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Kertine paraštė
Kultūros mecenatai

Vienas iš Amerikos aukštojo 
gyvenimo standarto pažymių 
yra, kad čia net eiliniai darbo 
žmonės yra gerai aprūpinti, ga
li sau leisti atostogas Havajuo
se, turėti savo namus, santau
pas bankuose, o ir sulaukę bran 
daus amžiaus gali gauti pensi
jas, net ir tokias, kaip dabar šo
feriams nustatyta — 550 doL 
mėnesiui.

Tų civilizacijos dovanų, deja, 
nesulaukia mūsų išeivijos kul
tūrininkai, jei jie nėra įsijungę 
j vietinį ekonominį gyvenimą. Ir 
vis dėlto jie duoda didelę kultū
rinę duoklę mūsų tautai savo 
kūrybiniais raštais, savo peda
goginiu mūsų atžalyno auklėji
mu, savo įtemptu kasdieniu dar
bu redakcijose. Pasitenkindami 
kukliais pragyvenimo šaltiniais, 
jie duoda ypatingai didelį kul- 
tūtūrinį įnašą. Savo kūryba, sa
vo darbu jie yra mūsų kultūri
nio lobyno mecenatai ne tai, kad 
klodami šimtines iš savo kiše
nių, bet nepaimdami tūkstanti
nių, kurių jie pelnosi.

*
Už tat iš tų, kurie savo pro

fesijose įsijungę į šio aukščiau
sios technologinės kultūros 
krašto gyvenimą, bet kurie sa
vo kūrybiniais polėkiais neski
ria duoklės savajai tautai, rei
kia laukti, kad jei tam reikalui 
nedirba jų galva, tegu atsako 
kišenė. Labai daugelis tą reikalą 
supranta. Jau turime daug me
cenatų, kurie yra parėmę “Drau 
go” romano konkursus, Liet, 
kat. moks'o akademijos, Krikš
čionis Gyvenime, Liet, knygų 
klubo knygų leidimą, pradėti 
premijuoti mūsų laikraštininkai, 
visuomenininkai. To visko rei
kėtų dar daugiau. Daug čia pa
daro Lietuvių fondas, tas mūsų 
didysis lietuviškojo gyvenimo 
mecenatas. Per jį savo įnašais 
tampa mecenatais šimtai lietu
vių, ir tuo tik reikia pasigėrėti.

♦

Lietuviuose kaskart daugiau 
atsiranda pasiturinčių žmonių. 
Tuo mes galime pasidžiaugti. 
Tegu būna visi lietuviai turtin
gi, kad tik jaustų širdy knietėji
mą paremti lėšų stokojančius 
mūsų kultūrinius reikalus, galia 

knygų mecenatų, galėtų gyviau 
pasireikšti ir laikraščių mecena
tai. Pietų Amerikoje jau iš se
niau lietuvių tai praktikuojama. 
Lietuviškus kultūrinius reikalus 
suparntantis pramoninkas, fi
nansininkas ar ir eilinis labiau 
pasiturintis imasi išleisti kurį 
laikraščio numerį. Dabar, pa
brangus popieriui, spaudos me
džiagoms, spaustuvės darbinin
kų atlyginimui tokie atskiro nu
merio išleidėjai — laikraščio 
mecenatai būtų didelė parama. 
Atitinkamas laikraštis ar žur
nalas galėtų to numerio išleidė
ją mecenatą atitinkamai pa
gerbti nuotrauka, aprašymu. 
Galėtų pvz. atsirasti mecenatų, 
kurie išleistų atskirą šeštadienio 
“Draugo” kultūrinį priedą. 
“'Draugas” dabar mikrofilmuo
jamas. Jo puslapiai išliks atei
ties šimtmečiais. Kartu išliktų 
ir to lietuviškos spaudos mylė
tojo — mecenato vardas, išlei
dusio vieną ar ir daugiau kul
tūrinio priedo numerių.

♦

Galėtų susidaryti dar vienas 
tyliųjų mecenatų kadras, kurie 
daug mūsų spaudai pasitarnau
tų, visiškai net savo išlaidų ne
turėdami. Dabar mūsų laikraš
čiai turi nemažai laiko gaišti ir 
lėšų išmesti priminimams, ragi
nimams prenumeratą užsimokė
ti. Gražiai susitaupytų, jeigu 
kiekvienas neraginamas laiku 
savo prenumertą nusiųstų, savo 
skolų už knygas ir prenumera
tas neuždelstų. Atskiram pavie
niam lietuviui tai nieko nereikš
tų, o laikraščių ir knygų leidė
jams būtų parodyta, kad ne tik 
jų pastangos vertinamos, bet 
kad korektišku atsiteisimu nori
ma palengvinti tų institucijų 
pastangas.

*
Plačia prasme mecenatu lai

kytinas ne vien tik piniginius 
įnašus duodantis, bet ir savo 
laisvalaikį paaukojantis lietu
viško laikraščio, žurnalo, prenu
meratoms platinti, lietuviškiems 
leidiniams paskleisti. Amerikie
čių laikraščių tiražai siekia šim
tus tūkstančių, ir tai kai kurie 
jau nebeišsilaiko; jų knygos 
plinta dešimtimis tūkstančių, ir

KAZYS ALIŠAUSKAS

Priešpaskutinis Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės vadas genero
las Stasys Raštikis išleido trečią sa
vo atsiminimų knygą “įvykiai ir 
žmonės”. Ši trečioji knyga susilaukė 
nemažesnio pasisekimo skaitytojų 

tarpe negu anksčiau autoriaus pa
rašytosios “Kovose dėl Lietuvos . 
Autorius yra pastabus, geros atmin
ties, lengvai rašąs, mintis dėstąs aiš
kiai ir nuosekliai. Skaitymas nebe

vargina skaitytojo, nors aprašomi ir 
liūdni mūsų krašto įvykiai, kurių 
niekur kitur mūsų literatūroje nebe

rasi.
Trumpos žinios apie patį autorių 

Gen. St. Raštikis gimė 1896 m. rug
sėjo 13 d. Kuršėnuose, tačiau augo 
ir mokėsi Dūkšte ir Zarasuose. 
Per pirmąjj pasaulinį karą tarnavo 
rusų kariuomenėje, dalyvavo kau
tynėse su vokiečiais Lietuvoje ir Ga
licijoje. 1917 m. Tiflise baigė karo 
mokyklą, tapo karininku ir buvo 
paliktas Kaukazo fronte iki rusų— 
turkų karo pabaigos. 1918 m. grį
žo į Lietuvą. 1919 m. pradžioje sa
vanoriu stojo į Lietuvos kariuome
nę. Dalyvavo kovose su bolševikais 
ir lenkais. Buvo sužeistas. Antrą kar
tą sunkiai sužeistas, 1919 m. rugpiū
čio 28 dieną pateko į bolševikų 
nelaisvę. 1921 m. balandžio mėn., 
kaliniais pasikeičiant, buvo grą
žintas į Lietuvą. Pasigydęs karo li
goninėje, tarnavo 5 pėst. pulke ir 
vyriausiame štabe. 1932 m. baigė 
generalinio štabo akademiją Vokie
tijoje. Vėl tarnavo 5 pėst. pulke, lek- 
toriavo Karo mokykloje ir Aukš

tuose karininkų kursuose.
Nuo 1935 m. sausio 1 d. iki 1940 

m. sausio 1 d. buvo Lietuvos ka
riuomenės vadu. Kariuomenei vado
vauti jam sekėsi. Buvo populiarus 
ne tik kariuomenėje, bet ir plačios 
visuomenės tarpe. Reorgani
zavo, padidino ir geriau apginkla
vo kariuomenę. Buvo ne paskutinis, 
bet priešpaskutinis Lietuvos kariuo
menės vadas. Paskutiniuoju buvo 
generolas Vincas Vitkauskas (mirė 
Lietuvoje).

Okupavus Lietuvą, bolševikų 
agentų nuolatos buvo sekamas. 
Vengdamas suėmimo, trumpą laiką 
slapstėsi, vėliau per žaliąją sieną 
pabėgo į Vokietiją.

1941 m. birželio 22 d. prasidėjo 
Vokietijos karas su Sovietų Rusija. 
Gen. St Raštikis netrukus sugrįžo 
į Kauną. Surado tik išėjusią iš ka
lėjimo ir suvargusią žmoną, bet be 
vaikų. Birželio 15 d. bolševikai su
ėmė ir ištrėmė j Sibirą visus arti
muosius gen. St. Raštikio gimines ir 
3 mažametes dukreles. Tai buvo vie
nas iš didžiausių smūgių gen. St 
Raštikio gyvenime. Ir taip tėvai vi
sam laikui pasiliko su skaudančio
mis širdimis.

1944 m. vasarą, bolševikams ant
rą kartą užimant Lietuvą, gen. St. 
Raštikis pasitraukė į Vakarus. 1949 

m. emigravo į JAV. Išeivijoje nepa
lūžo, parašė atsiminimus, vienus iš 
geriausių mūsų karinėje literatūro-

tai jų kainos taip iškilo. Lietu
viškieji mecenatai gali daug pa
dėti, kad savo kultūriniais leidi
niais kuo ilgiau galėtume reikš
tis ir kalbėti į pasaulį bei atei
ties kartas. j. pr.

je. Atsiminimai turi didelę istorinę į tik laikinai eiti kariuomenės vado 
' pareigas. Jeigu ir pasitaikė nuomo-vertę, joks mūsų praeities tyrinėto

jas — istorikas ar mėgėjas neapsi
eis be jų. Datose ir vietovardžiuose 
neberadau klaidų. Tik kai kur vie
ną kitą korektūros klaidą, bet tai 
menkniekis. Atsiminimuose prisilai
kyta chronologinės tvarkos, nepa

simesta sistemoje.

Recenzijos, kritika ir priekaištai

Pasirodžius knygoms “Kovose dėl 

Lietuvos”, spaudoje buvo daug re
cenzijų, daug buvo gerų, bet daug 
ir blogų, piktų, visai neteisingų. 
Nors gen. St. Raštikis savo pasku
tinėje knygoje “įvykiai ir žmonės” 
stipriai, bet nuosaikiai, atsikerta sa
vo kritikams, vis dėlto noriu dar ir 
aš šį bei tą pridėti. Štai keletas ma
no pastabų:

1. Kai kurie recenzenatai — kri
tikai pyksta ir rūgoja, kodėl gen. 
St. Raštikis II tome įdėjo skyrelį 
“Mūsų šeimos tragedija”, parašytą 
p. E. Raštikienės.

Turiu pasakyti štai ką. Žmogus, 
turįs širdį, supras, kad tai rašyta 
su ašaromis, skaudančia širdimi, 
užjaus ir nebedarys čia priekaištų. 
Motinai, netekusiai savo vaikų, tai 
vienintelė, nors ii- maža, paguoda. 
Poetai — rašytojai kenčiančiai mo
tinai rašo himnus, sukuria nemir
tingus kūrinius popieriuje ar drobė
je, o mūsų kritikai įstengė duoti 
tik dergalų. Užuojautą reiškiu Po
niai Elenai Raštikienei.

2. Netiesa, kad gen. St. Raštikis 
savo raštuose niekina prezidentą A. 
Smetoną. Du kartus perskaičiau ir 
nieko niekinančio neradau. Atvirkš
čiai, labai aukštai jį vertina kaip 
valstybininką, politiką ir asmenį. 
Taipgi prezidentas A. Smetona 
aukštai vertino gen. St. Raštikį. Ne

noromis atleido jį iš kariuomenės 
vado vietos, nebesutiko paleisti į 
atsargą, paleido tik 3 mėnesiams 
atostogų. Tai liudija, kad prezi
dentas vis dar tikėjosi, jog gen. St. 
Raštikis vėl bus kariuomenės vadu. 
Gen. V. Vitkauskas buvo paskirtas 

Regina Matuzonytė-lngelevičienė Kompozicija (Nuotrauka V, Maželio)

nių skirtumo, tai normalu, tokį dar
bą dirbant. Bet nereikia iš to dary

ti tragedijos.
Gen. St. Raštikis buvo pastabus, 

aiškiai matė, kas Lietuvoje ir ap
link Lietuvą darosi. Suprato, kad 

bus karas. Akivaizdoje gresiančio 
pavojaus stengėsi stiprinti kariuo
menę ir aplamai tautos moralę. 
Važinėjo, kalbėjo ir rašė. Savo kal

bomis ir raštais stengėsi stiprinti 
valstybės prezidento ir vyriausybės 
autoritetą. Tapo populiarus lietuvių 
visuomenės tarpe. Na, ir kas čia 
buvo blogo? Atvirkščiai, tektų kal
tinti ir peikti, jeigu jisai to nebū
tų daręs. Buvo atviras ir drąsiai 
reiškė savo nuomonę valstybės pre
zidentui ir vyriausybės nariams.

Tautininkų sąjunga nemėgo gen. 
St. Raštikio, ypač jaunieji tautinin
kai, už opozicinių partijų (liaudi
ninkų ir krikščionių demokratų) 
įtraukimą į Lietuvos vyriausybę.

Tautininkų sąjunga, kaip žino
me, stengėsi sutelkti krūvon, tauti
nės vienybės vardu, visus lietuvius. 
Bet jai nepasisekė. Sąjungos presti
žas smuko ryšium su vidaus ir už
sienio politikos su .kaimynėmis vals
tybėmis nesėkmėmis. Gen. St. Rašti
kis stengėsi sustiprinti vyriausybę 
įtraukiant jon ir opozicines partijas. 
Na ir vėl kas čįa buvo blogo? Ne
jaugi tos partijos buvo nepriklau
somos Lietuvos priešai.

3. Parinkimas ir paskyrimas ka

riuomenės vado (ir dar karo metu!) 
yra labai svarbi ir sunki problema, 
sunkesnė negu ministerio pirminin
ko suradimas. Kariuomenės vadui 
karo metu pavedamos valstybės gy
nimas, garbė ir valstybės likimas. 
Pavyzdžių, visiems žinomų, istorijo
je yra labai daug. Šį klausimą — 
problemą sunkiai sprendžia net ir 
didelės ir galingos valstybės. Geri 
vadai visuomet vertinami ir nešali

nami.
Nepriklausomos Lietuvos laiko-
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NAUJI PROF. ERETO 
SPAUDOS DARBAI

Prof. Juozas Eretas, nuvykęs 
į vieną kaimą netoli Lugano, 
nuošalumo) nekliudomas toliau 
ruošia veikalą apie prel. Pr. Ju
rą ir rengia paskaitą Europos 
lietuvių studijų savaitei, įvyk
siančiai Vasario 16 gimnazijoje.

ANTROPOLOGŲ KONGRESAS 
IR LIETUVIAI

Lituanistikos instituto prezi
dentas dr. Jurgis Gimbutas yra 
susirūpinęs, kad lietuviams bū
tų deramai atstovaujama tarp
tautiniame antropologų ir etno
logų kongrese Chicagoje, įvyk
siančiame rugp. 28 - rūgs. 8 d. 
Tuo reikalu Instituto preziden
tas kontaktuoja atitinkamus 
mūsų mokslininkus.

DAIL. T. VALIAUS PUOŠ
MENYS PROF. A. MACEINOS 

KNYGAI
Dail. T. Valius prof. A. Ma

ceinos knygai “Krikščionis pa
saulyje” nupiešė skyrių tituli
nius viršelius ir davė direkty
vų, kaip atlikti jos laužymą. 
Knyga leidžiama serijoje “Krikš 
čionis gyvenime. Įsirašiusieji 
prenumeratoriais gauna 25% 
nuolaidos. Adresas tas pats 
kaip ir “Draugo”.

K. BRADŪNO KNYGA 
JAU RIŠYKLOJE

Kazio Bradūno eilėraščių rin
kinys “Pokalbiai su karaliumi”- 
jau baigtas spausdinti ir atiduo

tas rišyklon. Knyga gausiai 
iliustruota, didelio formato, 72 
pusi. Iliustravo dail. Virkau.

PROF. JONIKAS PENSIJOJ, 
UNIVERS. NEBEDESTYB

— Prof. dr. P. Jonikas dėstęs 
lituanistiką Chicagos universite- 
tete ir dirbęs to universiteto bib
liotekoje^ nuo liepos 1 d. išėjo 
į pensiją, pasitraukdamas nuo tų 
pareigų. įvertindami prof. Joniko 
darbą, universiteto kolegos profe
soriai jam surengė išleistuves.

NAUJA KOMP. J. KAČINSKO 
OPERA

Kompozitorius Jeronimas Ka
činskas baigė instrumentuoti 
savo naują operą, sukurtą pa
gal A. Landsbergio Libretą, šią 
operą, prof. V. Marijošiaus rū
pesčiu, buvo užprašęs Kultūros 
fondas. Ir daugiau lietuviškų 
operų yra Kultūros fondo užsa
kyta.

APIE MŪSŲ DIDŽIUOSIUS 
KULTŪRININKUS

Stasio Ylos knyga “Vardai ir 
veidai” jau paskleista pas pla
tintojus. Veikalas turi 345 psl., 
papuošta dail. T. Valiaus aplan
ku. Aptariami mūsų kultūrinia
me gyvenime pasižymėję asme
nys nuo Mažvydo iki Skvirecko. 
Vien knygoje minimų kultūri
ninkų sąrašas apima 11 psl. 
Plačiau aptariami M. Mažvydas, 
M. Daukša, K. Donelaitis, J. A. 
Giedraitis, M. Valančius, A. Ba
ranauskas, A. Dambrauskas, A. 
Smetona, J. Maironis, J. Matu
laitis, J. Skvireckas ir kt.

NOVELIŲ KNYGA 
“VIDURDIENIO VARPAI”
Rašytojas Česlovas Grincevi- 

čius ruošia spaudai naują nove
lių rinkinį — “Vidudienio var
pai”.

Iš ROMOS Į LIET. KAT. 
MOKSLO AKADEMIJOS 

SUVAŽIAVIMU
Lietuvių katalikų akademijos 

pirmininkas prof. dr. A. Liuima, 
S. J., iš Romos atvyks į akade
mijos suvažiavimą Bostone.

ATSIMINIMŲ KNYGA 
APIE B. SRUOGA

Didžiulė monografija “Balys 
Sruoga mūsų atsiminimuose" 
laužoma Morkūno spaustuvėje. 
Knyga turės apie 500 psl. Savo 
atsiminimus duoda apie 70 au
torių. Meniška knygos puse rū
pinasi dail. Kurauskas. Knyga 
išeis rudenį. Knygą spaudai pa
ruošė mūsų rašytojo našlė dr.
V. Sruogienė.
A. LANDSBERGIO KNYGA
A. Landsbergio kūrinys “Vė

jas gluosniuose” surinktas Mor
kūno spaustuvėje ir greitu laiku 
bus išspausdintas.
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Atkelta iš 1 psl.
tarpis pasižymėjo labai dažnu ka
riuomenės vadų keitimu. Keisda
vo lengvai ir greitai, be jokio rim
tesnio galvojimo ar priežasties. Yra 
žinomas atsitikimas, kad 1919 m. 
kariuomenės vadu buvo paskirtas 
senas ir ligotas generolas, kuris, vos 
paskyrus, antroje ar trečioje dienoje 
mirė. Vadai lengvai buvo keičiami 
kovų dėl Lietuvos nepriklausomy
bės metu, taipgi ir taikos meto lai
kotarpyje iki pat Lietuvos okupa

cijos.
Kyla klausimas, kodėl taip buvo 

daroma? Tur būt todėl, kad šis pos
tas valstybėje nebuvo laikomas la
bai svarbiu. Antra vertus, mažai bu
vo paisoma gero kariuomenės vado 
turėjimo, o buvo Žiūrima, kad vadas 
būtų klusnus ir patikimas esamai 
vyriausybei, nekeltų reikalavimų, 
nedarytų priekaištų valdžiai ir t. 
t, valdiškai tariant, nepolitikuotų.

Gen. St. Raštikis Lietuvos ka
riuomenės vadu išbuvo 5 metus, tai 
ilgiausiai iš visų buvusių vadų. 

Kaip kariuomenė, taip ir visa Lie
tuva buvo pripratusi ir susigyvenusi 
su mintimi, kad generolas St. Raš
tikis pasiliks kariuomenės vadu ir 
karo metu, jeigu Lietuvai teks gin
tis ir kariauti. Staigus ir netikėtas 
atleidimas, nepateikiant tinkamo 
paaiškinimo, sukėlė susirūpinimą 
bei mažą susijaudinimą kariuomenė
je ir visuomenėje. Generolas Vit
kauskas nebuvo populiarus nei ka
riuomenėje, nei visuomenėje, kai 
kurie asmenys laikė jį net nepatiki
mu. Tuo metu tarnavau 5 pėst. 
pulke, dažnai lankydavau karo mu
ziejų, susitikau su generolu Nagiu- 
Nagevičiumi. Kalbėjomės trumpai. 
Šis didis lietuvis patriotas jaudino
si dėl generolo St. Raštikio atlei
dimo, bet nieko nekaltino. Tuo lai
ku gen. St. Raštikis sėdėjo namuo
se, niekur nesirodydavo ir nieko ne

prisileisdavo. Buvo tylus, bet ar bu
vo ramus — tai klausimas? Gene
rolas Vitkauskas greitai prisitaikė 
prie esamų sąlygų. Valstybės pre
zidentas ir vyriausybė buvo juo pa
tenkinti.

1940 m. balandžio 23 d. gen. St. 
Raštikis išėjo atsargon, bet birželio 
7 d. vėl grįžo į karo tarnybon. Bu
vo paskirtas Vytauto Didžiojo aukš
tosios karo mokyklos viršininku. 
Vėl pasirodė viešumoje, buvo ma
tomas važiuojantis ar vaikščiojantis 
gatvėje. Trumpą laiką buvo ramu. 
Bet buvo tyla prieš audrą.

Čia tenka atkreipti skaitytojų dė

mesį į lietuvių būdo ypatybes. Lie
tuviai gan greitai pripranta, pamils
ta ir prisiriša prie savo vado ar vir
šininko, jeigu jisai savo valdiniams 
yra geras. JĮ pašalinus, niurna ir 
pyksta. Nepasitenkinimų dėl vadų 
atleidimo Lietuvos kariuomenėje bu
vo labai daug. Jeigu reikalas yra 
aiškus, pavyzdžiui — pulko vadas 
gauna paaukštinimą — skiriamas 
divizijos vadu, tuomet valdiniai di
džiuojasi ir tyli. Vadui nusikaltus, 
supranta, tyli ir nereaguoja. Kaip 
sakiau, gen. St. Raštikis buvo labai 
populiarus kariuomenėje ir visuo
menėje, tai jo pašalinimas sukėlė 
nepasitenkinimą. Vyriausybė jj pa
šalino, nekreipdama dėmesio į šias 
lietuvių būdo savybes. Tačiau visa 
praėjo laimingai. Šios lietuvių bū
do savybės nėra blogos, tenka jas. 

įvertinti ir suprasti. Lietuviams pa
tinka tvirto būdo vadas.

4. Generolo St. Raštikio nemėgo 
ministeris pirmininkas A. Merkys, 
kuris turėjo kariuomenės vado pos
tui savą kitą generolą — Vincą Vit
kauską. A. Merkys Vitkauską paži
nojo nuo 1921 metų. Tai buvo ge
ras, darbštus ir pareigingas karinin
kas. A. Merkys jį įpiršo, tenka ma
nyti, be ypatingų ginčų 

svarstymo.
Netikiu, kad tuo metu 

1940 thetais bolševikams 
Lietuvą, gen, Vitkauskas 
munistas ar prokomunistas 
žinomas toks atsitikimas: 1940 m. 
rudenyje Lietuvoje sklido gandas, 
kad vokiečiai puls rusus ir bus ka
ras. Nebepamenama 1940 m. pabai
goje af 1941 m. pradžioje gen. V.

ir ilgo

ir vėliau, 
užimant 

buvo ko- 

yra

Gen. St. Raštikis su Latvijos kariuomenės vadovybe Rygos aerodrome 
1938 m. stebi latvių karo aviacijos pratimus

Vitkauskas, būdamas jau 29-to kor
puso vadu pripuolamai susitiko Vil
niuje du buvusius 9-to pėstininkų 
pulko karininkus. Juodu jisai gerai 
pažinojo ir pasitikėjo. Vienas iš jų 
buvo majoras J. Mašiotas, kuris da
bar gyvena Chicagoje. Vitkauskas 
jiems patylomis pasakė: "... paken
tėkite vyrai, bus greitai didelių at
mainų...” tai pasakęs nuėjo šalin. 
Abudu karininkai suprato, kad Vit
kauskas laukė vokiečių greito puo
limo. Lietuvių karių nuotaika tada 
buvo prislėgta, nepasitenkinimas ru
sais buvo didelis. Vitkauskas tai ge
rai žinojo. Manau, kad tuo metu 
Vitkauskas jau suprato, jog buvo 
padaręs klaidą, tad ar negalvojo ją 
atitaisyti? Tačiau buvo vėlu. Greito 
vokiečių puolimo jis nesulaukė, ap
linkybės pasikeitė, ir ką nors daryti 
pats buvo bejėgis.

Geriausiai gen. V. Vitkauką cha
rakterizavo gen. štabo pulk. K. Gri
nius šiuo sakiniu kaip: “ramų,
darbštų, kuklų ir dorą žmogų ir 
labai minkšto būdo asmenybę”. Ji
sai netiko būti kariuomenės vadu, 
bet tvirtesnio būdo asmenys valdžiai 
nebuvo priimtini kaip seniau taip 
ir tuo metu.

1940 m. birželio mėn. sovietų in
vazijos dienomis Vitkauskas patai
kavo ir laviravo, kol neatsidūrė po 
bolševikų padu. Pastarieji jį pri
spaudė, ir pasisukti atgal nebuvo 
jokios galimybės. Pamažu dėl savo 
minkšto būdo tapo komunistu.

5. Kad paskutinis posėdis prezi
dentūroje 1940 m. birželio 15 d. bu
vo nereikalingas, tai tik dabar mes 
galime kalbėti, kai Sovietų Rusijos 
su Vokietija slaptieji susitarimai 
Lietuvos užėmimo reikalu mums 
yra detaliai žinomi. Kol nebuvo 
gautas ultimatumas, niekas netikė
jo, kad Lietuva bus staiga užpulta. 
Netikėjo net ir valstybės preziden
tas. A. Smetona, nes savo šeimyną 
laikė Užulėnyje, bet ne prie savęs 
Kaune. UltimaUimą gavus, vis dar 
buvo tikimasi, kad audra praeis, 
mažai žalos padarydama. Sovietų 
Rusija panaudojo klastą ir staigu
mą. Sovietai nesakė, kad užima Lie
tuvą, bet tik porino, kad jie nori 
vien savo įgulas Lietuvoje sustip
rinti. Vokietija tuo metu buvo už
imta vakaruose, kariavo su Prancū
zija ir Anglija, vyko aršios kauty
nės. Proga Lietuvą užimti sovie

Lietuvos delegacija deryboms su Kremliumi pakeliui į Maskvą 1939 m. spalio 7 d. Iš kairės: Norkaitis, 
Raštikis, Urbšys ir Bizauskas. Iliustracija iš gen. St. Raštikio knygos.

tams buvo labai patogi.
Posėdyje buvo svarstomi du pa

grindiniai klausimai. Pirmas klausi

mas: priešintis ar nesipriešinti? 
Antras klausimas buvo: kaip suda
ryti naują vyriausybę ir kam nors 
įpiršti ir perleisti šią didelę bėdą? 
A. Merkys jau nebenorėjo būti mi- 
nisteriu pirmininku. Abudu klausi
mai taip ir pasiliko neišspręsti. Blo
go Lietuvai niekas nenorėjo ir ne
linkėjo. Visai be reikalo dabar gin
čijamasi, kad vieni Lietuvai tada 
norėjo tik gero, kiti — vien blogo. 
Taip tikrai nebuvo.

Svarstymas gen. St. Raštikio po
sakio, kad "mes ginkluotai priešin
tis negalime, nepasiruošę ir jau 
per vėlu...” neturi jokios prasmės. 
Vis vien rezultatai gautųsi tokie 
pat — vienodi, jeigu ir būtų pa
sakęs, kad “priešintis reikia”... Gen. 
St. Raštikiui nebuvo lemta būti mi- 
nisteriu pirmininku, nes su tuo ne
sutiko Maskva, kliudė ir savieji su
daryti vyriausybę. Visai be reikalo 
šis klausimas keliamas, ginčijamasi 
be reikalo, operuojant juokingu ar
gumentu “jei nebūtų būtų...”

Aplamai, svarstant pasipriešini
mo klausimą, pamirštamas lietuvių 
būdo ypatybės. Norint, kad lietu
viai pradėtų veikti, reikia nors 
trumpi laiką duoti jiems įsisiūbuoti 
ir įsismaginti. Įsismaginę, jie visada 
parodo priešui, ką gali padaryti.

6. Ar buvo paruošti planai? Nė
ra jokios abejonės, kad planai, kaip 
gintis, priešui Lietuvą užpuolus, bu
vo paruošti. Planai paruošiami 
slaptai, kariuomenės vadui įsakius, 
ir laikomi spintose. Reikalui esant, 
kariuomenės vadas įsako, kurį pla
ną reikia vydkyti. Planų netrūko, 
bet nebuvo vykdymo. Prie vieno to
kių planų paruošimo teko ir man 
prisidėti.

1939 m. pavasaryje tarnavau 5 
pėst. pulke. Tuo laiku, balandžio 
mėn. pabaigoje, kariuomenės vadas 
gen. St. Raštikis drauge su 5pėst 
pulko vadu pulk. A. Cepu-Čepaus- 
ku išvyko į Berlyną. Man teko laiki
nai eiti 5pėst. pulko vado pareigas. 
Ves aniedu spėjo išvykti, mane pa
sišaukė 2-os divizijos vadas gen. E. 
Adamkavičius ir man drauge su gen. 
štabo majoru Juknevičiumi įsakė 
paruošti planą Kauno miestui gin
ti: parinkti poziciją taip, kad per 
dvi valandaą laiko galima būtų ją 

užimti; turimos jėgos — Kaune 

esanti įgula.
Paruošti planą “L” — puola len-1 

kai ir antrą planą “V” — puola 
vokiečiai. Planai su brėžiniais, įsa
kymais ir t. t. turi būti paruošti 
slaptai ir kuo greičiausiai pristatyti.

Jokių nurodymų daugiau divizi
jos vadas nedavė, j visus klausimus 
atsakydavo “spręskite patys”. Sun
kiausias uždavinys but o kur parink
ti gynimosi poziciją. Toli nuo mies
to negalima buvo eiti, nes poziciją 
turi būti per 2 valandas užimta. Pa
rinkome senųjų rusų fortų liniją. 
Fortai buvo apleisti, netiko dabar
tiniams taktikos reikalavimams, bet 
vis geriau kovoti tarp jų negu gry
name lauke, kur nėra jokių prie
dangų.

Darbo buvo daug, dirbome dieną 
ir naktį, teko kai kuriose vietose 
kirsti medžius ir krūmus, kai kurias 
vietas nusausinti, kasant griovius. 
Darbo jėgai panaudojau savo žinio
je esantį 5 pėst. pulko batalioną. 
Vienam visa tai atlikti buvo neįma
noma, tad pasitelkiau kapitoną 
Truskūną-Tniškauską, kuris gerai 
žinojo pėstininkų taktiką, gerai 
braižė ir rašė. Darbą atlikome maž
daug per 10 dienų ir įteikėme ge
nerolui E. Adamkavičiui. Šis planas 
buvo patvirtintas, padaugintas ir 
išsiuntinėtas Kaune esantiems da
lių vadams. Nebežinau, kas jį tvir
tino ir ar buvo padaryta esminių 
pataisų. Niekur to nešiteiravaū. Šio 
plano esmė, bei paskirtis buvo ši: 
pavojui esant, Kauno įgula per 2 
valandas užima poziciją ir saugo 
miestą. Vykdoma mobilizacija. Mo
bilizacijai pasibaigus, vykdomi kiti 
planai, kuriuos kariuomenės vadas 
įsakys.

1939 m. rugsėjo mėn. prasidėjo 
antrasis pasaulinis karas. Lenkija 
tapo nugalėta, užimta vokiečių ir 
Sovietų Rusijos. Lenkų vietoje at
sistojo Sovietų Rusija — rytuose. 
Gynimosi plane buvo padaryta pa
taisų, bet neesminių. Vietoje “L” 
buvo užrašyta “R” — reiškia rau
donieji — rusai. Visa kita liko ga
lioje.

1940 m. pradžioje tapus kariuo
menės vadu gen. Vitkauskui, pasta
rasis šį planą peržiūrėjo ir padarė 
pataisų. Kai kuriose vietose pozici
ją perkėlė nuo fortų linijos j prie
miesčius, arčiau gyvenviečių. Visa 
kita pasiliko kaip buvo. Esmėje skir
tumai nedideli.

Koks šio ir kitų planų likimas. 
1940 m. birželio 15 d. gen. V. Vit
kauskas, prieš išvykdamas j Guda- 
gojų susitikti su Sovietų Rusijos 
generolu Pavlovu, pasiuntė vieną 
karininką į 2 ir 5 pėst. pulkus, įsa
kydamas paimti ir sunaikinti šiuos 
planus. Atvykęs j 2 pėst. pulką ka
rininkas (pavardės neprisimenu), 
gavo planus ir juos sudegino kros
nyje. Tai padaręs, pasakė: “Dabar 
vyksiu į 5pėst. pulką atlikti tą pa
tį uždavinį”. Tenka manyti, kad visi 
planai sulaukė panašaus likimo t. t 
buvo sudeginti. Šias žinias suteikė 
man 2 pėst. pulko vadas pulk. J. 
Tumas ir 3 pėst. pulko vadas pulk. 
Genys.

Įdomiai pasakojo man apie bir
želio 15 dienos bolševikų invaziją 
gen. štabo pulk. A. Andriušaitis, 
kuris tuo metu tarnavo Panevėžio 
įguloje: “Iš kariuomenės štabo jo
kių informacijų negaudavome, vien

kronika

etų nori “atitraukti skaitytoją 
nuo praktinio gyvenimo, politi
kos, visuomeninių klausimų ir 
kelia susirūpinimą”. Areška kri
tikavo “neutralumą, abejingumą 
šiai dienai”. Plačiau “pilietišku
mo sąvoką” interpretavo kriti
kas K. Nastopka ir poetas T. 
Venclova, ją “siedami su bet ko
kiomis poetų pastangomis iš
reikšti bendražmogišką epochos 
tragizmą, dvasinį nėrinį ir pan”. 
Jiems ždanoviškai partinę atkir
tį suteikė A. Baltakis, poetas ir 
“Pergalės” - vyr. redaktorius: 
“Jis pabrėžė, kad pilietiškumą 
visų pirma nulemia aiškus

i Kultūrinė

NAUJAS PR. SKARDŽIAUS 
VEIKALAS

Paruoštas spaudai Prano 
Skardžiaus “Lietuviški tarptau
tinių žodžių atitikmenys”. Lai
džia Pedagoginis lituanistikos 
institutas. Mecenatas — Lietu
vių fondas. Morkūno spaustuvė 
planuoja šį veikalą spausdinti 
poros savaičių laikotarpy.

E3LERASČIU RINKINYS 
VAIKAMS

J. Minelgos eilėraščiai vai
kams “Kiškio pyragai” paruoš
ti spausdinti. Iliustravo V. Alek
nienė. Paveikslai kelių spalvų. 
Bus apie 100 psl. Leidžia Liet, 
bendruomenės švietimo taryba.
SUKAKTUVINIS LEIDINYS

Birutininkių 20 metų sukak
tuvinis leidinys baigiamas pa
ruošti spausdinimui. Panaudoja
ma labai daug iliustracijų.
NAUJI ŽURNALŲ NUMERIAI

Nauji “Varpo”, 
“Lietuvių tautos 
"Technikos žodžio”, 
sparnų” (aviacijos klubo) 
meriai jau spausdinami.

“Lituanus”, 
praeities”, 

“Plieno 
nu-

Al-

A. GRIGAIČIO FOTO 
PARODA

Fotografas - menininkas 
girdas Grigaitis Dės Plaines
National banko pakviestas iš
statyti savo darbus banko pa
talpose. A. Grigaičio paroda 
vyks rugpiūčio mėnesį. Į šias 
mėnesines parodas yra kviečia
mi žymesni apylinkėje gyve
nantys dailininkai bei fotogra
fai. Ta proga rengėjai taip pat 
išleidžia trumpą leidinį apie au
torių.

RAŠYTOJUS KINKO 
Į KOMPARTIJOS VEŽIMĄ

Partijos pastangos dar labiau 
susiaurinti jau ir taip gana ri
botą lietuvių rašytojų išraiš
kos laisvę akivaizdžios š. m. va
sario 5 d. Rašytojų Sąjungos 
pirminės partijos organizacijos 
susirinkimo aprašyme (“Perga
lė”, Nr. 3). Partinis kritikas V. 
Areška nusiskundė, kad eilė po-

laikraščių žinios. Jautėme grėsmę, 
kad artėja didelė audra. Dieną ir 
naktį budėjome. Prie radijo apara
tų pasodinome karininkus vienus 
klausyti rusų — Maskvos, kitus vo
kiečių — Berlyno radijos stočių. 

Nieko nesužinojome. Galop birželio 
15 d. sulaukėme gen. Vitkausko 
įsakymo: "... Sovietų kariuomenei 
taikinti visas mandagumo taisyk
les... organizuoti šios kariuomenės 

vorų sutikimą...”. Tai pasakęs, 
pulk. Andriušaitis nuleido galvą ir 
apsiašarojo.

(Bus daugiau)

DR, REGINALD CIENKUS
TEL. — 788-3880

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKAS 
6230 W. Cermak Rd., Bervvyn, III. 
Pirmad., Antrad., Ketv. ir Penktad. 
9 vai. ryto Iki 12 vai. dienų tr nuo

2 vai. popiet iki S vai. vakaro.
Šeštadieniais 8:30 - 12 vai. dieno 

Emergency tel. —■ 788 - 8981

PR 8-3229
DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 
GERKLES LIGOS

Valandos pagal susitarimą 
2858 VVest 63rd Street

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

Akušerija ir moterų ilgos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

8007 W. 83 PI., Justice, 01.-509-0500 
Priima ligonius pagal suBitartmų 
jei neatsiliepia. skambinti 874-8018.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LlGOb 

3801 West 63rd Street 
Kampas 68-čion ir Californla 

Pirmad., antrad., ketvlrtad. nuo 
6 Iki 7:30 vai. vakaro 

Šeštad. nuo 2 iki 3:30 vai.
Trečiad. Ir penktad. uždaryta 

Ofiso telef. 476-4043 
Rezid. tel. WAlbrĮx>k 3-8048

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
TeL — 695-0533

FOX VALLEY MEDICAL CENTER 
860 Sinninit Street 

Konto 58 — Elgin Illinois

■ TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. pirm. ketv. 1 iki 7 popiet, 

antrad., penkt. 1-5, treč. Ir Mt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51 st Street 

Tel. GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4, šeštad. 10—3 vai.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IK 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimų

Rezid. Tel. - GI 8-0873
DR. W. M. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimų. Jei ne 

atsiliepia, skambinti: MI 8-0001

TEL. — BE 8-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 

8907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. PR 8-3330
Namų — rezid. — PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKS A

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad , antrad., ketvirtad. Ir penkt 
nuo 13 iki 8 vai. ir nuo 5 iki 8 
vaL vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vaL

OfaPO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 5

Iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta
Visi telefonai 652-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2*415!
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1448 So. 50th Avenue, Cicero

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

šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6-8 
vai. vak. šeštad. 12—2 vai. p. p. Ir 
trečlad. uždaryta.

drTnina kraucel
KRIAUČELIŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6182 So. Kedzie Avė.

M. WA 5-2670. neatsiliepus skara 
Sinti 47 « v»t«w7n* naoal 

poeto idėjinis kryptingumas, 
komunistinis partiškumas, kova 
už socialistinius idealus. Pilieti
nės poezijos negalima sutapa- 
tint isu poezija apskritai. Sveti
mos ideologijos poezija taip pat 
ga'.i būti pilietiška, tačiau ji 
mums nepriimtina”. (E.)

MONOGRAFIJA APIE 
ŠVĖKŠNĄ

A. Rūgytės paruošta spaudai 
knyga apie Švėkšną jau prade
dama spausdinti. Veikalas ko
lektyvinis, duodąs daug infor
macijų apie Švėkšnos miestą ir 
gimnaziją.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IB VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAl BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto Iki 
2 v popiet. Trečlad. tr šeštad. ntx

10 v. ryto iki 1 v. popiet 
Ofiso telef. KE 7-1168 

Rezid. telef. — 239-2919

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-980J

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Street 
<71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt 
nuo 8 vai. popiet Iki 7 v. vak. šeštad. 
nuo 9 v. ryto iki 11 vai. ryto — tik 
susitarus.

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

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

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimų. Uždaryta tr«č.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
5159 South Damen Avė. 

rei. Ofiso PR 6-7800; Namų 935-7697 
Valandos tik pagal susitarimų.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 VV. 68rd Street 

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

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

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

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

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 18 vai. 
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak., 
antr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p p. 

ir vakarais pagal susitarimų.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TEL. — 925-8396
Valandos: 2—8 v. v., penkt. 10—18 
ryto Ir 2—8 vai. vak. šeštad. 1 Ud 
4 vai. vak. Treč. Ir sekmad; uždaryta. 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 3652 W. 59th St. 

Tel. PRospect 8-1228
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt. nuo 2 lk! 4 vai. Ir nuo 6 iki 8 
v. v., šeštad. 2-4 vaL popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimų.
Ofiso tel. HE 4-2128. Namų GI 8-81M

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

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

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 Sooth Albany Avenue

VaL: pirm., antrad.. ketv. *—8 vai 
vak., penktad. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimų.
Tel 'Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. VVINSKONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimų

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Perskaitę “Drangą”, duokit* 
JJ kitiems pasiskaityti
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Lietingoje dienoje Europoje 1877 m. G. Caillebotte (1848-1894'

LATVIU KULTŪRINIS GYVENIMAS
Iš pasikalbėjimo su rašytoju Kezbers

Danguolė
LIETSARGIS

Kovo mėnesio pradžioje 
atvažiavau į St. Louis miestą 
praleisti kelias savaites atostogų su tėvu. 
Snigo ir Salo.

Vieną vakarą, kartu su draugais, 
apsilankėme koncerte — 
pas tėvus benediktinus.

Vos tiktai sugrįžus namo,
mano tėvas sunerimo.

“Kad tau!
kad tu ir man!

Per tą neapsižiūrėjimą 
palikau rūbinėje lietsargį.”

Tuoj pat, net neprisėsdamas prie stalo 
vakarieniauti — 

jis paskambino tėvams benediktinams 
ir užaliarmavo juos 
apie esamų padėtį.

“Jeigu atsirastų pas jus toks moteriškas 
lietsargis 

vyriškoje rūbinėje!
Tai jis mano! Visas mano!
O!
Jis dabar kaip tas paukštis, išmestas iš lizdo. 
Globokite jį.
Rytoj, tuoj pat po pusryčių, atvažiuosiu jo 

pasiimti.

Sadūnaitė
*

lyg tas lietsargis
(jau nebe naujas) —
savyje būtų slėpęs visą artėjančios vasaros 

vešlumą, spalvas ir žydėjimų sodų.
Ir tada trumpai akimirkai man pasirodė, 

jog susirūpinimas tuo lietsargiu 
tikrai prižadino lietsargio sielą.
Jog tas lietsargio sugrįžimas pastogėn, 
mus jau dabar įvedė į pačių vasarų: ir 
mes jau stovėjome tamprioje rožių zonoje...

Priėjęs prie manęs, jis papurtė man ranką: 
“Bet ta knyga, tai mano.
Ne iš bibliotekos.
Tik pagalvok!
kiekvienas žodis, kiekviena raidė — 
taškas ir kablelis joje priklauso man".

Kai jis apsiramino, aš paklausiau jo: 
“Tetka, ar važiuosi rytoj tų daiktų atsiimti!"

Jis žvilgterėjo į mane.
Atsiduso.
Ir pagaliau, atsirėmęs pats į save, prabilo...

Ne, jis niekur nevažiuos.
Pasiliks čia, žaliame kambary.
Žaliose kambario įsčiose.
Jo moralė buvo dabar daug per žema

kuo nors rizikuoti.)

“Kad tau,
kad tu ir man!
Tas pametimas daiktų tai tikra

dievažudystė".

Mūsų artimiausi kraujo gimi
nės rr kaimynai yra latviai, to
dėl ir jų kultūrinis gyvenimas 
mus domina. Tos minties veda
mas, aplankiau vieną iš pirmau

jančių latvių rašytojų Chicagoje 
Kari; Kezbers, autorių dešimties 
išeivijoje išleistų knygų, kuris 
laisvalaikį skiria kūrybai, o pra
gyvenimą užsidirba savo turimoj 
latvių knygų, pašto ženklų ir mo
netų parduotuvėje, 3109 Miluau- 
kee, Chicagoje. Čia jis specia'i- 
zuojasi Baltijos valstybių f'late- 
ilijoje ir numizmatikoje.

Gimęs 1914 m. Tukume, Ry
goje studijavo verslo administra
ciją, bet tapo laikraštininkas ir 
redaktorius Latvijos sostinėje. Iš 
Latvijos išblokštas i Vakarus, jis 
buvo Hanau stovykloje. Chicagą 
pasiekė 1952 m. Pradėjo dirbti 
skerdyklose sąskaitininku ir iš čia 
susidarė medžiagos jo pirmai 
knygai “Mantojums” (Paveldė
jimas). Tai novelių rinkinys iš 
išeivijos gyvenimo. Iš viso Kez
bers parašė keturias knygas 
vaikams (už kurias gavo dvi pre
mijas po 500 dol. iš latvių Gop- 
pers fondo), tris novelių knygas, 
du romanu Dabar spausdinama 
vėl 1972 m. Goppers premiją ga
vusi knyga vaikams. Jis tačiau 
jaučiasi, kad jo stiprybė yra no
velės. Dvi jo knygos spausdintos 
'^Draugo” spaustuvėje.

— Ar Chicagoje yra daug lat
vių rašytojų? — paklausiau jj.

— Iš Chicagoje gyvenančių 
yra talentingas jaunas poetas 
Ojars 'Jegens, lyrikas, literatūros 
ir meno kritikas, o taip pat hr 
tapytojas. Kai kurioms mano 
knygoms jis yra sukūręs virše
lius. Jo žmona Silvija yra žymi 
knygų iliustruotoja. Chicagoje 
dar yra keletas latvių pradedan
čių rašytojų, pvz. Janina Babris, 
ipamėgusi religinę poeziją, katali
kė. Tai beveik ir viskas Chicago
je. Turime Chicagoje Spaudos 
klubą, bet nelabai aktyvų.

Kadangi latviai dabar jau su 
savo automobiliais lengvai gali 
pasiekti artimesnes kolonijas, tai 
kultūriniuose parengimuos susi
laukiame ir rašytojų iš kaimyni
nių miestų. Milwaukėje gyvena 
žurnalo “Treji Varti” redaktorė 
Eila Andersone. Jos tėvai — vie
nas latvis, kitas estas, tai ji rašo 
apie abiejų tautų literatūrą, daro

i vertimus. Ji pati yra beletriste, 
rašo romanus, noveles, taip pat ir 

i poeziją. Kas nepaprasta, kad ji ra
šo eilėraščius latvių ir estų kalbo
mis.

Miluaukėje turime talentingą 
jauną poetą Janį Rumpeterį. Dar 
nėra išėjusio jo atskiro poezijos 
rinkimo, Imt žurnaluose yra tilpę 
jo aukštos kokybės poetinių kū
rinių. Jis taip pat humoristas. Ap
skritai kalbant, latviai nėra hu
moristai, bet Kumpeteris yra ma
loni išimtis.

Elgine, III. turime kūrybingą 
poetę, ketvirtos poezijos rinkinių 
autorę Valentine Hermane-Daly.

Kalamazoo, Mich. mieste gyve
na vyresnio amžiaus rašytojas Er- 
nests Aistars, beletristas, stambių 
romanų autorius, daugiau įžy
mus savo psichologinių įžvalgu
mu meilės istorijose, nors stiliaus 
gyvumu mažiau pasižymi. Yra 
parašęs keletą knygų apie emi
grantų gyvenimą Chicagoje. Vie
nas iš paskutinių jo romanų 
“Aiza” (Praraja) —psichologi
nis konfliktas asmens, kuris turė
jo susisiekimo nelaimę ir pabėgo 
nepastebėtas.

Chicagoje gyveno vienas iš 
pirmaujančių latvių rašytojų Ja
nis įKlidzejs, dabar išsikėlęs į Na- 
pa, Calif. Jo romanas “Jaunuo
liai” susilaukė penkių laidų ir yr 
išverstas į lietuvių kalbą. Veikalą 
jis rašė, būdamas jaunas ir, pa
sisekus jam tuos jaunatviškus at 
spalvins perkelti į knygos lapus, 
veikalas išėjo šedevras. Dabar jis 
dirba kaip psichiatras įstaigoje, 
globojančioje pairusių nervų 
žmones; taip pat jis jaunus stu
dentus instruktuoja šioje srityje. 
Literatūroje jis dabar pasireiškia 
novelėmis.

— Jei dabar žvelgtume į visus 
JAV ir pasaulio latvių rašytojus, 
kuriuos Jūs laikytumėte pirmau
jančiais?

— Vienas iš pačių svarbiųjų 
būtų Anšlavs Eglitis (gimęs 1906 
m., dabar gyvenąs Palisades, Ca
lif.). Jis kūrybingas ir produkty
vus, yra parašęs arti 30 romanų 
ir novelių knygų, aštuonetą dra
mų ir dvi poezijas knygas. Jis yra 
vienas iš rašytojų, kuris pragyve
na iš savo kūrybos. Turi labai 
lakią vaizduotę ir gali kurti, ne
turėdamas po ranka faktinės, pa
tirtimi sukauptos medžiagos. Pvz.

Gunare Janovskis ir Karlis Kezbers (dešinėje)

jis rašo apie gyvenimą mėnuly, 
apie žmones, kokie jie bus po 
200 metų ir panašiai.

Plačiai žinoma Žentą Maurina, 
vyresnios kartos rašytoja (gimu
si 1897 m.). Tai pirmoji moteris, 
pasiekusi filosofijos daktarės 
laipsnį Latvijos universitete. Jos 
stiprybė — literatūriniai essays. 
Ji gali rašyti ir vokiškai, ir jos 
veikalai plačiau žinomi Europo
je. Ji turi ryškų stilių, aiškias idė
jas, sugebanti analizuoti pirmau
jančių pasaulinių rašytojų kūry
bą ir mintis. Jos vyras 'Konstan
tinas Raudive yra katalikų rašy
tojas, studijavęs Ispanijoje, išver
tęs į latvių kalbą “Don Kicho
tą”, yra kiek paveiktas Miguel de 
Unamuno. Rašo romantiškus il- 
įgesnius kūrinius. Raudive ir 
Maurina gyvena Vokietijoje.

Didžiausias latvių dramaturgas 
yra Martinš Zivertis. Jis yra pa
rašęs apie 40 dramų, ir tai nėra 
kokie lengvi dalykėliai, o giliai 
dramtiški. Tai latvių Eugene 
‘O’Neil, niekas kitas iš latvių dra
maturgų jam neprilygsta.

Netaip toli nuo Chicagos, 
Minneapoly, Minn., įgyvena 
Knutą. Lesins, 'literatas, muzikas, 
dėl to jo ir novelės bei romanas 
“Meilės antspaudas” yra iš me
nininkų gyvenimo.

Taip pat Minneapoly gyvena 
Antons Rupainis, kuris parašė 
trilogiją apie Latgalę.

St. Louis, Missouri mieste turi
me rašytoją Girts Salnais, kuris 
yra parašęs gal šešetą romanų. 
Jis buvo pirmasis išeivijoje sukū

Jis taip ir padarė.
Bet nelaimė!
užsišnekėjęs su broliu Jonu —
(kurį jis mylėjo), 
išvažiavo namo —
šį kartą palikęs rūbinėje gulėti savo 

pirštines —
(su kiškio kailiu viduj), — tas, 
kurias teta Matilda jam per vienas Kalėdas 

padovanojo,
ir knygą...

Sugrįžęs įėjo į kambarį.

Viskas kambaryje lyg ir prigeso.
Ir nesvarbu, kokias spalvas saulė buvo 

anksčiau čia susikūrusi — 
Viskas pritilo, išblėso.
(Ūpas, kurį jis atsinešė su savimi, 

‘sulikvidavo’ kambarį 
per kelias sekundes.)

“Klausyk!
dabar pamiršau pirštines ir knygą.

Kad tau!
kad tu ir man!”

Ir jis žingsniavo po kambarį susierzinęs, 
sunerimęs — 

mirtinai traiškydamas saulės spindulius 
po kojomis.

Bet lietsargį tai atsinešiau.
Va.”
Ir tėvas pažiūrėjo į lietsargį tokiomis 

akimis,

Aš užkaičiau vandenį arbatai.
Tėvas nuskubėjo prie telefono. 
Iššaukė tėvus benediktinus.
Užaliarmavo juos apie įvykusių nelaimę...

O! O!
jis atvažiuos tų daiktų atsiimti; 
bet ne rytoj.
Ne, ne dar ne rytoj...

.
Šeštadienį jis pametė savo mažą lenktinį 

peiliukų. 
Visur jo ieškojome.

“Kad tau!
kad tu ir man”.

Pagaliau tėvas atrado jį miegamajame.
(Įmestų komodos stalčium)

Aš laisčiau gėles virtuvėje.
. “Sakyk man dabar”, jis priėję prie manęs 

šypsodamasis. 
“Ot ir pamiršau!
kam gi man to peiliuko taip skubiai 

prireikė!” 
“Apelsinui nulupti", aš atsakiau jam, 

žiūrėdama tiesiai į akis. 
Ir abu susijuokėm.

“O tas megztinis, kurį išskalbei vonios 
kambary, — 

tai tupi tenai dabar, kaip šlapia višta”.

Mūsų parapijos naujas klebonas 
organizuoja muzikos ratelį.

Paskutinis latvių spaudos klubo suvažiavimas Katskills, N. Y.

Vieną penktadienio rytą, po Mišių, 
jis užsuko pas mus.

Tėvas atskubėjo iš virtuvės —
(linksmai nusiteikęs) 
pasveikinti svečio.
Žiūriu,
per apsirikimą —
jis užsidėjo savo medicinišką diržą: Korsetus, 
(kuriuos jis buvo priverstas nešioti po vienos 
sunkios operacijos.)
Tiktai šį kartą jis užsidėjo tų diržą — 
ne po apatiniais marškiniais, 
kaip paprastai darydavo — 
bet ant viršutiniųjų...

ŠĮ RYTĄ jis užimtas.
Globoja anūką.

Edvardukas siūlo klebonui paklausyti 
plokštelės..

“Ne, ne — tiktai ne tą plokštelę apie pupą,
Father! 

Geriau šitą: šitą su džazo muzika". 
Begerdamas kavą, svečias pasisiūlė 

papasakoti Edvardukui pasaką. 
Pasiteiravo Edvarduko, 
ar jo pasiūlymas bus priimtinas? 
'Papasakok man BLOGĄ pasaką", atšovė 

Edvardukas, net šoktelėdamas oran.
e

Pasaka užsibaigė.
Aš mačiau, kaip klebonas viduje pabudo. 
Žvilgterėjęs į mus dar kartą, 
jis galutinai įsitikino:
Ne, mes ne tos ‘plytos’, iš kurių jis statys 

naują muzikos rūmą...

Ir tikrai,
Edvardukui, tėvui ir man — 
tame ratelyje nebuvo tinkamų smuikų, 
su kuriais būtumėm galėję groti...

ręs romaną iŠ pramonės darbuo
tojų gyvenimo. Iki to laiko lat
viai rašytojai daugiausia rašė iš 
ūkininkų, valstiečių gyvenimo.

Hugo Purinš yra mėgėjas 
trumpų kompaktinių psichologi
nių novelių. Gyvena Daytone, 
Ohio.

Nepamirštinas Gunars Janovs
kis, Anglijoje, vienas talentinges
nių iš generacijos, pradėjusios ra
šyti išeivijoje. Parašė aštuonetą 
gerų knygų.

— Kaip Jūs manote, ar išeivi
jos latvių literatūroje primauja 
poezija ar proza?

— Be abejonės — poezija. 
Man, beletristui, tarpais atrodo, 
kad net per daug poetų turime. 
Vis dėlto jų tarpe turime talen
tų, kuriais galime tikrai pasi
džiaugti, pvz.Andrejs Eglitis, Vel
ta Snikere — moderniste. Yra 
grupė gerų poetų New Yorke: Gu
nars Salinš, Janis Kreslinš, Elza 
Kezbere, Aina Kraujete.

— Kiek egzempliorių latvių 
rašytojų knygos paprastai spaus
dinama?

— Romanų apie 2000, nove
lių apie 1500, o poezijos apie 300 
-400 egz.

— Kiek latvių JAV-se yra iš 
viso?

— Priskaitome apie 100,000, 
bet nemanau, kad tokį skaičių 
galėtume laikyti aktyviais. Chi
cagoje turime gal tik penketą 
tūkstančių.

— Kokie žymesni latvių leidė
jai?

— Gramatu draugs — New 
Yorke, Daugava- — Švedijoje, 
Imanta — Danijoje, Tilts — 
Minneapoly, Minn. Yra dar ir 
mažesnių.

— Ar mokamas honoraras ir 
kaip didelis?

— Mokamas^ bet priklauso 
nuo autoriaus, nuo knygos. Vie
ni gauna po tūkstantinę, o kai 
kurie ir nieko.

Pažymėtina, kad JAV-se iš
spausdintos knygos eina į Kana
dą—Torontą, į Australiją—'Mel
burną. Tie du miestai turi gau
sią skaitančių latvių publiką. Kiek 
mažesni, bet Ir tai žymūs, latvių 
skaitytojų centrai yra Stockhol- 
me i r Londone.
/— Ar turite daug premijų?
— Turime kultūros fondą, ku

ris yra Amerikos latvių sąjungos 
žinioje. Kasmet duoda literatūros 
premiją, 400-500 dol. sumoje. 
Antrai fondas yra Gopperio fon
das, daugiausia jaunimo kny
goms premijuoti. Yra dar Zinai- 
das Lazdas fondas, kuris duoda 
premijas nereguliariai. Yra ir ma
žesnių fondų. Visi lėšas gauna iš 
aukų.

— Kokius žymesnius kultūri
nius įvykius turite Chicagoje ir 
kitur?

— Turime kultūros dienas, 
kurios būna kasmet, bet skirtin
gose kolonijose. Jų metu būna 
meno parodos, literatūras rečita
liai, teatras, chorų dainas, pritai
komojo ir etninio meno kūrinių 
parodos. Kas ketveri metai būna 
dainų šventės. Birželio 22 d. bu
vo latvių dainų šventė Koelaie,

(Nukelta ] 4 pusi.)
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A Rukšėno paminklas S. Kudirkai

JUOZAS PRUNSKIS

Simo Kudirkos tragedija tai 
susikryžiavimas laisvės išsiilgu
sio žmogaus teisių su diktatūri
ne prievarta ir demokratinių 
biurokratų oportunizmu; tai 
ekonominių laimėjimų ieškotojų 
kapituliacija prieš uzurpatorių 
agresyvumą, tai žmogaus žūt
būtinis veržimasis į pilietinės ir 
kultūrinės laisvės pasaulį, kru
vinai sukliudytas moderniųjų 
barbarų.

Įvykis taip supurtė net ir 
šiaip abejingą Amerikos visuo
menę, kad nuo savo postų buvo 
nušluoti keli stambūs pareigū
nai, vyriausybė paskelbė viešą 
pasižadėjimą, kad daugiau pa
našūs įvykiai nebegali pasikar
toti ir visame krašte pagarsino 
atitinkamas instrukcijas, pa
lankias iš moderniųjų tironų na
gų besiveržiančiam žmogui.

Ši kruvina drama rado tokį 
atgarsį radijo pranešimuose, 
laikraščių puslapiuose, gatvių 
demonstracijose, jog, regis .vi
si apie tai gerai informuoti.

Bet taip tegalima manyti tol, 
kol į rankas nepaimi naujos Al
gio Rukšėno knygos “Day of 
Shame”. Veikalo antroji antraš
tė skelbia, kad čia “Tiesa apie 
žmogžudiškus įvykius Vigilant 
laive rusų-amerikiečių konfron
tacijos metu Martha’s Vineyard 
apylinkėse”.

Knyga turi 368 pusi., pripil
dytus faktų, atkurtų dialogų be 
kokių nore svaičiojimų skysti- 
mavimo. Algis Rukšėnas suge
ba rašyti ir myli lietuvišką rei
kalą. Lietuva jam gimtas kraš
tas. Ameriką su tėvais pasiekė 
1949 m., kai teturėjo 4 metu
kus. Apsigyveno su tėvais Cle
velande. Westem Reserve uni
versitete gavo ‘bakalaureatą, o 
magistro laipsnį pasiekė Illinois 
valstybiniame universitete. Me
tus pamokytojavęs, vėliau perė
jo į žurnalistiką, rašydamas ke
liems laikraščiams, be to — ta

po UPI Clevelando biuro žur
nalistu. Nuo 1973 m. yra Cleve
lando projektų direktorius.

Turėdamas žurnalistinius ga
bumus ir išėjęs mokslinio dar
bo metodikos kursą teorijoje ir 
praktikoje, jis su šiuo veikalu 
labai patraukliai užsirekomen
duoja. Čia surinkta tiek me
džiagos, tiek detalių, kad nu
blunka mūsų ligi šiol turėtas to 
įvykio žinojimas. Jis čia surin 
kęs spaudos pranešimus, ap- 
klausinėjęs kiek tik galima visus 
su tuo įvykiu surištus žmones 
ir įrašęs į juosteles jų pareiš
kimus, panaudojęs valdinių įs
taigų pravestus apklausinėji
mus, JAV laivyno archyvus. 
Veikale kruopščiai nurodo nau
dotus šaltinius.

Knygoje autorius neapsiribo
ja vien Simo Kudirkos įvykio 
aptarimu ir analizavimu, bet 
ima plačiau — rašo apie lais
vos Lietuvos gyvenimą, prime
na analoginius įvykius kaip su 
S. Kudirka kitose žinybose, pra- 
vesdamas paralelę tarp Simo 
Kudirkos bandymo pabėgti ir

Algis Rukšėnas Vigilante laive. Nuotr. T. Krueger

daugelio kitų prasiveržimų į 
laisvąjį Vakarų pasaulį. Auto
rius panaudoja net JAV miestų 
tarybų rezoliucijas, Lietuvos 
pogrindžio slaptus leidinius. A. 
Rukšėnas čia aiškiai atskleidžia 
kai kurių JAV aukštųjų parei
gūnų ignoraciją, paneigia spau
dos klaidas, pats būdamas gerai 
susipažinęs su Pakrančių sargy
bų dalinių reguliaminais.

Tuo būdu veikalas darosi į- 
domus kaip Simo Kudirkos ir su 
juo surištų asmenų psichologi
nė studija, kaip tam tikro laiko
tarpio JAV pakrančių sargybų 
veiklos charakteristika, taip ir 
nušvietimu natūralios žmgaus 
teisės ir pareigūnų ukazų kon
flikto.

Veikalas įdomus ir savo prie
dais, kur randamas laivyno ko
mendantų instrukcijų tekstas, 
oficialūs JAV Laivyno pareiš
kimai, spaudos komunikatai, 
Valstybės departamento ir lai
vyno pareigūnų paaiškinimai, 
instrukcijos kaip laikytis kam 
prašant politinio pabėgėlio tei
sių, investigacijų protokolai, nu
sikaltusiųjų apeliacijos tekstai, 
memorandumai.

Ir visa tai parodo, kaip rū
pestingai, kruopščiai autorius 
rinko, klasifikavo ir panaudojo 
medžiagą.

Veikalo paskleidimas turėtų

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių katalikų mokslo aka
demija buvo įsteigta 1922 m. 
Ji sušaukė 1933 m. pirmąjį 
mokslo klausimais suvažiavimą. 
Dabar toks suvažiavimas, jau 
devintasis, ruošiamas 
Bostone, Mass. Jis bus Boston 
College patalpose rugpiūčio 31 
ir rugsėjo 1-2 dienomis. Suva
žiavime bus 10 sekcijų, kuriose 
skaitys po 2-4 paskaitas ar pra
nešimus.

Teologijos sekcija renkasi 
rugpiūčio 31 d., penktadienį, 1-3 
vai. po pietų. Šioje sekcijoje 
skaitys: kun. prof. Antanas 
Rubšys: Mito klausimas Nauja
jame testamente; sės. Ona Mi- 
kailaitė: Charizmatinio atsinau
jinimo sąjūdis šių dienų katali
kų Bažnyčioje ir prel. dr. Vy
tautas Balčiūnas: Charizmatinis 
Bažnyčios atsinaujinimas teolo
gijos šviesoje. «

Charizmatinis sąjūdis šiuo 
metu gana naujas reiškinys, 
įgaunąs naujų apraiškų, kartais 
išvirstąs į kraštutinumus, todėl 
jam ir skirtos dvi atskiros pa
skaitos.

Psichologijos ir Pedagogikos 
sekcija renkasi rugsėjo 1 d., šeš
tadienį, 9-12 vai. r. Pagrindinė 
tema: Humanistinių vertybių 
ugdymas ir jų įtaka problemų 
sprendime.

Atskiras paskaitas skaito: 
prof. dr. Ina Užgirienė, Clarko 
univ.: Protinis vystymasis ir

rūpėti ne vien siekiant plačiau 
informuoti apie S. Kudirkos tra
gediją, bet drauge ir išryškinti 
žiaurų Lietuvos likimą okupan
to replėse bei supažindinti su 
tarptautiniu konfliktu kai vie
nas iš partnerių yra taip pasi
nešęs į nuolaidas.

Ypač giliai skaitytojo mintin 
ir širdin įsirėžia paskutinieji, 
lemiami momentai, kai rusai, 
daužydami, mušdami, spardy
dami, Simą Kudirką prievarta 
tempė į savo laivą, vienu metu 
net kilpą jam ant kaklo užnė
rę, norėdami pakarti. Žiaurūs 
smūgiai bei sovietinis brutalu
mas net autoriui duoda progos 
prasitarti, kad gal S. Kudirka 
ir ten pat vietoje nužudytas. 
Išryškindamas tą rodančius 
duomenis, autorius galutinai 
nepaneigia ir kitos galimybės, 
kad Kudirka galėjo ir gyvas iš
likti.

Knyga tinka dovanoms ame
rikiečiams, o taip pat ir mūsų 
jaunimui, kuriems panašios tra
gedijos padeda išsklaidyti Mask
vos propagandines miglas.

Veikalą autorius dedikuoja tė
vams, išvežusiems jį į laisvąjį 
pasaulį. Knyga aprūpinta ir 
svarbiųjų šios tragedijos akto
rių atvaizdais, neišskiriant nė 
Kudirkos, nė jo žmonos.

etinių normų supratimas; prof. 
dr. Justinas Pikūnas, Detroito 
univ.: Humanistinės vertybės: 
ugdymas ar paneigimas?; prof. 
dr. Romualdas Kriaučiūnas, Mi
chigano valstybinis univ.: Pa
saulio lietuvių jaunimo studiji
nės anketos rezultatų svarbesnės 
koreliacijos ir prof. kun. Anta
nas Paškus, Otavos univ.: Mo
dernaus žmogaus dilemos krikš
čioniškosios moralės šviesoje.

Sekcijos vadovas prof. dr. J. 
Pikūnas.

Gamtos ir tiksliųjų mokslų 
sekcija renkasi rugsėjo 1 d., šeš
tadienį, 1-4 vai. po pietų. Pa
skaitas skaitys: dr. E. Užgiris,, 
fizikas: Nauji fiziniai metodai 
imunologijoje; dr. Petras Kala
dė, maisto technologas: Vėžį iš
šaukiantieji cheminiai maisto 
priedai; dr. kun. Tomas Žiūrai
tis: Naujasis mokslo žvilgsnis į 
evoliucijos teoriją ir dr. Bronius 
Povilaitis, genetikas: Nikotinas 
ir kiti nikotiana genties augalų 
alkaloidai.

Sekcijos vadovas — dr. P. Ka
ladė.

Apie paskaitininkus: dr. E. 
Užgiris dirba General Electric 
tyrimų laboratorijoje; dr. P. 
Kaladė dirba vienoje chemijos 
laboratorijoje Bostone; dr.Br. 
Povilaitis dirba genetikos bei ci- 
togenetikos laboratorijoje Ka
nadoje.

Latvių kultūrinis gyvenimas

(Atkelta iš 3 pusi.)
V. Vokietijoje, o rūgs. 1-3 d. bus 
dainų šventė CJlevelande, Ohio. 
Tai bus didelis įvykis, gal su ko
kiu 1,000 ar daugiau dainininkų.

— Ką pasakytumėte apie da
bartinę literatūrą pačioje Latvi
joje?

— Sakyčiau, kad jie turi stip
rią poeziją, kiek ji nėra paveik
ta (politinių ir partinių okupan
tų įtakų, kurios pačią poeziją su
naikina. Tačiau prozoje pirmau
ja latvių emigracija, kas supran
tama. Poeziją gali rašyti nors ir 
apie medžių lapus, o prozoje sun
ku Latvijoje išvengti partinių te
mų ir prievartos. Bet jie turi vis 
dėlto neblogų novelių.

— Jūs esate Latvių spaudos 
klubo vicepirmininkas. Kas tai 
per organizacija?

— Ji apjungia latvių prozos, 
poezijos, dramos rašytojus ir laik
raštininkus. Tai pasaulinė latvių 
organizacija, kuri turi 400 narių 
ir kurios centras yra New Yorke, 
o padaliniai JAV-bių miestuose, 
Kanadoje, Švedijoje, Anglijoje, 
Pietų Amerikoje, Vokietijoje, 
Australijoje. Pirmininkas yra

Iškilieji Amerikos Vidurvakarių lietuviai

American Biographical Insti
tute leidžiamajame biografijų 
vardyne “Personalities of the 
VVest and Midvvest — Outstan- 
ding, Distinguished”, 1973 m. 
(penktoje) laidoje (Raleigh, 
North Carolina, 519 p.), greta 
JAV Prezidento, Vicepreziden
to, 23 vakarų ir vidurio vaka
rų valstijų JAV senatorių, at
stovų bei gubernatorių yra su
rašytos trumpos biografinės ži
nios JAV įvairių kultūrinių ir 
politinių veikėjų bei kūrėjų, ku
rie ypač savo profesijose pasi
žymėjo, buvo premijuoti. Vieni 
jų žinomi plačiai visose JAV, 
kiti gal tik savo vietovėse, bet 
visi jie savo pasišventimu, savo 
išimtinais gabumais, savo atsi
davimu kelti šio krašto ir savo 
gyvenamos vietos kultūrą, tapo 
verti būti atžymėtais kaip to 
JAV rajono iškiliausieji.

Tame vardyne yra įtraukti ir 
du lietuviai ir tai net iš naujųjų 
ateivių:

1. Dr. Juozas Meškauskas, at
žymėtas kaip įžymus medicinos 
daktaras ir specialybinių raši
nių autorius. Dr. J. M., baigęs 
VD Universitetą Kaune, specia
lizavosi Berlyne, Muenchene ir

N epriklausomy bes 
signataro mirtį 

prisimenant

Telšiuose 1943 m. liepos 8 d. 
mirė vysk. Justinas Staugaitis, ei
damas 77 m. amžiaus. Jis neuž
mirštinas mums kaip Lietuvos ne
priklausomybės akto signataras, 
(lietuvių spaudos veikėjas, dvasi
nės kultūros ugdytojas. Kilęs iš 
Sakių apskr. Jau besimokydamas 
Seinų -seminarijoje, priklausė 
slaptam -lietuvių studentų būre
liui. Vikaraudamas Varšuvoje, 
vėliau ikapelionaudamas, veikė 
Lietuvių savišalpos draugijoje. 
1906 metais įsteigė Žiburio švie
timo draugiją, Suvalkijoje įkūru
sią ir išlaikiusią eilę mokyklų, 
prieglaudų. Nuo 191-4 m. Lietu
vių mokslo dr-jos narys. Išrinktas 
į Lietuvos tarybą, dalyvavo lietu
vių konferencijoje Berne, Šveica
rijoje. Nuo 1918 m. buvo Lietu
vos'tarybos pirmininkas.

Vyko delegacijoje j Berlyną 
įteikti raštą apie -Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą. Išrenka
mas į visus Lietuvos seimus ir kai 
kurį laiką buvęs jų pirmininkas. 
Plačiai reiškėsi kultūrinėje srity
je — ruošdamas paskaitas, steig
damas bibliotekas, . mokyklas, 
prieglaudas. Nuo 1926 m. Telšių 

laikraštininkas Victors Irbe, gy
venąs New Yorke. Organizacija 
aktyvi. Kas dveji metai būna su
važiavimai. Prie “Latvija—Ame
rika” laikraščio Toronte yra lei
džiamas dvisavaitinis literatūros 
žurnalas'“Raksti” (Raštai), ku
rio jedaktorius paskiria Spaudos 
klubas; “Raksti” ir yra to klubo 
organas. Jį šiuo metu redaguoja
me: O. Jegens, H. Purins ir aš, 
daugiausia — Jegens. Turime 
fondą paremti ligonius rašytojus. 
Turime premijas vaikams, kurie 
latvių mokyklose pasižymi latvių 
kalbos žinojimu. Taipgi spaudos 
klubas leidžia knygas, pvz. Aust
ralijos padalinys išleido 10 kny
gų. Išleidome poezijos plokštelę, 
vadovėlį jauniems reporteriams, 
išleista 600 egzempliorių.

Klube yra įvairių srovių, bet 
mes įsitikinome, kad visi galime 
sutilpti vienoj organizacijoj. Val
dyba renkama kas 2 m. slaptu 
balsavimu visame pasaulyje, — 
,pasakojo apie latvių Spaudos klu
bą rašytojas K. Kezbera, to klu
bo centro vicepirmininkas.

J. Prunskis

Arkiv. T. Matulionis

Vienoje. 1940-44 m. jis buvo 
VD Universiteto Medicinos fa
kulteto dekanas, Lietuvių gy
dytojų sąjungos pirmininkas 
ir t. t. ,

2. Adolfas Valeška, 1925 m. 
baigęs Kauno Meno mokyklą, 
meno studijas gilino Paryžiuje 
bei Berlyne. Buv. Religinio me
no muziejaus Kaune direktorius 
ir Valst. meno muziejaus Vil
niuje vadovas, profesoriavo Pri- 
taik. dail. mokyki. Freiburge, 
Liet, meno inst. pirmininkas ir 
t. t. Gavęs tarptautinėse meno 
parodose, 1935 m. Paryžiuje ir 
1937 m. Berlyne, premijas. Tu
rįs savo nuosavą meno studiją 
Chicagoje. Taip pat jo kūriniai 
■buvo premijuoti 1961 ir 1967 m. 
Chicagoje.

Viso tame vardyne yra į- 
traukta apie 5,000 asmenų. 
Sprendžiant iš vardo, galima 
prileisti, kad tame vardyne yra 
dar vienas lietuvis; Algirdas 
Greichus, g. 1929 m. Detroite, 
zoologas, zoolog. daktaratą ga
vęs Wyoming univ. 1964 m., dir
bęs Arktikos tyrinėjimo centre.

Du.

Vysk. J. Staugaitis

vyskupas. Įsteigė Telšių kun. se
minariją.

Spaudos bendradarbis niuo pat 
draudimo įtaikų. Keliolikos veika
lų autorius, jų-tarpe ir trijų to
mų romano “Tiesiu keliu”, išleis
to kaip antitezės Putino “Altorių 
šešėliams”.

AMERIKIEČIŲ DŽAZAS 
AFRIKOJE

Aukšto lygio Southern univer
siteto (Baton Rouge) Jaguar dža- 
zo ansamblis birželio mėnesį kon
certavo Mali, Guinėjoje, Ivory 
Coast, Kamerūno Zaire, Daho- 
mey ir Togo valstybėse, Afrikoje. 
Kelionę finansavo JAV švietimo 
ir kutūros reikalų biuras.

ARKIV. T. MATULIONIO 
GIMIMO 100 M. SUKAKTIS

pat 1962 m. irugp. 20 d. Šeduvo
je, į kurią okupantų buvo ištrem
tas.

’ VĖL ATAKUOJA DJILĄ

Buvęs Tito dešinioji ranka, ra
šytojas Milovan Djilas per pasku
tinius 28 metus arba buvo kalė
jime, arba gyveno laisvėje, bet 
izoliacijoje. Kai kurį laiką akcija 
prieš jį buvo aprimusi, bet dabar 
karinis savaitraštis “Front” (pa
skelbė jį “išdaviku, valstybės 
priešu”. Jis nesilanksto Tito dik
tatūrai ir gina žmogaus teises. 
Puola gi jį dabar už jo straipsnius 
vakariečių spaudoje.

Dabar Belgrado informacinis 
žurnalas “N. I. N” išspausdino 
straipsnį, 'pavadintą “Nuo Djilo 
iki liberalizmo”, kur kaltina, kad’ 
Djilo idėjos paveikė jaunąją kar
tą, kuri krypsta į liberalizmą. Pri
simename, kad Djilas šeštame 
partijos kongrese griežtai yra pa
smerkęs “biurokratinius tironus”, 
turėdamas (galvoje daugiau Mask
vą. Dabar Djilas yra 62 m. am
žiaus.

RUOŠIASI {VESTI 
RĖMELIUS TELEFONUS
International Telcphone & Te- 

legraph bendrovė ruošiasi inves
tuoti 25 mil. dolerių ir tarp New 
Yorko ir Houston,, per Philadel- 
phiją ir Washingtoną įvesti 

I trumpų bangų bevielio telefono 
susisiekimą. Tai būti; pirmoji 
dalis planuojamo visose JAV-se 
bevielio telefoninio susisiekimo, 
naudojant trumpąsias bangas. 
Bus smarki konkurencija Ame
rican Telephone bendrovei.

SPORTININKŲ LIŪDNOJI 
STATISTIKA

Apskaičiuojama, kad JAV-se 
1972 m. besportuodami profesio
nalai ar mėgėjai susižeidė ar bu
vo sužeisti net 17 milijonų kartų.

TARŠOS ENCIKLOPEDIJA
Visokių pasaulyje enciklopedi

jų esama. North American Pub- 
lishing Co. paskelbė, kad išlei
džia taršos enciklopediją, pava
dintą “Reference Encyclopedia 
of Ecology and Pollution”. Ji 
turės 235 psl. ir jos kaina 25 dol. 
50 et.

Tauraus būdo lietuvis arkiv. 
Teofilis Matulionis, komunistų 
kalėjimų kankinys, buvo gimęs 
1873 m. liepos 4 d. Taigi šiemet 
sueina 100 m. nuo jo gimimo. 
Kilęs nuo Utenos. Mokėsi Anta
lieptėje, Daugpilio gimnazijoje, 
Petrapilio kun. seminarijoje. Ku
nigu įšventintas 1900 m, Darba
vosi Latvijoje, o -nuo 1910 m. kle
bonavo Švč. Širdies parapijoj. Pet
rapily. Komunistų dvejus metus 
kalintas Maskvos kalėjime. 1929 
metais slapta pakonsekruotas vys
kupu. Vėl arti metų komunistų 
kalintas, 24 kartus tardytas ir nu
teistas 10 m. sunkiesiems dar
bams į žiauraus šiaurės klimato 
Salovikų salas (Baltojoje jūroje). 
Ten iper 21 mėnesį šaltyje, drėg
mėje kirto medžius miškuose. 
Pervežtas į Petrapilio kalėjimą, 
laikytas vienutėje, vėliau perkel
tas į koncentracijos stovyklą ne
toli Petrapilio, kur visiškai nusil
po ir buvo paguldytas Maskvos -li
goninėn, Lietuvos vyriausybė 
1933 m. jį iškeitė į komunistus.

1934 m. lankėsi JAV-se. Grįt 
žęs talkino ankiv. Skvireckdi Kau
no arkivyskupijos darbuose. Nuo 
1940 m. buvo paskirtas Lietuvos 
kariuomenės vyr. kapelionu. Mi
rus vysk. J. Kuktai ,-tapo Kaišcdo- 
rių vyskupu. 1946 m. bolševikų 
areštuotas, -išvežtas ir vėl kalin
tas. Iškankintas, paliegęs 1956 
m. grįžo į Lietuvą, bet okupan
tai jam neleido valdyti vyskupi* 
jos. Vyskupavimo 33 m. sukak
ties proga Jono XXIII 1962 m. 
pakeltas į arkivyskupus. Mirė tais
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Tėvynėj knygų draudimui siaučiant
Pokalbis su Krikščionis Gyvenime vadovu prel. V. Balčiūnu

Gyvai ima reikštis naujas lie
tuviškų knygų leidimo sąjūdis 

•— “Krikščionis Gyvenime” Bru
tali kultūrinė priespauda Lietu
voje, kur negali pasirodyti reli
ginės knygos, buvo akstinas ta 
sritimi išeivijoje pasirūpinti. 
Norėdami gausiau su tomis pa
stangomis supažindinti, kreipė
mės į šio sąjūdžia pradininką 
prel. V. Balčiūną, kuris čia ir at
sako į mūs klausimus:

— Džiaugiamės matydami, 
kad “Krikščionio Gyvenime” lei
dykla jau parūpino skaitančia- 
jai visuomenei aštuonis gilios 
vertės veikalus. Kada, kaip ir 
kodėl jumyse kilo idėja šitokį 
knygų, leidimo būdą organizuo
ti? '

— Ši idėja kilo jau 1957 m. 
Romoje, tenykščių kunigų būre
liui svarstant aktualius lietuviš
kosios išeivijos klausimus. Ma
tyta gyvas reikalas brandžios 
religinės literatūros. Tėvynėje ji 
visiškai numarinta. Jausta pa
reiga ruošti ją čia. Jau tada aiš
kiai matyta, kad tik planingo
mis, organizuotomis pastango
mis bus galima jos susilaukti. 
Keletą metų šešių, asmenų komi
sija tyrė galimumus,, planavo.
1963 metais atvažiavus į JAV-es, 
buvo rasta šiai idėjai ryžtingų 
pritarėjų čia ir Kanadoje, o
1964 m. spalio mėn. L.K.M. Aka
demijos suvažiavimo Fordhame, 
N.Y., metu būrelis šios minties 
puoselėtojų galutinai apsispren
dė tęsti ir įgyvendinti Romoje 
planuotąjį užsimojimą. Reikėjo 
bent vieno žmogaus, kuris tik 
tam galėtų pasišvęsti. Dėl to ne
begrįžau Romon. Ir, va, iš tos 
idėjos gimė “Krikščionis Gyve
nime”.

— Kokius veikalus jau esate 
išleidę ir kokius planuojate iš
leisti artimoje ateityje?

— Esame išleidę H Vatikano 
Susirinkimo dokumentus su ap
žvalgine studija apie visus Vi- 
suotiniuosius Bažnyčios susirin
kimus (trys pirmieji tomai), 
pirmąją dalį St. Ylos “Šiluva že
maičių istorijoje” (4 t.)„ A. Ma
ceinos “Didieji dabarties klau
simai” (6 t.), St. Žilio “Gyvoji 
liturgija” (7 t.), M. Raišupio 
“Dabarties kankiniai” (8 t.) ir 
kun. J. Gutausko “Dievas šian
dien” (91.). Jau surinkta ir rug
piūčio mėn. turėtų išeiti A. Ma
ceinos “Krikščionis pasaulyje”, 
kurioje ypač išryškintas pasau- 
liškio pašaukimo šventumas. To
liau planuojame leisti kun. Alf. 
Grauslio “Didžioje šviesoje” 
(gilinimasis į pagrindinius dva
sinio žmogaus gyvenimo klausi
mus), St. Ylos “Šiluva žemaičių 
istorijoje" antrąją dalį, kun. A. 
Baltinio parašytą kankinio Tel
šių vyskupo biografiją ir eilę ki
tų. Ne visados knygos išeina ta 
eile, kaip suplanuotos, kartais 
kai kuri numatytoji ir visai ne
išeina. Tai dažniausiai priklau
so ne nuo planuotojų.

— Kokius džiaugsmus ir rū
pesčius teko patirti pirmaisiais 
“Krikščionio Gyvenime” veiki
mo metais?

— Džiaugsmų ne tiek daug, o 
rūpesčių per akis. Džiaugsmas 
buvo jau pat pradžioje, kai kal
binami atskiri asmenys, organi
zacijos, institucijos labai prita
rė, žadėjo visokeriopą paramą, 
o rūpestis, kai jie visi šiuos pa
žadus labai greitai užmiršo... 
Džiaugsmas buvo kiekviena iš
leistoji knyga,, o rūpestis — 
kaip suvesti galą su galu, kad 
tolesnis spausdinimas nesustotų. 
Per mažas prenumeratorių skai
čius to rūpesčio nemažina. Bet, 
ačiū Dievui, pradžios sunkumai 
nugalėti, šiandien stovime ant 
daug tvirtesnių kojų ir su tikra 
viltimi žengiame į ateitį.

— Džiugu, kad Jums pavyks
ta surasti mecenatų, tiems gilie

siems lietuvių religinės kultūros I peisi, po kelių mėnesių mirė, pa- 
veikalams išleisti. Kaip Jums 
pasiseka tuos mecenatus sume
džiot? Ar atsiranda ių pakanka
mas skaičius?

— Tik mecenatų (ir prenume
ratorių rėmėjų) dėka galėjome 
tesėti. Jiems esame nepaprastai 
dėkingi, ypač tokiems, kaip, 
pvz., kun. V. Puidokas, kuris bu
vo jau net trijų mūsų knygų me
cenatas. Surasti mecenatus ne 
taip lengva. Kreipiesi laišku, 
kalbini žodžiu, ir pavyksta gal 
iš dešimto karto, bet būna ir iš
imčių. O kartais ir visai nepa
vyksta. Iš aštuonių išleistųjų 
knygų dvi visai be mecenato,

likdamas dešimtis tūkstančių 
kai kieno grynai asmeniškiems 

• reikalams...
— Šis sąiūdis išeivijoje tęsia 

savotiško lietuviško knygnešio 
. užmojį. Ko laukiate iš lietuviš

kosios visuomenės?
— Norėtume, kad visi supras

tų religinių knygų vertę, jomis 
interesuotųsi, jas skaitytų ir pa
remtų “Krikščionio Gyvenime” 
knygų serijos leidimą, jas pre
numeruodami ir už jas atsilygin
dami, o kas gali, jungdamiesi į 
prenumeratorius rėmėjus ar ir 
mecenatus. Jei būtų bent du 
tūkstančiai atsilyginančių pre- 

viena vos $1,000 mecenatą ture-| numeratorių, jau galėtume išsi- 
jusi. O, žiūrėk, tas, į kurį krei-1 versti. Norėtume, kad apie

Prel. V. Balčiūnas

“Krikščionio Gyvenime” knygų 
seriją nebūtų sprendžiama tik iš 
vienos ar kitos knygos. Ne kiek
viena religinė knyga gali būti 
lygiai įdomi ir naudinga. Visos 
kartu, ypač kai jos padvigubės, 
patrigubės, bus dvasinis turtas, 
kur kiekvienas galės rasti sau 
žinių įvairiausiais krikščioniško 
gyvenimo ir krikščioniškos reli-

I gijos klausimais. Pilna serija 
bus viena didžiausių dovanų re- 

I Ilginės knygos badą kenčian- 
j tiems mūsų broliams tėvynėje, 
j kai ir į ten kai kada atsidarys 
religinei knygai kelias — ta 
mintis ir buvo vienas pagrindi- 

į nių akstinų šių knygų ruošimui 
| organizuoti ir joms leisti, 
j — Kokio pobūdžio veikalus 
\ Jūs ateityje planuojate leisti?

— Planuojame knygas, kurios • 
atsakytų į norinčio pažinti savo i and Christ” 
tikėjimą ir juo gyventi tikinčio- j press, New Yorke. 1973 m., 152 
jo klausimus. Jose turėtų būti 
išryškintas Kristaus asmuo ir jo 
mokslas kaip jį supranta Kata
likų Bažnyčia. O tų klausimų 
daugybė: Dievo apsireiškimas 
žmogui, šv. Raštas, Kristaus as
muo, jo mokslas, jo Bažnyčia, 
krikščionybės susiskaldymas, 
pastangos susivienyti -r- ekume
nizmas,, ką tikėti, kaip gyventi, 
kaip amžinąsias, Kristaus skelb
tas, šv. Rašte išreikštas tiesas 
pritaikyti šiandien tautos, bend
ruomenės, šeimos bei pavienio i

Knyga apie Kristaus vaidmenį
Religinė amerikiečių literatū

ra po II Vatikano suvažiavimo 
yra gana gyva ir teologinius 
klausimus nagrinėja drąsiau, 
panaudodama kaip gamtamoks
lio patirtį, taip ir kitų tikybų 
mokslininkų laimėjimus. Vienas 
iš naujausių tos rūšies veikalų 

j yra J. F. O’Grady “Jesus, Lord 
.—_ ’ (išleido Paulist

psl., kaina 3 dol. 95 et.). 
Knygos autorius J. F. O’Gra-

žmogaus gyvenime,, kaip būti 
Kristaus išpažinėju, jo sekėju 
bei liudytoju dabarties metu, 
kaip padėti Kristui rasti kelią į 
šių dienų žmogų. Krikščionybė 
mūsų tautoje, įvairios religinės 
kultūros apraiškos mūsų tautos 
praeityje ir dabartyje — vis tai 
temos “Krikščionio Gyvenime” 
knygų serijai. J. D gi.

dy yra Albany vyskupijos litur
ginės komisijos egzekutyvo di
rektorius, mokslus gilinęs Ro
moje, dėstęs teologiją Providen- 
ce ir St. Rose kolegijose Alba
ny. Naujumais labai nestebin
damas, jis čia svarsto Kristaus 
vaidmenį istorijoje, nagrinėja 
Kristaus prisikėlimą bei Kris
taus vaidmenį kaip pranašo, 
tarno, Išganytojo, Dievo žodžio 
nešėjo, kunigo.

Šios mintys buvo pirma pa
naudotos klierikų konferenci
joms. Medžiaga gerokai praplės, 
ta, pasinaudojant ir protestantų 
teologų darbais. J. Pr.

MIRĖ KANONU TEISĖS 
SPECIALISTAS

Sufferne, N.Y. mirė prel. J.P. 
Kelly, buvęs Kanonų teisės drau
gijos prezidentas, eilės knygų au
torius bažnytinės teisės klausi
mais.

Our "GOOD NEIMS" is even better...

Standard Federal Announces
I

New Higher Interest Rates
CERTIFICATE ACCOUNTS 

(new accounts only) 

On *5,000 or more

PASSBOOK ACCOUNTS
(new and existing accounts)

Account

7%%
6%%
671%

7%

6%%
5%%

Maturity

Fouryears 7.63%
30 months
Two years

On *1,000 or more
Four years.

..One year

Yield

7.08%
6.81%

7.35%

6.81%
>................ 90days
Certificate accounts are subdoct to ponaity on early wlth<lrawals.

6.002%

Increases to 5.39% 
on interest accumulated 

for one year.
Interest paid to the 
date of withdrawal

4

Interest compounded daily. Deposits received by the 1 Oth of the month earn interest from the 1 st, if the funds remain 
on deposit to the end of the interest period. Deposits after the 1 Oth of the month earn from the date of receipt.

HIGHER INTEREST RATES EFFECTIVE IMMEDIATELY.
For more detailed information on these nevv accounts, visit or call one of our savings counselors <* it can mean 

more for you. Standard Federal Savings. Safe, secure and reliable savings plans, with you in mind.

Assets over $190,000.000.00 Reserves over $16,500,000.00SpiNtyiRD FEDER/U. tyU/lNGS
' AND LOAN ASSOCIATION

4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO 
CHICAGO. ILLINOIS 60632 PHONE 847*1140

Monday, Tuesday, Thursday, Friday - 9 A.M. to 8 P.M.; Saturday - 9 A.M. to 12 Noon; Wednesday - no business transacted
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Pakrantėje Nuotr. Aid. Zailskaitės

• LIETUVIŲ DIENOS, 1973 tiškų apybraižų rinkinys. Lei- 
m. birželio mėn. Nr. 6. Redakci- dinys didelio formato, 235 pai
nė kolegija: Da’.ila Mackialienė. 
Pranas Gasparonis, Vacys Priž-1 
gintas. Anglų ka'bos redakto
rius Alfonsas Milukas. Atsako
masis red. - leidėjas A. F. Ski
rtus. Administratorius Gedimi
nas Rukšėnas, žurnalo metinė 
prenumerata $9.00. Redakcijos 
ir administracijos adresas: 4361 
Sunset Blvd., Hoolywood, Calif 
90029.

Šiame numeryje plačiau rašo
ma apie mūsų diplomatą ir lite
ratą dr. Joną žmuidziną ryšium 
su jo 75 metų sukaktimi. Duo
dama minčių iš prel. L. Tula- 
bos paskaitos “Lietuva ir mes”. 
Gražiai sutvarkyta poetą Joną 
Aistį ir dailininką Alfonsą Do- 
cių mininti nekrologinė medžia
ga ir kt.

• Alfa Šulinskas, ŠVIESOS 
IR ŠEŠĖLIAI. Redagavo kun. 
dr. Titas Narbutas. Išleido Al
fos Sušinsko raštams leisti ko
mitetas. Viršelį ir vinjetes piešė 
P- Jurkus. Spaudė Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. Leidinys 
198 psl., kaina $5.00. Tai kny
ga, primenanti šviesų ir nepa
mirštamą moksleivių dvasios 
vadą kun. Alfą Sušinską (1909- 
1966). Maždaug pirmoje pusėje 
knygos apie jį rašo kiti, o ant
roje pusėje duodama Alfos Su
šinsko raštų.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1973 m. birželio mėn. Nr. 6. Lie
tuvių jėzuitų leidžiamas religi
nės ir tautinės minties kultūros 
žurnalas. Redaguoja Juozas 
Vaišnys, S. J. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: 2345 W. 
36th St., Chicago,, III. 60636. Me
tinė prenumerata $5.00.

Birželiniais apmąstymais ir 
Gabijos Juozapavičiūtės premi
juotuoju straipsniu pradedamas 
naujasis žurnalo numeris, kuria
me, kaip ir visada, netrūksta te
mų įvairumo ir gyvo jų prista
tymo skaitytojams. Puslapiai 
papuošti A. Labokienės ir Paul 
Cezanne dailės darbų nuotrau
komis (apie Cezanne kūrybą ra
šo F. Jucevičius).

• SKAUTŲ AIDAS, 1973 m. 
Nr. 5. Leidžia LSS Tarybos Pir
mi ja. Redaguoja J. Toliušis, 
Orentas, 6840 S. Campbell 
go, III. 60629. Administruoja A. 
Orentas, 6840 S. CCampbell 
Avė., Chicago, III. 60629. Meti
nė prenumerata $5.00. Gausiai 
iliustruotas, skautiškai veiklai 
skirtas žurnalas.

• Jonas Gailius, IŠTIESTOS 
RANKOS. Išleido ir iliustravo 
Bičiuliai Bradforde 1973 m. 
Spaudė šaltinio spaustuvė, 16 
Hound Road, West Bridgfard, 
Nottingham NG2 6AH, Eng- 
land.

Tai trumpų vaizdelių ir poe-

Pedagoginis lituanistikos 
institutas šaukiasi

šių žudymą, buvo paskelbtas 
Prancūzijos gydytojų protestas 
prieš abortus. Protestą pasirašė 
ketvirtadalis krašto gydytojų, ku
rių yra 60,000.

• Magdalena Marija Slavė
nienė, NEŽINOMI KEIEJVIAI. 
Lpas. Išleido ir spausdino Min
ties spaustuvė Sydney, Austra-

, lijoje 1973 m. Tiražas 200 egz . 
i 88 psl.
i

Rašytoja M- M. Slavėnienė 
Į Mykolaitytė yra mūsų pirmau- 
, jančio poeto Putino tikra sesuo. 
, Ir ji apdovanota kūrybos talen- 
' tu. Baigusi Kaune šv. Kazimie
ro seserų gimnaziją, Vyt. D. 
universitete studijavo humani
tarinius mokslus, priklausė atei
tininkų mėno dr-jai Šatrija. 
Emigravusi Kanadon, vėliau per 
sikėlė į Australiją. Spaudos dar 
bas jai arti širdies. Bendradar
biavo N. Vaidilutėj, N. Romu
voj, Mūsų Pastogėj, Tėviškės 
Aiduose ir kt. Rašo vaikams 
vaidinimėlius. Vokietijoj su M. 
Mažeika išleido eLėraščių rinki
nį Po svetimu dangumi,, o su sa
vo vyru Juozu — anglų kalbos 
vadovėlį.

Šis eilėraščių rinkinys turi 
nemąžai lyrinio atspalvio, nuo
širdaus jausmo, gausiai patrio
tinio ilgesio ir nostalgijos. Poe
tės rankos ištiestos į Nemuną, 
Vilnių ir ji sako: “nenuleisim 
jų, kol neatremsim ant vartij 
savų”. Brangindama didžiuosius 
mūsų tautos žmones, ji posmuo
ja apie M. Krupavičių. Pagar
biai atsiliepdama apie religiją, 
ji kalba apie Dievybę aukščiau
sią, “kur prasideda meilė, o ne
apykanta baigias”..

• Juozas (Slavėnas. BALTI
JOS BALSAS. Apsakymėliai 
priaugančiam lietuvių jaunimui. 
Išleido Mintis, Sydney, Austra
lija. Tiražas 200 egz. 1973 m. 
72 psl.

Įdomu, kad tuo pačiu metu 
pasirodė abiejų Slavėnų — vyro 
ir žmonos — naujos knygos. 
Šiame apsakymėlių rinkiny yra 
daug lietuviškos šilimos. Duo
dami net 26 gabalėliai, taigi — 
72 psl. knygoje — jie yra trum
pi, vaikai nepavargs juos skai
tydami. čia dažnos užuominos 
apie Lietuvą, kalbama gamtos 
temomis, vaizduojami įvairūs 
atsitikimai iš vaikų gyvenimo, 
turintieji auklėjamąją mintį, 
įvedama į gyvulėlių pasaulį ir 
aptariami artimo meilės darbai, 
parodant daug nuoširdumo. 
Pats autorius kuklus ir įžangoje 
apie šį leidinį sako; “Autorius 
nepretenduoja į rašytojus, jis 
žino savo silpnumus ir todėl jau
čia galįs susilaukti aštrios kri
tikos iš tų, kurie mėgins vertin
ti šiuos rašinėlius meninių rei
kalavimų matu. Šis matas čia 
netiks — čia tėra jautrios šir
dies troškimų išdava — duoti 
ką nors lietuvių jaunimui, jei 
norima iš jo ko nors susilaukti”.

Labai gerai, kad bent dešimt
mečio proga š.m. vasario 17d. 
“Draugo” kultūriniame priede 
tilpo kiek išsamesnis straipsnis 
apie pedagoginio lituanistikos 
instituto neakivaizdinį skyrių. 
Bet to maža. Reikėtų apie šio 
instituto neakivaizdinį skyrių 
dažniau spaudoje rašyti, apie jį 
informuoti, nes juk tai yra vie
nintelė institucija, kurioje pla
čiai laisvajame pasaulyje pasis- 
kleidęs mūsų jaunimas, baigęs 
šeštadienines mokyklas, gali to
liau lituanistikoj šviestis ir la
vintis, o mūsų visuomenė taip 
mažai apie ją žino, daugelis net 
visai apie ją nieko negirdėję. Gi 
jaunimo, tą institutą baigusio, 
mums labai reikia. Šeštadieninės 
mokyklos, kadangi į jas jau a- 
teina vaikai, silpnai bekalbą lie
tuviškai, nebepajėgia išleisti abi
turientų, kiek geriau susipažinu
sių su lietuvių kultūra ir galin
čių taisyklingai lietuviškai reikš-1 
ti savo mintis, be klaidų lietu
viškai rašyti. Taigi pradeda atei
ti į mūsų lietuvišką gyvenimą 
jaunimas jau, galima sakyti, lie
tuviškai beraštis, nepajėgus i 
lietuvišką spaudą parašyti, ma
žai tinkamas lietuviškoms orga-

Ped. lituan. institute, o naudos 
mažiau.

Aišku, vien informacijų apie šį 
institutą ir propagandos neužten
ka. Reikia, kad mūsų švietimo 
vadovybės, šeštadieninių mo
kyklų vadovai ir mokytojai ieš
kotų tam institutui studentų. Tik 
tokiu būdu gali atsirasti kiek di
desnis kiekis tame institute stu
dijuojančių ir mūsų kultūrinę 
bei lietuvišką gyvybę pratęsian
čių asmenų.

Ta pačia proga noriu pastebė
ti, kad paminėtame straipsnyje 
klaidingai nurodoma, jog už Ka
nados lietuvių studentų mokslą 
Pedagoginiame lituanistikos tos-Į 
bitute moka Kanados vyriausybė, 
jog tai išsirūpinusi KLB švieti
mo komisija. Iš tikrųjų tokių da
lykų iš Kanados valdžios negali
ma gauti. Už Kanados jaunimo, 
studijuojančio Ped lituan. insti
tute, mokslą moka KLB švieti
mo komisija pinigais, gaunamais 
iš Kanados Lietuvių fondo.

L. Tamošauskas

PRANCŪZIJOS GYDYTOJAI
iškilus Prancūzijoje minčiai, 

kad reikia laisviau leisti negimu-
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IR
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KVIRINAS RUNIMAS
4914 W. Oermak Rd.
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Tel. — 652-8200

WAGNER & SONS

Ty|>ewrit«rH, Addlilff JHuiilnm & 
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Nuomoja — Parduoda. — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 50m. patikimas patarnavimas 
5610 South Pulaski Road 

Phone — 581-4111
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CRANE SAV INGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PLETK1EVVICZ, Prez.

2555 VVest 47th Street Tel. LR 3-1083
PLENTY OF FREE- PARKING SPACE

5%
Mokamas už dviejų me. Naujas aukštas divl-
tij Certifikatų sąskaitas. dendas mokamas už

Minimum. $5,000.00 investavimo sąskaitas.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
, ___ PIRMAD. IR KETVIRTAD. 9 v. r. iki 9 v. v
VALANDOS AN'TRAD. ir PENKTAD. 9 V. r. iki 6 v. V

ŠEATAD. 9 v. r. iki 12’v. d. Trečiad: uždaryta

red. “Lietuvių literatūra sve
tur”. A. Rukšėno “Day of Sha- 
me’’. Duodamas G. Becąuerio 
eilėraštis “Grįš tamsios kregž
dės” ir jo vertimas į lietuvių kal
bą. Plačiau informuojama apie 
Jaunimo žygį už tikėjimo lais
vę. Pasikalbėjime A. Rukšėnas 
pasakoja apie savo kūrybos pla
nus. Gausu žinių, informacijų ir 
humoro. Rūpestingas laužymas.

• Josenh Ehret. DIE VER- 
GESlSENE BALTEN. Basei, 
1973. Nauja laida vokiečių kal
ba parašytos knygos apie Bal
tijos valstybių laimėjimus ne
priklausomybėje ir apie trage
diją vergijoje. Prof. Eretas, pa
šventęs savo gyvenimą lietuvių 
tautai, čia su giliu nuoširdumu, 
su vakariečio darbštumu ir kul
tūringumu gina lietuvių ir kitų 
Baltijos tautų teises į laisvę.

nizacijoms ir beveik visai netin
kamas mūsų šeštadieninėse ino- 
kyklose mokytojauti. Tą spragą 
kaip tik gali užpildyti Pedagogi
nio lituanistikos instituto neaki
vaizdinis skyrius. Jei jo specia
liajam kursui jau yra sunkoka 
surasti studentų, tai bendrajam 
yra tinkami visi, baigę mūsų šeš
tadienines mokyklas. Tik, deja, 
kažkodėl iki šiol daug rūpesčių 
ir pastangų buvo skiriama be
veik vien šeštadieninėms mo
kykloms ir įvairiems trumpalai
kiams kursams, nors pastarieji 
mūsų švietimo vadovybėms daž
nai kur kas daugiau kaštavo, 
negu apmokėti studento mokestį

APLANKYKITE VILNIŲ
ATA AMERICAN TRAVEL AGENCY,

1857 West 47th St., Chicago, III. 60629
Tel.: (312) 376-7228 arba 376-6755

Organizuoja ekskursijų. i IJetutą. 1978 m. lapkričio m?>n. Ekskursi
jos dalyviai išvyks iš New Yorkio lapkr. 1 d. ir grįš lapkr. 9 d. KelionS 
yra tik i Vilnią. LBktuvfa.1 ir pirąios klasčs viešbučiai yra rezervuoti.

Pilnu kaina $559.00
Keleiviu skaičius ribotas. Regristruokltfis dabar. 

Pirmiau atvykusiems pirmiau patarnaujama.
Dėl smulkesnių informacijų krelpkitSe vlršminEtu adresu ar 

telefonu.

į Mariją, 
Religinio

šeštokas 
pieveles, 

eilėraštis 
gauta iš 

gyvenimo

CHRISTI. 1973 m.

• LAIVAS. 1973 m. rugpjū
tis. Nr. 8. Religinio ir tautinio 
gyvenimo mėnesinis žurnalas. 
Leidžia Marijonų vienuolija, 
adr. 4545- W. 63 St., Chicago, 
III. 60629. Metams $4.00. Redak
torius kun. J. Prunskis.

Šiame numery kun, St. Raila 
išryškina artėjančių šventųjų 
metų prasmę; prel. L. Tulaba 
pateikia faktus apie Vatikano 
rodomą dėmesį Lietuvai; kun. 
J. Prunskis pasakoja apie tau
rumu pasižymėjusius asmenis, 
apie silnumą nugalėjusius alko
holikus; Br. Zumeris informuo
ja apie Australijos katalikus; 
Diana Coe aprašo, kaip pavyko 
išlgelbėti tragiškon padėtin atsi
dūrusį darbininką; gail. sesuo 
pasakoja savo pergyvenimus 
komunistų kontroliuojamoje li
goninėje; dr. A. Garūnas per
spėja, ką daryti ištikus širdies 
smūgiui, dr. agr. A. 
moko, kaip laistyti 
Duodama įspūdingas 
— giesmė 
Lietuvos, 
apžvalga.

• LUX
liepos mėn. Nr. 4. Amerikos lie
tuvių Kunigų Vienybės leidžia
mas žurnalas. 4545 W. 63 St., 
Chicago, III. 60629. Redaktorius 
kun. A. Juška. Technikinis red. 
kun. p. Cinikas, MIC.

Kun. A. Paškus ajprašo Ame
rikoje pravestų sociologinių - 
psichologinių kunigų studijų re
zultatus. Duodamas pokalbis su 
Kun. Vienybės pirm. kun. V. 
Kontautu ir su Kun. Vien. sokr. 
kun. V. Zakaru. Iš jų aiškėja, 
kad Kun. Vienybė, išspausdinu
si Naująjį Testamentą, ruošiasi 
parūpinti naują ritualo laidą ir 
sekmadienio mišiolėlį. Lietuviš
kos laidojimo apeigos jau iš
spausdintos. Vysk. V. Brizgys 
aiškina apie pasiruošimą šven
tiesiems metams. Marijonų pro- 
vinciolas kun. J. Dambrauskas 
pasakoja apie vienuolijos 300 
sukaktį, nuveiktus darbus ir 
ateities užmojus, plati lietuvių 
kunigų gyvenimo kronika.

• PASAULIO (LIETUVIŲ 
JAUNIMAS. Informacinis žur
nalas, leidžiamas Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos Ryšių 
centro. Vyr. red. J. Jasaitytė. 
Adr.; 2422 W. Marųuette Rd., 
Chicago, III. 60629.

Tai antrasis žurnalo numeris. 
Planuojama teisti kas du mėne
siu. Perteikiamos Pietų Ameri
kos lietuvių kongreso Brazilijo
je rezoliucijos, to kongreso jau
nimo sekcijos svarstymai. Apta
riamos knygos: Landsbergio 
“Penki stulpai”, K. Bradūno

• MUSŲ SPARNAI. Lietuvių 
evangelikų reformatų žurnalas. 
1973 m- birželis. Nr. 34. Leidžia 
Liet. Evang. ref. kolegija. Red. 
J. Kregždė, 2439 W. 51 St., Chi
cago, III. Kun. St. Neimanas 
duoda religinių minčių apie ra
mybės siekimą, informuoja apie 
bažnyčių stovį Europoje, Sovie
tų Sąjungoje, aprašo Deltuvos 
parapiją. J. Kregždė pateikia is
torinių žinių apie Abraomo Kul
viečio kolegiją, duoda biografi
nių žinių apie poetą Dagilį ir 
mok. J. Dilį. V. Karosas apta
ria knygą apie Lietuvos univer
sitetą. J. Jokūbonis perteikia 
papiliečių padavimus, S. Dagys 
rašo apie Klaipėdą. Duodama 
kronika iš protestantų gyveni
mo ir apie įvykius Lietuvoje.

tų, spaustuvių, profesorių, spor
tininkų. Surinkta daug informa
cinės medžiagos, visų pirma iš 
Brazilijos,o taip pat ir iš viso 
pasaulio, ypač didelė adresų 
gausa. Paskutiniu metu tai pir. 
mas toks leidinys išeivijoje.

Nuo
1914 Metų

I Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų

' paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.''

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

• BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
ŽINYNAS. Lietuvių ir portuga
lų kalbomis paruoštas informa
cinis leidinys apie Brazilijos ir 
viso pasaulio lietuvius. Paruo
šė BLB akademinis sambūris. 
Išleido Br. liet, bendruomenė. 
Tiražas 2,000, adr.: Caixa pos
tai 2928, 01000 Sao Paulo, SP, 
Brasil, S. A. Pateikiami liet, 
dipl. tarnybos adresas pasauly
je, Liet., bendruomenės centro ir 
įvairių kraštų adresai, religinių 
įstaigų adresai, Lietuvių švento
vės, pasaulio lietuvių laikraščių 
adresynas, knygų leidyklos, ra
dijo programos, lietuvių švieti
mo įstaigos, draugijos, jaunimo 
organizacijos, stovyklos, lietu
vių organizacijos, adresai Bra
zilijos liet, advokatų, chemikų, 
dailininkų, ekonomistų, fotogra
fų, gydytojų, inžinierių ir archi
tektų, amatininkų, buhalterių, 
kunigų, mechanikų, menininkų, 
mokytojų, prekybininkų, pra
monininkų, rašytojų ir žumalis-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois, 60629

Tel. PRospect 6-8998

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufaeturers

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

Tel. Virginia 7-7258 - 59

All accounts com- 
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ąuarteriy.

J°/o

4 Years Savings 
Certificates

(000'9$ nmmpųjv)

CHRYSLER — PLYMOUTH — IMPERIAL — VALIANT

BALZEKAS MOTORS
4030 Archer Avenue Tel. VI 7-1515

Now ... A New Service From BalicekasI

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

For Reniais Call Mike Kool at VI 7-1515

Nauji 1973 PLYMOUTH, 2 dr. DUSTER $2,376.00 

Nauji 1973 CHRYSLER 4 dury — nuo $3,695.00 
Daugumas automobiliu turi Air Coaditioming.

Yra likę keletas naujy 1972 metu 4 dury 
PLYMOUTH tik už $1,864.00

VARTOTI gerame stovyje AUTOMOBILIAI parduodami 
URMO KAINA.

Turime naujų ir vartotų STAT10N WAGON.

Seniausias CHRYSLER prekybininkas Chicagoje



Depresijos periodas meniškai 
pavaizduotas ekrane

STASE SEMĖNIENĖ

Nors vasaros sezonas niekad 
nėra palankus filmo teatrams, 
tačiau šią vasarą daugely did
miesčių ekrane pasirodė vienas 
geriausių filmų “Paper Moon”. 
Reklamuojamas, kaip vienas 
penkių geriausių (net ne dešim
ties, kaip ligi šiol įprasta), jis 
šį kartą tikrai vertas reklamos 
vardo. Pastatytas pagal Joe Da- 
vid Brown romaną “Addie 
Pray”, jo ir visas turinys dau
giausia liečia mažą mergaitę 
Addie. Tai stiprus filmas apie 
suktą spekuliantą ir mažą mer
gaitę, kurie kartu kasa sau pra
gyvenimo šaltinį nelegaliu būdu, 
kovodami su tikru vargu ir dep
resija Kansas ir Missouri apy
linkėse apie 1936 m.

Režisierius Peter Bogdano- 
vich pastatė šį filmą senu sti
lium laibai realiai ir įtikinančiai. 
Netgi parinkimas jo nespalvo
tame fone depresijos laikotarpį 
padaro dar labiau slegiančiu, at
vaizduoja daug gyvenimiškiau. 
Gal dėl to mažoji Addie beveik 
niekad nesišypso: ji pati mato 
gerai, kad nėra dėl to šypsotis.

Filmas atsiveria vėlyvą po
pietę jos motinos laidotuvėse 
vėjo iššluotoje lygumoje. Jos 
motina (tai sužinome iš mergy
tės branginamos senos fotogra
fijos) buvo pliuškė prasčiausios 
rūšies. O Addie yra berniukiškų 
polinkių, dėvinti kelnes ir marš
kinius. Paskutiniu momentu ati
darda senas, barškantis auto
mobilis, išmesdamas tūlą Moses 
Pray, sukčių ir, gal būt, net tos 
mergytės tėvą. Jis pažada nu
vežti mergaitę giminėms į St. 
Joe miestą, bet daugiausia tik 
dėlto, kad ištrauktų 200 dol. 
šantažavimo būdu. Jo pagrindi
nis “užsiėmimas” yra pardavi
nėti našlėms, neva ką tik miru
sio vyro iš anksto užsakytą ir 
aukso raidėmis jų vardu užra
šytą, šv. Raštą liuksusiniame 
įrišime.

Tada atsiveria devynerių me
tų mergaitės “gabumas”, mo
kančios brangiau ir greičiau 
parduoti minimą prekę.

Filmas sukasi daugiau apie tų 
dviejų sukčių “meniškumą”, ne- 
gh jų sukčiavimą. Bogdanovich 
tiktai atskleidžia tą sukčiavimo 
žaismą kaipo jų bendrą patyri
mą, kuriuo dalinasi jo abu pa
grindiniai charakteriai ir kuris 
juodu abu sujungia. Tie momen
tai yra kartais labai juokingi, 
bet dar daugiau charakteringi 
ir pagaliau be galo jaudinan
tieji.

Vyrą gabiai suvaidina Ryan 
O’Neal, o mergaitę — gyveni
me jo tikra duktė Tatum O’Ne
al. Tačiau, tur būt, nei vienas 
žiūrovas nebuvo pasiruošęs ar 
net nesitikėjo pamatyti stebėti
ną pasitikėjimą ir gilų įsijauti
mą į rolę, ką Tatum parodo ir 
atidengia, kas iš tikrųjų ir yra 
pagrindinė rolė. Ji vaidina, kaip 
tikra veteranė ar sena profesio
nalė. Netgi tokio laukiamo vai
kiško žavumo, kaip Shirley 
Temple ar jaunutė Elizabeth 
Taylor turėjo, ji tuščiai nemėto.

Visiškai ne. Tatum O’Neal su
kuria stiprų charakterį tiesiog, 
kaip sakoma, pagautą tuštumo
je. Ji patraukia žiūrovo dėmesį 
ir nepaleidžia nei vienam mo
mentui — taip malonu stebėti 
jos puikią vaidybą. Ji turi kele
tą neit labai sunkių scenų, ku

rias išveža pasigėrėtinai. Pa
vyzdžiui, vienoje vietoje, Kan
sas viešbutyje, galėjo išeiti far
sas, bet dėka jos vaikiško rim
tumo momentas virto gyveni
miška įtikinančia scena. Moses 
pasigavo pakeliui vieną pliuškę, 
p’gią “šokėją”, vardu Trixie De- 
light, ir jau kombinuoja ateitį 
su ja. Bet Addie smarkiai pa
vydi. Ji padaro suokalbį su Tri- 
xie juoduke tarnaite Imogene 
(žavėtinai suvaidinta P. J. John 
son). Kartu juodvi sutaria įsi
vilioti viešbučio tarnautoją j 
Trixie kmbarį ir tada praneš
ti Moses. Abi mergaitės puikiai 
parinktos tai scenai.

“Paper Moon” reikia vertinti 
kaip puikų ano slegiančio laiko
tarpio atvaizdavimą. Depresiją 
čia mes matome charakterių 
akimis, leidžiant jiems pasilikti 
tikrais individais. Ką Addie ar 
Moses beveiktų šiame filme, 
žiūrovai jaučia, kad tai jie daro 
patys labai noriai, bet ne kaž
kokios rašytojo rankos stumia
mi, kaip marionetės.

Filmas skiriamas mažiems ir 
dideliems. Vertinant moraliniu 
atžvilgiu, nelabai norėtųsi, kad 
mažiukai matytų, kaip devyne
rių metų mergytė rūko (ir ge
rai įtraukdama ir išpūsdama 
dūmą), keikiasi, suka ir vagia. 
Netgi pati pabaiga neįtaigoja 
jos sugrįžimo į normalų gyve
nimą, bet atvirkščiai — abu iš
dunda vėl į “kombinacijų” ryto
jų. Bet tai jau būtų atskira te
ma.

Chagallo biblinis 
muziejus

Pasaulinio garso dailininkas 
Mare (įhagall mėgo biblines te
mas. Pereitą dešimtmetį, gyven
damas Prancūzų Rivieroj, jis nu
tapė spalvingų paveikslų seriją 
Senojo Testamento temomis. 
Vietinės koplyčios tiems paveiks
lams buvo per drėgnos. Cha- 
gallis nenorėjo jų parduoti ir nu
sprendė, padovanoti Prancūzijos 
kultūros ministeriui Andre M-al- 
raux. Sis parūpino tiems pa
veikslams pastatyti specialias mu
ziejines patalpas. Praeitą savai
tę, menininkui sulaukus 86 m. 
amžiaus, buvo atidarytas tasai 
Nicoje pastatytas muziejus, kai
navęs apie 2 mil. dolerių.

Tad pirmas prancūzų muziejus, 
paskirtas dar gyvam menininkui. 
Muziejus pavadintas Tautinis 
Mare Chagal'l bi Minės žinios mu
ziejus. Dabar Riviera bus dar tur
tingesnė meno židiniais. Be minė
to Chagalliio muziejaus, čia yra 
Leger muziejus Blate, Picasso 
rinkinys Atiibėse, Matisse koply
čia Vence ir Maeght fundacija 
St.-Paul-de-Vence.

Naujam muziejui, be 17 stam
bių aliejinių paveikslų, Chagallis 
dar padovanojo 39 guašo kūrinius 
ir 105 graviūras iš jo kelionės į 
Palestiną, įvykusios 1931 m. Tai 
buvo vienas ir garsių darbų •— 
meno prekybininko A. Vollard 
užsakytasis šv. Rašto iliustraivi- 
mas.

Naujame muziejuje paveikslų 
sukabinėjimą prižiūrėjo pats 
Chagalfe. Savo šventraščio ždriią 
tame muziejuje jis taip aptarė: 
“Nenoriu, kad ši vieta būtų nei 
muziejus, nei koplyčia, o vieta, 
kur gali kiekvienas ateiti pasi
melsti ar savaip pasvajoti”.

Turistai Nuotr. K. A.

Skaitytoji) nuomonėj

KALBININKAI 
IR VISUOMENĖ”

Iškilus ginčui tarp visuome
nės atstovo L. Dambriūno ir 
kalbininkų atstovo prof. P. Skar 
džiaus, atrodo, reikalinga dau
giau tuo klaus mu pasisakymų. 
Tebūnie man leista būti sker
džiaus atstovu.

Mes pagyvenę tarp svetimų 
vos keliasdešimt metų, ir jau tu. 
rim begales svetimybių savoje 
kalboje, o jaunesniųjų daugelis 
jau nemoka savos kalbos, tai 
lengva įsivaizduoti, kokia mūsų 
kalba buvo po daugel metų sve
timųjų vešpatavimo Lietuvoje.

Daugelis pamiršo savo kalbą, 
pavardes taip iškraipė, kad nei 
iš pavardžių, nei iš kalbos lie
tuvio nebuvo galima atpažinti. 
Gryniausia kalba išliko tik kai
me, ypač skerdžiaus pasakose 
ir liaudies dainose. Tiesa, sker
džiaus žodynas buvo per siau
ras, dėl to visuomenė ir kalbi
ninkai jį plečia. Džiugu, kad 
ginčas tarp v suomenės ir kal
bininkų vyksta, tai rodo, kad 
mūsų kalba gyva.

Mano tėvai kalbėjo ta pačia 
kalba, kuria kalbėjo Vinco Krė
vės Skerdžius, išskyrus tik tai, | 
kad dviskaitos neskyrė nuo dau
giskaitos. Aš buvau tas vaikas, 
kuris buvau Skerdžiaus pasakų 
taip įbaugintas, kad p rkioje ant 
suolo sėdėdamas bijojau kojas 
nuleisti žemyn. Tokioje aplinko
je augdamas, ir aš kalbėjau ta 
kalba nuo pat mažens, žinau, 
kad skerdžiuvienė paršus praus
davo nekotaitėje, aš, darydamas 
švilpukus ar drožinėdamas laz
deles, sėdėdamas ant kelmo, gy
vulius ganydavau tik savoje že
mėje, bet poterius kalbėdamas 
sakydavau: “Kaip Danguje, taip 
ir ant žemės”. Ta’p pat, kaip ir 
skerdžius. Dėlto manaū, kad tu
riu pasisakyti skerdžiaus vardu 
ir paaiškinti, dėl ko taip, o ne 
kitaip vartojom.

Manau, kad kalbos taisyklin
gumui nustatyti neturėtų būti 
imami pavyzdžiai iš vertimų, 
nes vertėjai nevisada būdavo 
kalbininkai ir žodžius vartojo 
taip, kaip buvo svetimoje kal
boje parašyta. Nevertėtų visada 
remtis ir liaudies kūriniais (k au 
lė kieme dvokia — stale kve
pia), nes jie dažnai vartojo ne
teisingai tam, kad labiau derin
tųsi ir gražiau skambėtų. Daž
nai dainose buvo statomas kir
tis ne vietoje tam, kad daina 
gražiau skambėtų. Ne viskas 
yra svetima, kas vartojama kaip 
pas kitus, nes buvo laikai, kad 
iš lietuvių skolinosi kiti, pvz. 
žydai, gyvenantys gana toli už 
Lietuvos ribų, vadinasi litva- 

kais, nes ji® turi daug lietuviš
kos kilmės žodžių. Arba kiše- 
nius panašus į lenkišką kišenę, 
bet žodis lietuviškos kilmės nuo 
žodžio kišti.

Skerdžius turėjo taip pat sve
timų žodžių, tet juos lietuvino 
ir vartojo taip, kad nebūtų dvi
prasmiškumo. Manau, kad šio 
skerdžiaus tikslo turėtų būti lai
komasi ir toliau. Skerdžius, 
vengdamas dviprasmiškumo, 
skirsto daiktus ir grupėmis.

1) Daiktai, kurie turi viršų 
ir vidų, arba daiktai, kurie turi 
viršų ir apačią, nevartojami su 
vietin nku, nes bus dviprasmiš
ka, pvz.: spinta, namas( kiau
šinis, obuolys, žemė (žemės ru
tulys), stalas, siūlas ir t. t.

2) Daiktai, kurie turi vidų ir 
kraštus, bet neturi viršaus, var
tojami vietininku, pvz.; kublas, 
kibiras, dubenis ( lėkštė, sėtu
vė, sietas (rėtis), nekočia, vė
tyklė, ąsotis ir t. t.

3) Plotai, kurie ribojasi lini
jomis, ežioms ar tvoromis ir 
daiktai ten esantieji laikomi, 
kad jie yra viduje ir reiškiame 
vietininku, pvz.; apskritimas, 
kiemas, laukas (tam tikras plo
tas jo), tas pat ir su dirva ar 
žeme, jei mes kalbam tik apie 
ribotą plotą (ne žemės rutulį).

Pastaba. Suolai yra dvejopi: 
senoviški suolai, kurie neturi nei 
priekio nei užpakalio ir ten sa
koma ant suolo, bet jei suolas 
yra bažnytinis ar mokyklinis, 
tai jau reiškiama su vietininku 
-ir klausantis iš karto gauna

PASSBOOK see us for

Mutual Fedrai 
Savings and Loan

2212 W1-ST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 60608

Petf.r Kazanauskas, President Tel.: 847-7747

HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

69 YEARS SERVING CHICAGOLAND

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNOS 
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1218
11028 Southwest HIgbway, Palos Hills, III. Tel. 974-4410

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-1138-39

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ., CICERO, ILL Tel. OLymplc 2*1003

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Prisimenamas F. G. Lorca šeštadienis, 1973 m. liepos mėn. 2& d-

1936 m. rugpiūčio I9d. savo 
gimtajame Granados mieste su
šaudytasis ispanų poetas ir dra
maturgas šiuo .metu vis labiau 
garsėja. Štai net ir Lietuvoje jau 
1966m. buvo išleistas rinkinukas 
su jo eilėraščių pluoštu ir “Ber- 
nardos Albos namais” (išvertė 
A. Churginas).

Apie jį vis daugiau pasirodo 
naujų daubų.Bandoma iša:š jintii, 
kaip jis žuvo, ir ta tema jau yra 
ipairašyta neviena knyga. Kas tuo 

1 garsiuoju poetu domtsi;, tai žno, 
kad iki pat karo jo mirt’ss faktas 
buvo panaudojamas peni tino 
propagandai. Buvo plačiai ka1- 
barna, kad Ispanijos pi lietinio 
karo metu jis dalyvavęs kovose 
anarchistų gretose, bet tai nepa
tikę komunistams, kurie jį ir nu
šovę.

Tiesa, Frederico Garaia 
nusistatymu, tur būt, buvo res
publikonas, bet jis nidkur neko- 

i vojo nė vienos dienos Kaip dabar 
Jan Gibson liudija anglų kalba 

! išleistoje knygoje “The death of 
' Lorca”, liepos 16 d. nalktin'u 
traukiniu kartu su Rafaeliu: paskaitų. 

■ Martiinezu Nadalu (dabar 'pro
fesorium Londone) iš Madrido 
grįžo į Granadą, o liepos 17d. 
prasidėjo įpiiliietinis karas, par po
rą dienų apėmęs visą kraštą. Jei
gu Loroa, sako, būtų nepajudė
jęs iš Madrido, tai būtų išlikęs

MIRĖ GONCOURT AKADEMI
JOS PREZIDENTAS

Prancūzų rašytojas Roland 
Dorge’.ės, garsiųjų Gom'ourt pre-| 
unijų akademijos prezidentas per 

Į 17 paskutiniųjų metų, mirė Pary
žiuje kovo 18 d. Buvo autorius 
apie 20 knygų, iš kurių ypač pa
garsėjo jo “Les, Croix de Bois” 
(Mediniai kryžiai) — pergyveni
mai iš I pasaulinio karo. Tai 
prancūzams tas pats, kas vokie
čiams Remarųue romanas “Vaka
rų fronte nieko nauio”. Dorgcles 
turėjo 86 m. amžiaus. Do-gele.: 
fontanas “Mediniai kryžiai ’ iš 
verstas ir į lietuvių kalbą.

RAŠYTOJA ZACHARCENKO 
IŠMETĖ IŠ SĄJUNGOS

Persekiodami ukrainiečius ra
šytojus, maskviniai komunistai! 
iš rašytojų sąjungos išmetė ra
šytoją V. I. Zacharčenko, taigi 
jo raštai dabar nega.ės būti 
spausdinami. Jis pašalintas ir iš 
“Molod Cerkaščyny” redakcijos. 
Jam nebeleidžiama nė skaityti

Loroa

gyvas.
Gimtojoje Granadoje Lorciai 

buvo pavojinga. Jis jau anksčiau 
ne kartą buvo pasisakęs prieš 
biurokratiją, netoleranciją iiir vi- 
sokiią ipamipą. Tai, pilietinio karo 
audjrai prasidėjus, jo imta ieško
ti. Lorca slapstėsi pas savo drau
gą, falangai priklausiusi poetą 
Liūs Rozales. Kad Lorca yra 
Granadoje, žinojęs buvęis parla
mento narys Alonso, nes jis tuo 
pačiu traukiniu, važiavo iš Mad
rido. Alonso ir dabar sako, kad 
jis Pilk 'padėjęs surasti ir suimti po
etą, o sušaudyti nusprendę vi
siškai kiti asmenys.

Kai ipoetas buvo suimtas, pra
dėjo plaukti prieš jį skundai. Be 
kita ko, jiis buvo pakaltintas ir 
pedenastiija.

Dabar visi supranta, kad kvai
la 'buvo šaudyti Lorcą. Bet pi
lietinio karo įkarštyje kvailybė 
dažnai laimi prieš protą. Neuž
tenka dar, kad jis buivo sušau
dytas: apie dešimtmetį ir jo pa
vardė buvo pavojinga minėti.

200,000 DOL. (STUDENTU 
STIPENDIJOMS

McDonald spausdinimo bend
rovė paskyrė Cincinnati miesto 
St. Xavier universitetui 200,000 
dol., kad juos panaudotų stu
dentų stipendijoms.

I
i

vaizdą, net koks ten suolas esąs.
Tai tokios yra skerdžiaus tai

syklės, nors dabartiniai kalbi
ninkai jų nepripažįsta, bet at
rodo, kad visuomenėje jos įlei- 
dusios šaknis. Ant. Basalykas

MIRĖ BRITANIKOS LEIDĖ
JAS

William Benton, 72 m., Ency- 
clopedia Britanica leidėjas, mirė 
Wa dorf Tovvers viešbuty, New 
Yorke. Jam per 25 m. vadevau- 

I jant enciklopedijai, to leidinio 
| globėjas Chicagos universitetas 
' gavo pelno 29 mil. dolerių.
i SOVIETAI PERSEKIOJA 
UKRAINIEČIŲ INTELEKTU

ALUS

Iryną Stasiv-Kalynets, 32 m. 
poetę, komunistai nuteisė 6 ma
tams kalėjimo ir trejiems metams 
ištrėmimo.

Stephania Šabatura, kilimų kū- 
į nmo menininkė, nuteista 5 met. 
, kalėjimo ir 3 metams ištrėmimo.

DVASINIU STUDIJŲ 
INSTITUTAS

Chicagos domininkonai Riivcr 
Forest vienuolyne šią vasarą nuo 
liepos 9 ilki 27 d. ves naujai ati
daroma tam laikui Dvasinių stu
dijų institutą, skintą kunigams ir 
vyrams vienuoliams.
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vaikas,

Nepamirškime pačių pirmųjų mokytojų

DOMĄ PE1RITYTĖ

Esame labai susirūpinę šešta
dienių lituanistinėmis mokyklo
mis, vasaros stovyklų organiza
vimu paaugliams ir jaunuo
liams. Pagaliau, pastaruoju lai
ku vis labiau įeina madon ruoš
ti studijines dienas, arba savai
tes ir suaugusiems. Jų tikslas 
papildyti ir pagilinti profesines 
ar ideologines žinias savųjų tar
pe. Visa tai reikalinga ir nau
dinga lietuviškumui palaikyti ir 
stiprinti.

Dabar pats laikas būtų at
kreipi rimtą, dėmesį į pačius jau
niausius lietuviškos bendruome
nės narius — vaikus, jų pirmą
ją mokyklą — šeimos židinį ir 
jų pirmuosius mokytojus — tė
vus. Nesidomėdami šia sritimi 
lietuvybės išlaikymo pastango
se, paliekame atvirą didelę 
spragą, pro kurią lengvai — be 
jokių kliūčių — ateina nutautė
jimas. Skubėkime šią spragą, jei 
neužtverti, tai bent mažinti.

Ar mes tikime ar ne, bet lie
tuvybės išlaikymas išeivijoje 
priklauso nuo tėvų, nuo jų pa

Sūpuoklėse Nuotr. V. Maželio

Goldai nesimato 
pasitraukimo

Iš Jeruzalės ateinančiomis ži
niomis, Goldą Meir yra 75 m. ir 
dažnai pareikšdavo norą pasi
traukti iš viešo gyvenimo, bet ji 
vadovaus savo valdančiai parti
jai ir sekančiuose rinkimuose 
ateinantį rudenį.

Izraelio ministerės pirminin
kės nutarimas buvo paveiktas 
“draugų ir kolegų maldavimų”, 
kad ji yra vienintelė tinkama 
tai pozicijai. Nežiūrint jos am
žiaus, Goldą Meir yra kieta, iš
radinga kovotoja. Ateinančios 
savaitės atskleis Goldos Meir jė
gas.

Neklauskite nutukusio 
gydytojo dietos patarimų
Alabamog universiteto medi

ciniškų studijų išdavos sako, jei 
esi per storas, būtų geriausiai, 
kad kreiptumeis j ploną gydyto
ją.

Aptukęs gydytojas gali per 
lengvai pažiūrėti į storulį pa
cientą ir, vadovaudamasis savo 
paties blogais papročiais, duoti 
blogą medicinišką patarimą. 
Taip sako 832 gydytojų ir jų 
žmonų studija.

Dar daugiau, sako tyrinėtojas 
dr. Emanuel Cheraskin; gydy
tojas, kuris rūko, niekad pri
mygtinai nepabrėš rūkymo ža
los, kaip tas, kuris nerūko.

Net gydytojas, kuris nemėgs
ta mankštos, nešryškins mankš
tos svarbos j paciento sveikatos 
stovio pagerinimui ar net am
žiaus prailginimui.

Tyrinėtojai priėjo išvados, 
kad gydytojai ir jų žmonos iš
vysto tas pačias biochemines 
problemas. Gydytojai su aukšta 
cholesterolio doze kraujuje yra 
linkę turėti žmonas su ta pačia 
bėda.

Tyrinėtojas taipgi atidengė, 
jog jis rado, kad vedusios poros 

' įgauna panašų kraujo spaudimo 
lygi po 15 m. vedybų.

Visi tie tyrimai sako, kad tai 
“paveldėta”, jog jie yra stori, I 
jie skelbia “visišką beviltišku- ■ 
mą”, pasakė dr. F. Cheraskin. į 
“O faktas yra, kad toje šeimoje 
visi jie valgo,kaip kiaulės”.

Mirtį nešantys batai
Londone, Anglijoje, karališ

koji draugija nelaimėms iš
vengti išleido perspėjimą mote
rims, o ypač vairuojančioms 
mašiną, kad dabar labai mado
je ir plačiai vartojami batai su 
paaukštintais padais neša mir
tį. “Perdaug išpūstas padas 
reiškia, kad vairuotoja nejau
čia stabdž:ų ir jai perdaug sun
ku atskirti stabdį nuo gazo pa
davimo įtaiso”, rašoma, “o tai 
gali turėti tragiškas išdavas”.

Etiketas
Etiketo ekspertai sako, kad. j 

kai moteris pasikelia nuo stalo ■ 
išeiti iš reetorano ne visi sėd'n- ; 
tieji prie stalo- vyrai turi atsi- ' 
kelti — ti’ tai vyras sėdintis iš i 
jos kairės, kad padėtų jai ati- i 
traukti kėdę.

Paskanintas gėrimas
Bevelk kiekvienas gėrimas, 

netgi vyno stiklas, bus daug 
skanesnis, įdėjus šviežio apelsi
no skiltelę.

siruošimo auklėjimo uždavinius 
atlikti. Jei tėvai nebus pajėgūs 
įžiebti lietuviškumo kibirkštį 
priešmokykliniame vaiko amžiu
je, tai vėliau ir didžiausios pa
stangos bėatneš menkus vai
sius.

Šių dienų psichologinių tyri
nėjimų duomenys aiškiai rodo, 
jog svarbiausias žmogaus am
žius yra pirmieji šešari metai. 
Šitame laikotarpyje susiformuo
ja žmogaus asmenybės bruožai, 
kurie vėliau yra nebekeičiami, 
kaip ir namo pamatai.

Jei šių dienų mokslas ski
ria didelę reikšmę kūdikystės ir 
vaikystės laikotarpiui, kaip tu
rinčiam lemiamos įtakos į suau
gusiojo charakterį, į jo elgseną, 
į jo nusistatymą dvasinių verty
bių požiūriu, į jo polinkius ir 
t. t.; tai ir mes lietuviai, neiš
spręsime tautinės ištikimybės 
problemos patenkinamai, palikę 
šeimą su jos mažaisiais vaikais 
nuošalyje, t. y., už lietuviškojo 
švietimo ribų.

(Bus daugiau)

O. Baužienė šauksmas

SU POETE APIE JAUNIMĄ
Norėdami duoti daugiau 

progos pasireikšti mūsų jau
nimui, čia dedame pasikalbė
jimą, kuris buvo parašytas 
kaip pratybų darbas Pedago
ginio lituanistikas instituto 
žurnalistikos kurse. Studentė 
A. Katiliškytė darė pasikal
bėjimą su savo motina poete.

-Red.
Neseniai išėjo Liūnės Sute

mos naujas poezijos rinkinys 
“Badmetis”. Šia proga kreipiau
si į autorę su keliais klausimais:

— Sveikinu su naujai išleista 
knyga. Norėčiau paklausti, ką 
galvojate apie lietuvių jaunimą 
Amerikoje? Ar manote, kad jis 
reikiamai veiklus?

— Man atrodo, kad politi
niuose įvykiuose, pavyzdžiui, 
spontaniškose demonstracijose, 
parašų rinkimuose ir t. t. jauni
mas yra veiklus ir dirba su už
sidegimu. Kultūrinėje srityje, 
išskyrus šokių ir dainų šventes, 
jis galėtų būti veiklesnis, ypač 
spaudos darbuose.

— Su tuo tenka sutikti. Jau
nimo centre mokslo motų eigoje 
kas ketvirtadienį yra praveda
mi žurnalistų kursai jaunimui, 
ir taip pat Pedagoginiame insti
tute yra einamas žurnalistikos

ĮVAIRENYBĖS

Kada vaisiai geriausi?
Dažnai tenka matyti moteris 

krautuvėse ar turguje maigant 
pamidorus ar vaisius ir stebėti, 
kad jos nežino, ką daro. Ypač 
perkant arbūzus, atrodo, dau
gelis nenusimano, ką išsirinkti.

Štai, keletas patarimų iš šios 
srities, kad arbūzas yra prino
kęs, anot daržovių ir vaisių ži
novo:

1. Geltonasis arbūzas (vad. 
Cartaloupe): oda turi būti gels
va, ne žalia. Iš abiejų galų 
minkšta, o taipgi kvepėti.

2. Raudonasis arbūzas (Wa- 
termelon): parinkti trejetą ar 
daugiau. Trinktelėti stiprokai 
rankos krumpliais. Tas, kuris 
išduos tuščiausią garsą, yra pri
nokęs.

3. želsvasis arbūzas (Honey- 
dew): priglausti prie ausies ir 
pakratyti. Jei girdima, kad sul
tys ir sėklos juda viduje — pri
nokęs.

4. Papa ja (Papaya): švelniai i 
spuste.ti. Jei atrodo kaip 
guma — greičiausiai prinokęs. 
Bet jei ne, kai jį atidarote, už- Į 
daryti ir palaikyti ne šaldytuve 
dieną ar dvi.

5. Bananai yra labiausiai virš

kursas, tai gal greitai matysime 
spaudoje ir jaunų žurnalistų pa
sireiškimus. Kalbant apie Peda
goginį institutą, gal jūs buvote 
instituto suruoštame llnksmava- 
karyje? Kokį įspūdį jums šis 
vakaras suteikė?

— Linksmavario programa 
mane labai maloniai nuteikė. Ji 
buvo įdomi ir sklandžiai paruoš
ta bei atlikta.

— O ką galvojate apie patį 
institutą? Ar įtadeda jis mūsų 
jaunbnui ?

— Pedagoginis institutas, 
mano nuomone, yra vienas svar
besniųjų būtinybių mūsų gyve
nime. Jame mūsų jaunimas turi 
dar neįvertintą galimybę pra
plėsti savo žinias. Sakau neįver
tintą todėl, kad, palyginus, toks 
nedidelis skaičius jį lanko.

— Ką jūs galvojate apie jau
nuosius Lietuvos poetus? Ar 
yra kokie nors, kurie jums ypa
tingai patinka?

— Jaunųjų ir pačių jauniau
siųjų poezija mane žavi savo 
nuoširdumu ir savitumu. Ryš
kiausiai išsiskiriąs iš jų tarpo 
savo kūryba, man atrodo, yra 
Sigitas Geda.

Agnė Katiliškytė

kinami, kai rudos dėmės atsi
randa odoje.

6. Papajos sėklos naudojamos 
salotų paruošime.

.7. Nasturtos lapai yra malo
nus patiekalas salotų sumušti
ny.

Garsenybės patarimas 
moterims

Garsioji Patrice Munsel pata
ria moterims nevartoti jokios 
kosmetikos ant veido, einant į 
palūdimį. Tai ne tik sukepintų, 
bet ir galėtų pakenkti odai, ne
bent, jei būtų taukuota. O je-' 
taukuota, tai vėl varvės veidu.

Kriauklei nereikia vitaminų!

Kai šeimininkė verda daržo
ves ir likusį vandenį nusunkia į 
kriauklę, tai visi vitaminai kar
tu su vandeniu nuplaukia į 
vamzdžius. Nors visos virimo 
knygos pataria nuo daržovių 
nusunktą vandenį pavartoti 
padažams arba sriuboms, tačiau 
reta kuri šeimininkė tai daro. 
Todėl gera virėja turi virti dar
žoves neapsemtas vandeniu ir 
jo nereikės nupilti arba, jei jau 
atsiranda atliekamo po virimo 
— suvartoti Briubai ar padažui!

MOTERYSTĖS PROBLEMAS BESPRENDŽIANT
Knygų rinkoje pasirodė Hart

fordo diecezijos tribunolo vyr. 
teišėjo kun. L. Wrenn sureda
guotoji knyga: “Divorce and 
Remarriage in the Catholic 
Church” (išleido Nevvman Press 
New Yorke, 1973 m., 152 psl., 
kaina 4 dol. 95 et.).

Knyga — rimtas, kolektyvi
nis veikalas, susideda ils dešim
ties autorių straipsnių. Visi 
kompetentingu savo srityje. 
Prof. G- W. MacRae rašo apie 
moterystės principus Naujaja
me Testamente, Alphonsiana 
akademijos Romoje prof. B. 
Haering informuoja apie mote
rystės tribunolų praktiką, Ber- 
keley teisių mokyklos prof. J. 
Noonam informuoja apie mote
rystę romėnų, žydų, pirmųjų 
krikščionių praktikoje, St. Louis 
univ. prof. V- Bourke kalba apie 
moterystės ištikimybę ir filoso
fiją, Rochesterio teol. mokyklos

Britų kariuomenė ima 
naujokais moteris

Britų kariuomenė ruošiasi im
ti naujokais moteris į vadinamą 
“miliciją” — krašto ir piliečių 
apsaugai bei gynimui kovoti gu 
moterimis, nešančiomis bombas 
į pogrindį airių respublikoniškai 

i kariuomenei IRA (Irish Re- 
blican Army). Naujokės turės 
sulaikyti IRA moteris, kurios 
nuduodamos laukiančios kūdi
kių motinas, slaptai įgabena 
sprogstamą medžigą ir šautu
vus, paslėpdamos po drabužiais.

Tai didžiausia dabar britų ka
riuomenės problema. Jos leng
vai pereina sargybas ir kratos 
punktus, nes vyrai negali jų 
kratyti.

Dviguba alyvos nauda
Mėsai malti mašinėlę ištepki

te salotų alyva. Taip ne tik iš
vengsite rizikos, kad malamas 
maistas pakvips mašinos alyva, 
bet ir mašinėlė veiks daug ge
riau.

Ar saldainiai vaistai?
Mediciniškas žurnalas įtrau

kia į sąrašą saldainius, kaipo 
apsaugojančią priemonę prieš 
jūros ligą. Taipgi pažymi, kad 
tai geras vaistas arba bent 
ra pagalba alkoholizmo 
me. Daily News” savo Nr. 100.

Laimingos ekskursantės dr. Valentina Zubinienė ir Verutė Sklėrienė 
viename savo apsilankyme VVashiugtone, D. G. Nuotr. V. Noreikos
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prof., šešių knygų autorius J. 
Wynn informuoja apie moterys
tės tvarkymą nekatalikų tiky
bose, socialinės tarnybos atsto
vė H. MoDaniel pasakoja savo 
patyrimą, Viešosios opinijos ty
rimo centro prie Chicagos uni
versiteto direktorius A. Greely 
svarsto bažnytinį moterystės 
tvarkymą ir dabartinių laikų 
reikalavimus, adv. K. Hem žvel
gia į moterystę iš civilinės tei
sės pusės, Lojolos Univ. prof. E. 
Kennedy kalba apie gyvybinius 
ženklus moterystėje, o pats 
knygos redaktorius Wrenn —■’ 
ąpie moterystės nesuardomumą 
ir trapumą.

Studijų autoriai — rimti 
mokslininkai, dauguma teologai. 
Jie kelia reikalą sušvelninti kai 
kuriuos dabartinius griežtus 
Bažnyčios nuostatus moterystės 
srity. j. pr.

VIENOS LIBERALIOS 
KOLEGIJOS RŪPESČIAI

Antioch kolegija Ohio valsti
joje garsėja savo liberalumu Ta
čiau, kai JAV universitetuose da
bar palyginti ramu, toje kolegi
joje studentų streikas tęsiasi nuo 
bal. 20 d. Vandalizmu ir gais
raus padaryta apie 25,000 dolerių 
nuostolių. Pagalliau po septynių 
savaičių kolegija pašalino 19 stu
dentų ir 7 vadinamus aktyvistus 
profesorius ir vėl pradėjo veiki
mą, saugomą plioijos dalinių. 
Streikas kilo tada, kai kolegija 
pritrūko lėšų iir ryžosi sumažin
ti finansinę paramą studentams.

ALKOHOLIS IR 
DEFEKTYVŪS KŪDIKIAI

Britų medicinos žurnalas 
“Lancet” paskelbė studiją, įro
dančią, jog alkoholis gali būti 
priežastimi, kad gimsta defekty- 
vūs kūdikiai — netinkamais kau
lais, su nepakankamu kraujo kie
kiu, lėtai augantieji.

PILIULĖ IR KRAUJO 
IŠSILIEJIMAS

Dvylikos universitetų ligoninės 
priėjo išvados, kad gimimų kont
rolei vartojamos piliulės padidi
na riziką kraujo išsiliejimo snie

ge- i genyse. Apie tai pirmame pusfla- 
gydy-1 py paskelbė dienraštis “Chicago
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