai žvilgsnis j 
žvaigždėtąją visatą ne vien tik 
tradicine romantine akim ąr te
leskopu, bet ir astronautinio 
amžiaus tiesiogine patirtim. Tai 
šių dienų labai žemiška ir la
bai nežemiška poezija.

Radžiaus eilėraščių rinkinio virše
lis, pieštas Danguolės Stončiūtės.

Blvd., Hollywood, Calif. 90029.
Žurnale minima savaitraščio 

“Keleivio” graži 70 metų sukak
tis, neseniai -nTmisieji- Leonardas 
Šimutis ir Juozas Brazaitis, tau
tinių šokių grupės “Gyvataro” 25 
metų sukaktis. Spausdinama A- 
lės Rūtos novelė, Mildos Milda
žytės eilėraščiai, įdomybės apie 
Naugarduką, aptariami “Konti
nento” žurnalo pirmieji du nu
meriai, atsisveikinama su akto
rium Leonu Barausku. Puslapiai 
gausiai iliustruoti.

• Petras Urbaitis, KINIJA — 
AZIJOS MILŽINAS. Saleziečių 
leidinys. Tiražas 1000 egz. Spau
dė saleziečių spaustuvė Rojųpje 
1974 m. Didelio formato, net 
spalvotomis nuotraukomis iliusr 
truotas 362 psl. leidinys. Knygas 
kaina 15.00 dol. Užsisakoma šiuo 
adresu: Vytėnąi, Lituani Don 
Bosco, Via Calomą, .2 - 00044 
Frąscątj Roma — Itąly.

Knygoje lengvai ir populiąriai 
atpasakojama Kinijos geografiją, 
tūkstaamžė istorija, kultūra ir šąų 
dienų situacija.

• VYTURĖLIS, Marąuette 
Parko Lituanistinės mokyklos 
kasmetinis mokslo metų pabąi- 
gos leidinys, išleido M.P.L. mo
kyklos tėvų komitetas 1975 me
tais Chicagojp. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė. Leidinys 64 psl.

Vyturėlyje mpkyklps darbo 
nuotraukos, mokinių rašiniai įir 
piešiniai sudaro labai autentiš
ką ir simpatingą Marąuette Parko 
lituanistinės mokyklos vaizdą. į

• EGLUTĖ, 1975 m. gegužės 
mėn. Laikraštėlis vaikams išeivi
joje. Administruoja ir spausdina 
Nekaltai Pradėtosios Marijos se
serys. Redaguoja . sės. ■ Qna Mi
kai laite, Elena Juknevičienė ir 
Danguolė Sadūnaitė. Redakcijos ir 
administracijos adresas: Eglutė, 
Immaculate Conęeption Canv., 
Putnam, Conn.. 06260. Metinė 
prenumerata 7.00 dol.

Eilėraščiai ir kiti pasiskaity
mai: V. Šimaičio, Pušelės, O. Pa
kalnytės, N. Butkienės, Z. Teni- 
sonaitės. Piešiniai: A. Korsakai
tės — Sutkuvienės, A. Trinkūno, 
N. Palubinskienės, D. Kizlaus- 
kienės, R. Karosaitės. Pabaigoje 
dar kryžiažodžiai ir “Surask” la
birintas.
• J. Narūne, MŪSŲ ŽVIRBLIS. 

Iliustracijos Zitos Sodetkienės. 
Tai šešiolikoje puslapių eiliuotai 
atpasakota istorija, kaip mažas 
žvinbliukas išpuolė iš lizdelio, 
kaip Algųtis ir Ulė paskui jį glo
bojo, augino, kol jis vėl išskrido 
į laisvę. Leidinėlis aprobuotas P. 
L.B. Švietimo tarybos. Spaudė 
Lietuvių pranciškonų spaustuvė, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207. Kaina nepažymėta.

Lituanistikos Instituto 1973 melų 
suvažiavimo darbų viršelis.

• Aleksandras Rudžius, BAL
TAS MĖNULIO MIESTAS. Ei
lėraščiai. Išleido Mykolas Mor
kūnas 1975 m. Chicagoje. Vir
šelį ir vinjetes piešė Danguolė 
Stončiūtė. Rinkinys 72 psl., kai
na $3.00, pavieniai ir platinimui 
gaunamas “Drauge”.

Pirmoji A. Radžiaus eilėraš
čių knyga “Paukščių takas” iš
ėjo 1961 m. Antruoju savo rin
kiniu A. Radžiųs tęsia jam labai 
būdingą astronominės temati
kos ir astronominio žodyno poe
tinių įvaizdžių panaudojimą ei
lėraščiuose. Tik dabar šitas jo 
bruožas dar labiau pagilintas 
filosofinės bei religinės minties 
prasme ir dar labiau nugludin
tas forminiam posmų apipavida-

JAU TURIME, KO LABAI REIKĖJO

tik

. ......i
Atkelta iš 3 pusi.)

saležiečių spaustuvė Romoj, 
spausdinusi mums vadovėlius ir
kitą lietuvių kalbos žodyną, bet 
ir oro pašto laiškams einant ta
da po keletą savaičių į Italiją, 
tos spaustuvės pagalba nebebu
vo galima pasinaudoti. Tačiau 
L. Raslavičius susitarė su lei
dykla, kad galime atskirai pri
dėti kirčiuota žodynėlį. Įdėjus 
jame atitikmenis vokiečių, ispa-

nų ir portugalų kalbomis, galė
tume padaryti žodyną paran
kiau vartojamą jau beveik viso 
laisvojo pasaulio lietuvių bei jų 
mokyklų. Tai ypač galėtų būti 
pravartu Pietų Amerikos lietu
viams. Radus teigiamą atgarsį, 
bus tuojau imamasi darbo. Ren
giamasi leisti mūsų mažiesiems 
Skaitytojams ir daugiau knygų, 
išleistų Western Publishing ben
drovės bei kitų leidyklų.

RICHARD SCARRY

Cia recenzuojama žodyno titulinis puslapis. Nuotr. V. Noreikos

DAUGIAU KAIP ttM PAVADINIMU L

unisnukCVOs

• LITUANISTIKOS INSTI
TUTO 1973 METŲ SUVAŽIA
VIMO DARBAI. Išleido Litua
nistikos institutas 1975 m. Chi
cagoje. Spaudai paruošė Rimvy
das Šilbajoris. Techninė prie-

'įžiūra Tomo Remeikio. Leidinys 
262 psl., kaina $5.00, gaunamas 
r užsakomas adresu: The Insti
tute of Lithuanian Studies, Inę., 
2422 W. Marąuette Road, Chi
cago, III. 60629.

Šioje knygoje atspausta dau
guma mokslinių pranešimų, 
skaitytų Lituanistikos instituto 
ketvirtajame suvažiavime, įvy
kusiame 1973 m. lapkričio mėn. 
21-25 d. Chicagoje. Abiem re
daktoriams didelė padėka už tai, 
kad ketvirtojo suvažiavimo dar
bus suskubo paruošti ir išleisti 
iki penktojo suvažiavimo, nese
niai įvykusio CIevelande. Tai 
gana retas įvykis mūsų moksli
nių suvažiavimų ir tų suvažiavi
mo darbų sutelktinių leidinių 
praktikoje.

Leidinyje sutelkta šių suva
žiavimo sekcijų paskaitinė me
džiaga: istorijos, filosofijos, 
teologijos, visuomeninių moks
lų, literatūros, kalbotyros, me
notyros ir kraštotyros. Taipgi 
duodama paskaitų reziumė ang
lų kalba.

• MOTERIS, 1975 m. kovas 
— balandis, Nr. 2. Lietuvių mo
terų žurnalas. Leidžia Kanados 
Lietuvių katalikių moterų drau- 
ja. Redaguoja Nora Kulpavičie- 
nė. Administuoja Bronė Pabe- 
dinskienė. Redakcijos ir adminis
tracijos adresas: 1011 College St, 
Toronto, M6H IA8, Canada. 
Prenumerata metams 6.00 dol.

S. Vilkąujos straipsniu mini
ma vysk. M. Valančiaus 100 me
tų mirimo sukaktis, baigiamas K. 
Brazaitienės straipsnis “Lietuvė 
moteris vestuviniuose -papro
čiuose”, spausdinamos Peggy 
Tate ir A. Giedriaus literatūri
nės apybraižos, recenzuojamos 
Julijos Švabaitės, Alf. Tyruolio, 
B. Pūkelevičiūtės knygos. Platūs 
ir įdomūs įvairiausių apžvalgų 
skyriai. Numeris iliustruotas 
dailininkių darbų ir kitokiomis 
nuotraukomis.

• Dr Vincas Vyčinas, MITINĖ 
ETIKA HEIDEGGERIO FILO
SOFIJOS PRINCIPŲ ŠVIESOJE. 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos 
“Suvažiavimo Darbų” VIII to
mo, 145 - 161 psl. Lietuvių kata
likų mokslo akademija, Roma, 
1974.

• Kun. dr. Pranas Gaida-Gai- 
daimavičius, KRIKŠČIONIS TARP 
KOLEKTYVIZMO IR INDIVI
DUALIZMO. Atspausdas iš L. K. 
M. Akademijos “Suvažiavimo 
Darbų” VIII tomo, 85 - 108 psl. 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mija, Roma, 1974.

Mergaites pasiryžimas nugali
■* ' tiąBuai «lt .vC i* s :

slidėmis 40 mylių į valandą ir... 
per kalno viršūnę pralėkusi nu
krenta antroje pusėje. Supliūš- 
ka ne tik jpj oJūppįąęktf laimė
jimo viltys, bet ir jaunas, atle
tiškas kūnas sulaužytas.

Ilgą, bęgalipiąi skausminga 
kova tarp gyvybės ir mirties. Pa
galiau aštupniolikametė, graži 
mergaitė lieka amžinai ir invali
dė — puo krutinęs žemyn sltpa- 
rąližuotą, niekad negalėsianti 
vaikščioti.

Filmas pagauna žiūrovą nuo
stabiai gražiais vaizdąis, jaunų 
žmųnių entuziastingu dalyvavi
mu sporte ir varžytjnėm p Jill 
gyvenamam miestely, Kaliforni
joje, kur slidinėjimas nėra, tik 
Sportąą, tet jaugęs jaunųjų jtrau- 
juje — pats j.ų gyvenimo būdąs. 
Jau mokyklos suole Jill sų .sąvo 
geriausia drauge Audra Jo -syąjo-

(Nukelta J 5 pusi.) 
c a » tiest r'l’fbo'

• ■ ' 1 t ■ vuš-bL.

Gyvenimas kartais iškrečia to
kių nemalonių “pokštų”, kad ir 
labiausia rašytojo vaizduotė ne
sugebėtų jų išgalvoti.

Vienas tragiškas tikro gyveni
mo įvykis yra rodomas spalvota
me filme “THE OTHER SipE 
Oi THE MOUNTA1N”. Tiks
liau pasakius, tai būtų gyveni
miškas pasakojimas, kaip viena 
sportininkė triumfuojančiai pa
žabojo sayo skaudų likimą — bai
sią tragediją. ,

Pašljūžininkė Jill Kinmont gy
veno laiminga Bishope, Kalifor* 
nijoje, ir, atrodė, laimė jai klojo 
viską po kojomis. Jaunutė — 18 
m., «- atletė, laimi taurę po tau
rės slidinėjime. Pagaliau, 1955 
m., Altoje, Utah, vyksta prieš- 
olimpiniai pasiruošimai. Jill sie
kia laimėti Sniego taurės (Snow 
Cup). Tada ji galės atstovauti 
Amerikai olimpiadoje. Ji švilpia

LIETUVIU TAUTOS PRAEITIS
- ‘"rtfidjVtivs tVfšttMUCo ftFUlVi i

i
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Lv.
“Lietuvių tautos praeities” naujos 

knygos viršelis.

je”, Vincento Liulevičaaus Ve
tavo* senosios valstybės oficia
lioji kajba1', Juozo Jakšto “Vil
nius — lietuvių tautos •» valsty
bės branduolys” ip Aleksandro 
Pakąlųiškio “Plungė”. Taipgi 
platus apžvąlgų ir knygų recen
zijų skyrius. ' f ^ •7'

• LĄIVAS, 1975 m. gegužės 
mėn. Nr. 5. Refighiio ir tautinio 
gyvenimo mėnesjnis žurnalas. 
Leidžia Marijonų vienuolija. Re
daguoją kun. J. Vąškąs, MĮCJi Re
dakcijos ir administracijos adre
sas: 4545 W- 63rd St., Chicago, 
III. 60629. Metinė prenumerata 
JAV ir Kandoje 4.00 dol. .kitur 
— 5.00 dol.

Daug populiariai parašytų re
liginio pobūdžio straipsnių ir 
grožinės literatūros gabaliuku. 
Plati religinio gyvenimo pasauli
nė apžvalga.

• LIETUVIŲ TAUTOS PRA
EITIS. Tomas IH, knyga 3 (11). 
Istorijos ir gretimųjų sričių ne
periodinis leidinys. Leidžia Lie
tuvių istorijos draugija. Reda
guoja Juozas Jakštas. Vicere
daktorius — J. A. Račkauskas. 
Tomas didelio formato, 176 psl., 
kaina $5.00, gaunamas ir “Drau
ge”.

Naujame žurnalo numeryje 
yrą šie pagrindiniai straipsniai 
studijos: Jono Puzino “Švėkš
nos kraštas Baltijos pajūrio ar
cheologinių tyrinėjimų švieso-

• VYTIS, 1975 oi. gegužės 
mėn. Nr. 5. Žurnalas leidžiamas 
Lietuvos Vyčių. Redaguoja Lo- 
retta I. Stukas, 1467 Force Drive, 
Mountąinside, N.J. 07092- Ad
ministracijos adresas: Vytį, J 6- 
25 W. Marąuette Road, Chicago, 
III. 60636. Metinė prenumerata 
5.00 dol.

Leidinio puslapiuose „ rajtai 
spausdinami tai lietuvių, tai 
ąnglu kalbą. Daug iliustracijų, 
daug vyčių veiklą liečiančių^ me
džiagos.

•>
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Philomena sako:
KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS <

CHICAGO SAVINGS MOKA ANT PAPRASTU KNYGUČIŲ &25% 
$1,000 Įdėtas vieniems metams duos
$1,000 įdėti 4 metams duos *•«••••• 7J5%
$1,000 įdėti 6 metams duos • ••••••• 7.759J»

Nuošimčiaipriskaitomi kas dienų, išmokami kas trys mėno- |S 
šiai. Kiekvienas taupytojas yra apdraustas iki $40,000 per. Pėdo* flgĮĮjįjjj 
ralin&s Valdžios ApdraudųF.S, L. L C.

[IĮ* 
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• LIETUVIŲ DIENOS, 1975 
m. balandžio mėn., Nr. 4. Leidžią 
A. F. Skirtus. -Redaguoja redakci
nė kolegija. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: 4364 Sunset

association
i

6245 south vvestern avenue 476-
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Šeštadienis, 1975 m. birželio mėn. 7 d.
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ja palėkti į olimp nę komandą.
J'll sa/o pavergiančia jaunat

viška šypsena pasakota draugei, 
ka i visa — ką ii tta panorėdavo 
— visados gaudavo. Ir būkštauja, 
ar ' ji ’.ie r.ai'i -ia 
per greitai.

) ( eb ų.' '
Jięį/ej; — pasip ta

“ ’ ta.sukąi.t'

Nr. 132 (23) — psl. 5DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

LIŪDNOJI SUKAKTIS

Kaina nuo $739.00

RELIGINIO MENO
KONKURSAS

1.4 Lituanistikos Instituto suvažiavimo Cievelande gegužės 18 d. Kalbotyros 
sesijoj paskaitą skaito prof. W. Schmalstieg. Kairėje antrasis prelegentas 
prof. Antanas Klimas, dešinėje — sesijos pirmininkas Leonardas Dambriūnas. 

Nuotr. Vlado Bacevičiaus

Lituanistikos suvažiavimo Cievelande literatūros sesija gegužės mėn. 17 d. 
Parkaitą apie vysk. Motiejaus Valančiaus stilių skaito rašytojas Antanas Vai
čiulaitis. Už stalo centre sėdi sesijai pirmininkavęs nrof. Bronius Vaškelis ir 
kiti du prelegentai: kairėje — prof. Rimvydas Šilbajoris ir dešinėje — dr. Kęs
tutis Keblys. Nuotr. Vlado Bacevičiaus

reikalavi- 
kitam 
kitais 

yra

Skelbkilės dienr. "Drauge"

A.' “ ,V

visa eilė bai- 
suiiiH. Poiiii Ąuti.ą Jo.jr
Ji,nevaldo abiejų kojų — vaikšto 
siti riJ’m'-’Jiis;... i

Jill treniiuo’a;, slidinėja ir už 
savo <Uau«ę, pras deda lyg iš ro
mano puslapių meilės istorija su 
kitu siidinėtoju Bu'.'Jy Werner. 
Kai 1956 m. olimpiados laimė
jimai ranka pasiekiami, didžioji 
nelaimė, paraližavimas, sužadė- 
tįnio pasitraukimas nugramzdina 
JiH į baisią depresiją.
«. Lyg iš miglos išdygsta kitas 
pešliužininkas — Die Buck, pra
mintas Mad Dog, pramuštgalvis, 
akrobatiškai drąšus sportininkas, 
kurį Jill anksčiau sutiko, niekad 
nepamiršo ir net buvo gerokai 
įsižiūrėjus, o dabar pamilo. Jis ją 
supurto savo humoru, stumia gy
venimai! — būti naudinga, siūlo 
vedybas, ir gyvenimas vėl atro
do žavus pro ružavus akinius. Ta
čiau Diek žūsta lėktuvo, kurį jis 
pats valdė, nelaimėje. O Jill, jo 
prikelta gyveniman, drąsiai su
sigyveno su savo padėtimi ir ra- 
da. t^krą džiaugsmą mokyti in- 

vaikučius jų vargingame re-
, j. ■ .

Filmas yra pastatytas pagal 
knygą “A Long Way Up”, kurią 
parašė E. G. Valens. Jį 
pati’Jill Kinmont buvo 
dyta patarėja. Tačiau 
viettf ekrane yra arba 
pinta, arba net praleista. 
Žvilgiu knyga faktų atžvilgiu ge
riau < reprezentuoja sportininkės 
gyvenimą. Atrodo, ją nelaimės 
tiesiog pamilo; Filme daug jos 
gyvenimo tragedijų buvo išleista, 
pvz., los buvęs sužadėtinis Bud- 
fy Wcmer žuvo po sniego griū
timi, o tėvas mirė nuo auglio (šių. metų gegužės mėnesį išrinko- 
smegenyse. Dabar panelė Jill .Instituto garbės nariu profesorių 
Kinmont, 38 m., yra pradžiosi emeritą dr. Alfredą Senną. Apie 
mokyklos mokytoja Pietų Kali-(tai buvo paskelbta Lituanistikos 
fomijoje.

Rimas reklamuojamas ir lygi- 
tidmas su “Love Story”. Deja, 
tiorS šis filmas ištraukia ašaras 
nėt vyrų, o visas teatras šnirpš
čia ir šnirpščia į nosines, tačiau 
Jis nėra perdėm sentimentalus, 
tlei prikliai sachariniškas. Matai 
ir‘ jauti, kad tai tikras, rimtas, šir
dį dyg^kąs faktas, paimtas iš tik- 
fovės apie jaunuolę, jos žuvusius 
gabumus, tačiau surastą tvirtą 
dhiifekterį ir šlovingą garbę. 
tit Mimas nesugriebs žiūrovo sa
vo* didingumu. Nesinori tikėti, 
kad jis net ir pretenduotų į tai.
rat-ižtu mėgina mums n u pa- 
šakoti paprastai ir suprantamai 
jautrią, tikrą gyvenimo istoriją, 
sukrėčiaffčiaT baisią savo tragedf-' 
ja ir sunkiai įtikėtiną nepapras
ta drąsa k pasiryžimu.

Herojės rolėje nežinoma Mari- 
fyn 'rTassett (JilJ) savo vaidyba 
stebuklų neparodo. Tačiau ji įti
kinančiai perduoda jaunuolės 
džiaugsmus ir vargus. Ji pati bu
vo trumpai suparaližuota ir pri
rakinta invalido kėdėje ant ra
tukų.

Žuvusio slidininko 
rolėje Beau Brid'ges, 
partnerė, atskleidžia 
šviežią jaunumą ir 

"-.■mą.*-'-'
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statant, 
pasam- 
daugel 

sutrum- 
Tuo at-

Mykolo Krupavičiaus kapas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 
Paminklo projektas yra architektų Rimo ir Jono Mulokų. Skulptūrinė Pieta 
Aleksandro Marčiulionio.

Kultūrinė kronika
PROF. ALFREDAS SENNAS 
LITUANISTIKOS INSTITUTO 

GARĖS NARYS

Lituanistikos Instituto Taryba

(Instituto suvažiavime Cievelande 
gegužės 17-18 dienomis.

PROF. VLADO JAKUBĖNO 
MOKINIAI ATLIKS KONCER

TINIUS KŪRINIUS
Penktadienį, birželio 13 d. 7 

vai. 30 min. vak., Jaunimo cent
ro didžioje salėje, Chicagoje, į- 
vyksta Vlado Jakubėno fortepijo
no mokinių koncertas. Progra-

I

Dick Buck 
kaip ir jo 
savo rolėje 
gyvybingu-

PERSONAL SELF-PROTECTION
Z.CAI 8SHOT REVOLVER

moję dalyvaus 20 mokinių, pra
dedančiųjų ir pažengusiųjų. Šių 
paskutiniųjų tarpe — keletas at
liks koncertinius kūrinius, kaip 
Birutė Tamulynaitė — Fr. Cho
pino Scherzo B flat minor, Dobi
las Matulionis — Lv. Beethove- 
no “Appassionata” sonatos I dalį, 
Daiva Merkelytė — Fr. Chopino 
baladę Nr. 1, Edmundas Stukas

Nereikė-

A.į>šisaugokit 
•avė nuo už
puolikų su 
šiuo aukštos 
kokybės nemir
tingų ašarinių 
dujų ginklu, šauna S 
kartus į sekundes. Tvir- 

; to metalo konstrukcija.
lingas tęderalinis šaunamų ginklų 
leidimas. Nebūkite suklaidinti pi
gi* plastikine Imitacija kuri gali 
neišsišauti ar užspringt!.
GUARDIAN
-TAkA DE-2 ‘ ALOnGisLand CITY, N.Y. 11101

— Fr. Chopino Fantaziją F mi
nor. Baigiamuoju numeriu Rita 
Markelytė skambins paskutinę 
dalį žinomo L v. Beethoveno V- 
tojo (“Emperor”) fortepijono 
koncerto, mokytojui VT. Jakubė- 
nui atliekant orkestro partiją. R. 
Markelytė paskutiniuoju laiku 
padarė nepaprastą pažangą mu
zikoje; Benvyn’o aukštesnioje 
mokykloje, garsėjančioje savo 
simfoniniu orkestru, ji greit ap
valdė jai paskirtą čello instru
mentą ir šių metų koncerte da
lyvauja pirmutiniųjų čelistų gru
pėje. f

Anatolijus Kairys

KARŪNA
Istorinė trilogija 

Mindaugo epocha

Tinka vaidinti, skaityti lr dekla
muoti mokyklose, susirinkimuose, 
parengimuose, minėjimuose. Viso 
trilogijoje yra 9 veiksmai. 27 pa
veikslai, prologas ir epilogas, 320 
pusi., kietais viršeliais su aplanku, 
didelio formato, gražiai išleista 
Tai vertinga dovana atostogų, 
mokslo baigimo ar bet kuria kita 
proga.
Kaina 36.50 Įskaitant lr persiun 
tlmą. Užsakyti —

L. DIALOGAS, 4304 VVest 55th St..

Chicago, III. 60632

WAGNER and SONS
TYPEWRITERS, 

ADDING MACHINES 
AND CHECKVVR1TERS 
NAUJOS - NAUDOTOS 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jum* 

patarnavimas 
5610 S. Pulaski Rd., Chicago 

Phone — 581-4111

Vadovaudamas kovai su džio
va, kurį laiką buvo tos draugijos 
pirmininkas ir draugijos metraš
čio- redaktorius. Išeivijoje daly
vavo Hanau lietuvių kultūrinia
me gyvenime. Būdamas toleran
cijos šalininkas, kėlė
mą: “Paskelbkime vienas 
amnestiją”. Medicinos ir 
mūsų kultūros klausimais 
rašęs žurnaluose Medicina, Lie
tuvių Tatrta; ir kitur.

Aubrey Cartwright fondas ir 
šv. Jono katedra paskelbė Peligi- 
nio meno konkursą. Pirma pre
mija 5,000 dol., antra — 1,000 
dol. Terminas kūriniams įteikti 
— birž. 30 d. Blankai norintiems 
dalyvauti konkurse gaunami Šv. 
Jono Nuo Dievo katedroje pas 
kun. Mann. Konkursas paskelb
tas The Nevv York Time pusla
piuose. • -

EKSKURSIJOS | LIETUVA
Iš BOSTONO IR NEVV YORKO

Jau 25 m., ketvirtis šimtmečio, 
sukako birž. 4 d. kai Chicagoje, 
eidamas 84 m. amžiaus, mirė bu
vęs Lietuvos prezidentas dr. Ka
zys Grinius. Neliesdami jo- poli
tinių pažiūrų, turime pripažinti, 
kad tai buvo nuoširdus patriotas, 
visuomenininkas. Lietuvybės dva
sią jame ugdė skaitomi Valan
čiaus, Ivinskio, Dovydaičio raš
tai bei jo mokytojai P. Arminas, 
P. Kriaučiūnas. Ir pats įsijungę į 
lietuviškos spaudos platinimą 
draudimo laikotarpy, į tautosa
kos rinkimą. Bestudijuodamas 
mediciną Maskvoje, klausė For- 
tunatovo lietuvių kalbos paskai
tų.

Bendradarbiavo Varpe, Ūki
ninke, jau- studentaudamas re-1 
dagavo Lietuvos Ūkininko kalen
dorių.. Jo iniciatyva 1891 m,' 
Maskvoje loterijos būdu, studen- J 
tų draugijoje surinkus keletą šim- j 
tų rublių, buvo įsteigtas fondas ( 
lietuviu knygoms leisti. Buvo! 

(nuvykęs net į Tilžę, besirūpin
damas organizuoti draudžiamą' 
spaudą. Už lietuvišką veiklą bu- j 
vo kalinamas ir ištremtas. Įkūrė 
Marijampolėje Šviesos draugiją, 
steigusią mokyklas. Bendradar
biavo Lietuvos Ūkininke, Vi L
niaus Žiniose, suredagavo 1905 
m. paskutinį Varpo numerį. Su A. | 
Rimka redagavo Lietuvos Ūki-1 
ninką. Kartu su P. Rusecku 1922' 
m. ėmė redaguoti Lietuvos Ži- i 
nias. Vadovavo Kauno savivaldy- ■ 
bės sanitarijos skyriui. Kartu bu-■ 
vo valstybininkas, seimų narys, 
ministeris pirmininkas.

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE

birželio 25 rugsėjo 3
liepos 18 rugsėjo 19
rugpiūčio 20 lapkričio 21

gruodžio 19

Prie šių grupių galima j&ngtis iš kitų miestų su papildomu mo
kesčiu: pav., vykstantiems iš Chicagos $119.00

Clevelando 84.00
Detroito 74.00

daugiau 
Patartina registruotis iš anksto — vietų skaičius ribotas.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis j:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadvvay, P.0. Box 116

So. Boston, Mass. 02127
Tel. (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENE
Air fares subject to Govemment approvai.

ANTROPOLOGIJA JAUNIAMS

Field muziejus Chicagoje nuo 
birž. 23 d. turės 27-iems aukšt. 
mokyklos auklėtiniams nemoka
mą antropologjjos kursą.

LAIMĖSITE
Jei šiuo metu atvažiuosite j 

Floridą. Prie okeano, su privačiu 
plaukimo baseinu ir visais pato
gumais. J (ta galite gauti gražius 
apartmentus arba kambarius tik
tai už trečdali normalios kainos. 
Kreipkitės j

TOWN AND SURF APTS. 
9024 Colllns Avė.

SURFSIDE
Arba skambinkite vakarais 
(Miami Beacb), Fla. 33154

B. SERGAUCrUI (305) 672-4903

i

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS j

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus bei

I 

I

jų reikmenis Pasinaudokite pa- 1 
togiu planu atidedant pasirink 

' tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad 
lr ketvirtad. vakarais Uri 9 vaL

3314 West 63rd Street 
Tek PRospect 6-8998

I1

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVA IR (VAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

(ShPACKAGE EXPRESS ‘ TRAVEL A6ENCY, INC.
(LICENSED by VNESHPOSYLTORG)

VYKIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 Tel. — 581-0590; 581-7729 

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

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

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
AffUiated witb PODAROGIFTS, INO.

Priima užsakymus butams, automobilląms, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, televizijot 
Imtuvams lr įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto Iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet.

Campau Avenue 
Acres Rt 9 ___
Campau Avenue 
Hlllside Avenue

MŪSŲ SKYRIAI
Allentown, Pa. — 126 rUghman Street ......... ....... .. ......................
Baitimore 31, Md. — 1900 Fleet Street —-----------------------------------
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ....... .............
Buffaio 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ...... ............ ...................
Chicago 22, UI. — 1241 No. Ashland Avenue ......... .....................
Chicago, UL 60629 — 2608 We»i 68 Street_______ __ _________
Chicago, IU. 60609 — 1855 West 47 Street _____________ ___
Cleveland 13, Ohio — 1028 Keniltvortb Avenue ....... ..... ..............
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos 
Farmingdale, N. J. — Freewood 
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos 
Hartford 6, Conn. — 122-126
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ............................. ....................................
Newark, N. J. — 378 Market Street ............... ............................................. . ..............................
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue .............. . ....................................... ................ ........
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue__ _____ ____................... ........ ..............................
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue __ _____ ________________ _______ ___
Phoenlx, Arta. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy,_---- - ------------------- ------ --------- ------
Rahway, N. J. — 47 East Milton Avenue . ................................... ......... ....... ........... ..... ........

Sllver Springs, Md., 622 Ellsworth Dr. ..........................................................................................
South River, N. J. — 41 Whltehead Avenue ______ _____ ______________ ______ _ ____
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 MarceUus Street ....... ..................................... ............................
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue .......... ......... ............. ..............................
Utfca, N. Y. — 963 Bleeker Street ------------------ ------------- ----------- ----------- ____ _

__  435-1654
__  342-4240
— 467-6465
..... 895-0700
..... 486-2818
..... 925-2787
----- 376-6755
...... 771-0696
.....  365-6780
..... 363-0494
..... 365-6740
.....  249-6216
..... 385-6550
..... 642-2452
..... 674-1540
— 475-7430
..... 769-4507
602-942-8770

...... 381-8800
301-589-4464

257-6320
....... 475-9746
...... 392-0306
___ 732-7476

K GERA NAUJIENA!.! 
9 Žemiausios persinutimo 
W Išlaidos!!!
K Jokia kita firma neturi žemes- 9 nias persiuntimo kainas už 
W Inter-Trade Express Corp.

W Dabar jūsų giminės gaus di- 
ŠF diesnę vertę, kaip niekada 
jfc anksčiau.
C UŽSISAKYKITE DABAR
> TIK PER INTERTRADE
> EXPRESS CORP.
C GERIAUSIĄ DOVANĄ 9 SIŲSTI

{ Į LIETUVĄ
< SPECIALOS RUBLIŲ 
f PAŽYMĖJIMAI
< INTERTRADE EXPRESSg CORP pirmiausia pasakė apie 
K tai. o jūsų giminės pritarė.9 Su specialių rublių pažymėji 
ta mais jūsų giminės gali gaut) 
ff viską ką tik nori, už dalelę 
S reguliarios kainos. Tai tas 

pat. kai įeiti j krautuvę su 
| 100 dol. ir už juos gauti 2009 dol. ar 300 dol. vertės prekių, 

ta o gal net dnueiau
> INTERTRADE EXPRESS9 < »m - įnėh,* tams - nemokė
ta mat nrisiųs irodvmą. Specia- 
ta lių rublių pažvmėlimus galima 9 paversti j reguliarus rublius 
W aukščiausiu kursu.9 SU PILNA GARANTIJA9 GREIČIAUSIAS 
ta PATARNAVIMAS9 Pažymėjimai pristatomi maž 
ta daug per tris savaites. Vieno 
ta spec. rublio kursas yra $2.63. 9 TAS KURSAS APIMA VISKĄ 
ta NĖRA JOKIŲ KITU
K MOKĖJIMŲ.
ta REIKALAUKIT MtJSŲ NE- 
ta MOKAMO ILIUSTRUOTO 
ta KATALOGO 
ta Užsakykite Dabar, 
ta Užsakykite tik per

| INTERTRADE 
| EXPRESS CORP.
C 125 East 23rd Street

Penktas aukštas
J New York, N.Y. 10010 
f Tel.: 982-1530 
ta LABAI SVARBU 
< AUTOMOBILIAI 
ta Pilnai garantuotas 
K greičiausias pristatymas 
ta Pasirinkite Iš šių naujų 
ta modelių
C ZHIGULI VAZ 2101 

ta US $3706.00
ta NAUJAUSIAS PAGERINTAS 
ta EXPORT MODEL
■ ZHIGULI VAZ 2103
K US $4246.00
ta ZHIGULI VAZ 2102 
ta STATION WAG0N
K US $4082.00
ta EXPORT MODEL 
ta MOSKVITCH 412 IE

US $3756.00 
408 IE

US $3454.00
426 IE

MOSKVITCH

ta MOSKVITCH 
ta STATION WAC>ON9 US $3919.00
■ MOSKVITCH 427 IE 
I STATION WAGON

US $4205.00

NAUJAS PAGERINTAS 
ZAPOROZHETS ZAZ 968 AE

US $2712.00

REIKALAUKIT
SPECIALIU BIULETENIŲ. 
SU AUTOMOBILIŲ 
PAVEIKSLAIS.
APARTMENTA1S. 
NAUDOTAIS RŪBAIS 
SVEČIAMS IS USSR 
REIKALAUKITE MOŠŲ 
SPECIALAUS BIULETENIO 
MES TURIM 26 METŲ 
PATYRIMĄ
ŠIAME BIZNYJE IR 
TAIP PAT TURIM 
TŪKRTANŪTTTft 
pATFsnrrNTųy kutentu
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DRAMBLYS NEKLAUSO 
TEISĖJŲ

Teisėjai darė nutarimus, kad 
reikia suporuoti dramblius su asi
lais, žirafas su beždžionėmis, ka
tes su vėžliais, kupranugarius su 
stirnomis.

Dramblys griežtai atsisakė po
ruotis su asilu.

■N
v

>

V.'

:-5 P. Žitkus
“Laisvoji Lietuva” Nr. 8, 1975

S?
v

REDAGUOJA DR. S. AUONAS

(

ATSIMINIMU RAŠYMAS
Pastaruoju metu labai daug 

lietuviai išleido atsiminimų. Ten
ka džiaugtis tais atsiminimais, 
tačiau juos parašyti nėra lengva, 
todėl manome, kad nereikia ra
šyti jų tol, kol dar viską atsime
ni. Geriausia rašyti tada, kai 
viską užmiršai. B. Pūkelevičiū
tės novelėje “Kaip Arvis išėjo į 
žmones” vienas veikėjas sako: 
“Brolau, ketinu išleisti atsimini
mų knygą. Padėk man kai ką 
prisiminti. Žinau, kad vienu me
tu perėmiau antrąją diviziją. 
Bet iš ko ją perėmiau, kada pe
rėmiau — nors užmušk neatsi
menu”. Na, žinoma, toks, kuris 
jau neprisimena, geriausia gali 
parašyti atsiminimus, nes tada 
pasižiūrės į enciklopediją.

Yra asmenų, kurie viską taip 
gerai žino, kad net nebereikia 
nieko skaityti, o jei parašo kiek 
kitaip, tai juk niekas nekaltas. 
Va, vienuose atsiminimuose su
maišytas Gasparas ir Domas Ve
ličkos, vienas mokyklos direkto
rius, o kitas režisierius. Bet juk 
nieko blogo, nes juk abu teatrą 
mėgo ir abu mokyklas lankė. 
Arba ten pat sumaišyti konsulas 
A. Simutis su Leonardu Šimučiu. 
Mes manome, kad čia joks su-

keisti.
Suprantama, yra istorikų, ku

rie gali teigti, kad reikia tikslu
mo, bet juk šiais laikais argi 
svarbu, kada buvo Žalgirio mūšis. 
Šimtas metų i čia ar į čia, vis tiek 
jau kryžiuotis nugalėtas. Ne
svarbu, kas buvo toks ar kitoks 
ministeris. Jei kas sakytų, kad tais 
metais iš viso jokio ministerio 
Lietuvoj nebuvo, tada jau kaip ir 
būtų šmeižtas, bet, iš kitos pu
sės, gal ir ne, tai rodo tikrą vals
tybingumą tautos, kuri ir be mi
nistrų valdėsi.

Žodžiu, visi atsiminimų auto
riai tegu nenusimena, jeigu ne 
visai taip išeina, kaip kiti nori. 
Mūsų nuomone, visi tegu rašo 
kaip patinka.

Todėl tiesos atsiminimuos
Tegu nė vienas neieškos, 
Tiktai atskirti noras ima 
Šiaip taip merginą nuo ožkos.

L. V.

KOVOS PO MIRTIES

“Kam čia berašinėti? Geriau 
prašyti priimamu į Šiaulių S-gą, 
užsivilkti karišką uniformą, per 
petį pasikabinti šautuvą, pamar- 
širuoti po parapijų kiemus — tai 
gal kas nors patikės, kad dar 
tebemyliu tėvynę ir, žinoma, esu 
pasiryžęs bent po mirties pralieti 
kraują už jos išlaisvinimą.

Bronys Raila

ŠVENTĖS IR BLYNAI

“Šiais metais Užgavėnės — 
blynų baliai ir 16 vasario minė
jimai supuolė beveik kartu. Su
jungus abu minėjimus kartu, vi
sur dalyvavo daug žmonių. Per
nai be blynų tiek žmonių 16 va
sario minėjimuose nebuvo”.

B. Šarūnas, 
“Europos Lietuvis”

NUSIKALTAI, STOK Į 
KAMPĄ

“Ar jūs esate girdėję, kad mies
tas toks mažas, nepajėgia turėti 
ir išlaikyti kalėjimo?

Žmonės, tame mieste padarę 
nusikaltimą, statomi į kampą”.

“Reader’s Digest”

KARVĖ IR DVIRATIS

Pardavėjas bando ūkininką 
prikalbėt pirkti dviratį.

— Jis man nereikalingas. Ge
riau aš išleisiu pinigą gerai kar
vei, — atsako ūkininkas.

— Bet kaip būtų juokinga jus 
matyti jojantį ant karvės, —- juo
kauja pardavėjas.

— Taip, bet būtų daug juo- ______  ________
kingiau, jei kas mane pamaty- | maistas šunims? — 
tų melžiant dviratį — atsikerta 
ūkininkas.

SVORIO NUMETIMAS

— Numečiau apie 10 svarų 
svorio — sako jaunuolis.

— Sirgai, nevalgei, turėjai ope
raciją — klausia draugas?

— Ne, vasarai nusikirpau 
trumpai plaukus.

— Ar turi užsitikrinęs ateitį, — klspsia būsimo žento mergaitės tėvai.
— Manau, nes jūsų dukrelė teigia, kad Jūs esate turtingi.

SPYGLININKAI RAŠO

T. Aškas atsako Blicininkui, ra
šiusiam “Naujienose” apie šach
matus.

Kur kaladė, o kur ratas,
Puikiai atskiria kiekvienas,
Bet kur apskritas kvadratas, 
Žino tai tik Blicas vienas.

Nes suprasti tokią tiesą,
Kaip sudaromas kvadratas, 
Gali, gavęs mokslo šviesą,
Vien tik Blico aparatas.

kariuo- 
draugui 
Naujoje

VYRAS IR ŠUO

— Jūs norite šunims maisto 
dėžutėse su aiškiu užrašu, kad 
______ ______ • paklausė 
krautuvininkas šeimininkės?

— Nesvarbu, mano vyras ne
mėgsta maisto dėžutėse, o šuo 
dar neišmoko skaityt, — atsakė 
šeimininkė.

TEKSIETIS PRIE NIAGAROS

— Aš žinau, jūs tokio vandens 
kritimo neturite, — sako vietos 
gyventojas turistui iš Texas.

— Neturime, bet mes turime 
tokius vandentiekio tiesėjus, ku
rie tokius prakiurimus sutaiso.

PATRIOTAS

Išėjęs atsargon anglų 
menės pulkininkas savo 
europiečiui sakosi norįs 
Zelandijoje pirkti ūkį.

— Kodėl ne Anglijoje? — do
misi europietis.

— Kodėl? Aš nežinote Angli
jos klimato? Aš esu gimęs Angli
joje. Aš, kovodamas už ją, esu su
žeistas. Jei bus reikalas, aš ir mir
siu už Angliją, bet niekas negali 
manęs priversti gyventi Anglijoje.

— Mes, lietuviai, sparčiai žen
giame pirmyn, daugindamiesi ne 
biologiškai, o ideologiškai ir po
litiškai.

“Dirva” Nr 35

MINTYS PRAKALBOMS PAGERINTI

r
;***’•-

Altą ir LB viena kitą žavi serena
domis.

LIETUVIAI KVIEČIAMI 
PRALENKTI SIRUS

“Lietuviai labai dažnai kalba 
apie susiskaldymą ir tarpusavio 
nesutikimus. Bet štai ką sako Si
rijos prezidentas apie savo tautą: ■ 
“Penkiasdešimt procentų mano 
tautos galvoja esą vadai, dvide
šimt penki procentai galvoja esą 
pranašai ir dešimt procentų esą 
dievai”.

Taigi kaip toli dar mums ligi 
tos tobulybės”.

— Si patarimų mašina gerai supro
jektuota, bet koks kvailys padarė, kad 
ir į ją reikia įmesti pinigą, kad gau
tum patarimą.

— Gerai šoko ir veteranai, 
nors kai kurie ir aptukę. Šokėjai, 
bešokdami savųjų tarpe, sukūrė 
16 lietuviškų šeimų.

“Dirva” Nr. 33

—- Į Dievą mes tikime ir Juo 
pasitikime. Visi kiti reikalingi re
vizijos ir patikrinimo.

“Readers Digest”

— Kitos šeimos moterys eina 
į darbus, kad ištektų lėšų gim
tadieniams, vardadieniams, merg
vakariams, šaueriams ir kitoms 
tuštybėms, y

O. Meilutienė, 
“Tėv. Žib.”

— Juk smagu gulėti karste, 
ant kurio dangčio visa krūva rau
donų rožių.

TIKYBOS PAMOKOJE

— Iki kol Ieva su Adomu bu
vo rojuje? — klausia kapelionas.

— Ligi rugsėjo 15 d. — atsa
ko mokinys.

— Kodėl?
— Todėl, kad prieš tai dar ne

buvo obuoliai prinokę.
BE PRIEŠŲ

— Kai jūs prisimenate 
devyniasdešimt devynerius 
gyventus metus, kas jums 
lia didžiausią pasitenkinimą.

— Tai, kad aš neturiu prie
šų.

— Puikul O kaip jūs to pasie
kėte?

— Aš visus juos pergyvenau.
I -

savo 
nu 

suke-

I Ite Old
I':
r

I

/. Grauda,
“Dirva”

i
“Keleivis 

gegužės 18 d.

i

Yra lengviau darbą padaryti gerai, 
negu pasiteisinti, kodėl padarei blo
gai

AR REIKALINGAS SENATAS

maišymas, juk jie abu yra poli
tikai, tai nieko nereiškia, jeigu 
vienas vadinamas konsulu, o ki
tas veikėju. Abu verti konsulo 
vardo.

Atsiminimus rašą sumaišo jau 
mirusį Joną Vaidelį su gyvu My
kolu Vaidyla, nes abu tame pa
čiame “Sandaros” laikraštyje 
dirbo. Taigi, jei jau sumaišyta, 
tai per daug dėl to jaudintis ne
reikia, abu laikraštininkai ir pa
vardės panašiai skamba, didelio 
čia daikto.

Ged. Galva neseniai “Drauge” 
paskelbė straipsnį "Būtinas apdai
rumas atsiminimus rašant”. 
Straipsnyje autorius iškelia vie
no atsiminimų rašytojo sumaišy
tus faktus ir pavardes. Na, o mes 
manome, kad nesvarbu, toks ar 
kitoks ministeris buvo, jeigu jau 
atsiminimų autorius su juo kai- > 
bejosi, tai ir viskas. Jeigu vienas 
būtų su savimi kalbėjęs, o ne su 
ministeriu, tada gal šiek tiek a- 
bejonių ir būtų galima kelti.

Žodžiu, visi, kurie rašo atsimi
nimus, būtinai turi rašyti ne 
kaip buvo, bet kaip autorius no-i 
rėjo, kad būtų Juk, jei jau buvo,' 
tai buvo, nieko nebepakeisi, ar 
šiaip ar taip rašysi, viskas liks 
kaip buvo, atsiminimai ne kokia 
ten diktatūra, kuri gali viską pa-

KUR KAVA SERVUOJAMA 
IR KUR SPORTUOJAMA
“Jaunimo centro prievaizda 

randa išlaužtus durų rėmus, nes 
jaunimas bandė virš durų esan
čią geležį panaudoti tuminkui, 
kavinėje išpiaustytą 
balą, kur lankytojų 
servuojama kava”.

kilimo ga- 
patogumui

VI. Ramoj.

SKIRTUMAI TARP MOTERŲ 
IR VYRŲ

“Moterys apie 45 metus am
žiaus pasidaro irzlios, nervingos 
dažnai verkia ir skundžiasi, kad 
jos būna vyrų nesuprastos.

Vyrai perlipę 50 metų, kai ku
rie pradeda gerti, kiti apleidžia 
darbą, dar kiti leidžiasi į visokias 
avantiūras — meilės aferas”.

Dr. D. Degėsys

Atsinūnunus te&tsunon&oU

Prieš kurį laiką spaudoj buvo 
pasirodžiusios žinios, kad Kana
dos senatą reikėtų panaikinti. 
Gary Lautens savo kolumnoj, 

i “Star” dienraštyje, šitaip sam
protauja: “Senatas — tai institu- 

, cija, kuri niekad nepadidinusi 
jam mokesčių, tuo tarpu, žinoma, 
toji institucija — niekad neda
vusi jam ir pašalpos. Senatas 
taip pat niekad ir su niekuo ne
kariavęs nei viduj, nei užsieny. 
Netgi nevedė jokios polemikos.

Senatas nekišąs nosies į jo pri
vatinį gyvenimą, niekad neklau- 
sinėjąs apie jo žmonos amžių, 
niekad neužsimenąs, kad visuo
met kišeniuje nešiočiausi “Sočiai 
insurance numerį”, niekad neįsa- 
kąs ir nepatariąs, kad eičiau lie
tingą dieną balsuoti ir 11

Faktiškai, senatas niekad ir 
nieko nedarąs. Ir ko reikėtų dau
giau pageidauti iš politinės orga 
nizacijos.

Tokia tylia institucija, kai' 
senatas, privalėtume tik džiaugtis. 
Niekas nėra verčiamas žinoti se
natorių vardų, pavardžių, net mo
kyklų vaikai. Taip pat senatoriai 
nesifotografuoja ir nesigarsina 

j laikraščių puslapiuose. Jie nesa- 
I ko viešų kalbų, jie neprižada par- 
i duoti kviečių raud. Kinijai. Sena
toriai, niekad nėra įmaišomi į 
sekso skandalus, niekas nesisten
gia jų papirkinėti kyšiais. Žodžiu, 
sakant, jie tokie tylūs, mandagūs, 
jog tenka paabejoti, ar iš viso Ka- 

I nadoje yra tokia institucija, kaip 
senatas.

Jeigu senatas būtų panaikin
tas, senatoriai pradėtų ieškoti 
darbo, pradėtų sakyti ilgas kal
bas, propagandauti ir 11

Taigi, Lautens patarimu, kol 
šunys miega — nebudinkime jų, 
nes pabudinę, turėsime daugiau 
bėdos, negu naudos.

Paruošė pr. aZš.

SOVIETINIS AUTOMOBILIŲ 
TAISYMAS

“Apvogtasis Įieško pavogtų da
lių, kreipiasi į juodąją rinką ir 
ten, apvogę dar kitą, parūpina 
dingusią dalį. Dažnai pavagia vi
sus keturius ratus”.

“Komjaunimo Tiesa”

SOVIETINIAI IŠRADIMAI

“Trakų rajono T. Kosciuškos 
kolūkyje kiaulių fermoje patobu
lintas kiaulinio jovalo maišintu- 
vas”.

“Valstiečių laikraštis”

KIŠENIŲ NEKRAUSTĖ

“Nusileidom Maskvoj, čemo
danus tikrino kelis kartus, bet 
kišenių nekraustė”.

“Laisvė”
ATIMTOS MOTINYSTĖS 

TEISĖS
“Štai Stepo motina pagimdė 5 

skirtingų tėvų vaikus. Jai atimtos 
motinystės teisės”.

, “Jaunimo Gretos”

ŠOKIAI TURGAUS AIKŠTĖJE

“Eišiškių, dabar vadinamų 
Šalčininkų gyventojai norintieji 
pašokti, gali miestelio turgaus 
aikštėje šokti be leidimo”.

“Komjaunimo Tiesa”

— Jeigu tu iš dešinės linijos 
suki į kairę, tai tu esi ne tik blo
gas vairuotojas, bet ir dar toks, 
ką sako užpakaly tavęs esąs vai
ruotojas ir ko tu negirdi.

— Jungtuvės yra institucija, 
besilaikanti ant dviejų knygų — 
čekių ir virimo.

— Besigiriąs gryna sąžine, ga
li turėti įprastą atmintį

— Nieko nėra pasauly drau- 
giškesnio už sulytą šunį.

- žmogus tuo skiriasi nuo ki
tų gyvių, kad jam galima kailį 
nulupti net keletą kartų.

— Vyras paprašė skyrybų, 
priežastis — kai jis pameta 
marškinių sagutę, žmona už
siuva sagutės skylutę.

— Jei vedei našlę ir ji prade
da kalbėti apie savo mirusį vyrą, 
tu pradėk jai aiškinti, kokia bus 
tavo sekanti žmona.

— Knygų mėgėjas prisiskolino 
iš draugų daugiau kaip šimtą 
knygų, bet jis neranda draugo, 
kuris paskolintų toms knygoms 
sudėti spintą.

— JAV pareigūnai mažai me
luoja, nes dauguma jų nepildo 
mokesčių blankų.

— Žmona paprašė vyrą pa
gelbėti išnešti šiukšles, norėjo 
pasirodyti kaimynams, kad ji dar 
vaikšto su vyru kartu.

— Rojuj Ieva gyveno su Ado
mu, bet turėjo ir “boy friend” 
žaltį, kuris jai suko galvą.

— Lengviau paplauti tylin
čią avį, sunkiau žviegiančią 
kiaulę.

VISI LABAI TAUPŪS

Šiandien valgydami restora
nuose nepalieka padavėjoms va
dinamų “tipų” ant stalų, bet siū
losi padavėjoms padėt nuvalyt 
stalus.

“Reader’s Digest”

KOMUNIZMO STATYTOJAI

VAIZDAS BUVO 
ĮSPŪDINGAS

“Prisiųsti į Miko laidotuves ke- 
policijos sunkvežimiai. Vaiz-Ii

das buvo labai įspūdingas’.
J. Mizarięnė, “Laisvė”

— Lietuvos kaimo žmonės — 
juodnugariai.

A. Bieliauskas, 
“Pergalė”

— Volga yra lietuvio upė.
K. Doveika,

—> Lenino atvaizdas ■ 
bilietas į darbą ir mokslą”.

Nekenksminga kronika
— Aluje yra moteriškos lyties 

hormonas — estrogen. Alus mo
terims gerti sveika — vyrams 
ne. Vyrai, kurie geria daug 
alaus, “moteriškėja”.

— Los Angeles dr, Abram 
Hoffer naudojo vitaminą E, jo 
buvę kaip sniegas balti plaukai 
pasidarė juodi kaip tamsiausia 
naktis. “Prevention” Nr. 1

— New Yorke Bronx county 
prokuroro padėjėjas Mr. Roger 
Milch areštavo vyrą, kuris, ne
būdamas gydytoju, “pagydė” 
160 žmonių. “Gydytojui” esant 
kalėjime, ligoniai joiešk ojo.

“Prevention” Nr. 1, 1975
— Indijos gyventojas išsiau

gino 8 pėdų ir 6 colių ūsus.

Kada sovietai išveš iš Ameri
kos paskutinį centnerį grūdų, 
Amerika numirs badu. Tada 
■‘Vilnis” ir “Laisvė” pradės sta
tyti Amerikoj komunizmą; Bim
bą išrinks prezidentu, o Jokubką 
sekretorium. Dirva”, Nr. 91

IŠLAIKĖ TRIS TAVERNAS
— Pilietis nurašė nuo pajamų 

mokesčių 3 kaimyninių tavernų 
išlaikymo išlaidas. Pilietis tvir
tina, kad tas tavernas jis pilnai 
išlaikęs.

Taip sovietines soclenktynes vaizduoja vokiečiai, pasiremdami pačių sovie
tų spauda. — Draugai, — taria ligonį atgabenę ligoninės statytojams sanita
rai: — mes savo planą įvykdėme, o jūs atsiliekate.

TARYBINIO TURGAUS 
DIALOGAI

— Po kiek kazlėkai?
— Sakykit, po kiek šitie kazlė-^ 

kai?
— Mieloji, aš pirma papra

šiau šitų kazlėkų!
— Gerbiamoji, aš anksčiau at

sistojau prie šitų kazlėkų!
— Keista, nemačiau tamstos!
— Man dar keisčiau, kad pati 

tokios nemačiau!
— Iš kur tokia ir išdygo!
— Žiūrėk, iš kur pati išlindai!
— Pagyvenusi, o tokia akiplė

ša!
— Jaunuolė! Veidas kaip se

na vyža!
— Į save pažiūrėk! Bačka!
— Perkaršusi plekšnė!
— Bekonas tavo brolis!
— Kranklėl
— Parazitai
— Bet., pardavėjau, jūsų kaz

lėkai sukirmiję!
— Iš tikrųjų, ir sukirmiję, ir 

persenę!
— Gėdos neturi tie spekulian

tai, meldžiamoji!
— Tikri plėšikai, gerbiamoji!
— Viso geriausio, mieloji!
— Buvo labai malonu susipa

žinti, brangioji!
, V. Žilinskaitė

^A
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