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Baltistikos studijos JAV 
universitetuose

Jau nuo anksčiau Amerikos lie
tuviai, o taip pat ir kitų Baltijos 
tautų imigrantai, stengėsi palai
kyti ryšį su politiniais sluoks
niais, siekdami savo kraštų gero
vės ir nepriklausomybės. Dabar 
gi baltiečiams yra pavykę išsiug
dyti visą eilę naujų mokslo žmo
nių, o ir daugeliui mūsų anksty
vesnių profesorių pasisekė susiras 
ti darbą savo profesijoje, taigi 
lietuvių, latvių, estų kilmės inte
lektualai veržliai ima įsistiprinti 
šio krašto mokslo šventovėse 
ir rasti vietos savo tėvų kalbos 
studijoms. Artėjant mokslo pra
džiai kaip tik laikas tas studijas 
prisiminti, kad jos turėtų kuo gau 
sesnį lankytojų skaičių.

Neseniai iš spaudos (mimio- 
grafu) išėjęs Association for the 
Advencement of Baltic Studies 
leidžiamas Bulletin of Baltic 
Studies nr. 2 skelbia informacijas 
apie baltistines studijas JAV-bių 
aukštosiose mokyklose.

Visų pirma — Chicagos uni
versiteto sąraše eilė lietuvių kal
ba kursų: pradinis, vidurinis ir 
pažengusiems; toliau — lietuvių 
kalbos struktūra, lietuvių kalbos 
istorija ir įvadas į baltų — slavų 
lyginamąją kalbotyrą. Iš lietuvių 
kalbotyros bus galima gauti ma
gistro laipsnį, o taip pat doktora
tą iš baltų —slavų kalbotyros. 
Pažymima, kad aukštesnį kursą 
dėstys prof. P. Jonikas.
Annhurst kolegijoje lietuvių kai 

bos kursas įvestas jau 1955 me
tais. Čia studijos buvo išplėstos: 
pradinis kursas, įvadas į lygina
mąją lietuvių, prūsų, lietuvių 
kalbotyrą, lietuvių kalbos vysty
mosi istorija, tautosaka, lietuvių 
literatūra, drama, poezija. Stu
dentų būdavo nuo 5 iki 22. Lietu
vių kalbos kursas bus ir šiais mok
slo metais. Čia yra daug nusipel

nęs kun. dr. V. Cukuras.
Califomijos universitete lietu

vių kalbos, literatūros ir tautosa
kos studijos įvestos prof. Marijos 
Gimbutienės 1963 m. Universite
to bibliotekoje gausiai veikalų 
Baltijos kraštų temomis. Čia gra
žiai darbuojasi J. Tininis.

Centrinėje Connecticut valsty
binėje kolegijoje New Britaine į- 
vestas Baltijos baseino istorijos 
kursas, apimąs Suomiją, Estiją, 
Latviją, Lietuvą, Lenkiją, Dani
ją, Švediją, šiaurės Vokietiją ir 
šiaurės vakarų Rusiją.

Indianos universitete yra estų 
kalbos ir tautosakos kursas. Lon
dono Ekonomijos ir politinių mok 
slų mokykloje yra naujosios 
Baltijos valstybių istorijos kursas, 
vedamas dr. R. M. Hattono.

Pacifiko Liuteronų universite
te Tacomoje skaitomas ekonomi
nės politikos okupuotoje Latvijo
je kursas. Jį dėsto prof. G. J.King.

Pennsylvanijos valstybiniame 
universitete prof. W. Schmals- 
tieg duoda struktūrinį dabarties 
lietuvių kalbos kursą, įvestą nuo 
1966 m. Lanko nuo 5 iki 10 stu
dentų.

Pomonos kolegijoje, Clare
mont, Calif., dr. F. D. Scott pra 
eitais metais įvedė Skandinavijos 
istorijos kursą, kur buvo dėsto
ma ir Baltijos kraštų istorija. Nu
matoma, kad toliau tą kursą tęs 
jo buvęs mokinys St. Koblik. Cla- 
remonto kolegijas aptarnaujan
čioje Honnoldo bibliotekoje yra 
daug medžiagos apie Baltijos 
kraštų istoriją. Šioje kolegijoje 
latvių ir lietuvių kalbos yra ofi
cialiai pripažintos specializacijai 
priimtomis kalbomis.

Lietuvių kalba, kaip jau seniau 
rašyta, dėstoma Pennsylvanijos 
universitete, Northwestern uni- 
versitete. Kaip pažymi minėta

Jau tik dvi savaitės iki jubilie
jinio ateitininkų kongreso Chica
goje. Aptarus eilę šio kultūrinio 
sąjūdžio reiškimosi sričių, tenka 
prisiminti ir visuomeninę veiklą. 
Rašyti apie ateitininkus , visuo
menininkus nėra lengva. Perplati 
tema. Yra tas pat, kaip rašyti a- 
pie ateitininkus katalikus, ateiti
ninkus lietuvius, katalikiškos šei
mos saugotojus, ateitininkus in
teligentus. Tai vienas iš penkių 
ateitininkų principų, kurį ateiti
ninkai įsisavina ir yra įpareigoti 
juo gyventi ir jį skleisti savoje ap
linkoje. Todėl visi ateitininkai y- 
ra visuomenininkai, ne tik profe
soriai, mokslininkai, gydytojai, 
valstybininkai, istorikai, bet ir ei
liniai, net ir aukštųjų mokslų ne
baigę, ateitininkai visuomeniš
kai reiškėsi kiek ir kaip sugebė
jo. Ateitininkiškus padalinius — 
kuopas, korporacijas, klubus, bū
relius, turėjome ne tik gimnazi
jose, universitete, bet if specialio
se mokyklose, kaip prekybos, a- 
matų mokyklose, Žemės ūkio aka
demijoje ir kt. Visi, baigę aukš
tesniąsias ar aukštąsias mokyklas 
ir išėję į gyvenimą, stengėsi atlik
ti savo visuomeninę pareigą, dir
bo su kaimo jaunimu pavasari
ninkais, bei kitomis katalikiško
mis organizacijomis, ruošė kong- 
resėlius,' šventes, įvairius kursus, 
buvo katalikiškos spaudos platin
tojais bei jos korespondentais.

Jei kuriam ateitininkui, baigus 
gimnaziją ar kurią kitą specia
lią mokyklą, nebuvo progos siek
ti aukštųjų mokslų, o teko išeiti 
į gyvenimą sau duonos pelnyti 
menkesnėse pareigose, toks atei
tininkas savoje aplinkoje skleidė

sis AABS biuletenis, aukštosiose 
JAV mokyklose yra studijuojama 
lietuvių ir prūsų kalba. Estų kal
ba randa vietos tik nedaugely de
partamentų, turinčių fino-ugrų 
studijų skyrius.

Keliamas reikalas organizuoti 
institutą, kuris ištisai būtų pa
švęstas Baltijos kalbų ir tų kraš
tų studijoms. Keliamas klausi
mas sudaryti sąrašus bibliotekų, 
turinčių medžiagos apie Baltijos 
kraštus, sudarant gal net bendrą 
katalogą. Tai vis ateities užda
viniai, o dabar norisi baigti ska
tinimu — daugiau dėmesio giles
nėms lietuvių kalbos ir Baltijos 
kraštų studijoms. J. Pr.
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katalikiškąsias idėjas ir tuo bū
du atliko savo visuomeniškumo 
pareigą. Todėl visų jų čia sumi
nėti neįmanoma. Nesunku pa
vardėmis suminėti ateitininkus 
gydytojus, istorikus, valstybinin
kus, mokslininkus bei kitų specia
lybių žmones, bet ateitininkų vi
suomenininkų pavardėmis sumi
nėti neįmanoma, nes, kaip anks
čiau minėta, kiekvienas ateiti
ninkas yra visuomenininkas, ne
paisant kokios profesijos jis bū
tų bei kokias pareigas jis beeitų. 
Tik reikia atsiminti, kad, kaip ir 
kiekvienoje srityje, taip ir visuo
meniniame darbe vienas daugiau 
kitas mažiau sugeba reikštis.

Visuomenininkų korporacijos

Šia proga verta atkreipti dėme
sį į ateitininkų organizacijos spe
cialias pastangas ugdyti savo na
rius visuomenininkais. Tam bu
vo kuriamos universitete bei kito
se aukštosiose mokyklose specia
lios ateitininkų visuomenininkų 
korporacijos, klubai, draugovės 
bei būreliai. Kun. St. Yla “Atei
tininkų vadove” sumini Kauno 
universitete penkis ateitininkų vi 
suomenininkų klubus, o kitose 
aukštosiose mokyklose dar septy
nis — penkis vyrų ir du mergai
čių vienetas. “Vytauto klubas su
sikūrė iš 1923 įsisteigusios visuo
menininkų sekcijos. Kęstučio kor
poracija sutelkė kitus, pasinešu
sius į visuomeninį darbą. Vieni 
ir antri garbės nariais kvietėsi žy
mesnius visuomenininkus. Vy- 
tautininkai ėjo talkinti įvairioms 
katalikų organizacijoms. Kęstuti- 
ninkai, be to, buvo dar ir šauliai, 
ir Vilniui vaduoti sąjungos na
riai. Pasirinktieji tautinių herojų 
vadai turėjo išreikšti tautinės - 
visuomeninės kovos ryžtą, drąsą 
ir tvirtumą” (At. V. 165 psl.).

“Vytauto klubo pavyzdžiu 
Dotnuvoje 1932 įsikūrė Algiman
to klubas... Panaši buvo Gintaro 
korporacija Klaipėdos komerci
niame institute... Kiek skirtinges
nė buvo Activitas korporacija, į- 
sikūrusi 1930 Kaune, socialinėm 
ir darbininkų problemom spręs
ti bei praktiškai dirbti su mies
tų darbo jaunimu...” (St. Y., A. 
V., 166 psl.).

Mergaičių visuomenininkių 
vienetai pažymėtini Kauno uni
versitete du — Birutės ir Gied- 
dros, kurie veikė įvairiais būre
liais, kaip šeimotyros, pedago
gių, taikomojo meno, eucharisti- 
ninkių, gailestingųjų darbų, lite
račių ir kt. Kun. St. Yla “Ateiti
ninkų vadove” dar sumini abs
tinentų korporaciją Narsa, spor
tininkų klubus Gražina ir Achi
las ir Saulės mokytojų seminari
jos ateitininkių klubą Živilė. Čia 
suminėti tik ryškesnieji ateiti
ninkų visuomenininkų vienetai. 
Jų buvo ir daugiau, bet būtų per 
ilga visus juos čia suminėti ir ap
tarti.

Spauda, vienuolynai

Reikėtų ypatingą dėmesį at
kreipti į ateitininkus spaudos dar
buotojus, kaip redaktorius, ben
dradarbius, korespondentus, 
spaudos platintojus ir t. t. Jie at
lieka, mano supratimu, patį di
džiausią visuomeninį darbą. Jie 
ne tik informuoja, bet ir formuo
ja lietuviškąją visuomenę pagal 
savo iš ateitininkų organizacijos 
gautus ir įsigytus ateitininkiškus 
principus.

Negalima pamiršti vyrų bei 
moterų vienuolynų, kurie pirmie
ji kūrė tremtyje jaunimo stovyk
las, organizavo jaunimą jose sto
vyklauti, joms vadovavo ir da
bar tebevadovauja. Tai labai di
delis visuomeninis darbas. Jų 
dauguma išaugę ateitininkiškoje 
organizacijoje ir šios organizaci
jos principais vadovaudamiesi ug 
do lietuvišką jaunąją kartą susi
pratusiais lietuviais ir uoliais ka
talikais.

Vadų auklėjimo pratybos

Ateitininkų organizacijos. są
jungų bei jų padalinių valdybo
se šimtai išėjo ateitininkišką vi
suomeninio darbo mokyklą, va- 
dovauvo sąjungoms bei jų viene
tams, organizavo kongresėlius, 
kursus, o dabar organizuoja sto
vyklas, joms vadovauja, ugdo jau 
nąją kartą susipratusiais lietu
viais bei uoliais krikščioniškųjų 
idėjų skleidėjais.

Laukiame aštuntojo ateitinin
kų kongreso. Jo organizaciniame 
comitete dalis narių jau ne pir
mą kartą imasi ant savo pečių 
sunkią organizacinio darbo naš- 
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Skulptūrinis Prano Gasparonio
menas

Pasitaiko žmonių, kurie tik su 
laukę vyresnio amžiaus atranda 
savyje meninę gyslelę. Vienas iš 
tokių yra Pranas Gasparonis. 
Prieš keletą metų pradėjęs skulp
tūros ir keramikos studijas Los 
Angeles miesto kolegijoje (City 
College), po aštuonių semestrų 
sėkmingai jas užbaigė ir įsigijo 
menininko diplomą. Neseniai jis 
dar įstojo į Otis Art Institute, no
rėdamas pagilinti keraminės 
skulptūros studijas.

Susipažinus su skulptūriniais 
Prano Gasparonio kūriniais, tuo 
jau matyti, kad jie išėję iš au
tentiško menininko rankų. Jau 
pats jo diplominis darbas — bal

DVIDEŠIMTAS “DRAUGO”
ROMANO

KONKURSAS
1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos: romano, 
apysakos dvidešimtąjį konkursą. Rankraščius įteikti pasku
tinė data yra 1970 m. lapkričio 1 d.
2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,000 dolerių premija.
3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapių.
4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629.
5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną 
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. Premijos 
nelaimėjusiųjų vokai komisijos ir “Draugo” atstovo akivaiz
doje sudeginami.
6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”, įskai
tant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu 
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdini
mo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.

tutėlio gipso skulptūra, vaizduo
janti surištomis rankomis mer
gaitę ir pavadinta “Lietuva” — 
rodo jo sugebėjimus originalia 
forma išreikšti sugalvotą idėją.

Skulptorius Pranas Gasparo
nis savo kūrinius daro iš įvairios 
medžiagos; tačiau labiausiai 
mėgsta skaptuoti figūras iš me
džio. Sukurtos iš medžio, gipso 
ar net akmens jo figūros turi ab
straktinių bruožų ir kaip tik dėl 
to jos yra įdomios žiūrovui, ku
ris vaizduotės pagalba gali jas at
baigti, jei nori, su visomis deta
lėmis. Be to, jo figūros pasižymi 
elegantiškumu, grakštumu ir e-

(Nukelta j 2 psl.)
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KVIETIMAS I ŠIAURĖS 
PORTUGALIJA

Birutė Ciplijauskaitė

Nors nedidelis kraštas Protu- 
galija, tačiau ir ten, kaip beveik 
visur, skirtumas tarp vieno ir ki
to “poliaus” nemažas. Ir ji pati 
tokia siaurutė, bet taip ilgai iš- 
sitęsusi, visos eilės kalnų virtinių 
į daug sunkiai besisusisiekiančių 
dalelių padalinta. Kažkodėl tiek 
Ispanijoj, tiek Portugalijoj turis
tai pirmiausia “atidengia” pie
tus. Gal dėl to, kad ten ilgiau 
žalia, kad jau pavasarį galima 
maudytis, kad pirmas įspūdis kiek 
“linksmesniu” pasirodo. Tiek Is
panijos, tiek Portugalijos pietuo
se ir statyba kitokia — jaučiasi, 
kad arabai ten ilgiau išliko. Vi
sa ten balta, visur pilna gėlių. 
(Kalbant apie gėles, reikia tuoj 
pastebėti, kad portugalai kur kas 
labiau jas mėgsta. Net ir prie var
gingiausios trobelės ryškios spal
vos džiugina akį; ir skurdžiausias 
miestukas turi savo puikiai su
tvarkytą, nors nedaug didesnį, 
negu kišenė, parką). Žmonės gal 
kiek atviresni, bet ir labiau pa
viršutiniai.

Algarve turistą patraukia sa
vo pajūriu, savo tikrai įspūdin
gom aukštų, jūros išgraužtų raus
vų uolų pakrantėm, savo šiltu 
vandeniu ir mėlynu dangumi. 
Daugiau ten ir patogumų randa
ma, daugiau lankytojų laukia
ma. Kai kur dangoraižiai dygsta 
tokiu tempu, kad netrukus pri
mins Miami siluetą. Gražu ten 
vasario mėnesį, kai sužydi migdo
lų medžiai, suliedami savo kvap
nų baltumą su vos kaltis bepra
dedančiais žaliais fygų lapukais. 
Įdomu jos pakrantėse sekti pir
mųjų kitų pasaulių ieškojusių jū
reivių pėdas. Prie pat labiausiai 
Europoje į vakarus išsikišusio 
kampo— Cabo de San Vicente— 
yra Sagres, iš kur išplaukdavo 
karaliaus “Henriko navigato
riaus” laivai: dar ir dabar nema
žas atpildas — liuksusinis, į jūrą 
išsikišusioj tvirtovėj įtaisytas 
viešbutis.

Į šiaurės Portugaliją mažiau 
kas užklysta, jei neskaityti Porto, 
kur rudenį vynuogių derlius net 
filmuoti vertas, kai su juo suriš
tos šventės yra plačiai visam 
krašte pagarsėjusios. O kaip gra
žiai paskui tos vynuogės ar vyno 
statinės senoviškuose laivuose 
Douru plaukia link uosto! Visa 
šiaurė išraižyta upėmis ir upe
liais, apie kurias susiformavę slė
niai vienas už kitą spalvingesni. 
Kai kurie taip griežtai vieni nuo 
kitų atskirti, kad, perkopęs kalną, 
net visai į kitą tarmę pataikai. 
Ypač skirtinga kalba kaimiečių, 
gyvenančių netoli Ispanijos pa
sienio — Miranda. Jie ir patys 
atrodo dar nelabai civilizacijos 
matę ir į svetimus žiūri šnairuo

Vienuolyno, vadinamo Jeronimos, vaizdai Lisabonoje, Portuflulųoje

dami. Netoli nuo Miranda esan
ti Braganca daug priglaudžianti 
beveik visą miestuką. Gi jei pa
važiuoji daugiau į centrą, atsi
randi prie pirmojo karaliaus — 
Alfonso Henriųue — pilies griu
vėsių Guimaraes. šiandien ten 
gyvenimo beveik nesijaučia; gal 
dėl to labai aiškiai byloja istori
ja. Tik liekni kiparisai saugo ne
didelę pilį, kurioje gimė maža, 
atkakli valstybė, per eilę amžių, 
išskiriant šešiasdešimt metų 
(1580-1640), sugebėjusi atsispir
ti Ispanijai. Netoli nuo Guima- 
faes- Braga, vyskupų miestas, 
pradėtas statyti dar romėnų lai
kais. Viskas ten erdvu — jaučia
si, kad kadaise jis buvo ne tik 
svarbus, bet ir turtingas Tačiau 
gal geriausiai atmintyje lieka šio 
miesto baltas vynas — geri ir ne
gali atsigerti, ir nenori iš Bragos 
išvažiuoti. Vien tik vyno besma- 
guriaudamas, atrodo, gali Dievą 
čia garbinti. Gi jei pavažiuoji vi
sai į viršų, prie Ispanijos sienos, 
tikrai pasiduodi vyno pinklėms. 
Vadinamas jis ten “žaliu” (įdo
mu, kad ir lietuviškos dainos ža
lią vyną mini), ir kai kuriais at
žvilgiais gal šiek tiek primena 
linksmąjį Vienos apylinkės “He- 
uriger”. Toks lengvutis, su į vir
šų kylančiais vos įžiūrimais bur
buliukais, bematant pašali
nantis visus rūpesčius.

Gi jei kalbam ■ apie vyną, tai 
kodėl iš viso nepereiti į kulinari
nį meną? Architektūros, tapy
bos, skulptūros Portugalijoj ma
žiau, negu kituose kraštuose. Ta
čiau virtuvėje jie tikrai menin- 
kai, ypač žuvų pagaminime. Ga
lima gyventi kelias savaites vie
noj vietoj, kasdien valgyt du kar
tus žuvį, ir nei karto negauti tos 
pačios, nei taip pat paruoštos. 
Na, o kai ją užlieji dar žaliu vy
neliu, tai dingsta ir įkarštis pult 
ieškoti meno turtų. Tokiu pat į- 
vairumu pasižymi čia ir kavos 
padavimas: nei nebandyk, atė
jęs į kavinę, paprastai užsisakyti 
“kavos” — žiūrės į tave beveik 
kaip į analfabetą. Ir ją pagamin
ti moka — ne veltui Portugali
ja ilgą laiką buvo glaudžiai susi
jus su Brazilija.

Pajūris gražus ir šiaurinėj pa
krantėj. Gal ne toks įspūdingas, 
ne tokiom aukštom uolom pasi
puošęs, tačiau dar ne toks per
pildytas: patys portugalai trupu
tį prisibijo šalto vandens, o ten 
Atlantas visai atviras. Tačiau ga
lima juo ištisus kilometrus ke
liauti prisiminti Palangos kopas 
ir pušynus. Net ir jūros žolių ne
trūksta — jų “žvejojimas” smar
kiai paplitęs —, tik tarp jų nie
kad nesužvilga krantan išskalau
tas gintaras... Tačiau atrandama
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Portugalas žvejys

Visuomenės tarnyboj
Jaunieji intelektualai — 

visuomenininkai

Baigiant norėčiau prisiminti 
jaunosios kartos, jau tremtyje 
mokslus baigusius ir uoliai įsi
jungusius į visuonąeninį darbą a- 
teitininkus. Bet čia taip pat la
bai jautrus reikalas. Galiu visų 
neprisiminti ir reikiamai neatžy
mėti. Atleiskite man užmirštieji 
šiose eilutėse, bet, patikėkite, ne
sate užmiršti nei mano širdyje, 
nei ateitininkų organizacijoje. 
Kas gali tinkamai įvertinti dr. 
Vyt. P. Vyganto visuomeninio 
darbo nuopelnus. Būdamas trem
tinys, tris pilnus terminus išbu
vo PAX ROMANA studentų pa
dalinio pirminink., o dar ir dabar 
tebepalaiko ryšius su šia tarp
tautine katalikų intelektualų or
ganizacija ir yra dažnai kviečia
mas patarėju to sąjūdžio. Prof. 
dr. Antanas Sužiedėlis, psicholo
gas, dabartinis ASS CV priminin- 
kas, viso jaunimo labai mėgia
mas.

Antanas Sabalis, ateitininkiš- 
ko jaunimo susižavėjimas; šalia 
šeimos bei profesinio darbo rū
pesčių, randa visuomet laiko va
dovauti ateitininkų moksleivių 
ar studentų vienetams, jų sto
vykloms bei kursams ir ten skai
tyti labai patrauklias jaunuo
liams paskaitas. Dr. Kęst. Keb
lys, chemikas, literatas, uolus Lie- 
uvių bendruomenės tarybos na
rys. Jo šnekta LB tarybos sesijo
se visų giliai respektuojama. Po
vilas Žumbakis, teisininkas, uo
lus JAV LB CV narys, uoliai 
reiškiasi ateitininkų moksleivių 
bei studentų 'stovyklose, kursuo- 

parengimuose su paskaitomis, 
sporto programų pravedimu ir 
kt. Vcl. Kleiza, mielas ir brangus 
visuomenininkas. Ateitininkams 
nepamainomas vadovas, LB pa
rengimų tvarkingas vykdytojas.

Eligijus Sužiedėlis, fizikas, mo
ka prieiti prie jaunimo; ateiti- 
ninkiškoji jaunimo karta juo pa
sitiki. Jo paskaitos, pašnekesiai, 
kalbos užburia jaunimą, lygiai 
taip kaip ir A. Sabalio. Dr. Arū- 
rųts Liulevičius, matematikas, jo 
visuomeninė idėja buvo išugdyti 
jaunus ATEITIES redaktorius. 
Tai didelis visuomeninis užmo
jis. Gal nevisiškai jam tas pa
vyko, bet idėja buvo puiki ir iš 
jo pastangų bei draugystės su jau 
nąja ateitininkiška karta mes tu
rime gražų prieauglį.

Jų visų čia nesuminėti. Lygiai 
taip pat negalima suminėti kitų 

iatetininkų visuomenininkų, ku- 
I rie, jaunesni ar senesni, atliko 
neapskaičiuojamai didelį visuo- 

I meninį darbą, kaip St. Barzdu- 
kas, J. Kojelis, V. Valiukas, V.

/Atkelta iš 1 psl.)

tą. Niekas negali tinkamai įver
tinti to sunkaus ir atsakingo dar
bo, kurį atlieka kongresų organi
zaciniai komitetai. Jiems priklau
so didelė pagarba ir dėkingumas. 
Kongresai savo turiniu ir apimti
mi yra didelis kultūrinis bei vi
suomeninis veiksnys lietuviškai 
bendrijai.

kitokių kurjozų: kokio ūkininko 
tvarte tebestūksantis dolmenas ar 
beveik į jūrą įlindę koplytėlių 
kryžiai. Gražūs ir visi miestukai 
ant upės, skiriančios Portugaliją 
nuo Ispanijos, kranto. Jie dar te
bekalba apie kadaise klestėjusius 
karus — tiek vienoj, tiek kitoj 
pusėj iškilę tvirtovės, storos mies
tų sienos, sunkios, beveik be lan
gų bažnyčios. Vienas iš tipin- 
giausių: Valenca do Minho, kur, 
kol įvažiuoji į miestelį, reikia per
lįsti per trejus vartus ir' trejas 
tvirtovės sienas. Jis visas lyg tvir
tovė — gatvelės siauros, dažnai 
lietaus paverstos į visa atspindin
tį veidrodį; namai pilki, nedide
liais langais; net if žmonės atro
do mažiau linkę šypsotis, nors, 
jei anksti rytą sutinki į laukus 
einančių merginų būrį, jų balsai 
darnūs, o dainos švelnios.

Tik šiaurės Portugalijoj, po 
jos debesim aptrauktu dangum ar 
smulkiu lietučiu galima pilnai su
prasti ir jo “tautinį bruožą” 
“'saudade” — kokį tai neišsako
mą ilgesį, kurio betgi jie nenori 
ir su kuriuo laimingi gyvena 
tol, kol yra savo žemėj.

GASPARONIO 
MENAS

(Atkelta iš 1 psl.)

terišku gležnumu, žiūrovas, jas 
stebėdamas, išgyvena vadinamą
jį “estetinį momentą”, kuris, a- 
not Bernardo Berensono, yra 

i “mistinės vizijos momentas”. O 
1 tai atsitinka tada, kai žiūrovas 
| ir meno kūrinys sudaro dvasinę 
! vienybę, atseit, kai “the two be- 
come one entity. Time and 
space are abolished and the spec- 
tator ir possessed by one aware- 
ness (B. Berensonas, Aesthetics 
and History). Iš tokių elegantiš
kų, traukiančių akį ir sielą, kūri
nių, ypač išsiskiria šie: “Meilės 
prisipažinimas” (valakinis rie
šutmedis), “Šeima” (indiškas ą- 
žuolas)Šokis” (v. riešutme
dis), “Sugrįžo pabėgusi dukra” 
(raudonmedis).

Grynai abstraktinė Prano Gas- 
paronio skulptūra yra “Motina 
ir vaikas”. Ji padaryta, tiksliau 
pasakius, suraityta iš plieninės 
juostos, iškeltos ant platėjančio 
į viršų piramidinio stovo. Su
raizgytos jos formos veikia žiūro
vo vaizduotę, bet neišduoda idė
jos, palikdamos jį spėliojimo sto
vy. Kiek mažiau abstrakti figū 
ra yra “Rūpintojėlis”. Tai dau-, 
giau keramišku būdu iš suakme
nėjusios medžiagos sukurtas kūri
nys, pasižymįs truputį grubio
mis, bet gana išraiškiomis for
momis. Iš tokios pat medžiagos 
yra ir “Tremtinė”, kurios visa 
laikysena — delnais pridengtas 
veidas, įsikibę į jos šonus du vai
kučiai — dvelkia tragizmu. Savo 
tiškai įdomus Gasparonio kūri
nėlis “Ikaras”, iškaltas iš juodo 
marmuro. Iš tikro, jis vaizduoja 
tik Ikaro sparną, už kurio slepia
si visa iš graikų mitologijos ži
noma tragiška istorija, skelbian
ti žygį į laisvę.

Skulptorius Pranas Gaspara
ms yra sukūręs visą eilę ir kitų 
kūrinių, kurių dalis vasario 14- 
22 d. bus išstatyta Čiurlionio ga
lerijoje, Chicagoje, JAV ir Ka
nados lietuvių bendroje dailės

Volertas, Br. Nainys, A. Barzdu- 
kas ir kt. Tiesa, apie pastarąjį (A. 
Barzduką), tiesiog nedrįsau bent 
ką pasakyti, nes jo visuomeninė 
veikla, kaip ateitininko, reiškusis 
studentavimo laikais ir besireiš
kianti dabar ateitininkuose ir Lie 
tuvių bendruomenėje labai sun
kiai aptariama. Nesakau, kad ki
tų ateitininkų visuomeninę veik
lą tiksliai aptariau. Anaiptol. Bet 
A. Barzduko įdėta tiek daug šir
dies į LB tarybos įstatų paruoši 
mą bei sesijų reguliamino sutvar
kymą ir kitus darbus, kad tai sun
ku būtų ir išsakyti. Labai atsipra
šau visus ateitininkus visuomeni
ninkus, kurie verti daug dides
nės pagarbos, nei šis mano jų pri
siminimas spaudoje.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Street
VU.: kasdien 10—12 vai. ir 7—» v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
j Įdaryta Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3223 
Res. telef. VVAIbrook 5-5O74

Rezid. Telef. 23»-1683
DR. K. G. BALUKAS

IkllElilJA IR MOTERŲ LIGO! 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Road (Oravvforč 
Medical Building) TeL LU 5-6446
Priima ligonius pagal susltą-rtmą 
lei neatsiliepia, skambinti 174-80U

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

1801 West Mrd Street 
Kampas <1-Čioe Ir California

Atostogose iki rugp. 24 d. reikalui 
esant prašome skamb. Dr. TauruI 
PR 8-1223.

DR. C. K. BOBELIS
tnkntg Ir llapumo TMm

Chirurgija
Tel. 6954)533 — ElgU
425 No. IJberty Street 

Roote 25, KlRin. (llinok 

parodoje. Iš jo kūrinių dvelkia 
autentiška menininko dvasia.

J. Tininis

NAUJA DRAMOS VADOVĖ
Chicagos universitetas savo te

atro direktore pakvietė Anette 
Fem, vieton atsisakiusio J. 
O'Reilly, kuris sudaro naują vai
dybos mokyklą ir dramos trupę.

SUSILAUKĖ 26-TO KŪDIKIO
Rosa Sarro, 47 m., gyvenanti 

Avellino, Italijoje, susilaukė 26- 
to kūdikio.

I’el ofiso HE 4-5848 nv 888-2231

OR. PETER T. BRAZIS 
.YDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

2434 VVest 7 Įsi Street
Vai.: pirm. ketv. 1-4 vakare 7-8 
antr., penkt 1-5. treč. tr šešt ti* 
■ual tarus

Or. Ant. Rudoko kabinėta perSmš
EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

G09 VVest 51 st Street 
TEL. GR 6-2400

pagal susitarimą: Pirmad u 
etv. 1—4 Ir 7—2: antrad. ir penš- 

ad. 10-4: šeštad. 10-2 vai.

•f* 785-4477. Rez. PR 8-69641

DR. E nECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGft
IPH’lAl.YBf! — NERVU IR

EMOOTNftS I.IGOS 
iAKFORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Res. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterų ilgos 

Ginekologine Chirurgija
6132 S. Kedzie Avė., WA 5-267(1 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu-rezld. — PRospect 8-9081 
IR. JANINA JAKšEVIČIU’

J O K L 8
VAIKU L I G O t 

2656 VVest 68rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 Iki 8 vai. Ir nuo 5 lkl 1 
vai vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

1YDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
3844 VVest 63rd Street

Va!.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr t
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryti

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS 

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

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRACJl 
SPECIALYBE

Valandos pagal susitarimą
Skambint 585-2525
Telef. veikla 24 vai

TeL — REliance 5-1811

IR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
8925 W. 59 Street

VaJ.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 5 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGf 
KCD1KIU IR VAIKU LIGI 

SPECIALISTS!
MEDICAL BUILDING 

7150 South \Vestern Avenue 
'irmad.. antį ad.. ketvlrt ir poaki 
»uo 11 vai lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
i—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.. šeštad 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1108
Rez. tel. 239-2919

I'el. ofiso ir buto OLympic 2-415*

DR. P. KISIELIUS
>ŪDYTOJAS LR CHIRURGAI'
4938 VV. 15th Street, Cicero 

kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak 
išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

8817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

>fiso tek PR 8-7778, Rez. PR 6-4733

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Priims tik susitarus
mindo* pirmad. ketv I—» va

<---4

MIRĖ KOMPOZITORIUS

Dr. F. Kurzweil, dirigentas, pi
anistas, kompozitorius ir, muzi
kos profesorius mirė Queeųs mies
te, New Yorko valstijoje, sulau
kęs 57 m. amžiaus.

FILMAS APIE MOZARTĄ
Pagamintas naujas biografinis 

- dokumentinis filmas “The 
Life of Mozart”. Vaizdus lydi 
Mozarto muzika. Nors kritikai 
filmui daro kai kurių priekaištų, 
bet jis vaizdžiai perteiks Mozarto 
gyvenimo bruožus.

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-980'

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampa* 
Pirm. 1 penkt. z — ( p. p. 
Antrad Ir ketv * — 11 v. r

Ir 4—8 p. p. Šeštad. 8 v. r. iki 12 0

HR FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5141
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai pagal susitarimą. Uždarytą tref

DR. A. PUSTELN'KAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BPEC. VIDAUS LIGO8
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namą 925-7697 

5159 South Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660

OR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 South Kedzie Avenue
Vai., pirmad. antrad.. ketvlrtad lt 
penktad. 8 v r. Iki 9 v v. Treč. lt 
‘eštad. 8 v. r lkl 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS \
«PEC. ORTHOPEDIJOS LIGOK

2745 VVest 69tk Street
Cel. 737-2290: ofiso ir rezideucijot
“rllną ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

OR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų Pūslės ir Prostata 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 71st Street

Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet 
ketvirtad. nuo 6 - 8 vakaro

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-554:

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rea GRo.elhlll 6-0617

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
lkl 2 vai. p o tr nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
intr Ir penkt nuo 12 lkl 2 vai. p.p 
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGĄ' 

Bendra praktika Ir ohlrurgij*
Ofisas 2750 W 7lsl Street

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—11 
v. r.. 2-8 v vak. šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERC 
LIGOS

Ofisas tr rez. 2652 W. 59tb 81. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.
Of. Tel. HE 4-2123, Narni) GI 8-6105

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. va* 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

OR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGf 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. 8—8 vai 
vak., penkt. tr šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150
DR. F. C. VVINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 VVest 71st Street

Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v 
Treč. ir šeštad nagai susitarimą

OR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ? 

6449 South Pulaslri Rotnd 
Ofiso tel 767-2141 Namo 636-4850 
Vai.: pirmad., antrad. penktad 1-4 
Ir 6-8 v. v. ketvirt. 6-8 v. vakaro 
Šeštadieniais 11-1 vai. popiet

SKKLRKTTES “DRAUGE”
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LIETli VIU KATALIKU MOKSLO
AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMUI 

ARTĖJANT
Apie kai kurių sekcijų paskait* ninkus 

ir paskaitų temas

LIETUVIŠKOJI TEOLOGIJA 
SUVAŽIAVIME

Žmogus visada domėjosi savimi. 
Tas domesys turėjo įvairius pobū
džius ir žvelgė į žmogų įvairiais 
požiūriais. Šiais laikais ypatingai do
mimasi žmogumi kaip laisvai mąs
tančiu individu ir sykiu kaip bend
ruomenei pilnai priklausančia žmo
nijos ląstele. Tuo domisi įvairių 
kraštų bei rasių žmonės. Domisi 
ir lietuviai. Todėl Lietuvių katali
kų mokslo akademijos aštuntasis 
suvažiavimas, kuris įvyks ..Toronte 
š.m. rugsėjo 1-6 dienomis, pasirin
ko šią temą.

Suvažiavimo teologinė sekcija ža
da šią temą rimtai pasvarstyti ir į 
šią žmogaus tikrovę pažvelgti krikš
čioniškomis akimis. Sekcijos minčių 
vientisumu bei aktualumu rūpinasi 
jos vadovas kun. dr. Pranas Gaida, 
“Tėviškės Žiburių” redaktorius bei 
eilės teologinių — filosofinių kny
gų apie žmogaus būtį autorius. Pir
masis paskaitininkas, kun. dr. And
rius Baltinis iš Chicagos, žada pa
žvelgti į aktualias krikščioniškas šio 
meto lietuvio tremtinio problemas 
savo paskaitoje: “Parapija kaip tau
tinės individualybės puoselėtoja”. J 
papildyti bei klaustytojų horizontus 
praplėsti žada kun. dr. Feliksas Ju
cevičius iš Montrealio paskaita 
“Tauta krikščioniškojoj vizijoj”, nu
sakydamas mūsų kaip lietuvių vie
tą bei kryptį Kristaus mokslo švie
soje. Galiausiai rengianąas simpoziu
mas “Krikščionis tarp kolektyvizmo 
in individualizmo”, kurio dalyviais 
bus kun. dr. Pranas Gaida, kun. dr. 
Voldemaras Cukuras, kolegijos pro
fesorius, ir dr. Antanas Ramūnas — 
Paplauskas, Ottawos universiteto 
profesorius, lyginamosios pedagogi
kos centro direktorius ir pedagogi
kos fakulteto vicedekanas. Simpoziu
mui pirmininkaus kun. Stasys Yla. 
Simpoziumas turėtų būti įdomus, 
ypač kad žada būti gana gyveni
miško pobūdžio ir simpoziumo da
lyvių tarpe turi pasaulietį, dėsčiu
sį teologiją Ottawos universitete.

FILOSOFUOSIME

Nors madoje yra tikslieji moks
lai, nes jie sukelia daugiausia nuos
tabos šių laikų žmonėse, tačiau fi
losofija visada vaidina svarbų vaid
menį žmonijos minties ir kultūros 
vystymesi bei tobulėjime. Lietuvių 
Katalikų mokslo akademijos suva
žiavimuose ši sritis niekada nebu
vo apleidžiama; ji nebus apleista ir 
dabartiniame suvažiavime įvyksian
čiame šiemet Toronte. Filosofijos 
sekcijos programai vadovaus prof. 
dr. Jonas Leonas Navickas, Naujo
sios Anglijos L.K.M. Akademijos ži
dinio pirmininkas. Jis yra gimęs 19 

28 m. Lietuvoje, filosofiją studija
vęs Liuveno universitete, o Fordha- 
mo universitete įgijęs filosofijos dak
taro laipsnį. Jis yra parašęs eilę fi
losofinių straipsnių ir šiuo metu 
dėsto filosofiją Bostono kolegijoje. 
Suvažiavime jis skaitys paskaitą te
ma: “Sąmonės brendimo vyksmas 
Hėgelio fenomenologijoje”.

Daugiau su lietuviška mintimi 
surištą temą “Žmogaus ir idėjos 
problemos VI. Putvio filosofijoj” 
gvildens dr. Vaidievutis Andrius 
Mantautas, dėstąs filosofiją Albertus 
Magnus kolegijoje, New Haven. Jis 
yra gimęs 1927 m., teologiją bei fi
losofiją studijavęs Vokietijoje, o 
Fordhamo universitete įgijęs filoso
fijos daktaro laipsnį. Būdamas šau
lys, jis labai domisi šaulių veikė
jo VI. Putvio raštais, kuriuos yra 
ne kartą nagrinėjęs paskaitose.

Žmogaus pasaulėžiūrinės elgsenos 
klausimus palies prof. dr. Vincas 
Vyčinas, kuris yra parašęs visą ei
lę veikalų: “Earth and Gods”, 
“Greatness and Philosophy”, 
“Search for Gods”. Jis yra gimęs 
1918 m. Amerikoje, tačiau 1926 m. 
atvyko su tėvais Lietuvon ir filoso
fijos studijas pradėjo Vytauto Di
džiojo universitete. 1944 m. išbė
gęs iš Lietuvos, toliau filosofiją stu
dijavo Freiburg i. Br. universitete, 
klausydamas M. Heideggerio pas
kaitų. 1949 m. jis išvyko- į Ameri
ką, į savo gimtąjį Pittsburgh ir stu
dijas toliau tęsė Duąuesne universi
tete 1957 m. gaudamas magistro, o 
1958 m. daktaro laipsnius. Vėliau 
jis persikėlė į Kanadą ir dėstė fi
losofiją Prince George kolegijoje. 
Šiuo metu jis gyvena Britų Kolum
bijoje ir yra atsidėjęs grynai knygų 
rašymui.

Jauniausias amžiumi (gimęs 1938 
metais) dr. Ignas Kęstutis Skrupske- 
lis skaitys paskaitą: “Pagrindinės 
Royce antropologinės sąvokos”. Jis 
yra gerai susipažinęs su šio Ameri
kos filosofo veikalais, nes savo dar
bą magistro laipsniui bei disertaci
ją doktoratui rašė apie Royce filo
sofiją Toronto universitete. Šiuo me
tu jis dėsto filosofijos istoriją South 
Carolina universitete ir yra vienas 
iš “Lituanus” žurnalo redaktorių.

PEDAGOGIKOS IR 
PSICHOLOGIJOS KLAUSIMAI 

SUVAŽIAVIME

Pedagogika ir psichologija, nors ir 
labai artimos viena kitai mokslo ša
kos, tačiau mūsų laikais taip išau
go ir išsišakojo, kad kiekvienai rei
kia atskiro traktavimo. Tai mintyje 
turi ir Lietuvių katalikų mokslo 
akademija, rengdama savo suvažia
vimą š.m. rugsėjo 1-6 dienomis To
ronte.

Dalis Toronto su moderniais namais ir gerai išplanuotais keliais. Kanados vyr. turizmo biuro foto.

Psichologijos sekcija rūpintis pa
vesta prof. dr. Agotai Šidlauskaitei, 
kuri profesoriauja Ottavvos univer
sitete, yra vaikų studijų centro di
rektorė ir vadovauja eksperimentinei 
vaikų vasaros stovyklai. Psichologi
ją ji yra studijavusi Vytauto Didžio
jo universitete, Kaune, vėliau — Mi
lano universitete pas prof. A. Geme- 
lli ir galiausiai Minnesotos univer
sitete. Ji yra išleidus mokslinių stu
dijų italų ir anglų kalbomis. Jos 
specialybė — vaikų psichopatologi
ja. Šia proga ji skaitys paskaitą: 
“Neuropsichologija ir asmenybės ug
dymas”. Kitas paskaitininkas bus 
kun. dr. Antanas Paskųs. Jis yra 
baigęs teologines studijas garsiajame 
Gregorianum universitete, Romoje, 
o psichologiją studijavęs Muenche- 
ne, kur įgijo daktaro laipsnį. Vė
liau jis dar studijavo New Yorke, 
gaudamas klinikinės psichologijos 
magistro laipsnį. Šiuo metu jis dės
to psichologiją Gannon kolegijoje 
(Erie, Pa.) ir reiškiasi spaudoje psi
chologinio—filosofinio pobūdžio
straipsniais.

Pedagogikos sekcija rūpinasi ir jai 
suvažiavimo metu vadovaus prof. 
dr. Antanas Ramūnas - Paplauskas, 
Ottawos universiteto profesorius, pe
dagogikos fakulteto vicedekanas bei 
lyginamosios pedagogikos centro di
rektorius. Jis savo pedagoginius 
mokslus yra pradėjęs Vytauto Di
džiojo universitete, Kaune, o vėliau 
tęsė Vienos universitete, įgydamas 
daktaro laipsnį. Padėstęs kurį laiką 
Vienos universitete, jis toliau gi
linosi įvairiuose Vokietijos universi
tetuose ir, atvykęs į Kanadą, dėstė 
Montrealio universitete. Per visą 
mokslinio darbo laiką jis yra para
šęs visą eilę veikalų bei mokslinių 
straipsnių įvairiomis kalbomis, ži
nomu pasauliniu mastu. Jis skaitys 
paskaitą: “Lietuvių pedagogikos 
kryžkelės”. Kitas paskaitininkas bus 
kun. dr. Jonas Gutauskas, teologi
jos doktoratą įgijęs Vytauto Didžio
jo universitete, Kaune, vėliau dės
tęs Lietuvos bei Kolumbijos kuni
gų seminarijose, o Kanadoje gavęs 
pedagogikos daktaro laipsnį. Jis yra 

parašęs mokslinių knygų bei straip 
snių ir šį kartą kalbės tema: “Šei
mos ir mokyklos vaidmuo lietuvy
bės ugdyme”. Apie mokytojus da
bartinėje pavergtoje Lietuvoje kal
bės Genutis Procuta, šiuo metu dės
tąs pedagoginius mokslus Chicagos 
universiteto lyginamosios pedagogi
kos centre, o J.A. Račkauskas skai
tys paskaitą apie lietuvių įnašą Eu
ropos pedagogikon. Jis yra gimęs 
1942 m. Lietuvoje, o pedagogikos 
magistro laipsnį gavęs De Paul u- 
niversitete, Chicagoje, už darbą iš 
Lietuvos švietimo istorijos. Šiuo me
tu jis yra vienas iš Chicagos Cook 
County švietimo direktorių ir dės
to Statė College pedagogiką.

SOCIOLOGIJA, POLITIKA, 
TEISĖ IR EKONOMIKA

Sociologija, ypatingai mūsų lai
kais išpopuliarėjusi ir smarkiai au
ganti šaka, turi nemaža specialistų 
ir iš lietuvių tarpo. Todėl Liet. kat. 
mokslo akademija savo suvažiavime 
Toronte yra jai paskyrusi vieną iš 
svarbesniųjų vielų. Sociologijos 
sekcijos programai vadovauti pak
viestas prof. dr. Antanas Musteikis, 
kuris ir pats skaitys paskaitą: “Aka
deminė ambasasorystė”. Jis ypatin
gą dėmesį kreips į būdus bei kelius, 
kuriais lietuviai mokslininkai galė

Du milijonu gyventojų turinčiame Toronto mieste viename restorane ruo
šiami įvairių tautų valgiai. Kanados vyr. turizmo biuro nuotrauka.

tų prisidėti prie Lietuvos vardo gar
sinimo, kultūros populiarinimo bei 
dabartinės Lietuvos būklės nušvie
timo.

Montrealio universiteto dėstytoja 
Irena Lukoševičienė palies dabarti
nį lietuviškąjį išeivijos jaunimą sa
vo temoje: “Lietuvių jaunimo įsi
jungimas į socialinį gyvenimą”. Prof. 
dr. Romas Vaštokas, Trent univer
siteto antropologijos katedros vedė
jas, kalbės tema: “Lietuvių charak
teristika antropologiniu atžvilgiu”. 
Čia jis bandys perteikti savo išva
das bei samprotavimus iš surinktų
jų duomenų apie lietuviškąjį žmo
gų. Kadangi šios paskaitos savo te
momis turėtų dominti ir platesnę 
lietuviškąją visuomenę, parinktas 
daugumai prieinamiausias laikas: 
rugsėjo 5 d., šeštadienį, nuo 2val. 
iki. 5 vai. p.p., Prisikėlimo parapijos 
salėje.

įdomu, kad sociologijos neatsilie
ka ir teisės, politikos bei ekonomikos 
sekcija. Sekant akademijos suvažia
vimo pagrindinę mintį, temos suriša
mos su lietuviškuoju gyvenimu. 
Prof. Domas Krivickas, studijavęs 
tarptautinę teisę Prancūzijoje ir vė
liau dėstęs Kauno universitete, kal
bės tema “Tarptautinė Lietuvos pa
dėtis ir ateities perspektyvos”. Tai

Medardas Bavarskas

MESSE DE REQUIEM
A. A. DR. JULIUI KAUPUI

Tenai, kur tu esi, kur gyveni, 
Ramybė ir šviesa ten gaubia iškeliavusių minias.
O čia mes, kaip našlaičiai palikti vieni
Nežinome kokian kraštan mus visagalinti ranka numes.

Kai po nesėkmingos dienos kovų mes grįžtam vakare vėlai, — 
Apsunkę mūsų kojos ir širdis karti.
Nuo amžių puošė tavo sostą angelai,
Nes tu žinojai, kad į visus mūs klausimus teatsakys mirtis.

Bet mes nenorime ramybės! Bet mes nenorime šviesos!
Mes norime atrasti atsakymą gyvenime nelaukdami mirties. 
Mes laukiame atsakymo, lyg kad žolė ištroškusi rasos,
Kada ateis diena, kad nebereikės nei verkti, nei kentėt.

Ateis diena, kada dangaus galybės bus pajudintos ir kris ugnis, 
Kada vieniems bus liepta stoti dešinėj, kitiems kairėj.
Ir mes ateisime per pievas žydinčias, per sodus ir pusnis 
Ir nežinos, nei ką daryti su mumis, nei kur padėt.

Išgelbėk, Viešpatie, mus nuo amžinos mirties,
Išgelbėk mus nuo Tartaro ir liūto atviros burnos,
Kai šaukti ims nebepajėgiančio žmogaus kaltė
Faurė’s viltingai gaudžiant Reųuiem, lyg skelbtų aušrą jis 

naujos dienos.

visą mūsų išeiviją liečiąs klausimas, 
kurį kiekvienas turėtų išklausyti ir 
persvarstyti planuodamas savąją 
ateitį. Lietuvos diplomatas, dr. Sta
sys Bačkis, kuris nuolat atidžiai se
ka įvykius pavergtoje Lietuvoje ir tu 
ri sutelkęs tuo klausimu nemaža me
džiagos, kalbės tema: “Sovietų laiky
sena nacijų bei Lietuvos atžvilgiu”. 
Prof. dr, Vytautas Vardys, Muen- 
chene vadovaująs amerikiečių poli
tinių mokslų centrui, taipgi, iškels 
lietuviams svarbių klausimų. Ga
liausiai ekonominių mokslų atsto
vas dr. Jonas Norkaitis, iš Vokieti
jos, skaitys paskaitą: “Autonominiai 
ir heteronominiai dėsniai ekonomi
niame gyvenime”. Jis dirba vokie
čių pramonėje ir todėl turėtų ypa
tingai sudominti Amerikos bei Kana
dos lietuvius ekonomistus. Pastaro
sios sekcijos paskaitos taipgi vyks 
Totonto Prisikėlimo parapijos salė
je, rugsėjo 2 d., trečiadienį, nuo 9 
iki 12 vai. ryto.

LITUANISTIKA 
ARCHITEKTŪRA, MENAS

Istorijos sekcijos vadovas, dr. J. 
Jakštas, kalbės apie Lietuvos “Auš
ros” laikotarpio istoriografiją ir tau 
tinį atbudimą, kuris nuvedė lietu
vius nepriklausomybės keliu. Kun. 
prof. St. Yla, neseniai parašęs veika
lą apie Šiluvą ir turėjęs progos įsigi
linti į to meto Lietuvos istoriją, kal
bės apie svetimybių antplūdį 18 
šimtmečio Lietuvoje. R. J. Misiūnas 
skverbsis į dąr ankstesnius laikus te
ma “Algirdo tikėjimas”.

Lietuvių kalbas bei literatūros 
sekcija bus ypatingai turtinga pas
kaitomis. Pats sekcijos vadovas prof. 
dr. A. Klimas kalbės tema “Teorinė 
kalbotyra ir lietuviai kalbininkai”. 
Šveicarų kilmės prof. A. Senn, dės
tęs Kauno ir Philadelphijos univer
sitetuose ir žinomas visa eile moks
linių darbų, kalbės apie Lietuvos 

sukrikščioninimą kalbotyros ir tau
tosakos šviesoje. Taipgi iš kalboty
ros srities paskaitą skaitys prof. dr. 
W. Schmalstieg. Literatūrinėje daly
je Donelaičio “Metų” struktūrą na
grinės prof. dr. R. Šilbajoris, o ra
šytojas A. Vaičiulaitis pristatys 
prancūzų rašytoją Stendhalį, ku
ris yra tuo mums įdomus, kad daly
vavo Napoleono žygiuose ir buvo 
ta proga Lietuvoje. Jis yra laikomas 
vienu iš psichologinių romanų kū
rimo pirmūnų.

Kiekviename akademijos suvažia
vime yra paprotys iškelti kokią nors 
lietuvių kultūrai pasitarnavusią as
menybę. Šiam suvažiavimui parink
tas J. Tumas — Vaižgantas, nuo ku
rio gimimo šiais metais sueina 100 
metų. Ta proga apie jį kalbės poe
tas J. Aistis užbaigiamajame posė
dyje.

Be lietuviškos žodinės kūrybos 
sekcijos, suvažiavime skirtas laikas 
ir konkrečiajai bei vaizdinei. Meno 
bei architektūros sekcija, vadovauja
ma dr. A. Kulpos — Kulpavičiaus, 
yra parengusi keletą įdomių paskai
tų, kurios bus pailiustruojamos 
skaidrėmis. Apie lietuvių bažnyčių 
architektūros savybes kalbės pats 
sekcijos vadovas, pateikdamas įdo
mias savo studijoje prieitas išvadas. 
Archit. A. Kerelis iš Chicagos skai
tys paskaitą apie lietuvių išeivių 
architektūrą. Dail. T. Valius skai
tys įdomią paskaitą apie P. Afrikoj 
gyvenusį lietuvį dailininką Praną 
Domšaitį ir jo kūrybą, o dail L. Ur
bonas gilinsis į mūsų moderniaja
me mene, iškylančias psichologines 
apraiškas, bandančias išreikšti žmo
gaus dvasinį stovį.

Taigi, atrodo, žmonėms mėgstan
tiems grožį bei meną ir mylintiems 
savo gimtąjį žodį, šis suvažiavimas 
turėtų būti viliojantis. Suvažiavi
mas įvyks š.m. rugsėjo mėn. 1-6 d. 
Toronte. S.J.

LAURA
CHARLES ANGOFF

Charles Angoff, amerikietis rašytojas, de
šimčių knygų autorius, yra taip pat ir lietu- 
yra literatūros bičiulis. Čia spausdinama no
velė yra iš rinkinio “When I was a Boy 
in Boston”, kur su nepaprastu švelnumu ir 
nostalgija viazduoja savo vaikystėje sutik
tus asmenis.

Mano priklausomumas moterims prasidėjo 
tada, kai aš buvau apie dešimtį metų am
žiaus. Elizabeta, šiek tiek vyresnė mano žai
dimų draugės Hymie sesuo, vieną sekmadienio 
popietę sustabdė mane gatvėje, kai aš ėjau 
pirkti ąsotėlio žemuogių sodos ir pataisė mano 
kaklaraištį. Tai atliekant, jos rankos palietė 

mano veidą ir naujas, akinantis stebuklas į- 
žengė į mano širdį. Jos prisilietimas buvo 
toks švelnus ir šiltas, kad guodžiančiai mane 
suvirpinoo a ji nusišypsojo ir nuėjo. Aš taip 
pat nuėjau, bet su nauja saldžia našta aky
se ir sieloje. Jokia svetima mergaitė prieš tai 
nebuvo taip arti manęs ir jokia svetima mer
gaitė nebuvo man taip pasitarnavusi. Tuo lai
ku nuėjau pirkti sodos su mintimis mergai
tę vesti, ir likusią popietės dalį planavau, kaip 
galėčiau ją vėl išvysti, kad ji galėtų kaip ga
lima dažniau pataisyti mano kaklaraištį.

Kai ją vėl sutikau, bandžiau užvesti pokal
bį, bet visa, ką aš galėjau pasakyti, tebuvo 
tik — labas. Ji taip pat pasakė labas ir nie
ko daugiau. Ketvirtą ir penktą kartą taip pat 
nieko daugiau neatsitiko.

Šeštąjį kartą ji man nebepasakė labas, bet 
tik šypsojos. Ir staiga aš pajutau, kad man 
nebesvarbu, ar ji pasveikins mane, ar ne. O 
tačiau, ką ji padarė man tą sekmadienio po
pietę, pasiliko širdyje, ir protarpiais, kai bu
vau vienas ir iš tolo girdėjosi styginio instru
mento garsai, jos palietusių mane rankų atsi
minimas supė visą pasaulį tokiu mielu šydu.

Neilgai trukus po to, mintys pradėjo suktis 
apie Olive, dešimtmetę dukrą ponios Rafferty, 
našlės, kuri turėjo saldainių krautuvėlę. Aš 
vaikščiojau į krautuvėlę porą ar trejetą kartų 
per savaitę pirkti mažutės stiklinėlės saldai
niukų už centą, arba už du centus įsigyti kū- 
giuką ledų, arba dvi ilgas lazdeles juodų like- 
rinių saldainių už vieną centą. Tačiau retai 
galėjau įsigyti saldumynais apteptą obuolį, ku
ris kainavo penketą centų arba pieno plakti- 
nio, kuris kainavo apie tiek pat, gi krautuvi
ninkė mane aptarnavo su tuo pačiu manda
gumu, su kuriuo ji aptarnaudvao daugiau per
kančius.

Ji buvo tikrai stambi moteris ir visada dė
vėjo jokios dėmelės neturinčią baltą prijuos
tę. Ant krūtinės kairėje pusėje kabėjo lelijų 
simbolio laikrodėlis, kuris mane labai žavė
jo. Ilgą laiką puoselėjau mintį paprašyti jos, 
paliesti laikrodį, atidaryti, pridėjus prie ausies 
paklausyti, tačiau niekada tam neturėjau drą
sos. Ji gyveno krautuvėlės užpakaly ir kartais 
išvysdavau Olive valgant arba tik šiaip sto
vint už užuolaidos, kuri skyrė krautuvę nuo 
buto. Olive man buvo pirmiausia tik mergai

tė. Aš spoksojau į ją, ji į mane ir tai buvo 
viskas.

Bet vėlaus rudenio popietę kai kas tarp jos 
ir manęs įvyko. Aš turėjau kišenėje dešimtį 
centų, kas man buvo milžiniška suma. Ma
no prosenelė davė man penketą centų, o dė
dė davė taip pat penkis centus. Aš iš pat pra
džių nutariau savo piniginį pajėgumą pratęs
ti kaip galima ilgiau, kad galėčiau kasdien 
pirkti už centą saldainiukų ar likėrinių sal
dainių. Ta perspektyva darė labai žavų visą 
pasaulį.

Iš lėto ėjau ponios Rafferty krautuvėlės link, 
skambindamas pora penkcenčių savo kišenėje 
ir sapnuodamas savo sapnus, kokiuos gali tik 
jaunas berniukas sapnuoti. Kai pravėriau 
krautuvės duris, virš durų kabąs skambalas 
suskambėjo man labai saldžiai. Krautuvėje 
nieko nebuvo, kaip ne kartą yra pasitaikę ir 
ankstyveniais kartais. Tikėjausi, kad tuoj iš
eis ponia Rafferty, tačiau vietoj jos išėjo Olive. 
Ji sustojo už keletos žingsnių. Šūktelėjau “O”. 
Ji žiūrėjo į mane. Jos plaukai galėjo būti su
šukuoti prieš valandėlę, geltonas kaspinas ant 
galvos atrodė labai gražus ir švarus. “O” aš 

vėl šūktelėjau ir pastebėjau, kad jos suknelė 
buvo oranžinės spalvos. Man visada patiko 
tokia spalva, tačiau šį kartą ypatingai.

— Motinos nėra dabar, — pasakė, — ji 
prašė, kad aš klientams patarnaučiau.

— O.
— Tai motina sakė.
Staiga kažkas surišo liežuvį ir nežinojau, ką 

pasakyti. Paėjau link saldainių lentynėlės ir 
stebėjau už stiklo besančius tuos stebuklingus 
daiktus. Olive sustojo užpakaly, kaip daryda
vo ir jos motina.

— Saldainiukų, — tariau.
— Gerai, — pasakė Olive. Tuojau pripy

lė stiklinėlę ir pradėjo dėti į maišelį. Bede
dant vienas saldainiukas nukrito ant grindų 
ir ji pasilenkė į dėžę paimti nukritusio vie
ton. Po to ji ištiesė man maišelį, neprataru
si žodžio. Aš taip pat nieko nepasakęs pada
viau jai nikelį. Ji nuskubėjo į krautuvėlės ga
lą ir greitai atbėgo su ketvertą centų. Duo
dant man ketvertą centų jos ranka prisilietė 
ir keistas virpesys perbėgo mane. Žvilgterėjau

(Nukelta į 4 puti.),
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LAURA
(Atkelta iš 3 pusi.)

į ją, ar ir ji taip pat pasijuto, kaip aš, ta
čiau nieko negalėjau pastebėti. Mes buvome 
mažiau negu pėda vienas nuo vienas kito ir 
nė vienas iš mūsų nepajudėjo.

— O kokią mokyklą lankai? —. paklau
siau.

— Bowdoin, — atsakė ji švelniai.
— Aš einu į Peter Fanueil, — pasakiau.
Vyliausi, kad ji dar ką pasakys, bet ji tik 

žiūrėjo j mane. Norėjau suvalgyti vieną sal
dainį, bet kažkas mane sulaikė.

Durų skambutis vėl suskambėjo. Įėjo kitas 
klientas. Aš atsigrįžau, pažvelgiau į pirkėją vy
rą, tada pažiūrėjau į Olive ir išėjau. Neatda
riau maišelio, kol neparėjau namo ir neatsi- 
dėdau ant slenksčio. Labai malonus, miglotas 
jausmas buvo manyje, kai iš lėto čapsnojau 
saldainius. Ramus, švelnus, mergaitiškas Olive 
švarumas smego giliai į mano širdį ir nieko 
daugiau tuo metu pasauly nenorėjau, kaip vėl 
į ją pažvelgti. Sekančias tris dienas aš vos 
galėjau išlaukti, kaip popietę, grįžęs iš mokyk
los, ėjau pirkti saldainių, karštai tikėdamasis 
vėl rasti Olive vieną. Bet krautuvėje buvo po
nia Rafferty ir Olive visai nemačiau. Gėdinau- 
si krautuvininkės paklausti apie Olive. Gal ji 
pastebėjo, kad gaišau po to, kai ji man pada
vė saldainius. Aš buvau labai laimingas, kad 
ji nepaklausė manęs, ko aš lūkuriuoju.

Ketvirtą dieną nusprendžiau ir tuoj iš mo
kyklos nubėgau prie Bovvd'oin mokyklos, vil
damasis sutikti Olive, išeinančią iš klasės. Bet 
nesutikau, tačiau sekančią popietę mano šir
dis mušė iš džiaugsmo ir jaudinimosi, kai pa
stebėjau mergaitę išeinančią iš mokyklos. Lai
mingai jokios kitos mergaitės kartu nebuvo ir 
bematant buvau šalia jos. Žiūrėjau į ją ir ji 
į mane.

— Labas.
— Labas.
— Eini namo? — paklausiau.
— Taip.
Aš ėjau su ja keletą blokų nieko nesaky

damas. Tada nubėgau šalin, pasiaiškindamas:
— Aš privalau bėgti.
Aš ėjau su ja namo gal penketą kartų per 

sekančias dvi savaites ir mes pradėjome klau
sinėti vienas kitą apie mokykloj užduodamas 
pamokas. Buvau laimingiausias pasaulyje žmo
gus. Bet tada, kaip žaibas iš mėlynės trenkė 
žinia, kad ponia Rafferty pardavė krautuvę 
ir kartu su Olive Išsikėlė iš miesto. Aš mer
gaitei nepasakiau sudiev ir net nežinojau, kur 
ji yra. Viskas atsitiko staiga. Vieną dieną nu
ėjau į krautuvę pirkti ir ten jau buvo vyras, 
naujas savininkas.

Ketetą savaičių tyliai gedėjau Olivės. Pra
eidavau pro krautuvėlę ir norėdavau mergai
tę pastebėti. Žinojau, kad jos ten nepamaty
siu, tačiau jaučiau paguodą, būdamas toj vie
toj kur ją pirmą kartą pamilau. Buvau tik
ras, kad kada nors, kur nors mes vėl susitik
sime, bet kai praėjo dienos, savaitės ir mėne
siai, nustojau vilties ir netrukus ji tebuvo tik 
šviesūs prisiminimai, tačiau šiandien ji man 
yra realesnė už kitus žmones, kuriuos aš su
tinku kasdien.

Vasara prabėgo nereikšmingai. Atėjo pirmo
sios rugsėjo dienos ir greitai atsidarė mokyk
los. Pačią pirmą dieną buvau sukrėstas labai 
didelio panašumo tarp mergaitės, kuri sėdėjo 
priekyje manęs ir Olive. Lauros kaklas buvo 
labai panašus j Olive. Mergaitė buvo tokia 
pat šukuosena ir jos akyse buvo tokia pat 
minkšta ir tyli šypsena. Ji nešiojo mažą širdies 
formos papuošalą, kuris ilsėjosi švelniai ant 
jos krūtinės. Automatiškai aš meldžiaus, kol 
mokytoja panelė Koveney baigė pamoką, kad 
Laura visada sėdėtų priekyje manęs. Jai ne
patiko, bet man buvo malonu, kad ji pasto
viai sėdėjo vietoje, kuri leido žiūrėti į ją ir 
matyti didelę dalį jos veido visada, kada aš 
tik norėjau.

Prakalbinau ją pačią pirmą dieną pertrau
kos metu. Nepraėjus nei savaitei, ją jau paly
dėjau kelio dalį iš mokyklos namo. Ji atrodė 
dar meilesnė, negu prieš tai. Man patikdavo, 
kada ji pasukdavo galvą kalbėdama su mani
mi. Man patikdavo, kada kartais eidama šoki- 
nėdaVo ir ypač patikdavo, kai ji braukdavosi 
nuo veido užkritusius plaukus. Aš dar nebu
vau pamiršęs Olive, bet Laura vis labiau ir 
labiau užvaldė mano širdį. Ją pradėjau slap
čiomis girti kitiems berniukams. Jie tiesiog sa
kydavo : “Ji yra kitokia” ir nukreipdavo kal
bą kitur. Tai mane paguosdavo ir įskaudin
davo todėl, kad jiems Laura nebuvo tokia im
ponuojanti kaip man ir taip pat būdavau pa

tenkintas, kad nesidomėjimas nesudaro konku
rencijos.

Kartą prieš Padėkos dieną ji atvyko į kla
sę vilkinti nauja suknele, pasiūta iš lengvai 
mėlyno mašesto.

Galvojau, kad ji daug gražesnė už paveiks
lą, kurį aš mačiau Bostono meno muziejuje. 
Norėjau jai tai pasakyti, bet gėdinausi. Vie
toj to tiesiai pasakiau:

— Nauja suknelė?
Ji nusišypsjo ir atsakė:
— Taip.
Vėliau, po pietų, kai ji bandė nubraukti 

pūkelį nuo suknelės, pamačiau to judesio švel
niam susikaupime jos vidinį grožį.

Tarp Padėkos dienos ir Kalėdų buvo išti
sas mėnuo ir per visą tą laiką dieną ir naktį 
galvojau, kaip įteikti dovaną. Norėjau ką nors 
jai įduoti, bet taip, kad niekas nežinotų. Jei
gu berniukai sužinotų arba ir kitos mergaitės, 
tada aš būčiau tapęs pajuokos objektu ir bū
čiau pravardžiuojamas minkštablauzdžiu. Ka
lėdos vis artėjo ir aš vis dar nežinojau ką da
ryti. Taip atėjo prieškalėdinis rytas. Mokyklo
je turėjo įvykti kalėdinis parengimas. Klasėje 
turėjo būti pramogų ir tai galėjo man padė
ti. Aš galėjau ką nors gauti Laurai, užrašyti 
ant to jos vardą ir pasakyti, kad tai radau 
ant savo arba ant kieno nors kito suolo. Nie
kas nežinotų, kad aš jai įteikiau dovaną, tik 
pati Laura. Žinoma, aš nepasakyčiau tiesiog, 
kad aš įteikiu, bet vyliausi, kad ji pati su
pras. Taip pakelyje į mokyklą po pietų nu
pirkau įdomią kalėdinę kortelę, apsukau apie 
mažą spalvotų saldainių maišelį, užrašiau Lau
ros vardą ir paslėpiau dovanėlę po savo pa
laidinuke. {pusėjus kalėdinei eglutei, ištraukiau 
pakietėlį iš po palaidinės ir padaviau Laurai, 
nutaikęs kada ji buvo viena.

— Aš radau ant savo suolo, — pasakiau.
Ji paėmė pakietėlį, pravėrė plačiai savo me

las akis ir šūktelėjo:
— O, tai man?
— Taip, — atsakiau, žiūrėdamas tiesiai į 

jos veidą, vildamasis surasti kokią užuominą, 
kad ji suprato. Bet nebuvo jokio įtarimo, kad 
ji nutuokė. Ji net nežvilgterėjo į mane. Tik 
žiūrinėjo pakietėlį, atidarė jį ir, šūktelėjus ‘O”, 
nubėgo pas kitas mergaites. Girdėjau ją sa-- 
kančią: “Žiūrėkite, kažkas man padovanojo. 
Žiūrėkite”.

Buvau labai nusiminęs. Mano planai ne
pavyko. Visas pasaulis sugriuvo. Bet po kele
tas minučių ji susijaudinusi atbėgo pas ma
ne ir pasakė:

— O, labai ačiū.
Akimirksnį galvojau, kad ji mane pasives į 

šalį ir pasakys: “Ačiū, jūs esate labai malo
nus”, bet vietoj to, ji paprastai ištarė: “Aš no
rėčiau žinoti, kas tai man dovanojo? Jūs sa
kote radote ant savo suolo?”

— Taip.
— Aš norėčiau žinoti, — kartojo ji.
Norėjau jai pasakyti, bet negalėjau. Grįžau 

namo vienas. Man tada buvo labai liūdnas 
Kalėdų vakaras. Jeigu Laura nebūtų klausu
si, kas jai tai davė, jeigu ji nebūtų nieko sa
kiusi, jeigu ji tik būtų sekundę reikšmingai 
nusišypsojusi, aš būčiau buvęs sujaudintas. Ži
nojau, kad mergaitės yra skirtingos negu ber
niukai, jos nieko tiesiog nepasako. Bet ar ji 
nesuprato?

Kai mokykla vėl prasidėjo, galvojau, kad 
Laura bus užmiršusi visas Kalėdų pramogas ir 
bus sugalvojusi būdą, kaip man pasakyti, kad 
ji žinanti, kas skyrė jai Kalėdų dovaną. Per 
pertraukas stengiausi būti netoli jos ir kvapą 
sulaikydamas laukiau jos patvirtinimo, bet ji 
tik šypsojos. Mano jausmai svyravo tarp des
peracijos ir džiaugsmo. Ji man pasidarė mie
lesnė per dešimtį dienų atostogas, daug ma
lonesnė, švelnesnė apie kaklą ir akis, ir po 
pamokų tą dieną aš mielai laukiau, kad galė
čiau palydėti namo, ir mano laimė buvo be
ribė, kai ji sutiko. Tik bijojau, kad berniu
kai nepradėtų kalbėti, jog aš ir Laura myli
mės, bet aš vikriai išsisukau, lydėdamas ją ap
linkinėmis ir mažo judėjimo gatvėmis. Ji to 
nepastebėjo. Laikiau ją už rankos, kai mes 
ėjome pėr kryžkeles ir susijaudinimas, kuris 
krėtė mane, buvo didžiausias mano gyveni
me atsiskleidimas. Tuo momentu galvojau gar 
binti Laurą ligi gyvenimo galo. Jos sudiev pa
sakytas prie durų, kai aš ją parlydėjau ligi 
namų, buvę to mano pasiryžimo palaimini
mas.

Kovo pradžioje Laura susirgo ir mokyklos 
nelankė net trejetą savaičių. Parašiau jai še
šetą laiškų, porą per savaitę. Jaučiau tokį di
delį malonumą jai rašyti, jog norėjau, kad ji 
namuose dar ilgiau pasiliktų. Laiške rašiau 
“Brangi Laura”, to ko aš niekada jai nedrį
sau pasakyti žodžiu.

(Bus daugiau)

LAIŠKAI LIETUVIAMS. 1970 rium, kada drauge. Duodamas 
liepa - rugpiųtis. Tėvų Jėzuitų V. Šlaito eilėraštis.
leidžiamas religinės ir tautinės BULLETIN OF BALTIC 
kultūros mėnesinis žurnalas. Re- STUDIES. Nr. 2. Leidžia Associ-
daktorius J u ožy s Vaišnys, S.J. Me 
tams $5.00. Adr.: 2345 W. 56th 
St., Chicago, III. 60636.

Tėvams, auklėtojams, jauni
mo organizacijų vadams būtų 
naudinga susipažinti su praktiš
komis šiame numeryje dr. A. 
Liaugmino mintimis straipsnyje 
“Šių dienų auklėjimo problemos 
šeimose”. Su gilia pedagogo ir 
psichologo patirtimi autorius 
svarsto auklėjimo taktiką ir me
todus, primindamas reikalą, kad 
tėvai siektų vaiko tikslų, o ne sa
vo norų; kad būtų motyvuojama 
pagal vaiko amžių; asmeninis 
autoritetas turi būti pakeičiamas 
objektyviu atskleidimu, kodėl 
taip vaikas turi elgtis; skirti blo
gą elgesį nuo blogo vaiko (peik
ti blogą darbą, ne patį vaiką); iš
sikalbėti su vaiku, reikale pra
šant jį paaiškinti savus veiksmus; 
domėtis vaiku. Dr. Liaugminas 
primena, kad'savo tarpe varto
dami anglų kalbą, kurią blogiau 
moka už savo vaikus, tėvai tik 
mažina savo autoritetą vaikų a- 
kyse. Pagaliau autorius pateikia 
visą eilę klausimų tėvams.

Šiame numery yra ir daug ki- I 
tų vertingų straipsnių: A. Tarno-1 
šaitis, S.J. tęsia svarstymus apie 
atostogas; duodami tekstai trijų 
Chicagoje laikytų paskaitų: kun. 
Pr. Geisčiūno “Lietuvybės išlai
kymas atsinaujinančioje Bažny
čioje”, A. Kizienės — “Lietuviš
kumo priemonės ir kliūtys mūsų 
parapijose”, J. Masilionio — 
“Bažnyčia ir lietuvybės išlaiky
mas”; duodami po šių paskaitų 
Am. liet, mokytojų s-gos priimti 
nutarimai; J. Prunskis gausiai 
pateikia iš spaudos už .geležinės 
užždangos ištraukų, rodančių 
religines prošvaistes; N. Jankutė1 
recenzuoja A. Barono “Dieną1 
prie ežero”. M. Drunga svarsto ą- j 
pie ateistų rūšis. Kalbos skyriuje 
aiškinama, kada “ne” rašyti sky-l

Nobelio laureato kūrinys
Tarp literatūros milžinų, atžy

mėtų Nobelio premija, turime ir 
pirmą tos premijos 1968 m. susi
laukusį japoną Yasukari Kawa- 
batą. Dabar mes jį vėl prisime
name ryšium su šiemet anglų kal
ba išėjusiu jo romanu “ The 
Sound of the Mountain” (išlei
do A. Knopf leidykla New Yor
ke, 1970 m., 276 psl., 6.95 dol.; 
iš japonų kalbos vertė E.M. Sei- 
densticker).

Šis romanas perkelia skaityto
ją į japonų šeimos gyvenimą, kur 
pagrindinis personažas Shingo, 
gyvenąs Tokijo priemiesty, girdi 
nuo kalno ateinantį lengvą triuk-

nama bibliotekose esanti baltisti- 
nė medžiaga. Informuojama apie 
baltistines studijas JAV aukšto
siose mokyklose. Aptariami praė
jusieji ir busimieji baltistams įdo
mūs svarbesnieji įvykiai, duoda
mas sąjungos narių sąrašas, re
cenzuojama ar suminima eilė 
lietuviams, latviams, estams įdo
mių veikalų.

BOOKS ABROAD. An Inter- 
national Literary Quarterly. Nu- 
mber 3, Summer 1970. Redakto
rius Ivar Ivask. Metams $8.00. 
Adr.: University of Oklahoma 
Press, 1005 Asp Avė., Norman, 
Okla., 73069.

Aptariama įvairių Amerikos, 
Europos, Azijos tautų literatūra. 
Eilė straipsnių skirta panagrinė
ti Afrikos literatūrinę kūrybą. Šia
me numery aptinkam ir keletą lie 
tuvių; juos minėjome kultūrinė
je kronikoje. Žurnale daugiausia 
bendradarbiauja universitetų ir 
kolegijų profesoriai ir duodamas 
platus, bet konspektyvus, pasau
lio naujausios literatūros vaiz
das, paruoštas aukštų kvalifika
cijų bendradarbių.

šmo garsą, lyg primenantį artė
jančius nežinomus įvykius, lyg 
pačios mirties atslinkimą. Iš čia 
ir knygos vardas. Šeimos drama 
išsivysto augančia įtampa tarp jo 
ir žmonos, sūnaus bei dukters; ryš 
kėja jo augantieji jausmai link 
marčios.

Trumpi sakiniai ir paragrafai 
skaitymą daro lengvą. Nors orien 
tališkoji japonų šeima mūsų skai
tytojui naujas pasaulis, bet šioje 
knygoje jis lengvai suvokiamas ir 
sekamas.

Kawabata, dabar gyvenantis 
japonų kūrėjų pamėgtoje Kama- 
kuroje, yra tapęs pirmaujančiuo
ju Japonijos rašytoju 'ir verta su 
jo kūryba susipažinti. Dabar jis 
jau 71 m. amžiaus. Jaunatvėje jis 
svajojo tapti dailininku ir tas pa
linkimas atsispindi jo romanuo
se. Pirmąsias savo noveles pradė
jo spausdinti dar būdamas gim
nazijoje ir tada pasirinko rašyto
jo kelią. Baigęs Tokijo universi
tetą 1924 m., jau sekančiais me
tais atkreipi* į save japonų lite
ratūros pasaulio dėmesį, duoda
mas “The Ižu šokėją”, novelę, 
kuri anglų vertime buvo išspaus
dinta “Atlantic” žurnale 1954 
m., sukeliant amerikiečių susido
mėjimą juo. Susiinteresavimą juo 
padidino romanai “Snow Count- 
ry” ir “Thousand Dranes” (išs
pausdinti angliškai vienu leidiniu 
kaip Nobelio laureato kūryba).

Kawabata laikomas atstovu iš 
Prancūzijos į Japoniją perkeltojo 
natūralizmo, jo kūryboje išryškė- 
jusio nauju sensualiŠku impresio
nizmu. Kawabata yra ir talentin
gas literatūros kritikas, kuriam 
pavyko iškelti kai kuriuos dabar 
viršūnių siekiančius japonų rašy
tojus. J. Pr.

Nauja nesukūręs, sena ne
griauk. — R. Striupas
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ation for the Advancement of 
Baltic Studies. Redaguoja O. A- 
rens, A. Juriado, B. Vaškelis, A. 
Ezergailis, R. Skulte, A. Ziedo- 
riis. Metams $5.00. Adr.: 471 Bay 
Ridge Avė., Brooklyn, N.Y. 772- 
20.

Baltiečių mokslinės sąjungos 
pirm. prof. G. King aiškina apie 
sąjungos tikslus ir veikimą. V. 
Koressaar svarsto baltistinių stu
dijų plėtimo būdus ir ieško ga
limybių, kaip būtų labiau priei-

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perką pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
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FURNITURE CENTER, INC.
Marųuette Pk., 6211 So. VVestern PR 8*5875

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
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“Šviesa” leidykla Kaune 1969 
m. išleido A. Gaigalaitės ir R. 
Žepkaitės “Lietuvos TSR Istorijos 
X-XI klasei” vadovėlį, 134 p. kai
na 17 kap. “Vadovėlis” prade
damas Tarybų Rusijos 1917 m. 
Spalio revoliucijos liaupsinimu. 
Knygos skyrių užvardinimai la
bai primityvūs, kaip pvz.: “I. Di
džiosios Spalio socialistinės revo
liucijos pergalė ir Tarybų val
džios įkūrimas Lietuvoje. II Lie
tuva buržuazinės diktatūros me
tais” ir t.t. '

Autorės stengiasi įtikinti, kad 
iŠ pat pradžių vienintelė Lietu
vos pagelbiriinkė buvusi Tarybų 
Rusija”. Esą, raudonoji armija 
1919 m. Lietuvą “vadavusi iš vo
kiečių, ją gynusi nuo bermonti
ninkų bei pilsudskininkų” ir visa 
kas vyko Lietuvoje 1919-20 
metais kilo iš “Tarybų Rusijos 
geravališkumo Lietuvai pastan
gų” ir t.t.

Vienur nutylint, kitur savaip 
komentuojant įvykius, dar kitur 
pridedant ar net per akis meluo
jant bandoma įtikinti, kad “bur
žuazinės Lietuvos” vyriausybė 
buvusi Lietuvos liaudies priešas 
ir kad tik Lietuvos komunistų 
partija bei Tarybų Rusija per visą 
laiką buvo Lietuvos darbo žmo
nių užtarėjai.

Čia pateikiamos kelios ištrau
kos rodo to “vadovėlio” argu
mentaciją: (p. 11)” ... (1918) 
Naujai susikūrusi Lietuvos komu
nistų partija tapo vienintelė par
tija, kuri gynė Lietuvos darbo 
žmonių reikalus, ruošė juos ko
vai .už vokiškųjų okupantų išvi- 
vijimą ir Tarybų valdžios įkūri
mą... Nuvertus kaizerį ir vykstant 
revoliucijai Vokietijoje, Lietuvos 
buržuazija neteko savo atramos 
ir, būdama silpnai organizuota, 
atsidūrė viena prieš, savo liaudį, 
kuri-,* sekdama Rusijos proletaria
to pavyzdžiu, ruošėsi nuversti iš
naudotojišką santvarką Lietuvo
je...” ( p. 16). “... Spalio revoliu
cijos idėjos (1918 m.) įkvėpė Lie 
tuvos. darbo žmones. Jie nuvertė 
vokiškųjų okupantų ir Lietuvos 
buržuazijos valdžią ir sukūrė Ta
rybų Lietuvą. Lietuva tapo sava
rankiška suvereni valstybė, atga
vo valstybingumą, kurio ji buvo 
netekusi dar feodalizmo lai
kais...” ( p. 25). “Sausio mėn. 
(1919 m.) pradžioje į Lietuvą 
atvykę Raudonosios Armijos da
liniai palengva žygiavo į priekį, 
padėdami Lietuvos darbo žmo
nėms įtvirtinti Tarybų valdžią...” 
(p. 28).

Nepriklausomos Lietuvos 
šmeižimai

“... Rugpjūčio 26 d. (1919 m.) 
kontrevoliucionieriai užėmė pas
kutinį Tarybų valdžios atramos 
tašką — Zarasus, Tarybų Lietu
vos ginkluotosios jėgos neatlaikė 

stipresnių kontrevoliucinių jėgų 
spaudimo ir pasitraukė iš Lietu
vos... Mat Lietuvos buržuazija, 
bijodama liaudies masių revo
liucinių nuotaikų, nutraukė ka
rą su Tarybų Rusija...” (p. 29) 
"... Okupacinis režimas po bur
žuazinės Lietuvos Laikinosios 
vyriausybės (1918 m.) sudary
mo nė kiek nepasikeitė, nes lietu
viškosios buržuazijos administra
cija rėmėsi vokiečių žandarmeri
ja ir jų ginkluotais daliniais. 19- 
18 m. gruodžio mėn. kai Vil
niaus darbo žmonės paskelbė Ta
rybų Saldžią, buržuazinė vyriau
sybė iš revoliucinio Vilniaus pa
bėgo į Kauną...” ( p. 31).

“...Tarybų Rusijos vyriausybė 
(1919) m.) kovojo už taiką ir 
rūpinosi,' kad mažos Pabaltijo 
tautos nebūtų įtrauktos į kovą 
prieš Tarybų Rusiją... bermonti
ninkai... plėšė vietinius gyvento
jus... Tai sukėlė didelį gyventojų 
nepsitenkinimą. Kaimų ir mies
telių darbo žmonės savo iniciaty
va ėmė organizuotis kovai prieš 
bermontininkus, kadangi buržu

azinė vyriausybė jų negynė. Pa
kilus liaudies masėms į kovą, bur
žuazinė vyriausybė, išsigandusi 
masių aktyvumo, pareikalavo iš 
Vokietijos vyriausybės atšaukti 
bermontininkus iš Lietuvos...” 
(p. 32).

Aukština rusus, žemina 
savuosius

“... 1920 m. pavasarį... Raudo
noji Armija atmušė pilsudskinin
kų puolimus ir ėmė vaduoti Lie
tuvos sritis... Pagal liepos 12 d. 
sutartį Tarybinė vyriausybė per
davė Vilnių Lietuvai. Tačiau bur 
žuazinė vyriausybė, bijodama re
voliucinių Vilniaus tradicijų, nes
kubėjo įsikurti Vilniuje... Želi
govskio kariuomenę buvo gali
ma išvyti iš Vilniaus, nes liau
dies masių ir kariuomenės nuo
taika buvo labai pakili. Tačiau 
Lietuvos buržuazinė valdžia bu
vo klusni Antantės imperialis
tams.., (p. 33).’*

“Tarybų Rusijos vyriausybė 
kovojo už tai, kad Klaipėdos kraš
tas būtų perduotas Lietuvai, ir 
ne kartą protestavo prieš Vakarų 
Europos imperialistų kėslus... Vo
kietijos imperialistams reikalau
jant Klaipėdos kraštas buvo per
duotas Lietuvai...” (p.
“... Valstiečiai, gavę sklypus, tu
rėjo per 36 metus sumokėti iš
perkamuosius mokesčius, tuo tar
pu buržuazinės kariuomenės ka
riams, 1918-1919 m. slopinusiem 
Tarybų valdžią ir revoliucinį dar
bo žmonių judėjimą Lietuvoje, že 
mė buvo dalijama nemokamai...” 
( p. 39). “... 1920 m. vasario 22 
d.. Aukštojoje Panemunėje... 
sukilimui nuslopinti buržuazija 
panaudojo karo mokyklą ir kitas 
buržuazijai patikimas dalis, vado
vaujamas anglų ir amerikiečių ka 
rininkų...” (421 p.) “1926 m... Lie 
tuvos-Lenkijos konfliktas grėsė tai 
kai. Tik tvirta ir taikinga Tary
bų Sąjungos pozicija sulaikė pil- 
Sudslaninkus nuo lemiamo žing
snio...”.

Nuslepia Hitlerio — Stalino 
sutartį

Būdinga, kad visame “vadovė
ly” nė vienu žodžiu neužsimena
ma apie 1939.VIII.23 d. Hitlerio 
-Stalino sutartį, Lietuvos “pirki
mą” iš Hitlerio ir tarybų Mask
vos panaudotą techniką bei 
priemones “vaduojant” Lietu
vą iš “buržuazijos valdymo”. Vie 
ton to (p. 58 ) skyrelyje “Savi
tarpio pagalbos sutartis su Ta
rybų Sąjunga ir Vilniaus grąžini
mas Lietuvai” rašoma: “...Tary
bų Sąjungos vyriausybė ryžosi už 
kristi kelią tolimesniam hitleri
ninkų brovimuisi ir 1939 m. rug
sėjo 17 d1. įvedė Raudonąją Ar
miją į Vilniaus kraštą...” (p. 61). 
“... senoji valdžia, likusi vieniša 
prieš- darbo žmonių revoliucinį 
judėjimą (po 1940.VI. 15 d.) ka
pituliavo...” (p. 70). “...Lietuvos 
buržuazija, antrojo pasaulinio ka
ro sąlygomis negaudama para
mos iš imperialistinių valstybių, 
buvo per silpna priešintis gink
lu ir atidavė valdžią be pilietinio 
karo. Taigi socialistinė revoliuci
ja Lietuvoje įvyko taikiu keliu, 
iš dalies panaudojant parlamen
tinį kelią...” (p. 71). “...Lietuvos 
TSR priėmimas (1940m.) į Tary
bų Sąjungą įtvirtino Lietuvos tik
rąjį valstybingumą, užtikrino jai 
išorinį saugumą, laisvę ir nacio
nalinę nepriklausomybę...”

Komunistų partijos adoracija

Ir taip panašiai argumentuo
jama per visą tą “vadovėlį”. Į 
padanges keliama menka, nususu
si liet, komunistų partijos veik
la, kuri Nepriklausomoje Lietu
voje, nežiūrint Maskvos siųstų, 
specialiai apmokytų agentų ir 
dosnių pinigų, niekad nebuvo 
plačiai išsivysčiusi. Tik dabar,' iš

Užmirštoji lėlė... Nuotr. Algirdo Grigaičio

tokių “vadovėlių” sužinoma apie . 
1918-1940 m. LKP “didvyrišką” 
veiklą, nors net ir kasdieną su to
kios rūšies reiškiniais susidūrian- 
tieji tuolaikinėje Lietuvoje žmo
nės nieko panašaus apie tokią 
tariamą “veiklą” tada nebuvo gir
dėję, nes... tokios veiklos tada ne

buvo arba ji buvo tiek menka, 
jog tik mažas dėmesys jai buvo 
skiriamas.

Lietuvos eksploatavimą vadina 
laimėjimu

Toliau tame “vadovėly” ban
doma įtikinti, jog viskas kas Lie-

■ tuvos žmonių Lietuvoje sukurta, 
| pastatyta ar buvo atstatyta 
i po II-jo pasaulinio karo, 
l tai atsiekta vien “išmintin
go LKP vadovavimo” ir 
“broliškų respublikų, o ypač 
Tarybų Rusijos pagalbos dėka”. 
Čia pat daromi palyginimai apie 
tai kokia, girdi, buvusi toje ar ki
toje srityje padėtis “buržuazinė
je” Lietuvoje ir kokia ji pasida
riusi “tarybų” Lietuvoje, niekur, 
aišku, neužsimenant apie tai, ko
kia gi padėtis būtų atsiekta, jei 
Lietuva nebūtų Maskvos okupuo
ta, vien tik imant dėmesin natū
ralų augimą ir palyginimą su ko
kio kito, laisvo krašto plėtra, pvz. 
nors ir su Danija. Užtat Lietu
vos ūkio eksploatavimas visos Ta
rybų Rusijos naudai vaizduoja
mas kaip di'delis Lietuvos ūkio 
laimėjimas.

Nieko apie trėmimus, nieko apie 
rehabilituotus

Būdinga, kad tame “vadovėly” 
nieko nėra ne tik apie Tarybų 
Rusijos Lietuvoje įvykdytą geno
cidą,'išvežimus, bet.ir apie Stali
no laikais likviduotus, o vėliau 
“rehabilituotus” komunistus, į- 
vairius partijos bei kariuomenės 
“didvyrius”.

Paliekant visą tą “vadovėlį” į 
šalį, sunku suprasti, — kokiems 
galams jame taip sukarikatūrina
ma artimoji Lietuvos praeitis. Juk 
ir Maskvos okupuotoje Lietu
voje dar gerai yra žinomas Nepri
klausomos Lietuvos laikotarpis, 
tuo labiau, kad ir okupuotoji Lie
tuva nėra ir negali būti herme
tiškai izoliuota nuo kito pasau
lio, nuo duomenų, kurie prie-

šingai ne tame “vadovėly” rašo
ma.
Tempiant ant Maskvos kurpalio

Čia matome tik vieną paaiški
nimą: gal dabar, Lietuvą valdant 
Maskvai, kai kuriems oportunis
tams Lietuvoje svarbu yra įrody
ti Maskvai, kad ir jie “kovojo” už 
tarybinę, t.y. rusų okupantų val
domą Lietuvą, užtat tokių “vado
vėlių” pagalba ir kuriami šitokie 
mitai. Tačiau, bet koks tampy
mas ant maskviškio kurpalio 
Lietuvos istorinės tikrovės, jos gy
venimo faktų nepakeis ir tokie 
mitai Lietuvoje tol gali būti skel
biami iki už jų Skelbėjų stovi 
Maskvos tankai bei durtuvai. Ki
tas klausimas — tai, ar daug ten 
esama tokių, kurie tais mitais ti
ki. Užtat, baigiant, čia galima tik 
vien klausimą pastatyti: ar 
“draugės” A. Gaigalaitės ir R. 
Žepkaitė pačios tiki tuo, ką jos 
tame “vadovėly” prirašė?.

DICKENSO ŠIMTMEČIUI 
PAMINĖTI

Minint 100 metų sukaktį nuo 
Dickenso mirties, išleista antolo
gija, pavadinta: “Charles Dick- 
ens, 1812-1870: An Anthology”. 
Spaudai paruošė Lola L. Szla- 
dits, išleido Amo Press.

SAGRED H EART 
S C H 0 0 L

Resident School For Boys
Grades 4 Through 8 

BROTHERS OF THE SACRED
IIEART SCHOOL

ANDOVER, MASS. 01810

NAMŲ TAISYMO DARBAI 
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

KUR GALIMA GAUTI BEVEIK VISŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KATALOGĄ?

Tik dienraščio "Draugo'' knygų kataloge yra beveik visos Ameri
koj gaunamos I etuviškos knygos.

"Draugo' spaustuvė išleidžia daugiau knygų, negu kitos lietuviškos 
leidyklos Amerikoje. Taip pat beveik visi leidėjai platina savo knygas 
per dienraštį "Draugą ir jo platintojus. ■

i Tuojau rašykite ir prašykite "Draugo" pasiųsti Jums katalogą ir 
dažniausiai gausite reikalingą lietuvišką knygą arba bus pranešta, kur 
galima ją gauti, jei leidėjas neplatina per Draugą

Rėkia ‘lietuviškos knygos? Kręipkitės į "‘Draugą’’.

i

WHAT IT MEANS TO BE A STANDARD FEDERAL SAVER...
Siarting a savings account vvith Standard Federal įs the bėginning of a nevv experien<e 
. . . an experiėnce of ęomplėte confidence and asstirance. It'š the big reason so. many 
savers rome to Standard Federal.

They are confident in the managemenl vvhich has madė Standard among our naiiori's 
rtiost resperted and strongesl savings instilulionę. They know they can get their hard- 
earned savings vvhpnever they need them. Our recnrd of Over 61 yeąrs of safety and 
ready .ivailability of funds gives them ęonfidence in knovving that they can have their 
money at any time. And vvhat isequally important is.that they vvillget bark everv dollar 
thėy saved in full . . plūs interest (currently the highest rates allowed by lavv).

If you are looking for a good, sound, proveh investment, freė of the dangers of wild markei 
fludualions, consider a savings passbook or certilicale account at Standard Federal. Join 
the over 60,000 savers vvho can look vvith satisfaction and assurance to a grouing insured 
savings account at this outstanding savings institution - Standard Federal.

• Regular Passbook Account, 5% annual rate,

ANNUAL YIELD ANNUAL RATE MIN. BALANCE MIN. TĖRM '

CERTIFICATE 
ACCOUNTS 

DEFERREO 
1NC0ME PLAK 

ALSO AVAILABLE

6.18%
5.92%

6.00%
5.75%

*5,000 

$1,000

TWŪ YEARS

ONE VEJU

Gold Eagle 
PASSBOOK 
ACCOUNTS 5.39% 5.25% ’50 3 MONTHS

yields 5.13% per year
• Highest savings interest rates allovved by law
• Compounded Daily (Paid Ouarterly)

ASSETS OVER $145,000,000
RESERVES OVER $12,900,000

STANDARD 
FEDERA

Savings and Loan Assoclatlon of Chicago
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, lllinois 60632 847-1140

SERVICES • A Variety of Insured Savings Plans • Home Mortgage Eonas • Christmas Club Accounts 
Vacation Club Accounts • Travelers Checks • United Statės Savings Bonds

• Free Savings Transfer Service • Free Parking
OFFICE HOURS • Monday & Thursday, 9 a. m. to 8 p. m. • Tuesday & Friday, 9 a. m. to 4 p. m.

• Saturday, 9 a. m. to 12 Noon • VVednesday, no business transacted

E S
Q u a r t e r 1 y

%
$5,000 minimam

2 YKAR OEIITTFICATF 
% %

*1,000 mlnimum 
I VI.AR CEItTlFICATl.

Insured to *20.000

H I G H
Paid

5%
PASSBOOKS

5'/2%
$1.000 minimam

IX VKHTMENT BONUS I»1JV\
Savintis

Highest reservea

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1071 Archer Avenue Chicago, lllinois 61)682

n J.I.B. VAISTAI išgydo: pleiskanas, .sustabdo plaukų slin- 
kimą ir ataugina plaukus. Grąžina plaukams natūralią 
spalvą. Moterims ir vyrams. S uncijų buteliuko užtenka 
16 savaičių. Siųskite užsakymus šu $6.00 money orderiu:

J, & J. PHARMACY, 2557 West 69th Street, 
h . , CHICAGO, ILLINOIS 60629iižfc..... .

1970 Plymouth-Duster

Kaina nuo $2,1 72.00
5 metų arba 50,000 mylių garantija. 25 mylias su vienu galionu

G T X — FURY — DUSTER

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
4030 ARCHER AVENUE — PHONE VI 7-1515

| Vienos Kardinolas Arkivyskupas
FRANZ KOENIG *

| apie V. Bagdanavičiaus knygą

| THE CULTURAL WELLSPRINGS 
f OF FOLKTALES

rašo:
S “Kaip religijos istorijos specialistas aš galiu
* šio rinkinio įdomumą ir svarbą moksliniam šios
H Jūsų aiškinimai yra išimtinės vertės.”
■ Si knyga yra vertinga priemone supažindinti
g senąją lietuviška kultūra.
W Apie tai Kardinolas rašo:
v “Žvalgydamasis po jūsų knygą kiekvienas ras, kad Mircea 
I Eliade’s pareiškimas jog lietuviška tautosaka yra turtingiausia 

S Europoje, pasitvirtina.”

Knyga gaunama Drauge. Ji kainuoja $ 6.00.

paliudyti apie 
srities darbui.

kitataučius &u
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Meniška Capotės trilogija

Nėra malonesnio laiko pralei
dimo, kaip susisupus šiltai prie ži
dinio su gera knyga rankoje, lyg 
užhipnotizuotam, persikelti į pui
kaus veikalo vaizduojamą pasau
li-
Kas yra matęs režisieriaus Frank 

Perry perduotus ekrane tris Tru- 
manCapotes pasakojimus iš “Tri- 
logy”, tas tikrai sutiks ir padrą
sins kitus nepraleisti retos progos 
nueiti į Camegie teatrą Chicago
je ir pamatyti gerą filmą — pa
vergiantį, šiltą, jautrų, gyvą ir at
skleidžiantį žmogiškus jausmus. 
Aktorių vaidyba yra lyg brange
nybių skrynios atskleidimas.

Capote yra vienas Šių laikų pui
kiausių rašytoji}, ir stilistų. Ne
daug kūrėjų turi jo sugelbėjimą 
atpasakoti smulkmeną ir pagau
ti dialogą. Jis kiekvieną savo žo
dį padaro svarų — turintį reikš
mę. Laimei, Perry režisūra yra 
lygiai taip pat švari ir tiesi.

Visi trys pasakojimai turi tar
pusavy vieną bendrą ryšį. Kiek
vieną centrinių charakterių spau
džia viena svarbesnių problemų 
— įsibraunančios mirties pajauti
mas. Pasakojimai apie senus žmo
nes yra pagrindiniai vežimai, ku
riais mėgsta dardėti žiaurūs pri
lyginimai ir šilti atsiminimai. Ca 
pote ir Perry, lyg du taiklūs šau
liai, pataiko į savo tikslo cent
rą kiekvieną kartą su sekančiu 
pasakojimu, vis geresniu už bu
vusį. Dvejetas pasakojimų, “A- 
mong the Paths of Eden” ir “A 
Christmas Memory” buvo rodo
mi televizijoje šiek tiek ilgesne for 
ma.

Miriam
Kiekvienas tuoj pajus, kad kaž

kas netvarkoj, kai sena panelė 
Miriam (Mildred Natwick), at
rodanti, lyg ji dėvėtų mirties kau
kę, pakelia mažos mergytės svie
dinį Centrai parke, New Yorke, 
ir, paduodama jį vaikui su pa
mišusiu žvilgsniu, sako: “Štai ta
vo sviedinys, medauninkėli”.

Ji greitai paveikia mergaitės 
auklę, papasakodama, kad ji dir
bo, kaip governantė “labai įžy-

Estelle Parsons su Joanne Wood- 
ward f.lme ‘'Rachel, Rachel”.

miems, įžymiems žmonėms”. Da
bar gi ji esanti be darbo. Ji liko 
greitai užmiršta mergaitės, kurią 
ji užaugino. Miriam gyvena vie
na su savo papūgėle Tommy. Vie
ną vakarą ją aplanko ar tai vai
duoklė, ar maža mergaitė. Ir kas 
jai nutinka, ne vieną nukratys 
šiurpuliu.

Tai bauginantis, šaldantis ir 
liūdnas pasakojimas, dideliu tau
pumu perteiktas. Yra labai sunku 
stebėti žmogų, kuris yra vienišas, 
įsibauginęs ir besigriebiąs, kas tik 
pasitaiko aplinkoj. M. Natwick 
veidas yra lyg dvasių persekioja
mas, toks pat veidas yra jos jau
nos viešnios.

Tarp takų į rojų

“Among The Paths To Eden” 
filme Mary (Maureen Staple- 
ton) irgi stengiasi įsikibti ko tai 
gyvenime. Ji pagyvenusi, šiek tie 
šluba nuo jaunystės, neseniai ne
tekusi tėvo. Mary lanko kapines 
ir ten laukia našlių, lankančių sa 
vo žmonų kapus. Tada ji kalbi
na juos, tikėdamasi susirasti gyve
nimo draugą.

Perry vykusiai nufotografuoja 
prailgintą įvykį tarp Mary ir naš
lio Belli (M. Balsam). Jam tai 
puikiai pasiseka, kai šio patrauk
laus “dueto” kiekvienas atsklei
džia charakterį, kuris yra baukš- 
tus, drąsus, atsidengiąs ir nusle
piąs.

Atmintina scena, kurioje Mary, 
paaiškinusi, kad ji išmoko atmin
tinai daugel Helen Morgan dai
nų, serenaduoja našlį Belli, a- 
biems sėdint ant jo žmonos ant
kapio.

Maureen Stapleton metodas tie
sioginiai kovoti su vienišumu yra 
ne tik tiksli pamoka, bet ir šiltas 
atvaizdavimas. Tuo tarpu Mar- 
tin Balsam švelniai paverčia nie
kais jos užmačias.

Neužmirštamos Kalėdos
“A Christmas Memory” yra ne 

tik ilgiausias visų trijų pasakoji
mų, bet ir geriausias. Taipgi pa
ties Capotes atpasakotas. Tai jo 
paties prisiminimai iš vaikystės 
nuotykių su tolima pussesere (su
vaidinta Geraldine Page), kuri y 
ra mažiausiai 60 metų už jį vyres
nė, bet jauna dvasia, kaip ir jos 
jaunutis giminaitis.

Šiame specifiniame vaizdely pa
sakojama, kaip j; e abu kepė 30 
vaisinių pyragų, kad juos išdalin
tų Kalėdoms dovanų.

Jaunasis Capote jaučia augan
tį įsitikinimą, kad šios bus pasku
tinės Kalėdos, kurias jis praleis 
kartu su savo drauge — giminai
te. Tas neaprašomas džiaugsmas, 
kuriuo jie dalipasi — jie abu pa
sikeitė savo pačių padarytam ka
lėdinėm dovanom — aitvarais — 
yra tiesiog pavydėtinas.

Capote sugeba nupiešti paveiks-

INSURED

KELIAUTOJO KNYGA t tariaus pareigų — jis yra pamėg
tas lietuvių kapelionas Sydneju- 

, je, žinomas savo religiniu nuo-

Kun. Petras Butkus. Tautų 
Šventovėse. Kelionių įspūdžiai, iš
leido Žemaičių knygos mėgėjų 
ratelis Gintaras, Svdney, Austra- 
liia ' 0 m. 390 psl. 3.75 dol. 
Ti ažas 750 egz.

Gausių, kelis mėnesius užtru
kusių, kelionių po daugelį Euro
pos, Amerikos, Azijos valstybių 
aprašymas. Autorius stengiasi 
kalbėti suglaustai, paduoti gau
sių informacijų apie vietoves. Tai 
daugiau duomenų rinkinys, kaip 
lengvi kelionių nuotykiai, kurių 
pats autorius prisipažįsta daug 
neturėjęs. Autorius akylus ir įsten 
gia pagauti būdingiausius daly-

lą šiame pasakojime, kaip retas 
kuris teksto rašytojų teįstengtų. 
Jam labai gabiai asistuoja Perry 
žmona Eleanor (abu su vyru ga
vę Oskaro premiją už “David and 
Lisa”). Viena scena — seno in
dėno aplankymas, kad nupirktų 
iš jo degtinės pyrago kepimui, yra 
beveik tobula.

Iš visų puikių vaidybų — Gerai 
dine Page išskirtiniausia. Donnie 
Melvin, suvaidinęs jaunąjį Capo
te, yra visiškai nelaukta džiugi 
staigmena.

O uždangai nusileidus, uždeg
tos šviesos ras ne vieną susimąs
čiusį žiūrovą, susikaupusį rimta

Seymour Cassel filme "Faces”

me apmąstyme. Greičiausiai, pa
garba, kurią mes maloniai reiš
kiame mirusiems, turėtų būti ati
duodama tiems patiems žmo
nėms, jiems dar gyviems esant.

Spalvotoji “Trilogy” sukelia 
norą pasakyti savo artimiesiems, 
kad juos myli. Argi ne tame ir 
glūdi menas?

MARQUE1TE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

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

)
3314 West 63rd Street

Chicago, lllinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

Mutual Federal
2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747

Kun. P. Butkus

kus. Pvz. pasakodamas apie Por
tugaliją (240p.) cituoja portuga- 

i lų dainos posmą apie jūrą, ry- 
Į jančią žvejus. “Kiek druskos ta
vyje vien iš Portugalijos ašarų”.

Kun. P. Butkus įstengia rasti 
taiklų, vaizdų žodį. Pvz. rašyda
mas apie Texas dykumas ir rau
donai uolėtus kalnus, sako: “Bet 
už nederlingumą ši žemė atsily
gina savo krauju —- savo alyvos 
sultimis”.

Autorius gan dažnai mėgsta 
padaryti trumpesnes ar ilgesnes 
digresijas į savo pergyvenimus ar 
patyrimus praeityje ir jautriai at
siprašo skaitytoją, kad jis tuos 
atsiminimus, “Kaip sutraukyto 
rožančiaus karolėlius” įglau- 
džia į šią knygą.

Knygoje autorius ne tik duoda 
gausiau žinių apie įdomesnių vie
tų praeitį, išvaizdą, apie lankytų 
kraštų gyventojų papročius, ne 
tik aptaria keliaujančio patirtus 
džiaugsmus ir nusivylimus, bet, 
kaip patriotas, dažnai prisimena 
Lietuvą (pvz. net trejetą pusla
pių skirta Vilniui; psl.40-42). Tu
rėdamas palinkimą į poeziją, jis 
daug kartų įpina savo proginio 
eilėraščio posmą, o dar dažniau 
prasiveržia religinė mintis ar net 
kartais pamokslininko sugestija, 
kas gal savaime išplaukia iš au-

WAGNER & SONS
rypewrlters — Adding Machines •— 

Checkwrlters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 60 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE -VIETOJE 
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

j širdumu ir plačia tolerancija.
Gaila, kad autoriui, kaip ir 

daugeliui kelionių aprašinėtojų, 
nepavyko išvengti vietomis pro- 

i tokolinio stiliaus užregistruo
jant tokią kasdienybe kaip kad 
papusryčiavo (p. 252) ar kad, ste
bėdamas nuotraukas, rado ir sa
ve (70 p.), įtraukiant net ir ko
respondenciją apie atsisvekinimo 
pobūvį (365 p.) ar savo atsisvei
kinimo laišką (370 p.), kurie bu
vo geri tam kartui, bet Vargu ar 
pelnė įamžinimo knygoje.

Gaila, kad pasitaiko ir korek
tūros klaidų. Pvz. 17 p. sukeistos 
eilutės, rašoma “patiekti” (21 p. 
turi būti pateikti), “stovyklos” 
(78 p.; t.b. statulos), Lamote 
(311 p.; t.b. Lemonte).

Aprašymas viešėjimo Ameri
koje daugelyje vietų virsta sąra
šu draugų, kuriuos lankyta, pa
žįstamų, kur buvo vaišintas. To
kios pavardžių gausybės sumi- 
nėjimas galės būti malonus a- 
niems asmenims, bet knygai tai 
didelis balastas.

Reikia pripažinti, kad autorius 
sugeba rašyti ir ypač tie, kurie 

' keliavo ar dar ruošiasi keliauti, 
šiame veikale ras nemažai sau į- 
domios medžiagos.

Knygos mecenatas — a.a. J. 
Bačiūnas.

J. Daugi.

PETE’S AUTO REPAIR
Taisoma — Motorai, automatinės 
transmisijos, stabdžiai. Generatoriai, 
starteriai. Motor Tune-up. Ir kiti 
pataisymai. PETRAS PlS.NYS, sav. 
0211—15 S. Damen Avė. Tel. 737- 
3988.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufactnrers

Rankomis lšpiaustyti paveikslų 
rėmai—pi itaikihtni paveikslams 
ir skelbimams rėmai—metalu 

aplieti rėmai.
2400 So. Oakley Avė., Chicago 

Tel. Virginia 7-7258-59

......... ...........  
i LIETUVIŠKAS RESTORANAS,, kuriame 

GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.

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

Pirmadieniais uždaryta

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

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

----------------

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677 '
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237

OFFICE HOUKS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M.

Thursday, 9 A.M. to 8 P.M. 
Saturday, 9 A,M. to 1 P.M.

No Buainess Transacted on '

PER ANNUM

0N SAVINGS CERTIFICATES
OF $10,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

5
 M PASSBOOK

/o ACCOUNT
PER ANNUM ' ‘ " ~ ~ |**\

Paid and ianmversąryI

Compounded \u a/
Q U a r t e r 1 y __

NOW INSURED TO $20,000.

Papiginta kaina
UŽSAKYKITE DRAUGĄ

JAUNIMUI
Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 

skaityti lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija 
nori Jums šiame svarbiame reikale nuoširdžiai padėti.

Jeigu Jūs prenumeruoju te ‘‘Draugą”, o Jūsų vaikai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje. Jūs 
galite iiems užsakyti no lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą trečdalį nuo
laidos nuo pi'nos prenumeratos kainos

Ir jaunavedžiams galite užsakyti “Draugą” tomis pačio 
mis sąlygomis —- papiginta kaina Jūsn sūnūs ir dukros, gy 
vei-čtemi Jūsų namuose gal skaitė lietuvišką dienraštį Pra
tekite šią gražią tradiciją ir iiems atskirą šeimą sukūrus

Visais atveja;s pasinaudokite teikiama trečdalio nuo
laida.

Veikime draage. kad mūsų jaunimas skaitytų lietuviška 
dionrašt’ “Draugą”!

“Draugo” administracija

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 VVest 47th Street Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING SPAC.E

Mokamas už Vienų Me- Naujas aukštas divi-
tų Gerti f trati; suskaitau domias mokamas už

Minimum $5,000.00 investavimo sąskaitas.

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

PIRMAD. ir KETVIRTAD.......... 9 v. r. iki 9 v. v.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD................9 v. r. iki 6 v. v.

ŠEŠTAD 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta.

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirink'mą 
v.sų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
k'tų namams reikmenų.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO-
F. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 6:30 vai. po pietų

Fotografas žavioms nuotakoms

The Paul
Studio

MODERN. FOTOGRAFO 
NAMAI.

ŠEIMOS PORTRETUS 
IR VISOKIŲ PROGŲ 

NUOTRAUKAS

»

3213 So. Morgan St.
Chicago, Blinois 60608 

TEE. YArds 7-5858

Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba amerikie 
čiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žodynas 
Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena ar kita kalba

DRAUGE yra gerų žodynų' pasirinkimas, kuris turi patenkint 
kiekvieną:
V BARAVYKO

Anglų—Lietuvių kalbų žodynas $6.00
(Apie 30,000 žodžių kietuose apdaruose

V PETERAIČIO
Lietuviškai angliškas žodynas $7 06

(Antra laida, kietuose apdaruose)
illlnois Stale gyventojai pri< kainus *■>« pridėti 5% mokesčiu
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• Česlovo Grincevičiaus mo- • Prof. K. Pakšto biografija, 
zaikinis romanas “Geroji vasara” I parašyta prof. J. Ereto, jau spau- 
jau atspausdintas; belieka tik įriš
ti. Knyga turi 261 puslapį. Susi
deda iš 30 atskirų pasakojimų, ku
rie sudaro vientisinį romaną. Siu
žetas — viena vasara šviesiame 
Lietuvos miestelyje. Leidžia Liet, 
knygos klubas. Knygų rinkoje pa
sirodys rugsėjo mėn. Antroji C. 
Grincevičiaus knyga: “Velykų do
vanėlė”, skirta vaikams, yra ati-

jduota išleisti Kultūros Fondui, ku 
vio pirm, yra A. Kairys. Ją išleisti 
pasiūlė L. Bendruomenės švieti
mo taryba, vadovaujama J. Kava
liūno.

• Danutės Brazytės - Bindo- 
kienės premijuota apysaka jauni
mui “Mieste nesaugu” jau ats
pausdinta Immaculata spaustuvė
je Putname. Knygų rinkoje pasi
rodys mokslo metų pradžioje. 
Knyga turi netoli 200 pusi. Vaiz
duoja jauno moksleivio gyveni-

,=mą mieste ir priemesty su moder
niųjų laikų pavojais ir pagundo
mis. Antroji D. Brazytės — Bindo 
kienės knyga — romanas “Viena 
pasaulyje”'- spausdinama “Drau- nį""m^cin;s ^fahstų ir~žmo- 
go spaustuvėje. Visas tekstas jau njU) toli stovinčių nuo sanitari- 
surinktas. Knyga turės netoli 300 njo van(įens tiekimo. Ir nusvėrė 
pus . Leidžia Lietuviškos knygos i ne moksjininkų> 0 sovietą atsto- 
klubas. Romanas turi labai gyvą: 
intrigą, apie ką mūsų dienraščio 
kaitytojai įsitikino, kai šis kūri

nys ėjo “Draugo” atkarpoje. Da
bar D. Brazytė ruošia spaudai no
velių rinkinį, kuris bus daugiau 
taikomas jaunimui. Visos novelės 
iš jaunų žmonių gyvenimo Ameri
koje. Mūsų rašytoja taip pat jau tu 
ri apmatus naujam romanui.

• Karolės Pažėraitės romanas 
“Anapolio papėdėje” jau surink
tas “Draugo” spaustuvėje. Lei
džia Lietuviškos knygos klubas.

• Prof. Antano Maceinos kny
ga “Bažnyčia ir pasaulis” jau ats
pausdinta ir perduota rišyklai. 
Veikalas duoda kritinį skerspiū- 
vį bažnytinio gyvenimo kaitos po 
II Vatikano susirinkimo. Leidžia 
Vakarų Europos lietuvių sielova
da. Knyga turi 157 pusi.

• Prof. dr. Ant. Kučas, dėstęs 
Scranton universitete, išėjo į pen
siją. Dabar baigia ruošti Ameri
kos lietuvių istoriją, kurią išleis 
Lietuvių enciklopedijos leidykla. 
Prof. Kučas apsigyveno pas St. 
Dzikus, Woodhaven, N.Y.

• Dail. J. Pautienius Kanadoje 
-piešia peizažus.

• J Liet, katalikų mokslo aka
demijos suvažiavimą Toronte ruo
šiasi atvykti apie 40 paskaitinin
kų.

• Rimvydas Šilbajoris, profe
soriaująs Ohio valst. universitete, 
naujam “Books Abroad” žurnalo 
numeriui (1970 vasara) parašė 
recenzijas knygų: Igorio Cinovo 
“Metafory” (išleista New Yorke) 
ir J. Marcinkevičiaus “Sena abė
cėlė” (išleista Vilniuje). 
. Ilona Gražytė, profesoriau
janti Ahuntsic kolegijoje, Kana
doje, naujame “Books Abroad” 
žurnalo numeryje recenzuoja H. 
Nagio knygą “Broliai balti aitva
rai”.

• Antano Giedriaus “Ašvydp1 
pasakos” jau surinktos “Draugo” 
spaustuvėje. Leidžia Liet, knygų 
klubas knyga turės 140 psl.

• Juozo Tininio romanas dai
lininko žmona” jau surinktas 
'Draugo” spaustuvėje. Leidžia 
Lietuviškos knygos klubas.

• Pilnas lietuviškas mišiolas 
bažnyčioms, pagal naujai išleistą 
lotynišką mišiolą Romoje, bus ne
delsiant paruoštas ir duodamas 
spaudai. Tuo reikalu Ateitininkų 
kongreso metu Chicagoje įvyks 
pasitarimas, kuriame dalyvaus 
vysk. V, Brizgys, vysk. Ant. Deks- 
nys ir Kunigų vienybės valdyba. 
Bus ka^ ta dsrba rėkdys.

doje. Dabar vyksta šio veikalo ko
rektūrų taisymas.

• Sauvavaliavimas Lietuvos 
mokslo įstaigoj. Sovietų medici
nos darbuotojų laikraštis “Medi- 
cinskaja Gazeta” 48 nr. liepos 16 
d. skelbia šį faktą: Vandens tieki
mo higieną Lietuvoje išstudijavo

mūsų filosofas buvo kilęs nuo 
Biržų. Studijas baigęs Maskvoje, 
kai kurį laiką profesoriavo Tartu 
universitete, vėliau Vilniaus univ 
įr Vyt. Did. universitete Kaune. 
Lietuvą okupavus bolševikams, 
pasitraukė į vakarus ir Bonnos u- 
niversitete dėstė slavų dvasinės 
kultūros dalykus. Yra para
šęs daug studijinių darbų. Pag
rindinis jų yra vokiečių kalba 
Vyt. D. universiteto išleista studi
ja apie Solovjovo filosofiją. Pla
čiose skaitytojų masėse daug su
sidomėjimo sukėlė jo atviras laiš
kas dr. Šliupui “Ateizmas ir moks 
las”, kur jis įrodė, kad didieji 
mokslininkai kartu buvo tikintie
ji krikščionys.

• Šiandien sueina 30 m. nuo 
prof. V. Čepinskio mirties. Tai 
buvo gilus mokslininkas — fizi
kas, pedagogas, visuomenininkas. 
Specializavosi Petrapily, vėliau 
Šveicarijoje ir Vokietijoje. 1929-

Lietuviškas kryžius marijonų sode
lyje Avellanedoje, Buenos Aires prie
miesty, Argentinoje.

iEugenijus Starkas, šia tema para-, 1933 m. buvo Vytauto Didžiojo 
šydamas disertaciją. Jo disertacija universiteto rektorius. Kaip sočiai 

1 aukštai įvertinta ir laikraštis E. demokratų frakcijos žmogus bu-
Štarką vadina vadovaujančiu spe
cialistu vandens sanitarijos srity
je. Laikraštis pažymi, kad visa ei
lė Lietuvos ir Rusijos mokslinin
kų Starkos darbą pripažino esant 
aukštos mokslinės vertės ir Vil
niaus medicinos fakultetas rado 
jam suteiktinu daktaro laipsnį. 
Tačiau universiteto sovietas išėjo 
prieš. Universitetas iškvietė dar 
vieną specialistą, prof. Buštujevą, 
kuris taip pat pripažino, kad Star- i 
ko darbas atitinka visiems dakta
ro disertacijos reikalavimams. 
Kaip rašo “Medicinskaja Gazeta”, 
tokiu būdu susidūrė dvi nuomo-

NWRE

P. Jurkaus pieštas viršelis naujai iš 
spaudos išėjusio O. Nendrės romano 
“Antroji banga". Knyga turi 202 psl.. 
spaudė Morkūno spaustuvė.

vo išrinktas į seimą. Dr. K. Gri
niui esant prezidentu buvo Švie
timo ministeris. Daugelio studiji
nių straipsnių autorius. Domėjo
si religijos klausimais. Žinomi jo 
pareiškimai: “Galėjau pasilikti u- 
niversitete, tačiau man rūpėjo 
daugiau laiko skirti aniems gi
liems gyvenimo klausimams, pa
daryti balansą, sutvarkyti sielos 
bagažą... Kai dėl žmogaus gyve
nimo, tai mokslas prieina prie tų 
pačių minčių, kurios yra Evan
gelijoje... Mechaniškas pasaulis 
neduoda jokios sankcijos kilniam, 
etiškam, šventam gyvenimui. Jau
čiu, kad negalima iš visatos išs
kirti Dievo”.

• Dr. VI. Juodeika antradienį 
sulauks 70 m. amžiaus. Yra gi
męs 1900 m. rugp. 25 d. Grinkiš
kyje, Kėdainių apsk. Laisvės ko
vų savanoris, ekonomistas, Grąžo 
universitete parašęs disertaciją a- 
pie žemės reformą Lietuvoje. Bu
vo Finansų ministerijos ir Valst. 
tarybos referantas, kainų tvarky
tojas, dėstytojas Kauno universi
tete. Nuo 1949 pradėjo dėstyti 
Portlando univ. Jo brandžius 
straipsnius spausdindavo žurna
lai Lietuvoje.

• Istorikas Paulius Rabikaus
kas, S. J. rugp. 16 d. sulaukė 50 
m. amžiaus. Gimęs Gudžiūnuose, 
Kėdainių apskr., 1920 m. Jau 15 
metų kaip Gregorianumo univer
sitete dėsto paleografiją ir popie
žių diplomatiką. Eilės enciklope- 

j dijų bendradarbis ir istorinių stu 
dijų autorius. Apie jį neseniai 

, (liepos 18 d.) plačiau kultūros 
priede rašė dr. J. Jakštas.

• “Aštuntasis Ateitininkų Fe- 
specialus 
kongreso

i

vaujančių žmonių nuomonė, 
prieš disertacijos autorių. Moksli- deracijos Kongresas”, 
ninkai tada specialiu raštu krei- leidinys jubiliejinio 
pėsi į Lietuvos komunistų parti- proga, jau baigiamas spausdinti, 
jos centro komitetą, gindami de- Viršelį priešė dail. Giedrė Vai- 
sertaciją. Iš sovieto pusės pasireiš- tienė. Kongresas vyksta šūkiu: 
kė net grasinimai dėl to. | “Žmogus - kūrėjas Dievo planuo-

Gydytojų laikraštis “Medicins- se” ir tas šūkis išrašytas pirma- 
kaja Gazeta” tuo pasipiktinęs ra
šo: “E. Starko disertacijos istorija 
yra tęsinys tų toli nuo kūrybos 
esančių aplinkybių, kurios jau 
daugelį metų viešpatauja Lietu
vos epidologijos, mikrobiologijos 
ir higienos mokslo — tyrimų ins
titute. To instituto kolektyvas su
siskaldęs į grupes ir klikas, kaip 
savu laiku apie tai jau rašė “Me
dicinskaja Gazeta”.

Toliau laikraštis sako, kad nau
joji instituto vadovybė nekompe
tentinga. Direkt. pavaduotojas 
Vikšraitis yra ginekologas; moks
linis sekretorius M. Rauckis — ve- 
terinorius. “Būdami nekompete- 
tingi epidemilogijos ir higienos 
klausimuose, jie vis dėlto specia
listams primeta savo nusistatymą. 
Šitokiose sąlygose iš instituto ėmė 
trauktis gabiausieji tarnautojai: 
Casnauskaitė, Prapestis, Levinas, 
Ščiupokas. Buvo pravesti tyrimai. 
Surasta daug trūkumų ir piktnau- 
dojimų. Buvo atleistas instituto di 
rektorius Lazuta”. Laikraštis “Me 
dicinskaja Gazeta” klausia: “Bet 
kodėl taip ilgai buvo delsiama 
tuos pertvarkymus pravesti?”

• Nuo prof. VI. Šilkarskio 
mirties užvakar suėjo 10 metų.i 
Profesorius mirė 1960 m. rugp. 
2Q d. Bonneje, Vokietijoje. Sis

me šio leidinio puslapy. Turiny: 
V. Bagdonavičiaus, MIC “Atei- 
tininkiškos būklės skersinis piū- 
vis 1970 m.”, kun. P. Patlabos 
“Moksleivių ateitininkų atsikūri
mas Vokietijoje”, prof. A. Damu- 
šio “Jauna krikščioniška asmeny 
bė — tautos viltis”, apibūdini
mas literatūros vakaro dalyvių, 
žodis vysk. Brizgio, vysk. Deks- 
nio, Liet, atstovo J. Rajecko, At- 
kų federacijos valdybos. Leidi-

POPULIARIAUSI SKELBIMAI 
DRAUGE

Kokie yra populiariausi skelbi
mai “Drauge”,

Tie skelbimai, kurie užima tik 
kelias eilutes, yra plačiai skaito
mi. Kartais jie daugiau patraukia 
skaitytoją, negu didesnieji skel
bimai.

Tie skelbimai yra "Aplink mus” 
skyriuje paskutiniam dienraščio 
“Draugo” puslapy. Vienas, kitas 
toks skelbimas gali daug padėti 
Jūsų draugijos parengimui. Dau
gelis naudojasi tokiais skelbimais, 
nes jie yra plačiai skaitomi kiek
vieną dieną. Pabandykite skelbti 
ateinantį Jūsų draugijos parengi
mą tokiu būdu “Aplink mus” sky
riuje.

nys 32 pusi., gausiai iliustruotas. 
Leidžia kongreso rengimo komi
tetas.

Žvejai Baltijos jūroje su žu
vimis ištraukia ir metalinių indų 
su nuodingomis dujomis, kurias 
sąjungininkai, okupavę Vokieti
ją, paskandino jūrose. Tarpais 
bangos išmeta gabalus padegamų 
jų bombų, kurios sužeidžia neat
sargius jų radėjus.

• Daugiau kai 700,000 žmo
nių JAV-se yra įsigiję piloto leidi
mus skraidyti lėktuvais. Jų tarpe 
ir viena močiutė, 65 m. amžiaus.

ALKOHOLIS IR TABAKAS 
TYRIMŲ LABORATORIJOJ

St. Lotus univ. medicinos mo 
kyklos prof. dr. Budh Bhagat, 
dėstąs fiziologiją ir farmokolo- 
giją, nustatė, kad alkoholis ir 
nikotinas turi įtakos į gamini
mą žmogaus kūne hormono, va 
dinamo norepinefrinu, kuris 
veikia į kraujo spaudimą, cuk 
raus kiek’ kraujuje ir metabo
lizmą. Alkoholis iš pradžių pa
spartina to hormono gamyb 
tačiau didesnis alkoholio vari 
jimas sumažina to hormonu 
kiekį kraujuje ir iš to kyla de
presijos, baiminimosi jausmo s. 
Nikotinas skatina to hormono 
gamybą ir jo sunaudojimą sme 
genyse. Dėl to, kai gėrimu žmo 
gus sumažina šio hormono kiekį 
organizme, o rūkymu yra įpra
tęs palaikyti aukštą to hormono 
lygi, jame atsiranda sunkiai at- 
sispiriamas noras rūkyti. Norin
tiems mesti rūkyti, prof. Bhagat 
pataria palaipsniui mažinti rūky
mą, kartu alkoholio vartojimą 
sumažinant iki minimumo.

KNYGA APIE PSICHIATRUS

Neseniai iš spaudos išėjo A. 
Rogovvo knyga “The Psychiat- 
rists” (išleido G. P. Puntnam’s 
Sons), kur surinkta labai daug 
visapusiškų duomenų apie psi
chiatrus ir psichoanalistus.

PRANAŠAUJA SUNKŲ 
DEŠIMTMETI

Įž\algi britų ekonomistė, Po- 
picžiauH teisingumo ir taikos ko 
misijos narė Barbara Ward p’ra 
šė naują knygą: “The Angry Se- 
venties”. B. Ward pramato, ka i 
šis dešimtmetis bus neramus, 
desperatiškas., gausus revoliuci
jomis ir varginančiais karais. 
To priežastis ji randa miestų au
gime, modernizacijoje ir labai 
gausiame gyventojų prieauglyje. 
Ypač sunki padėtis bus Azijoje, 
Afrikoje ir Pietų Amerikoje, 
ur ūkiuose dėl žemės trūkumo, 

o miestuose dėl darbų stokos gy

ventojuose bus daug nusivyli
mo. Jeigu dabartinė pasaulio 
raida nepasikeis, rašo B. Ward, 
prasiplės getų ir skurdo rajo
nai nuo Chicagos iki Kalkutos 
Tuo pačiu ir tu augs skaičius 
ir turtingųjų bei pariziejų...

•

Mums atrodė, kad kūrybos 
laisvė yra aukščiau negu žmo
gaus, bet šiandien jau aišku, 
kad mes klydome... Menas nėra 
nei didesnis, nei svarbesnis už 
žmogų. Kam galop jisai, jei ne 
žmogui, yra skirtas? — J. Aistis

TREJOS DEVYNERIOS
Esame išimtini šių nuostabių gydomųjų žolių platintojai. 

$3.00 ir persiuntimas 75 et. Siunčiame ir C.O.D. Mūsų vaisti
nėje gaunama: sėmenys, Apyniai, Kadugių uogos, Ramunė- 
liai, Kačvuogės, valerijono šaknys ir daugybė kitų gyd. žolių.

J. & J. PHARMACY 
2557 West 69th Street, Chicago, Illinois 60629 

TELET. — PRospect 6 - 4363

LAISVE TAIP PAT 
ĮPAREIGOJA

Ar mes atliekame laisvės pareigą savo tautai ?
Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent ugdy
dami lietuvišką knygą.

Už $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, mes ga
lime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAISVĄ LIETU
VIŠKĄ KNYGĄ. Už tai mes gausime pasirinktinai visus Klubo lei
dinius trečdaliu pigiau.

Rašykite tuojau:

Lietuviškos Knygos Klubui 
4545 W e s t 6 3 r d Street 
Chicago, Illinois 60629

pridedami $5.00 įstojamojo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei
kės, išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos.

Klubas siunčia savo nariams informacijas, apie išleidžiamas knygas

LAISVE TAIP PAT
ĮPAREIGOJA

MiZHMVANS
FUNERAL HOME

MARQUETTE FUNERAL HOME 
— TĖVAS IR SŪNUS—

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6*2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

i

Nuo 
1914 Metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų • 
paskolų reikalus visus mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje. •

Sąskaitos apdraustos iki
$20,000.00

Frank Zogas, President

10% —• 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnien ir automo
bilio pas

FRAN K ZAPOLIS
320SK VVest 05th Stroet 

Chicago, Illinois
Tel. GA 4-8054 ir GR 0-433*

GĖLES
Vestuvėms, banketams, laidotuvėm* 

ir kitokiom* progoms
GUŽAUSKŲ

2443 W. 03rd Street. Chicago. JlUnola 
TEL,. i‘R 8-OB38 — PR 8-0834 
Beverly lldla GMlnyčla L

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PH0NE; 254-4470

%5%
Ali accounts com- 2 Years Savings
Passbook Savings |niįij:Hii Certificates 
pounded daily - (Mininluln $5,000)

paid ąuarterly.

I n i n k o

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R . NELSON

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 
3914 West lllth Street

Vienas blokas nūn kapinių 
DIDŽIAUSIAS PAMINKLŲ PLANŲ 
PASIRINKIMAS VISAME MIESTE 

Telef. — CEdarcrest 3-6335

E U D E I K I S ;
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios ;

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

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

I AIDO f I VIŲ D1REK TORI Al
Lietuvių laidotuvių Diiektony Asociacijot Manai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS I
(LACKAVVICZ)

2424 VV. 69th Street Tel. REpublic 7-1213
2314 VV 23rd Place Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNĄ'
1348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M PHTIT TP<
8307 So. Lituanica Ava Tai YArds 7-3401

POVILAI l RIDIKAS
3354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS E RUDMiis
1319 8. IJtuamca Ava Tel VA 7-1138-113)

VASAITIS - BU IK U
1446 S 50tb Avė.. Cicero, UI., Tel. OL 2-1003

l

f

A
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Naujausių knygų lentynose Bet jis susirūpinęs ir moraliniu 
užtinkame Frederick Elder veika-' žmonijos užteršimu. Apie hipius 
lą “Crisis in Eden” (išleido A- 
bingdon Press, Nashville, Tenn. 
1970 m. 172 p. 395).

kalba, kad jie iškėlė protestą 
prieš nebedaromą skirtumą tarp 
žmogaus ir mašinos, tačiau jų li- 

Autorius yra gavęs gerą išsila- nija tai bloga reakcija prieš blo- 
vinimą Berkeley ir Harvardo gą akciją. Jų linija nėra konstruk- 
aukštosiose mokyklose. Savo tyvi ir sukelia tik naują proble- 
knygoje jis, kaip antrinėj antraš- mą. Autorius pasisako prieš plin 
tėj pasako, duoda žmogaus ir jo tančią tendenciją liberalizuoti a- 
aplinkos religinę studiją. Nors sti bortus, ta'damas: Jeigu sprendi- 
lius gana abstraktus, bet autorius mo motyvu laikysime pagarbą 
gausiai vietos skiria ir konkretiem gyvybei, tai būtų galima paklaus- 
dalykams. Pvz. Jis labai sieloja
si oro suteršimu, kas yra prie
žastimi didesnio mirtingumo 
plaučių vėžiu (ypač miestuose).

Jam kelia rūpesčių užteršimas 
žemės radioaktyviomis medžiago 
mis, triukšmo problema, po kraš
tą kasmet išbarstomų 200 milijo-|nių žmogaus vertybių suvokimo: 
nų tonų visokių atmatų.Jis sielo-ijos kaip ir hipiai (tik kiek švel- 
jasi dėl maisto užteršimo viso- niau) protestuoja dėl problemų, 
kiais vabzdžių — kenkėjų nuodi- bet neduoda konst'uktyvių pasiū- 
jimo chemikalais. Primena, kad lymų jas išspręsti. Autorius vil- 
per paskutinius 2000 metų žemė- tis mato religijos įnaše.
je jau yra išnykusios net 106 į- Veikalas duoda progos susimąs- 
vairių žinduolių rūšys. tyti. J. Pr.

Šv. Mišios Marijos aukšt. mokykos sodaliečių grupei

MOTERIS IR SPORTAS
Moterų sportas jau buvo ge

rai žinomas senovės Graikijoj. 
Mat, tos valstybės žydėjimo lai
kais moterys kūno kultūrą plė
tė taip pat, kaip ir vyrai, nau
dojosi tomis pačiomis teisėmis. 
Jokios valstybinės šventės ir 
apeigos neapsieidavo be moterų 
dalyvavimo žaidimuose. Valsty
bės mokslo vyrai skatindavo 
moteris j fizinį sportą ir kūno 
lavinimą. Net Graikijos didysis 
filosofas Platonas savo raštuo
se yra pažymėjęs, kad, girdi, 
būtų perdaug neprotinga, jei 
nebūtų rūpinamasi pakelti mo
terų kūno kultūros į aukštesnį 
laipsnį. Todėl senovės graikų 
laikų moterys turėjusios gražiai 
išlavintą kū^ą. Jos nepažinojo 
jokių dirbtinių priemonių kūno 
suvaržymui, pvz. kaip gorsetai 
ir įvairūs kiti varžtai. Moterys 
dėvėdavo lengvus drabužius, 
batus ir puošdavosi įvairiais 
skoningais papuošalais. Užtai 
moterys galėjo didžiuotis savo 
grožiu, nes kūno grožis buvo 
lygiai lavinamas, kaip ir protas. 
Kartu su Graikijos nepriklau
somybės praradimu žlugo ir vi
sos gražiosios to krašto moterų 
viltys.

Suvaržymai
Barbariškos tautos stengėsi 

sunaikinti visa, ką graikai per 

ti, ar žmonių daugėjimo proble
mos sprendimas abortais bus eti
niu atžvilgiu aukštesnis kaip jos 
sprendimas prievartine bado 
mirtimi ar atominiais ginklais".

Autorius apgailestauja, kad 
mokyklos nebeperteikia pagrindi- 

šimtmečius sukūrė. Istorijos 
tėkmėje dėl įvairių priežasčių 
buvo pradėta žiūrėti į kūną, 
kaip į nuodėmių šaltinį. Labiau
siai dėl to nukentėjo moterys. 
Viduriniais amžiais kūno neapy
kanta pasiekė aukščiausią laips
nį. Į moteris buvo žiūrima, kaip 
’ si'pnesni ir neprotingą tvari- 
rinii. Vyrai ėmė žiūrėti į mote
riai ka:p į savo geismų patenki
nimo šaltini ir tuo pažemino jos 
vardą ir garbę. Prieita net prie 
to, kad moterys neturėto teisės 
žvilgterėti į vyrus. Jos ėmė slėp
ti savo veidą po šydu. Nuo to 
laiko atsirado įvairūs moters 
kūną varžą aps:rengima.i. gor
setai, kurie varžė moterų jude
sius Moterys negalėjo siekti 
mckrėo. Ir iš viso mokslui tuo
met buvo erškėčiuotas kelias. 
Tiesos ieškotojai dažnai laužuo
se siisnirerėdavo, isis'ūbavus ak
lam fantizmui' Tačiau jau nuo 
XIII-XIV amžiaus žmonija 
pradėjo išsinarplioti iš dvasinės 
vergijos, vienas kitas mcksli- 
nirkas išdr;so tarstelėti ir nau
jesnį žodį. Pagaliau ir Bašnyčia 
prinažino, kad žmogaus kūnas 
turi būti lyigai lavinamas kaip 
ir protas. Moterys taipgi po tru- 
nutį išsikovojo daugiau teisių. 
Moteris, būdabia iš prigimties 
lipnesnė. pradėjo rūpintis su

stiprinti ir savo fizines kūno jė- 

t

SUSIDOMĖJIMAS 
MOTERIMIS

N. BUTKIENE

Moters padėtis palaipsniui 
gerėja ir jos įtaka auga

Šiandien moterims yra atdaros 
durys net į vyrų šventąją salą — 
Vatikaną. Sv. Tėvas Paulius VI 
leido vienuolėms siekti teologijos 
daktarato ir dirbti garsioje pasau
lyje Vatikano bibliotekoje. O pro
testantai net leidžia moterims sa
vo bažnyčiose užimti dvasininkų 
vietas.

Šeimyniniame gyvenime mote
rų reikšmė nepaprastai didelė. Be
maž visa vaikų priežiūra bei jų 
auklėjimas krenta ant moterų pe
čių.

Moterų, kaip motinų, pagerbi
mas atrodė visiems natūraliu da
lyku, o tėvų pagerbimas, pava
dintas “tėvų diena”, yra moterų 
kūryba. Nors tėvų pagerbi
mas pasaulyje egzistuoja jau 
tūkstančius metų prieš Kristaus 
gimimą, bet JAV tėvų diena atsi
rado tik 1910 m.

i Tur būt, niekas dar neužmiršo 
sufražisčių kovų, reikalaujant mo
terims lygių teisių su vyrais. Ne
kartą jos buvo pajuokos objektu, 
bet šioji kova nenuėjo veltui.

Su laiku visame pasaulyje atsi
rado daug moterų gydytojų, in
žinierių, mokytojų ir t.t. O JAV 
neseniai dvi moterys buvo pakel
tos net į generolo laipsnį. Tiesa, 

Ine už kovą fronte, bet kaip gai
lestingos seserys bei dirbančios ad 
ministracijose.

Susidomėjimas moterims, pasi
žymėjusioms savo darbu, ar net 
tuo, kad yra garsių vyrų žmonos, 
labai didelis. Kasmet skelbiamas 
populiariausių moterų sąrašas. 

I Dažnai atsitinka, kad moterys, u- 
įžimdamos vieną iš pirmųjų vietų 
(tame sąraše, dominuoja ilgus me
tus. Tokia yra Mamie Eisenho- 

gas fiziniu kūno lavinimu ir 
sportu. XVIII-XIX a. atsirado 
visa eilė moterų kūno kultūros 
specialisčių ir mokytojų, kurios 
yra sukūrusios net atskiras sis
temas, nurodančias, kaip mankš 
tinti moterų kūną.

Rankšluosčių audėja Lietuvėje. Nuotrauka daryta šių metų gegužės mėn.

NAMUOSE RAUGINTI AGURKAI

STEFANIJA STASIENE

Šiuo metu gausu įvairių daržo-
vių: daugelis užsiauginame savuo 
se daržuose ar nebrangiai perka
me iš aplinkinių ūkių. Visos dar
žovės labai vertingos mūsų mi
tybai, todėl patartina kuo dau
giausia jų naudoti. Šiuokart at
kreipkime dėmesį į agurkus, ku
rių sezonas kaip tik prasidėjo.

Kuo turtingi agurkai?

Tai visų mėgiama daržovė, ku
rią ir Lietuvoje plačiai naudojo. 
Turėdami švelnų skonį ir didelį 
vandeningumą, agurkai veikia 
gana gaivinančiai. Tačiau jų ver
tė kur kas reikšmingesnė, negu 
dažnai galvojame. Štai, kaip 
“Health Saver” žurnalo redakto
rius Roland E. Horvath vertina 
agurkus. Jis sako, jog agurkai tur
tingi vitaminais A ir B, o ypač 
vitaminu C. Be to, turtingi kaliu, 
magnezija ir geležim. Taip pat 
turi mineralų, kurie gana sėk
mingai gydo pasireiškainčius 
simptomus medžiagų apykaitos 
sutrikime ar artritis, reumatizme 
ir t.t. Agurkų yra daugelis atmai
nų. Vieni jų tinka daugiau salo
tom, kiti rauginimui. Salotiniai 
paprastai yra ilgi ir tamsiai žalia 
luoba. Perpiovus, matosi, kad jie 
daugiau mėsingi ir turi mažiau 
sėklų. Šie paprastai daugiau tin
ka greitam vartojimui.

Tuo tarpu rauginimui tinka a-

Moterų gen. federacijos suvažiavime San Antanio, Texas. 'Vidury (su nuo
metu) sėdi Elena Mažeikienė, Washingtono klubo pirm. ,

Geriausiai besirengiančios 
moterys

Seniems metams pasibaigus ir 
naujiems prasidedant, spaudoje 
pasirodo visokie sąrašai “geriau
siųjų” ar tai populiarumo atžvil
giu, ar... blogumo ir pan. Šį sy
kį duosime geriausiai besiren
giančių 14 moterų vardus. Spe
cialiai sudarytas komitetas iš nu- 

wer, buv. prezidento našlė. Ji nus
tūmė į tolimas vietas a.a. Eleono
rą Roosveltienę, o taip pat ir buv. 
prezidento John Kennedy našlę 
Jacųueline Kennedy.

O dabar JAV gyventojai pra
deda domėtis prez. R. Nixono 
žmona bei valstybės sekretorių 
žmonomis. 

gurkai nedideli, žalsvos žievės su 
baltais ruoželiais.

Geriausiai, kai jų sėklos dar tik 
pusiau išsivysčiusios.

Rauginimui paprastai naudoja
mi mediniai indai. Galima nau
doti ir molinius bei stiklinius.

Sveikas rauginimo būdas

Prieskoniai naudojami šie; kra
pai, vyšnių lapai, juodųjų serben
tų lapai, krienų bei ąžuolo lapai, 
česnakai, garsvyčių grūdeliai, 
džiovinti raudoni pipirai. Šiuos 
smulkius prieskonius čia papras
tai vadina “pickling špice”. Drus
kos tirpinys nevienodas. Kai rau
ginami agurkai greitam vartoji
mui, tai duodama mažiau drus
kos, o žiemai rauginant dedama 
daugiau druskos. Vandenį gali
ma vartoti nevirintą. Rauginimo 
būdų, žinoma, yra daug. Papras
tai kiekviena šeimininkė daro tai 
pagal savo skonį bei paprotį.

Amerikoje labai populiarūs 
rauginti agurkai. Tik, žinoma, jie 
paruošti su actu ir kitais priedais, 
kurie suteikia agurkams spalvą, 
kietumą ir apsaugą nuo gedimo, 
tačiau sveikatingumo atžvilgiu 
nepatartini. Mūsuose naudoja
mas natūralus, būdas be visų che
minių priedų yra mūsų skoniui 
labiau priprastas ir sveikesnis.

Štai paprasčiausias ir lengviau- 

simanančių madų pasauly ir juos 
stebinčių, duoda šitokį sąrašą, 
sudarytą pravedus balsavimus, 
motetų neturinčių ryšių su madų 
industrija. Jos yra:

1) Ali Mac Graw, modeliuo
ja, virtusi aktore (Paramount 
Pictures bendrovės prezidento 
žmona).

2) Princesė Salima, buv. Lady 
Sarah Crichton-Stuart iš Angli
jos, princo Karim Aga Khan nuo 
taka.

3) Kirk Douglas (kino akto
riaus) žmona.

4) Patrick Guiness (airių bra
voro savininko) žmęna.

5) Robert Sakovvitz (Houston 
parduotuvių savininko-turtuolio) 

sias būdas rauginti agurkus grei
tam naudojimui.

'Lengviausias agurkų rauginimo 
būdas

Agurkus nuplauti, truputį nu
plauti galus ir eilėmis sudėti į mo
linį ar stiklinį indą. Sudėjus vie
ną eilę, uždėti krapų, vyšnių ar 
kitų minėtų lapų, porą skiltelių 
česnako ir porą arbatinių šaukš
telių “pickling špice” (mišinys 
garsvyčių, salierų grūdeliai, gvaz
dikėliai, kvepiantieji pipirai, rau
doni pipirai, lauro lapeliai).

Užpilti sūriu drungnu vande
niu ( 1 galionui vandens puse 
puoduko druskos). Įmerkti ir džio 
vintos juodos duonos plutelę. 
Lentele prislėgti, uždengti ir lai
kyti kambario temperatūroj.

žmona.
6) Gloria Vanderbilt, žurnalo 

leidėjo Wyatt Cooper žmona.
7) Automobilio turtuolio pa

veldėtoja Charlotte Ford Niar- 
chos.

8) Charles Revlon (Revlon 
kosmetikos prez.) žmona.

9) Harilaos Theodoracopuolos 
(graikų laivų magnato) žmona.

10) Ahmet Ertegun (plokšte
lių bendrovės prez.) žmona.

H) Ahmed Behima (Morocco 
ambasadoriaus Jungt. Tautoms) 
žmona.

12) Graham Mattison (Pary
žiuje įsikūrusio amerikiečio fi
nansininko) žmona.

13) William Rayner (New 
Yorko socialiniame gyvenime iš
kilusio) žmona.

14) Cikagietė, buv. Deeda Ger- 
lach, dabar William McCormick 
Blair žmona, sąrašan patenkanti 
antru kartu (pirmą kartą 1965 
m.)

illpie pasisekimu ir laimę

Psichologai siūlo šiuos patari
mus, kaip patraukti laimę į sa
vo pusę ir turėti pasisekimo: 1) 
Būk labiau pastabi, 2) eik ir pa
ieškok laimės, 3) gerokai domė
kis kitais žmonėmis, 4) galvok 
pozityviai, 5) nebijok rizikuoti 
ir 6) saugok savo sveikatą.

Lėktuvų patarnautojų 
amž'us

Air France oro linija leido 
lėktuvų patarnautojoms pasilik
ti darbe — skraidyti ligi 50 m. 
Oro linija, kuri priklauso pran
cūzų vyriausybei, buvo pagrasin
ta streiku unijos, reprezentuojan 
čios skraidantį personalą. Unijos 
atstovas paaiškino:

“Nedera oro linijai atimti ge
riausius metus iš merginos gyve
nimo ir tada išmesti ją, kai jos 
patrauklumas pranyksta.”

Air France ir unija suorga
nizavo m šrią komisiją, kuri spręs 
ir nutars patarnautojų “patrauk
lumą” po 40 m. amžiaus,

flr religija yra svarbi 
šeimos laimei?

Taip, sako psichologai, yra 
daug duomenų, kad religingos 
šeimos yra kur kas laimingesnės. 
Viename universitete pravesta 
studija tarp studentų ir jų šei
mų rodo, kad mažiau kaip pusė 
(47 proc.) tėvų be jokių religi
nių įsitikinimų buvo studentų 
laikomi laimingi — jų sūnų ir 
dukterų. Tuo tarpu didžioji dau
guma religingų šeimų įvairiau
sių religijų buvo laikomi jų vai
kų (studentų amžiaus) labsff lai
mingi — 80 proc. žydų, 70 proc. 
katalikų, 70 proc. protestantų. 
Tie atradimai sutampa su dau
geliu kitų studijų, vis rodančių 
ta pačia linkme.

Sidabro užlaikymas *
Televizijos garsenybė Juliet 

Mills duoda patarimą, kaip prail
ginti sidabro amžių. Ji pataria si
dabrinius indus, peilkis, šakutes, 
juos išvalius ir išplovus, nusau- 
;inti ir po to leisti sausame ore 
gerai išdžiūti. Tik tada sudėti į 
dėžę ir supakuoti. Šitaip užlaiko
mas sidabras ne taip greit pajuo
duos.

Pasiruošimas scenai Marijos aukšt. 
mokyklos dramos pamokose.

Kada vaiką ištinka nelaimė?

Niekas nežino iš anksto, kada 
kuriam vaikui atsitiks nelaimė, 
sako daugelis. Netiesa, atsako psi
chologai. Labai daug žinoma, ka-£j 
da vaikui greičiausiai pasitaiko 
nelaimių. Pavyzdžiui, daug nelai
mių įvyksta, kai vaikas yra pavar
gęs alkanas ar piktas; kai jo mo
tina yra nerūpestinga, serga ar 
laukianti kūdikio; kai vaiką pri
žiūri ar globoja kitas asmuo, ne 
šeimos narys; kai šeima pakeičia 
vietovę—persikelia naujon apylin 
kėn ar yra atostogose. Tas nau- j 
jasis elementas, kurio vaikas nes- i 
pėjo dar pažinti kaip su juo apsi- j 
eiti, sudaro keistas situacijas, ga '1 
limai pavojingas. Todėl būtų la
bai protinga paruošti vaiką nau- i 
jiems patyrimams, prieš jiems į- j 
vykstant.

AR MEILE GALINGIAUSIA 
JĖGA GYVENIME?

Ne. Ji gali būti “didžiausias da
lykas pasaulyje”. Tačiau kur ka/f 
stipresnė yra viltis. Albert Camus j 
matė viltį kaipo iliuziją kiek tai 
liečia ateitį. Šveicarų filosofas j 
Henri Amiel vaizdavosi viltį kai- j 
po viso gyvenimo tvirčiausią pag
rindą. Nežiūrint, su kuria nuo
mone sutinkama, viena yra ąišku, 
kad1 nėra jokios abejonės dėl vil
ties galingumo. Tėvai aukojasi 
vildamies, kad jų vaikų ateitis 
bus daug geresnė. Visi socialiniai 
pagerinimai, didieji pasiaukoji
mai dėl artimo ar tautos gerovės 
yra grindžiami begaline ateities 
viltimi.

Mįslė
— Jei JAV-se yra pagaminama ! 

daugiau kaip 350 rūšių pieštu
kų, kodėl niekad nėra nė vieno i: 
arti mano telefono? — negali iš
spręsti paprastos mįslės amerikie- ■ , 
čių namų šeimininkė.

Rašysenos įspėjimas

Rašysenos tyrimo ekspertai 
teigia, kad asmenys, linkę rašy
ti vis kopdami į viršų, yra link
smi bendrininkai, socialiniame 
gyvenime noriai prisitaiką visur.

I, Balzekienė, išrinkta į Konsulų ba i 
liaus komitetą. Konsulų balius įvyk : 
spalio 2 d. Drake viešbuty.
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