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Pasikalbėjimas su dr. R. Zalubu spektroskepinemis bei astronominėmis temomis

Su lietuviškai rašančio atžaly
no stoka šiandien susiduria daž
nas emigracinės spaudos redakto
rius. Kartais tiesiog norisi done
laitiškai sušukti — Ak, kur din,- 
got, universitetus baigę, lituanis
tikos mokyklas išėję, protuoliai? 
Juk dar taip neseniai džiaugėmės 
jūsų bakalauratiškai papuoštom 
galvom ir tikėjome, kad, štai, ap
sišarvavę literatūros ar sociologi
jos mokslę diplomais, pažersite 
mums naujų minčių, naujos kū
rybos.

Be jaunatviško chlorofilo kul
tūrinė spauda atrodo nostalgiš
kai, nelyginant vienišas rudens 
medis, laukiantis pirmojo speigo. 
Lapijoj dar žėri aukso atspin
džiai. Tarp šakų draikosi bobų 
vasaros voratinkliai. Bet lapai 
jau krenta. Prie jų norisi susimąs
tyti apie tolstantį akiratį, paskui 
sugrįžti šilton draugijon, prie ži
dinio šnekučiuoti apie^ buvusias 
keliones ir ruoštis artėjančiai žie
mai.

Tik dėl to pastaruoju laiku kai 
kurie mūsų tautiečiai, rudenėjan 
čių nuotaikų paveikti, su širdgė
la ima kelti net tokį kraupų klau
simą: ar verta stengtis palaikyti 
silpnėjančią lietuvybę išeivijoje? 
Visur jie mato apatijos, sunyki
mo, nulietuvėjimo reiškinius. E- 
migracija, anot jų, yra atsidūrusi 
akligatvyje ir slenka tragiškon 
baigmėn. Negalima sakyti, kad 
jų pesimizme nebūtų tiesos. Ny
kimo procesas, ypač spaudos bei 
literatūros srityje, kamuoja kiek
vieną jautresnį žmogų. Ir ne vien 
tik nykimo. Pavyzdžiui, po smar
kaus žemės drebėjimo būrelis siel 
vartingai nusiteikusių kalifornie- 
čių ėmė .rimtai abejoti, ar verta 
apskritai egzistuoti žemėje, kur 
tiek daug nelaimių, žiaurių žmog
žudysčių, epidemijų, karų, gam
tos katastrofų... Juk mūsų žings
nius kasdien gaubia tragiškos 
baimės galimybė.

kultūros lauke
Saulėleidžio filosofams vertėtų 

priminti: egzodas — tai ne trum
pos distancijos pasivaikščiojimas. 
Egzodas, lyg trikampis, turi tris 
kraštines linijas: pradžią, vidurį 
ir pabaigą. Ilgoji žambinė prik
lauso pabaigai ir gali nusitęsti 
daugelį metų, jei, nežiūrint sun
kių sąlygų, mes sąvo kultūrai ati
duosime viską, kas galima. Tik 
pažvelkime į kai kuriuos mūsų 
veteranus kultūrininkus, rašyto
jus, žurnalistus, visuomeninkus. 
Jų duoklė kultūriniam išsilaiky
mui yra milžiniška. Ir jų atspa
rumas triuškina visas “Uftter- 
gang” filosofų pranašystes. Daž
nas veteranas, net 80 sukoręs, ne
sijaučia stovįs išeivijos bepras
miškumo akivaizdoje. 'I’odėl klau 
simas, kaip galima būtų į kultū
rinę spaudą įtraukti atžalyną, pa
sidaro daug reikšmingesnis, negu 
aimanavimas dėl būsimų katas
trofų ar dėl artėjančio lietuvy
bės galo.

Lietuviškos sveikatos mūsų pa
dangėje dar yra pakankamai. Ne
pamirškime ir tų, kurie, čionai 
atvykę su dypukiškais baidokais, 
dar nėra peržengę jubiliejinio pus
šimčio. Energijos jiems nestinga, 
nors, pro kultūrinės veiklos priz
mę žiūrint, ir jų pusėn norėtųsi 
paleisti donelaitiškas godas — 
kur dingo jūsų dyvinai viežlybos 
aistros? Juk dar taip neseniai pas 
mus lakstydami vasarą šventėt, 
ar plazdėdami salėj linksmai šo- 
kinėjot? — Sunku patikėti, jog 
tie žaliūkai, bekiškiokupūstauda- 
mi ūmai pražuvo Kanados miš
kuose. O ne! Jie gi čia pat, pa
nosėje, porą kartų per savaitę 
parke mankština ofiso išlepin
tus stuburkaulius. Mat, nenori 
per anksti sustabarėti.

Nemanykime, kad praktiški 
metodai, kuriais būtų įmanomą 
paskatinti tuos žmones jungtis į 
kultūrinę spaudą, mėtosi kiekvie
name patvoryje. Iš suamerikonė-

Iki šiol astronomai naudojo ge 
ležies spektrą, kaip standartą, tir
dami bei matuodami žvaigždžių 
spektro bangų ilgius, linijų pa
sistūmėjimus į raudonąją ar mė
lynąją pusę ir t.t. Bet jau 1962 
metais Tarptautinės astronomų 
sąjungos bangų Ilgių komisija sa
vo pranešime pažymėjo, kad ge
ležis būsianti pakeista toriaus ele
mentu ir kad tolimesnės gele
žies spektro studijos esančios ne
pageidaujamos, nes tikimasi 
daug vaisingesnių rezultatų, to
bulinant torio spektro matavi
mus. 1970 metais ta pati komi
sija jau rekomenduoja naudoti 
torio spektrą, kaip standartą, 
nes jis esąs pakankamai ištirtas. 
Šie Tarptautinės astronomų są
jungos komisijos nutarimai ati
daro naują torio erą spektros
kopijoje ir išstumia ilgus metus 
čia viešpatavusią geležį.

Mums įdomu tai, kad pagrin
dinę darbo dalį, tiriant torio 
spektrą, atliko lietuvis moksli
ninkas dr. Romualdas Zalubas 
Washingtone ir minėtos komisi
jos nutarimai padaryti, remiantis 
jo darbais.

Dr. Romualdas Zalubas 1936 
m. baigė Vytauto Didžiojo uni
versiteto Kaune matematikos — 
gamtos fakulteto matematikos 
skyrių. Nuo 1951 m. iki 19,55 m. 
studijavo astrofiziką Washingto- 
no Georgetosvn universitete. Šias 
studijas apvainikavo daktaro 
laipsniu. Jo disertacija apie silp
nų saulės spektro linijų tyrinėji
mus paskelbta “Astrophysical 
Journal” 1956 metais.

Be minėtos disertacijos, kele
tas jo mokslinių straipsnių buvo 
atspausdinta NBS “Journal of 
Research”, “Journal of the Op- 
tical Society of America”, “As
trophysical Journal” ir kt. 1960 
metais jo pirmieji toriaus spektro 
tyrimo duomenys buvo išleisti at
skiru leidiniu. O 1971 metais 
“Journal of the Optical Society 
of America’'’ paskelbė naujus to
riaus bangų ilgių matavimus, at- 

jusio jaunuolio, tegu ir kūrybin
gai pasireiškiančio svetima kal
ba, įspūdingo lietuviško straips
nio neištrauksi. Lietuvių kalbos 
mokėjimas — tai ne politinio 
plakato nešiojimas ir ne kubilo 
figūrų miklus derinys. Lietuvių 
kalba yra ištisas žemynas, kurį 
užkariauti sugeba tik įsimylėjė
liai arba pasiryžėliai. Žinoma, 
reikalui esant, galima dalinį mo
kėjimą paversti geru žinojimu. 
Galima pažadintoje širdyje įžieb
ti užsiangažavimo aistrą.

Konkrečiai šnekant, reikia kuo 
daugiau efektingų verbavimo su
manymų. Juos kelti turėtų ir pa
ti spauda. Taip pat asmeniškas 
paraginimas ir geras žodis, pasa
kytas ar parašytas potencialiam 
bendradarbiui, atneša daugiau 
naudos, negu iškalbingas veda
masis. O mūsų rudenėjaneiame 
lauke tik glaudūs ir šilti žmo
nių ryšiai gali prailginti ir įpras
minti kultūrines išeivijos dienas.

Pr. V. 

liktus R- Zalubo, A. Giacchetti 
iš Argonnė National Laboratory 
ir R.W. Stanley iš Purdue 'uni
versiteto. Šie darbai ir buvo pa
teikti Tarptautinės astronomų 
sąjungos bangų ilgių komisijai.

Šalia profesinės spaudos, dr. R. 
Zalubas bendradarbiauja ir lie
tuviškoje. Jo mokslo populiariza- 
cijos straipsnių yra tilpę ‘ Drau
ge”, “Aiduose” ir kitur.

Dr. R. Zalubo pareigų “spekt
ras” irgi gana platus. Kurį laiką 
dirbo Lietuvos Banke Šiauliuose 
ir Vilniuje. Paskiau teko būti as
tronomijos katedros asistentu 
Vilniaus universitete, Vilniaus a- 
matų mokytojų instituto inspek
torium. Vokietijoje buvo Kempte- 
no lietuvių gimnazijos direkto
rium ir matematikos dėstytoju. 
Ten pat dėstė matematiką ir prof. 
S. Kolupailos suorganizuotuose 
Aukštuosiuose technikos kursuo
se. Atvykęs į JAV, dėstė mate
matiką Rochesterio Nazareth ko
legijoj, o vėliau, persikėlęs į Wa- 
shingtoną,. ir Gųorgetown uni
versitete. Nuo !955 metų dirba 
mokslinį darbą JAV Standartų 
biure (National Bureau of Stan- 
dards) Washingtone, kur tiria to
riaus atomų struktūrą, naudoda
mas jų spektrus.

Studijuodamas Vytauto D. u

M. K. Čiurlionis Žvaigždžių ssonata. Andante.

niversitete Kaune, priklausė atei
tininkų “Kęstučio” korporacijai. 
Vokietijoje buvo lietuvių šalpos 
organizacijos “Caritas” centro 
valdybos pirmininkas ir organi
zavo “Caritas” veiklą lietuvių 
stovyklose. Šiuo metu priklauso 
Washingtono ateitininkų 
draugių skyriui.

Šių metų liepos 20 d. mūsų 
darbščiajam spektroseopistui su
kako 60 metų amžiaus. Ta proga 
užkalbinom dr. Romualdą, tikė
damiesi daugiau patirti iš jo dar
bo srities ir aplamai iš astrono
mijos, kuri -šiais erdviniais lai
kais domina veik kiekvieną žmo
gų-

— Jau daug metų tiriate to
rio spektrą. Kas tai per elemen
tas toris ir kodėl jo spektras tiek 
daug dėmesio yra susilaukęs?

— Toris yra pilkas metalas, 
panašus į geležį, tik jo lygina
masis svoris, apie pusantro karto 
didesnis. Jis yra vienas iš radio
aktyvių elementų, kuris branduo 
liniu skilimu ir jungimąsi pavirs
ta į uranijaus 233 izotopą ir ta
da vartojamas energijos gamybai.

Jo atomo branduolys yra. sun
kus ir jo išleidžiamos spektro li
nijos labai siauros! Ryškiųjų li
nijų pasiskirstymas gana homoge

Dr. Romualdas Zalubas

ninis tarp 2500 ir 10000 angstro- 
mų. Dėl tų savybių jis yra tin
kamas standartas šviesos ban
goms matuoti.

Su mokslo ir pramonės pažan- 
,ga ir kyla vis aukštesni reikala
vimai vartojamiems standartams. 
Geležis Antriniu standartu išsi
laikė apie 70 metų. Dabar josios 
spektro linijos nebeatitinka šių 
dienų tikslumo reikalavimams, 
todėl geležis turi užleisti vietą to
riui. Jo standartų vartojimas jau 
yra išplitęs visame pasaulyje.

Pradėdamas tyrinėti torį, aš ė- 
miausi dviejų uždavinių: surasti 
torio atominę struktūrą ir jojo 
spektro linijas paruošti standar
tais kitiems spektrams matuoti. 
Dirbdamas su apie 30000 torio 
spektro linijų, nustačiau apie 500 
neutralaus torio energijos stovių, 
kurie išaiškina jo atominę struk
tūrą. Tai sudarė pagrindą Gia
cchetti, Stanley ir mano išskai
čiuotiems torio standartams.

— Minėjot, kad torio spekt
ras vartojamas kaip antrinis stan
dartas kitų spektrų bangoms ma
tuoti. Kas tad yra pirminis stan
dartas ir kokia jo funkcija?

— Pirminis matų standartas 
atsirado tada,, kai 'žmogaus pė
da buvo pavartota ilgio vienetu.. 
Nesunku įsivaizduoti, kokiu tiks
lumu buvo galima tuomet ma
tuoti.

Žmonija ilgai vargo dėl matų 
nevienodumo. Pagaliau 1795 m. 
Prancūzija įvedė metrinę siste
mą. Vienetu buvo priimtas met
ras, kaip atstumas tarp dviejų 
brūkšnių ant platinos—iridijaus 
lazdos prie 32 I. F. Tas metras 
ir dabar tebelaikbmas Tarptauti
nėje stovių ir matų įstaigoje prie 
Paryžiaus.

1866 m. JAV kongresas lega
lizavo metrinės sistemos vartoji
mą Amerikoje.

Vėliau metras buvo surištas su 
kadmio raudonos šviesos bangos 
ilgiu. Prie standartinių sąlygų 
1553164.13 kadmio šviesos ban
gos ilgių prilygo vienam metrui. 
Ši raudonoji banga ir buvo pri
imta standartu šviesos bangų 
ilgiams matuoti. Tačiau atėjo 
laikas, kada kadmis nebeatitiko 
pirminio standarto reikalavimų. 
Buvo ieškota geresnio. Iš aukso 
buvo pagamintas labai grynas 
gyvsidabrio 198 izotopas. Mūsų 
įstaigos žmonės išmatavo kai ku
rių jo bangų ilgius dideliu tiks
lumu. Tada kilo mintis, kad gal 
iš jo būtų galima padaryti pir
minį standartą visiems amžiams. 
Bet tuoj pat paaiškėjo, kad am
žino standarto, tur būt, niekada 
nepavyks surasti. Tačiau tai pri
vedė prie vieno labai svarbaus 
sprendimo: buvo atsisakyta lai
kyti platinos—iridiajus lazdą il
gio vienetu.

1967 m. po ilgų ir rūpestin
gų tyrinėjimų pirminiu ilgio vie
netu (t.y. standartu) buvo priim- 

(Nukelta j 2 psl.)
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(Atkelta iš 1 psl.) įbėjimams iš
tas kriptono oranžinės šviesos j pagrindiniai 
bangos ilgis. Tarptautinis metras 
buvo prilygintas 1650763.73 krip- 
tonb bangos ilgiams prie tam tik
rų sąlygų.

Kadangi matavimai įvairiuose 
šviesos bangų rajonuose nuo vie
no pirminio standarto būtų la
bai sudėtingi, todėl nuo šio stan
darto yra matuojama eilė kito e- 
lemento spektro linijų, ir tos li
nijos jau tampa antriniais stan
dartais. Tokiu antriniu standar
tiniu spektru, kaip jau anksčiau 
minėjau dabar yra torio spektras.

Norima rasti dar geresnį pir
minį standartą ir dabar tiriama 
kai kurių laserių leidžiamos ban
gos. ,

Kodėl tokių didefįų tikslumų 
ieškoma? Nes šiais laįkais pats 
gyvenimas to reikalauja. ‘Pagal
vokime, kokiu tikslumu reikia vis
ką apskaičiuoti ir išmatuoti, no
rint nuskriti į mėnulį ir atgal 
sugrįžti.

— Koks spektroskopijos vaid
muo astrofizikoje?

— Spektroskopija plačiąja 
prasme yra tas mokslas, kuris su
daro pagrindą astrofizikai.

Kiekvienas atomas, ionas ir 
cheminis junginys išleidžia skir
tingus spektrus. Elektromagneti
nes bangas (t. y. spektro linijas) 
veikia išorinės sąlygos, kuriose 
radijuojantis atomas būna. Ra- 
dijuojančiam kūnui tolstant, jo 
spektro linijos pasistumia į rau
doną pusę, o artėjant — į mėlyną. 
Magnetinis ir elektrinis lankas 
suskaldo kiekvieną linjją į kele
tą linijų. Linijų pacfėtis, kpįčias.i 
nuo spaudimo, temperatūros, , i- 
zotopinės sudėties. 12 -,; >

Nesunku tad supras}!,, kad švie
sos bangos, atėjusios nuo dan-. 
gaus kūnų, atneša, daug žinių, 
kurias galima išskaityti, varto
jant spektro analizę. Tos anali
zės pagrindą sudaro žemės labo
ratorijose ištirti spektrai.

Tokiu būdu iš dangaus kūnų 
spektrų sužinome jų cheminę su
dėtį, temperatūrąį atmosferinius 
spaudimus, magnetinius ir elek
trinius laukus, atstumus, judesio 
greitį ir daugelį kitų savybių.

— Ar spektras be mokslinės, 
grynai teoretinės reikšmės turi 
taip pat ir praktiškos naudos, sa- menys, kaip saulės sistemos na- 
kysim, industrijoj?

— Spektrocheminė analizė la- Bet jo astrofizinės problemos nė- 
bai plačiai naudojama pramonė- ra pakankamai išaiškintos.
je. Beveik kiekvienoje didesnėje 
įmonėje dirba 
15 karš'hF’Tfejyk 
nanti šviesa lengvai leidžia nu- riner’hj perduotos fotografijos 
statyti ištirpdytų mątalų sudėtį, pirmą kartą parodė, kad jo pa- 
Medžiagų grynumas irgi dažniau- viržius yra uolotas, visokių nely- 
sfai nustatomas spektrometrais. 
Kristalai ir molekulinė struktūra 
tyrinėjama Raman spektroskopi
jos pagalba. Dabartiniu metu iš
plitusi izotopų analizė irgi atlie
kama, nagrinėjant spektrus. Per 
atominius sprogdinimus užregis
truoti spektrai pasako, į kokius 
atomus suskilo pirminis atomas. 
Laser atsirado ir išsivystė spekt
roskopijos dėka.

Net kriminaliniams nusikalti
mams aiškinti pritaikoma spekt- 
troskopija. Labai mažo medžia
gos kiekio užtenka spektrui su
žadinti ir iš tų mažų kiekių iden
tifikuojami dažai 'ar kitds me
džiagos. ; L

■ ’l • • ■ ... ■ ‘
■— Kokie Jūsų ateities moksli

niai planai? Ar daug dar turite 
darbo su torium? O gal galvo
jate imtis kokio kito spektro ty
rinėjimų? ;

— Dar yra gerokai darbo su 
neutralaus ir vieną kartą jonizuo
to toriaus atomu, tad tą projek
tą ir tęsiu. Jau pradėjau tyrinė
ti prazeodinio neutralų atomą, 
o jo spektras dar sudėtingesnis, 
kaip torio, tad jo atominės struk
tūros nustatymas pareikalaus ne
maža laiko. Norėtųsi panagrinėti 
kai kurie-- nnkšiesnės ionizacijos 
sp nes astiftKS^’r.’arr..-; ste-

satelitų plečiantis, 
tų spektrų duome

nys labai reikalingi.
Mūsų įstaiga leidžia keturių to 

mų seriją, pavadintą “Atomic E- 
nęrgy Levels”. Man tenka būti 
vienu iš ketvirtojo tomo redak
torių.

— Gal turite žinių, ar oku- 
puotoj Lietuvoj kas nors dirba
ma spektro analizės srity? Ar tu
rime ten lietuvių spektro specia
listų?

— Eksperimentinė spektrosko
pija, kaip gryno mokslinio tyri
mo dalis, nėra išvystyta. Bet ten 
veikia stipri teoretinė grupė, su
sidedanti iš apie 20 žmonių. Jie 
yra plačiai žinomi tos srities spe
cialistams visame pasaulyje. Žy
miausias yrą , jų grupės vadovas 
prof. A.P. Jucys. Jis išvystė kam
pinio momento teoriją atominėm 
struktūrom nagrinėti.

—- Dabar iš spektroskopinės

laivui Viking, kuris keliaus
Marsą dar be žmonių.
įvairūs spektrometrai, radiomet- 

rai, magnetometrai ir kiti instru- j 
mentai stebės Marso paviršių ir : Žvaigždės Eta Garinai spektras. Ši žvaigždė- yra apsupta dujomis, tarytum kevalu. Pačios žvaigždės spekt- 
jo atmosferą. Bus tyrinėjama at
mosferos dinamika, aukštis, 
sluoksnių sudėtis ir temperatūra, 
vėjai, debesys, tankumas, van
dens garų kiekis, ozono koncen
tracija ir kita. Taipgi bus tyri
nėjami ir šie paviršiaus reiški
niai: šviesūs ir tamsūs plotai, bal
tos polių kepuraitės, jų keitima
sis bei temperatūra, kanalai, pa
viršiaus temperatūra įvairio
se planetos vietose ir kt. Bus ban
doma tiksliau nustatyti jo masę 
ir atstumą nuo žemės.

Noriu pažymėti, kad 
Marso atmosferos tyrimų 
vauja lietuvis A.J. Kliorė.

— Ar gali gyvybė egzistuoti 
kur nors kitur erdvėje, arti kitų 
žvaigždžių ir ar yra kokia gali-

. .... -....  ...... . . ..... ........... ...............,, ......— —...... .
ras yra apatinė juostelė. Vidurinioji yra jos kevalo spektras, o viršutinioji palyginamasis spektras, t. y. 
antrinis standartas, pagal kurį matuojami žvaigždės spektro ilgiai.

vykdyti. Šia banga buvo bandyta 
pagauti signalus nuo dviejų žvai
gždžių. Ilgoki bandymai nedavė 
jokių rezultatų, tai ir buvo nu
traukti. Siųsti signalų net nebu
vo bandyta.

— Spaudoj buvo rašoma, 
iš mėnulio atvežtų uolienų 
galima nustatyti mėnulio ir 
visos saulės sistemos amžių,
kiu būdu astrofizikai tai nusta
to?

— Astrofizikai mėnulio amžių 
bando nustatyti tais pačiais me-| 
todais, kaip meteoritų ir žemės

kad 
esą 
net 
Ko-

daliai 
vado-

I Apskritai, daugumos kosminių 
(■Spindulių kilmė rišama su novų, 
supernovų išsiveržimais, magneti 

'nėmis žvaigždėmis, galaktiniais 
magnetiniais laukais ir net ųuasi 
stellar šaltiniais (ųuasar).

Pilnesnis pirminių kosminių 
spindulių tyrinėjimas pasidarė ga 
limas tik raketų ir satelitų gady
nei prasidėjus, nes, jų ieškant, 
reikia pasikelti virš atmosferos.

— Kai rusai pralaimėjo lenk
tynes į mėnulį, ėmė skelbti, kad 
nėra reikalo siųsti į mėnulį ar 
į kitas planetas astronautų, rizi-

yhirley Grow knygoje — roma
ne (vertė V. Churginaitė) pasa- 
tojama, pagal garsinimus spau-

Į
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DR. C. K. BOBELIS
DR. B. B. SEITON

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA
Tel. 695-0533

VALLEY MEDICAL OENTEB 
860 Summit Street 

Route 58 — Elgin, lllinoiH

Dr, R. 'Zatubas ruošiasi analizuoti spektrografinę plokštelę su automa
tiniu fotoelektriniu komparatorium.

srities būtų įdomu nukrypti į ki- mybė užmegsti kontaktą su ja? 
tasf- astronomines arba, tiksliau, 
erdvės problemas. Šiuo metu be 
mėnulio daug dėmesio kreipiama 
ir į Marso planetą. Dabar kaip 
tik ir skuba į Marsą net trys ra
ketos, viena JAV ir dvi rusų. Kas 
siekiama tomis raketomis patirti 
ir kas jau yra patirta apie Mar
są ankstyvesniais šoviniais? Ar 
yra kokių naujų duomenų gauta 
apie gyvybės egzistavimą Marse?

— Marso .dinamika ir kiti duo-

rio, yra gana tiksliai nustatyti.

— Šitas klausimas yra labai in
triguojantis, bet tuo tarpu nėra 
stebėjimo duomenų jam atsakyti. 
Mūsų galaktika turi apie šimtą 
bilijonų žvaigždžių, o tokių ga
laktikų irgi yra šimtai milijonų. 
Taigi, visatoje žvaigždžių skai
čius yra labai didelis.

Ant žemės paviršiaus matome, 
kad Kūrėjas sukūrė didelius skai
čius panašių tvarinių, nors kiek
vienas iš jų yra individualai at
pažįstamas.

Daug žvaigždžių yra tokios pat

uolų. Šiam tikslui pagrindą suda- kuoti žmonių gyvybėmis, kad ži
ro radioaktyvių medžiagų suby
rėjimas. Radioaktyvių elementų 
subyrėjimo pusamžiai yra žino
mi. Čia yra analizuojami įvairių 
izotopų santykiai. Elemento izo- 
topais vadinami tokie atomai, ku
rie turi tą patį protomų skaičių, 
bet skirtingą neutronų skaičių. 
Taip pat yra žinoma, kad dalis 
pirminio elemento subyra dėl na
tūralaus radioaktyvumo, o dalis 
kosminių spindulių poveikyje. Šio 
subyrėjimo, produktai vadinasi 
radiogėniniai.

Toris ir uranas subyra į radio- 
geninį šviną. Izotopiniai santy
kiai tūrio, urano švino ir radio- 
geninio švino leidžia nustatyti 
mėnulio uolienų amžių.

Taip pat yra vartojami ir ki
tų elementų izotopų santykiai. 
Iš tokių yra helis, argonas, kse
nonas, kriptona.Š, potašas, jodas, 
stroncis ir kt.

Kai iš įvairių izotopų nustaty
ti amžiai sutampa, tada sakoma, 
ma, kad surastasis -amžius 
tikras.

Mėnulio uolienos rodo 
žiu apie puspenkto bilijono 
tų. Toks pat mūsų sistemos 
žius buvo nustatytas ir iš žemės 
uolienų. \

— Kas yra tie kosminiai spin
duliai ir iš kur jie atklysta?

Pirminiai kosminiai spinduliai 
ateina iš erdvės, ir juos sudaro

yra

am- 
me- 
am-

Fotografinius Marso paviršiaus

nias apie kitus erdvės kūnus esą 
galima išgauti vien tik instru
mentų pagalba. Kokia Jūsų nuo
monė tuo klausimu?

— Joks instrumentas negali 
žmogaus pavaduoti. Tiesa, yra 
labai daug gerų instrumentų, ku
rie žmogui padeda moksliniame 
darbe. Tokiu būdu žmogaus ke
lionės su instrumęntais į mėnulį, 
Marsą ar kur kitur yra reikalin
gos.

Tokių kelionių organizavimas 
padeda industrijai labiau išsivys
tyti ir pagamina naujų produk
tų žmonijos gerovei kelti. Tai 
daugiau atsakymas tiems, kurie 
nori ne vietoje taupyti. Iš esmės 
nieko nesutaupo, nes, stabdant 
progresą, daromi nuostoliai, ku
rių laikinos santaupos negali pa
dengti.

Kitas yra svarbesnis motyvas 
— tai žmogaus veržimasis suži
noti ir kurti. Tas veržimasis žmo
nes atvedė į Ameriką, nuveda į 

vandenynų dugną, užveda į ne
pasiekiamas kalnų viršūnes ir t. 
t. Dėka to veržimosi turime po
eziją, apskritai literatūrą, meno 
kūrinius, mokslo knygas ir t.t. Jei 
žmonės badaudami rašo poeziją 
kuria paveikslus ir kita, tąi Ame
rika, gyvendama prabangoje, pa
jėgs nuvežti žmogų ir į Marsą. 
Juk rūkalams kur kas daugiau pi
nigų išleidžiama, negu erdvės ty
rinėjimo programoms.

A. Radžius

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 Ist Street 
pirm., ketv., 1 iki 7 popiet;
penįkt., 1-5, treč. ir Sešt. tik

Vai.; 
antr., . 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą. perėmč

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 785-4477 Rez. PR S-«900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos iMigal susitarimą

Rezzid. Tel. GI 8-0873

OR. W. M. EISIN • EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 

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

Ofiso TeL PR 8-2220 
— rezid. — PRospect 8-9081 
JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K S A
A I K Ų LIGOS 
2656 West 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. lr penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak , šeštad nuo 1 iki 4 vai.

VamŲ
DR.

V

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta

spektroskopistai. tyrinėjimus su žemės teleskopais 
lu ^trosnlų iŠei-'kTiudo jo atmosfera. Todėl Ma-

■ .y:..- ____ - _ 1 * _: I.:.. . _ i

gumų ir kraterių išraižytas. Taip 
pat paaiškėjo, kad jo atmosfera 
yra žymiai retesnė, negu buvo 
manyta anksčiau. Mariner’iai pa
tvirtino, kad Marso paviršiuje 
nėra vandenynų.

Mariner raketų pagalba buvo 
bandyta surasti metaną, amonį, 
azoto dvideginį ir vandenilio sul
fidus Marse, bet tuo tarpu dar 
nesurasta. Jų radimas būtų da
vęs daugiau vilties surasti gyvy
bę ant Marso. Aukštai išsivys
čiusios gyvybės nebesitikima ras
ti, bet gal dar galėtų ten egzis
tuoti primityvi gyvybė. Galų ga
le, Marse nusileidus, gal pavyktų 
surasti buvusios, bet jau išnyku- 
sios, gyvybės ženklus.

Mariner programoje stengia
masi atsakyti į visą eilę klausi
mų. Vieni po kito siunčiamuo
se erdvės laivuose vartojami be
veik tie patys instrumentai, tik 
vis tobulesni.

Šių metų Mariner skris aplink 
Marsą 90 dienų. Savo orbitoje jis 
bus arčiausiai prie Marso 1000 
mylių ir toliausiai nuo jo apie 
10000 mylių. Kiekvienas skrieji
mas aplink Marsą užtruks 12 va
landų.

Jo televizija vėl studijuos pa
viršių. Iš nuotraukų bus nusta
tyta, kur reikės nusileisti erdvės

I

Va!.:
Marso paviršiaus detalė, nufotografuota 1969 metais JAV erdvėlaivio 
Mariner 6 iš! 2174 mylių atstumo. Fotografija apima 560x439 mylių 
plota. Labai panašu i mėnulį —> pilna kraterių.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. lr 7—9 

vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

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

Kas verčiama lietuvių 
kalbon Lietuvoje

Ofiso ir buto teL OLympic 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
4YDYTOJAS ir chirurgas 
1407 So. 49tb Court, Cicero

Va.1. kasdien 10-12 ir 4-7 Trečiad l> 
■ >štad tik susitarus

Vilniuje neseniai išleisti kelių 
užsienio rašytojų knygų verti
mai. Iš jų minėtini: Romain Ro- 
lland’o “Colas Breugnon” roma
nas (vertė Juozas Urbšys). Tai 
antrasis leidimas, skiriamas mo
kykloms. Kitoje, JAV rašytojos

v

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECLALYBfi
5540 South Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą
Skambinti — 585-2525

Telef. veikla 24 vai.

lel. REllance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUM

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
/ak: pirmad., antrad., ketvirtad. 1> 
penktad nuo 12-4 vai. p. P. 6—I 
vai. vak , šeštad. 12—2 vai. p. p. ii 
•ročiad uždaryta

p.

I
sudėties ir temperatūros, kaip 
mūsų saulė. Yra net duomenų, 
kad egzistuoja žvaigždės su pla
netų sistemomis. Todėl gyvybė 
planetose prie tokių žvaigždžių 
gali pasitaikyti.

Kaip ją susekti? Būtų galima 
susekti tik panašios į mūsų kul
tūros ir civilizacijos žmones. Jie 
turėtų skleisti radijo signalus 
banga, kurios ilgį mes galėtume 
atspėti. Ta pačia banga ir iš že
mės reikėtų siųsti jiems signalus.

Vandenilio, kaip paprasčiausio 
atomo, smulkiosios struktūros 21 
centimetro banga buvo rasta lo- 
giškiausia tokiems bandymams

apie 90 proc. protonai, apie 
9 proc. heliaus branduoliai ir li
kusią dalį —sunkesniųjų ele
mentų branduoliai. Jie atlekia su 
didele energija — 109 - 10| e- 
lektroninių voltų.

Susidūrę su žemės atmosfera, 
jie pagamina vadinamus antri
nius kosminius spindulius, kurie 
susideda iš neutronų, protonų, 
kai kurių lengvesnių elementų 
branduolių, pionų, elektronų, po- 
sitronų ir gamma spinduliu.

Yra susekta, kad dalį kosmi
nių spindulių išleidžia saulė iš
siveržimų metu. Bet tie spindu
liai yra žemesnės energijos.

Rezid. Telef. 239-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Cravvforė 

*ed cal Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susltarlma, 
jei neatsiliepia skambinti 374-8011

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čloe lr California 

Valandos pagal susitarimų: 
Pirmad., antrad., ketvirtad. nuo 

6 Iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 2 Iki 2:30 vai.

Trečiad. lr penktad. uždaryta.
Ofiso telef. 476-4042

Rezid. tel. tVAlbrook 6-3048

i

doje, apie “rasizmo varžomą pie
tinių Amerikos valstijų gyveni
mą”, dar vienoje, Australijos ra
šytojos D. Kjuzek, knygoje “Vien 
saulės negana” aprašomas Aus
tralijos gyvenimas po antrojo pa
saulinio karo, “žemyną užplūdus 
emigrantams iš Europos”. Paga
liau, išleistas ir Nobelio premi
jos laureato, japono J. Kavabata 
romanas, “Sniegynų šalis” (ver
tė Virginija Niparaitė). Kaip ži
noma, svetimųjų rašytojų kūri
niai parenkami versti dažniausia 
tokie, kuriuos parašė arba vadi- 
lamieji pažangūs rašytojai, arba 
tokie, kuriuose iškeliamas rasiz- 
nas JAV ir kitur, kovos su pries
pauda ir pan. (Elta)

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71 st Street 
Telef. HEimlock 6-3545 
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą
Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

Ofiso HE 4-1818 Rez. 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 VVest 71 st Street 

(71st ir Campbell Avė. kumpas) 
Ofisas laikinai uždarytas, apie ati
darymą bus- pranešta visliau.

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS

* Kalba lietuviškai
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akintus ir 
“contact lenses”.

Va.1. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namą 025-7697 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDL1OS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURG U A 
2656 VVest 63rd Stre« 

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

Ofiso tel. 776-2880: rez. 448-554*

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV: 63rd Street 
Ofiso tel. REllance 5-4410 

Rez. GRovehill 6-0617 
balandos: pirm, lr ket. nuo 13 vai 
Iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 Iki 8 v. vak 
antr. lr penkt nuo 12 iki 2 vai. p. P 
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12 
ryto. 2 iki 8 vai. vak. šeštad. 1 iki 
4 vai. vajk. Treč. lr sekmad. uždaryta. 

RezJd. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez., 2052 W. 5ltth St. 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namą GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiad. lr šeštad. uždaryta
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KfDIKIŲ IR VATKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
antrad., ketvirt. ir penkt.

2.1 ' ‘ . p. lr nuo
vai. vakare. Trečiad. nuo 

vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad.
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

Pirmad., _______
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. 
6—8
11

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4169

DR, P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Perskaitę "Draugą", duo

kite jj kitiems pasiskaityti.

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., iketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141 Namą 636-4850 
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—5 ir 6—8, 
penkt 2—5. šešt pagal ■usttarlmą.
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Metai 1885-ti, o Maskva — ta pati
1843 m. Paryžiuje buvo išleis

ta knyga “La Russie en 1839” 
(Rusija 1839 metais). Jos auto
rius markizas Astolphe de Custi- 
ne, prancūzų literatas ir keliau
ninkas, kurio senelio ir tėvo gal
vos nusirito po giljotina, buvo 
didelis revoliucijos priešas ir vy
ko Rusijon pasirinkti, kaip pats 
savo veikale pasisako, argumentų 
prieš reprezentacines' vyriausy
bes. Betgi jis labai nusivylė tuo, 
ką matė bei patyrė Rusijoje, ir 
sugrįžo, vėl jo paties žodžiais be
tariant, “konstitucijų šalininku”. 
Jis rašė: “Aš spausdinu savo ke
lionės ataskaitą, nes ji kaip tik ir 
pakeitė mano pažiūras įvairiais 
atžvilgiais. Mano pažiūros buvo 
žinomos visiems, kurie skaitys 
mano pranešimą, bet mano nu
sivylimas — ne. Todėl mano pa
reiga yra tai paskelbti”.

Po šimtų metų panašų nusi
vylimą Rusija (jau sovietine) 
jautė pareigą paskelbti Custine’o 
tautietis žymusis rašytojas Andrė 
Gide savo knyga “Le retour de 
1’U.R.S.S.” (Sugrįžimas iš SSSR, 
1936). Abu autoriai akivaizdžiai 
įsitikino, kad gražus vaizdas, ku
rį jie buvo susidarę apie Rusiją 
(vienas apie carinę, kitas apie 
sovietinę) visai nesiderino su tik
rove. Savo veikalą Custine bai
gia šia būdinga pastraipa( “Jei 
Jūsų sūnus yra nepatenkintas 
Prancūzija, pavartokit mano for
mulę. sakykit jam: ‘Nuvažiuok 
Rusijon’. Tokia kelionė būtų 
naudinga kiekvienam užsienie
čiui, nes kiekvienas, kuris tikrai 
pamatys Rusiją, jausis patenkin
tas, kad gyvena kur nors kitur. 
Visada yra naudinga žinoti, kad 
egzistuoja visuomenė, kurioje lai
mė nėra galima, nes žmogus pa
gal savo prigimties dėsnius nega
li būti laimingas, jei nėra lais- , M vas .

Toji laisvės stoka labiausiai ir 
krito Custine’ui akin jo kelionės 
po Rusija metu. Karčiais žodžiais 
jis plaka Rusijos hipokritinį des
potizmą, tylos ir baimės viešpa
tavimą, įtaringumą ir slaptosios 
policijos viešpatavimą, gausų 
trėmimą Sibiran, užsieniečių 
šnipinėjimą ir jų areštus vidu
naktį už neatsargiai pareikštas 
nepalankias Rusijos santvarkai 
nuomones, svetimų kraštų nuka
riavimus ir t.t.

Versdamas Custine’o veikalo 
puslapius, skaitytojas tiesiog ne
gali nesusidaryti ryškių paralelių 
su Sovietų Rusija. Tai pastebėjo

BRONIUS PETRAUSKAS

ir gen. Walter Bedell Smith, Ei- 
senhovverio štabo viršininkas 
karo metu ir 1946—1949 m. JAV 
ambasadorius Maskvoje. Įžangi
niame žodyje prie angliško verti
mo (The Journals of the Mar- 
ųuis de Custine. Joumey for Our 
Time. Edited and translated by 
Phyllis Penn Kohler. New York, 
Pellegrini and Cudahy, co. 1951; 
tolimesnėse veikalo citatose nu
rodomi to vertimo puslapiai) jis 
rašė, kad Custine’o ‘pastebėji
mai tokie švieži, lyg būtų vaka
rykščiai”; toliau dar prideda: 
“Aš būčiau galėjęs daugelį pus
lapių iš jo dienoraščio pažodžiui 
imti, tik pakeisdamas dabar
tiniais prieš šimtmetį buvusius 
vardus ir datas, ir siųsti Valstybės 
departamentui kaip savo paties 
raportus”.

Iliustracijai žemiau pateikia
mas būdingesnių ištraukų iš 
Custine’o veikalo pluoštas. —

“Kuo daugiau aš matau Ru
siją, tuo labiau sutinku su impe
ratorium, kad jis draudžia ru
sams keliauti ir sunkina užsie- 
čiams atvykimą jo šalin. Rusų 
politinė sistema negalėtų atlai
kyti dvidešimt metų laisvos ko
munikacijos su Vakarų Europa” 
(p. 98).

“Vienas tiesos žodis, įmestas 
Rusijon, yra lyg kibirkštis, įkri
tusi parako statinėn” (p330).

(Rusijos) “vyriausybė laikosi 
melu, nes tiesa gąsdina tironą 
taip pat kaip ir vergą” (p 36)

“Jei spaudos laisvė būtų suteik
ta Rusijai dvidešimt keturioms 
valandoms, tai, ką jūs pamaty
tumėt, priverstų jus pasibiaurėti 
iš siaubo. Tyla yra privaloma 
priespaudai. Absoliutinėje val
džioje nediskretiškumas prilygi
namas krašto išdavimui” (p. 
181).

“Rusijoje visame kame viešpa
tauja slaptumas — administra
cinis, politinis, socialinis” (p. 
190).

“Rusijoje valdžia, kokia neri
bota jį bebūtų, turi kraštutinę 
papeikimo ar tik atviro pasisaky
mo baimę. Visi rusai ir visi, ku
rie nori Rusijoje gyventi, pasi
duoda besąlyginei tylai. Čia nie
ko nėra pasakoma, betgi viskas 
yra žinoma. Slapti pasikalbėji
mai būtų labai įdomūs, bet kas 

gi galėtų sau juos leisti. Mąstyti, 
išsiskirti reiškia tapti įtariamu” 
(p.93).

“Rusija yra nebylių tauta; kai 
kurie burtininkai pavertė šešias
dešimt milijonų • žmonių auto
matais, kurie laukia kito burti
ninko lazdelės, kad vėl atgytų ir 
gyventų. Nieko nestinga Rusijo
je ... išskyrus laisvę” (p. 161).

“Prancūzijoje revoliucinė tiro
nija yra praeinantis blogis; Rusi
joje despotizmo tironija yra per
manentinė revoliucija” (p. 129. 
Beje, permanentinės revoliucijos 

Motinos ir vaikai demonstruoja už Simą Kudirką New Yorke
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terminą Custine pavartojo, kad 
ir kitokia prasme, daug anksčiau 
už Trockį ir Leniną, kurie dėl tos 
sąvokos nesutarė, ir dargi labai).

“Maskviečiai paliktų savo 
kraštą būriais tuo momentu, jei 
keliai į kitus kraštus būtų jiems 
atdari” (p. 332).

“Kad įvažiuotumėt Rusijon, 
Jūs turite prie sienos deponuoti 
drauge su pasu ir savo laisvą 
valią” (p. 188).

“Ar Jūs žinote, ką reiškia ke
liauti Rusijoje? Paviršutiniškam 
protui tai reiškia maitintis iliu
zijomis. Bet tam, kuris turi akis 
atmerktas ir drauge su pastabu
mo sugebėjimu nepriklausomą 
mintį, tai yra nuolatinis ir atkak
lus darbas atskirti kiekvienu at

veju dvi prieštaraujančias tautas. 
Tos dvi tautos yra Rusija, kokia 
ji yra, ir Rusija, kokia ji norėtų 
atrodyti Europai” (p. 145).

“Rusai yra mažiau suintere
suoti būti civilizuotais, kaip mus 
įtikinti, kad jie yra civilizuoti” 
(p. 170).

‘Jei aš noriu rašyti apie šią 
kelionę, aš turiu tikėtis, kad su
kelsiu įtaringumą valdžios, kuri 
yra pasaulyje sukčiausia ir ge
riausiai aptarnaujama šnipų” (p. 
47).

“Aš esu šnipinėjamas, kaip ir 
kiekvienas svetimšalis” (p. 197).

“Aš niekados nepamiršiu to, 
ką jutau, kai persikėliau per Ne
muną ir atvykau Tilžėn. (....) 
Aš galiu kalbėti, aš galiu rašy
ti, ką aš manau, aš esu laisvasl 
Pirmas tikras laiškas, kurį aš 
pasiunčiau Paryžiun, buvo iš to 
pasienio” (p. 315).

Galima būtų dar daug cituoti 
iš Custine’o veikalo, bet pakaks 
ir tiek. Reikia sutikti su gen. W. 
B. Smithu, kad carinės ir sovieti
nės Rusijos paralelės akivaizdžios. 
Tiesa, terminologija buvo kita, 
bet politiniai metodai tie patys, 
tik dar patobulinti.

1930 m. politiniu kalinių ir 
tremtinių (žinoma, carinių) 
draugija išleido sutrumpintą ru
sišką Custine’o veikalo vertimą. 
Pabrėžiant, kad tai tik carinių 
laikų negerovės, buvo kiek pa
keista antraštė, joje įrašant “Mi
kalojaus Rusija”. Vis dėlto, tai, 
matyti, neapsaugojo nuo nepa
geidaujamų aliuzijų į sovietinius 
laikus, ir vertimas buvo pašalin
tas iš knygų rinkos.

Pereidami į senesniąją lietuvių 
literatūrą, taip pat galime paste
bėti, kad kai kurie posmai, smer
kiantieji anų carinių laikų prie
spaudą, labai tinka ir sovieti
niams laikams. Tad senesniuo
sius kūrinius perspausdinant, so
vietinis cenzorius ne kartą ne 
vieną vietą nubraukdavo ar ir 
tebenubraukia.

Štai žinomojo Maironio daina 
“Už Raseinių ant Dubysos” dar 
neseniai buvo spausdinama be 
paskutinio posmo, kuriame nu
rodoma, kad geltonplaukių ses- 
sių ašaros nedžiūsta, nes jų ber
nelių “daugel žūva, daugel pūva,/ 
Kas apverks jų dalį?/Už Uralo, 
žemės galo: / Ne po savo šaliį”.

V. Zaborskaitė Maironio mono
grafijoje (1968) rašo: “Eilėraštis 
baigiasi aliuzija į carinę pries
paudą, į Sibirą, kur ištremty žū
va gal sukilimo dalyviai, gal 
knygnešiai, o gal dar kiti liau
dies išsivaduojamojo judėjimo 
kovotojai. Eilėraščio pabaiga su
teikia visam kūriniui naują, ly
ginant su tautosaka, aktualią po-

VLADAS ŠLAITAS
AUKSINIS IJEPTAS

Laikas,
kuris praėjo, 
yra ne mano. 
Antra vertus, 
jis niekados ir nebuvo mano. 
Buvo laikas, 
ir dingo laikas.
Ir nėra laiko.
Ir paliko tik paskutinės rudenio rožės.
Dienai praėjus, 
ruošiuosi vakarui.
Atėjus vakarui, 
ruošiuosi nakčiai.
Atėjus nakčiai,
esu viskam pasiruošęs:
neišskiriu
nei mirties galimybės.
Visos dienos bėga j savo saulėleidžius, 
ir visos upės bėga j savo didžiuosius vandenis, 
ir visos meilės bėga j savo senatvę ir užmiršimą, 
tiktai mano širdy pasiliko nenusileidus! 
mano mirusi meilė.
Kas yra mano gyvenimas? 
Tai yra didelė meilė.
Ir jeigu mano gyvenimas 
kartais nebūna meilė, 
tada ir visas gyvenimas 
nebebūna daugiau gyvenimas: 
tai tiktai būna pusiau sulankstytas paveikslas ne savo vietoje. 
Visos dienos bėga į savo saulėleidžius, 
ir visos upės bėga j savo didžiuosius vandenis, 
ir visos žemiškos meilės bėga j savo senatvę ir užmiršimą, 
tiktai mano širdis, 
kaip auksinis ir lengvas lieptas, 
nuolat veda mane į gražesnio pasaulio krantą.

SAULĖLEIDŽIO PUSĖJE

Mielai ukmergiškei Sofijai Jeliortienei

Pasirodo vienas garlaivis kaip gyvenimas. 
Pasirodo kitas garlaivis kaip gyvenimas.
O kai pasirodys dar vienas garlaivis, 
aš jau daugiau eilėraščių neberašysiu: 
pasiliks tiktai dūmų stulpas saulėleidžio pusėje. 
Taip man atrodo vieno žmogaus gyvenimas, 
kai saulėleidžio pusėje draikosi garlaivio dūmai.

litinę prasmę: jis skamba kaip 
rauda dėl gimtosios žemės ir savo 
liaudies likimo” (p. 134).

Sutikdami su Zaborskaitė, kad 
tas posmas turi aktualią politinę 
prasmę, pridėsime, kad ir naujai
siais laikais ji nemažiau aktuali. 
Juk nė vienas caras nebuvo tiek 
daug lietuvių ištrėmus Sibiran, 
kiek sovietinis režimas. “Į toli
mus tyrus plataus Kazakstano./ 
ji grūda mus brolius, Tėvynės

vaikus” — eiliavo 1941 m. Puti
nas - Mykolaitis. Štai dėl ko ir 
vėl nedžiūvo ašaros geltonplau
kėms sesėms už Raseinių ant Du
bysos. Tad ir po keliasdešimt 
metų anas Maironio posmas 

tebeskambėjo, Zaborskaitės žo
džiais betariant, “kaip rauda dėl 
gimtosios žemės”. Nenuostabu, 
kad jis buvo užkliuvęs ir prieka
biam sovietiniam cenzoriui.

(Nukelta j 4 pual.)

Trys raudonos rožės
MEDARDAS BAVARSKAS

Kada mane kas klausia, ką reiškia ta, ar 
kita gėlė, nors eilę knygų perskaitęs, kur vie
nu ar kitu atveju jos turėjo simbolišką 
prasmę, ar net magišką jėgą, aš nesugebu at
sakyti. Neužmirštuolė? Amžiną prisiminimą? 
Bet ji nuvysta. Ar prisiminimas taip pat? Aly
va? Įsivaizduokime, kad kartą ateis laikas, 
kada jokia gėlė nenuvys ir pasiliks amžinai gy
va. Ką reikš rožė? Meilę? O raudona rožė? 
Tą patį? Bet kraujas irgi raudonas. Sakyčiau, 
kad jokia gėlė neturi kitos reikšmės, nebent 
tik pavartota kaip poetinė priemonė. Bet vie
ną kartą gyvenime man teko susidurti su tuo 
klausimu.

Mūsų dirbtuvėlė mažai kuo skyrėsi nuo ki
tų panašių tos rūšies metalo apdirbimo įmonių 
Joje plušėjo gal šimtas žmonių, ir ji sky
rėsi nuo kitų gal tik tuo, kad tuo metu daugu
ma darbininkų ten buvo lietuviai. Nors Chi- 
caga, Detroitas, Clevelandas buvo, galima sa
kyti, ranka pasiekiami ir ilgainiui iščiulpė 
ten dirbusius lietuvius, bet bent laikinai lie

tuviai, būdami sėslūs ir lėto būdo, buvo pa
tenkinti savo dalia. Gal būt ir todėl, kad ten 
spietėsi buvę karininkai, teisininkai, mokyto
jai, prekybininkai ir paprasti darbininkai, ku
rie dėl kalbos, patyrimo ir kitų trūkumų bent 
tuo tarpu turėjo būti patenkinti tuo, ką tu
rėjo. Ilgainiui jie išsiskirstė, ar tai rasdami 
geresnį darbą, ar geresnį atlyginimą, ar kitur 
radę savo laimę. Daugelio jų net neprisime
nu. Negaliu tačiau pamiršti Stasio Kavaliū
no, bent penkiolika metų už mane vyresnio 
žmogaus, tylaus, ramaus mūsų dirbtuvės šla
viko. Nemėgdamas apie save kalbėti, jis nei 
teigė, nei neigė, ką apie jį kiti kalbėjo. Žmo
gus, iš prigimties nemėgdamas paslapties ir 
nepajėgdamas jos atskleisti, turi bent išrasti 
jai pakaitalą. Žinoma, jei Kavliūnas būtų ko
kia įžymybė, gal kas ir bandytų pagražinti 
jai faktus. Bet šlaviku mažai kas domėjosi, ir aš 
tikėjau tuo, ką buvau nugirdęs puse lūpų a- 
pie jį kalbant. Kalbėjo, kad Lietuvoje jis buvo 
advokatu ar teisėju, gabus ir daug žadantis, 
bet, neimdamas kyšių ir apskritai būdamas 
‘‘kietos galvos”, niekada nepadarė karjeros.

Dėl savo “kietos galvos” visą gyvenimą pali
ko viengungiu ir galėjo tikėtis ramios mirties, 
šluodamas dirbtuvės grindis. Jis negėrė ir ne
rūkė, bet sirgo meškeriojimo aistra. Žiemą ar 
vasarą, lyjant ar sningant, kiekvieną laisvą 
valandą praleisdavo meškeriodamas. Jei aš ne
būčiau sirgęs ta pačia “liga”, vargu būčiau 
arčiau jį pažinęs.

•

Nors ilgas valandas praleisdavom su Ka
valiūnu meškeriodami, bet retai vienas su ki
tu pasikeisdavom žodžiu. Jis gyveno netoli 
mano namų erdviame bute su įėjimu iš kie
mo pusės. Nebuvo jis per daug ištaigingas, 
nei kuklus, ir nebūčiau pradėjęs čia apie jį 
rašyti, jei ne vienas dalykas, kuris atkreipė 
mano dėmesį. Kada beužeidavau pas Kavaliū
ną, jis jau buvo paruošęs meškeres, ir aš var
gu beišbūdavau pas jį ilgiau kaip penkias mi
nutes. Mane stebino tai, kad visuomet ant 
stalo kristalinėje vazoje stovėdavo trys raudo
nos rožės. Pradžioje maniau, kad tai dirbti
nės gėlės, bet vėliau pastebėjau, kad jos tik
ros, gyvos, visuomet šviežios rožės. Nenorėda
mas pasirodyti per daug smalsus, niekuomet 
nieko apie rožes neužsimindavau, ypač ma
tydamas jo veide dėkingumą, kad aš nerei
kalauju čia jokių paaiškinimų. Gal niekuo
met nė nebūčiau sužinojęs tų trijų raudonų 
rožių paslapties, jei vieną penktadienį Kava
liūnas nebūtų manęs paklausęs:

— Ar negalėtum ateiti pas mane rytoj, 

taip apie pietus?
— Apie pietus? — aš nustebau. — Bet

gi rytą geriausiai ima.
— Negi mes visą gyvenimą praleisime 

tik dirbdami ir meškeriodami? — nusišypso
jo jis. — Be to, rytoj mano gimtadienis. Ly
giai pusė šimtmečio. Nesinorėtų vienam pra
leisti. O kas žvejui geresnis draugas už kitą 
žvejį? Galėtume dieną naktį apie žuvis kal
bėti, bet padarykime bent rytoj išimtį.

Aš pažadėjau. Ieškojau sukaktuvininkui 
dovanos, o tai nebuvo lengva, ypač tam, ku
ris nei geria, nei rūko. Vienoje krautuvėje ra
dau plastikinę lydeką, ant kurios pardavėjas 
mano prašomas užtepė “50”. Maniau, kad 
bent tą dieną pas Kavaliūną rasiu svečių, bet 
kaip paprastai radau jį vieną. Jis išėmė iš šal
dytuvo šampano bonką ir pastatė ant stalo, 
ant kurio, kaip visuomet, stovėjo trys raudo
nos rožės.

— Tu žinai, aš negeriu, bet ta proga 
bent stiklelį išgersiu su tavimi. Juk tik kartą 
gyvenime švenčiame penkiasdešimtą gimta
dienį. Kalbėjomės apie šį, bei tą, kai staiga 
Kavaliūnas prabilo:

— Aš matau, kad tu stebiesi rožėmis. Gal 
tau atrodo keista, bet čia nėra nieko nepa
prasto, nei stebėtino. Tik atminimas.

Bet man buvo be galo įdomu išgirsti apie 
tai.

— Žmonės kalba, kad niekad nebuvau 
vedęs. Bet tai netiesa. Aš buvau vedęs ir sūnų 
turiu. Savo būsimą žmoną Juliją sutikau abi
turientų baliuje. Nors buvau devyniolikos, 

beveik dvidešimties, bet buvau nedrąsus, ir 
Julija būtų greičiausiai pamiršusi mane. Ki
tą dieną po baliaus sugalvojau pasiųsti jai 
raudoną rožę, kuri turėjo pasakyti daugiau, 
negu žodžiai. Žinoma, neapsiėjo be žodžių. 
Aš vedžiau ją, net nebaigęs studijų. Pradžioje 
buvo sunku, bet, man baigus studijas, reika
lai pagerėjo. Trisdešimt devintais metais susi
laukėme sūnaus Sauliuko, gražaus garbano
tais, šviesiais plaukais berniuką Abiejų oku
pacijų metu nepatyrėme jokių nemalonumų, 
nors vėliau sužinojau, kad mūsų šeima bu
vo įtraukta į numatytus išvežtinų “nauja
kurių” sąrašus. Taigi 1944 metais, artėjant 
frontui, traukėmės į vakarus. Neturėjome ir 
čia jokių sunkumų, ir mano gyvenimas būtų 
plaukęs ramia vaga, jeigu ne rožė.

— Rožė? — nustebau aš.
— Taigi. Prisimink, kad rožės turi ne tik 

žiedus, bet ir spyglius.
Valandėlę patylėjęs, Kavaliūnas tęsė to

liau.
— Mūsų traukinys sustojo Rytprūsiuose, 

miške, kelis kilometrus neprivažiavęs mieste
lio. Salia traukinio stovėjo keli sunkvežimiai. 
Mums buvo pasakyta, kad vyrai bus nuvež
ti į miestelį užregistruoti save ir šeimas, kur 
pagal sugebėjimus ir reikalą bus paskirstyti 
darbams. Kadangi vyrų buvo daugiau, ne
gu galėjo tilpti į sunkvežimius, ši operacija 
turėsianti būti pakartota keletą kartų, kol visi 
pabėgėliai bus užregistruoti. Gal prisimeni:

(Nukelta į 4 pusi.)
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1965 m. Vilniuje buvo dailia 
knygele išspausdintas M. Valan
čiaus “Palangos Juzė”. Dėl savo 
gražios liaudiškos kalbos, ryškių 
kaimo būties vaizdų ir turtingos 
tautosakinės medžiagos tas po
puliarusis Valančiaus veikalas ir 
dabar Lietuvoje aukštai tebever
tinamas. Vis dėlto, ir jis gavo pa
tirti šiurkščią cenzoriaus ranką. 
Kad buvo praleistos kelios gies
mės apie šventuosius, nėra daug 
ko stebėtis, bet kad buvo 
išbraukta daina (beje, užrašyta 
ne tik Valančiaus) apie 1831 m. 
sukilimą “Palik sveika, mylimo
ji”, jau atrodytų keista. Juk tai 
daugiau kaip 100 metų senumo 
įvykiai, taigi jau nebeaktuali is
torija. Be to, sukilimas juk laiko
mas anticariniu ir, pagal dabar
tinę sovietinę terminologiją, an- 
tifeodaliniu liaudies sąjūdžiu. J. 
Jurginio Lietuvos TSR istorijos 
vadovėlyje mokiniams aiškina
ma, kad “sukilę valstiečiai kovo
jo ne tik prieš caro valdžią, bet 
ir prieš dvarininkus, savo išnau
dotojus” (p 66; cituojama iš 19- 
57 m. laidos). Kodėl gi tad rei
kėjo išbraukti dainą apie aną 
antinacinį ir antifeodalinį liau
dies sukilimą? Matyt, cenzorius 
jautė, kad toji daina, vaizduo
janti atkaklų pasipriešinimą ru
sams ir užsimenanti apie sumuš
tųjų sukilėlių pažadą sugrįžti iš 
užsienio ir “išliuosuoti” nuo ru
sų (“Palauk biškį, vėl sugrįšiu 
jūsų išliuosuoti”) gali tik skatin
ti, pavartojant aukščiau cituotus 
Zaborskaitės žodžius, “išsiva
duojamojo judėjimo kovotojus” 
ir kelti antirusiškas nuotaikas.

Viena iš pastarųjų sovietinio 
cenzoriaus aukų buvo Antano 
Baranausko raštai, šiaipjau la
bai rūpestingai I. Mikšytės pa
rengti ir gražiai dviem tomais 
Vilniuje 1970 m. “Lituanistinės 
bibliotekos” serijoje išleisti. Čia 
buvo pakartoti ne tik visi spaus
dintieji Baranausko raštai, bet 
surinkti ir visi jo žinomi laiškai 
bei rankraščiai. Pastarieji šalia 
perspausdinimo dar ir faksimali- 
nių būdu atmušti. Žodžiu ta
riant, tai galimai pilnas Bara
nausko raštų rinkinys, skirtas ne 
tik eiliniam literatūros mėgėjui 
pasiskaityti ir pasidžiaugti, bet 
labai pageidaujamas ir literatū
ros istorikai, studijuojančiam Ba
ranausko kūrybą. Deja, juose 
žioruoja didžiulė spraga: yra iš
mestas būdingasis Baranausko 
kūrinys “Kelionė Petaburkan” 
(dar ir “Gromata iš Petaburko” 
vadinamas). Tai keliolikos eilė
raščių rinkinys, iš kurių itin iš
populiarėjo graudžioji “Sudieu, 

Lietuva” ir kovingoji “Nu, Lie
tuva, nu, Dauguva” su garsiuoju 
posmu “Anei rašto, anei druko, 
Mums turėt neduoda”.

Pratarmėje nurodyta, kad a- 
nas Baranausko kūrinys neįdė
tas, nes jame “vyrauja mūsų 
skaitytojams svetima ideologija”. 
Betgi tiems, kurie savavališkai 
dabar nusprendžia, kokia ideolo
gija skaitytojams svetima ar ar
tima, yra tikrai juk svetima ir 
daugelio kitų, ypač religinių, Ba
ranausko kūrinių ideologija, o 
jie vis dėlto skrupulingai suran
kioti ir išspausdinti. Atsiverčia- 
me sovietinės lietuvių literatūros 
šventrašti — akademinę lietuvių 
lietartūros istoriją, kurioje juodu 
ant balto parašyta, kad anas 
Baranausko eilėraštis “išreiškė 
nusistatymą prieš Lietuvoje va
romą carizmo politiką” (I, p. 
564). Kaip gi čia dabar? Negi nu
sistatymas prieš carizmo politi
ką yra nepageidaujams ir cenzo
riaus įsakymų privalo būti “sve
timas” skaitytojams? Betgi na
grinėtasis Custine’o veikalo pa
vyzdys čia daug ką paaiškino. 
Juk nemažesniu priekaištu kaip 
seniesiems carinaims laikams 
.karnba ir dabartiniam sovieti
niam režimui Baranausko žo
džiai: “Kad tu, gude, nesulauk
tum.... Mygi spaudi mūsų šalį, 
Mūsų žmones gniaužai.... Neį
veiksi, sūnau šiaurės, Mūsų šir
dys tvirtos... Nors Cibirijon nu- 
bruk mum’, Ir te neprapuslma.... 
vaitoja mūsų broliai, šiaurėn 
nuvaryti.... vaitoja mūsų žemė 
po svetimais ponais”.

Savo monografijoje “A. Bara
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Šitai jie atsimins visą gyvenimą. Nuotr. V. Maželio

nausko kūryba” (1964) I. Mik
šytė aiškino, kad aname Bara
nausko eilėraštyje “prasiveržė 
audringas elementarių naciona
linių teisių gynimas, protestas 
prieš pavergimą, rusifikacinę bei 
kolonijinę carizmo politiką. (....) 
‘Nu, Lietuva, nu, Dauguva” pos
mų, tiesiog nukreiptų prieš ca
rinę patvaldystę, negalima ver
tinti kaip šovinistinių ar nacio
nalistinių šūkių” (p. 212—213). 
Vis dėlto, sovietinio cenzoriaus 
tie Mikšytės žodžiai (jei jis- juos 
ir skaitė) neįtikino. Jis jautė, tą 
patį, ką ir Vaižganto “Pragiedru
liuose” carinis policininkas, gir
dėdamas jaunimą Baranausko 
kūrinį dainuojant: “Vyrai, tai 
maištas! Tokiuo jausmu dykai 
nedainuojama”. Tik, žinoma, 
jam tai buvo ne maištas ar re
voliucija, o pagal sovietinę ter
minologiją — konįrarevoliucija.
Cariniai žandarai, radę pas poe

tą P. Vaičaitį Baranausko dainos 
nuorašą, kratos protokole ją pa
vadino “priešvyriausybiniu kū
riniu” (protivopravitelstvennoje 
sočinenije). Lygiai ir sovietinis 
cenzorius išbraukė tą dainą kaip 
“protivopravitelstvennoje soči
nenije”.

Pačiame paskutiniame “Auš
ros” numeryje (1886 Nr. 6) iš
spausdintas J. Kalnėno (Juozo 
Andziulaičio) eilėraštis “O liuo
sybės Maskvužėlė”. Autorius pa
sišaipo iš Maskvos, kuri jį kaip 
“vagį kratinėjo” , ieškodama 
draudžiamųjų knygų, o turėjo 
geriau pažiūrėti jo minčių, nes 
“galvoje manoj, Maskvuže, yr ko 
tau bijoti!” Tai taiklus dūris ir 

dabartinei sovietinei Maskvai, 
kuri labiausiai ir baiminasi sun
kiai besukontroliuojamos savo 
valdiniuose laisvos minties, drą
siai reiškiamos Solženicynų, si- 
niavskių, Sacharovų, medvedevų, 
volpe — jeseninų, grigorenkų, 
gorbanevskų, marčenkų, bukovs- 
kių ir dar daugelio daugelio ki
tų, nes laisvojoje mintyje kaip tik 
ir glūdi didysis pavojus sovieti
niam absoliutizmui.

“Mažoji lietuviškoji tarybinė 
enciklopedija” pagiria Andziu
laitį, kad jis vienas iš pirmųjų 
platinęs socialistnes mintis ir 
griežtai pasisakęs prieš caro val
džią, betgi prideda: “Tačiau An
dziulaitis nepajėgė galutinai iš
sivaduoti iš liberalinės buržuazi
jos įtakos, neatskleidė jos sveti
mumo darbo žmonėms”. Kur gi 
tau ne!

Pacituokim neilgą Kalnėno ei
lėraštį:

O liuosybės Maskvužėlė
Suvis nederėjo, 
Nederėjo laisvužėlės, 
Tik toli nuėjo.
Ji nudėjo ją į svečią
Tolimą nevalią,
Kad tos žolės nebujotų 
Po dirvoną žalią.
Įsiveržus ji į maną 
Naktyje butelį,
Kaip pas vagį kratinėjo 
Kožnąjį daiktelį.
O tai knygų uždraustųjų, 
Raštų ieškinėjo...
Kvaile, kvaile, tau ieškoti 
Ne tenai reikėjo.
Jeigu būtum tu į galvą
Mano pažiūrėjus,
Tai daugybę būtum knygų

ATEITIES LITERATŪROS FONDAS 
UŽSIMOJO DIDELIAM DALYKUI

Vienas iš reikšmingųjų žings
nių kultūrinėje srityje yra Atei
ties Literatūros fondo įsteigimas. 
Sis Fondas, įsteigtas prieš 2 me
tus kelių ateitininkų sendraugių 
iniciatyva, jau spėjo ųžsirekomen 
luoti savais leidiniais. Fondo pir- 
min. dr. Kęstutis Keblys šią va
sarą Dainavoje stovyklavusiems 
sendraugiams suteikė informaci
jų apie dabartinę Fondo finan
sinę padėtį ir apie dabartinius jo 
planus. Fondo narių 1971 metais 
yra 47. Narių metinis mokestis 
— 20 dol. Nariai turi teisę rink
ti Fondo valdybą demokratiniu 
būdu ir gauti nemokamai tais 
metais išleidžiamus Fondo veika
lus. Šios stovyklos metu (rugpiū- 
Čip 1-8 d.) pradėtas intensyvus 
naujų narių verbavimas, nes rei
kalinga daugiau pajamų. Svar
biausias tikslas yra sutelkti lėšų 
šiuo metu ruošiamam didelės a- 
pimties veikalui — išeivijos lie-

Uždraustų laimėjusi..
Galvoje manoj vainikas
Laisvės tad žėrėjo!
Nežiniūns viens tau baisus, 

čion
Skarbus tuos sudėjo!
Taip tai, taip tai nemokėjai 
Knygų tu ieškoti;
Galvoj manoj, Maskvuže,
Yr ko tau bijoti!...

Kalnėno eilėraštis pažymėtas 
1885.X.13 data Taigi —

Metai 1885-ti,
O Maskvuže ta pati. 

tuvių poezijos antologijai (1944 
—1971). Šios antologijos redak
torius yra poetas Kazys Bradū
nas, o kritišką apžvalgą apie lie
tuvių išeivių poeziją rašo prof. 
Viktorija Skrupskelytė. Veikalas 
bus išleistas dar šiais metais. Ne
retas paklaus, ar apsimoka tokiai 
jaunai leidyklai su gana mažu fi
nansiniu užnugariu išleisti šito
kios didelės apimties knygą. At
sakymas gali būti paprastas: kiek 
vienam kultūriniam darbui lietu
vių visuomenė iki šiol sutelkda
vo pakankamai kapitalo. Tai ar
gi poezijos antologijai nebūtų rei
kiamo atgarsio?

Šis veikalas ypač yra svarbus, 
žinant, kad nauji keliai pokario 
metų lietuvių poezijai atkasti 
ir vieni iš reikšmingiausių kūri
nių sukurti kaip tik išeivijoje, o 
ne literatūrinį gyvenimą prievar
taujančioje okupacijoje. Sukaup
tas užsienio poetų įnašas ir da
bar dar nėra atsveriamas Lietu
voje gyvenančiųjų. Tad šis vei
kalas bus nepaprastos reikšmės 
visiems, besidomintiems lietuvių 
literatūra tiek čia, tiek ir pačio
je Lietuvoje.

Savotiškai tai liudija ir Vil
niuje leidžiamo literatūros mėne
sinio žurnalo “Pergalės” š. m. 
6-tame numeryje rodomas anto
logijai dėmesys, ją vertinant, 
knygai dar neišėjus. Be kita ko, 
anoje kazakevičinio tipo infor
macijoje rašoma: “Suprantama, 
į ją pateks kūriniai tik tų auto

rių, kurie vienaip ar kitaip susi
ję su pokarinės buržuazinės 
emigracijos veikla... išleis ją 
Chicagos katalikai”. Tikrai 
‘'Pergalės” informacija čionykš
tę mūsų literatūrinę situaciją 
tiksliai aptarė, gerai žinodama, 
kad išeivijoje vadinamų * ‘pažan
giųjų” poezijos iš viso nėra. O 
jeigu kokioj ten “Laisvėj” ar 
kitur ką nors vienas ar kitas 
seneliukas ir bando sueiliuoti, 
tai taip prastai ir atsilikėliškai, 
kad reikia su “Pergale” sutikti, 
jog tokiems mažaraščių posme
liams dar ne vieta rimtesnės 
antologijos puslapiuos. Antolo
gijos leidėją “Pergalė” nurodo 
Chicagos katalikus, nors ta 
“Pergalės” minima “užsienio 
lietuvių spauda” aiškiai infor
mavo, kad antologiją leidžia 
“Ateities” literatūros fondas, 
kurio ir pirmininkas ir valdyba 
gyvena visai ne Chicagoje, bet 
Detroite. Linksmai kalbant, 
“Pergalė”’ čia bijojo suminėti 
“Ateities” ir ateitininkų vardą 
ir tuo pačiu skaitytojams pasa
kyti, kad ateitininkai ir už van
denynų naujomis kartomis te
bėra jauni ir kultūriniam dar
bui pasišventę. Linksmai kal
bant, okupanto sukaustytai 
spaudai ateitininkas turi būti 
baisesnis už kataliką.

Kitais metais Fondas dės pas
tangas išleisti vertingų beletris
tikos veikalų. Per pirmus dvejus 
savo gyvenimo metus Fondas iš
leido išimtinai poezijos knygas: 
V. Bogutaitės, “Lietus ir laikas”, 
V. Šlaito ‘Aguonų gaisras”, Jau
nosios kartos poetų rinkinį “Til
tai ir tuneliai” jr D. Sadūnaitės 
“Laiškai Dievui”. Ateities Litera
tūros fondą administruoja Jani
na Udrienė, 24675 Thorndyke, 
Southfield, Mich. 48075.

J. Dėdinas

'Restauruojamas Pažaislis
Pagaliau Lietuvoje žadama 

restauruoti Kauno apylinkių 
perlą, Pažaislio bažnyčią ir vie
nuolyną. Restauracijos projekto 
vyriausioji architektė Stefa 
Čerškutė pasakoja, kad Pažais
lis po kurio laiko suspindės pir
mykščiu grožiu ir didingumu. 
Atjaunės pagrindiniai pastatai, 
bus atkurtos juose esančios me
no vertybės, senieji praėjimai. 
Nauju rūbu pasidabins centrinis 
vienuolyno pastatas su bažny
čia, kurios kupolas iškilęs į pen
kiasdešimties metrų aukštį. Sto
gai pasidengs raudonomis čer
pėmis, kupolas variu, o detalės 
apsirengs pilku smiltainiu. Bus 
taip, kaip buvo prieš šimtą me
tų, bus atstatyta koplyčia, kapi
tula, zakristija, galerijos. Dar 
žadama ir apšildyti elektra.

BV

Trys raudonos rožės
1944 metais buvo graži vasara. Netoliese trau
kinio augo nepaprasto grožio raudonų rožių 
krūmas. Prisiminęs laimingus savo su Julija 
gyvenimo metus ir tai, kad visa prasidėjo 
nuo rožės žiedo, nusprendžiau važiuoti mies
telin antru transprotu ir, nuėjęs prie krūmo, 
nuploviau gražiausią žiedą, kuriuo Julija la
bai džiaugėsi. Registracija vyko greitai ir sun
kvežimiai netrukus grįžo su vyrais. Sėdau vie- 
nan ir net neatsisveikinęs su Julija nuvažia
vau miestelin. Registracija vyko dideliame, 
matyt, tam tikslui pastatytam barake. Dar 
mums neprisiartinus prie jo, staiga sukaukė 
sirenos, ir visi buvome suvaryti į bunkerius. 
Nežinau, kiek laiko ten teko išsėdėti, nes mi
nutės atrodė ilgesnės už valandas. Kada pa
galiau sirenos paskelbė, kad pavojus praėjo, 
negalėjau pažinti miestelio. Degė namai, degė 
sunkvežimiai. Tekinas pasileidau bėgti trau
kinio link. Pribėgęs rožių krūmą, neradau jo
kio traukinio, lyg niekad toje vietoje nebuvo 

sustojęs joks traukinys. Aplinkui, kiek galėjau 
matyti, nebuvo nė gyvos dvasios.

—Ir kas atsitiko su Julija ir Saulium?
— Niekad jų nesutikau. Išieškojau visas 

stovyklas, skelbiausi kiekviename laikraštyje, 
bet niekas niekad nebuvo girdėjęs nei apie Ju
liją, nei apie Saulių.

Tylėdamas žiūrėjau į kristalą, kuriame žy
dėjo trys rožės. Nedrįsau nieko klausti. Gyve
nime pasitaiko momentų, kada tyla atrodo 
geriausia išeitis.

— Tu, tur būt, stebiesi, iš kur ir kam 
trys, o ne dvi rožės? — tyliai paklausė Kava
liūnas. Nežinau, ką sakyti. Kavaliūnas atsi
kėlė, nuėjo į kitą kambarį ir atnešė seną an
glišką meno žurnalą. Jis atskleidė vieną pusla
pį ir padavė man. Aš skaičiau:

“Jaunųjų dailininkų konkurse pirma pre
mija paskirta Sauliui Somenvhite, žinomo 
Los Angeles architekto Roberto Somenvhite 
ir ponios Julijos sūnui už jo paveikslą “Žve

jai”. Jaunasis dailininkas yra gimęs 1939 me
tais Kaune, Lietuvoje.”

Tame pačiame puslapyje buvo įdėta ir pa
veikslo nuotrauka. Tipiškame Kalifornijos e- 
žere, apsuptame palmėmis ir apelsinų me
džiais, du barzdoti vyrai primeną anuos Ge- 
nezareto ežero žvejus rengėsi leisti tinklą lyg 
laukdami To, kuriam nei tūkstančiai kilomet
rų, nei tūkstančiai metų neturi jokios reikš
mės, ateisiant ir pasakysiant: “Palikite savo 
tinklus ir sekite mane.”

Aš grąžinau Kavaliūnui žurnalą. Ilgą lai
ką sėdėjome tylėdami.

— Tai matai, esu buvęs ir Kalifornijoje, 
— su priverstine šypsena pagaliau prabilo 
Kavaliūnas, lyg norėdamas mane įtikinti, kad 
net sunkiausieji žmogų ištinkantieji smūgiai 
yra ne kas kita, o kasdieninė duona. —Te
lefonų knygoje radau Somerwhite adresą. Jis 
gyveno turtingųjų kvartale, ištaigingoje vi
loj. Nesąmoningai sustojau pas gėlininką ir 
nusipirkau raudoną rožę. Somerwhite kieme 
mane pasitiko berniukas su mergaite, gal pen
kių, ar keturių metų amžiaus.

— Ar galėčiau pamatyti poną Saulių?
O, jis mokykloje ir grįžta tik atosto

goms. Bet užeikite. Mama išvažiavo į krautu
vę ir tuoj grįš. Mano vardas Grace, o mano 

brolis Jim.
—Nepanašus į Saulių.

— Mano tėvelis jo antras tėvelis, — aiš
kino Jim .— Jo pirmas tėvelis žuvo kare. Bet 
jis turi nupiešęs jo paveikslą.

Mes įėjiome į svečių kambarį. Ant sienos 
kabėjo jauno vyro paveikslas, kuriame paži
nau save iš dvidešimt metų amžiaus nuo
traukos. !

— Mano tėvelis piešia didelius namus, — 
kalbėjo Grace, — ir daug kas ateina pas mus 
jų pirkti. Bet Saulius namų nepiešia. Dėl to 
niekas neateina pas jį ko pirkti. Iš kur jūs jį 
pažįstate? Gal jūs buvote jo pirmo tėvelio 
draugas?

-— Ne toks jau draugas, šiaip geras pa
žįstamas. Bet aš turiu eiti.

Pažengęs kelis žingsnius prisiminiau ro
žę. Atsigrįžau į Grace ir padaviau jai.

— Vienas mano pažįstamas prašė tai a- 
tiduoti tavo mamai.

Gėlė buvo gerai įpakuota ir Grace nega
lėjo žinoti, kas ten buvo.

— Kada jūs grįšite? — paklausė ji, bet aš 
neatsisukdamas jau skubėjau šaligatviu.

Vėlai vakare atsisveikinau Kavaliūną.
— Matai, tu eidamas į darbą nusiperki 

keletą pokelių cigarečių, o man gėlininkas kas 

rytą atneša tris raudonas rožes. Visi mes gyve
name pagal kokį nors įprotį.

•
Netrukus po to mūsų pasikalbėjimo, išsi

kėliau Chicagon. Ne per seniausiai tarnybos 
reikalais turėjau važiuoti į Nevv Yorką. Ma
no kelias ėjo netoli nuo tos vietos, kur kartą 
dirbo šimtas žmonių, o Kavaliūnas šlavė. 
Smalsumo vedamas, patikrinau tvarkaraštį ir 
pastebėjau, kad sustojęs ten suvėluočiau ma
žiau negu šešias valandas. Pagunda buvo 
per didelė.

Kada išlipau stotyje, negalėjau tos vietos 
atpažinti. Ten, kur kadaise stovėjo mūsų dirb
tuvė, mano namas ir Kavaliūno butas, teli
ko plynas traktoriais išlygintas laukas. Jame 
buvo privežta daugybė milžiniškų plieninių 
sijų, kurių keletas jau stovėjo suspaudę tarp 
savęs didžiulį nepermatomo stiklo gabalą. Su
pratau, kad už kelių mėnesių ten dirbs kelio
lika, ar gal net keliasdešimt tūkstančių dar
bininkų. Stebėjausi, ar tai pripuolamai ne Ro
berto Somenvhite projektas ir ar iš tų tūks
tančių darbininkų bent vienas ant savo stalo 
laikys jei ne rožę, tai žibuoklę.
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PRADEDANT ANTRUOSIUS 
LIETUVIU KALBOS STUDIJŲ METUS 

CHICAGOS UNIVERSITETE
Pokalbis su dr. P. Joniku

Artinantis naujiems, antrie
siems, lietuvių kalbos studijų 
metams Chicagos universitete 
(University of Chicago), kreipė
mės j dr. P. Joniką, Chicagos 
universiteto baltistikos bei lie
tuvių kalbotyros profesorių, si 
kai kuriais klausimais.

— Kaip sėkmingi buvo pra
eitieji lietuvių kalbos studijų 
metai Chicagos universitete?

_  Tai imti tenka reliatyviai. 
Lyginant su kai kurių kitų, kad

ir didesnių indoeuropiečių tau
tų kalbų studijomis, lietuviško
sios čia, rodos, neužsileido. Ži
nia, lietuvių kalbos studijos 
įvestos j universitetus ne dėl ja 
kabančiųjų skaičiaus. Be abejo, 
visada pageidautina didesnio 
studijuojančiųjų skaičiaus.

— Kas ir kuriuo tikslu Chi
cagos universitete studijuoja lie
tuvių kalbos, kalbotyros daly
kus?

— Studentų buvo lietuvių ir 
nelietuvių. Lietuvių, bent dalis, 
studijuoja, norėdami moksliškai 
savo gimtąją ka'bą pažinti, o 
kai kas ima ir elementarin. (ne- 
kalbotyrinį) lietuvių kalbos kur
są vietoj kurios kitos kalbos, no
rėdamas tuo būdu gauti sveti
mosios (t, y. neanglų) kalbos 
įskaitą, vad. kreditą. Kai kas 
lietuvių ima ir kurį nors kalbo- 
tyrin. kalbos kursą (pvz. lietu
vių kalbos struktūros), kuris 
studentui, kad ir kitą mokslo 
šaką (pvz. antropologiją) studi
juojančiam, duoda reikalingą 
kreditą. Amerikiečiai, nors ir 
studijuoją kitas kalbas, lietuvių 
kalbą kai kas ima savo pagrin
dinei specialybei paremti bei pa
gilinti.

— Ar gauna lietuvių kalbo
tyros studijas einantieji finansi
nės paramos?

— Pats universitetas kai ku
riems geresniems studentams, 
studijuojantiems vienus ar ki
tus dalykus, įskaitant ir lietuvių 
kalbą, duoda stipendijų. Savo 
keliu ir kai kurios lietuvių orga
nizacijos yra jau skyrusios pi
niginę paramą lietuvių kalbos 
studijoms Chicagos universite
te. Vienas LB vadovybės parei
gūnas yra pareiškęs, kad asme
nims, norintiems studijuoti čia 
lietuvių kalbą, piniginė parama 
galinti būti surasta.

— Minėjote, kad vis dėlto bū
tų pageidauta susilaukti dau
giau shidentų, studijuojančių 
lietuvių kalbą. Kokiu būdu, ma
note, to galima būtų pasiekti?

— Žinoma, galėtų čia būti 
įvairių būdų. Apskritai svarbu, 
kad patys lietuviai daugiau skir

tų tam dėmesio ir organizuočiau 
bei energingiau imtųsi praktinių 
žygių. Vieno ar dviejų asmenų 
tam nepakaks. Pirmoje eilėj' 
įvairios, labiausiai akademinės, 
kultūrinės organizacijos bei sam 
būriai (ypač pačių studentų ir 
Bendruomenės) čia turėtų ir ga
lėtų daugiau pasireikšti. Yra 
sudaryta tam reikalui ir tam 
tikra komisija. Galėtų klausyto
jų skaičių padidinti ir kitų, bent 
vietinių universitetų ir aukštųjų 
mokyklų studentai, kurie galėtų 
pasinaudoti proga, ateidami į 
Chicagos universitetą išklausyti 
kai kurių lietuvių k. kursų, už 
kuriuos ne vienas lengviau ir 
savo Studijoms kreditų įsigytų, 
o tuo pačiu ir bent iš dalies ir su 
gimtąja kalba turėtų progos su
sipažinti. O ir mūsų mecenatai 
galėtų čia gražiai ir originaliai 
nusipelnyti, pvz. paskyrę (ar 
įsteigę savo vardo) stipendiją 
studentui, kuris galėtų baigti 
universitetą, kartu išeidamas ir 
visą lietuvių kalbos programą 
Chicagos universitete. Be to, ir 
šiaip asmenys, besidomį lietuvių 
kalbos studijomis, gali lankyti 
Chicagos universitete lietuvių 
kalbos bei kalbotyros programą 
he jokio mokesčio, gavę iš dės
tytojo sutikimą. Tik, žinoma, jie 
negalės gauti oficialių išeitojo 
kurso įskaitų. Ligi šiol lietuvių 
fi-k vienas toks uolus asmuo te
lankė lietuvių kalbos paskaitas.

— Ar aalėtų ir šioms studi
jomis atsiliepti pastaruoju laiku 
kyląs susidomėjimas etninių 
mažumų kultūromis JAV?

— Kaip žinoma, JAV įstaty
mu leidėiai yra paruošę įstaty
mo projektą šio krašto tautinių 
kuPūrų studiioms remti. Ir di
džiom angliškoji amerikiečių 
spauda, rodos, dabar duoda 
daugiau vietos straipsniams, iš
kepantiems kultūrų bei jų puo
selėjimo svarbą pačios Ameri
kos kultūros raidai. Neseniai 
(rugp. 29 d.) tuo reikalu “Chi
cago Tribūne" įdėjo gražų kun. 
B. Markaičio straipsnį. Taigi ge
rėja klimatas, kuris palaipsniui 
turėtų sudaryti palankesnes są
lygas bei pamatuotą didesnį su
sidomėjimą ir lituanistinėmis bei 
lietuvių ka'bos studijomis. Tam 
i’gainiui turės atsiliepti ir Baltų 
studijų ugdymo sąjunga (Asso
ciation for the Advancement of 
Baltic Studies), pačių pa'baltie- 
čių šiame krašte įkurta. Tačiau 
organizuotos lietuvių visuome
nės ir paties akademinio jauni
mo pastangos ir čia nedelsiant 
reikalingos. K. A. G.

»
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VIENAM lt MŪSŲ ATSISKYRUS
Aną karštą rugpiūčio rytmetį, 

kai laidojom staigiai ir tragiškai 
žuvusį Juozą, kapinėse viena jaut 
ri, lęsangelietė pasakė: “Užuojau- 

1 tos jūsų — rašytojų — šeimai...” 
Ir tie jos žodžiai tikrai guodė. Su
pratimas, kad rašytojai esame 
lyg viena šeima, kad kai vienam 
skauda ar kai vienas žūva, esame 
paliesti to skausmo ir liūdesio vi
si. Paliesti ir skaitytojai.

Dail. V. Palaimai 60 metų

Lietuvoje gyvenąs dailininkas 
Vytautas Palaima rugpiūčio 24 d. 
paminėjo 60-sias gimimo meti
nes. V. Palaima daugiausia pasi
žymėjo kaip talentingas teatro 
spektaklių apipavidalintojas. Pa
laima per ilgus darbo metus Kau
no, Šiaulių, Klaipėdos ir Vilniaus 
teatrų scenose sukūrė dekoracijų 
apie 90 spektaklių. Nuo 1947 m. 
V. Palaima vadovauja Vilniaus 
Dailės instituto teatro dekoraci
jų studijai.

• Knyga apie Solženyciną. 
Harper & Row leidykla išleido 
knygą “Solzhenitsyn. A Docu- 
mentary Record". Čia sudėti 
laiškai, kalbos, straipsniai to 
Nobelio premiją laimėjusio au
toriaus, taip pat jo puolimai bei 
pavaizduojamos jo kovos, sie
kiant kūrybos laisvės. Redagavo 
L. Labedz. Kaina 7 dol, 95 et.

OLYMPIA
ROYAL 

GRUNDIG
ZENITH

RAŠOMOS VISOMIS KALBOMIS: IR 
ELEKTRINĖS. RADIO, TV IR BIZNIO 
MAŠINĖLĖS, PIGIAI IR GREITAI.

SPARTA
J. L.Giedraitis
10 Barry Drive
E. Nortnport, N.Y. 11731
Tel. (516) 757 0055
Chicago 476 7399 vakare

Cosmos Parcels Express Corp.
Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS J LIETUVA, LATVIJĄ. 
ESTO NI JĄ, UKRAINIJĄ ir 1.1.

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

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

giško žvilgsnio stinga mūsų neda
lių dykumose ir mūsų skirtingų 
temperamentų kaitrose. Tave mi
nėsime, kaip minime kiekvieną 
brangų lietuvį, mūsų nedaugely 
laisvų ir laimingų valandų.

Tavo prisiminimą labiausiai pa
gerbsime taikumu ir kūryba. Ir 
visi losangeliečiai, tavo gyvo

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
affiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus dovanų pažymėjimams, automobiliams, šal
dytuvams televizijų aparatams, radijo transistoriams, magne
tofonams (tapė recorders) ir daug kitiems dalykams, taip pat 
BUTAMS savo giminėms ir draugams gyvenantiems Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose

COSMOS PARCELS EKPRESS CORP. 
Kreipkite dėmesį į naują Adresą:
488 MADISON AVENUE

Floor 21st
NEW YORK, N. Y. 10022
Tel.: (212) 758 1150/1

nežiūrint pažiūrų skirtumų, nebo 
jant amžiaus, temperamentų, kū 
rybinės skalės, žanrų, atsiekimų 
ir laimėjimų įvairumo, atspaustų 
knygų ar straipsnių skaičiaus, los
angeliečiai rašytojai jutome, kad žingsnius čia pamėgę, tikiu, ne
esame lyg viena šeima, dalelė vi-' užmirš Tavęs maldose ir dėmesy 
sos kuriančios lietuvių išeivijos, Tavo darbams bei kūrybai.

i jungiamos bendrų vargų ir gaivi
namos tų pačių vilčių.

Gasparas Velička, prof. Myko-
i,

— tie rašytojų draugijos nariai 
buvo skausmingai palydėti neto
limoje praeity, priglausti Kalifor
nijos kalnelių, bet neužmiršti. 
Dabar atsiskyrė ir Juozas Tininis. 
Netikėtai, staigiai, likiminiai iš
plėštas iš gyvenimo, kaip netai
ku buvo atimti iš kuriančios lie
tuvių išeivijos ajL A. .Škėma ir 

j A. Mackus. Likome parblokšti ir 
nuliūdę, bet, gal būt, labiau su
glaudinti ir dar šiltesnio kūrybi
nio ir draugiškumo jausmo ap
gaubti. Juozo mirtis, gal būt, pri
minė mums visiems laiko bran
gumą, savo jėgų tausojimą ir ati
davimą mūsų tautai kūrybinės 
duoklės, kiek tik jos pajėgiame 
duoti.

Ilsėkis ramiai, mūsų Brangus 
Juozai Tinini. Tavęs pasigešim 
pokalbiuose, bendruomeniniuose 
suėjimuose. Tavo ramaus ir drau-

Los Angeles margame lietuvių )as Biržiška> Prana’s Lembertas, 
rz avi i za z I ry rg n ry t Ui , rl z> L. v 1t ...gyvenime dažnai būdavo pabrė

žiama rašytojų gausumas. Už tai 
mes buvome likimui dėkingi. Ir,

J. Tininis

DABARTIES BRITŲ IR AMERIKIEČIŲ ROMANAS
Literatūrinės kritikos ir li- 

ter. istorijos knygų tarpe tarp 
naujųjų veikalų užtinkame Ber
nardo Bergcnzi knygą “The Si- 
tuation of the Novel” (išleido 
Pittsburgh universitetas, 1971 
m., 226 psl., kaina 6 dol. 95 et.).

Autorius yra dėstytojas 
Warwick universitete, Anglijo
je. Yra parašęs knygų apie H. 
G. Wells ir T. S. Eliot, išleidęs 
Savo poezijos rinkinį ir davęs 
studijinį veikalą “Sphere His- 
tory of Literature in the Eng- 
lish”. Taigi, yra kvalifikuotas 
duoti šią studiją apie anglų ir 
amerikiečių romaną.

Šiame veikale suglaustai, kon 
spektyviai peržvelgia didelę dau 
gybę veikalų, kad vien jų auto
rių sąrašas užima 6 puslapius. 
Čia užtinkami K. Amis, S. 
Beckett, A. Burgess, T. S. Eliot, 
Graham Greene, E. Heming- 
way, Henry James, James Joy
ce, A. Moravia, C. P. Snow, Eve 
lyn Waugh ir daugybė kitų.

B. Bergonzi gerai pažįsta ang 
lų ir amerikiečių literatūrą. Ne 
tik duoda suglaustus šimtų vei
kalų aptarimus' ir vertinimus, 
bet net daro palyginimus tarp 
atskirų laidų, praveda paraleles 
su europiečiais rašytojais. Ap

taręs eilę amerikiečių autorių, 
jis daro išvadą: “jie turi inte
lektualinę jėgą, gabumą panau
doti žodį ir tam tikrą laipsnį iš
radingumo, ko nerandame dau
gumoje anglų bendralaikių. Ra
šydami beletristinį veikalą, jie 
problemas svarsto intensyviu, 
tiriančiu sąžiningumu, ir jų 
sprendimai yra modernūs, pagal 
Amerikos beletristikos tradici
ją, pabrėžiant fantastiškus, mi
tinius, alegorinius dalykus, at
randant savo pačių ‘pasaulį’... 
Jie taipgi parodo romaną, atsir- 
veriantį ne tik literatūriškiems 
elementams, o ir humoro gaba
lams, mokslinei beletristikai ir 
k. Šių rašytojų rankose roma
nas išaugo išradingumo gausu
mu, bet kartu pasuko į trapu
mą, lėkštumą, kur tradiciniai 
žmonių užmojai ir emocijos 
raiškiai išnykę...”

Plačiau aptaręs anglų ir ame
rikiečių romaną, autorius pabai 
goję skiria vietos ir novelei bei 
anapus beletristikos esantiems 
veikalams, kaip autobiografijai 
ir vadinamiems dokumenti
niams kūriniams. Veikalas bus 
įdomus turintiems jau gilesnį 
anglų ir amerikiečių literatūros 
pažinimą. J. Pr.

Alė Rūta

G £ L £ S
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

tr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia 
3443 W. OSrd Street, Chicago, Illinois 

TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos rulijai 

stereo.
Krautuvė Marųuette Parke 

Pardavimas tr taisymas
MIGLINAS TV 

234« W. 69th St. — tel. 776-14*4

1046 — 2<>% — 8006 pigiau niokpsp
už apdraudą nuo ugnlea Ir automo 
bfllo pas
FRANK ZAPOLIS

3208 h VVest »ftth Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 Ir GR 0-433#

SKYRIAI:
NEW YORK, N. Y. 10003, 39 Second Avenue 
NEW YORK, N. Y. 10011, 135 W. 14th Street 
BOSTON, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue 
BOSTON, Mass. 02127, 389 West Broadway 
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue 
CHICAGO, III. 60622, 2222 VVest Chicago Avenue 
CHICAGO, III. 60608, 3333 S. Halsted Street 
CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 Statė Road 
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfleld Avenue 
GRAND RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge SL N. W. 
HAMTRAMCK. Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue 
HARTFORD, Conn. 06114. 200 Franklin Avenue 
LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St.
LOS ANGELES, Callf. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 
NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard 
NEVVARK, N. J. 07106, 698 Sanford Avenue 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street 
PATERSON. N. J.. 99 Main Street 
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street 
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Callf. 94115, 2076 Sutter Street 
VVATERBURY, Conn., 905 Bank Street 
WARREN, Mich. 48092, 29200 De Quindre, >/2 Block 

of 12 Mile Road 
VVOODHAVEN, N. Y. 11421, 94 - 08 Jamaica Avė. 
WORCESTER, Mass. 01610, 169 Milbury Street 
YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street 
IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Springfleld Avenue

Tel.: AL 4-545« 
CH 3-2583

LI 2-1767 
268-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
GL 8-2256 

365-5255 
246-9274 

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

373-8783 
GR 2-6387 

274-640H 
3-4818 
1-2750 
6-1571 
6-6766

PO
HU 
FI 
PL

North
Tel.: 751-6760/1 

Tel.: 441-4712 
SW 8-2868 

RI 3-0441 
374-6446

IĮ;'

ŠEIMAI?

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į

Chicago Savings and Loan Assn
PHILOMENA D. PAKEL, Pres.

6245 SO. WESTERN AVĖ

AK JŪSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JŪSŲ

AR JŪSŲ KROSNIS PASENO?
AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORĖTUMĖT KVĖPUOTI

GRYNU ŠALTU ORU?
★ CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ duoda pasko
las prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau, bet kokiems 
namų pagerinimams. O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams? 
Arba gal norite įsigyti nuosavą Damą, jei iki šiol jo neturite ir jums 
nusibodo mokėti aukštas nuomas?
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EUROPOS LIETUVIAI DAINUOS 
CHICAGOJE

Vaikystės dienomis nepaprastai ri’-.os vokiečių 
mėgome muziką. Išgirdę dainą, čio vadovybei 
spontaniškai pradėdavome ir mes mėgsti ryšį ir 
dainuoti dviem balsais. Taip iš certo Chicagos lietuviams. Kon- 
Vokiėtijos rašo Alfredas Šaltys, 
kuris su savo sesute Astra netru- \ 
kus pradės koncertinę kelionę A- [ 
merikoje.

Astra ir Alfredas dvynukai. Gi kai ir ['wai) gyvena Gldenburgo 
mė 1944 metais Kėdainiuose. Ar- apylinkėje. Laiške rašoma, kad 
tėjant kare veiksmams, Šalčių šei- abu labai džiaugiasi sudaryta ga
ma pasitraukė Vakarų link. Per- limybe pamatyti Ameriką ir y- 
gyvenę bombardavimus ir įvai- P^t’^gai pasirodymu Chicagos

kolonijose. Margu- 
pavyko laiku už- 
susitarti dėl kon

certas bus rugsėjo 19 d. Jauni
mo centre. Šiam koncertui ren
giamas didesnis lietuviškų dainų 
repertuaras. Šalčių šeima (7 vai-

apylinkėje. Laiške rašoma, kad

gyvenę bombardavimus ir įvai- Patingai pasirodymu Chicagos 
rius nepriteklius, sulaukė karo pa- lietuviams. Jiedu labai norėtų ap- 
baiges britų zonoje, Vokietijoje. 
Apylinkėje nebuvo lietuviškųjų 
mokyklų, todėl dvynukams teko 
lankyti vokiečių pradžios mokyk
lą. 1958 m. jiedu įstojo į lietu
vių Vasario 16 gimnaziją. Čia 
mokiniai buvo sudarę orkestrėlį, 
j kurį bematant įsijungė ir abu 
dvynukai. Buvo malonu moky
tis lietuvviškoje aplinkoje ir la
bai smagu groti ir dainuoti lie
tuviškas dainas, rašo Ąlfredas Sal 
tys. Vasario 16 gimnazijoje buvo 
atpažintas dvynukų muzikinis ta
lentas. Vėliau, mokytojų paska
tinta, Astra įstojo j muzikos mo
kyklą ir gautomis žiniomis da
lindavosi su savo broliu Alfre
du. Taip abu pradėjo plačiau 
reikštis vokiečių ir lietuvių ren
giniuose, minėjimuose ir pan.

Alfredas rašo: ‘Mums sekėsi 
dainuoti. Visur maloniai priim
davo ir pagirdavo. Vieną kartą 
dainavome pas vokiečius. Ir čia, 
išgirdęs mūsų dainas, vienas mu
zikas ekspertas susižavėjo mūsų 
dainavimu. Jis mūsų jau nebepa
leido. Supažindino su plokštelių 
gamintojais. Jie, ilgai nelaukda
mi, pasiūlė išleisti ilgo grojimo 
plokštelę. Sutikome. Taip ir gi
mė plokštelė “Du geheorst su 
mir”, kurią išleido garsi vokie
čių Somerset leidykla. Plokšte
lėje įrašyta 12 dainų vokiečių ir 
anglų kalbomis. įdainuota plokš
telė susilaukė nemažo pasiseki
mo Vokietijoje ir kitose valsty
bėse. Dabar, bendraudami su ta 
pačia leidykla, ruošiame naują 
plokštelę, kuri pasirodys ateinan
čių metų pradžioje”.
Tarpininkaujant minėtai plokš

telių leidyklai, dabar Astra ir Al
fredas Šalčiai atvyksta j Ameri
ką ir dainuos čia didesnėse Ame-

lankyti visas lietuvių kolonijas ir 
[plačiau susipažinti su čionykšte 
lietuvių veikla. Deja, ribotas lai
kas ir pasirašyta sutartis nelei
džia to padaryti.

. ptr.

• Vilniuje išleistojo Juozo 
Pikčilingio knygoje “Lietuvių 
kalbos stilistika’’ (342 psl. 1 da
lis) šalia kitų klausimų, aptaria
mas kalbos aiškumas, tikslu
mas, paprastumas, grynumas, 
glaustumas, gyvumas, įtaigu- 
ir kt. Knyga skirta studentams, 
studijuojantiems lietuvių kalbą 
ir literatūrą bei žurnalistiką.

• Vargonų menininkas Leo
poldas Digrys š. m. rugpjūčio 
mėn. grojo rytų Vokietijos mies
tuose. Tai buvo trečioji Digrio 
išvyka į R. Vokietiją, šį pavasa
rį jis koncertavo Fed. Vokieti
jos miestuose — Bremene ir 
Tiubingene. Tuo pačiu metu sol. 
E. Kaniava koncertavo š:aurės 
Kaukaze, ten surengęs dešimtį 
koncertų.

• Ar okup. Lietuvos gyvento
jai mielai lanko rusų teatro 
gastroles? Aiškiai — ne. “Tie
sa”, rugp. 17 skelbė, kad Jona
voje (17,000 gyventojų) atsilan
kius rusų Vologdos dramos te
atrui, spektaklis neįvykęs, nes... 
salėje sėdėjo vos aštuoni žmo
nės. Kaltė verčiama nepakanka
mai reklamai...

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo Ir visus kltu» 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

""pETE^ ^AlTTO* REPAm"*
Taisau MOTORUS. STA’HDŽIUS. 

Transmisijas Starterius, Alternato- 
rius. Motor Tunc-up Ir kitus pa- 
taisymus PETRAS PISNVS, sav., 
(1211- 15 South Damen Avenue — 
TEL. 737 - 3988. - ^3*
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Astra ir Alfredas Šalčiai

Šių dabartinių modernių laikų I simbolizmą ir perdaug ištęstą pa- 
australietis tėvas išveža savo ge- Į baigą, nes jis pastatė filmą, kuris 
rai išauklėtą 14 m dukterį ir ly-[ persekioja žiūrovą dar ilgai jam 
giai mandagų 7 m. sūnų į dyku
mas piknikauti. Jis mėgina nužu
dyti vaikus, pradėdamas nuo sū
naus. Nepasisekus, jis susprogdi
na savo automobilį ir pats jame 
nusižudo.

Vaikai išklysta į dykumas tik 
su savo pasiimto valgio likučiais. 
Jie susitinka laukinį berniuką — 
piemenį šios šalies gyventoją. 
Austrąlietis vyrukas buvo išsiųs
tas po dykumas pavaikščioti (iš 

Į to ir filmo pavadinimas “Walk- 
i about”) — ištvermės bandymui, 
kurį jauni vyrai turi išlaikyti 
prieš įgaudami suaugusio stovį. 
Trejetukas susidraugauja.

Baltųjų vaikų nešiojamam ra
dijo aparatui skardenanj “rock” 
muziką, jie visiškai priklauso nuo 
savo draugo kas liečia maistą, 
vandenį ir kryptį. Jis išveda juos 
į kelią. Tada, pagal savo taute
lės paprotį, jis pašoka “poravi
mosi” šokį mergaitei. Ji to ne
supranta. Jų draugystė baigiasi 
didžiausia tragedija.

Jaunimo vaidyba reto gilumo 
ir subtilumo. Jenny Agutter — 
mergaitės rolėje, Lucien John— 

| mažamečio brolio ir David Gum- 
| pilil — primityvaus vietinio jau- 
inuolio yra tiesiog kaip iš realaus 
gyvenimo rėmų išimti. Dėka jų, 
o taip pat Nicholas Roeg jaut
rios fotografijos bei sumanios re
žisūros, “VValkabout” iškyla aukš 

jčiau paprastų nuotykių, dėstyda
mas mintį apie “civilizacijos” 
vertę.

Režisieriui galima dovanoti jo 
retkartinj palinkimą j freudinį

išėjus iš teatro.

Šį filmą galima būtų palyginti 
tik su ‘TTie Green Wall”, kuris 
laimėjo pirmą premiją praeitu 
metų Chicagos filmu festivaly.

Nors yra pora žiaurių scenų ir 
trumpos plikumo akimirkos, ta
čiau šios labai atsargiai atliktos, 
panašiai, kaip filme “Romeo ir 
Julija”, ir “Walkabout” yra fil
mas stipriai rekomenduotinas tė
vams nusivesti savo dvylikme- 
mečius ir vyresnius vaikus pažiū- ■ 
rėti. Jis ir klasifikuotas tinkamu' 
visiems tėvų nuožiūra. O pamo
kų iš jo bus išsinešta net keletas.1 
Jame pamokoma labai vertingai,, 
kaip žmonėms reikia imtis atsa-i 
komybės dėl kitų gero. '

Rimtai ir blaiviai svarstant, ko 
kie baisūs yra šališkumo ir rasi
nių žiaurumų rezultatai. Net, kai 
jie nenoromis vyksta, kaip šiame 
filme. To pavaizdavimas yra 
“Walkabout” didžiausias trium
fas.

Nors gal laukinis berniukas ga 
Ii turėti ir siauresnį gyvenimo 
vaizdą, negu jo dvejetas draugų, 
tačiau jo širdis daug jautresnė. 
Savo nuosavame pasaulyje jis su
derino gamtą su savo reikalavi
mais ir net su esančių jo aplin
koje. Ar ne tai turėtų rūpėti ir ci
vilizacijai?

• Dabarties prancūzų litera
tūra. Rutgers leidykla davė 
naują veikalą “Contemporary 
Franch Literature”. Tai surink
ti J. O’Brien essays . Redagavo 
L. S. Rcudiez. 300 psl. Kaina 
12 dol. 50 et.

• Dr. Roger Sorbo, Pittsbur- 
gho universitetą baigęs atomi
nis specialistas, tapo bažnyčios 
muzikos vadovu Bramptone, 
Ont., Kanadoje, aiškindamas, 
kad jis negavo kitos tarnybos 
šeimai išlaikyti.

• Vilnioje išleista Rainutės 
Skučaitės pjesė “Septinta kėdė”, 
kur ji svarsto žmogaus kaltės 
ir atsakomybės klausimą, ieško 
žmonių susvetimėjimo priežas
čių.

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

[R MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago. Illinois 66629

Telef. PRospeet 6-8998

ĮVAIRUMAI
Aukščiau paprastų nuotykių

STASE SEMENIENE
t

• LIewellyn Miller, 72 m. am
žiaus, rašytojas, redaktorius, 
dramos kritikas mirė New Yor-'

t

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

“Walkabout” yra išimtinai ge
ras filmas, kokių dabar labai re
tai tepasitaiko. Nežiūrint vieno 
kito trūkumo, tai yra su gilesne 
mintimi ir pamokantis filmas.

Pradžioje galėtų atrodyti, kad

tu ir mums, čia su jais gyvenan- 
tiems. Tačiau vien pamąsčius, 
kas galėtų atsitikti jiems ir mums, 
jei gyvenimo laikrodis taip, imtų 
ir atsuktų laiko rodykles ir nu
tupdytų visus indėnų krašte prieš

• Filmų istorija. Iš epaudos ekrane ro(jonias gyvenimas yra kokius, sakytume, pusantro šim-
išėjo veikalas “A Short Story 
of the Movies”. Išleido Pegasus. 
Autorius — G. Mast. Popieriaus 
apdarais 4 dol. 95 et.

WAGNER & SONS
Typewrltere — Addimr Machinee 

Checkwrltere 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
VlrS 60 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 8. Pulaski Rd Tel. 581-4111

AldCE’S IIESTAURANT 
IJtlmanlnn A American Style 

StTved Daily
Meut or Ham Dumplings tv/l>ncbn 
w/baoon sauce. c’heese tkimpllngs 
& Sour Crcam Kugelis * Sour Cream.

FT1ATURINO NOW 
Our Pamotu Cold Port Soup 

. CDOBED SUNDAYS 
320(1 S. HALSTED. 812-8813

(Minimum $5,000)

6%
2 Years Savings

Certificates

Nuo
1914 Metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėkoja
me Jums už mums paro
dytą pasitikėjimą. Mes 
norėtume būti Jums nau
dingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

5%
Ali accounts com- 
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ųuartcrly.

Frank Zogst, President

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

Tel. Virginia 7-7258 - 59

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

VI 7-1515

Į labai svetimas šio krašto gyven-

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — FURY — VAGIANT — SATELITE — STATION WAGONS 

ROADRUNNER — BARRACUDA — DUSTER
Pirkite dabar, kai kainos yra žymiai sumažintos 1971 metų visiems 

automobiliams prieš pasirodant naujiems 1972 modeliams,

4030 Archer Avenue Tel

$1915*
•$1915. Manufacturer's suggested retail prie# for a Crlcket 

available at seleeted Plymouth dealers'. Prica excludes stata 
and local texes, destlnation charges, and dealer new-car 
preparation charges.

to metų, tada būti} susidurta su 1 
tojams — amerikiečiams, o kar-i žiauria realybe. '

AUTHORIZED OEALFRS CHRYSLER
Ęįjjf MOTORS CORPORATION

k

ANTROJI BANGA

■■
■■ ■■ ■■
■■■■
!

* Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
* Portretūra
* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

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

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane

Mokamas už dviejų Me- Naujas aukštas divl-
tu CerurtcatŲ sąskaitas dendas mokamas už

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

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
PIRMAD. ta- KETVIRTAD.......... » v. r. 11d 9 v. V.

VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD................9 v. r. iki 5 v._v.
ŠEŠTAD. » v. r. iki 11 ». d. — Trečlad. uždaryta.

Chrysler - 
Plymouth 
Prices 

start at
1

Apie šį romaną rase •

“O. Nendrė lengvu sti/umi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį aukštų idealų, .dliai religingą, suprantantį so
cialinius reikalus” (Darbininkas, *'970, 73 nr.).

“O. Nendrės pasakojimas apie iii yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių” (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.).

Knyga gaunama “DRAUGE” ir pas platintojus.
Kaina $3.50.

i



šeštadienis, 1971 m. rugsėjo mėn. 11 d. Nr. 213 (37) — psl. 7

Studija apie lietuvių 
išeivijos poeziją

“Ateities” literatūros fondo 
leidžiamai išeivijos lietuvių poe
zijos antologijai akademinį įva
dą parašė prof. Viktorija 
Skrupskclytė. Apie 50 psl. už
imančioje studijoje ji apžvelgia 
visą, antologijoj reprezentuo
jamą, 1945-1971 metų išeivijos 
poezijos laikotarpį. Tai bus pir
mas tokios apimties šio išskir
tinio ir išskirtinėse aplinkybėse 
susiformavusio mūsų poezijos 
kelio aptarimas bei vertinimas. 
Antologija šiuo metu jau bai
giama rinkti ir koreguoti "Drau 
go” spaustuvėje.

Jos įvado autorė prof. Vikto
rija Skrupskelytė, jau kuris lai
kas sėkmingai profesoriaujanti 
Oberlino kolegijoje, Oberlin, 
Ohio 44074, šiuo metu paskirta 
ten viso romanų kalbų departa
mento administratore — vedėja.

Vaišvilko tema mūsų 
literatūroje

Informaciją apie spausdina
mą J. Kralikaurko romaną 
“Vaišvilką”, paskelbtą rug
piūčio 21 d. “Drauge ", patiksli
name ta prasme, kad jau ir 
anksčiau Mindaugo sūnaus 
Vaišvilko tema mūsų grožinėje 
literatūroje buvo naudota. Sa
kysim, neseniai pasirodžiusioje 
Vytauto Alanto novelių knygoje 
viena iš knygos gerųjų novelių, 
užimanti net 60 leidinio pusla
pių, “Viešpats ieško Viešpaties” 
yra kaip tik pagrįsta istorine 
Vaišvilko tema.

Gintaro muziejus Palangos
Palangos gintaro muziejus(į- 

rengtas Tiškevičiaus buv. parko 
rūmuose) nuolat plečiamas. 19- 
69 m. jis buvo gerokai pertvar
kytas ir išplėstas. Atskiroje salė
je parodomi įvairių dailininkų 
gintaro dirbiniai.

Tačiau, kaip pastebima rugp. 
10 d. “Tiesoje”, tame muziejuje 
dar daug ko pasigendama. Tok,s 
muziejus turėtų tapti ne tik me
no, bet ir mokslo šventove. Da
bar gi kai kurių eksponatų pa
aiškinimai yra nepakankamai 
moksliški, gana ginčytini. Muzie
jui trūksta įvairių specialistų pa
galbos.

Keramikų simpoziumas 
Vilniuje

Rugpiūčio 18 d. Vilniuje ati
darytas keramikų simpoziumas ir 
buvo atidaryta paroda “TSRS ke
ramika". Toks simpoziumas So
vietų Sąjungoje surengtas pirmą 
kartą. Atvyko keramikai iš šių 
valstybių: Lenkijos, Bulgarijos, 
Vengrijos, Jugoslavijos, Rumuni
jos, Čekoslovakijos, Rytų Vokieti
jos, Korėjos, Vietnamo, Mongoli
jos, Kubos. Tikėtasi dalyvausiant 
ir Italijai bei Prancūzijai. Lietu
vos keramikos meistrai tikėjosi, 
kad šis simpoziumas —jis už
truks visą mėnesį — bus paska
ta dar žymesniam keramikos vys
tymuisi Lietuvoje.'

To simpoziumo organizacinio 
komiteto pirm. prof. J. Kuzmins- 
kis spaudos konferencijoje teigė, 
kad šio tarptautinio simpoziumo 
tikslas — aptarti nacionalinių 
tradicijų šiuolaikinėje keramiko
je temą. Simpoziumo dalyviai — 
daugiau kaip 40 dailininkų iš į- 
vairių kraštų, — iki rugsėjo 13 
d. dirba Vilniaus Dailės institu
to, “Dailės” kombinato dirbtuvė
se ir Merkinės juodosios kerami
kos ceche. (Elta)

Teatrinis gyvenimas 
Lietuvoje

Maskvoje leidžiamas žurnalas 
“Teatr” 7 nr-je plačiai rašė apie 
teatrus Lietuvoje. Esą, Lietuvos 
teatrinis gyvenimas vis labiau 
traukia dėmesį ir iš kaimyninių 
respublikų atvykstama specialiai ( 
pamatyti atskirus spektaklius(čia, 
matyt, turima galvoje J. Miltinio 
kai kurie pastatymai Panevėžio 
teatre — Red.). Pažymėtina, kad 
daug lietuvių aktorių, kino ir te
atro gastrolinių kelionių dėka, y- 
ra susilaukę ne tik sąjunginio,bet 
ir pasaulinio pripažinimo.

Teatrologas M. Petuchaus- 
kas, “Lit. ir Meno” savaitraštyje 
(nr. 33) vertindamas okup. Lie
tuvos dramos teatrų pastatymus* 
1970-71 m. sezone, iškėlė vieną 
stambią negerovę — klasikinių 
dramų stoką. Esą, jau daug metų 
Vancevičiaus pastatymas Šeks
pyro “Antonijus ir Kleopatra” 
(,dar seniau — J. Miltinio rež. 
“Makbetas”), jau daug metų ne
statoma antikinių tragikų bei ki
tų, kaip Moljero, Ibseno, Čecho
vo ir kt. pastatymų. Dramos te
atras, teigiama, negalįs tobulėti, 
vengdamas statyti klasikinius vei
kalus.

Jdomu, kad po daugelio metų 
Petuchausko pasiūlyta:, kurioji 
nors Lietuvos aukštoji mokykla 
privalėtų praktiškai imtis Balio 
Sruogos teatrinio Seminaro tradi
cijų atgaivinimo. (Eit.)

Prof. Birgcr Nerman, didelis lietu
vių draugas ir nuoširdus kovotojas 
už Baltijos tautų laisvę, rugpiūčio 
22 d. miręs Stockholme, Švedijoje, 
sulaukęs 82 metų amžiaus. Jis buvo 
gimęs Švedijoje. Nuo 1923—1925 
m. profesoriavo Estijoje, Tartu 
universitete, kaip archeologijos 
profesorius. Tame laikotarpyje 
prof. B. Nerman giliau susidomėjo 
lietuvių, latvių ir estų tautomis, 
reiškė joms gilias simpatijas ir ska
tino moksliniai - kultūrinį bendra
darbiavimą tarp Baltijos ir Skan
dinavijos valstybių. Šalia savo 
mokslinio darbo, jis per visą savo 
gyvenimą Švedijoje buvo aktyvus 
ir energingas kovotojas už paverg
tų tautų laisvę, ypač Baltijos tau
tų. šiuo klausimu jis buvo parašęs 
daug knygų, brošiūrų ir straipsnių. 
Prof. Nerman 28 metus buvo Pa- 
baltijos komiteto pirmininkas, Pa
baltijo humanitarinės draugijos 
garbės pirmininkas, Pasaulio anti
komunistinės lygos garbės pirmi
ninkas ir daugelio kitų organizaci
jų, kovojančių prieš komunizmą, 
narys. Prof. Ncrmano asmenyje 
pasaulis nustojo gilaus mokslinin
ko, o Baltijos tautos — draugo ir 
didelio kovotojo už visų pavergtų 
tautų laiBVę,

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Marąuette Parko idilė Chicagoje. Nuotr. P. Maletos

Apie naujuosius leidinius 
Lietuvoje

Lietuvoje išleista 1950 m. tra
giškai žuvusio (gal nužudyto?) 
poeto Kazio Jakubėno knyga 
“Šimtas vyturėlių” (D. Tarabil- 
dienės iliustracijos 30.000 egz. ti
ražas). Poetas dabar pristatytas, 
kaip “vienas žymiausių lietuvių 
vaikų poetas”. Jau trečią kartą 
išleistas A. Bieliausko romanas 
“Mes dar susitiksim, Vilma '(ka
ro metu į Sovietų Sąjutfgą pasi
traukusių lietuvių gyvenimas).

Vilniuje šių metų pabaigoje ir 
kitais metais numatoma išleisti, 
visą eilę naujų žodynų ar pakar
toti bei papildyti seniau išleistus.

I Vilniškė “Elta” paskelbė, kad 
[baigtas sudaryti “Dabartinės lie- 
i tuvių kalbos žodynas”. Jis bus 
trečdaliu didesnis už išleistąjį 
1954 metais. Taip pat paruoštas 
stambus anglų-lietuvių kalbų žo
dynas (16 autorinių lankų). Nu
matoma pakartoti 1963 m. išleis
tą vokiečių-lietuvių kalbų žody
ną, taip pat paruoštas bei sure
daguotas prancūzų-lietuvių kal
bų žodynas, tačiau jo atspausdi
nimo dar teks palaukti. Ruošia
mas latvių-lietuvių kalbų žody- 
nas bei lenkų-lietuvių kalbų žo
dyno antroji laida. Galvojama ir 
apie atvirkštinius — lietuvių-vo
kiečių, lietuvių-anglų ir kt. žody
nus.

B R I G H T O N
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

HOME

LOANS

INSURED

SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 
57 years with personai attention 

4071 Archer Avė. (West of California Avė.)

TURININGAS KRAŠTOTYROS 
LEIDINYS

J. GIMBUTAS

“KRAŠTOTYRA”, Vilnius—į 
1970, 372 psl., tiražas 4,1000. 
Kaina 1 rb. Knygos gale duota 
išsami pavardžių rodyklė, suda- 

I ta Gr. Mikailionienės. Kalbą re
dagavo Arnoldas Piročkinas ir 
Julija Žukauskienė.

#

Šią vasrą gauta 1970 metais at
žymėta, bet “pasirašyta spaus
dinti” 1971.V.28 “Kraštotyra”. 
Tai jau šeštasis tos serijos topias, 
pradėtas teisti T963 metais Lietu
vos Paminklų Apsaugos ir Kraš
totyros draugijos. Tomai nenu
meruojami, redaktoriai keitėsi. 
Paskutiniuosius keturis redagavo 
Bronius Vaitkevičius. Šių metų 
tome telpa 83 straipsniai etno
grafijos, archeologijos, istorijos, 
geografijos, filologijos, tautosa
kos ir liaudies .meno klausimais. 
Vieni jų yra studijinio pobūdžio, 
kiti — aprašomoji naujų tyrinė
jimų medžiaga. Kraštotyros 
draugija įtraukė darban didelį 
skaičių žmonių, daugiausia jau
nuomenės. .Siame tome rašo 78 
asmenys, vienas iš jų estas iš 
Tartu.

Trumpoje apžvalgoje negali
ma suminėti visų straipsnių. 
Tenka pasirinkti keletą vienaip 
ar kitaip pranašesnių, ar šiaip 
jau dėmesį patraukusių. Toksai 
yra Norberto Vėliaus 8-nių pus-| 
lapių dokumentuotas straipsnis j 
“Ciornos Padinos lietuvių vestu
vių papročiai”. Tai 1863, metų 
sukilėlių, ištremtų į Užvolgio 
stepes, palikuonys, per visą šimt
metį išlaikę lietuviškus papro
čius ir tebekalba lietuviškai. 19- 
63 metais Lietuvių kalbos ir lite
ratūros institutas, akademiko B. 
Larino iniciatyva buvo suorgani
zavęs mokslinę ekspediciją į Ru
sijos Saratovo srities Jeršovo ra
jono Ciornos Padinos kaimą ten 
gyvenančių lietuvių kalbai tirti. 
Pirmaisiais XX a. dešimtmečiais 
tame kaime buvo daugiau kaip 
100 lietuvių šeimų. Apie pusė jų 
grįžo į Lietuvą 1921 — 1922m. 
1963 m. ten dar buvo apie 40 
lietuvių šeimų, kuriose buvo a- 
pie 90 gerai lietuviškai kalban
čių suaugusių žmonių ir apie 30 
prasčiau mokančių vaikų.

Pasinaudodamas ekspedicijos 
aprašais, N. Vėlius surašė C. Pa
dinos kaime išlikusius lietuviš
kus vestuvinius papročius. Tą 
medžiagą ekspedicijai pateikė 3 
lietuvės, gimusios tenai, Rusijoje, 
apie 1900-tuosius metus. Užra
šyta vestuvinių dainų ištraukų, 
visokių lietuviškų posakių ir re
tų žodžių. Straipsnis pailiustruo

tas labai jau skurdžiu kaimo re-1 
giniu, be jokių medžių, ir trijų 
pasakotojų nuotraukomis: M. 
Kuosienės, T. Kergelienės ir M. 
Jankūnienės. O kad taip dabar 
pakviestų tuos lietuvius “padi- 
niečius” parvažiuoti ir gyventi 
Lietuvoje?

Istorikas Vytautas Merkys ra
šo apie neleistas lietuviškas dai
nas knygoje “Iszrynkimai isz gy- 
wenima ir apraszyma Letuviu”, 
išspausdintoje Vilniuje 1854 me
tais Juozapo Zavadzkio spaustu
vėje. Straipsnis dokumentuotas 
ano laiko Rusijos valdininkų su
sirašinėjimo ir raportų ištrauko
mis, cenzūruojant lietuviškuo
sius tekstus. Istorikė Ingė Luk
šaitė nagrinėja lietuviškų refor
matų knygų plitimą Lietuvoje 
XVII amžiuje. Tai tik viena iš 
kelių jos studijų tuo klausimu, 
paremtų gausia archyvine 
džiaga.

Etnografai pasirodo net 23— 
mis straipsniais. Juozas Mickevi
čius duoda konkrečios medžiagos 
apie XIX a. pabaigos kuliamąsias 
mašinas Kretingos apskrityje. 
Deja, be iliustracijų. Kiti rašo 
apie vėžiavimą Varduvos inta
kuose (K. Bružas), javų bloški

mą (V. Milius), bitininkystę O- 
nuškio apylinkėje (K. Cerbulė- 
lėnas), keramikos dirbinių tech
niką Biržų apskr. (K. Pluktas). 
Stambesnis, 20 psl. studijinis ra
šinys- apie milo vėlyklas Rytų 
Lietuvoje parašytas Jono Bužo. 
Sis straipsnis gausiai iliustruotas 
nuotraukomis ir gerais brėžiniais. 
Namotyrai svarbūs du iliustruoti 
straipsniai: J. Labūnaičio “Sody
ba Dovydų kaime” (Sakių apsk.) 
ir Ig. Jablonskio “Pirtis (duoba) 
— javų džiovykla” Grūšlaukės 
apylinkėje. V. Vaitekūnas duoda 
įdomius akmeninių šulinių ap
rašymus su nuotraukomis. Bene 
pats trumpiausias, bet vertingas 
aprašas parūpintas Alf. Andriuš
kevičiaus apie pintį ir skiltuvą iš 
Valkininkų apylinkės.

Tautosakai skirtas 17-kos pus
lapių skyrelis “Liaudies poetinė 
kūryba ir išmintis”. Rašo: V. Za- 
borskaitė, J. Dovydaitis, A Vyš
niauskaitė, J. Andriusevičius, jau 
miręs A. Gudjurgis. Pastarojo 
straipsnis “Linų derliaus spėji
mai” yra išsamus, 9 psl., sure
gistravęs 110 spėjimų — posakių 
iš visos Lietuvos. “Kalbos turtų” 
skyriuje yra J. Lipskienės studija 
‘V.Krėvė ir Merkinės frazeolo- 

(iš 1967 m. ekspedicijos)me- gizmai”
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GRAŽI LIETUVIŠKOJI SALELE HAVAJUOSE
Savo tautietį sutikti svetimoj 

padangėj —tai kaip ištroškusiam 
siurbtelti gaivinančio šalto vande
nėlio iš tėviškės šaltinio.

Tokiu jausmu sutikau dailinin
kę Bronę Jameikienę Havajuose. 
Prieš išskrendant atostogų į sa
las, Marijos ir inž. Antano Ru
džių pobūvyje sutiktas vysk. Vin
centas Brizgys apgailestavo, kad, 
jei būtų žinojęs, jog vykstu į Ha
vajus, būtų parūpinęs dviejų lie
tuvaičių seselių, gyvenančių Ho
nolulu mieste adresus. Užsimi
niau, kad girdėjau dail. Br. Ja
meikienę ten esant. Ekscelencija 
tada pasakė, kad ji gerai pažįstan
ti jas, tai gal net padės su jomis 
susitikti.

Ant atskiro popierėlio užrašyta 
dailininkės adresą išdykę havajie- 
tiški vėjai ėmė ir... išpūtė per bal
koną iš mano viešbučio jau Hono 
lulu mieste.

Atsiminiau šeimininkų, pas ku
riuos ji gyvena pavardę, lengvai 
atmintiną, primenančią vieną a- 
merikieČių žurnalą. Ir kokia lai
mė — telefonų knygoje toji pa
vardė su Robert vardu tebuvo tik 
viena, priklausanti dantistui.

Lietuviško vėjelio pūstelėjimas

Tačiau rasti namie ir pagauti 
į mokslus įsigilinusią mūsų daili
ninkę nebuvo taip lengva. Su
trumpinant “istoriją”, galim tik 
pasakyti, kad radau pusę tuzino 
raštelių savo pašto dėžutėje vieš
buty, o pora net ant durų ranke
nos užkabintų pranešančių, ku
riuo laiku buvau jau dabar aš 
jos vis gaudoma telefonu.

Kai atidariau viešbučio duris, 
Bronė įėjo į kambarį, lyg atneš
dama pavasario dvelkimo nuo 
pat Baltijos jūros krantų... Ji 
man padavė lavos gabalą, atvež
tą jos pačios nuo vulkano iš di
džiausios Havajaus salos tuo pa
čiu vardu — Havajų.

Bronė labai gerai pažįstama 
meniniam pasauly, kultūriniam, 
visuomeniniam — visur jos pil
na. Ją teko pažinti pirmą kartą 
Londone Anglijoje, 1947 m. Jau 
tada ji ten buvo viena D. Bri
tanijos lietuvių sąjungos organi
zatorių ir steigėjų su tokiais vei
kėjais, kaip Petras Varkala, Me
čys Bajorinas ir kiti (jų tarpe ir 
Inž. a.a. Alfonsas Semėnas). Ji 
buvo Čiurlionio ansamblio daly
vė ir tautinių šokių instruktorė. 
Malonu buvo ją regėti scenoje 
pranešėja. Ne vien savo ilgom 
lietuviškom kasom ji žavėjo, bet 
ir maloniu balso tembru, o yapč 
tuo žaismingumu, kuriuo ji in
terpretuodavo keliom kalbom — 
niekad nenuobodi. Amerikiečiam 
jos skaitomos paskaitos apie lie
tuvių meną bei organizuotos pa
rodos daug padėjo lietuviškam 
reikalui. Meno pasaulyje jos vit
ražai yra laimėję pirmąsias pre
mijas tiek lietuvių, tiek amerikie
čių tarpe.

— Bronė yra gavusi magistro 
laipsni Chicagos Meno institute. 
Antrą magistrą ji gavo prieš 9 
metus Havajaus universitete, kur 
ji taipgi profesoriavo, dėstydama 
įvairius meno dalykus.

Dabar ji buvo gavusi keliems 
mėnesiams (nuo kovo pabaigos) 
vadinamą “grant” Havajus uni
versitete. Dalyvavo Ryty - Vaka-

STASYTĖ

nes havajietiškų, apsipirkimų vie
tas, ypač parodė vieną įdomų san
dėlį, kurio nei turistai nežino; 
čia daugiausia importuotų ir na
minių gaminių patiems havajie- 
čiams. Ten galima buvo daug 
vertingų ir meniškų dalykų nusi
pirkti, jei tik nusimanoma ir at
skiriama, kur antikiniai dalykai, 
o kur niekai. Pagal ten prakti
kuojamą paprotį, pasiėmusios po 
krepšelį, prisirinkom visokiausių 
suvenyrų.

Lietuvos išsiilgusi širdis 
Honolulu mieste

Tada ji nuvežė pas lietuvaites 
seseles. Pirmoji — seselė Teresi- 
ta — yrą Švč. Jėzaus ir Marijos 
Širdžių ir .Sv. Sakramento kon
gregacijoje. Gimusi Anelė Gurs- 
kytė, ji dėsto meną nuo ketvirto 
iki aštunto skyriaus Svč. Širdies 
akademijoje.

Iškviesta seselė atėjo nedidutė 
ir lieknutė baltame abite. Tarp 
jos ir Bronės susitikimas buvo 
taip jautrus, lyg dviejų didžiausių 
draugių. Bronės paduotą lietuviš
ką juostelę, atsiųstą iš Lietuvos, 
pasiženklinimui knygoje, seselė, 
paėmusi į rankas, pabučiavo.

Norėjau gauti šiek tiek žinių iš 
seselės apie jos gyvenimą bei dar
bus svetimoj padangėj, bet ji la
bai kukliai atsikalbinėjo, sakyda
ma, kad kun. dr. Juozas Prunskis, 
būdamas Havajuose, ją aprašė. 
Tai buvo stipriausias argumen
tas. Po to “žurnalistų dekano”, 
kaip jį kartą jo kolega laikrašti
ninkas Algirdas Pužauskas pava

rų literatūros ir kultūros santy
kių konferencijose bei simpoziu
muose.

Ji turėjo nusisamdžiusi auto
mobilį, už kurį mėnesiui mokėjo 
155 dol. Gyvenant toliau nuo 

Waikiki kalnuose, jis buvo jai bū
tinas. O ypač, kad tuo pačiu lai
ku buvo autobusų streikas.

Pavežiojusi po charakteringes-

Jauna havajietė “wahine” šoka 
“hula”, ka) tuo tarpu jos “kane” 
groja salos melodiją savo ukulele.

dino, nedaug belieka, einant iš 
paskos, nubirusių varpų pasirinki 
mui spaudos lauke.

Seselė Teresita gražia literatū
rine lietuvių kalba džiaugėsi, kad 
ją lanko “Laivas”, o vyskupo V. 
Brizgio laiškai stiprino dvasią per 
visas ligas.

Kai ji buvo jaunutė, josios nie
kas nenorėjo priimti į vienuoly
ną, kad tokia lengvutė ir nestip
rios sveikatos. Tada ji išvyko į O- 
landiją ir ten įstojo. ' Būdama 
dvidešimt vienerių metų, 1934 
m., ji atvyko į Honolulu.

Prancūzijoje ji turi seserį vie
nuolę. Pati gi seselė Teresita ne
perseniausiai svečiavosi Lietuvo
je, išvažiuodama ten su abitu. Ve- 
necueloje yra kita jos ištekėjusi 
sesuo su šeima, kurią ji irgi ap
lankė.

— Norėčiau važiuoti Prancū
zų on ir su sesele Lietuvon! — pa
reiškė ji ilgesingai.

Brohė išreiškė gailesčio jausmą, 
kad ji esanti čia uždaryta vienuo
lyne, į ką ši spontaniškai atsakė:

— Aš neuždaryta! Aš turiu 
200 vaikų!

Nenoromis prisiminė vienas po
sakis, kad Dievas, turėdams būti 
visą laiką visose vietose tuo pa
čiu kartu, sutvėrė sau pagalbinin
kes —motinas. Šitokį motinišku
mo jausmą — visišką atsidavimą 
savo auklėjamiems vaikams — 
pastebėjau giliai rusenant seselės 
širdyje. Ypač, kai ji vienu mo
mentu išsireiškė, kad motina vi
sai užmiršta save. Taip ir ji ne
gali nesirūpinti vaikais.

Kai japoniukai, kiniečiai, 
havaj iečiai šoko malūną

Kokiu tai vidiniu ramumu bei 
pasitenkinimu spindėjo abiejų be
sikalbančių veidai, kai juodvi mi
nėjo, kaip abi darbavosi,, besi- 
ruošdamos Tarptautiniam šokių 
festivaliui 1962 m. Honolulu 
mieste. Bronė mokė vaikučius, ku 
rie festivalyje pašoko malūną, ke
purinę, kalvelį ir kitus šokius, 
Tur būt tokių įvairiaspalvių vei
dukų, šokančių lietuviškus tauti
nius šokius, dar niekas nebuvo ligi 
tol. matęs. Visi buvo arba japo
niukai, kiniečiai ar havajiečiai — 
tik nei vieno lietuvio. Tačiau la
bai smagiai jie visi įsijungė, patys 
net drabužius pasisiuvo, tik su se
selės Teresitos ir Bronės pagalba.

Bronė išmokė ir seseles šokti 
blezdingėlę, kurią jos pašoko per 
Motinos dieną. Be minėtos Tere
sitos, visos kitos — nei vienos lie
tuvaitės.

Žiūrėjau į seselę ir negalėjau 
atsistebėti, kaip šitokiame, vos aš
tuoniasdešimties svarų, kūne tel
pa taip didi dvasia. Jos geros mė
lynos akys, skaidrios, kaip lietu
viškas dangus, spindėjo taip, kad 
priminė vaikystės laikų viziją. Sa
vo vaikiškom akim niekad nega
lėjau aprėpti veido Vydūno, ypač, 
kai jis kalbėdavo Rambyno kal
ne. Jo akys — tai buvo tikri du 
dvasios spinduliai, šviečią tokia 
šviesa, kad visiškai pamiršdavai 
jo kūną ir taip jau labai men
kuose rėmuose. O, kai vėjas dar 
padraikydavo jo baltus plaukus 
— mano vaikiškoji vaizduotė te
matė tik... senovės vaidilą, ypač, 
kad jis ir stovėdavo prie aukuro 
akmens.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Kai seselė, išbučiavusi ir apda
lino mudvi jūros kriauklėmis, ap- 
rodžiusi mokyklos klases ir pasi
džiaugusi vaikų darbais, niekaip 
negalėjau nuginti minties, kaip ji 
stengiasi ir sugeba sukurti savos 
tėvynės salelę, Bronės padedama.

Dar kelis kartus atsigrįždamos, 
abi su Brone mojavom baltai ma
žytei figūrėlei, atsitolinančiai 
nuo mūsų, o gerklėje vos pajė
giau užslopinti ašarų kamuolį. Ir 
nenoromis prisiminė kitas vaiz- 

. das, kurį dabar dar geriau supra
tau. Viena lietuvaitė studentė iš
vyko iš Chicagos į Sao Paulo, 
Brazilijoje, vieneriems metams 
studijų. Nuėjusi ten į lietuvių baž
nyčią ir išgirdusi lietuviškai gie
dant * Pulkim ant kelių,” ji su
klupusi, graudžiai raudodama, 
ir, kaip niekad dar savo gyveni
me, kartu giedojusi... Taip ji ta
da laiške rašė savo tėvams. Ir ne 
visai jau draugiška mintis toptelė
jo galvoje. Taip ir norėtųsi visus 
tuos lietuvius, kurie eina į ame- 
rikeičių Mišias, apleisdami savo 
lietuviškas, kad net kunigai turi 
maldaudami kviesti, prašyti ir ra
ginti, išsųsti po platųjų pasaulį 
paklaidžioti, kad suprastų tėvy
nės ilgesį ir jį įvertintų...

Lietuvaitė seselė apie rases

Kita aplankytoji seselė buvo vi
sai skirtingos išvaizdos ir būdo. Se 
selė Mariel, gimusi Agnė Vitke
vičiūtė Pennsylvanijoje, kur bu
vo kaip tik išbuvusi keturioliką 
mėnesių ir iš ten ką tik grįžusi. J 
Maryknoll vienuolyną įstojusi 
1930 m. ‘gyrėsi” jau esanti 60 
metų. Jei ne jos žili plaukai, gra-, 
žiai nukirpti, priduodantieji šiek 
įtiek “solidumo”, o dar labiau jos 
pačios “prisipažinimas”, niekad 
neduotum jai' nei penkiasdešim
ties metų. Gyva, pilna juoko, sma 
gi pilkoje eilutėje (kostiumėly) su 
balta palaidinuke (bliuzele) ir si
dabriniu vienuolyno medalionu 
ant kaklo, ji atrodė inteligentiš
ka, net aristokratiško orumo, da
ma.

Seselė Mariel dėsto Maryknoll 
gimnazijoj Azijos ir Europos isto
riją ir kultūrą.

Savo pasikalbėjime su Bronje, 
ji išreiškė didelį nusistebėjimą, 
kaip, per palyginti trumpą laiką, 
— voš devynerių metų tarpą — 
Honolulu smarkiai pasikeitė: vis 
nauji dangoraižiai, nauji greitke
liai.

Seselė metė mintį, kad rasių,. 
tautų ir religijų mišinys Havajuo- Į 
se atsiliepė į žmonių išvaizdą ir 
charakterį labai teigiamai. Čia 
vieni kitus gerbia, nieks nieko ne
niekina neužgauan. Nėra čia prie 
tarų, jokio šališkumo. Kiekviena 
tauta, kiekviena religija, kiekvie
na rasė laikoma didelėj pagarboj. 
Ne taip, kaip JAV-ės žemyne, kur 
bostonietis kelia nosį prieš čika- 
gietį, ar kalifornietį žiūri iš aukš
to, kaip į žemesnį, nes paskutinio
jo proainiai neatvyko “May- 
flovver” laivu.

Atrodė, kad ir Bronė dėl to pa
milo Havajus. Mums visoms be
sikalbant, ji išsireiškė:

— Einu į universitetą ir visai 
nepažįstami šaukia “aloha”!

Su lietuvaite Honolulu 
padangėse

Atėjus pietų laikui, su Brone 
pasukome į “La Ronde” restora

Waikiki modernios' ir linksmos Kalakutui alėjos vaizdas — pats Wai- 
kiki centras. Kairėje virš palmių viršūnių išsikišęs “Top of Waikiki" — 
besisukąs apskritas restoranas.

šeštadienis, 1971 m. rugsėjo mėn. 11 d.

Nuotr. V. MaželioAJttorė Rūta Lee-Kilmonytė

S

ną, esantį Ala Moana pastato 25- 
me aukšte. Kaip jau pats vardas 
įtaigoja, tai apskritas kambarys, 
besisukantis aplink, nors ir vos pa
stebimai žmogaus akiai. Per vie
ną valandą, tuo tarpu, kai val
gai, pamatai pro Stiklo sienas gu Sovietų kraštuose, 
nuostabią panoramą, kurią suda- intriguojantis klausimas: kaip ti
ro: jau kiek kartų minėtas užgesęs kintiesiems galima 
vulkanas Diamond Head, jachtų 
uostas, visas Honolulu vidurmies- 
tis, Waikiki ir jūra.

“La Ronde” laiko save Hava
jų besisukančio restorano pionie
rių, netgi dar-daugiau —kėsina
si į pirmojo tokio tipo visoje A- 
merikoje vardą. Šis liuksusinis 
“sukimasis” pasižymi prancūziš
kais delikatesais ir vynais. Tik 
1965 m. šito restorano pavyzdžiu 
pasekė * Top of Waikiki”.

“Top of Waikiki” yra ant Wai- 
kiki Business Plazos dangoraižio 
stogo, taipgi apsisukąs per vieną 
valandą. Tai vėl vienas tų išskir
tinai originalių restoranų, su gra
žiausiu besikeičiančiu vaizdu 
miesto, vulkano, jūros, paplūdi
mio ir kalnų. Ten keliese vaka
rieniaudami, negalėjome atsiža- 
vėti žiburių kaleidoskopu. Pats 
restoranas — labai ištaigingai ir 
daugiausia raudonai išdekoruotas ■ 
— primena amerikiečių vestuvinį 

'pyragą. Baras yra vidury, o ap
link žemyn eina trim sluoksniais 
ar eilėmis, lyg kokios ložės teat
re, sėdimos vietos. Galima užsi
sakyti vakarienę, tada specialiu 
taku aplinkui pavaikščioti ir ža
vėtis vaizdu, o sugrįžus, rasti savo 
užsakytą valgį, karštai specialiai 
laikomą.

Švara konservavime būtina
Konservuojant labai svarbu, 

kad visi įrankiai, indai ir drobu
lės ar kitokios medžiagos, kurios 
vartojamos, paruošiant maistą, 
būtų kuo švariausios, kiek tik į- 
manoma. Karštas muilinas van
duo tai užtikrins. Po konservavi
mui skirtų indų gero išplovimo 
ir perskalavimo, reikia juos lai
kyti pripiltus karšto vandens ir 
uždengtus ligi kol bus pavartoti.

RELIGIJA DABARTIES KUBOJ

Nežiūrint komunistinės dikta
tūros, Kuboje religija išsilaiko, tu
rėdama kiek daugiau laisvės, ne- 

Susidaro

išlaviruoti 
marksistinėje valstybėje. Šiuo 
klausimu nemažai medžiagos duo 
da naujas leidinys “Religion in 
Cuba Today. A New Church in 
New Society” (išleido Associa
tion Press, New Yorke. 1971 m. 
317 psl. Kaina 7 dol. 95 et.).

Veikalą suredagavo buvusi at
stovė UNESCO organizacijoje 
Alice L. Hageman, dabar koordi
natorė Kubos resursų centre New 
Yorke; antras redaktorius — kun. 
Philip E. Wheaton, Ekumeninės 
programos tarpamerikienei komu 
nikacijai. ir akcijai direktorius 
Washingtone. Veikalas sudarytas 
iš vyskupų ir kitų dvasininkų pa
reiškimų, iš Castro kalbų, iš 
straipsnių ištraukų ir kitų doku
mentų. Gaila, labai aiški tenden
cija Castro režimo naudai. Jau 
vien galimybė tokiam veikalui J- 
AV-se pasirodyti yra aiškus liu
dijimas, kokia laisvė demokratijo
je. Kuboje negalėtų išeiti veika
las su tokiais priekaištais raudo
najai vyriausybei, kokie čia kelia-1

. V. Lozoraitienės sukaktis . baltinius mirkyti su plaunama 
soda, kuri laikoma geru, saugiu, ir 
neteršiančiu pakaitalu. I viduti
nio didumo dubenį šilto vandens 
įpilti trečdalį puoduko skalbiamos 
sodos ir tame mišiny mirkyti bal
tinius prieš skalbimą.. Soda su
minkština vandenį ir tirpdo rie
bius nešvarumus.

Vitaminas C stabdo dantų

smegenų kraujavimą

Visuomenininke Vincenta Ma- 
tulaitytė-Lozoraitienė šiemet, lie
pos 19 d., sulaukė 75 m. am 
žiaus sukakties. Baigusi Šv. Kot
rynos gimnaziją, Vilniuje dirbo 
Lietuvos taryboje, ceritriniame 
liet, komitete, mokytojavo Mašio
tienės gimnazijoje. Persikėlusi į 
Kauną buvo Eltos tarnyboje, kol 
ištekėjusi už Stasio Lozoraičio, 
vėliau užsienio reikalų ministe 
rio, išsikėlė į Berlyną. Yra buvusi 
Vilkolakio valdyboje, dirbo Mote
rų globos komitete, pirmininkavo 
Lietuvos moterų tarybai, atstova
vo Lietuvos moterims užsienio su
važiavimuos, ilgesnį laikotarpį pra 
leisdama Italijoje, parodė daug 
susirūpinimo lietuvių šalpos rei
kaluose.

. Reiškėsi spaudoje. įsteigė ir 
redagavo žurnalą Motina ir Vai
kas, Romoje suredagavo Lietuvių 
Balso du numeriu. Pedagoginiais, 

'moterų, politiniais klausimais y- 
ra rašiusi ne tik lietuvių snaudo- 
je, bet ir latvių, estų, wa.«ų, jugos
lavų. Romoje dalyvavo keliuose 
tarptautiniuose kongresuose at
stovaudama lietuviams. Sumani 
ir energinga intelektuale *" 

(]■ Pr.)

Soda skalbimui

Visi skalbimo milteliai su va
dinamu “enzyme” yra išimti iš 
rinkos. Minimoji sudėtis laikoma 
teršianti vandenį ir pavojinga 
vartojimui. Vietoje jos patariama

ryš- 
Jau
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mi Amerikai, vadinant ją imperia 
listine, ir tai rodo šališkumą au
torių, puolančių Ameriką, kurios 
kultūrine laisve jie naudojasi.

Vis dėlto ir šiame veikale 
ku esanti prievarta Kuboje. 
1961 m. raudonoji vyriausybė 
ištrėmė arkivyskupą Bozą ir 
kunigus. Iš Kuboje buvusių 
kat kunigų, beliko 230, o iš 
2,225 vienuolių — tik apie 200. 
Iš 36 metodistų dvasininkų, ku
rie Kuboje buvo 1960 m. (glo
bojami JAV metodistų), nebeliko 
nei vieno. Iš 55 Kubos presbiteri- 
ionų dvasininkų net 35 jau yra 
JAV-se. Kubos komunistų partijos 
sekretorius Hart paskelbė parti
jos nariams reikalavimą, kad ne
krikštytų vaikų. Katalikų ir ki
tų tikybų mokyklos atimtos ir 
bažnytinis veikimas apribojamas 
tik bažnyčios sienomis. Katalikai 
buvo kaltinami kaip išdavikai ir 
nepageidaujami naujoje visuome
nėje.

Veikalas gali būti įdomus kaip 
dokumentinis rinkinys įvairių va
dovaujančių asmenų pareiškimų 
religijos klausimu Kuboje, bet jis 
labai atlaidus ateistinei diktatū
rai ir labai reiklus tikyboms.

J. Pr....

Gydytojai mediciniškuose žur
naluose skelbia, kad vitaminas C 
padeda sustabdyti dantų smegenų 
kraujavimą ir gydo kitas žaizdas. 
Taipgi sakoma, kad šis vitaminas 
palaiko žmogaus kūno ląsteles ir 
sustiprina kraujo indus. Vitamino 
C atsargą žmogui gauna iš pomi
dorų, arbūzų, vad. “cantaloupes”, 
braškių, žalių kopūstų, ropių, net tf 
gi bulvių.

Mini sijonai vejami 
iš Fatimos

Maldininkės, dėvinčios mini si
jonus, trumpas kelnes, vadina
mas “hot-pants” ar šiaip trumpas 
sportiškas kelnaites nebus leidžia
mos prie Fatimos šventovės — 
šiomis dienomis paskelbė Romos 
katalikų vadovybė.

Fatima, 93 mylios į šiaurę nuo’ 
Lisabonos, yra garsiausia Portu
galijos šventovė lankoma tūkstan
čių maldininkų iš viso pasaulio 
kasmet
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