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5/a/ne numery 
Ar išnaudojam visas galimybe? 
Gyvybes ieškojimai visatoje. 
Iš atsiminimu apie Putinę jo 10 mėty 
mirties sukaktuvių proga. 
Vinco Mykolaičio-Putino eilėraščiai. 
Apie vaiduoklius ir velnius. 
Nauji leidiniai. 
Kultūrine kronika. 
Moterų gyvenimas lo karšti ginčai, diskusijos. Mar

sas staiga pagarsėjo. 
Fenomeno kontroversiškumą 

didino dvi aplinkybės, linijų tie
sumas ir itališko žodžio netiksli 
interpretacija. Schiaparelli Marso 
linijas pavadinęs "canali". Į an
glų kalbą šis žodis būtų versti
nas "channels" , t. y. natūraliai 
susidariusios vagos. Bet "canali" 
labai panašiai skamba kaip į 
"canals", kurs reiškia dirbtines 
vagas. Ta i žmogaus intelekto ir 

sos iifšk/linės mūsų išeiviškosiosjdimo meno kūrėjai. Tautotyrai-franką;""-darbo produktas. Argi 

Kertine parašte 
Ar išnaudojam visas galimybes? 

T u r būt, patys didžiausi vi- Į keriopo meno mėgėjai, net l iau-

A. BADŽIUS 

1877 metais Marso planeta pri
artėjo prie žemės vos 40 milijo
nų mylių. Europos astronautai 
jau iš anksto ruošėsi šią pu:k:ą 
progą išnaudoti ir Marsą gerai 
apžvelgti. Vienas iš jų buvo ita
las Giovanni Virsinio Schiaoa-
relii (1835 — 1910), Milano ob
servatorijos direktorius. Koks bu
vo jo nustebimas, kai, esant ge
rom stebėjimo sąlygom, f's pama
tė ant Marso disko ištisa tinklą 
plonyč'ų linijų. 

Šis a ' radimas sukė'ė didelį susi
domėjimą ir padalijo astrono
mų bendruomenę į du lagerius: 
mažumą, kuri linijas matė, ir 

crr IEŠKOJIMAI VISATOJE 
Šimtas metu Marso kanalams 

augumą, kuri jų ne;zure;o. Ki-

veiklos akcentai yra dviejų pa
grindinių krypčių: praeitin ir 
ateitin. Paraidžiui nepamiršdami 
Tautos himno žodžių, mes vis 
Imką stiprybės ieškoti vien praei
tyje. O rūpestis ateitimi dažnai 
nustelbia net visus aktualiuosius 
gyvenamos dienos darbus, nuo 
kurių kaip tik vienokia ar kito
kia ateitis priklauso. Išvadoje ne
sakome, kad praeitis ir ateitis vi
sai išbrauktinos iš mūsų dėme-

rūpi ir visokia daugiaspalvė etni-
ka, kuria gali didžiuotis ir jau di
džiuojasi Amerika, įkurdama 
Washingtone net federalinės val
džios instituciją — American 
Folklife Center. 

Šis tautotyrinis darbas šian
dien gali būti itin našus, pasitai
kinus visas modernias technišką
sias priemones. Visiems laikams 
mes pagaliau turime suprasti, kad 
šiandien archyvas jau nėra vien 

neimpiikuoja 

sio rato. Tik norime, kad bent • tik rankraščių krūvos sinonimas, 
lygus dėmesys būtų skiriamas ir | Visa tautotyrinė buitis šiandien 
visai kultūrinei bei kūrybinei j 'au ne tik juodu ant balto užra-
dabarčai . Praeitis jau nepriklau- Homa, bet ir lengvai nufotogra-
so mums. ir jos nepakeisime • fuojama, įrašoma garsinėn juos-
A'eitis taipgi didžia savo dalimi i ton. nufilmuojama. Visu tuo rei-
bus jau ne mūsų. Tik dabartis į ketų plačiausiai naudotis ir mū-
betarpiškai yra mūsų pačių ran-jsų išeiviškam tautotyriniam dar-
kose. Kokia ji bus, kas joje šian- Į be. 
dien bus nuveikiama, pareina tiki Juk labai vertingas ir ateičiai 
nuo mūsų pačių nusiteikimo, su- i išsaugotinas, be vargo garsinėn 

kad Marse galį bū
ti protaujančių inteligentinių 
būtybių? Kas kitas galėtų tokius 
tiesius paviršiaus struktūrinius 
bruožus sukurti? Dėl to Marsas 
tapo labiausiai stebimas iš visų 
saulės sistemos narių. Tačiau nė 
pats Schiaparelli nė kiti to meto 
astronomai nė sapnuot nesapna
vo, kad, nė šimtmečiui neprabė
gus, žmogus sugebės nuleisti ro
botą ant Marso paviršiaus, iš arti 
į jį pasižiūrėk ir paieškoti ten ne 
tik kanalų, bet ir pačios gyvy
bės. 

Taigi, šimtas metų Marso ka
nalams ir jų "gyvybinėms" im
plikacijoms. 

Ekstraterestrinės — ne žemėie 
esančios gyvybės problema tiesiog 
svaigina žmogų. Tokioj gausy-
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Čia ne žvaigždes, o didžiulis spiečius galaktikų Berenikės Kasų žvaigždyne. Kiekviena švieselė tai vis atskiras Paukš
čių Takas, atskira galaktika. Tikima, kad iki jų yra 300 milijonų šviesmečių. Argi nė vienoje iš tų galaktikų nėra 
gyvybes? 

bėj galaktikų ir paskirose galak- šių į šį, kurie irgi būtų apgy-su tokia išvada nekovojąs, nes 
tikose susibūrus daugybei žvaigž
džių, kažkaip sunku tikėti, kad 
tik viena žemelė būtų išimtis, 
kad tik ji viena būtų apdovanota 
gyvybe. 

Panašiai galvojo prancūzų in
telektualas mokslo populiarizato-
rius Bemard de Fontenelle, kai 
rašė: "Aš pasirinkau tą filosofi
jos.dalį, kuri labiausiai gali suža
dinti smalsumą. Nes kas gali dau
giau mums rūpėti, jei ne žinoji
mas, kaip šis pa aalis, kuriame gy
vename, yra n;darytas ir ar ga-

venti, kaip ir šis." Jis pats turėjo; nieko nesą negalimo, 
laimės pragyventi visą šimtmetį: 
gimė 1657-tais, o mirė 1757 me
tais. 

tu būti kiti letu pasaulių. pana-

pratimo ir darbo. Ir jeigu ta da
bartis atliktais darbais bus reikš
minga, tai ir, tapus jau praeitimi, 
bus kūrybiniu impulsu ateičiai. 
Ir iš tikrųm, kūryb'ngas dabar
ties nusiteikimas ir svarus kultū
rinis jos palikimas yra pats stip
riausias ateities pamatas. 

| tą pamatą jau daug neišver
čiamų akmenų yra padėta. Ta
čiau tol: gražu ne viskas yra iš
naudojama, k-s bū'ina. O č:a 
W nesusisTdkas. ^'ang kas ga
li būt 
T-

prar>irxse.a am: 

juoston įrašomas dar gyvo nepri
klausomybės kovų dalyvio pasa
kojimas. Sibiro tremtinių ir bėg
lių į Vakarus prisiminimai, kū
rimosi svetimuos kraštuos kasdie
nybė, mūsų- juostų audėjų, kry
žių drožėfų, liaudies dainų dai
nuotojų ir pasakų bei įvairiau
sių atsitikimų sekėjų šiandieni
nė buitis ir jų Įkvėpimo šaltiniai. 
Vi^a tai rinktina ir saugotina, 
pasitelkus pačias moderniausias 
priemenes, kuriems mes vis dar 
e-ame per daug abejingi. 

Net ir iannimo tarpe č:a būtų 
galima sukeli tokiam darbui pa - į 
'aim'ruo entuziazmo, kaip, šaky-f 
s'm. moksleiviuose buvo sukeltas -
o- '-v'azmas rinkti tautosaka ne
priklauso .no;> Lietuvoje. Moky-J 
tojams ir tėvams paraginus, 
čionykštis jaunimas su paprastu 
aparatėliu lengvai gali juoston 
įrašyti savo senelių, tėvų ar 
šiaip pažįstama bei kaimynų 
įvairiausius pergyvenimus, dainas, 
pasakas, gali užkalbinti įvairius 
profesionalus, rašytojus, muzikus, 
ansambfininkus ir šiaip daug ką 
atsimenančius pensininkus, pap
rastai mėgstančius pasišnekėti. 

Šiandien visa tai mums, čia 
kasdien alkūnėmis pro viens kitą 
U^-">>—«"^<Jrtft **T*\An tW iJ-*"-1 

Sir VVilliam Herschel (1738 
— 1822) laikomas steliarinės as
tronomijos tėvu, visatos struktū
ros tyrinėjimo pradininku, suda
ręs pirmąjį Paukščių Tako mode
lį, suradęs septintąją saulės sis-į^to prezidentas, o sesuo garsio-
temos planetą Uraną, tad be abe-N 

tirti planetoms ir specialiai Mar
sui. 

P. Lowe11 buvo rimtas astrono
mas. Savo observatorijoj jis nusta
tė, kad saules sistemoje turinti bū
ti dar viena, devintoji planeta. I r 
jis buvo teisus. Planeta Plutonas 
buvo atrasta gerokai po jo mirties, 
t. y. 1930 m. 

Bet labiausiai jis domėjosi Mar
su. Juo daugiau jį tyrė, juo la
biau tikėjo, kad kanalai dirbtinu 
Pagal jį tokios tiesios linijos n e 
gali būti natūralios. Jos tikri ka
nalai, kuriais iš poliarinių sri
čių tiekiamas vanduo dykumoms, 
kad augtų augalai ir visa kita ga
lėtų gyventi. Vanduo turįs T:>ūti 
varomas milžiniškų pompų. Lo-
\vell apskaičiavimu, vandeniui 
taip toli varyti reikėtų 4000 kartų 
didesnės jėgos negu Niagaros 

I į krioklio. Jeigu Marso būtybės su-
I -eba tokią jėgą panaudoti, tai jos 
I turinčios būti aukštesnės inteli

gencijos, negu oies, žemės žmo
nės. Bet mes esam daug laimin
gesni. Mes patogiai ir nerūpestin
gai gyvenam, o jie Marse kovoja 
dėl savo egzistencijos. Jiems trūks
ta vandens Taip galvojo ir tikė
jo Lowell. 

Ne visi su tokiom Lor.ell iš
vadom sutiko. Marso gyvybės en
tuziastas susidarė su stipria opo
zicija., kilo karšti ginčai. 

Sio šimtmečio anglų astrono
mas Sir Harold Spencer Jonės (g. 
1890 m.) , 1933 metais tapęs bri
tų karališkuoju astronomu ir be 
kitų savo knygų parašęs įdo
mią knygą ekstraterestinės gyvy
bės klausimu "Gyvybė kituose 
pasauliuose" (fcife an the other 
Worlds) atmeta Loveell inteligen
tinių būtybių hJšpotezę. 

Tačiau fis tfti, kad šiokia to-
Loveli ( I S o o — 1 9 1 6 ) . Tai t d o m i ; ^ avtgmenUa K a l ė t ų ^ t u o t i . 
asmenybe. Jts^uri lancą buvo JAV : T e m p € r a t a r a ^ s a n t i p * S a « i 
Gip.omatas Chosės valstybėje, ku-
ri šiais laikais vadinama Korėja. 
Jo brolis buvo Harvardo universi-

Didžiausias kanalų dirbtinu
mo teorijos protagonistas buvo 
amerikiečiu astronomas Perciva! 

Galaktikų sp:e: -us UidZiųįų C rigo Ratų rajo t ' 
kompaktines galaktikos, o jų nuotolis nuo mSsų 2.3 t 
tografinio 48 inčų Srhmilt tetekopa plokšteles; ;as c 

nųįų žvaigždžių. Tik padidinus 200 inčų fotografijas, 
Čios galaktikos. 

įai. Ga-
r'ū bū ų pa'iesi < âug sri-

g [vaistus da rbo m?-
tc ' ų . d"r tebe'aukiančių mūsų 
u"" ' 'e^irna Tač'au ši kartą pa-
s:tenkrn"ime tik p'ačiausia pras-
mn 'au'otyrinio da bo i" tautoty-
rinės dokumentacijos problema. 

I pamastu žmonių, sakytume. 
į h'audies buitinę praeitį, o ypač 
į dar gyvą dabartį, šiandien vi
same pasaulyje yra kreipiamas 
dėmesys- Toji. mūsiškai tariant, 
tautotyra nori surasti, suregist
ruoti ir daryti iš to išvadas apie 
viską, ką paprasto, bet sieloje kū-
ryb :nso. žmogaus dvasia daro. 
atitrūkus nuo kasdieninės duo
nos rūpesčių. Tokiai tautotyrai 
voae svarbu pažinti tuos žmones, 
fairie vra iptkjvartoti kūn-binf' 
pasakojimu, kas buvo ir kas ap-J smulku ir nereikšminga. Bet bus Jctogtafuoią ai . . . . . . . _ • , me-
Imk yra, kurie yra dainos ir viso- j labai reikšminga, kai visa tai bus \ daagą galima siųsti Lietuvių1 

iškaitoma 24 gana 
•ną šviesmečių. Fo-
u atkirti nuo silp-
rode, kad taį esan-

sukaup'a ir palikta vienoje vie
toje. Tai bus lyg ir mūsų dabar
ties kronika. Tautotyrinė pras
me tai didelis turtas. Jo išsau 
mas arba jo dingimas pareina tik 
nuo nūsų pačių. 

S. C m 
16. 

IHustraciiai 
go" b 
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vo adresu : 5620 
.ve., Chicago, 111. 

jonės, daug geriau suprato visa
tos sąrangą, negu aplamai XVIII 
amžiaus šviesuomenė. Bet jo pa
žiūros į ekstraterestrinę | gy
vybę buvo gana primityvios. Jis 
tikėjo, kad visos planetos esan
čios apgyventos tokių būtybių, 
kurių organai esą prisitaikę prif 
skirtingų kiekvienos planetos są-1 
lygų. Dar daugiau. Ir pati saulė 
esanti apgyventa. Ji, pagal Her-
schelį, esanti tamsus, šaltas kū
nas, apsuptas ugningų debesų 
sluoksniu. Visa tai skamba kaip 
pasaka iš rimto astronomo lūpų. 
Na, ka, gi, mokslininkams irgi rei
kalinga fantazija. Tais laikais jam 
dar neįmanoma buvo prieiti prie 
planetų taip arti. kaip šių dien" 
mokslininkui. Mokslas nebuvo 
įsrveržes tam giliai į gamtos p-! 
slapčių seifą. Tad ir HerschelN 
negalėjo moksliškai pagristi savo 
išvadų. Liko tikėti vienaip ar ki
taip. 

Tik su Schiaparelli Marso ki-
nalų atradimu rimtai iškilo eks
traterestrinės gyvybės proble
ma. Kai kam atrodė, kad toji gy
vybė kaip ir užtikta. Patsai kana
lų atradėjas buvo labai atsarsrus. 
Po Sgq stebėjimų jis susidar.'' 

Berods iš tos pačios giminės kilęs 
ir šių dienų žymus JAV poetas 
Robcrt Lovvell (gimęs 1917 m.) 

1S34 m. FlagStaff, Arizonoj. 
PercivaI Loveli įsteigė gerą obser
vatoriją, kuri ir dabar jo vardu 
vadinama. Observatorija skirta 

l,*&'Ąft 

Tokią įvairiausią, ponieriun ar\ tosakir 
<r<>rcTnA>-» fuoston i«-''~\*~ bei nn-f rc$Vtu ;r at< 

• y 

38 dienos "Drau-
priedo atkarpoje 
ikios labiau tau-
agos gabalų, už-
;tų D?*roitp gy-
ito Liesiūnaičio. 

nuomonę, kad tie kanalai < 
dideli paviršiaus išilginiai įflubi- ' Agronomams gerai pažfstaM galak-

f . . . . . . . . i tika M ai Skalikų žvaigždyne. Jau 
mai. vagos. Jų tmklas tiknamun J8S!) m 3 t a . s ^ ^ R o s s c j ž i ū r . j a j o s 
esąS geologines formacijos, nebu- spiralinę struktūrą. Maždaug tokio 
t inai inteligentinių būtybių kū- 'pa t dydžio, kaip ir Paukščių Takas. 
rvba. Vors kanalų preciziia, t ie-, Apačioj matyt gana masyvi p # d 

veda prie Svadū kad n e r eE"l ' a r i o s struktūros galaktika, su- Vikingo proiekto mokshninicų 
b r „ ; ; ^ i ; ^ t , n ; n ' s i i u n S u s i s u P ^ i n d i n e lyg ir žvaigi- ; f a b u i . 

Atmosferoj ^asia šiek tiek de
guonies, anglie* dvideginio ir van
dens garų. H. Spencer Jonės nėra 
tikras, ar gyvuliai ir aplamai auk* 
štesnės rūšies gyvūnija galėtų 
Marse egzistuoti, nes mes dar ne
pažįstame pačios gyvybės. Bet 
šios galimybės irs neatmeta. Spen
cer kiek priartėta prie Lowell iš
vados, kad gyvybė Marse nyks
tanti, nes deguonis ir drėgmė ne 
sulaikomai mažėjanti. Ten gyvy
bės saulėlydis. 

Žymus estu astronomas E. J. 
Oepik. buvęs Tartu universiteto 
profesorius ir ne per seniausiai 
profesoriavęs Marylando uni
versitete, dabar jis dirbąs Ar-
magh astronominėj observato
rijoj Siaurės Airijoj, išvystė 
naują argumentą, remiantį auga
lų hipotezę. Pagal iį. iei Marse 
yra daog dykumų, tai per ilguS 
amžius dulkės užpiltų gilesnes 
vietas, slėnius. NTet ir nestiprūs, 

• vidutiniai vė'ai astronomiškai i l -
! go laikotarpio bėgy nutrintų vi-

!te kalnus ir Marsas taptų be jo-
-, kiu paviršiaus bruožu, lygi, ap

vali planeta, ištisa dykuma. Vi-
. . . Marso diskas atrodytų vieno-

: > rausvos spalvos, be dėmių, 
i be jokių niuansų. Bet taip nėra. 
; Paviršiaus nelygumai aiškiai ma-

| : tyti, reiškia, ten turi būti auga
lai kurie dulkėm priešinasi, o gal 
net ir minta jomis. Skamba irgi 
sraun fantastiškai. 

Gal pats spalvingiausias šių 
• i astronomas yra Carl Sa-

. Cornet! universiteto profe-
- n'us ir planetarinių studijų di
rektorius. Be to jis priklauso ir 

sumas ir 
tai galėta utį 

sijungusi su pagrindine lyg ir žvaigž-
inte.Jgentiniu ^ t i | t u Sj | d o n i j g a J a k t i k a vadina-

t brd. | būtybių darbas, bet Schiaparelli ma Verpetu ov'hirSpooi). 
', 

(Nue i t a . į 2 psl.) tM 
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GYVYBĖS IEŠKOJIMAI VISATOJE 
(Atkelta iš 1 psl.l iš kitų tolimų pasaulių. Ats< 

žemė esanti "užteršta" gyvv 
rai didelis e-.straterestrinės gy- Bet t o k i e S : , m p r o t a v j m a į n e a t 

vybes Šahnuikas. Jo entuziazmas' k o ; kausimą. kaiP gvvvbė atsi 
tai* toli £93a , kad nėr' Jupiteris,į d o . 0 tik BVStmAa jc^ a t s i r a 
jo manymu, gatfs turėti gyvybės.. m ą t o H a u j k j t ą e r d v ė s vietą_ 
Žinoma, ne pačiam paviršiuje.. 
o atatinkamam aukštyje, atmesi. - Žymus vokiečių fizikas Her-
roje. Ką jau kalbėti apie Marsą. m*w L- F. Helmholtz (1821 — 
Sagan karštai tiki. kad šioje pla- i ! S 9 ^ b u v o susidaręs kitokią hi-
netoje egzistuojami ko&es «orsj.P9teze. r * abejojo, ar iš viso gyvy-
rūšies gyvybė. : bė atsiradusi. Jo manymu. g> v . 

: bė galinti būti tiek pat sena. kaip 
Prieš pat nusileisiant Vikin- • j r medžiaga, ir kad gyvybės "sėk-

gui 1-jam ant raudonojo Marso į los" galinčios būti perkeltos iš 
paviršiaus, Car] Sagah. anot ame- vieno pasaulio į kitą ir "įsikurti" 

SKULPTORIUS 
PETRAS VAŠKYS 

AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE 

rikieeių spaudos, net du kartu 
sapnavęs lyg ir gyvybės apraiš 

Patakš'iiv į n<trumed©s akas. Tai ė tete galaktika, tokio pat dvdj-.lo, kajf, ir *auks£*ij Takas. 
Astronomai ma:ic, kad ir mūsų Paukščių Tako galaktika taip atrodytų iš tolo. Iš tikrųjų ji apvali, bet matome ją 
eliptines fermos, nes ji truputį pakrvpusi. Tamsią naktį toli nuo miestų ją galima įžiūrėti nuoga akim. Jos atstu
mas nuo mūsų 22. milijonų šviesmečių 

ten, kur sąlygos palankios. Bet ši 
hipotezė irgi neišsprendžia g; %y-

kas Marse. Pirmam sapne regėjęs bės pradžios klausimo, tik nustu 
kažkokią violetine %ur.ąr bet Vi- m i a jį toliau laiko atžvilgiu, 
kingo JO-ties pėdu ilgio rankena 
negalėiusi jos pasiekti: Kitam sa'p- Sąi>'"os< k u r l o s e ^ b e v i s a t 0 ? 

ne matęs p ė d s a k e netoli Vikingo1 ^ h e??^tuoti. išvedamos iš fak-
1-jo. Bet iie atsiradę nakties me- % ka<3 v l S 0 J e visatoje materijos 
ta, todėl foto kameros negalėjų- j s*"*tura vienoda. Tie patys ele-
aos praėjusios būtybės fdentifi- j Į*™*1 , ' a n d a m ' *** toJimiau-
kUOti ; šiose visatos dalyse. Medžiaga 

i klauso tų pačių gamtos dėsnių. 
Žinoma, nei Carl Sa'gan, nei! nežiūrint, kur j : būtų. Anglies 

kuris kitas rimtas mokslininkas! atomas yra pagrindas vėj į net i 
nebepasikliauja sapnais ir sapni-j pačių komplikuočiausių organi-1 g j ^ ' j 
ninkuose neieško atsakymų. Bet' 
jis galvoja, kad esanti 1 is 20-ties 
galimybė rasti Marse gyvų besi-
reprodukuojančių organizmų ir 
1 iš 5 galimybių užtikti orga 
ninių molekulių. Jc manymu 
Marsas galįs būti apgyvendintas 
mikrobu ir makrobu. t. v. dide 

savim aliuminio plokštelę, kurio
je išgraviruoti ženklai, schemos, 

j in formuojamas apie mus. Pio-
j neer 10-sis 1973 m. gruodžio mėn. 

pradžioje praskrido pro Jupiterį, 
Į padarė posūkį ir dabar jo trajek

torija tokia, kad jis, 1980 metais 
j pasiekęs Uraho orbitą, išlėks iš į 
j saulės sitemos k pateks į Paukš- | j °J e P l a č i a i skaitomas dienraštis 
| čių Tako erdvę. Maža vikies, kad į The Evening Bulletin. Dien-
j jis paklius į protingų būtybių j rašty dirbanti Kathy ffacker 
į rankas, bet, dėl visa ko, taipgi ne

šas? jiems mūsų "lai&Ml". 
Konkrečios pastangos ekstrate-

j restrinei gyvybei surasti tai per-
j nai sėkmingi Vikingo 1 ir 2 nu-' 
i tūpimai Marse. Kol kas ir jiems 
I nepavyko surasti aet ir papras-

Apie vaško figūrų muziejaus 
Philadelphijoje kūrėją skulptorių 
Petrą Vaškj rašė Philadelphi-

laihaščio gegužės 27 d. laidoje 
plačiai aprašo ir vaško fiįjirų 
muziejų, ir muziejaus vaškinių 

: skxdptlrrų kūrėją P . Vaškj, visur 
pabrėžiant, kad jis yra lietuvis. 
Prie siraipsnio dedama taipgi 

j čiausios gyvybės. Bet galimybės j didelė nuotrauka, vaizduojanti 
n« radiaciją ir mėnulio nakties, 85 pėdų {arba 26 metrų) diamet- j dar nėra išsemtos, dar neDastaty-i skulptorių Petrą Vašką su savo 

d " - <9»tį. tas taškas. Kada nors, kur nors, j n a u j a u s i a skulptūra - prezidento 

J. Carterio biustu. f Gana kietas sąlygas gamta stą-
! to, kad" gyvybė galėtų egzistuoti. 
j Erdvė nesvetinga ir nepalanki gy-
! vybei. Milijar: ir milijardų 
į žvaigždžių radiacija per milijar-
| dus metų sklinda i erdvę. Tik be 
galo maža, tuc mikroskopinė jos 

j ro radijo teleskopu Tautmėj radi- tas tašką: 
| jo astronomijos abservatoriįoj j kaip nors gyvybė už žemės ribų I 
j (National Radio Astronomy Ob-1 įjus užtikta. 
, servatory — XRAO) Green 
i Bank vietovėje, West Virginia. 
Šis jc darbas buvo vadinams Pro-
ject Ozma. 

Dr. Drake apsiribojo tik dviem 

Rutuii 

kurios sudaro 
Spiečius priklauso Paukščių Tako ga
laktikai 

mų molekulių, 
gyvąją materiją. 

Gyvybė erdvėje gali egzistuoti, 
tik arti žvaigždės, tam tikram a t - [ t u T a žemė ;e pakiltų 60 laips. 
stume nuo jos. Gyvybei re?kaIin-! j e i s a u i ė s šviesumas tiek pat 

' į ga atrama, pagrindas, ant kurio m a 2 i v , : t a i i r t e m p e r a t ū r a 
ji galėtų funkcionuoti. 

F. 
su-

ernperatura že-
ek pat nukristų. Laimei, 

mes organizmus, nes jie turi pn 
sitaikyti prie s tmkių 
sąlygų. P a g a n u ten gali I « * į į ^ 
sporos, o gai ir hibernuojancios 
gyvybės formos, laukiančios, kol 
pasibaigs dabartinis ledo amžius 
Marse ir grįš labiau į žemę pana-

jo] sieroj: žemę 
už Marsą laimingesnė, nes ji ge
resnėj pozicijoj. 

To dar negana. Yra reikalavi
mų žvaigždei. Jos amžius turi bū
ti pakankamai ilgas, kad aplink 
ją skriejanti planeta turėtų laiko 

fanžių planetų. Laimei mūsų 
saulė turi dvi planetas palankiosios sąlvgos. Kita vertus, gal ir . . , - v - , , x *. . . i . .. , - < «,. Toi steroi: žemę ir Marsą. Žeme 

visai gyvybes nėra, gal tik fosili
jos ir kiti išnykusios biologijos 
ženklai. Taip pat gali būti. kad 
Marsas neturi gyvybės dabar ir 
niekad neturėjo gyvybes praeity. 
Vienu žodžiu, anot C. Sa'gan, mes 
dar nieko nežinom apie Marse 
gyvybę, tačiau kiekviena is tų į susiformuoti, nusistovėti ir kad 
galimybių pateisinanti roboto i gyvybė galėtų joje išsivystyti, 
siuntimą į šią planetą. Jei gyvy- Žvaigždės, kaip ir žmonės, vienos 
bė Marse yra, jos atradimas bū- [ gyvena ilgiau, kitos trumpiau. 
tų epochinis įvykis. ImplikacijosĮ Jei žvaigždės susiformuoja ir su-
būtų n u o s t a b i a Lagano ma- į dega per kokius 100 miliionų 
nymu, tada reikėtų daugiau er- Į metų, tai jos amžius labai trum-
dvėlaivių siųsti ?r išaiškinti at- j pas. Reikia bilijonu metų. 
rastos 'gyvybes bineferfią. Jei bū
sią nustatyti, kad ten gyvybės 
nėra. tai irg bus svarbus atradi
mas. Tadai : mokslininkų tarpe; 

visatoje. TaSau ir 
prie abejonės, argi tik vienoje 
žemėje tėra gyvybė? Argi tik čia? 

PažiūrėkisBe i šį reikalą per 
skaičių prizmę. Prileidžiama, 
kad PaukšHų Tako galaktikoje 
gali būti apie 100 trilijonų žvaigž
džių. O tokių galaktikų visatos 

e į sferoje, kurią gali oasiekti 100 in-
s.yii jei p e r ^ - kintami. Šviesumas j č teleskopas, v ra apie 100 

- gyvybe negaus šilimos mmi- s v y r u o j a aet keliais steliariniais . i|įonų_ J J S f e į i k 
Vroi zonoj ap- dydžiais. Taip pat Žvaigždė ne- H u a n g skaiauo :

a . 
eną žvaigždę >ra W\&li bū i - iguba ir triguba, nes 

be. palaruo sfera, bet ne kiekvie-; t o k j o s 2 s : s t e m o s e p i a n e t o s orbita 
na žvaigždė turi to? sferoi skrie-! ne-u 

i dalis skirta gyvybei palaikyti. O žvaigždėm, Tau Ceti 12 šviesme
čių ir Epsilon Eridami 11 švies
mečių atstu. Abi žvaigždės pana
šios į saulę, tad abi gali turėti 
planetų, o gal ir inteligentinės 
gvvvbės iose. 

i visam padangės kūnų spmcteji-
! mui skirta be galo keliauti ir ke-

aras žvaigždžių spie- į liauti erdve. Atrado, kad gyvybė 
Herku-o žvaigždyne. I jį ] n e gal i būti .plačiai išsiskleidusi 

xf?:4 ais pasiųsti radijo signalai. į l j i e Q t r t 5 o To»i . ,v veI grįžtame 

TeL PB 8-S23i 
DR. ANHA BAinniftS 
AKIŲ, AUSŲ, Nosaae m 

GėRKLfiS LIGOS 
USB Wwt 63rd StnH 

Valandos pagal Biisitarimą 

m i - i 

150 valandų buvo praleista be
sikalbant ir beregistruojant sig
nalus, bet rezultatai negatyvūs. 
Dirbtinių signalų kaip nėr, taip 
nėr. 

Rezultatai nenustebino astro
nomų, ir jie nenuleido rankų. 

j Nors Project Ozma buvo sustab-

DR. K. G. BALOTAS 
AJkuAertla ir mottrų Hpai 

GlnekologliiB ChlrarsUa 
6 4 4 0 S o . P o k u k l B o a 4 (CfeMrftvd 
Dfedical Bui ld ing) . TeL fJB 4 4 4 4 4 
Priima ligonUis pagal susitarime. 
Jei neateUlepia, akamMntl S74-8094. 

Žvaigždė negaH būti kintamo-
t. y. tokia, kurios šviesumas 

j tam tikrais periodais kinta, jei 
j saulės šviesumas padidėtų tik pu-

kils klausimas^ kndė! gyvybė _at- j s e s t e l i a r i n i o š v i e s u r n o . tempera-

pastovi. 

jV ūtų "••. aigždė, ati
tinku."';" visus reikalavimus, su 
plane.a pala iki sferoj, dar to 
negana. Pati planetą turi būti 
<' - - ; :. ;-Iaždaug to
kia kaip žemė. Jei bus didesnė, 
jos gravitacija palaikys atmosfe
roje sunkiąsias nuodingas dujas. 
Jei planeta maža, mažesnė, sa
kykim, už Marsą, jokios atmosfe
ros nesugebės išlaikyti. Turim ge
rą pavyzdį mūsų romantišką 

Deja, 
>-ntr5V 

jis romantiškas mėnulį 
tik romantiškais vakarais, žiūrint 
iš žemės. Bet 'ant jo paviršiaus 
visa romantika užgestų, jei tektų 
ten nutūpti be atitinkamos ap
saugos. Išgaruotų ir siela iš kū
no, nes vakuumas ilgai nelaukda
mas, kiekvieną gyvą sutvėrimą 

Take gali būti nuo 3 iki 5 proc. 
žvaigždžių, turinčių gyvybei pa
lankias planetą.^ Tai gana didelis 
skaičius. Bet būkime kuklesni ir 
sakykim, kad kiekvienoj galakti-

dr Su-Shu- • fy^' ^>et IAV, Kanados ir Rusi-
kad Paukščiu -*os a s t r o n o m a i toliau ieškojo dirb

tinių siganalų, išplėšdami klau
symą beveik iki 1000-čio žvaigž
džių. O 1975 m. Frank Drake ir 
Carl Lagan pradėjo ieškoti dirb
tinių signalų iš artimųjų ga-

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Vai 

Marqnecte Mecttcal 
«1S2 So. Kedade Avenoe 

: ptrmad-, antrad. Ir ketrtrtafl 
6 Iki 7:80 v a i vakaro. 
SeStad. nuo 1 iki 8 vaL 

Pagal susitarimą. 
Ofteo teief. W A 6-M70 

Bezid. tel WAlbcoek &-S04S 

M L P . C i S t t U i S 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

M . «fc» I r M ą : OCym^ic ^413« 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kaadleja 1-8 nįt. ir ft-8 vai vak 
Ižskyrua trečia^i^niu^ 

Šeštadieniais 12 iki 4 va' popiet 

TeL EEliance 5-181 • 

M . WAtT£R J. ORSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

5»th 2»teeet 
v*al: pinnad., antraa.. Keivintut 1> 
^enktad. nu© 12-4 vai., popie: IT «-> 
vai. vak. ^r©č. ir šeStad užvl^ryva 

koj tėra tik viena planeta su gy- * a k t i k ų s u 1
T

0 0 0 ^ < 3 0 5 m > 
vybe, gal dar ir inteligentinėm ; ̂ l a m e ^ radijo teleskopu, įreng-
būtybėm su »t;kštai išvystyta ei į.tu Arecibo, Puerto Rico. Nors 
vilizacija ir dvasine kultūra. Ta- f f «s pastangos kol kas- bevaisės, 

' bet klausymas bus tęsiamas įvai
riais bangu ilgiais, kol kas nors 

da Mt. W2son 160 m&ą telesko
po eFdv^e turėsime net 100 mi
lijonų civilizacijų. Jei taip, tai 
mes, jei ne Paukščių Take. tai 
bent visatoje nesame vieniši vie
nuoliai. Tunme brolių, nors jie 
nepasiekiami ir nepažįstami. 

Nežiūrim ,isų ekstraterestri-

bus pasiekta arba visos galimybės 
bus išsemtos. 

Ne tik ieškoma dirbtinių sig
nalų, bet jie ir siunčiami iš že
mės kitų pasaulių gyventojams. 
1974 m. lapkričio 16 d. tuo pačiu 

TeL Ofiso HE 44849, rez. S88-22S8 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24S4 West 1 W Stamt 

Vai.: pirm., ketv. 1 lkl 6 v. pojrtet 
Antrad., penktad. 1-6, tre£. Ir ieitad 
tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kahlneta ptįB^įl 

DR. EDMORD C CIARA 
OPTOMETRJSTAS 

2709 Wert ShASttmt 
TeL —GBft^400 

V a i : pagal susitarimą: plrmad. lt 
ietv. 1-4 ir 7-9; antrad. tr psnltt 
(.0-4; MStad. 10-8 v a i 

sirado žemėje, o Marse ne? Nes 
pagal dabartini fsrttkimrną, gy- j 
vybė heisvengiąm'šT atsirandan- i 
ti, kai tik stisTdaVartSos minimalia! 
nės sąlygos ja! ^egzistuoti. Gali • 
tekti reviduoti gyvybės atsiradi-: 

- mo pažiūras. 
-

Ekstraterestn'nė gyvybė rado • 
vietos it romanų žanre. Žinoma, j 
apie ja rašo ne buitinių psicho- į 
loginių ar egzistencialistinių ] 
problemų sprendėjai bei vaiz-1 
duotojai. bet fantastinių romą- i 
nu rašytojai. Teks anglų rašy-l 
tojas Herbert Georg We'ls (1866, 
— 1946) tarp daugybės didelį! 
pasisekimą tu tėjusių knygų į 
1898 m. parašė fantastinį romą- į 
ną "Pasaulių karas", kuris ir į 
lietuvių kalbą buvo 1924 m. iš
verstas. 1901 m. jis parašė kitą 
knvgą "Pirmieji žmonės mėnu
lyje". Si irgi buvo išversta į lie
tuviu kalbą 1928 m. 

Amerikiečių rašytojas Edgar 
Rice Burroughs (1875—1950), 
garsiojo Tarzano kūrėjas, 1922 m. 
paraše "A Fighting Men of Marš'", 
kurio antroji laida išėjo 1951 m., 
po aktoriaus mirties. 1940 m. jis 
paskelbė "Synthetic Men of 
Marš". 

Anot H. Spencer Jonės, pati 
svarbiausia klrūtfe išaiškinti, ar 
yra gyvybė kur nor? kitur, ne že
mele, yra m5su Nežinojimas, kaip 
gfwj\fe atsirado žemėje. Yra hipo-
te«ą, kad gyvybe femėje neatsi
radus!, kad ji esanti ko*m«ių 
dulkių. - mažų dalelyčių atnešta 

. -J -; '. 

užsmaugtų. 
pas^ 

T i am darbui jis dar 
saulės močiutės mirti-

nės gyvybės f-zistencijai palankių \ Arecibo radijo teleskopu buvo pa-
ir nepalankiu svarstymų, prie- j siųsti signalai į garsųjį, kiek-
laidų, skaičiavimų, hipotezių, j vienam padangės stebėtojui žino-
žmoguje slypi nenugalimas noras j ̂  žvaigždžių spiečių M13,esan-| 
ne vien teoretiaėj plotmėj pasi-ĮU Hęrkulo žvaigždyne. Jame į 
likti, bet ir naieškoti erdvėje tos \ tankiai susispietę apie 300,000 
fantastikos, sj-nėuai įsivaizduoja- j žvaigždžių, o nuotolis nuo sau-j 
mų formų gyvybės. Gal pirmuo- į lės sistemos 24000 šviesmečių. | 
ju tokios gyvybės ieškotoju rei 
ketų laikyti jau minėtą Kas gi iki 

sambūriui? 
tam zvaigz-

Kas jam pra-
ameri- < ,„. 

, . . „ , , , v - į OŽIU kietį rerciva: Lovveli. kurs zut: v. • o r>-
, _ , . . . , , i nešta radųo signalais? Pirmiau-
but buvo pas-rvzes įrodyti, kad į . -• J- . »^-
. . F 7 . . 7 ! sia sunazinomta su mušu desim-vlarse n egzistuofanti. , : , .v. . . , .. • ft s Į tame SKaiCiavimo sistema, duoti 

Šiame šim."-ietyje, gal prieš ko-1 skaičiai nuo vieno iki dešimties, 
kią porą dei- lų astrofizikas Ot- , paskui pateikti duomenys apie 
to Struve, nagrinėdamas žvaigž- į gyvas celes sudarančios medžia-
džių sukimąsi aplink savo ašįJ-gPS atomus ir molekules, žmo-
priėjo išvados, kad kai kurk*. į gaus forma, jo aukštis, apytikris 
žvaigždės ga! 
tu. nes w j 
turįs įtakos į 
O jeigu yra 
tai ir ekstra-
egzistavime į 
dldėia 

Ola. tdL 785-44T7; Bes. 24«-28» 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
Specialybe — 3fervq Ir 

EmocUsee Ugos 
f B A W F O R D MEDICAL BUILOIKe 

«44« So. Palaakl Boad 
Valandos pagal susitarimą. 

Rerfd. teL— OI 8-6873 
DR. W. M. EISIH-EISHIAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
; GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

8132 So. Kedsfe Avis. WA 5-8870 

M l M£JM KdRfiS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Mtromsų IR WJUS\ UGOS 

SPECIALISTĖ 
BCEDICAIi BinLDING 

7156 South Wecrtern Aveime. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

lkl 1 vai. popiet. 
Ofiso teL RE 7-1168; rezid. 239-2918 

OfB. HE 4-181S; Bei PB 8-8801 
DR. I. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

Ml-os Ir OampheB Ave. 
«««.: plrmad., aatrad., ketrlrtPd. k 
penktad. S Iki 1 v. p. p. Tik susttarna 

O P T I C A L S T U D I O 
VICHUETA KAKOSAIT* 

7051 So. Waebtenaw. TeL 778-67M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoJv 

receptus. 
Didelis aklnii} r*mų paeirlnlctma* 
Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:19 

Ketv. 1-S v. vak. SesL 10-4 v. p. a 
Treaadlaciata uidaryta. 

Valandos pagal 
atsiliepta 

HA ar 
2-9601. 

Ispudin';" spirai 

Visai 
:jr'ki. 
Frank H 

•čios turėti plane- j žemės gyventojų skaičius, saulė 
avitacinis poveikis i su planetomis, kur nurodyta, kad 
"'vaigždžių rotaciją, i, trečioji planeta, t. y. žemė, yra su-
lanetinių sistemų,; sie^a su žmonėmis ir, pagaliau, 
estrininės gyvybės j nurodyta, kad šie signalai išsiųs-
imybė gerokai pa- j ti iš radio teleskopo, didžiulės 

lėkštės. 

ečių žygiu ėmėsi Jei tame spiečiuje yra bent vie-
amer'kieč; 

•rar dr 
iri 
gabentu mėrr 
šviesmečių, U 
\e galimg by! 

šviesmečių ra 
'ukstančiu ž\ 

adijo astronomas 
)rake. Jo manymu, 
adijo siųstuvą nu 

na pažangi civilizacija ir jeigu jai 
pasiseks šiuos signalus už 24000 
metų pagauti (jei dabar ten in-

erdvę kokį šimtą! teligentinė gyvybė dar tik primi-
jo signalus žemė-įtyvi, tai kol pasieks ją signalai, 

. -pagauti. O šimto s-?' ; ' b:;s >-u išvysčiusi pakan-
iuse esą apie 10] karnai aukštą tėchnologiią), tu-
igždžių. Argi ne-{ rės gerokai galvas pasukti, kad 
iena iš jų turėti j juos iššifruotų. Tada reikės tikė-
vieną vienintelę j tis. kad ir iie paleis signalus sau-

DR. A. B. GUVECKAS 
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 

TeL — B E 8-5898 
Specialybė Akin ligos 

8907 West 188rd Street 
Valandos pagal tnsitarimą 

Ofiso teL — P B 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K S A 
V A I K Ų L I G O S 
2656 West 6Sfd Street 

DR. ROMAS PETKOS 
AKIŲ UGOS — CHmtTRGIJA 

Oflssd: 
111 IfO. WABASH AVE. 

4200 3TO. CENTRAL AVK. 
Valandos pagal snsttu-tma. 

DR. MURK i S S S 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
8818 W. 71st S t — TeL 7S7-S14t 

"Ooataot Unpąr** 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tr«6 

DR. LEONAS SEiBUTIS 
INKSTŲ, pcsijse m 

PROSTATO CHIRTJRGUA 
8856 W. 6Srd Street 

Vsl antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare. 

Ofiso teL 776-2886, rez 448-5545 

DR. J. J. SnAONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4*55 W. 63rd Street 
Ofiso tsief. B E ft-4410 

Valandos tik 1š anksto 
pirm., antrad., ketv. ir penkt. ano S 
lkl 8 v. v. Sešt. n»o S lkl 6 • . • . 

galėtu bent 
planetą, nev 
nlanetą, kuri<:e g|f^llėį kaip ir 
žemėje, links"Mi ir laimingai die
neles leistų, vasarą nicose ir flori-
dr.se besimaudydama. Žiemą as-

šlaNų besileiclinė-
Š ir vieną kitą ener-
dėl įvairumo ant 

galvų nulc'sda-

ry-nuose nuc 
dama. o karta 

Kita galaKfika irgi Asdromcno^ {vaig2 lyne, at*"krelpuf i mu* L•••afttu. Cont-', 
ras kiek išslp^t^v c per ^durj |c'i;i- , -.--- . • -> s . 'ariniu djHckj de-I 
besu juosta, žvaigždes, išbarstytos v is: ie foJ^graliiOte, priklauso Paukščių 
Tako gaialctflul 

lės kryptimi. Atsakymo galima 
laukti ne anksčiau, kaip už 48000 
metų. 

Pioneer 10-jo iššovimas į erd
vę 1972 m. kovo 3 d. irgi gali bū
ti laikomas mažu bandymu pra
nešti kur nors Paukščių Take 
esančiai gyvybei, jeigu ji yra, jei
gu ji galės erdvėlaivi "pagauti", 
kad čia žemėje, saulės prie-

1960 metais ; nesi ieškoti dirbti- globsty. gyvename m^s, žmo
nių radijo signalų didžiuliu I nės. Tasai erdvėlaivis nešasi su 

• . . * < • • _ . . . - . • - ' -

?ineą bo-r;r 
savo kairm 
ma. 

Tad ffifoetasS 4r. Frank Drake 
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Iš atsiminimų apie Putiną 
Birželio men. 7 <į suėjo 10 mėty nuo V. Mykolaičio-Putino mirties 

Mano ryšys su Putinu užsi
mezgė palyginti gana anksti. Dar 
net gimnazijos suole tebesėdint, 
septintoj klasėj tebesant. Tai bu
vo lygiai prieš 50 metų. 

Linkuvos gimnazijoj mes tu
rėjom tokį uolų vokiečių kalbos 
mokytoją, Pilypą Erdmaną, kilu
sį iš Vak, Vokietijos, bet Lietu
voj pasilikusį po pirmojo pasauli
nio karo. Norėdamas mus išmo
kyti praktiškai pasinaudoti lite
ratūra, jis mums išrašydavo to
kių kišeninio formato knygelių 
iš įvairių sričių. Tuo metu to
kius tekstus nesunkiai įstengda
mas įveikti, kartą išverčiau ir į I 
lietuvių kalbą ilgesnį rašinį, be
rods, apie pasaulinę kalbą, tik ne 
esperanto ( o tos pasaulinės kal
bos projektų būta net apie 40). 
Xilo mintis, ar nevertėtų tą ver
timą duoti kur atspausdinti. Gal 

ALF. TYRUOLIS 

tik reikiama tema, ir pačiu laiku. 
Bet štai prabilo ir Putinas nau

jais, ne mažiau taikliais žodžiais 
ir lygiai . tokia pat maironiška 
metrika: 

Su pirmuoju pavasario saulės 
šypsniu 

Tu žieduotu jausmu į mane 
atskridai, 

Ir dabar, kai tyloj tavo vardą 
miniu.! 

Vis man juokiasi saulė ir 
kvepia žiedai. 

Kas begalėjo atsilaikyti prieš 
šių eilių ritmą ir rimą, kurie bu
vo imte išimti iš lietuvių poezi
jos toninės eilėdaros kanono? Tie, 

I kurie priekaištauja tai eilėdarai 
, * į ir jos sekėjams, nė įsivaizduoti ne-

Židiny , kurio redaktorium t a - ! g a l i j k a i o m e s t a d a b u v o m b u r . 
da dar ne per seniausiai buvo ta-: t& u ž b u i Tj M a i r o n i o i r p u t i n o . 
r ^p ro f . dr. Vincas M y k o l a i t i s - , X e t B i n k i s s u s a v Q « m o d e r n i z _ 
Putinas? Pasidrąsinęs laišku jj „ a t r o d ė į t a r t i n a s . D ė l t 0 n e . 
užklausiau dėl eventualaus to ra-' 
šinio atspausdinimo "Židiny 

syk pagalvoju: Kokie laimingi 
• I tie modernieji poetai, kurie rašo 

dėta viena kita pastaba, bet vie
na kita mintis bus, matyt, profe
soriui patikusi. Tą patį vėlyvą 
rudenį keli buvom priimti į stu- į 
dentų ateitininkų meno draugi- į 
ją "Šatriją'', kurią ne per seniai | 
buvo padėjęs įkurti ir Putinas. 
Juostelėm mus tada perjuosė, be
rods, dar nepasimetęs Liudas Gi
ra, o prof. Eretas kūrėjam Data-
rė gerti "tyrą vandenėlį". Ši aliu
zija greit buvo realizuota: per Vi
sus Šventuosius su nauja studen
tiška kepuraite žygiavau į radio
foną skaityti paskaitos apie blai- i 

| vybę, kurią buvo rekomendavęs! 
studentas Juozas Labokas, prita- Į 
riant dr. A. Gyliui. 

Putinas, matyt, tada bus kuri 
nors skaitęs mano vieną kitą iš
spausdintą poezijos vertimą. 
Besėdint aną vakarą prie vaišių 
stalo, jis ir priminė, kad rašyčiau 
daugiau savo paties poezijos. Pu
tino patarimo paklausiau, bet ir 
vėl skandavau į jo taktą ir net j 
išraiškos būdą. Iš to eiliavimo 
kai kas yra patekę ir į pirmąjį rin
kinėlį '"Pavasario saulėj". Tik jau 
žymiai vėliau tos įtakos ėmė blės
ti, bet toninės eilėdaros niekad 
nebuvo atsisakyta. Šį nusistaty
mą dar sustiprino per germanis-

Netrukus .s Putino gavau atsa-1 i j ą fc r i m o h r k m o k u 

kymą, kad rasinį atsiųsčiau. Pu-: n o g a r b i n g ą " m o d e m a u s poeto 
tmą su jo parašu tepažinojau tik j ( a r ^ ^ v a r d ą Q J a k § t a s r a_ 
is >:," -VainiKų . o dabar. š a n č i u s ^ ^ pQed.ą v a d i n o i t i n e s studijas atrasti tokie skam 

!* ' "! ; * ' tinginiais. Gal to ir per daug, b e t ' ' 
visiškai reikia sutikti su jo kai ku
rios poezijos apibūdinimu: "Nei 

laiško gavimas 
meto poeto, universiteto profe
soriaus ir iškilaus žurnalo redak
toriaus buvo didelis laimėjimas. 
Tą laišką laikiau lyg kokią su 
venyrinę retenybę. 

Tai buvo metas, kai dar nese
niai buvo pasirodęs Putino eilė
raščių rinkinys "Tarp dviejų 
aušrų" (1927). Vienas iš gabes
niųjų mūsų klasės mokinių, 
Vincas Vileišis (muv 1943 m. Si
bire), tą knygą jau turėjo, ir per 
jį galėjau ir aš su Putino kūryba 
arčiau susipažinti. Ligi to laiko 
buvau, atvirai tariant, vergte pa
vergtas Maironio — Mūšos pa
krantėse bevaikščiodamas skan
duodavau tik jo toninės eilėda
ros taktą. Jau pats pirmasis "Pa
vasario baisų" eilėraštis savo iš
kilminga, net patetiška eilėdara 
veikė magiškai: 

Jau niekas tavęs taip giliai 
nemylės, 

Kaip tavo jausmingas poetas; 
Niekas skausmo jau tiek 

niekados nekentęs. 
Kiek jis dėl tavęs, numylėta! 

Kas ten galvos apie eilėraščic 
gale deklaruotą tėvynės meilę 
ir dar laisvoj tėvynėj, kai eilė
raštis kalba tiesiai į širdį ir kaip 

į rimo, nei ritmo, nei prozos geros . 
i Dar blogiau, kai skaitytojas skun

džiasi negalįs suprasti nei cha
otiškos formos pasimetimo, nei 
turinio miglotumo, kuriuos ypač 
mūsų šio pokario poezijoj pa-

| gimdė angliškai rašytoji poezija. 
Po pusantrų metų nuo ano 

būs autoriai, kaip St. George ar 
Rainer Maria Rilke —ir pakan
kamai modernūs ir nieku būdu 
ne chaotiški. Juos, ypač Rilkę, 
kiek žinau, ypač vertino ir Pu
tinas. 

Literatūros kursą Putinas skai
tydavo iš kruopščiai parengtų 
tekstų. Ką jis mums tada skaitė, 
yra jo Lietuvių literatūros istori
jos I tome. Kuo mažiau biografi-

eilėraščio paskaitymo Putiną jau į n"4 ži™"> kuo daugiau diskur-
galėiau pažinti ne tik iš knygų, i syvinio nagrinėjimo pagal Vak. 
bet jau ir asmeniškai, likęs jo | Europoj įsigytus literatūros nagri-
studentu universitete per ištisus j riejimo metodus. 
ketverius metus. 

Su naujaisiais studentais Puti
nas mėgdavo užmegzti ryšį, duo
damas kokią aktualią temą pa
gvildenti raštu. Iš to jis, tur būt, 
spręsdavo, kiek studentas bus ti
kęs jo kursui. Tą rudenį turėjom 
parašyti apie lietuvių literatūros 
ugdymo priemones ir būdus. Kiek 
atsimenu. Putinas tuo metu ir 
pats gilinosi į tą temą ir pats ra
šė išsamesnį darbą. Ne ką galė
jau parašyti, vos tik pirmuosius 
žingsnius žengęs į "Alma mater" 
ir dar nespėjęs kaip reik "sušilti". 
Dėl to kiek nustebau, kai kitą sa
vaitę - tarp kelių išskirti} darbų 
buvo ir maniškis. Buvo ten pri-

Vadinamieji semestriniai ko
lokviumai praeidavo palyginti 
nesunkiai, bet su egzaminais 
reikėdavo gerokai pasispausti. 
Kartą, mokslo metam pasibai
gus, patekau į tokią laikančiųjų 
grupę. O buvo ten daugiausia 
mergaitės. Nepaisant to, čia Pu
tinas pasirodė besąs gana reiklus 
ir objektyvais, kaip sakoma, be ly
ties skirtumo. Bet buvo galima su
sitarti ir pasirinkti kad ir vėlesnę 
datą, net vasaros atostogų me
tu, jei tik profesorius pasiekia
mas. Prašiau ir aš, kad leistų 
laikyti visuotinės literatūros eg
zaminus vasarą, kai profesorius 

(Nukelta į 4 pusi.) 

Vincas Mykolaitis-Putinas (1895-1967) pastaraisiais savo gyvenimo metais 

Vincas Mykolaitis-Putinas 
BIRŽELIO 15 

Prisiseki, lietuvi, gedulo spalvą. 
Šiandie liūdnos švinta tau sukaktuvės: 
Prieš metus vergovėn tau pajungę galvą 
Atėjūnų tankai, kardai ir durtuvai. 

Meni. kaip dundėjo tėvynės keliai 
Ir svetimo krašto plienas žvangėjo, — 
Ir merkėsi saulės karšti spinduliai 
Nuo juodo gimtinės šalies pavergėjo. 

Tylūs, paniurę pulkai alkani, 
Zvairaakiai veidai ir spalvota oda... 
Nuo to laiko visvien, kur esi, kur eini, 
Jie, kaip šiurpūs šešėliai, SM tavim visada. 

Nuo to laiko tau kažkas į širdį įsmigo, 
Įsiėdė į kraują kaip nuodinga rakštis. 
Nei šviesos, nei ramybės tavy nebeliko, 
Tik rūpestis, baimė, klaikuma ir naktie. 

Paniekintas glūdi veidmainystės klane, 
Pasotintas šmeižto, apgaulės ir melo. 
Gyvenimas kybo ties juoda bedugne, 
Toks menkus, trapus ir sunykęs be galo. 

Praėjo tie metai aikščių, gatvių triukšme. 
Nebeteko žavumo nei žygiai, nei aukos. 
Žengia šiurpūs vaiduokliai tolyn, savaime. 
Tik prieblandoj kaukės su pašaipa raukos. 
mi. VI. 15 

TREMTINIAI 

Paliko toli savo tėviškės stotį, 
Gimtinių laukų nematyti seniai. 
Ne turtų, ne laimės keliauja ieškoti 
TAetuviškos žemės liūdni tremtiniai. 

Išdžiūvusios burnos ir užverktos akys, 
Ir kūdikių alkano klyksmo kančia... 
Ir motinų širdys kraujuodamos plakės, 
Ir geso gyvybės kovoj su mirčia. 

Tcli pasiliko tėvynės dirvonai, 
Sugriautų sodybų apleistos vietovės, 
Kur, "Staibio satdei" pašvietus raudonai, 
Lietuvis neteko taikos ir gerovės. 

Plombuotų vagonų grotuoti langeliai. 
Ir bado, ir troškulio kupinos dienos... 
Prašvito juk saulė ir tremtinio daliai 
Pro šaltas, rasotas kalėjimo sienas... 

Toli siaudžia tėviškės girios ir lankos — 
Ir laimė, ir džiaugsmas toli pasiliko. 
Tik tvankūs m-gonai riedėdami trankos 
Į "plačią tėvynę" raudone grobiko, 

Kada bus kelionės kentėjimų galas, 
Nuvargusios akys įžvelgt neįmano: 
Ledinis Altajus, laukinis Uralas 
Ar nusiaubtos stepės rūstaus Kazachstano. 

* 
Aptemo jų žvilgsnis nuo tvaiko ir ūko. 
Aplink tuštuma ir beribė naktis. 
Susidrumstė siela, ir mintys nutrūko, 
Ir šaltą dvelkimą pajuto širdis. 

mi. VI. 20. 

NEPAMIRŠT NIEKADOS 

Nepamiršti man tos valandos 
Niekados, niekados, niekados!.. 
Ta pakibusi žemėj kančia 
Ir tie vieniši žingsniai nakčia, 
Ir mėnulio pakryp-us delčia, — 
Ir visa ta klastinga naktis, 
Ir šiurpi nežinios paslaptis. 
Kažkas buvo čia pat netoli, 
Ko pasiekti ranka negali, 
Ką vien širdžia žinai ir tiki, 
Ką tik kartą buity sutinki. 
Kažkas tartum praėjo šalia, 
Kieno veido išvyst nevalia. 
Su tavim žengė žingsnį greta — 
Ir klaikumo širdis nusiaubta. 
O viršuj tik žvaigždėtas dangus. 
Ir ūmai tartum griausmas staigus, 
Ir lyg klyksmas nuklydo lauku, 
O aplink taip nyku ir klaiku, 
Tartum išmirė žmonės visi, 
Ir tu pats kapinyne esi. 

Ir žinau, kad praeis ta naktis, 
Nuskaidrės nauja saule buitis, 
Bet to siaubo šiurpios valandos 
Nepamiršt niekados, niekados! 

* r / 
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mi. VII. n 
GOLGOTA 

Atsimenu tą valandą — 
Tokių nedaugei esti. 
Norėčiau visą buitį joj 
Vienu žodžiu išspręsti. 

Lauke tirštėjo sutemos, 
Padangėj rūkas sklaidės, 
Ir žvaigždžių raštais žiebėsi 
Likimo rūsčios raidės. 

Ir glaustašakiai topoliai 
Gūdžiai prie kelio švokštė, 
O širdyje toks rūpestis — 
Nei ko belaidcti, nei trokštu 

Ir danguje, ir žemėje 
Tokia klaiki nykybė: 
Skausme paskendus merdėjo 
Nupiginta gyvybė. 

Visais keliais ir kryžkeliais 
Žmogus prie kryžiaus kentė. 
Kas valandą kartojosi 
Golgotos skausmo šventė. 

Ir šiltas kraujas sunkėsi 
Į sutremptus dirvonus, — 
Didžios buities rūsti prasmė: 
Kentėt už milijonus. 

19Ą1. VIII. 5 

Apie vaiduoklius ir velnius 
VYTAUTAS LIESŪNAITIS 

R e d a k c i j o s p a s t a b a - SUKT? pasako
jimus apie vaiduoklius ir velnius mums v a atsiun
tęs Detroite gyvenantis, vyresn*"o amžiaus šviesu. 
suvalkietis ūkininkas, nepriklausomybės kovu sava
noris 1919-1920 fvetais Vytautas Li°sūnaitis. Turė
damas puikią atminti ir šmaikščią plunksną, iis yra 
ir daugiau visapusiškai ve-tingų atsiminimu ir tau
tosakinio pamušalo pasakojimų parakęs. Prieš kiek 
laiko geras pluoštas Vvtauto Liesunaičio atsiminimų 
iš pirmojo pasaulinio karo. iš nepriklausomybės ko
vų h* suvalkiečių ūkininkų gyvenimo buvo spausdi
namas ilgesnėje laikraščio "Darbininko" atkarpoje. 
Apie tokios užrašytos medžiagos reikšme plačiau 
kalbama šios dienos mūsų Kertinėje paraštėje. 

Mano tėvas , grįždamas iš valsčiaus raš
tinės, parsivedė savo pusbrolį Martyną 
Striungį, J svečius. Svečias, išbuvęs ligi 11 
vai. vakaro, jau ruošėsi eiti namo. Mano 
tėvai draudė, kad taip vėlai neitų, pasiliktų 
nakvoti. Bet M. Striungys neklausė ir išėjo. 

Paėjęs apie vieną kilometrą kelio, priėjo 
Naujininkų kaimo ūkininko Paukščio lau
kus. Kelias ėjo per stačius kalnus ir per ne
dideles kapinaites. Seni žmonės kalbėdavo. 
kad tos kapinaitės čia jau nuo senų senovės. 

Vidury tų -kapinaičių kelias buvo iškastas, 
kelio krantai buvo apie 25 pėdų aukščio. 
Tuose kelio krantuose vis būdavo randama 
žmonių kaulų ir šiaip metalinių daiktų. Į 
šiaurę nuo tų kapinaičių, pakalnėje, buvo du 
šaltiniai, iš kurių tekėjo vanduo. 

Kada M. Striungys jau buvo netoli tų 
kapinaičių, prie anų šaltinių pasirodė j a m 
baltas daiktas, panašus j nedidelę šieno ku
petą. Ta kupeta pradėjo keistis j auksinę 
spalvą ir eiti prie M. Striungio. Kada Striun
gys paėjo tolyn, ta kupeta irgi užėjo an t ke
lio ir ėjo paskui Striungį. Strungys. maty
damas paskui save einantį vaiduoklį, sten
gėsi eiti viduriu kelio. Mat, buvo girdėjęs, 
jog reikia eiti viduriu kelio, tada vaiduok
liai prie žmogaus nesikabina. Vaiduoklis 
paskui Striungį sekė apie trečdalį kilomet
ro. Kada jau priėjo šakių kaimo laukus, u i 
100 žingsnių nuo Naujininkų kaimo laukų, 
ant kalnelio, prie pat kelio gulėjo didelis 
akmuo. Striungiui pasiekus tą akmenį, vai
duoklis prapuolė, žmonės aną akmenį va
dindavo skarbinyčia. I r jau keletui žmonių 

t a s vaiduoklis vis buvo ten pasirodęs. To ak
mens dydis — apie trys metrai ilgio ir t rys 
metra i pločio, apie du metrai aukščio: atro
dė, kad akmuo visas guli ant žemės pavir
šiaus. 

Kada tas vaiduoklis pasiliko pas aną ak
menį, M. Strungiui dar buvo ligi namų, į 
Šakių kaimą, apie t rys kilometrai. Bet buvo 
vaiduoklio t a ip labai išgąsdintas, kad vos 
pajėgė į namus pa r. iti. 

Str iungys parėjęs atsigulė į lovą ir išgu
lėjo net devynias savaites, šeimyna jau ne
turėjo vilties, kad jų tėvas pasveiks. Parve
žė į namus ir Pajavonio kunigą. Pvunieas 
Strungiui pasakė: Turėjai lazdą, reikėjo 
t a m vaiduokliui kirsti su lazda, būtų suby
rėjęs, tenai buvo sk; ribas". 

Šitai galėjo atsit ikti apie 1903 metus. Aš 
t u o laiku buvau 15 metų. Martyno Striun
gio du anūkai dabar gyvena Amerikoj: Ju r 
g i s 7129 Rockwell St., Chicago. 111... Juozas 
27 Lindsley St., VVa'erbury, Conn. Jurgio ir 
Juozo Strungių motina j a u arti 100 metų. 
Jurg io i r Juozo tėvas Simanas Striungys net 

:tą vaiduoklį pasakojo 
i jau žinojau, būdamas 
apie tą. vaiduoklį labai 
Sakydavo, kad tai yra 
lobis), tik neats i randi 
jį paimtų. 

keletą kar tų apie 
man, no r s aš visa t 
15 metų. Žmonės 
daug prikalbėdavo 
užkeiktas skarbas 
tokio drąsuolio, kuri 

1932 metais pasisamdžiau metinį darbi 
TiiTiką PovUą Šarki, kuria gyveno pas savo 

tėvus Klampiipių kaime. Višakio Rūdos para
pijoj. Susitarėm piniginį atlyginimą ir dar 
priedo — liepos 26-tą duoti arklius Povilo 

Šarkio tėvui iš Alvito šv. Onos atlaidų nu
vežti į Slavikų šv. Onos atlaidus. Slavikuose 
šv. Onos atlaidai būdavo vieną dieną vėliau 
negu Alvite. Povilo tėvas atlaiduose lošdavo 
saldainiais arba pardavinėdavo devociona-
lijas. 

Povilui dirbant pas mane, atėjo ir liepos 
26-ji. Tada daviau jam vieną arklį ir vežimą 
paimti r- Alvito savo tėvą ir nuvežti į Sla-
rikus. Povilas Šarkis, iš kelionės sugrįžęs, 
šitaip pasakojo: 

Alvite atlaidam pasibaigus ir žmonėms 
išsiskirsčius, kada jau buvo saulutė netoli 
laidos, vežimai karabelninkų, viso 21 žmo 
gus,, pajudėjo iš Alvito Slavikų linkui. Ke
lionė sekėsi. Privažiuota dviejų kelių kryž
kelė. Bet nė vienas iš keliauninkų nežino 
jo, kuris kelias tikrai eina linkui Slavikų. 
Tada Povilo tėvas nuėjo toliau nuo kelio pas 
ūkininką pasiklausti. Tačiau Fovilo tėvas 
tuose namuose nieko nerado. Grįždamas at
gal, eidamas pro daržą, rado kopūstuose gu
linčius du arklius. Bet kopūstai buvo visi 
sveiki. Kada anksčiau Šarkis tuo pačiu ta
ku ėjo pas ūkininką, jokių arklių čia nebuvo. 

Pasilikę prie vežimų žmonės mato, kad 
nuo miškelio atvažiuoja dviratininkas. Tą 
dviratininką mato ir Povilo tėvas, nes buvo 
didelė mėnesiena. Tada Povilo tėvas griebė
si greitai bėgti prie kelio, kad parpėtų už
bėgti dviratininkui už akių ir galėtų pasi

klausti, kuris kelias eina linkui Slavikų. Nor s 
dviratininkas buvo gana toli, bet Povilo tė
vas kaip tik spėjo dviratininkui užbėgti už 
akių. Dviratininkas sustojo. Povilo tėvas 
sako: "Ponas, mes norime sužinotie, kur is 
kelias eina linkui Slavikų". Dvirat ininkas 
klausia: "Ko jūs ten važiuojat?" Šarkis a t 
sako: "Į šv. Onos atlaidus.". Dviratininkas 
atsako: "Tr aš esu katal ikas, bet nežinau 
jokių atlaidų Slavikuose. Tačiau galiu j ums 
kelią į Slavikus nupiešti". Tuojau dviratį 
pastato prie pakinkyto arklio ienų. Arklys 
purvmnk?č;a ir t raukiasi i šal'. Dviratininkas 
tada klausia "Gal kas turi te skiautelę po
pieriaus?" Žmonės ieško popieriaus. Dvira
tininkas tuoj atsiliepia, kad jau tur i popie
riaus. Ir klausia, ar neturi kas p :eštuko. 
Žmonės ieško pieštuko. O dvirat ininkas vėl 
atsiliepia, kad jau turi ir pieštuką. Dvirati
ninkas Povilo tėvui t ada braižo kelią Sla \ i -
kų linkui. 

Arklio prunkštimas atkreipė keleivių dė
mesį, ir jie ėmėsi apžiūrėti dviratį. O dvi
ratis sudėtas iš pagaliukų, pirmutinė padan
ga normali, bet užpakalinė padanga, tai t ik
ra žarna, ir dar galas velkasi paskui. Dvira
tininko užpakalis kažkaip atsikišęs, an t t o 
atsikišimo dar užmautas maišas, kojų pėdos 
ilgos, jų pryšakiai užsirietę aukštyn, ka ip 
rogių pavažos. Visi keliauninkai šnabždasi , 
kad Povilo tėvas kalbasi su velniu. Žmonės 
neramūs, moterys kalba rožančius. 

Dviratininkas, bebraižydamas Povilo tė -
INokfittA | i 
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IŠ ATSIMINIMŲ 
APIE PUTINĄ 
(Atkelta iš 3 pus!.) 

vasaros pas savo bičiulį poetą 
Melngailį La^panjūšio dvare, vi
sai netoli nuo mano tėviškės. 
Putinas mielai sutiko. Džiau
giaus ir dėkojau. 

Sutartu laiku, bene prieš pat 
linkuviškę Skaplierną (liepos 16 
d.), dviračiu atriedu į Lašpamū-
šį (Melnagilis. kaip prisimena 
ir poetas St. Santvaras, savo dva
rą mėgp vadinti Lašmenpamū-; 
siu. o vardų skirtumas būtų gal i 
toks. kaip tarp biblijinio Abromo j 
ir Abraomo). Beje, tame dvare 
viešnia vra buvusi ir Salomėia 
Nėris ir, širdelę aukodama šei
mininkui, jo garbei parašiusi vie
ną kitą eilėraštį, kurie dar ligi 
šiolei neišspausdirui. 

Vidudienis, o dvaro rūmų lan
ginės uždarinėtos, lyg visi dar te
bemiegotų. Buvau girdėjęs, kad 
poeto Melngailio svečiai mėgs
ta panaktinėti, besiirstydami Mū- i po linkuyiškių švenčių dar vyk- i damas estetinės krypties šalinin-
šoj, ar šiaip beiškylaudami. O j ti į Palangą, liepos pabaigoj ar! kas, jis ir praktiniame gyveni-
šeimininkas savo svečius —poe-] rugpjūčio pradžioj- Tai bus buvęįme toks buvo: rengdavos ne da
rus, menininkus, profesorius — bene paskutinieji Putino metai Į bitiškai, bet be priekaištų, dė-
vaišindavo ne bet kaip —tarp! LąŠpamūšy. Dėl dvaro šeiminin- į vėdavo apvalų katiliuką, eida-
kitko saldžioj grietinėlėj virtais | ko skolų į bėdas teko įstrigti ir I mas turėdavo šmaikščią lazdelę. 

Putinui. Visa tai pasipiktinęs ne- Ji gal buvo pravarti ir praktį-
trukus jis aprašė romane "Krizė", į niam reikalui, ypač kopiant į 
kur "atsiskaitė" ne tik su to dva- į Vytauto kalną, kai gyveno Vaiž-
ro šeimininku, jį gerokai pašar- į ganto gatvėje, dr. Purickio na-

• TĖVYNĖS SARGAS, 1977, man, Okla. 73019. 
Politikos ir socialinių ttalo prenumerata j m, Nr. 2 

mokslų žurnaias. Redaįy±ujal dvsejienis. rjjeuįms25-00 4oL 
Petras Maldeikis, 117 Sunset Dr" 

Metinė žur-
13.50 dol , 

Atsisveikinimas su Vincu Mykolaičio-Putinu Rasų Kapuose, Vilniuje, 1980 m.MriwMe aSn. W d. 

viščiukais (čionykščiai būtų tik 
šiaudiniai prieš anuos) įr kito
kiom paryžinės kulinarijos pra
šmatnybėm. 

Vis dėlto tą dieną suradau Pu
tiną jau seniai budinti ir gal ką 
bekuriantį ar beplanuojahtį, o 
langinės buvusios uždarytos dėl 
vidurdienių vasaros karščių. Pa
tikrinęs studento žinias, prade
dant ūkiškuoju Heziodu (kaip 
ir tiko toj kaimiškoj aplinkoj) ir 
baigiant naujųjų laikų litera
tūrinėm srovėm, Putinas po to šį 

Paskutinį kartą su Putinu dar te
ko susitikti gimnazijoj, kai jis ten 
lankės 1944 m. birželio mėn., 
vykdamas pas savo giminaičius 
šiaurės Lietuvoj- Atrodė, kad bu
vo karo metų Įvykių paveiktas, 
reikalingas poilsio ir atvangos, ir 
sakėsi džiaugiąsis, kad galėjo iš
trūkti iš didmiesčio. Karui pasi
baigus, ir Putinui, kad ir Lietu-

žuodamas, bet ir su kai kuriom 
kitom ano meto bėdom. Roma
ne davė ir tos apylinkės gamtos 
vaizdų, pvz. aprašydamas Mū
šą. Bet aplamai šis romanas jau 
neprilygo "Altorių šešėly", kur 
buvo duotas ramus ir nuoširdus 

būta ir 

Pats kurį laiką gyv«nda»j vof likusiąją, prasidėjo naujas 
gyvenimo etapas su neramiais ir 
maištingais a t i t ik imais , budin-

muose. 
mas Vydūno alėjoj, kartais Puti
ną sutikdavau žygiuojantį ta alė
ja, ar gal i svečius pas Vincą Krė- j gaiš jo prigimčiai. 
vę, kurs irgi ten netoliese gyveno, j L , , ' ' ' 
Teko būti ir jo ankstesniame bu-j t e ig ian t i tuos pnes w me 

tų prasidėjusius laikus, teikia pa 
50 

issipazinimas, o cia jau 
kitokio pobūdžio kalbu. 

Būdamas kiek rezervuoto bū 
tą papasakojo ir apie save. Čia j do, susikaupęs daugiau mokslui 
esąs patenkintas, malonu esą at-j-ir kūrybai, Putinas betgi mėgo 
sikvėpti laisvoj laukų gamtoj j jaunimą ir pabendravimą su juo. 
(profesorių tada, berods, šiek! Prisidėdavo prie jaunimo užmies-
tielc vargino mažv-bionchitiniai i tinių išvykų, metinių šatrijie-
negažavimai), bet vis tik ketinęs I čių iškylų gegužės mėnesį. Bū-

isjte Aukštaičių gatvėj, kai ten gy- l ^ . , J ^ • , ' T V 

iriveno ir sesute Magdutė. P u t i n u j ^ i , kad Pu^npkaip pedagogo, 
išvykus į užsieni ilgesnių atosto-j kur&*° , r mokslininko paveikslas 
gu ir ten rašant "Altorių ^ . m«ms, ji pažiA«siems, hfe sv,e-
Įv" sus, reiKŠmmgas. nepavaduoja-

| mas. Savo testamente iis yra atsi-
Baigus universitetines siudijas, j prašęs už kam nors padarytus ne

su Putinu jau mažiau progos be-(.malonumus ir.gyvenimo klaidas, 
buvo susitikti. Karo metai dari k tikėkim, kad su tuo mielai su-
labiau visus atitolino, išskirstė, i-tiks ir pats Aukščiausiasis. 

ve, Hot Springs, Arkansas 71904. 
Administruoja Antanas Balčytis, 
681-9 S. Washtenaw Av«.,Onc«-
go. Iii. 60629. Leidžia Lietuvių 
krikščionių demokratų sąjunga. 
Numerio kaina 3 doL 

ŠĮ kartą iurnaio puslapiuos ak
centuojamos šios temos: Arki
vyskupo į. Matulaičio įtaka lietu
viams krikščionims demokra
tams; Bendrinių organizacijų są
veikos ieškan*; Viimįs skilimas 
išeivijoje; VLIiCo yieaerių ma
tų darbai; Lietuvos laisvinime 
ilgalaikiai tikslai; Lituanistiniam 
švietimui reikia naujų kelių. 

• PASAULIO "LIETUVIS, 
1977 m. gegužės mėn., ^įr. 32. 
Leidinys Bendruomenės min
čiai ir gyvenimui. Redaguoja į 
Bronius Nainys, 6804 S. Maple-
wood Ave., Chicago, Iii. 60629. į 
Leidžia Pasaulio Lietuvių Ben-; 
druomenės Valdyba. Administ-1 
moja Stasys Džiugas, 7240 S. 
Mozart St, Chicago, 111. 60629. i 
Metinė prenumerata 3 dol. 

Žurnalas apima viso pasaulio > 
lietuvių bendruomeninės veik-: 
los politinį, visuomeninį ir kul- • 
tūrinį užsiangažavimą. Pusla-! 

• LIETUVIU DIENOS, 1977 
m. gegužės mėn., N r. 5. Red^-

Šiaiįdigųiiįe pasaulinės literatū
ros situacija besidominčiam, tie
siog neįmanoma būtų išsivers
ti bę šio žurnalo. Studijiniai" 
straipsniai ir kūrybos vertimai 
anglų kalbia, g&co afeadttnittio 
lygio. Vizų literatūririų kalbų 
nauju leidinių recenzijos taipgi 
teikia gana apčiuopiamą pasau
linio U:eratūnnro gyvenimo vaiz-
:!ą. Rimvydas Šilbajoris aptaria 
'r dvi lietuviškąsias knygas: išei
vijoje išleisto Albino Ba
ranausko romano "Rudenys ir 
pavasariai" pirmąjį tomą ir Vil
niuje išleistą Povilo ir Petro Dir
gėlų "Likime, keliauk sau". 

• NATIONALISM 
HUMAN RICHTS. Processes of 
Modemization ia. the USSR. Edi-
ted by Ilior Karne'netsky. Public 
shed for the Association fer the 
Study of the Nationalities (US 
SR and Ea-st Europe) Inc. by Ub-
raries Unlimited, Inc. (P. O. Box 
263, Littleton Coiorado 80160) 
1977. 

Šios temos kolektyvinėje kny
goje mums lietuviams ypač yra 
įdomu tai, jog tarp kitų autorių 

gw4a &sU*fcpiaė fcofegija. Lei
džia ir idtsainistruoja A. Ski
rtus. Redakcijas ir administra
cijos adresas: 4364 Sunset 
Blvd., Holiyvracd, CA 90029. 
Metinė prenumerata 12 dol. 

Pirmuoju puslapiu minimos a 
TSfctų RaĮao Kalantos mirties su
kaktuvės. Nuatnyakonais ir 
teistu nemažai puslapiu ąkiria-
rna Los Acgeles Uetuvių para
pijos klebono prel. Jor.o Kučin
gio 40 metų kunigystės jubilie
jui. O. V. Milašiaus "Bugsėjo 
simfonijos" A. Vaičiulaičio ver
timu minima poeto 100 metų gi
mimo sukaktis. Duodamas tęsi
nys Jurgio Giiaudos novelės 
"Teismas biržely". Aptariamas 

AND Raimondos Apeikytės koncertas 
Bostone ir kt. 

• KARYS, 1977 m., Nr. 3. Pa
saulio lietuvių karių — vetera
nų mėnesinis žurnalas. Redaguo
ja sigmas Raulinaicis. Adminis
truoja Leonas Bi.eris. Metinė pre
numerata 10 dol. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 341 Kigh-

Brcoklyn, N. Y. 

yra ir netrumpa 23 psl. Tomo Re-
piai gausiai iliustruoti nuotrau- f meikio studija "Modemization 
komis. Leidinys spausdinamas į and National Identity in the, 
"Draugo" spaustuvėje, naudo- | Baltic Republic: Uneven anef klausimus. Kaip visada, plati šau-
jant modernią ofsetinės spaudos Multi-Directional Change in the 
techniką. 

land Blvd. 
11207. 

Be kita ko, šiame numeryje 
duodama keletas naujesnių ne
lietuvių autorių publikacijų ka
rų istorijai Lietuvoje? taipgi 
Vladislovas Žilius atsako į 

dail. 
pa-

Components of Modemization5" 
• Alfonso D. Petraitis — Lu-

lių veiklos kronika ir karinių ži
nių naujienos. 

• MCSU ŽINIOS, 1977 m. • WOBJLD UTERATURE 
TODAY (Foarmerly Books Ab-1 cią Jodelis, MOKYKLINIS U E - Į gegužė* mėn. 29 d., Nr. 10. Lie-
road), Volume 51, Number 2, i TUVIU PORTUGALU KALBŲ tuvių jėzuitų ir Jaunimo cent 
Sprirjg, 1977. A Literary Quarter- j ŽODYNAS. Išleido Brazilijos Lie-1 ro Chicagoje dvisavaitinis biule 
ly of The UmVersity of Oklaho-
ma, Editor: Ivar Ivask, 630 Par-
rington Ovai, Room 110, Nor-
man, Oklahoma 73019. Admi
nistracijos adresas: World Litera -
ture Today, 1005 Asp Ave., Nor-

tuvių Bendruomenės Sao Paulo! tenis. Redaguoja Algimantas Ke-
Akademinis sambūris. Spaudė į zys, S. J. Administruoja P. Klei-
"Mūsų Lietuva", Rua Juatindi-! notas, S. J. Redakcijos ir adminis-
ba, 20, Parąue da Mocca, 03I24i tracijos adresas: .5620 S. Clare-
Sao Paulo, SP., BraziL Žodynas j mont Ave., Chicago, 111. 60636. 
184 psl., kaina nepažymėta. (Nukelta į 5 pusL) 
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• LITUANISTIKOS INSTI
TUTO 1975 METŲ SUVAŽIA
VIMO DARBAI. Spaudai paruo
šė Benediktas V. Mačiuika. Tech
ninė pirežiūra Tomo Remeikio. 
Leidinys išleistas Chicagoje 1976 
m.. 192 psl., kaina 5 dol., gauna
mas šiuo adresu: The Institute 
of Lithuaniąn. Studies, Ina, 2422 
W. Marguette Roąd, Chicago, 111. 
60629. 

Leidinyje sukaupta Lituanisti
kos instituto penktajame suvažia
vime 1975 m. gegužės 17 —18 
d. Cleveiamie skaitytos paskaitos 
ir ju angliškosios santraukos. O 
tų paskaitų atskirų sričių sesi
jose buvo nemažai. Istorija: V. 
Trumpa "Motiejus Valančius is
torijoje ir istorikas'', J. Puzinas 
''Bakų prekybiniai santykiai su 
Romos imperijos provincijomis 
pirmaisiais amžiais po Kristaus' 
J. Jakštas "Žinios apie 

Nauji eidiniai 
sklandai: J. Gimbutas "Lituanis
tikos instituto paskirtis ir apim
tis". Lituanistikos instituto na
rių sąrašas, Lituanistikos institu
to 1971 metų Suvažiavimo dar
bų turinys, Lit. instituto 1973 
metų Suvažiavimo darbų turi- Į spausdinama dar keturi eilėraš-

Jurgis Blekaitis duoda net 55 psl. 
atsiminimų iš bendravimo su 
poetu: apie Radausko jaunas die
nas pasakoja jo brolis ( pasakoji
mas užrašytas taipgi Jurgio Ble-
kaičio). Be H. Radausko poezijos, 

prancūzų XIV a. autoriaus Pily- į ratą 15 dol 

nys. 
• METMENYS, 1977 m., Nr. 

33. Kūryba ir analizė. Redaguo
ja Vytautas Kavolis. Dickinson 
College, Carlisle, Pennsylvania. 
Leidžia Metmenų bendrovė. Ad
ministruoja Marytė Paškevičie-
nė, 3308 W. 62nd PI., Chicago, 
III. 60629. Šio numerio kaina 3 

l dol., keturių numerių prenu-
ganbės prenume-Lietuvąlm e r a t a ^ dol. 

po de Mezieres traktate", J. Dai-
nauskas "Kriavo akto autentišku
mas", J- Slavėnas "Lietuva ame
rikiečių istorijos vadovėliuose". 
Literatūrą: A. Vaičiulaitis "Vys
kupo Motiejau Valančiaus raštų 
stilius", R. Šilbajoris "Icchokas 
Meras: keturi romanai", K. Keb-
lys "Vaizduojamojo požiūrio 
metodika Škėmos ir Sluckio ro
manuose". Sociologija : B. V. Ma
čiuika "Socialinės ir kultūrinės 
problemos sukolektyvintame Lie
tuvos kaime". Tautotyra ir 
kraštotyra; Elena Bradūnai-
tė "'Eglės šalčių karaHe-; 
nės" pasakos gyvavimo lai-j 
tiniai". Kalbotyra: \V. R. i 
Schmalstic-g "Priebalsių palati-j 
zacija pric^ priešakinius balsius i 
baltų kįlbose, specialiai atsi
žvelgiant į prūsų kalbą", A. K!i 
mas "Baltų ir slavų kalbų san
tykių tyrinėjimai 1970 — 1975", 
L. Dambriūnas "Bendrinės lietu
vių kalbos raida per pastarąjį 
penJti«»d6*imtmeti". Psichologi
ja; Y. Černius "Akuitūracijos 
k!au$fmu". Menotyra: Alg. Ke-
y/l, $J. "Ąnjerikag iktvvių etni-
nė dokumentacija". Pabaigos už-

Naujame žurnalo numeryje 
išskirtinis akcentas skiriamas po
etui Henrikui Radauskui (1910 
— 1970). Spausdinami trys jo 
dar niekur neskelbti eilėraščiai-

j čiai Tomo Venclovos ir trys Lidi 
jos Šimkutės. Į lietuvių mitolo
giją ir tautosaką gilinasi A. J. 
Greimas, rašydamas apie Aušri-' 
ne ir Laimą, liesdamas gyvenimo 
ir mirties, likimo ir laimės sam
pratą lietuvių mitologijoje. Ran
damas taipgi Eduardo Cinzo be
letristikos gabalas "Mona". O ap
lamai E. Cinzo beletristiką pana
grinėja Alina Staknienė. 

Apžvalgų ir kritikos skyriuje 
Albinas Elskus ir Leonas Lėtas 
prisimena Stasį Pilką, R. Šilba
joris recenzuoja Vitalijos Bogu-
tatitės ir Aldonos Vesčiūnaitės 
naujas poezijos knygas, į anketą 

,. . . ..... 

"Eurokomunizmas ir Vakarų de
mokratijos" atsako Vincas Trum
pa, Artūras Hfrmann ir Vincas 
Rastenis; afcvir&U laiškais pasikei
čia Jonas Balys ir Marija Gimbu
tienė. 

Žurnalo puslapiai papuošti Š. 
Mikšio, Marijo-, Petrauskaitės, 
Dalios Ramanauskaitės ir V. O. 
Virkau dailės Jarbų nuotrauko
mis. 

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1977 m. gegužės mėn., Nr. 5. Re
liginės ir tautinės kultūros žur
nalas. Redaguoja Juozas Vaiš-
nys, S. J. Leidžia lietuviai jėzui
tai. Administruoja A. Likande-
rienė. Redakcija ir administra
cijos adresas: 2b45W. 56 St., Chi
cago, III. 60636. Metinė prenu
meratą 6 dol. 

Šis tas iš turinio: Antanas Ma
ceina rašo tema ''Amazonės mi
to prasmė". D. Bindokienės ve
damasis "Ir vis motulė prie rate
lio...", Ninos Gmiūnienės premi
juotasis straipsnis *Mes norime 
matyti Jėzų" ir kt. Numeris pa
puoštas Magta ienos Stankūnie
nės tapybos darbais. 

tiiHMtiinuuiimiiiiimiHmiiMiimiHitM 
TAUTOS SAMPRATA 

m 
LIETUVIŲ TAUTOS 

INDIVIDUALIU 
Tai yra 

V. Bagdanavi&aiH 
paskaitų kursas Čikagos Peda
goginiam Lituanistikoa institu
te. 

Daug medžiagos apie tai, kaip 
tautiškumo irlangimf^ stovi da
bar ir apie tai, kas yra žino-
xaa apie lietuvių tautą. 

132 pusi. Kaina 3 doL 

Gaunama Draugą. 
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AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Pmktnių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai FIRESTONE TIRES. Wheel f 
alignment arid balancing. Brakes. 
Shoek absorters. Muffiers and pipes. 
Tune-Ups. Lubrication, Change of oii 
and Pilters. 

GOUNTRY AUTO ANO TIRE SERVICE 
2423 W©si S M Strtef — Tai Oi 6-1777 

Veikia E4io 7:00 «al. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai pyto iki 4 vai. popiet. 
Šventadieniai* uždaryta. — Sav. MIKAS CE&A3 

• i 

A p i e vaiduoklius ir velnius 
{Atkelta iš 3 pusi) 

vui kelią j Slavikus, staiga pašoko ir sako, 
jog neturįs laiko, reikia skubėti, — griebė 
dviratį, užsėdo ir, pavažiavęs galutį, dingo 
ore. O buvo tokia didelė mėnesiena, kad ga
lima buvo matyti už kilometro. Mes ligi tos 
dviratininko dingimo vietos net kelis kartus 
matavom, buvo tik 12 žingsnių. Tada visi 
keliauninkai suprato, kad dviratininkas bu
vo tikras velnias. Po to tik apie tą velnią vi
si kalbėjom, pakol prašvito. O moterys mel
dėsi. 

Prašvitus keliauninkai nuėjo pas žmo
nes patikrinti kelio, kurį dviratininkas buvo 
nurodęs Slavikų linkui. Kelias buvo klaidin
gas. 

* 
Povilas Šarkis buvo nepraktikuojantis 

katalikas, bet ramaus būdo. nekalbus. Po 
to keletą kartų man jis vis tvirtino, jog 
nieks* jam dabar nepasakys, jog velnio nė
ra. Sirdi, aš pats savo akliais mačiau velnią 

iš labai arti. Aš kartais paklausdavau Po
vilo: "Kiek Jūs išgėrėt degtinės, ksd matėte 
net velnią?" Povilas tada pykdavo ir ner-
vindavosi, vis įrodinėdamas tikrą susitikimą 
su vemiu. Pridurdavo dar ir tai, jog po ano 

susitikimo su velniu dabar visą laiką galvo
jąs: jei yra velnias, tai gali būti ir Dievas. 

Povilas po šito pasidarė dar labiau ty
lintis, nekalbus vyras. Povilą* »gis 1982 me
tais buvo apie 20 metų vyrukas, tai dar gali 
būti gyvas ir dabar. 

Kada Povilas sugrįžęs šit 
kojo, tada apklausinėjau ir P< 
ir jis tą patį papasakojo kai r 

Tada tą visą įvykį apraš; 
čiau žurnalo 'Trimito" reds 
kus buvo "Trimite" parašyta: 
įdomus, sunaudosime- Ačiū". 

Čia. Detroite, studento > 
kausko rūpesčiu, įkalbėjau vi 
Lėle. S. Jankauskas įrašą atida 
Urnv Folklore Archives. Kas 
r: pasiklausyt; sr.o velnio pac 
nem. gili tai padaryti. 

Renridt tuos biznierius, kurie I — 

skelbi diearaityj, Dra^-. i Persksifs "Draugą", duokite ji kitiems. 

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 197? M. 
AMERICAN TRAVEL SEBVISi IUREAU 

9727 Uutii We$ters AYSUUO 
Chicago, Illinois 60643 Tol (312) 238-S7S? 

VĖSOS SAVJUTfiS EKSKURSIJOS 

įvykj pasa-
Oo tėvą, bet 
ir Povilas. 
u ir pasiun-
•ijai. Netru-

Dalykas 

yliaus Jan-
tai j juos-

ė Wayne St. 
lietuvių no-

.odymą žmo-

1S D.; # 1 1 — RUGSfiJO mjį. 28 D.; # 1 2 - SPALIO UĖ.N 
# 1 3 — SPALIO MfiN. 17 D. 

VTSOS KAINOS PAŽYMĖTOS NUO BOSTONO AR NEW YORKO — NUO CHICAGOS PRIDĖTI DAR 
$125.0e 

DYIQŲ SWJUčU EKSKURSUOS 
(Švtiesrija) # 4 - B S 2 t U O lON. 28 d. - hU*m, VTtoiM. U 

# 5 - LIEPOS MtK. 4 d. — Maskva, VU«t». ROHU 
# 8 — LffiPOS MĖN 9 8. — Maskva, Vilnius, Ryga, Leningrade, HebSSk) 
# 7 — LIEPOS M1N. 18 d. ~ Maskva, Vilnius, Lu oernaa, Muenchenas. Baden Baden, 

<8vetcarijB ir Vokietija) Bazelis 
# 8 — KJOPSB&O Mfif. U - Maskva. Vilniut, Koma 
# • — RUGSTOCIO MtN. 1* 4. — M»*va, Viirms, Leningradas, RelsinM 
#10 - RUCSUO M f f l U - MaakM, VUniua, Roma 
#14 - CRUOOMO MtN 20 U. — Maskva. Vilnius, Ryg, 
Vlic* ęįuĖtmm^M apkttkys KAUNĄ ir TRAKUS (Prioes mbfect to chaaąu) 
PA8AUUO LBTOVĮŲ lENDRUOMENftS SKRffi>B«AS I LONDONĄ — 2 ar 3 savaite* — $858 a C3ii-

i ŠV. 2emę ir Giaikiįt. _ _ $1174.00 

81^78.00 
Išparduota 

$1,217.80 

Rparduota 
SU74.00 
$1,171.08 
8U74.88 
$1,138.00 

Lapkričio 11 d. operos lei. A. Brazio vad. kelion* 
Tlp881 III i'liinlisn a p p p i (OartBis) m 

m 

Chicagos ] Variavi 
I Fraakfurtą 
t Los i j lg i ln 

— nuo $438.00 
— cuo 
— ooo 
— W9 



— — — — — — I . - .11 

šeSt^iBerus, V&7 m. larželio rasa. 11 <3. CKAtRUS - BOgSrfaS; J * * i UTS5UTOKA Wr. 196 <23>"- psl 5 

NauJ leidiniai 
(Atkelta l£ 4 pusL) 

Siunčiant leidinj paštu, bent 
5 doi. metams. 

Š-į kartą rašoma apie Sekminių 
prasmę, daug vietos skiriama 
Lietuvių fondo suvažiavimui, 

Kultūrinė kronflca 
VM IK L s V t ^ M V 

ĖJIMAS CHICAGOJE 

Prjs«įeaaJQt ui aviškojo Birže
lio išvežimus, Li*tu.vps partiza
nų — Luksgs - Daumanto ir ki-

atsisveiklnama su pik. A. Rėk- Į tų kovotoja jau t į . šį sekmadie-
la-ičiū, nuotraukomis grįžtama į n į birželio 12 d. 3:00 vai. p. p. 
"Draugo" romano premijos iš-1 Įvyki tai proga: .pritaikytos pa-
kflmes. žvelgiama i OmahąJ ruaJdos . , jėzuitų koplyčioje, 
prisimenama jubiliejinė Daina-j Pamaldų metu scio giedos solis-

| tė Dalia Kučėnienė. 

Tą pačią dieną -i JJO yaL p. jp. 

būris. 
čiama 
pagarbą 
liams. 

Lietuvių visu. menė kvie-Įvo suruoštos Harper dailės gale-, 
dalyvauti" Ir t išreikšti; rijoj, Rosner galerijoj ir daugely-! 

mūsų aivu-ie.'V!.-* bro-

vos ansamblio šventė, daug dė
mesio skiriama jaunimo ir bc-nd-l 
ruomeninei veiklai. 

; Jaunimo centro auditorijoje b,ųs 
AKIRAČIAI, 1977 ra. fa^ i minėjimas. Akademinėj dalyje 

žodį t a r s Lietuvos a t s tovas dr. 
Stasys Eačkis i r buvęs laikino-

mėn. Nr. 3. Atviro žodžio mėn 
rastis. Redaguoja Redakcinė ko 

;h0W 
premijas 

je kitų vietų Amerikoj, Meksikoj. 
Pietų Amerikoj ir Europoj. Paro
dos visur praėjo su didelio pasi-
sesc?nw. 

Paroda susideda iš dauge-
J I K A Š O "MACBKiHAS" 
NOMINUOTAS Pl ihMMAl 

Įtakingas New Yorko teatro-J ll° žymensių jo tūkstaatino 
filmo - televizijos s a v a i t r a š t i I i k t ų d a r b ų " P a r o d a **?*" < i a i l j " 

Eašomų elektriniu OLYMPIA mašinaliu lietuvišku raidynu gauta 
nauja siunta. Geriausia dovana ne tik čia Amerikoje, bet labai tin
kama siųsti ir Lietuvon (maSas muitas). Kreiptis 

Business1 ' kasmet skiria n , n - a m s i r visiems meno mege-
už praėjusio sezono \ - x m s ' 

j 

ItKAl«.. \> 4545 M Ord Si-. Chicago, Illinois 60629 ir 
vakarais pas A. DACGHtDA, teL 476-7399 — arba 

tiesiai iš SPABTA savininką: 4. L. GIEDRAITIS, 
10 Barry Dr., E. Nortkport, N. Y. 11731 (sk.) 

;geriausius spek tak l io iškiliau-*} Paroda atidaryta lankytojams _ 
! sią vaidvbą, etc. 1976—77 m. ! kasdien nuo.. 1 vai, rki 4 vai. po- į t[ 

premijoms nuntinuotųl P»€t- T&H &'" liepos mėn. 16 d. i 
u sąraše matome ir • Balzeko Lietuvių kultiiros mu 

Avė., Chi 

misija. Administruoja K. Avižie- i šios vyriausybės narys dr . Adol-

6821 S. Map!ewood Ave., Chi~3 
go, 111. 0629. Prenumerata 8 dol. 

Kelios šio numerio kultūrinio 
pobūdžio temos: Kęstas Reikalas; 
recenzuoja Juozo Kraiikausko ro 

*• Purtre 
Ben. Bi ia«xuįas Porfeetas 
M dailiu i ako darbų. racedos Balzako 

nis. Leidžia Viewpomt Press. Inc., J tas Darnusis. Menine dal* atliks Lietuvių kultūros muziejuje, Cbisagoį 
aktoriai — Stasė Kieiaitė, Jo- ; 
r^as Kelečius ir solistė Dalia Ku- parengta "Draugo" redakto-
cemene. ; r i aus Broniaus Kviklio. 
Ten pat, mažojoje . Jaunimo i 

j centro salėje, vyks Lietuvos re- ' Minėjimą ruošia JAV ir Ka-
\ zistencinės dokumentacijos pa- nados Lietuvių Fronto Bičiulių maną "Martvnas Mažvydas Vii , 

niuje". Petronėlės Orintaitės ro- j r o d a ' k u n k r u o P š c 1 a i * gausiai | Centro valdyba ir Chicagos sam 
mana "Erelių kuorai'". Albine j - - -
Baranausko "Rudenų ir pavasa-į 
rių" antrąjį tomą ir Stasiaus Bū- West Bridgford, Nottingham i Leidinys yra pačių mokinu 
davo pomirtinį romaną ''Europie- XG2 6AH England. Metinė pre-; rašinių, literatūrinių nagrineji 
t ė " ; Balys Chomskis aptaria Vla- | mrmerara 4 dol. (2 sv). i mų bei literatūrinės kūrybos han 

Religinėms temoms artimus 
straipsnius šiame numeryje ran
dame vysk. A. Deksnio, Genės 
Brendelytės, j . Vaišnoros, MIC, 
Vacio Kavaliūno. Stasio Ylos ir 

dislovo Žiliaus parodą M. K. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, Chicagoje; Stasys Liepas 
dar grįžta prie B. Chomskio fra
zių, ištartų Juliaus Gaidelio ad-
resu;Br Raila rašo apie liberalą, i k h ų > i -n. Braz-
istojusi kompartijon, apje dramb- j d ž i o n i o fa v l a d o g ^ pQexį^ 
Ii, vorus ir muses. | Laįsvė$ kovą^ k u I t ū r i n i i r v i s u 0 . 

meninį gy^venimą labiau liečia 
Pauliaus Jurkaus atsiminimai 
apie Julijoną Būrėną, pokalbis su 
poetu Tomu Venclova ir kt. 

• VYTIS, 1977 m. balanJžio 
mėn., Nr. 4. Lietuvos Vyčių mė
nesinis žurnalas. Redaguoja Lo-
retta I. Stukas, 1467 Force Drive, 
Mountainside, N. J. 07092. Ad
ministracijos adresas: Vvtis, 
2524W.45 St., Chicago, 111. 60632. 
Metinė prenumerata 5 dol. 

Lietuviškai rašoma apie vely
kinius papročius ir tradicijas; 

• ŠV. PRANCIŠKAUS VAR
PELIS. 1977 m. gegužės mėn., 
Nr. 5. Mėnesinis religinio — pat
riotinio turinio laikraštis. Leidžia 
lietuviai pranciškonai. Redaguo
ja Viktoras Gidžiūnas, MIC. At 

spausdinamas Antano Jasmanto | ministruoja Steponas Rapolas, 
MIC. Redakcijos ir administraci
jos adresas: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207. Metinė 
prenumerata — 3 d 

sezono 
kandidatų sara.se matome 
Jono Jurašo "Maebv'.ho" spek
taklį La Mamos teat r. Tai dar 
vienas gražus mūsų scenos me
dininko laimėjimas. 

BEN. BUNSTRJŪ3G DAILĖS 
PARODA 

Balzeko Lietuvių kj'ruros mu
ziejuje, Chicagoje, ^ž.m. birželio 
mėn. 5 d. atidaryta '.mruvių kil
mės dainlminko Ben. Blinstrirbo 
dailės darbų paroda. Dailininkas 
Blinstrubas gimė _18v! m. Calu-
met Mich. baigė Olivm universi
tetą ir Chicagos Dailės institutą. 
Jis žinomas ne tik kaip dailinin
kas, bet ir kaip dailės kritikas, 
dailės darbų įkainuotojas ir ke
liautojas. Ilgą laiką buvo savi
ninkas senienų krau'.jvės O L D 
YOKE, šiaurės Michigan gatvė
je, Chicagoje. Tarpe jo krautuvės 
pirkėjų bovo tokie žymūs asme
nys kaip šokėja Izidora Duacan. 
JeanDixon.i-r kiti. Jis mirė 1971m. [ 

Parodą paruošė dailininkė j 
Gražina Girdvainis. 1; pažino 
Blinstrubą, būdama savininkė 

i ziejuje. 4012 A r A e r 
cagoj. 

ŠEŠTOJI BALTIŠKŲJŲ 
STUDTTU KONFERENCIJA 

Bahišbąfą studijų puoselėjimo 
draugijos (Association for the 
Advancement of Baltic Studies — 

(AABS) šeštoji konferencija į-
vyks 1978 m. gegužės 11-14 d. 
Toronte Kanadoje. Konferenci
ją globos Toronto amiversitetas. 
Lietuviai ten vadovaus šioms 
sekcijoms: Marija Gimbutienė — 
archeologijos ir senosios istorijos. 
Rimvydas Šilbajoris — literatū
ros, Romualdas Misiūnas — va
dovaus specialiai sekcijai, lie
čiančiai žydus Baltijos kraštuose. 

dymų įdomus rinkinys. Rekad-
cijos įvadiniame žodyje sakoma: 
" O mūsų kūryba — tarsi rasoti 
rytmečio pumpurai, dar nespėję 
išsiskleisti visu savo grožiu. No
rėdami tais jaunystės žiedais pa
sidalyti su jumis, mieli skaityto
jai, ssurinkom jų dalelę ir sudarė
me šią puokštę — mūsų mokyk- OKO meno .galerijos. Washing-
los antrąjį metraštį". 

eilėraštis "Velykų rytas"; prisi
menama Lietuvos Vyčių praei
tis. Visa kita informacija apie Vy
čių veiklą teikiama anglų kal
ba. 

• LAIVAS, 1977 m. gegužės 
mėn., Nr. 5. Religinio ir tautinio 
gyvenimo mėnesinis žurnalas. 
Leidžia Marijonų vienuolija. Re
daguoja kun. J. Vaškas, MIC. Re
dakcijos ir administracijos adre
sas: 4545 West 63 rd. St., Chica
go, 111. 60629. Metinė prenume
rata JAV ir Kanadoje — 4 dol., 
kitur — 5 dol. 

l O i . 

• T Ė V U 2EMĖS ATŽALA. 
Kristijono Donelaičio Lituanisti
nės mokyklos Chicagoje mokinių 

i metraštis, 1976 — 1977 mokslo 
j metai. Viršelis dail. P. Aleksos, 

paruošimas spaudai D. Bindo-
kienės. Nuotraukos Vaclovo No
reikos, Jono' Tamulaičio, Lino 
Meilaus, VIII kl., Algio Korzono, 
VIII kl., Vyto Bindoko. Spaudė 
Mykolo Morkūno spaustuvė Chi
cagoje. Leidinys 126 puošnių, di
delių puslapių, karna nepažy
mėta. 

ton D.C. kur buvo suruošus 
Blinstrubo darbų parodą 1964 m. 

Blinstrubo darbų parodos bu-

iiiiiHiiiiniiHiuinniHiiHiHiiiiiiiiiiiinnii 
FLORIDA 

St. Petersburg 
THE FARGO MOTEI 
10810 Gulf Boulevard 

Treasure fcsfand, 
St. Petersburg. Florida 33706 

TeL (813) 360-0678 

MAflOyETTE PHOTO 
SUPP'J 

REKMENTS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
Jų reikmėms. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tas reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vaL 

3314 West 63rd Street 
CMcage, ulinois 60629 

TeL — PRospect 6-8998 

MES STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAUSIA 
PATARKAVIMĄ IR GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS. 

ĮSJCIKITE LA&AI PATVARIA IR EKGKOMIŠIvA 
>; -IvRiOMO PRIEMONĘ. 

^ 1 

Didžiausia naujiena! R.fMOUTH-"ARR0W'r 

patvarus, 4 cilinderiy, ekonomiškas iki 35 
myliu galionu ir kaina nuo $2,995.00 

Tarime jaunuoliams mašiną: Cadillac, Bnick, Pontiac, Oldsmobile 
i r kita, taipgi importuota. Įvairių kaina. Pradedant nuo $100. Mu
ša dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys karoseriją (Body), 
sparnus (Fenders) ir sureguliuos motorą 

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515 
Seniausias automobilio pardavėjas Chicagoje, gerbiamas virs 60 
metu.. 

PLYMOUTH - VOLARB - CHRYSLER - ARROW 
J? 

| gūžės mėn., Nr. 6. L. B. Detroito 
apylinkės "Žiburio" lituanistinės 

Šeštinių ir Sekminių temomis 
rašo kuri. J. Vaškas; rūpestį "Jei 
atsiranda priešų" (apie tarpusa
vio sugyvenimą) gvildena kun. 
J. Prunskis; spausdinama nauja 
Marijos giesmė, gauta iš okupuo 
tos JJetuvos: minimas km 
Gelažiaus 50 metų kunigystės 
jubiliejus, duodama plati religi
nio gyvenimo kronika. 

Šiame numeryje straipsniai skir- j 
ti Marijai m lietuvei motinai, taip- j 9 SKAMBUTIS, 1977 m. &-
gi minima arkv. Jurgio Matulai-' 
čio 50 metų mirties sukaktis ir kt 
Spausdinamas religinės temos ei-1 
lėraštis iš Lietuvos, o taipgi V. Į mokyklos mokinių neperiodinis 
Mykolaičio — Putino ir A. Vai-j laikraštėlis. Dvidešimt trys ro-
čiulaičio poezija. Plati pranciško- | tatorium spausdinti, iliustruoti 
nu gyvenimo ir aplamai religi- j piešiniais puslapiai 
nės pasaulinės veiklos kronika, i 
Daug iliustraeujų, naujų leidi- j 
nių ir juokų skyriai. 

MoteHs yrą prif pat Gatf of Mexįco i 
kranto pačiam Matre Tręąsure I$land. j 
Gražiausias patdris. Miegami kamba-1 •• 
rian, kambariai, kambariai su virtu- j jjMIMtUMMtiHMiMMMHllIlilimiilHiiHi. 
v6m ir apartamaital. Spalvotos Cable ] 5 «#*«ift i 

ApfinJmi restoranai. ns*rmiai klu- 5 WAGNER and SONS i 
bai, žvejojimui vietos, golfo ir teniso | s i bažnyčios, krautuve, ir t t. 

lietuviai, maloniai kvie
ti. 

Alfonsas ir Teres* Žebertavičiai 

rtin 

Ginta Remeikytė. Redakcinė į| 
komisija: Rita 

• PAVASARIO ŽIEDAS, I 
moksleivių metraštis 1976 —j 
1977. Redagavo Neris Pupiūtė irj 

ytė 
Baz}tė, Raminta 

y i Jautokaitė, Alė Jonušąrte. Algis 
' Plioplys, Rima Valiulytė. Met

raščio globč'jai: Juozas Masilio-
nis ir Rimas Černius. Išleido Chi
cagos Aukštesniosios lituanistikos 
mokyklos Tėvų komitetas. Vir
šelio nuotrauka J. Rimkevičiaus, 
užsklandos R. Bazytės. R. Jauto-
kaitės. R. Valiulytės ir N . Pupiū-
tės- Spaudė '"Draugo" spaustuvė. 
Leidinys iliustruotas piešiniais ir 
nuotraukomis, didesnio formato,! 
120 psl., kaina 4 dol 

L A D I E S A i f i fliNTU l A * 
Halr formnla JIB ie Patec tM flmf n f o< ta 8wifr«r1iiiįd m** 4» 
Reristered in USA, Canada, Mmtome. M <a*r— n n 'fmtt iį~nflliij 
Bair. Itching acalp, SpUttiMp «ad«, Mrt.*gtiutnic.e IfaMĖ, ftaot 
gTow-h. and restormg NATCSA1. BAi& COtAiR. 0«tq« j&B y o « 
wl!I never be RAJJD ©r GRįSM, M * » <kBaJr&rUH>6,~tfaMm\ te 
Druggist Red-Blue Book. # n ^ » - C B « H b « Oro«r JĮTn^JOfiT 
tlH LAB-: 3 A J, 2557 V . <Mb J k , l«4» « . 4'U> ***** « « » 
A M . * 14th SC, GIKKV n L , H 4 7 H. »rihl«ml Av*^ j * » 4 K » 
Milwa«kee Ame., O i i c ^ o . <«L A B Mtttotmu i . l « M * « > . 
1S we*k suttpl; — *6.<M> Money Order, poetpa;-; Scnd Today 

A B LABORATORT, HSf 9o. *ftjb Av«^ CJlCaERO. " * " 

TYPEWRITERS, = 
AND CHECKWRITERS | 
ADDING MACHINES I 

§ Nuomoja, Parduoda, Taiso | 
5 VirS 50 metų patikimas jums = 
S patarrHivimas % 
1 Pbooe - 581-4111 E 
E MM S. Pulaski Rd., Chicago \ 
"HI I I I I IH I IH I IMI IHMI I IMI I I I I IH IHHI IUI" ' 

C R A N E S A V I N G S 
A M D L 0 A R A S S O C I A T I O N 

B. B. rIETKIKVVICZ, Prea. 

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083 
PLENTY OP PREE PARKTNG PLACE 

VALANDOS: 

Mokamas o i 6 m. 
eertif&atus. 

Mininium $1,000 

PIRMAD. Ir KETTVTRTAD. — 9 V. r. Iki 8 v. • . 
ANTRAD. Ir PENKTAD. — 9 •. ryto lkl 5 v. vait. 
SESTAD. 9 v. r Iki 12 v. d. — TT^lad. uždaryta 

6V2% 
Mokama oi 1 m. 

eertifikatus. 
Minimom $1,000 

5^* 
mokamas v i 
įDvestavimo 
uskaJiM. 

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai 

• EGLUTĖ, 1977 m. gegužės 
mėn. Lietuvikas laikraštėlis vai
kams išeivijoje. Vyr. redaktorė — 
ses. O. Mikailaitė. Leidžia Nekal
tai Pradėtosios Marijos seserys. 
Administruoja Danguolė Sadū-
naitė. Redakcijos ir administraci
jos adresas. Immaculate Concep-
tion Convent. Putnam, Conn. 
06360. Metinė prenumerata 7 
dol. 

Laikraštėlis gyvai redaguoja
mas, labai įvairus vaiko smalsu
mą patraukiančiais dalykais. Čia 
ir puikiais piešiniais iliustruota 
pasakėlė, ir kūrybinio pobūdžio 
darbeliai, ir dainelės, ir šokiai, ir 
galvosūkiai įr daug viso to, kas 
praplečia mažojo skaitytojo akira
tį ir stiprina jo gimtosios kalbos 
žinojimą. 

• ŠALTINIS. 1977 m.. Nr. 2. 
Tikybinės ir tautinės minties 
žurnalas. Išeina kas antras mė- tas dar ir nuotraukomis. Metraš-
nuo. Leidžia Marijonai ir Šv. Ka- tis 108 psl. Jį galima užsisakyti 
žimiero sąjunga. Redaguoja kun. pas mokyklos direktorę Vidą Au-
S. MttHlis. MrC. Admimstrunia gulvrsę. I"702 Crestiand Rd., 
J. DubLckas. Redakcijos ir admi- Clevelani. Ohio, 44119, kaina 
nlstracijos adresas: i G Houna Rci., - io i . 

f 

• RYTMEČIO ŽIEDAI, Cle-
velando Šv. Kazimiero lituanis
tinės mokyklos moksleivių met
raštis 1976-1977. Redagavo: Mir
ga Bankaitytė. Virginija Juodi-
šiūtė, Rita Kazlauskaitė, Algis 
Miškinis, Asta Puškoriūtė. Re
daktoriams padėjo mokyt. Vida 
Augulytė. Nuotraukos Vlado Ba
cevičiaus ir mokyt. Jono Vyšnio-
nio. Viršeliai Virginijos Juodi-

j šiūtės ir Mirgos Bankaitytės. Pie- ' 
šinėliai — Virginijos Juodisiū-
tės. Mirgos Bankaitytės ir Astos' 
Puškoriūtės. Leidinys iliustruo-. 

r ^ 

1977 EKSKUR^JOS Į LIETUVĄ 
- i i -

•»--* rfcian lite 
DOSTOnOi uniCaglS) 

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE: 

Vienos savaitės: 

.» ...: 

Mr 

Dviejo saraifių: 

Birželio 15 
Liepos 13 
Liepos 27 

$1158.01 
1185.00 
11*5.00 

Rugpiučio 10 
Rugsėjo 7 

21 

18 — $838.00 

$11$SJ0 
U58.0B 
fOt.OO 

Prie šių gropH fsataa jvagtis iš VTSŲ KTTŲ MlESTC su 
mokesčiu. 

TRAN* - ATUUVTIC TRA V ^ L SERMOB 
393 We«t Broadway f K O. Bos j 16 

Soetfi Boston, Mas». 02127, f«L (817-268-87^ 
Sav. AJdoaa Adomonicnt 

GRUPĖSE VTETU SKAKTUS RIBOTAS — PATARTINA HEGTSTRTJO-
TIS KUO ANKSČIAU. 

r i M * » 

•~" 7, lešta-iajs nuo S Darbo valanda: kasdien nuo 9 — 5. 
dieniais uždaryta. 
Prfce* are w*w, l^sed on aaufcle occ&įjĖSi% f£t ŠV* sufelê :' Č5 
ttd/or Govermnent Ipproval. 

V 

1977 KELIONES I LIETUVĄ 
Vienos Savaitės Kelionės \ Lietuvą — 1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 nakty* 
Vilrsnje su dienos ekskursija į Kauna, 1 naktis Maskvoje. 

• Rugsėjo 18 — Rugsėjo 26 $858.00 
• Spalio 9 — Spalio 17 $826.60 

Dviejų Savaičių Kelionės j Lietuvą, Voksetiia ir Angliją — 1 naktis Mask
voje, $ dienos ir 5 naktys Vilniuje sn dienos ekskursija j Kauną, 4 naktys 
flum'che ir 3 naktys Londone. 

• Birželio 26 — Liepos 10 $1,253.00 
• Liepos 17 — Liepos 31 $1,258.60 

Kelionių kainos pagrįstos kelionių kainomis iš Bostono, New Yorko ir Montrealio 
per Pan American Worid Ainrays arba bet kuriuo IATA lėktuvu. 

D€l daogiaa farformadją apie Ltetovni keliones prašome kreiptis: 

A L G I R D A S M I T K U S 
I A L T i e T 0 H R S 

8 Milte ( M Rd., Revtai, MA 02168 
Tel. (617) — 969-1190 arba 

1-800-223-7420 

(praž\-t loUbėti m "Pat") 

I kefionH ribotas. Patartina kas anksčiausiai rezervuot vieta*. J 

http://sara.se
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REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 TKOY ST., CHICAGO, ILL., 60619. TELėF. 925-5068 

ELENOS GRUDZ1KSKIENES JUBILIEJUS 
MARTA BABICKIENĖ 

IŠĖJUSIAI 
JOANAI 

Metai nesulaikomai byrėte by
ra, kaip tos smiltelės senoviniuo
se laikrodžiuose — jų neuž
tvenksi, nesulaikysi. Diena iŠ die
nos, ir jau v iensr ias dar
giau. O žmogui norisi buri jau
n a m , grakščiam. Dar tiek daug 
projektų, tiek darbų, dėl kurių 
reikėtų nepavargti, kurie laukia 
tavo rankų. Štai ir mūsų Elenai 
Grudzinskienei skaičiai rodo 80 
metų. 

Mokslas ir visuomeninė veikla 

Elena Miežinytė (vėliau Gru-
dzinskienė) gimė 1897 m. birže
lio 23 d. Juodžių kaime, Grin-
kišk'o valsč., Kė'ainių apskr. 
Vėliau tėvai įsigr;o toj pačioj 
apylinkėj didesnį ūkį Žitiškį, 
kuriame mažoji Elenutė ir augo. 
Zeimėje gyveno dėdė kunigas — 
klebonas Matas Miežinis, kuris 
tėvus įkalbėjo leisti Elenutę 
mokslan. Tai mokslus Elenutė 
pradėjo 2eimėje, gyvendama pas 
dėdę kleboną. Vėliau mokėsi M? -
riiampolė]e Žiburio progimnazi
joje, Kaune Lesickaitės gimnazi
joj, Šiauliuose ir vėl 7 ir 8 klasę 
Kaune, Saulės gimnazi
joj, kurią ir baigė. Baigus gim
naziją įstojo į Aukštuosius kur
sus Kaune, į Humani tar inį fa
kultetą. Ištekėjus už karininko 
Vlado Grudzinsko, metė studi
jas ir įsitraukė į šeimyninį gyve
nimą ir visuomeninę veiklą. Pri
klausė L. D . K. Birutės dr-jai ir 
vienu tarpu buvo centro valdy
bos pirmininkė, priklausė šaulių 
są-gai ir dirbo Lopšelio dr-joj. 
1928 m. visai šeimai persikėlus į 
Klaipėdą, dirbo įvairiose moterų 
organizacijose, daugiausia Šaulių 
są-goj, su kuria važinėjo su pas-

Pabėgė7ės fvJ:u su he'variom 
dukrom 

iz'nsk'-
i uo arpu zrnena E'ena Gru

š i e n ė su kjeturiom jau'iOra 
?uk e'ėm iš Kauno pari raukė ; 

Vokietrą, nie! o nežinoc'ama ap'< 
savo vyro likimą. Vole e i'c'o per-
kentėjo bombardavimus, karo pa
baigą ir lagerių tremtinės c-a . 
Motinos širdis neleido duk-ems 
išsib'aškyti po pasaulį. Ji kiek 
galėdama rūpinos:, kad mergai
tės galėtų mokytis. Vyresrrios'cs 
Genutė ir Nijolė jau Lietuvoje 
buvo baigusios gimnazijas, o AI-

Vokieti-
Š'ar 

dona ir Rima baigė 
7'oj. Wuerzburgo Iag 
jos v'scs keturios yra baigusios 
ankstąjį mokslą, sukūrusios lie-
tuviškas šeimas, dalyvauja lie
tuviškoj veikloi ir savo atžalyną 
auklėja lietuviškoj dvasioj, kil
damos į lietuviškas mokyklas, or
ganizacijas, skautus, tautinius šo
kius ir kitokius jaunimo sambū 
rius. Tai didelis motinos nuopel
nas. Aukodama savo asmenin" 
gyvenimą, rūpinosi vien dukte
rų šviesesne ateitimi. Atvyku
sios į JAV, įsikūrė N. Yorke. E. 
Grudzinskienė pradėjo rūpintis 
savo dingusiu vyru. Pagaliau su
sirado ir visų — žmonos ir duk
relių pastangomis atsikvie*ė vy
rą ir tėvelį į Ameriką 1965 m 
Bet, deja, tiek vargo ir nelaimiu 
išgyvenus, neilgai teko džiaug 
tis bendru šeimos gyvenimu. P: 
dvejų metu — 1967 m. bal. S d. 
jis vė> atsiskyrė nuo šeimos jau 
visam laikui —iškeliavo amž-
nybėn. 

Domėjimasis menu 

Pergyvenus daug rūpesčiu ir 
skausmingų valandų, dabar E. 

kaitom po Klaipėdos kraštą, su-1 Grudzinskienė globo 
pažindindama vietos lietuvius 
su* "Lietuvos istorija, ryškindama 
nepriklausomybės svarbą Lietu
vos valstybei, žadindama tėvy
nės meilę. Dalyvavo rinkimi
nėse kampanijose, socialinėj mo
terų veikloj. Vyras a. a. puik. V. 
Gnadzinskas, išėjęs atsargon, tuo 
metu dirbo Klaipėdoj, jo paties 
įsteigtam "Maisto" fabrike. Šeima 
gyveno 10 km. nuo Klaipėdos, įsi
gytame ūkyje "Cenkune" . Vo
kiečiams užėmus Klaipėdą, visa Į 
šeima persikėlė į Kauną. 

Šeimos galvos ištrėmimas 

II pasaulin :o karo metu, ku- \ 
riantis Lietuvių vietinei rink i-, 
nei, pulk. V. Grudz'nskas tarną- j 
vo štabe tiekimo skyriaus vir"i- i 
n inku bet 1944 m. geg. 15 d. su! 
v'su š^abu buvo suim'as, kal :n- ] 
tas Rygos kalėjime, iš ten išvrž-; 
Jas i Štuthofo kone?ntraciios! 
stovyklą. Ten iškentėjo iki 1945 
m. Artėfanl b^T~c ikams stovyk
lai adnrnistr?ciia v??us ka
linius pėsčius varė Vakarų lirk. 
Vėliau sargyb'niai oabė^o, o l a -
ffafas r>?;T- •-•'. Rytą 
sr.v'etai ui r c ; ?u*»audė ;r ičgabeio 
i Rns"fq !a bams P 1 metų, kaip 
senemio amžiaus žmogų, jau ne
darbingą pulk. V. Grudzinską iš
leido grįžti į Lietuvą. Jis be svei
katos, iškentėjęs badą ir šaltį, grį-
io j Marijampolę pas motina. 

Elena Grudzinskienė 

Iriarbačiauskienės meno studiją. 
s paveikslai labai mėgiami. Tu

rėjo asmenišką parodą Jaunimo 
:entre 1968 m. lapkričio m. per 
birutininkių ir ramovėnų suva
žiavimą. Svečiai domėjosi jos kū
riniais ir daug jų įsigijo. Kitą kar
tą bendroj parodoj Čiurlionio 
galerijoj buvo išstačiusi savo kū-

n'us, peštus aliejiniais dažais ir 
akrilika. Dirba taip pat su mozai
kinėmis plytelėmis, stiklu, jūros 
sraigių kiaukutais. Daug paveiks
lų ir kitų meno kūrinių yra iš
dovanojusi organizacijoms: biruti-
ninkėms, skautams, šauliams. Ak
tyviai dalyvauja birutininkių 
draugijoj. 

Aštuonių vainikų šventė 
Dukterys, dėkingos savo myli-

| nai mamytei už rūpesčius, viso-
enopą globą, meilę, kuri, kaip 
ūra, gili ir neišsemiama, rengia 

-ražų pam'nėjimą jos 80 metų 
sukakties proga, birželio 18 d. N. 

: Yorke, jauniausios dukters Rimos 
Gudaitienės namuose. Suvažiuos 

j visos dukros su savo šeimomis ir 
(parafrazuojant Birutę Pūkelevi-
čiūtę) švęs "Aštuonių vainikų 
žventę". 

i Laikas pradėgo, pačios sole-
ną, ta, pas kita dukrą, W ^ t a [ n f e a r t & ž o d ž i a i s t a r i a n t ? s u s a u _ 
meną, literatūrą poeziją Jaunys-; fe ^ a u d r o m i s ? s u s k a u s m a i s i r 

teje rase eilėraščius ir dabar te
berašo, tik iš kuklumo nespaus
dina. Prisiminus jaunystę, pie
šia gražius peizažus, natiurmor
tus. Kaune gyvendama, lankė 

Tavo rankose žemė ir saulė 
Ir šešėlius suglaudus naktis, 
Tavo rankose giesmės pasaulio 
Ir pražydęs aušra ilgesys 

Ir. Š. 

Pilną pavasario gyvybės gegu
žės mėnesio 25-tąjį rytą 'šlydė-
jome Joaną Deckytę - Gudelienę 
Namo. Taip netikėtai ir nelauk
tai. O buvo ji dar taip rei
kalinga: motina, duktė, sesuo, 
mokytoja, draugė ir bendramin
tė ir mylimas žmogus. Esame 
tikri, ten Amžinybėje ją pasitiko 
angelai ir plačiai atvėrė jai dan
gaus vartus pas Viešpatį. Jeigu 
esame religingi, tikime, jog ten 
nebėra skausmo ir rūpesčių, ten 
Šviesu, ramu ir gera. 

Bet ir tikėdami į Amž'nybę, ne
jučiomis klausiame: Kodėl dabar. 
kodėl Tave, Joana? Ir apgaubia 
liūdesio šydas. Nejučiomis norisi 
tarti — Pasilik, neišeik. Norėtu
me sugrąžinti tą pj kutinę Tavo 
dieną žemėje ir mėg'nti pakeisti 
likimą — Bet kaip? Tačiau ar 
žodžiai gali išsakyti, ką jaučia
me, netekę žmog:us kaip tu, Jo
ana? Gal tyli malda galėtų išsa-
kyti, gal. smilgų kalbėjimas su 
vėju ar lietaus beldimasis į lan- m a mūsų, tačiau Tavo žmogiš- Tavo amžino poils o vietą be a-

kas ir šviesus asmuo rodys mums šarų ir sielvarto stengsimės tar i: 
kelią į gėrį, į paparastumą ir į Mano Dieve, Tavo rankose že-
tikėjimą žmogumi. O praeidami mė ir saulė. A.Š.K. 

kuris 
^ar'nkri 

Abituriente Frena Pranckevičiūte, muz. M. Memenaitės pažangi mokinė, skam
bina abiturientų baliuje Shereton viešbutyje. Nuotr. A. Plaušinaičio 

gą, gal muzika — Ne žodžiai. 
Ir nors lūpos kalba Tau Amži

ną atilsį, sunku įtikėti, jog ne
bėra Tavęs čia žemėje. Gal būt 
todėl sunku, kad buvai Tu pil
nas ir tikras žmogus. Retas žmo
gus iš tikrųjų yra toks. kokį jį 
ma'o kiti. Tu buvai. T u nemo
kėjai paslėot: liūdesio, jei buvai 
liūdna, nusivylimo, jei b ū v i an-
vilta. ir džia;'g~mo. kai buvai lai
minga. Tu 'buvai kukli, suoran-
tanti, švelni, pasiaukojanti, tei
singa ir atlaidi. Buvai viena is 
tų nedaugelio šiandien žmonių, 
kurie tiki i žmogų. Tavo žemiš
ka kelionė buvo trumpa, tačiau 
pilna prasmės. Tu mokėjai sus
toti, patarti ir, jei reikėjo, sura
minti. Bet klausiame — ar visa 
tai buvo sugrąžinta ir Tau? 

Mieloj: Joana, Tu išėjai pir-

GIEDRĖS ŽUMBAKIENES 
DAILĖS PARODA 

Dailės parodų lankyto'ams ge-, Giedrės 2umbakienės spalvoti 
rai pažįstama menininkė Giedrė grafikos darbai suteikia žiūrovui 
Žumbakienė, šių metų b'rželio, ne tiktai grožinio pasigėrėjimo, 
mėn. pradžioje Įsigijo magistro. bet taip pat rodo autorės ištver-
k rpmį iš meno. Anksčiau daly- minga ir kruopščią grafikos brai-

ETIKETAS 

Gėles vyrams 
Ar tinka siųsti gėles sergan

čiam vyrui I ligoninę? 

Laikantis mandagumo tai
syklų ragai šiam? k-?ite pri
imta "The New Ein y Basi Eri-
ąuetter for Evoryday "., vedamą 
Ėlizabeth L. Post, nė^-a jokios 
priežasties nesiųsti gėlių vyrui, 

serga. Ga l nereikėtų 
rožių, saulučių - balt

galvių ( r amun ių ) , ar kitų gėlių, 
kurios galėtų būti laikomos per 
daug moteriškom, bet chrizante
mos, aguonos, gvazdikai, alyvos, 
broliukai ir kitos tokios gėlės nu
teiktų gerai lygiai taip pat vyrą, 
kaip ir moterį. O jei suabejotu
mėte, kad vyras neįsižeistų dėl 
prisiųstų skintų gėlių, kodėl-ne
pasiųsti jam gėlę vazone? 

Duona ir sviestas t 
Ar reikia duoną bei bulkutes 

sulaužyti į atskirus kąsnio didu
mo gabaliukus, prieš valgant 

I vakarienės metu? Ir jei taip, ar 
| kiekvienas gabalėlis atskirai ap-

epamas svic.stu? 

Duonos riekė (jai neeaduota 
perpiauta pus'au) paprastai per-
laužiama pusiau, prieš valgant. 
Bulkutes turėtų būti sulaužy'.os 
mažais (tačiau nebūtinai kąs
nio didumo) gabalais. Tiek duo
nos riekę, tiek bulkutę reikia.pa
dėti ant mažos, čia "sviesto" va
dinamos, lėkštelės (o jai nesant, 
ant didelės, lėkštės • krašto). Ar 
perpiauta riekė, ar bulkutes ga
balėlis tepamas sviestu, prieš pat 
valgant. Piršto galais laikomas 
gabalėlis ant lėkštės tepamas 
"sviesto" peiliu arba paprastu 
peiliu, anam nesant. Nei duona, 
nei bulkutes niekad nelaikomos 
delne, kai tepamos sviestu. 

Daiva Dobilienė 

ama savo; x 
mylimų dukrelių, stipriai ir jau
nai jaučiasi, lankosi tai pas vie-

laimės prošvaistėmis. Linkime 
mūsų maloniai, jautrios sielos 
Elenutei Grudzinskienei geros 
sveikatos, jaunos nuotaikos ir dar 
daug kūrybingų metų! 

Liet Mot Fed. Chicagos k!u„o v;!J\ba su abiturientų b liaus rengimo motinų komitetu. Sėdi iš k.: A. Paškte:ė, 
klubo pirm. M. Marcinkienė, kor.iit p'rm. S. Pranckev čienė, M. Macevičienė, O. R.., eki«»nė: stovi iŠ k.: I. Kaz
lauskienė, M. Donskienė, V. ii.a>a .:>..i<.-uč, O. JMdvaiideai 

vavusi įvairiose lietuvių dailės 
parodose, šių metų pradžioje ji 
su savo meno kūriniais pasirodė 
Anderson Fine Arts Center, An-
derson, Ind. ir Bradley National 
Print and Draiving Exrfbition 
Peoria, 111. Paskutiniu laiku su 
savo darba :s buvo pri;m*a į Chi
cagos Dailės instituto Sales and 
Rentals galeriją. 

Dailininkė Giedrė Žumbakie-
nė magistro gavimo proga gegu
žės 22 — birželio 2 dienomis bu
vo suruošusi savo darbų parodą 
Northv.-estern universiteto Norris 
Center galerijoje, Evanston, 111. 

Parodoje buvo išstatyti trisde
šimt trys darbai, iš kurių didžiau
sią skaičių sudarė spalvota gra
fika — šilko, metalo ir stiklo gra
viūros. Iš ankstyvesniųjų parodų 
Giedrę Žumbakienę pažinome 

i kaip emalio technikos meninin
kę — specialistę. Savo magistro 
tezei, šalia kelių aliejaus darbų, 
ji prisistato kaip grafikė. 

Dailininkė Žumbakienė savo 
spalvotuose grafikos darbuose 
mums parodo pasaulį pusiau su-
abstraktintą, kuriuose dar palie
ka ir realistinių motyvų. Dažniau
siai ji pasirenka temas iš gamtos 
vaiz:lų Kai kurios temos seka se
rijomis, kaip pajūryje sudužęs 
laivas Meksikos mrėmj palikta Į 
Crvchen—Itza p :mmidė, trop :ki-
nės gamos vaizdai. T ; s pačias 
"e*na* autore atvaizduoja skirtin
gomis spalvomis ir kompozicijo-
rrfs, O :rs spalvos labai užslo
pintos. Ji naudoja rusvą, žalsvą, 
melsvą sidabrinę, jas suderinda
ma įvairiais atspalviais. Įrėžtos li
nijos laisvos, kartais susikertan
čios su aštriabriaunėm:s, griežto
mis geometrinėmis linijomis. To
kiame kūrinyje kaip "Engulfing 
Sky" kartu matome geometrinę 
piramidę ir keturkampį langą, 
P T ) kuri plaukia debesys ir siū
buoja belapiai rudens medžiai. 
Kitame šilko atspaude matome 
observatoriją, sukeliančią šaunų, 
sidabrinio, šalto žiemos ryto įspū-
-i-

žo tedmiką, kuria, turint lakią 
vaizduotę ir pastabumą, kasdieni
nius gyvenimo patyrimus ir vaiz
dus galima paversti stipria meniš
ka kūryba. 

Saulė Jautokaltė 

Gintarą baliaus 
debiutante 

VITA A. RADZEVIČIŪTĖ 

Marijos ir Vito Radzevičių dukra, 
Buffalo Grove, III., lanko Cary-
Grove aukštesniąją mokyklą, ku-

baigs 1978 m. sausio mdn ną 

MODERNIEJI TEOLOGAI 
APIE KRISTTJ 

Gregorianumo universiteto 
profesorius, australų kilmės jė
zuitas G.G. O'Coll ins parašė 
knygą: "Vvnat are they saying 
about Jesus?". Išleido Paulist 
Press 1977 m., 96 psl., 2.45 ddl. 
Čia autorius nagrinėja žymiųjų 
dabarties teologų: Kung, Kasper, 
Schillebeeck, Moltman, Rahner 
ir kitų svarstymus apie Kristų, 
drauge prijungdamas ir savo kri
tiškas pastabas. Tai konspekty-
vus veikalas, padedąs orientuotis 
dabarties teologijos, kryptyse ir 
supažindinąs su moderniųjų teo
logų kristologiįos mokslu. 

los laikraštuko korespondentė. 
Talentinga pianino ir kitų muzi
kos instrumentų studentė. Pri
klauso "Grandies" tautinių šo
kių grupei ir jūrų skautams. Pla
nuoja studijuoti teisę. Chicagos 
Lietuvių moterų klubas su pasi
didžiavimu pristatys Vitą_Aw_Ra-

Siuo metu yra įtraukta į Fox Rj . į dzevičiutę Chicagos visuomenei 
ver Grove garbės studentų prog-l 17-me Gintaro baliuje Imžel io 
ramą. Aukštesniosios mokyk-' 19 d. Conrad Hil ton viešbutyje. 

Giedič Žumbakienė Chichen Itza 

_ M ^ ^ ^ 
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