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BRANGUSIS PRELATE, 

Aštuoniasdešimt penkerių me
tų amžiaus sukaktis yra tiek 
reikšminga, jog nebepakanka Jū
sų pasveikinti rankos spūsniu ir 
palinkėti Jums dar daug gražių 
metelių, kaip tai esame įpratę ki
tomis menkesnėmis progomis. 
Tokia sukaktis prašosi Jūsų kaip 
J u b i l i a t o interpretacijos: kas 
Jūs esate ir pats sau, ir mums, 
čia susirinkusiems Jūsų pagerbtų 
šiltu žodžiu ir nuoširdžiu "Ad 
multos annos"? 

Į šį klausimą esate atsakę Jūs 
patys, garbingasis Prelate. Kai sy
kį viename laiške Jums prasita
riau, jog prof. J. Eretas 1973-jų 
metų studijų savaitėje Huetten-
felde skaitys apie Jus paskaitą, 
Jūs man atsakėte: "Mane stebi
na, kad gerb. prof. Eretas studi
jų savaitėje skaitys apie Jurą. 
Gal užtektų vieno sakinio: Juras 
buvo bruzdelninkas, zvimbianti 
bitelė ir gerbiantis autentiškus 
mokslininkus" (1973.V.3). Šiuo 
vienu vieninteliu sakiniu, Prela
te, Jūs išreiškėte savo gyvenimo 
būdą ir net savo gyvenimo prog
ramą. Tai iš tikro nuostabiai 

"Darbas yra meilė, apsireiš- mėgsta, kad jame atranda malo- tilcsli savęs paties interpretacija, 
kianti regimu pavidalu. Jei tu numo ir asmeninio pasitenkini- Pakanka ją tik kiek pasklaidyti, 
dirbi ne iš meilės, bet iŠ prievar-; mo. Apie tai, šiukštu, nekalbėkim, j ^ d įsitikintume jos tiesa. 
tos, būtų geriau, kad savo darbą. Dar kas nors nugirs ir mus api- j u r a s —bruzdelninkas, vadi-
mestum ir, atsisėdęs kryžkelėj, • plėš! Verčiau pasakokim grau- na$i neramuolis, kuris ir pats 
prašytum išmaldos iš tų, kurie j džias istorijas. nerimsta, ir kitiems ramybę 

Kertine parašte 
APIE DARBO BITES 

sugeba dirbti su džiaugsmu" 
Perskaitęs šią pastraipą, prisi

miniau vieną savo pergyvenimą. 
Sykį man teko girdėti pasikal 

jeigu norėtumėm pasakėčią drumsčia. Iš tikrųjų! Juk jeigu ne 
apie varną ir sūrį pasekti lietu- c;s j ū s u prjg;mties bruožas, argi 
viškoj versijoj, lapė, ti»:rausiai, būtumėme palikę Šiaulių krautu-
nesaldžialiežuvautų, negirtų nei v ė s pa rr 'avėio v:etą. kur svarstė

te] imą su vieno periodinio lei-1 varnos balso, nei jos^plunksnų ( t e druską, cukrų, miltus, ir kelia-
dinio talkininkais. Jie visi buvo i gražumo. Lietuviai tuščioms pa-; v e r^,. vandenyną i nežinomą 
užklausti, kokios priežastys juosigyroms gana skeptiški ir atspa- | i<ra-t?, anuo me'u .tiesa. viliojan- Į 
paskatino .tapti leidinio bendra- rife, Lapė bandytų sūrį išvilioti T; Tačrau dar toki pakriką bei 
darbiais. Visi, be išimties, atsa- kitokiais būdais ir varną bene ši-' klaikų? O vėliau, pergalėjęs viso-

taip užkalbintų: "Vargšė varna!; k ; a s n e a a u a s be? krūtis ir pašvęs-
Kaip man tavęs gaila! Aš žinau, m ]c u n ig U j argi būtumėte tuoj 
kiek tu vargai, kiek tu aukojai-1 ^ ?0v~ ; vlsdurliaaili da-bą 
si, kol šį sūrio gabalą nutvėrei 

kė, kad stojo talkon "iš bėdos". 
Kai atėjo laikas išsitarti paskuti
niajam, tasai, bene numanyda
mas, kad po tiekos "bėdų" jo 
"bėda" nebus įspūdinga, atsidu
sęs pareiškė, jcg jam tenka dirb
ti "iš didžiausios bėdos". 

Tų atsakymų besiklausant, 
man tolydžio darėsi vis liūdniau. 
Koks beviltiškas žmonių būrys: 
nei vienas nedirba iš meilės, visi 
—iš bėdos. Nei vieno negalima 

pasveikinti, visų reikia pasigalė
ti. Net jeigu pradžioje juos tik
rai kas nors talkon priprašė ir 
primaldavo, ar per eilę metų jie 
nesugebėjo savo darbo pamilti? 
Vargšai žmonės, užuojautos ver
ti žmonės <— jie savo darbo ne
mėgsta, jie tik velka būtinybės 
naštą. 

Tačiau, grįžęs namo ir viską 
naujai pergalvojęs, ėmiau savo 
išvadomis abejoti. Gal mano nu
girsti pasiguodimai yra tik grav-
dulinga poza? Gal kiekvienam! 
pašnekesio dalyviui atrodė, kad 
bus garbingiau, jautriau ir kil
niau, jeigu jis pasisakys dirbąs iš 
bėdos? Ne savo noru, bet pri
stumtas, priremtas prie sienos, 
prirakintas pareigos grandinėm. 

Ar tai kuklavimas? Anaiptol! 

Prasižiok, papasakok apie savo 
vargus". 

Ar lietuviškoji varna prakalbė
tų? Ir dar kaip! Vargų pasakos — 
mūsų specialybė. 

Tik retais atvejais drįstam 
giedriau prašnekti. Norėčiau pa
minėti vieną, mano galvon įstri
gusią, išimų. Tai buvo šviesios at
minties poetė Juzė Augustaitytė-
Vaičiūnienė. Nugirdau ją . sykį 
kalbant apie mokyklas ir moky
tojus. Stebėdamasi lietuviškąja 
"bėdavojimo" tradicija, ji tąsyk 
maždaug šitaip išsireiškė: "Aš nie
kad nejutau, kad mano darbas 
buvo pasiaukojimas. Mokyti vai
kus —man teikė džiaugsmo ir 
malonumo. Mokytojos darbą aš 
mylėjau". , 

Neabejoju, kad dauguma žmo
nių savo darbą slaptai myli, nors 
viešumoje kažkodėl demonstraty
viai rodo priešingą nusiteikimą. 
Lyg entuziazmą išpažinti būtų 
gėda. Lyg abuojumu būtų verta 
smagintis ar didžiuotis. 

Antra vertus, ar lietuviškieji 

įvairių įvairiausių draugijo
se, pradedant laivininkais ir 
baigiant Kunigų Vienybe? Argi 
bfinirnėte ats*dė'"e tokiai pačiai 

Nors panašų savęs dangstymą d a r h a i t , k r a i neatneša jokio at
mes dažnai esam linkę drovumu lyginimo? Neskaitant vidinio 
pavadinti, iš tikrųjų jame slypi džiaugsmo, kun žmogui suteikia 
daugiau puikybės, negu kuklu- kiekvienas gerai atliktas darbas, 
wmfi . visuomenė savo darbuotojus pel-

^ » -*•- « «— i - i nvtai apdovanoja ir tam tikru 
O eal tai baudžiavos laiku - ,. . J , . ° „ v , . - populiarumu, ir pagarba, ir mei-atavizmas? Kadaise mūsų prose- ; \ • i . o . . . _. , » .., . . . T . . le. Ar visa tai nieko verta? neliai nešė lažą — tikrai iš bėdos. T . , , , , ,. _ Z . r ? . , , . , Jeigu koks nors darbų nuahn-Bene lietuviui ir dabar nejauku * ° 

prisakyti, kad jis savo darbą (Nukalta J 2 paL) 

labdarai, apimančiai ne tik at
skirus asmenis, bet ir įstaigas, ir 
vienuolynus? Argi būtumėte 
ėmęsi kurti, leisti, remti, skatinti 
lietuviškąjį laikraštį ir lietuvišką
ją knygą? Juk ne vienas Jūsų pa
žįstamas Lietuvoje ir ne vienas 
Jūsų konfratras Amerikoje pasi
rinko ramybės kelią, šiltai įsitai
sydamas tai savo šeimoje, tai sa
vo klebonijoje. Jūs gi ėjote per 
gyvenimą bruzdėdamas. Juras — 
štai didysis mūsų bruzdelninkas. 

Bet bruzdelninkas nelygu 
bruzdelninkui. Bruzdelninkas 
gali būti ir nuotykininkas: jis 
pergyvena tą ar kitą nuotykį, 
jam įdomų, ir skuba toliau, ieš
kodamas naujo. Nuotykininkas 
nieko po savęs nepalieka. Jūs gi, 
Prelate, esate bruzdelninkas vi
sai kitos rūšies. Juras yra ir 
"zvimbianti bitelė". Tr bitelė 
bruzda: ir ji nerimsta: skuba, ju
da, skraido — tačiau tam. kad 
rinktų ir neštų avilin tai. kas jai 
skirta. Bitė nuotykių neieško: ji 
yra ne nuotykininkė. o darbinin
kė. Todėl kai Jūs, Prelate, viena
me laiške man rašėte, negalį "di
džiuotis nei gabumais, nei aukš
tu mokslu, nei didele išmintimi" 
(1973.V.3), Jūs Šiais žodžiais nu
sakėte, kuo žmogus iš viso negali 
didžiuotis, nes ir gabumai, ir 
mokslas, ir išmintis patys savyje 
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yra tik formaliniai, todėl tušti, I zvimbiančios bitelės avilys; toks* 
jeigu jie nėra pripildomi anos 
zvimbiančios bitelės triūsu. Ir 
štai, Jūs triūsėte ir nešėte į savo 
avilį tiek, jog jo turinio gausa 
gali dabar gėrėtis tiek bažnytinė 
vyresnybė, tiek lietuviškoji visuo
menė. Jums dar esant parapijo
je, įrengta nauja bažnyčia, pa
statyta parapinė mokykla, na
mai seserims mokytojoms gyven
ti —ir visa tai be skolų, nors šis 
darbas kaštavo Jums, kaip nusi-
skundėte, tiek "skaudžių valan
dų", kiek nebuvote niekad paty
rę Jūsų kunigavimo metais 
(1956.XII.17). Tačiau Jūs teisin
gai įžvelgėte, rašydamas: "Mano 
supratimu, parapija be savos pa
rapinės mokyklos panaši į šeimą 
be vaikų" (t.p.). Kaipgi tad Jū
sų vyskupą* galėtų nesididžiuoti 
šia "zvimbiančia bitele", pririn
kusia parapijai tokio lobio? — 
Pridėkime prie šio parapinio 
triūso bendresnės reikšmės Jūsų 
surankiotas vertybes: spaustuvę 
Kretingos pranciškonams, spaus
tuvę seselėms Putname, Matulai
čio namus. ALKOS muziejų — ir 
pamatysime, koks pilnas yra Sos 

no džiaugsmą, regint pačios Ap
vaizdos siųstą leidėją beviltiškais 
pokario metais. Aš ir šiandien 
jaučiu aną pakilią nuotaiką, 
kai vaikštinėjau Schvvaebiscb-
Gmuend apylinkės miškeliuose ir 
savo galvoje planavau tuos pen
kis tomelius. Dabar po tiekos me
tų žiūriu, kad Jūs savo ryžtą ma
no atžvilgiu esate įvykdęs net su 
kaupu: šiandien Jūs savo rankose 
turite šeštąjį Jūsų rūpesčiu bei kaš
tu išleistą mano darbelį. Džiau
giuos, kad Viešpats mane įgalino 
su Jumis sulartą planą vis įvyk-

pilnas, jog reikalauja jau būti 
plečiamas, nepajėgdamas sutal
pinti sukrauto jame turto, bran
gaus visiems, kurie domisi mūsų 
tauta. Iš tikro, Juras —tai ne
nuilstamai zvimbianti bitelė! 

Be abejo, mane patį ypač do
mina trečiasis, Jūsų pateiktas, 
Jūsų asmens apibūdinimas: Juras 
— "gerbiantis autentiškus moks

lininkus"; domina todėl, kad į 
šią Jūsų pagarbą turėjau laimės 
patekti ir ašen —visiškai be sa
vo pastangų ir net be žinios. 
Man esant pabėgėlių stovykloje ty* ar J"™s duotą pažadą vis 
Vokietijoje, atėjo 1948 metais Jū
sų pasiūlymas išleisti mano raš
tus "penkiuose tomuose po 200-
300 puslapių" (1948.VH.19). Tai 
buvo man nepaprastas paskati
nimas kurti, kadangi anuo me
tu, išskyrus santraukinę "Didžio
jo inkvizitoriaus" laidą ir taip pat 
santratikinį "Jobo dramos" rank
raštį, aš jokių kitų raštų neturė
jau: visi jie buvo likę Kaune. Ir 
jeigu Jūs, Prelate, anuomet rašė
te, kad mano knygų išleidimas 
būtų Jums "vidinis džiaugsmas" 
(La,), tai galite įsivaizduoti ma~ 

ištesėti. Tačiau koks savotiškas 
paradoksas! Pastatę ALKA ir ga
bendami jon surinktą medžiagą, 
Jūs, Prelate, sykį man rašėte: 
"Pastačiau porą didelių geležinių 
spintų, užrakinamų. Vienoje tilps 
Tamstos raštai. Prie jų niekas ne-

aš rankraščių spintai ir nebetu
riu... 

O vis dėlto vieno Jūsų troški
mo neįvykdžiau, ir už tai šian
dien Jus nuoširdžiai atsiprašau. 
Trejetą kartų —1956, 1962 ir 
1973 metais — Jūs pareiškėte no
rą, kad parašyčiau "Aštuonių pa
laiminimų knygą" (1956.Xn.18). 
Bet ašen imtis šios temos nedrį
sau, nors Jūs pakartodami man 
ją vis primindavote- Kodėl nedrį
sau? Aštuoni Kristaus palaimini
mai yra tokie kilnūs bei gilūs sa
vo turiniu, jog jie reikalauja bū
ti gyvenami, o ne tik apmąsto
mi. Dar daugiau: sėkmingas jų 
apmąstymas gali būti įvykdytas 
tik tada, kai jis kiltų iš gyveni
mo šiais palaiminimais. Tai aš 
jaučiau ir tebejaučiu labai aiškiai. 
Tuo tarpu mano gyvenimas 
anaiptol nebuvo ir nėra anų pa
laiminimų išraiška: aš nesu nei 
romus, nei gailestingas, nei tyra
širdis, nei taikadarys. Gal tik vie
nas vienintelis palaiminimas ga
lėtų man tikti: "Palaiminti, ku
rie liūdi' '(Mt 5, 4), nes liūde
sys iš tikro yra nuolatmė mano 
nuotaika. Tačiau jos vienos dar 
nepakanka. Jeigu tad būčiau 
ėmęsis aštuonis palaiminimus 
sklaidyti, greičiausiai būtų ši 
sklaida virtusi sausa filosofija. O 
tokios filosofijos, liečiančios 
Evangeliją, aš kaip tik ir bijojau. 
Štai kodėl ir nedrįsau Jūsų pra
šymo paversti knyga. Gal tuo 
Jus, Prelate, ir apvyliau. Atleiski
te! Tačiau žmogus turi žinoti, kur 
yra jo galios riba, ir nemėginti 
jos peržengti, neturėdamas vidi
nio pasiruošimo šiam žingsniui. 

Apgailestaudamas savo ne
galią, norėčiau šia proga nuošir
džiai padėkoti Jums už tuos pa
tarimus bei padrąsinimus, kurie 
mane lydėjo Jūsų ilgametės bi
čiulystės keliu. Jūs patarėte man 

'"neeikvoti brangaus . laiko 
ginčams, iš kurių daugiau žalos, 
negu naudos" (1959.1.10), o 
"kurti kuo daugiausia" (1964.lt 
29); Jūs džiaugėtės, kad ašen, 
"palikęs politinius ir partinius 
reikalus nuošaliai", atsidedu 
"filosofijai ir teologijai" (1964.L 
10). Jūs jau labai anksti drąsi
note mane nepaisyti kai kieno 
nepasitenkinimo, kam imąsis re
liginių klausimų: 'Tikras Dievo 
tamas, — rašėte man jau prieš 
20-tį su viršum metų, — negali 
niurnėti ir pykti, jei pasauliška 
gvildena teologinius klausimus. 
Argi vien dvasiškio pareiga skelb
ti Dievo 2odį?" (1955.nL7% 
Anuo laiku tai buvo labai mo
demus Jūsų Žodžiai ir dar mo
dernesnis padrąsinimas. Ir šian
dien nesigailiu jo paklausęs, nors 
tada dėl įvairių patirtų sunkeny
bių bei nemalonumų ir buvau vi
duje gundomas mesti religines 
problemas ir atsidėti tik filosofi
jai ir literatūros mokslui. 

Šiuo tad Jūsų, Prelate, ryžtu — 
medžiaginiu ir dvasiniu —ir btt-
vau įjungtas f eilę tų asmeny 
kurių kūrinius Jūs leidote i pa
saulį — ne tik religinio turinio, 
bet ir poezijos, ir muzikos, ir gry-prieis be Tamstos leidimo. Bus 

po raktu" (1964.1.10). Bet argi nojo mokslo, ypač istorijos. Visa 
nenuostabu: Jūs patys pasisten- **i liudija, kad Jūs domėjotės ne 
gete, kad ši man skirta spinta l ik- t i k mokslininkais, bet apskritai 
tų tuščia. Užuot krovę m a n o h e t u v i a c o s i o s *ul«ros kūrėjais, 
rankraščius j spintą, Jūs IeidoteIusų "P*** m S s « i a ^ I t ū r a dr. 
juos į visuomenę. Todėl dabar N-ikeita j 2 pAJ 
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MACEINOS LAIŠKAS PREL. JURUI 
(Atskelta & IpĖL) 

Juozas Girnius yra "Lietuvių En
ciklopedijoje" apiįgMines tokiu 
labai teisingu sakiniu: "Šiuo sa
vo rūpesčiu mūsų moksline ir 
apskritai aukštesnio intelektuali
nio intereso knyga Turas iškyla 
pačiu pagrindiniu šio meto lie
tuviu mokslinės kūrvbos skatin
tojų" ( t X P- 115). Tai, ką Ho
racijus pasakė apie jį globojusį 
Meceną prieš du tūkstančius me
tų, gali apie Jus, Prelate, tarti 
kiekvienas Jūsų paskatos bei pa
ramos patyręs lietuvis kultūri
ninkas: "O et praesidium et dul-
ce decus rneum". 

Užtat man buvo tiesiog džiu
gu rasti Jūsų pačių mums pateik
ta ano rūpesčio interpretaciją. 
Kokie gi akstinai jus skatino siųs
ti iš rašančiųjų stalinės j pasaulį 
vieną knygą po kitos? Nes 'leidė
jas'' įprastine prasme Jūs nebuvo
te: kiekviena knyga darė Jums 
tik nuostolių. Kodėl tad ėmėtės 
šio nedėkingo darbo? Ir Į šį klau
simą esate atsakę Jūs patys. Visų 
pirma todėl, kad vertinate kny
gą labiau, negu kuoą kitą kultū
rinę priemonę žmogui pakelti 
aukštyn: "Knygos nepakeis nei 
TV (televizija), - nei radijas. 
Knyga visados pasiliks žmogaus 
artimu draugu, patarėju, moky
toju, žinių teikėju" — šitaip kal
bėjote prieš 12 metų (1964.11.29). 
Užtat jūs ir stengėtės, kad lietu
vis žmogus, atsidūręs už tėvynės 
sienų, neliktų be šio draugo, pa
tarėjo ir mokytojo. Tai buvo gi
lus humanistinis motyvas. Ta
čiau jis buvo Jūsų darbe ankštai 
suaustas su tautiniu motyvu, ku-

pradėtą darbą" (Ps 137, 8 ) . Ta
čiau Viešpats veikia per žmones. 
Ligi šiol Jis veikė per Jus, Prela
te. Dabar, Jums nebegalint, mes 
stipriai tikime, kad Viešpats suras 
Lietuviškajai knygai jūsų įpėdinį, 
kuris perims aną Jūsų rūpestį ir 
pratęs toliau Jūsų darbą. Nes be 
tokio įpėdinio ar įpėdinių mūsų 
kultūrą tremtyje būtų iš tikro 
pasmerkta sunykti. O ji turi 
stiebtis aukštyn, kaip kad stie
bėsi Jūsų, garbingasis Jubiliate, 
pastangomis. 

Tardamas tad Jūsų asmeniui j 
"ad multos annos", tariu šiuos 
žodžius kartu ir anos "zvimbian
čios bitelės" triūsui, išliksiančiam 
mūsų tautos istorijoje negęstan
čiu žiburiu, tikrai "ad multos an- J 
nos". Tai paminklas, kurio ne
nugairins nei vėjai, nei lietūs, 
nes jis gyvena tautos dvasioje, 
stipresnėje už granitą ir bronzą. 
Tebūna tad Ši diena Jums ir gar
bės, rr džiaugsmo diena. Žvilgis į 
tokją našią ano bruzdelninko ir 
zvimbiančios bitelės praeitį tesu
teikia Jums jėgų pakelti tiek Jū
sų amžiaus, tiek gyvenamos is
torijos sunkenybes. O mes, lenk-
damiesi garbingam Jūsų asme
niui, tariame šv. Ambrozijaus 
himno žodžiais: "diem decoro lu-

Kertinė parašte 
(Atkel ta iš 1 psl.) 

tas asmuo, šias eilutes beskaity
damas, jomis suabejotų, siūlyčiau 
jam valandėlei įsivaizduoti štai 
ką: staiga "baudžiava" panaiki
nama, visi jungai, visos naštos, 
visos prievolės jam nukrinta nuo 
pečių. Esu tikras, jau sekančią 
dieną ne vienas pasijustų gana 
nykiai — tarsi paukštis be 
plunksnų. Būtų tuščia. 

Gražu matyti darbščias biteles, 

nesančias medų į mūsų visuome
ninius ir kultūrinius avilius. Ma
lonus jų dūzgimas ramina ir guo
džia širdį. Bet kitokia būtu šne
ka apie irzlių vapsvų spiečių.-

Todėl palinkėkim kiekvieflim. 
lietuviško darbo talkininkui gied
ro nusiteikimo. Tąsyk naujo-pa
trauklumo spinduliais nušvis "ir 
jie patys, ir jų darbo aviliai, j r 
visas išeivijos sodas. Visiems bus 
šviesiau gyventi, it B. 

' 

Sukaktuvininkas preL Pr. Juras su H_-
Conn. 

mine" —šią dieną mes papuo
šiame šviesa. 

Visu nuoširdumu ir pagarba 

Jūsų 

Antanas Maceina 

1 

Kun. Algimantas Kezys fotografuoja 
Jimmy Carter tėviškę 

I M Suos nariu Charles La Freniere "Alkos" muziejuje, Put 

Komunijos vadovėlis 

JAV nepriklausomybės 200 m. 
sukakties išvakarėse mūsų žino
mas foto menininkas kun. Algi-

rį Jūs išreiškėte ryšium su visų mantas Kezvs, SJ grįžo iš Geor 
mūsų viltimi paregėti Lietuvą vėl L ^ valstijos,' ten praleidęs 10 die-
laisvą: "Jaunąją kartą Lietuvoje 
reikės perauklėti. Visur bus jau
čiama stoka dvasinio peno. Baž
nyčios ir mokslo bei apšvietos 
įstaigos bus išretintos. Knygynai 
sunaikinti, o likusieji užnuody
ti. Materialiai Lietuva greitai at-
sistatys, bet dvasiškai?" (1955.111. 
7 ) . Jūsų tad leidžiamos knygos 
ir turėjo būti būsimojo dvasinio 
Lietuvos atstatymo plytelės. Jos 
turėjo būti mūsų vilties ženklas, 
kad Lietuva vėl atsigaus ir vėl 
gyvens savą nepriklausomą gy
venimą. Nes nekurti kultūros 
tremtyje reiškia netikėti Lietuvos 
prisikėlimu. 

Tačiau Jūs, Prelate, nepamiršo
te nė dabarties. Jūs globojote lie
tuviškąją knygą, kadangi joje, 
kaip Patys sakote, ^atsispindės 
Lietuvos kultūra ir jos Golgota" 
(1964.11.29). Užtat ji ir buvo 

Jums brangi — kaip lietuviškojo 
genijaus ir lietuviškojo negando 
atspindys. Jūs teisingai rašėte: 
' 'Pietas' verčia branginti lietu

vių kultūrą. Dievo numylėtoji 
Lietuva nėra gana veržli. Jos pro
duktai nėra plačiai Žinomi. Mi 
no susuktu lizdeliu ALKA gal 
istorikai pasinaudos'* (1963.XIL 
26) . Ogi tasai lizdelis ir yra ne 
kas kita, kaip Jūsų kurtų, leistų, 
globotų, rinktų lietuviškųjų kny
gų bei raštų lobynas. Šiandien, 
Švęsdami didžią savo sukaktį, re
gite., kad ana nuoįauta pradeda 
įsikūnyti: jau ne vienas istorikas 
yra Jūsų susuktu .lizdeliu pasi
naudojęs ir ateityje pasinaudos, 
skleisdamas mūsų tautos kultūri
nius laimėjimus tiek tarp sveti
mųjų, tiek tarp mūsų pačių. Ir 
visa tai vyksta Jūsų, anos zvim
biančios bitelės, triūso dėka 

Baigdamas savo sveikinimą, 
prisimenu, brangusis Prelate, ir 
liūdnus Jūsų žodžius, parašytus 
man prieš trejetą metų: "M--
Knygų leidimas jau pasibaigė. 
Santaupų Šaltiniai neteko srovės 
ir išsisėmė" (1973.VI.6). Ir ne
nuostabu! Po tiekos metų ir dar
bų tai tikrai neišvengiama. Už
tat skirdamas Jūsų šiai sukakčiai 
pastarąją, dar Jūsų pačių pasku
tiniais centais išleistą knygą, ir 
i rašiau psalmės žodžius: "Domi
nus pro me perficiet coepta — 

Viešpats mano vietoje užbaigs 

nu. Jo išvykos tikslas buvo įam 
žinti tas vietas, kur gimė, augo Ir 
vaikystę bei jaunystę praleido 
buv. Georgia valst gubernato
rius, galimasis demokratų parti
jos kandidatas į JAV preziden
tus Jimmy Carter. 

"Draugo" bendradarbiui ne
tikėtai pasitaikė proga susitikti su 
kun. A. Keziu, vos pusvalandžiui 
praslinkus nuo jo grįžimo iš Ge
orgia valstijos į Jaunimo centrą. 
Tai buvo liepos 3 d. vakare. Jau
nimo centro direktoriaus kamba
ryje, ant stalo gulint kupetai dar 
nesuspėtų atidaryti laiškų ir vi
sam glėbiui laikraščių bei žurna
lų, tuojau paklausiau, kas jį pa
kvietė vykti į Georgia fotogra-

-VIANO PIRMOJ! KU.HUNMA, 
n i n i l i vj.ika.-iis ir tėvams, pagal 
«->, M. Biajicki rwigg, M. H. S. H., 
paruošė Ingrida Bublienė ir Kęstu
tis Žemaitis. Cbicaga 1976 m. Kny
gos kaina $5.00, gaunama ir 
"Draage". 

fuoti galimąjį demokratų parti
jos kandidatą į JAV prezidentus 
Jimmy Carter? 

Atsakymas buvo: kun. A. Ke-
zio geras bičiulis Thomas P. Col-
lins, suredagavęs ne vieną me
ninėmis iliustracijomis apipavi
dalintą veikalą apie žymiuosius! 
JAV politikus, buvo pakviestas 
suredaguoti tokį veikalą ir apie 
Jimmy Carter. Kai minimas au
torius paruošė veikalą apie sen. 
E. Kennedy, pavadintą "A Peo-
ple of Compassion", knygoje bu
vo apie 20 meniškų kun. A. Ke-
zio nuotraukų šalia kitų žinomų 
šio'krašto fotografų. 

Veikalui apie J. Carter auto
rius iš kun. A. Kezio prašė dau
giau: būti to veikalo iliustraci-
nio-fotografinio skyriaus redak
torium, Bet kun. A. Kezys tų pa
reigų atsisakė. Jis, savo pašauki
mo vedamas, tenorėjo padaryti 

Neseniai išleistas daugiaspal
vis didelio formato vadovėlis vai
kams ruoštis pirmajai Komunijai 
bus didelė pagalba jaunoms šei
moms, susirūpinusioms, kaip su
teikti savo atžalynui pirmąsias 
krikščioniškos religijos sąvokas. 

Leidinį paruošė Ingrida Bub
lienė ir kun. Kęstutis Žemaitis, 
pasinaudodami anglišku seselės 
M. Blanche Twigg leidiniu. Ta 
čiau tai nėra tik angliško lei
dinio lietuviškas pakartojimas. 
Jis yra papildytas kun. J. Staš
kevičiaus, Nekalto Prasidėjimo 
seselių, lietuvių jėzuitų, kun. A. 
Tamošaičio ir kun. J. Vaišnio 
talkininkavimu. Leidinio iliustra
cijos papildytos kun. A. Kezio S.J., 
V. Augustino ir V. Bacevičiaus 
nuotraukomis. 

Vertingas šis leidinys yra ypač 

»L P B 8-3229 
DR. ANNi; S-UiuNAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

2858 West 6Srd Street 
Valandos pagal Busitarimą 

DR, K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Cnirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Buikttng). TeL LU 5-6446 
Priima ligoniu* pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti S74-8004. 

ta: 3& 

tesp-
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tuo, kad jis yra kartu vadovėlis 
mažamečiui krikščioniui, duo
dant jam įvairių iškraipymų ir 
kitokių uždavinių, atliktinų kas
dieniniame gyvenime krikščio
niškoje dvasioje, bet kar tu tai 
yra pagalba tėvams, sėkmingai 
padedanti jiems vadovauti savo 
jaunosios kartos religiniam auk
lėjimui. 

Knyga yra skirta pirmajai Ko
munijai su gana išsamiu prie
du pirmajai išpažinčiai. 

Mintis, kuria vadovavosi šios 
knygos autoriai, yra ta, kad Ko
munija yra ne tik žmogaus ry
šys su Dievu, bet ir su art imu. 
Komunija šiame vadovėlyje įgy
ja pilnaprasmės bendrijos pobūdį, 
į kurį anksčiau ne visada būda
vo atkreipiama pakankamai dė
mesio. Būdingas šiai knygai yra 
šitoks uždavinys, duodamas jau
nam krikščioniui: "Nupiešk sa
ve su kuo nors susitinkantį. Pa 
pasakok, kaip galėtum tą žmo
gų pradžiuginti". 

Tarpusavės Žmonių meilės 
(Nukelta \ 5 pusi.) 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Cente* 
6132 So. K«»rtTfa» Avenue 

Tai.: pirmad., antrad. ir ketvirtad. 
6 iki 7:50 vai. vakaro. 

šeitad. nuo 1 iki 3 vai. 
Pagal susitarimą 

Ofiso tele*. WA 5-2670 
Resrtd. teL WAlbrook &-S048 

TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REliance 5-1811 
DR. WALT£R J. KIRSTU* 

(Lietuvis gydytojas) 
8935 West 59tb Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ftr 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
v a i vąk. šeštad. pagal susitarimą. 

o trečiadieniais uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA ER CHIRURGE 
KCDUUį IR VAIHC LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BU1U>LNG 

7156 South \ \estern Avenue. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiso teL RE 7-1168; reaad. 2S9-231* 

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T, BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. pirm., ketv. 1 iki S v. popiet. 

Antrad., penktad. 1-5, treč. ir AeStad. 
tik susitarus. 

tokias nuotraukas, kurios būtų bą parapijos mokykloje, reporte-
jam prie širdies, atseit meninės. 
Veikalo autoriui to užteko. 

Aprūpintas lėktuvo bilietais 
bei viešbučiais, kun. A. Kezys 
birželio antrojoj pusėj nuskrido į 
Georgia valstiją. Greit suėjo į 
kontaktą su J. Carterio motina, 
broliais, giminėmis. Mūsų foto 
menininką traukė kaimiškos nuo
traukos — galimojo prezidenti
nio kandidato tėviškė, jos aplin
ka ir gamtos vaizdai, J. Carterio 

riai, kurie atstovavo visoms d i 
džiosioms TV ir radijo stotims 
bei pagrindinei JAV spaudai, 
daug jo klausinėjo apie religiją. 
Jis atsakinėjo nuoširdžiai ir atviT 
rai,kaip tikrai religingas žmogus. 

Kun. A. Kezio šia proga dar pa
klausiau: 

— Kokia nauda iš Jūsų misi
jos lietuviams ir Lietuvai? 

— Beje, aš to pilnai neiš
naudojau, nes, kaip minėjau, vy-

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pprenae 

DR. EDMUND E. CIAfU 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TeL — GB 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą.: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-8; antrad. ir penkt. 
10-4: SeSta. 10-S vai. 

Of*. teL 735-4477; Rez. 246-2839 
DR, E, DtCKYS 

GYDYTOJA IR CHTRLTVGft 
Specialybe — Nervu Ir 

Emocinga Ligos 
CRAWFORD MEDICAL BCTLDrNG 

«449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą. 

Ofiso HE 4-1818; Rezid. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71»t Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampu) 
Vai.: pirmad., antrad, ketvirtad. Ir 
penktad. 3 iki ,7 v. p. p Tik «usitarua. 

• • • 

TeL 778-6565 
DR, VIDAS J, NEM1CKAS 

ŠIRDIES IR VIDAUS LIGOS 
2454 West 71st Street 

Valandos pagal susitarimą 

O P T I C A L S T C D I 0 
VIOLETA EAROSATTfi 

7051 So. \Vashtenaw. teL 778-S7M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoj*} 

receptus. . 
Didelis akinių r5mo pasirinkimas, 
VaL: pirm., antr., penkt. 10-5:20 

Ketv. 1-8 v. vak. SeSt. 10-4 v. p.p. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Carter tėviškes, bažnytkaimio Plains, kasdienybė 
Nuotr. Ajg. Kezio, SJ. 

brolio riešutų apdirbimo įmonė ir Į kau padaryti tik menines nuo-
t. t. Tai befotografuodamas, ar-1 traukas. Visa Carterių giminė ir 
timai susipažino su J. Carterio P*^ Jimmy Carter žino, kad aš 
motina ir giminėmis, nes jis bu-

I vo kitoks fotografas, negu asme
nys iš oficialių agentūrų. 

Kai ten buvo surengta J. Car-
Į terio žuvavimo pramoga birželio 

27 d., plačiai perduota per TV ir 
didžiąją amerikiečių spaudą, kun. 
A. Kezys nebuvo pasirūpinęs kre
dencialų tame seanse dalyvauti. 

J J. Carterio motina, pastebėjusi, 
į kad čia nėra "lietuvio fotografo" 

(taip ji angliškai išsireiškė), pa
skambino į artimiausios vietovės 
demokratų partijos būstinę, per 

į būstinę susirado kun. A. Kezį, 
jam atsiuntė specialų automobilį, 

j kun. A. Kezys buvo pristatytas i 
vietą ir mes, žiūrėdami žinias TV 
7 kanale, birželio 27 d. vakare 

• matėm kun. A. Kezį su foto apa-
j ratu stovintį už J. Carterio nu

garos, 
— Taigi, — pasakojo kuo. A. 

Kezys, — su pačiu Jimmy Carter 
praleidau lygiai dvi dienas. Sek
madienį dalyvavom kartu baptis
tų pamaldose. Jis yra labai reli
gingas, sekmadieniais dėsto tiky-

• - • 

esu lietuvis. Buvau kviestas vykti 
į demokratų partijos konvenciją 
ir ten padaryti kai kurias oficia
lias nuotraukas. Atsisakiau, nes 
mane traukia tik meniniai vaiz
dai. Jei būčiau į konvenciją nu 
vykęs, gal būčiau turėjęs progos 
plačiau ir atviriau prasitarti lie
tuvių ir Lietuvos reikalu. Kai už 
mėnesio kito išeis platus veika
las apie Jimmy Carter, jame skai
tytojai ras ir vieną skyrių "Car
terių giminė kalba apie J immy 
Carter". Tas skyrius, šalia kitų, ir 
bus plačiausiai mano iliustruotas. 

Telefonui nuolat skambant , 
nebegalėjau toliau tęsti pradėto 
pokalbio. Bet vis dėlto, jei Jim
my Carter, galimas demokratų 
partijos prezidentinis kandidatas, 
ateinantį rudenį bus išrinktas 
JAV prezidentu, visada bus ma
lonu prisiminti, kad vieną iš įdo
mių leidinių apie to žmogau* tė
viškę, fos aplinką ir gimines iliust
ruoti buvo pakviestas lietuvis fo
to menininkas kun. A. Kezys. 

VLRmjs. 

I — f?-

EezkL teL — GI 8-687$ 

DR. W. M. EISIM-EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: HI 2-0001. 

TeL — BE 3-5893 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 We»t I03rd Street 

Valanda pagal susitarimą 
Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
i o K & A 

V A I K Ų L I G O S 
2636 We*t 6Srd Street 

Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 Uci t vtd. 
vak. fte&tad. nuo 1 iki 4 vaL 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIC UGOS — C H E R E R G U A 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CKNTRAli AVB. 
Valandos pagal susitarimą. 

;t" 

Of a. PO 7-6060 Rez. OA 3-7278 

DR. A. JEHK1HS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DA. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
1602 No. Westem A^enne 
5214 No. Western Avenue 
Tel. atsakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4605 
|*teigo« i? Tmio tr\. S52-1381 

DR,FERD, VYT, KAUM&S 
BENDROJI MEDICINA 

1407 S. 49th Conrt, Cicero 
Kasdien 10-12 «r 4-7 

ffeilrvmp HW ir ***i 

DR. FRANK PLEčKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) - -

2618 W. 71st St. — TeL 7374149 
Tikrina akis. Pritaiko akintos Ir 

"Contact lenses" 
Vai. pa?al susitarimą. Uždaryta tr»c. 

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA, 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880, rez. 4484545 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tPlef. RE 5-4410. 

Rezidencijos telef. GR ••0617 
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. tr 

penktad. nuo 1 iki 3 vai popiet. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas Ir rea. 2«52 W. 5Mb St. 

TeL PRospeet 8-1223 
Ofiso vai.: pirm., antr., tpet Jr 

penkt nuo 2-4 vai. Ir 6-8 v. vak. 
Se*t 2-4 p.p. ir kito laika susltaras 
Oftao tei. H E 4-2128, n m q GI »>S*tB 

DR, y, TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2464 West 71st Street 
VsL: pirm., antrad., ketv. tr Mdjtad. 

J-5 ir «-7 — a anksto ro.itartK. 
Tel. ofiso PR 6-6446 

DR, F. C, W!NSKUMAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71*t Street 
Valandos: 1-6 vai popiet 

Tre«. i- ftefttad. pagal snsltarliaV 

Ofteo teL 586-3166: namo 
DR. PETRAS ŽLIOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6234 6. Narr&fraasett Ave. 

Vai. pirm., antr., ketv. tr penkt 2-7 

Perskaitė "Draugą", duokite jį kitiems. 
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Antano Škėmos „Žvakide" Rochestery je 
Rochesterio jaunimo teatras, 

ištisus metus nebepajėgęs "susi-
lipdyti", nors darbui užmanymų 
ir netruko, beveik nelauktai išėjo 
scenon su Škėmos "Žvakide" Šį 
vaidinimą jau galima pavadinti 

1URGIS JANKUS 

ji. Juk aš esu vadovė. Juk tik aš 
esu atsakinga už viską, kas atsi

tikiu jaunimo teatro spektakliu, j ^ks scenoje. 
nes, išskyrus teatro veterano Sta
sio Ilgūno grimą, visa kita pa
daryta pačių jaunųjų išmany
mu ir pastangomis. Net ir kalbos 
priežiūrą, kuriai bene tik vienai 
repeticijai su savo patarimais pri-

Bet jie... Jie visi į repeticiją neatė
jo, bet šliaužte sušliaužė, lyg peri 
savaitgalį ne tik visokie galai, bet j 
ir pats nelabasis būtų juos nujo
dinėjęs. Visi buvo nebe šiame pa
saulyje. Kai tik kuriam neberei
kėjo būti scenoje, gulo čia pat ant I 

'Tie rūpesčiai kankino be per- grindų ir tuoj ėmė knarkti. Be:; 
stojo. Buvau mirtinai išvargusi, 
nervinga ir kiekvieną sykį, kai tik 
pagalvodavau apie "'Žvakidę", bū
davau arti ašarų. Mane kankino 
nežmoniška scenos baimė. Visą 

šoko prof. Antanas Klimas, išve- laiką mintys sukosi apie detales,) rninę, pikti, arti visiško sugriūvi 
žė Jūratė Krokytė. Ir, reikia pripa- kurių dar trūko ir kurias reikėjo nio momento. Bent man taip at-

būtinai išbaigti. Viena laimė, rodė. Ir vis dėlto... Gal jie patys to 

vis tiek veikalą pervarėm du kar-1 
tu. Tik vienas Petras buvo gyvas 
ir judrus, o visi kiti per Savo vaid
menis grabinėjosi pusiausnūda. 
Dešimtą valandą visi tapo nusi-

žinti, išvežė visisškai gerai 
Viso gi spektaklio naštą paty

lomis ant savo pečių pasiėmė Na
zareto kolegijoj dramos studijas 
bebaigianti Kristina Sabalytė. 
Ji "Žvakidę" pamatė Jaunimo 
kongreso metu, patiko veikalas, 
bet ne pastatymas, ir užsidegė 
pastatyti pati. Čia Rochesteryje 
Andrius Cieminis seniai griežė 
dantį tą dramą išvesti į sceną, bet 
vis negalėjo surinkti žmonių, 
visiškai tinkamų jo užmanymui. 
Sabalytė tą žinojo ir pirmiausia 
paprašė, kad statymą perleistų 
jai. Gavusi sutikimą, tyliai ėmė 
rinktis vaidintojus. Nebuvo leng
va, nes jaunimo tik mažas būre
lis, o ir tie patys, vieni jau apsikro
vę darbų darbeliais, kiti, nors ir 
turi neabejotinų gabumų, metė 
domėtis teatru. Kaip ėjo darbas, 
regu papasakoja pati Kristina Sa
balytė. 

"Mažiausiai porą mėnesių re
peticijos ėjo, kaip pateptos. Ne
skubėjom, dirbom iš lengvo, kar-

kad turėjau būrį nuostabiai gerų 
draugų, pasišovusių padėti pa
ruošti sceną. Jie, negailėdami lai
ko kalė, dažė, lipdė, o mano gal
va lūžo mintimis, faktais, pada
rytinais darbais, kurie nesidirbo. 
Ištisas dvi savaites negalėjom su
rasti laiko repeticijai su visu sąs
tatu, taip baisiai nesutapo mūsų 
kitų darbų ir kitų reikalų lai
kas. Bet dirbom. Dirbom dalimis, 
kiek kurią dieną kas galėjo ateiti. 
Vieną dieną repetavom, kitą — 
aiškinomės veikalą, ir kiekvieną 
kartą išrnokdavom ką nors nau
jo apie savo vaidmenis ir patys 
apie save. Aš pati nuolat primin
davau, kad nepagailėtų laiko pa
mąstyti apie savo vaidmenų kili
mo aplinką, darbo ir gyvenimo 
sąlygas ir visą anų dienų istori
nę būseną. Į mano patarimus jie 
kreipė dėmesį, ir jų darbas paga
liau ėmė ryškėti vis geresniais re
zultatais scenoje, o man beliko 
tik viena viltis, kad jie ėmę nesu-

ir nesuvokė, bet mane džiugino 
vienas momentas: jeigu jie tokioj! 
padėty atsiminė veikalo tekstą ir 
nesusimaišė mizanscenose, buvau 
tikra, kad nebesusimaišys ir šeš
tadienį. 

"Paskutinė savaitė prabėgo, 
kaip sapne. Padarėm dvi repetici
jas su visu sąstatu, bet tik vieną 
su muzika ir šviesom. Viskas ėjo 
gerai, bet aš nervinaus, kad žino-1 
jau, jog vaidinimui prasidėjus, 
būsiu visiškai bejėgė. Negalėsiu 
įšokti į sceną ir sušukti: "Ne! 
Jūs darot ne taip! Kur jūsų gal
vos?-" Aš tik galėsiu stovėti už
kulisy ir pergyventi kiekvieną mo
mentą kartu su jais. Juos pačius 
per daug pažinau, kad būčiau net 
suabejojus, jog jie galėtų visiškai 
pasimesti. Tam jie buvo per ga
būs, bet kaip su bendruomene? Ar 
mūsų,, jaunųjų, yra pakanka
mas ryšys su vyresniaisiais? Ar jie 
bent kiek susidomės mūsų darbu. 

Amarx> Škėmos "žvakidė" Rochesterio scenoje: Rūta Stankutė — Liucija ir 

tu ir mokėmės, aiškindamies vaid- j stos vietoj, kad gerės, kad savo en-
menis ir veikalą. Buvo smagu, bet j tuziazmu perlips per rampą ir 
tas smagumas staiga dingo, kai uždegs žiūrovus, 
pamačiau, kad beliko tik trys 
trumpos savaitės ligi paties spek
taklio. Tą vakarą grįžau namo po 
ilgos ir sunkios repeticijos. Galva 
plušo nuo baisios minties, kad 
mes dar ne gatavi. Sukau galvą, 
kas man įkvėpė mintį, kad birže
lio ketvirtą visi šeši aktoriai bus 
visiškai pasiruošę vaidinimui. Mė
ginau užmigti, bet veikalo tekstas 
vijo miegą šalin. Mėginau skai
čiuoti avis, bet vis ir vis lindo min
tis, kad muzika dar neparuošta, 
kad apšvietimas netvarkoj. Užuot 

"Pagaliau atėjo savaitgalis 
prieš spektaklį. Svarbiausias sa
vaitgalis be repeticijų, nes visi 
turėjo išvažinėti: vieni į ateiti
ninkų ideologinius kursus, kiti 
dirbti, kiti šiaip kas kur sau. Tai 
mane nežmoniškai baugino. Bau
gino praradimas paties brangiau
sio laiko. Viena viltis ruseno, kad 
po ilgo savaitgalio visi grįš pilni 
liepsnojančios energijos. Su ta 
mintimi išvykau į ateitininkų 
kursus ir aš pati. Pasistengiau vi
sus rūpesčius padėti į šalį, ir pir-

Bronius Petrauskas — Klebonas. 

prieš kurį laiką ji pati, Juozas Lau
kaitis ir Rūta Ilgūnaitė "surengė 
tikrai brandų ir vertą paklausyti 
ir pažiūrėti pranešimą iš Jauni
mo kongreso, atėjo tik keletas. 
Galėjo atsitikti taip pat ir dabar, 
ypač, kad vaidinimą rengė tik jie 
vieni ir tik savo pačių jėgomis, 
lygiai taip pat, kaip aną, ką tik 
paminėtą, pranošimą. Ir vienu ir 
kitu atveju jie parodė, esą jau ne
be koks už rankos pavedimo rei
kalingas jaunimas, bet subrendę 
asmenys, kurie be baimės jau gali 
imtis rimtų darbų. 

Škėmos "Žvakidė" yra sunko-
kokas veikalas, su kuriuo susido
roti gali būti nelengva ir prityru
siems scenos vilkams. Ir cia Kris
tina Sabalytė su būreliu draugų 
susirinkusius nustebino tikrai 

Nuotrauka J. Jankaus 

galėtų 
t. 

pasiekti gražaus pirmo 
veiksmo vienumo. 

Visi vaidintojai buvo gerai su
vokę veikalo mintį ir kiekvieno 
veikėjo paskirti. Ne tik savo vie
no, bet ir viso kolektyvo. Tas su
vokimas tikrai padėjo spektaklio 
vienumui, sulipdė visus į vienetą, 
gyvenantį ne tik scenoj, bet ir 
anapus jos. Su veikalu buvo taip 
susigyventa, kad nereikėjo nė suf
lerio. Kai gyveni tikru gyvenimu, 
gyvenimas diktuoja tekstą. Ir čia 
jie daug kur neatkalbėjo auto
riaus teksto žodis žodin, bet nie
kur neiškreipė veikalo minties, 
niekur dėl žodžio nestabdė veiks
mo, niekur nesidairė pagalbos į 
užkulisius. Tas jau rodo teisingą 
kelią ir protingai sumanią rėži- t 

Ar ateis pažiūrėti bent keletas? j brandžiu spektakliu. Pirmas veiks-
Paskutinę dieną, kai scena buvo mas praėjo puikiai išlygintoje 

skendusi į gaivinantį snaudulį, I madienio vakare į repeticiją atė-
varčiausi išpilta baimės prakaito, Į jau rami su pasitikėjimu įžiebti 
kas bus, ką pasakys susirinkusie- Į tokį pat pasitikėjimą ir aktoriams. 

visiškai paruošta, kai Stasys Ilgū
nas jau grimavo vaidintojus, tas 
ir buvo mano pats didžiausias rū
pestis. Bet ką aš galėjau bepada-
daryti. Tegalėjau pirš.us sukry
žiavusi laukti, kas atsitiks. Kad ir 
kaip negudriai gali atrodyti, bet 
aš net panaudojau visus geros 
laimės prietarus. Tą dieną prieš 
vaidinimą radau vieną centą, pa
siėmiau ir rūpestingai pasidėjau, 
net ir vaidinimą pradėjau lygiai 
septynios minutės po aštuntos, 
taip, kaip pradeda Broad\vay. Kad 
tik viskas gerai išeitų". 

Dėl žmonių režisierė galėjo ne
sijaudinti. Jų prisirinko pilnutė
lė salė. Lengva pasakyti — galėjo, 
bet pagrindo turėjo nemažo. Kai 

nuotaikoje. Lygus, vieningas, be 
nereikalingų bandymų kuo nors 
ypatingu patraukti žiūrovo dė
mesį. Ir nereikėjo. Pats spektak
lis iš pat pradžių išėjo šiapus 

sieres ran*ą. • 
Iš visų labiausiai išlaikytą Liu

ciją sukūrė Rūta Stankutė. Ramiu, 
jautriu subtilumu ji sugebėjo pa
siekti savo vizijomis kiekvieno šir
dį. Tą mergaitę scenoje matėme 
pradedant nuo A. Kairio "Paliki
mo", ir kaip netikėtai ji iŠsi.sklei-

rampos ir savo vieningumu, savo j jc "Žvakidėje". 
natūraliu, nemeluotu aiškumu 0 . w ... ? i - • -j 

. . . . _ . . r . " Petras Matiukas sukure puikų 
pasie<e, *ur but, kiekvieną ziuro-' • -j-> • „„ -...... 

. . ' M ! gvvemme. idėjose ir savo paties 
vą. Antrasis veiksmas yra p a r a - ! " , . . . . , , , . v . » , . 

, , . . . y . V / , i ambicijoj paklvdusi Kastą. Matiu-
svtas ologiau. ir režisierei ir ak-Į. . • L • . -M ._I 

. , . . ' . . , , . . xas turi neabejotinu vaidintojo 
toriam seiceM kiek sunkiau su -juo ' 
su-idoroti. nors apskritai ir tas pa
liko labai gražų įspūdį. Statant 
kur antrą kartą, reikėtų režisierei 
labai rimtai peržiūrėti antrojo 
veiksmo tekstą, pakopiūruoti vie
ną kitą perdėtai naivų ir senti
mentalų sakinį, pertvarkyti vie-. 
na kitą mizansceną, tada ir jis 

ŽIVILĖ BILAIŠYTĖ 
EŽERO IR MIRTIES PEIZAŽUOSE 

Skambėdama toli keKavo 
ji taria: 
tau dovanoju tris šimtus dienu. 
Tavo. Imk. 

Stingsta, akmenėja ežero siela: 
kur buvo judesys — 
liko šaltas blizgėjimas. 

Su ledais ir saulės plieskimu 
dialogo nebus. 
Balti ledai artėja, 
iš lėto .gniauždami alsavimą. 

Naktim nebegaliu kvėpuoti. 
Balta puikybė žydi lange. 
ŽTnonės nuo amžių bijo baltumo: 
meškų, sniego plotų, banginių, 
baltos beribes erdves. 

Vanduo metalo gaidomis alsuoja, 
gaudo orą, kaip džiova mirštą. 
Ir pabaigta — užgniaužta. 
Balti ledai prislinkę krantą — 
aplinkui mano lovą stovintieji 
užtraukia baltą antklodę iki kaktos-

Čia laikas baigiasi — 
vandens ir smėlio ribes tirpsta baltume. 
Paskutinės mintys — 
apie vilko uodegą, eketėje prišalusią. 

TARPAI 

Mano nuosavybių sandėliuose 
tarp daiktų — chaoso tamsūs tarpai, 
į keistas formas skaldoma erdvė. 
Stalo kojos, lova, išnešioti batai, 

• 

• 

• ; ' ' . 

<as 
gabumų, gal net ir neeilinių, tik 
reikėtų kiek atlei.-.ti nuolatinį sa
vęs spaudimą į tragiškumo viršū
nę. Toks nuolatinis persitempi
mas ilgainiui gali virsti sunkiai 
beatsikratomu štampu. Atsime
nu, jaunystėje, sykį Kazys Binkis 

(Nukelta į 4 psl.) 

stalčiai, prikimšti skudurų. 

Jų tarpuose aidi tylūs akordai 
prislopintų instrumentų — 
stygų ir mušamųjų 
tonai — 

muzika, kuriama 
bevardžių kompozitorių, 
lėtai vystosi kraujo ritmu, 

-

legendų cikluose glūdinčias paslaptis 
atnaujina. 

Tarp raumens ir kaulo, 
Tarp plaučių ir tulžies, 
tamsios, tirštos erdvės skeveldr 
atstumų santykiuose, 
tarp daikto ir sielos 
užsimezga tyli, 

ose, 

tarpų prasmės beieškanti melodija. 

. 

• 

• 

• 

Viena diena pensininkes 
Stankuvienės gyvenime 
JURGIS GLIAUDĄ 

(Tęsinys iŠ praėjusio SegtatL) 

Senė sustojo prieš vyrukus. Abu tokie 
dailūs, su geltonais kaklaryšiais, kokių ko
lūkyje nematyti. 

— Judu sėskitės, — ji pasiūlė, — čia, 
ant suoliuko, čia. ant kėdutės. 

Ji skubomis, lyg besiryždama, perbrau
kė delnu per kėdę: kad tik jos paklausytų. 

Vyrai mielai įsitaisė, kur jiems ji nuro
dė sėsti. Jiedu stebėjo prieš juos sustojusią 
senę. Jų akyse Stankuvienė matė susidomėji
mą, niekad jos nejustą: jai dėmesį, jai pa
garba. Net dingtelėjo/galvoj: taip bernai žiū
rėjo j ją seniai, seniai, jos mergystėje. Ji net 
susijuokė, prisiminusi tą žaismingą laikotar
pį, sugavusi tą mielą palyginimą. Taip. ka
daise, jos vyras sakydavo, ir čia prisiminė. 

Net įrėmusi ranką į klubą, ji pasakė: 
— Posakis toks, gal ir vėl apie paukštį, 

bet juokingas: "burbuliuoja kaip tetervinas 
apie pačią". 

— Vai, kaip įdomu, — pasigrožėjo blon
dinas. 

" — žinau ir dar vieną — pasakė įsisma
ginusi senė, — "kas krūmuose šneka, barš
ka?" 

Ji palaukė atsakymo į mįslę. Vyrukai ty

lėjo. Stankuvienė atminė mįslę: 
— Kleketas. 
— Paukštis toks? — nustebo tamsesnis. 
— Cha cha cha, — nukikeno Stankuvie

nė. — tai ne paukštis. Kleketas tai toks barš
kalas, kur karvei po kaklu rišdavo. Miške ar 
krūmyne rasti lengva. 

— Tamsta kaip deimantų kasykla, — su
riko pataikūnas blondinas. 

Tamsesnis skubomis rašė kažin ką siau-
ran bloknotan. 

Jis buvo pasilenkęs, ir su didžia nuosta-
ba Stankuvienė pamatė kryželį po dailiu jo 
kaklaryšiu. Kryželis išslydo pro marškinių 
atsegimą blizgėjo ir stebino. Keistas vaizdas 
net trenkė į galvą. To ji nelaukė, nesapnavo. 
Toks frantelis. o nešioja kryželį! Mažą. dai
lų, auksinį. Tokio nuostabaus prajovo Stan
kuvienė nesitikėjo. 

Susigriebusi, ji paklausė tamsesnį vyru
ką: 

— Matau kryželį ant jūsų krūtinės. 
Vyras nesistebėjo klausimu, nei nusigan

do. Tiesiai pažiūrėjęs į senės akis. jis atsakė: 
— Kodėlgi ne? Noriu ir nežioju. Esu ti

kintis. 
— Reiškia į Dievą,? — pasitikrino pasi

metusi moteris. 
—'• Taipt — ramiai atsakė vyras, palies

damas pirštais prasikišusį kryželį, įstumda-
mas jį j prasegta marškinių plyšį. 

— Mes abu tokie, — šyptelėjo blondinas. 
Jis atlenkė puošnų geltoną kaklaryšį, pra

segė marškinius, ir Stankuvienė pamatė dai
lų auksinį kryželį, sandariai prigludusį prie 
šviesiais gyvaplaukiais apžėlusios krūtinės. 

— Brangieji. —susijaudino Stankuvie
nė, — visokių stebuklų esama, tiktai šito
kio nelaukiau. Mes. senieji, tebesame su Die
vu, o jūs, jaunieji, iš to tik šaipotės. 

— Ne visi tokie jaunieji. Esama ir tokių, 
kurie su Dievu, — pasakė tamsesnis. 

Jie abu sėdėjo be šypsnių, rimtai, lyg su
sikaupę ties savo tokiu rizikingu prisipažini
mu, kuris taip netikėtai išslydo pro lūpas. 
Vyrai, atrodė, nudžiugę, kad ir Stankuvienė, 
kartu su jais, tikinti į Dievą, Vienas jų at
sisuko langan, kur palangėje stovėjo labai 
jau senas, alavinis, lietas, laikmečių nualin
tas kryželis. Jis paėmė tą seną relikviją ir 
pasakė: 

— Kryželių nebijojome parodyti, nes ant 
palangės kryželį pastebėjome. Savi žmonės. 

Blondinas vartė rankose seną alavinį kry
želį, net pamėhisį dėl graužlios metų veik
mės. Mūkelė buvo visai nudilusi dėl nesu
skaitomų bučiavimų, nelyginant švento Pet
ro statulos Romoje didysis bronzinis kojos 
pirštas, nugrandytas pabučiavimais. 

— Atiduok, tamsta, mums tą seną kry
želį, — staiga, lyg mintį sugavęs, paprašė 
blondinas. — Dabar slaptose bažnyčiose to
kių trūksta. Mos jau perduosime. Cia, ant 
palangės, tik musės juo džiaugiasi, o slap
toje bažnyčioje prieš jį tikintieji lies aša
ras. 

Valandėlę Stankuvienė stovėjo neapsi
sprendusi. Tai buvo toks senas kryželis, kad 
ji ir nebeatsimena, nuo kada jis buvo jos 
gyvenime. Bene — jos tėvai statė tą kryželį 
savo trobos lange, kada ji. dar mergiotė, 
lakstė basomis kojomis po šiurkščią, visad 
pėdoms šaltą aslą, 

— Jeigu bažnyčiai, — ji mąsliai nutęsė 
atsakymą — tai jau atiduočiau. 

— Dėkingi, didžiai dėkingi, — tarė tam
sesnis, jau atskleisdamas savo juodą port
felį alaviniam kryželiui. 

— Dar labiau už kryžius tikintieji rei
kalingi maldaknygių, — kažkokiu liūdnu bal
su pasakė blondinas. —Tamsta, pavyzdžiui, 
sena moteris esi, poterius moki, o kaip vai
kus paruošti be knygos pirmajai komunijai? 
Tarime atvirai kalbėti: be maldaknygių ne
bus religinio auklėjimo. Gal turi pažįstamų, 
kurie tebeturi maldaknygių? 

— Ir aš turiu maldaknygę. — prisipa
žino, lyg svarstydama. Stankuvienė. — Tik 
jau tokią nunešiotą, nutrintą, kad sarmata 
žmonėms duoti. 

— Nagi parodyk! — šiltai paragino 
blondinas. 

Stankuvienė išėmė ii stalčiaus po rank
šluosčiais laikytą maldaknygę. Tikrai, tai bu
vo sena, Ilgo amželio knyga. Leidybos da
ta išliko ir liudijo knygos retumą. Nutrinti 
puslapiai, kur dešinysis puslapio kampas bu
vo visaip nuseiliuotas, nudilintas, rodė kny
gos savininkų pamaldumą. 

Tamsesnis paėmė knygą, atskleidė ir per
skaitė tekste sugautą eilutę: 

— Tėve mūsų... Štai, kur vaikams išmin
tis. Dievaži, galima naują kataliką paruošti. 

Jis džiugiai vartė puslapius, džiaugėsi 
maldomis; buvo ten ir pslamių. Paskaitė dar 
kelias eilutes, Matydama tokį jo džiaugsmą, 

Stankuvienė apsisprendė ir tarė: 
— Tebūnie tai Dievo garbei Atiduodu 

jums t ą knygą. 
— Tebūnie Dievo garbei, — paslankiai 

sutiko tamsesnis, dėdamas maldaknygę į sa
vo juodą, odinį portfelį. 

— Ar dar ką tamsta mums pasakysi Iš 
patarlių ? — įdėmiai paklausė blondinas. 

Bet Stankuvienė buvo sujaudinta religi
nio pamušalo ir slaptumo įvykiu. Visokių 
tautosakos tauškalų jau nebuvo galvoj. 

— Ką gi čia dar daugiau bepridėti — ji 
pasakė, — man tai Dievo malonė, slaptą baž
nyčią maldomis aprūpinau, vaikams malda
knygę. O tos patarlės? Jų kaip blusų po ko
jomis, jų daug. Visur surasite. 

— Jūsų buvo pačios gražiausios, — pa
sakė blondinas, keldamasis iš suolo. 

Stankuvienė ilgai stovėjo prie slenksčio. 
Vyrai pamojavo atsisveikindami rankomis. 
Jie skubėdarri nužingsniavo keliu. Turėjo 
skubėti. Dancus grasino lietučiu. Ore jau
tėsi žemų debesų kvėpavimas. Ims ir pra
pliups ant arimų, ant cukrinių runkelių, ant 
klevo, kuris sustiro, vėjo neliečiamas, prie 
pat Stankuvienės trobos. 

Graudus atrodė dabar langas be seno 
alavinio kryželio, lydėjusio visą Stankuvie
nės gyvenimą. Ji atsiduso, persižegnojo ir 
nusiramino: geras darbas neprapuls! 

Jai tik prisėdus prie stalo, žalių svogū
nų laiškelių pabarsčius ant vakarinės košės, 
kelių vaikų, berniukų ir mergaičių, būrelis, 
kaip tos arimų kuosos, bematant nuo kelio, 
stakt! .atšoko prie trobos. 

Būrio vadovas, dešimties metų berniukas, 
drąsiai pasibeldė į duris. 

— Ko norite? — paklausė Stankuvienė, 
apžvelgdama drausmingai išsirikiavusius ko-

(Nukaba \ ^ ?»U 
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PENSININKES DIENA 
(Atkelta iš 3 psl.) 

lūkio pionierius. Raudoni apraišalai aplink 
kaklus rodė jų lankymo oficialumą. 

— Paaukokite mūsų išvykai į Vilnių, — 
pasakė berniukas, tiesdamas senei žalsvą 
brezentinį maišelį, kurin galima įkišti pini
gą pro metalinio viršelio plyšį. — Kiek tik 
norite, — jis paragino Stankuvienę apsi
spręsti. 

— Matai, gudruoliai, — šyptelėjo Stan
kuvienė, — važiuoti tai norite, o pinigų tai 
neturite. 

— Labai norime pamatyti respublikos 
sostinę, — paaiškino drąsus berniukas. 

"Jiems tai jau mano maldaknygė tiktų", 
pagalvojo Stankuvienė, "slaptoje mokyklėlė
je pirmajai komunijai pasiruošti". 

Vaikai atrodė gražiai, laikėsi mandagiai, 
nesistumdė, prašė kukliai ir nuoširdžiai 
Stankuvienė grįžo į trobą, pakėlė tuos rank
šluosčius, po kuriais buvo laikiusi maldakny
gę. Ten buvo ir metalinė dėžutė su pensijos 
pinigais. Nebebuvo jau stalčiuje maldakny
gės, o Stankuvienė buvo t ikra : slaptoje mo
kyklėlėje iš tos maldaknygės vaikučiai iš
moks reikalingų maldų. Buvo smagu taip 
galvoti. J i išėmė iš dėžutės nunešiotą rublį 
ir išnešė jį vaikams. 

— Su rubliu toli nenuvažiuosite, — ji 
pasakė, kišdama rublį į brezentini maišelį 
pro plyšį metaliniame dangtyje. 

— Ačiū, — pasakė berniukas. 
— Vilniuje pamatysime Lenino pamink

lą, — tarkštelėjo kaip šarkutė mergaitė iš 
būrio. — Taip mums pasakė mokytoja va
dovė. 

O kita mergaitė, atsidėkodama Stanku
vienei už paramą jų kelionei į sostinę, pasi
tempė kaip vieversėlis^ per giesmę ir padek
lamavo : 

— Leninas davė mums ranką, 
Ir žengiam per mišką ir lanką. 
Skamba dainelė karšta — 
Leninas eina greta! 
— Ačiū, — pakartojo vadovas berniukas, 

nutraukdamas padėkos už auką ceremoniją. 
Vaikai, kaip kuosos ties arimais, strik

telėjo ir jau nebebuvo jų prie durų. Jau jie 
bėgo keliu. 

Dangus vis žemėjo, ore dvelkė lietumi. 
Senė stebėjo nubėgančius vaikus. Žiū, ji pa
matė keliu skubančią greitais, smulkiais savo 
žingsniais kolūkietę Areškienę, kuri mosika
vo jai ranka. Valandėlei Stankuvienė stabte
lėjo duryse: ar jau tikrai jai mostikuoja už
sitarnavusi kolūkio fermos melžėja? Negi 
nori, kaip tas kranklys brigadininkas, nori 
varyti ją kur nors dirbti? 

— Stankuviene, -— spiegiančiai suriko 
Areškienė, — tu savo vištą suvaldyk, kad 
ją paraliai nutrenktų, už kojos pririšk! 

— Kas ten nutiko, kad burnoji? — rik
telėjo Stankuvienė. 

— Mano privačiame darže visus morkų 
pasėlius su žemėmis sumaišė. 

Stankuvienė buvo tikra, kad melžėja ne
siverš pro purvą, kuris supo trobą. Senė ka
ringai atkirto melžėjai: 

— O tu savo privatinį daržą aptverk, tai 
ir vištos nebijosi. Matai, atsirado tokia, kad 
nori su vištomis kariauti. 

— Kitąkart nematysi savo vištos, — rik
telėjo įtūžusi Areškienė. — Jeigu man mor
kas les, ją į katilą įdėsiu. 

— Eik pas pirmininką, — riktelėjo Stan
kuvienė, — atsii » man ponia privatinin
ke! Ar tau kolektyvinio daržo negana? Aš 
trisdešimt metų šiam kolektyvui dirbau, aš 
turiu teisę paleisti savo vištą į kolūkio ari
mą. 

— Papiausiu tavo vištą, — grasino mel
žėja. 

—J teismą paducniu, — kirto Stankuvie
nė. — Aš esu kolūkio steigėja, ne tu, priva
tininke, kaliausė, bradas tu. karvės spenių 
čiulpikė! , 

Po tokios salvės melžėja aiškiai palūžo. 
J i pasuko a tga l Ne! Tos senės žodine dvi
kova j*i nenugalės. Ta sena pensininkė varlę 
ant savo liežuvio iškeps. Kurį laiką melžė
ja dar grūmojo iškeltais kaulėtais kumščiais. 
J i nuskubėjo į gyvenvietę, nes visai jau niau
kėsi. Perpils ją kiaurai, kol pasieks pastogę. 

Susijaudinusi Stankuvienė grįžo trobon. 
Košė su svogūno laiškeliais tikrai nežadino 
noro valgyti. Lėkštė su atvėsusią koše grau
džiai stovėjo ant stalo. Stankuvienė paėmė 
šįryt gautą laikraštį. Ji ketino išsiblaškyti po 
dvikovos su melžėja. 

'•Valstiečių laikraštis" turėjo dviejų spal
vų raides pirmame puslapyje, o šiaip raidės 

ivo tokios smulkiom kad ze*<~ 
• k a i t v L "Akiu n . . . A i <a^» 

ė noro jas 

tas smulkutes, kaip blusos raides. Didelė mur
zina nuotrauka vaizdavo prizo įteikimą ka
žin kokiai pirmūnei. "Ar mokame pagerbti 
pirmūną?" rašė korespondentas. Ir įrodinėjo, 
'tad gerai to meno mokome. Pirmūnei įteikė 
prizą ir padarė grupinę nuotrauką. Nuotrau
koj, pirmoje vietoje buvo linksmas kolūkio 
pirmininko veidas. Greta jo — pirmūnės ir 
dviejų jos vaikų, paauglių, veidai. "Ne vi
sus jūs mokate gerbti", pagalvojo Stanku
vienė, jungdama prie tos minties savo žvilgs
nį į trobos skurdybę. "VaN atvėsusi miežinė 
košė ant stalo. Kokia čia pagarba? Koks čia 
pagerbimas? Nusipelniusi melžėja Areškienė 
už palaidą vištą išgvoltavojo". 

Ji tingiai perbėgo akimis per pirmą pus
lapį. Per stambius pastraipų pavadinimus. 
Buvo tai raginimai susirūpinti pašarų gamy
ba, lankyti agitpunktus, laiku sodinti kuku
rūzus... 

Nepraskleidusi laikraščio, neturėdama jo
kio noro skaityti raginimus, ji padėjo spau
dinį ant stalo. Popierius buvo vertingas daik
tas. Popieriun galima vynioti bulves. Tai su
laikys jų smarkų dygimą. Vis dėlto ji su
valgė košę, kabindama ją lėtai, su stabtelė
jimais, kabino šaukštas po šaukšto, ilgiau 
palaikydama bedantėj burnoj gardžiai kve
piančius svogūno laiškelius. Dabar būtų pa
togu parkristi lovon. Diena pasitaikė mar
ga įvykiais. Kūnas juto nuovargį. Kad tik 
nepradėtų sukti nugaros raumenų visokios 
reumatiškos bėdos. Tos bėdos vargina, murk
do nuotaiką. Lengvas senatviškas snūdas 
ėmė skverbtis į jos sąmonę. Lyg lengva 
bangelė, kuri maišo daiktų apybraižas, suly
dina paprastas spalvas į naujas, sudėtinges
nes ir permatomas, švelniai siūbtelėjo ir vis
ką sujaukė, sumaišė. 

Amerikiečio Hemingvėjaus personažas, 
senis kubietis žvejys, kai užsnūsdavo, sap
nuodavo jaunus, žaidžiančius liūtus. Pri
snūdusi Stankuvienė, trumpam bluostą su
dėjusi, sapnavo, kad jos višta, smagi ir links
ma, pradėjo dėti kas dieną po stambų kiau
šinį... 

Bet kur tau — pavakarė buvo dar anks
tyva! I duris beldė. Stankuvienė nučiuožė 
nuo lovos, pradarė duris. Prie slenksčio sto
vėjo Petraitienė, jos amžiaus kolūkietė, jos 
sena prietelka, gyvenanti kolūkio gyvenvie
tėje prie dukters, žento ir vaikaičių. 

— Na, įr ko gi tu čia? — nustebo Stan
kuvienė. — Lietus po dangų važinėja, o tu 
per tą kelio gabalą prie mano trobos! 

Jos pastovėjo, besičiauškėdamos, prie du
rų, paskui susėdo troboj. Viena ir kita šįryt 
gavo savo pensijas, ir tai buvo pirma gera 
naujiena. 

Po to jos pradėjo smagiai ir rūpestingai 
kalbėtis apie Petraitienės žentą (pradėjo nu
gerti ir apdaužė jam pavestą techniką, mo
torizuotą plūgą), apie Petraitienės dukrą 
(nesveikuoja, vis aštrūs galvosopiai), apie 
vaikaičius (vis tauškia apie rengiamą Kelio
nę į Vilnių). 

— Kas juos ten veš, aš neklausiau, — 
pasisakė Stankuvienė, — o nutrintą rublį 
kelionei daviau. 

Apie savuosius Stankuvienė neturėjo ūpo 
kalbėti. Gyvena toli, mieste, visai nusveti-
mėjo, jai nieko nerašą. Atrodo, jog tarpusa
vyje nesugyvena. Bet, bene tai kam naujie
na? Dabar visi nesugyvena, o kas sugyvena, 
tokius ant vienos rankos pirštų suskaičiuosi. 

Petraitienė pamatė bulvių daigus, sudė
tus plačiame ketaus puode. 

— Bene naminę iš jų varysi? — paklau
sė Petraitienė. 

— Kam naminę? Viralą, — gudriai at
sakė Stankuvienė. — Druskos, pipirų, lape
lių. Viską turiu spintoj. Gabalą lašinių. O 
srėbti reikia su duona. 

— Vaje, — nustebo Petraitienė, — man 
niekad apie tai nesakei. Mane dukra tokių 
daigų nebrangina. 

— Jeigu ji nebrangina, tu brangink, — 
pasakė Stankuvienė. — Ateik, kada išvirsiu, 
pirštus laižysi. 

— širdele, — pasiūlė Petraitienė, — už-
simesk skarelę, gerą skarą, nes kas valandė
lę reikia lietaus laukti, ir eiva į klubą. 

— J klubą? — nustebo Stankuvienė, — 
ką aš ten užmiršau? 

Ten tau bus progų paklausti dėl užar
to tako į trobą. Vargšele' Aš vos ne vos per
lėkiau per runkelius 

— Šimtą kartų kontoroje klausiau, ten 
tik dantis rodo. Teks baigti gyvenimą užar
toje troboje. 

— O kam? — atkakliai ir karingai pasi
priešino Petraitienė. — Pensininkei bijoti 
nėra ko. Blogiau už mirtį nebus. Brigadierius 
nebe ponas. Nebeturi teisių ant mūsų spran
do joti. Sakė. kad kiuban atvyko rajono dar
buotojai. Ir mano žer.taa eis, Sakė, ko įmo
nės klausinės, paleis per laikraščius- Nesun
ku gi bus tau paklausti: kada taką į tt&Ą 

'viŽM&Z'M. 
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(Atkelta Iš 3 pusi) 
mane patį yra pamokęs nešaudy
ti visą laiką sunkiąja artilerija, 
bet pasitaupyti tiems momen-
tams, kada tikrai jos reikia. M, 
mat, buvau pamėgęs savo sakinį 
apkrauti metaforomis, o pasako
jimą vaizdo tirštumų. Pagalvo
jau, paklausiau ir nesijaučiu ką 
praradęs. Daug laimėtų ir Ma-
tiukas, pasinašinęs į lengvesnį, 
laisvesnį, tikresnį žmogaus plau
kimą. Ir Kostas tada išeitų šir
džiai žymiai artimesnis, kad, žiū
rėdamas į jo tragediją, gal net ne
begalėtum suvokti, ko jis labiau 

pasmerkimo, ar pasigai 

Nauji leidiniai 
• THE SOVIET WEST. Inter-

play between Nationality and 
Sočiai Organization. Edited by 
Ralph S. Clem. Published in coo-
peration with the Program on So-
viet Nationality Problems, Gra-
duate Seminar Research Series, 
Coiumbia University. Praeger 
Publishers, Fourth Ave., New 
York, N. Y. 10003. Praeger Spė
riai Studies in International Po-
litics and Government. Published 
in the United States of America 
in 1975. ISBN 0 - 275 - 09840 - 0. 

Pasaulio dėmesys Lietuvos, Lat
vijos, Estijos, o taipgi Ukrainos, 

tai dabar ir be išeivių iniciatyvos 
rimtų šios temos knygų nesto
koja. 

Leidinyje, šaltiniais remiantis 
ir darant išvadas, žvelgiama į mi-

! nėtų tautų sovietinę tikrovę la-
j bai daugelyje temų. Vienos' jų 
j yra daugiau bendrosios, kaip 
'Ralph Š. Clem "Vitafity of the 

N'ationalities in the Soviet West: 
, Background and Implications". 
i Kitur temos liečia kurią nors vie-
; nos tautos šiandieninės tikrovės 
; ar ne: tolimos'praeities sritį. Kon
krečiai lietuviškosios temos yra 

j šios: Emmet George 'Tarty Res-
j ponse to Lithuanian Unrest (Re-
į ligious and Secular Disrent In 
j Lithuanla, The Meaological Pre-

paration of Cadres: A Counter-
! measure); Norman Kass "Youth 

of the Lithuanians SSR and the 
į Question of Nationality Divisive-

ness". Tačiau daug kur lietuviš
koji situacija pavyzdžiu, statisti
ka, faktu ar išvada teikiama ir na
grinėjama ne viename bendraja
me šių tautų regiono puslapyje. 

• Vladas Vailionis, LIKIMO 
AUDROSE. Romanas. Knyga 
304 psl., tiražas 500 egz., kaina 
7 dol. Spausdino Nida Press, 2 
Ladbroke Gardens, London, W 
H 2PT, Gt. Britara. 

lėjimo. Kas groja bažnyčioje, ne- ' Gudijos ir Moldavijos problemo-
gali juk būti visiškai blogas. Ap- mis pastaruoju laiku itin padidė-
skritai, galįs savo nerimą skan- j jo. Jeigu anksčiau akademinio ly
dinti muzikoj, neturėtų tesine- i gio šios rūšies leidiniais Ameriko-
šioti vien pikta. Ko kam trūksta j je ir kitur turėjo pasirūpinti dau-
ekste, vaidintojas gali labai daug j g i a u s i a p a t y s m i n ė t ų t a u t u lmQ_ 

rasti potekstėse. 
Jūratė Krokytė sukūrė tikrai 

jautrią ir natūralią Agotą, nors 
pirmose scenose ir buvo jaučiama 
rampos šviesų baimė, tarpais 
verčianti slėptis pačiai už savęs, 
bet tas veiksmo eigos nė kiek ne
sugadino. Priešingai, tolimesnis 
apsipratimas ir išsilavinimas 
leido atskleisti pasigėrėtinų mo
mentų. 

Bronius Petrauskas buvo visiš
kai neblogas klebonas labai sun
kiame vaidmenyje. Škėma į An
tano poeziją, už kurią klebonas 
padeda galvą, sukaupė daug gy
venimo teisybės, pasakytos poezi
ja apgaubtais posmais. Toji teiry-
bė per statišką nužudyto klebo
no dvasią turi pasiekti žmones su 
degančiu gyvumu. Priemonė tik 
balsas, tarena. Tai labai nedaug 
priemonių, bet jomis galima Į 
daug ką padaryti, ir Petrauskas! 
jau padarė nemaža, bet dar reikė
tų pamąstyti, pasverti kiekvie
nos eilutės mintį ir paieškoti kiek
vienai tinkamiausios tonacijos. 

Kiekvienas kiebono žodis, tin
kamai pasiekęs klausytoją, teiktų 
veikalui naujo spindėjimo. 

Dar jaunutis, tik visus kitus 
vaidintojus visa galva praaugęs, 
Simas Žmuidzinas sukūrė gana 
gerą, tarp skirtingų vaikų kiek 
pasimetusį, tėvą Adomą. Režisie
rė jo uždavinį gerokai paleng
vintų peržiūrėjusi "nuodėmės'" 
prisipažinimo sceną. Keletas iš
imtų sakinių veikalo vertę tik pa
sodrintų, ir autorius dėl to grabe 
tikrai neapsiverstų. 

Paulius Laukaitis gal kiek silp
niau sudorojo poetą Antaną, bet 
atskirų momentų parodė tikrai 
vyriškai pasigėrėtinų. 

Muzikinę dalį išmaningai įdė-
jp Ęaimondas Obalis, o šviesas 
tvarkė Stasys Sakalauskas. Taip 
primityviai įrengtoje scenoje jis 
pasiekė netikėtai gražiu efektų. 
Sceną dekoravo, pagal pačios re
žisierės apmatus, trys scenos mc-Į 
no bičiuliai — Vytautas Butrimas Į 
Juozas Laukaitis ir Danutė Staš- j 
kevičiūtė. 

Baigiant pasidžiaugimą gražiu' 
brandaus jaunimo darbu, labai 
norėtųsi, kad jis nesibaigtų tik 
vienu spektakliu čia, Rochestery. 
Jį verta pamatyt; ir ten, kur jau
nime nėra, ir ten, kur jo yra daug. 
Verta parodyti, jog kartais ir ma

nės, atsidūrę laisvuose Vakaruose, 

Įdomu ir tai, kad rusų okupuo
tomis tautomis domisi Vakarų 
universitetų jaunoji karta. Labai 
akivazdus to pavyzdys buvo ne
seniai įvykusioje Baltiškų studi
jų konferencijoje, New Yorke, 
kur Columbijos universiteto gra-
duantų seminaras "Tautybių 
problemos Sovietijoje" buvo akty
viai įsijungęs į pačios konferenci
jos programą. Ir čia minimas Pra-
egerio leidyklos, 166 psl., didesnio 
formato ir kodensuoto teksto lei
dinys yra atsiradęs, galima saky
ti, ano graduantų seminaro dė
ka. Tai -uikus paskatas mūsų pa
čių jaunimui laoiau domėtis šia 
sritimi, kai net svetimiesiems visa 
tai jau yra rimtų studijų ob
jektu. 

Romano autorius *'Draugo" 
skaitytojams turėtų būti gerai 
pažįstamas, nes 1974 metų bir
želio ir liepos mėnesiais dienraš
čio atkarpoje ėjo Vlado Vailio
nio rimanas "Sunaikintos pas
tangos", kuriame buvo vaizduoja
mas nepriklausomos Lietuvos 
šviesus gyvenimas ir jį sugriovu
si pirmoji bolševikų - rusų oku
pacija. Romane "Likimo audro
se" piešiami bene siaubingiausi 
lietuvių tautos metai —rusų grį
žimas 1944-tais ir pokario metų 
ginkluotoji tautos rezistencija." 

Tai lengvo pasiskaitymo knyga 
apie sunkius, žmogui tiesiog ne
pakeliamus įvykius. 
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Kultūrine kronika 
[š Lietuviu katalike mokslo akademijos veiklos 

L. K. Mokslo akademijos X 500 dol., kita 1000 dol.) už religi-
suvažiavimas. Šiais metais lapkri
čio mėn. 24 — 28 a. (Padėkos 
šventės savaitgali) Detroite, Kul
tūros centre šaukiamas L. K. 
mokslo akademijos X-sis suvažia
vimas. Jo organizaciniu paruoši
mu rūpinasi jau sudarytas Rengi
mo komitetas, kurio nariai pasi
skirstė darbais. 

Moksline suvažiavimo dalimi 
rūpinasi L. K. M. Akademijos cen
tro valdyba. Suvažiavimo atida
rymo pilnaties posėdžio pagrin
dinę paskaitą paruošti yra suti
kęs prof. dr. Antanas Maceina. Jo 
paskaitos tema yra : "Asmuo ir is
torija: Žmogaus istoriškumo pras
mė ir vertė". Kitos paskaitos bus 
skaitomos įvairiose sekcijose. Jų 
temas ir paskaitininkus paskelb
sime vėliau. Suvažiavimo išvaka
rėse bus atidarytos: 1. Dailinin
kų Tamošaičių tapybos bei tau
tinių drabužių ir 2, Akademijos 
leidinių ir jos aar ių raštų — 
knygų parodos. Pirmos suvažia
vimo dienos vakare (ketvirtadie
nį. XI. 25 d.) bus Akademijom na
rių ir svečių susipažinimo pobū
vis, o šeštadienio vakare (XI. 27 
d.) — banketas su menine pro- torijos' 
gramą. Suvažiavimas bus užbaig 
tas sekmadieni (XI. 28 a 
mingu pilna:..- pcsciž.-. 

nį veikalą ir penkios premijos I 
( dvi po 500 ir trys po 1000 dol.) I 
už žurnalistiką. Dabar, premijų j 
mecenatui iškėlus naujų pagei
davimų premijų skyrimo prak
tikoj, Centro valdyba mano ne
galėsianti jų pritaikyti I r dėl to f 
š. m. gegužės mėn. 31 d. posėdyje 
nutarė atsisakyti nuo premijų 
skyrimo pareigos. 

A^ademyos X-jo suvažiavimo 
metu organizuojama Akademijos 
leidinių ir jos Barių raštų (iš
leistų knygų) paroda. Ji akivaiz
džiai paliudys ką Akademijos 
nariai yra nuveikę mokslo srityje. 

Akademijos leidiniai. Akade
mijos pirmininkas prof.dr.A. Liui-
ma ir Reikalų .vedėjas kun. R. 
Krasauskas kruopščiai darbuojasi 
prie Akademijos leidinių. Šiuo 
metu daromos korektūros prof. A. 
Salio 'Raštų;" I tomo, prof. dr. 
J. Griniaus "Veidai ir problemos 
lietuvių literatūroj", II tomo ir 
"Metraščio" VI tomo. Birželio 
pradžioj atiduoti i spaustuvę šie 
ueikalai : arof. dr. Konstantino, 
A.ifonio "įuįjolnių raštų" II t ; 
pzcįf. dr. Z. I", i r .^ io "Lietuvos is-

;"Fontes Historiae 
Lituaniae. ?,:. i::ones Status Dio-

škil-} iceiiurr. .r. Mūgno Ducatu Litu-
• :r:- i r-ae". Z : : red. p:z':. ~: ?. ?;ab> 

Į rius buvo sužavėtas, bet publika, 
galėjau aiškiai pastebėti, labiau 
linko i Čiurlionį. 

Auditorijai smarkiai plojant, 
pianistė dar atliko keletą biso 
numerių dideliu užsidegimu, lyg 
įrodydama, kad dar ir anlrą kon
certą galėtų vėl pradėti. Gausiai 
atsilankiusi publika atsilygino ne 
vien trukšmingais plojimais, bet 

Komunijos 
vadovėlis 

(Atkelta iš 2 pusi.) 

prikišti š ios Gal būt, galima 
knygos autoriams, kad jie per
daug santūriai apibūdino Kris
taus žodžius: Tai yra mano kū
nas... tai yra mano kraujas, ne
pridurdami nuo savęs šių žodžių, 

trūkumas yra iš tikrųjų pagrindi- Į sakomų per Mišias, realumo pa-
nė mūsų laikų negerovė. Taip ją j tvirtinimo. Pats Švč. Sakramento 
buvo aptaręs jau Pijus XII savo! realumas yra išreiškiamas 
įžanginėje enciklikoje. Ten tar-

ir dovanomis bei gėlėmis, k u r i ų | Paavės meilės dorybę jis taip pat 
rys.<iai sujungė su Kristaus 

tooda Apeikytė. koncertuoja 

Raimondos Ape i ky tės rečitalis 

.-i. sa..; .<« VISAC 

L 
profesorių J. B r 
paminėjimui. 

Akademijos premijos. Pre.T,. ; 
mecenatas kun. dr. Juozi- P M H 
kis buvo pavedęs Akademijai rū 
pintis trijų premijų (už moksl i r rL5 

veikalą, už religinį veikalą ir v 
žurnalistiką) paskyrimu. Akadt 
mijos Centro valdyba šį paved 
mą vykdė per penkerius metu 

Atleidimas nuo mokesčiu. L.'e-
. . u - sa l i . .K— a.<j'ūčr.''.._a 

Ępadas jA'v-ie;> 1973 m. buvo 
^avęs dvejiems bandymo me-

sulima ftuo mokesčių. 

sioaigus, G3.bar siarr. 
mo<cšCiu atiej"*" 
rlva.r.a visam ii:.<u:. ;a.?: 

iU i C s * ' 

.-a* nezures Per tą laiką buvo paskirtos trys H" ,_ 'lV-~'^~ ~ ... !_.V . .,ml 
premijos ( po 1000 dol.) už moks- i ? a ;es atskaityti nuo mokestinės 
lo veikalus, dvi premijas (viena ' suiftOK. 
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Lituanistikos instituto naujienos 
Išrinktas naujas Lituanistikos vedliu nuc 

instituto prezidiumą?;, R nkimųl 
komisija: prof. Algir:::-• Landsbef-
gis, pirmininkas, kun. dr. \$ktu> 
ras Gidžiūnas ir dr. Vladas K— 
viekas savo posėdyje 1976. VI. 25 
Brooklyne, N. Y., atidarė gautuo
sius 69 balsavimo vokus ir rac :>. 
kad 66 tikrieji nariai balsavo už 
pasiūlytus kandidatus, du ne^ -
žymėjo balsavimo lapelių ir ysj» 
nas balsavo prieš. Išrinktas toks) 
prezidiumas: pirmininku dr. i 
Jurgis Gimbutas, prezidiumo na
riais Simas Sužiedėlis, dr. R ; " = ; 
Sužiedėlis, dr. Romas J. Misiūnas, 
dr. Ina Užgirienė ir Vincas Trurr-
pa. Pasiskirstys pareigomis pirma
jame posėdyje. Keturi prezidiumo 
nariai gyvena Mascachusette, vie
nas prie VVashington, D. C. 

L. I. statuto numatytas Institu
to įgaliotinis Illlinois valstijoje 
skiriamas Instituto pirmininko 
( stat. 25 str.). Tokiu Įgaliotiniu 
sutiko būti ligšiolinis prezidiumo 
narys dr. Tomas Remeikis. 

Menotyros skyriaus vedėju iš
rinkus VVellesley kolegijos profe
sorius dr. Stasys Goštautas nuo 
vasario ra. 16 dienos. Dail. Anta-
vas Tamošaitis buvo to skyriaui 

:e*u sMi;o 

Lituanistikos Instituto 
mija už mokslo darbą. Kur 

•J± i d : s ? > u 

Paz<4-a.e-..<i.'r.rt-
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Tiek Los Angeles tiek Santa 
Monicoje koncertavo beveik visi 
žinomieji lietuviai pianistai. Dar 
šį sezoną pakartotinai čia lan
kėsi mūsų žinomiausias vetera» 
nas pianistas Andrius Kuprevi
čius, iš Lenkijos pianistė Aldo
na Dvarionaitė, pernai ir anks
čiau jaunesnės kartos atstovai — 
pianistai Manigirdas Motekaitis 
ir Antanas Smetona. Todėl Los 
Angeles klausytojai turi jau kiek 
išlepintą skonį. Netgi atsilankę 
dainininkai pastebėjo, kad čia su 
vidutiniškumu nepraeisi. 

Neperdėdama pasakysiu, ir ne 
vien dėl to, kad būčiau lokali
nė patriotė, jog prie Pacifiko iš
auginta mūsų pianistė Raimonda 
Apeikytė ne tik neatsilieka, bet 
kai kur ir pralenkia čia jau anks
čiau koncertavusius svečius. 

Akademiniame lygyje ir Sme
tona ir Motekaitis ir Raimonda, 
visi trys yra Amerikoje augę, 

ji nuo j Amerikos muzikinių institucijų 
pnpa- auklėtiniai, bet, lyginant juos 

"r j tris, kalifornietė ryškai skiriasi. 
Ji gali būti temperamentinga 
kaip Kalifornijos drebanti žemė 
ir būti rami kaip Salton Sea pa
vakarės prieblandoje. 

Kad ji yra subrendusi pianis
tė, turinti gerą techniką bei la
bai išbaigtą frazavimą, didelę jė
gą, temperamentą, bei romantiz
mą, įrodė savo paskutiniame re
čitalyje, kuris įvyko birželio 5 d. 
Santa Monicos VVoman's Club 
salėje. Koncertą rengė Santa Mo
nicos Amerikos Lietuvių klubas. 

Programą pradėjo Beethoveno 
Sonata O p 31 No. 2 iš trijų da
lių: Allegro, Adagio ir Allegretto. 
Šią sonatą Beethovenas sukūrė 
1802-4 m. laikotarpyje, kuomet 
jau buvo pastebėta apkurtimo 

Gal dėl to šioj sonatoj 

labai daug buvo sunešta į sceną. 
Po programos prie šampano 

dar ilgai visi dalinosi puikiai 
pavykusio koncerto įspūdžiais. 
Ne vienas 'pagalvojo, kad ir ki
tos kolonijos, iš:ikvietusios pia
nistę Raimondą Apeikytę, galė
tų išgyventi tokį pat tikrai ver
tingą kultūrinį įvykį. 

Giedra Gudauskienė 

19 

pre-

.ste;r.: 

>aske!bs spau-

MANELIO įklai. 

,;K-ixJėioi 

ypač išryškėjo dinamikos ekstre-
mai. Iš labai stipraus fortissimo 
gereinama į pianissimo, tarsi 
Beethovenas būtų bandęs anali
zuoti savo girdėjimą ir kariauti 
su artėjančiu apkurtimu. Pianis

tė tą dinamikos kraštutinumą 
labai natūraliai 'perdavė. 

Toliau buvo Bacho Fantasia 
Cromatica e Fuge ir Skriabino 
Etudas Op. 8 D-Minor. Šie kū
riniai reikalauja stiprios oktavi-
nės bei chromatinės technikos, 
ypač Skriabinas. Jie praskambėjo 
efektingai su "sunkiais akordi-
niais pasažais bei pilnu, tempera
mentingu frazavimu. 

Antroje dalyje buvo atlikta 
Brahmso Sonata Op. 2 F-Minor-
-Allegro non troppo ma energi-
co, Andante con espressione, 
Scherzo ir Finale. 

Šį kaną Brahmsas nebuvo pub
likos priimtas vien su šaltu re-
spektu, bet dėka labai išieškoto 
frazavimo ir išbaigto technikinio 
atlikimo tikrai sužavėjo klausy
tojus. 

Toliau paskambinti 3 Čiurlio
nio preliudai: Op. 8 No. 2; Op. 
11 No. 3; ir Op. 20 No. 21. 
Pianistė juos pateikė savitai ir 
labai vykusiai. Ypač preliudas 
Op . 11 No. 3, sukurtas 1902 
m., prasideda Lento tempu, ku
rį pianistė pradėjo labai lėtai, gi 
vidurinę dalį, laisvai interpretuo
dama,-gerokai pagreitino, kol vėl 
palaipsniui sugrįžo į pirmos-lė-
tosios dalies pakartojimą. Tas 
preliudas yra gal vienas iš po
puliariausių Čiurlionio piano kū
rinių, o ši individuali interpre
tacija padarė jį dar įdomesniu. 

Koncerto pabaigai pianistė pa
sirinko žinomo filmų kompozito
riaus Don R. George kūrinį 
"Hollyvvood Premjere", kuris bu
vo skambinamas pirmą kartą, pa
čiam kompozitoriui dalyvaujant. 
Kūrinys praskambėjo gan lyriš
kai ir įtikinamai, net pats auto-

• » » • • » < 

Electrical Problems? 
Free estimate anytime 

Call 225-9560 

su Kristaus au
ka ant kryžiaus. Dėl to šio va
dovėlio autoriai šiuo atžvilgiu 
yra visiškai teisūs. 

Trumpais Kristaus gyvenimo 
epizodais yra pateikiamos pa
grindinės krikščioniško gyveni
mo tiesos bei praktikos. 

MARC CHAGALLIO VITRA
ŽAS CHICAGOS DAILĖS 

I N S T I T U T E 

Šio pasaulinio garso dailininko 
milžiniška mozaika, ipavadinta 
"Metų laikai" jau keleri metai 
puošia First Nat ional banko vie
šąją aikštę Chicagoje. Dabar, 
Amerikos 200 metų laisvės jubilie
jaus proga, Mare Chagallis vėl 
Chicagai paskyrė monumenta lų 
savo darbą. Šį kartą jis yra slyil-
dyto stiklo vitražas. Jis bus įreng
tas Chicagos Dailės institute ir 

pavadintas "The America Win-
dows". Vitražas bus 8 pėdų aukš
čio ir 30 pėdų ilgio. Techniškai 
projektą šiuo metu Prancūzijoje 
vykdo skaldyto stiklo vitražistas 
Carles Mare. Chicagoje vitražas 
bus įrengtas 1977 metų pavasarį-

yra išreiškiamas pasa
kymu: "Mes švenčiame Eucha-
ris::ją kiekvieną sekmadienį, su
sitikdami su prisikėlusiu Jėzumi". 

. inoma, nežinia, ar yra toks, 
ku;is sugebėtų pilnai išaiškinti 
Mišias. Po visokeriopų bandymu 
jas aptarti, Mišios pasilieka vis 
kažkas daugiau, negu išaiškinta. 
Tačiau to aiškinimo pastangų 
nereiktų vengti. 

Nepaisant tam tikros, nebūti
nai reikalingos duoklės kai ku
rioms modernioms teologinėms 
pažiūroms, šis vadovėlis yra di
delės spragos užpildymas religi
niame auklėjime ir puikus spal
vingas vaikų knygyno praturti
nimas. 

V. Bgd. 
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A. T V E R A S ! 
LAIKBGDOAI JK BRANGENYBES | 

Pardavimą* Ir taisymas = 
2846 W S9t» Street TeL BE 7-1941 1 
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MARIJUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR M£G£JAMS 

Daug sutaupysite pirkdami Sia 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis Pasinaudokite pa 
togia planu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad 
Ir ketvirtad vakarais iki 9 vai 

3314 West 63rd Street 
TeL PRospect 5-09JI 

Chleago, Clinois. 60623 

S5#lsl A U T O R E P Ą I R 
Motor tane-up, motoro, stabdžių, vairo 

ir automatinių transmisijų remontas. 
Starteriams ir alteoatoriams daodame ilgalaike*-

garantijas, TEXAOO gazolinas. 
IGNAS DUBAUSKAS ir PETRAS PIŠNYS 

5759 South Western Avenue — Telef. 737-3988 
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I Lietuviai kviečiami i | 
I ADMAVE'S CHICAGO CAMP 1 

! 

*r»oder- ~ 

i Perrault Falls, Ontarie, Canada 
I prie LAC SUEL eiero 
| L I E T U V I A I S A V I N I N K A I 
Į PUIKI ŽVEJYBA — PLTKJ GAMTA 
= WBĘHĘ$BĖ ^Tnufc-nt — "cabins" 4 — 5 asmenims. Viri 
= nižld patogumai: elektra, virimui pečius, Šaldytuvas, tualetas, S 
s "sbower". Pageidaujant, valgis gaminamas išnuomojami IsJveHsl. a 
r Dėl daugiau infonnaeifc kreiptis 1 

i B e r n i c e U k s o 
| 2439 W. 46th Street, Chieago, m. 60632 
1 TeL — LA 8-0686 
^Hfl l l l l l in i l l l l l l l l l l l l l l l l lHI I I I IU! I I I IH1I IHIMI I I I tn i l l l t l l lUI I I I I I I I I IH! l ! l !> l l i l t1 l ! ! l ( !H, ' 

1976 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
DAR YRA VIETŲ SEKANČIOS! EKSKURSIJOSE: 

RUGP!0£IO 23 ik; RUGSĖJO ' D 
SPALIO 18 Jc SPALIO » D. 
LAPKRIČIO 1 iki LAPKRIČIO 9 D. 
GRUODŽIO 7 iki GRUOD2IO 15 D. 
GRUODŽIO 2D iki SAUSIO -4 D. 
KAINOS PADUOTOS NUO NEW YORKO ARBA BOSTONO 

$119.00 

(2 savaitės) 
(1 savaitė) 
(1 savaitė) 
(1 savaitė) 

(2 savaitės) 

Maskva, 
Maskva, 
Maskva, 
Maskva, 
Maskva, 

Vilnius, Ryga 
Vilnius 
Vilnius 
Vilnius 
Vilnius, Ryga 

$1051.00 
$760.00 
$677.00 
$677.00 
$876.00 

NUO CHICAGOS REIKIA DAR PRIDĖTI 

PREMIJOS UŽ 1976 M. KULTŪ
RINIUS LAIMĖJIMUS 

Lituanistikos institutas skirs 
1000 doi. premija, už geriausią li
tuanistinį darbą. Premijos mece
natas kun. J. Prunskis. 

Lietuvių žurnalistų sąjunga 
skirs 1000 dol. premiją labiausiai 
lietuviškiems reikalams pasitarna
vusiam laikraštininkui. Šios žur
nalistikos premijos menecatas 
kun. J. Prunskis. 

Už -geriausia šių metų religini 
veikalą premiją skirs Ateitininkų 
federacija. Premija 1000 dol. Me-
cenatf$ kun. J. Prunskis. 

Vivnįjmenininko premiją 500 
dol. sfcirs Pasaulio lietuvių kata
likų bendrija- Mecenatas k m . J. 

VISAS GRUPES LYDĖS PATYRĘ VADOVAI. VISOS GRUPES BUS 1 DIENĄ VE2AM0S Į KAUNĄ, 
TAIP PAT IR I TRAKUS V> DIENOS 
1977 METŲ EKSKURSUOS l LIETUVĄ PRASIDĖS GEGU2ĖS MĖNESI- PRAŠOME REGISTRUOTIS 
IS ANKSTO. 

LAPKRIČIO 9 D. 
GRUODŽIO 4 D. 
LAPKRIČIO 13 D. 
VASARIO MĖNESI 
BALANDŽIO MĖNESĮ 
BALANDŽIO MĖNESI 

EKSKURSIJOS 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(7 dtenos) 
(14 dienų) 

Į KITUS KRAŠTUS 
$352.00 
$300 M 
$433.flTi 

Prunsjtia. 

I BAHAMAS/NASSAU 
i MEKSIKĄ 
J HAWAJUS 
l HAWAJUS ) 
į HAWAJUS ) Kainos bus paskelbtos vėlian. 
į ISPANIJĄ ) 

VISOSE EKSKURSIJOSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 
S K U B Ė K I T E R E G I S T R U O T I S ! 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 

CMcago, Illinois 60643 Tel. (312) 238-9737 
Air fares sobiect to changes and/or govemment approval. 

T^p pat dareme iškvietimus giminių pasisvečiavimui Amorikoje. 

•^m^zmmz.-^m^^sa^^mmesL^m^^mm^mmr^mms. 1 
JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIU DOVANAS l LIElUVĄ IR ĮVAIRIUS | 
USSB KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos jį 

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, I N C . ' 
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 
TEL — 581-6590; 581-7729 

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

Prie firmos skyrių y r a krau tuvės , jose rasi te žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai

riausių audinių, t a ip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. 

At idaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadie

niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet. 
• 

M 0 S Ų S K Y R I A I 
llm«lW Pa — 126 nighmao Strea* 

SaiUreore 31, Md. — 1900 Fleei Street ..„ _.. 
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avmoi 
BuffaJo 12, N. Y. 7D1 FUlmort Aveaue _ 
Chkago 22. TU 124? No Ajsbl&nd * v w « ... 
Chk»8a, Dl «0629 — 2608 Wesl 39 Street 
Chkago, S . iOSOS — HM Wesi 47 Street 
ClevetaNl 13, Ohlo — 1028 Keairworth AventM 
Detroit 12, Mleh. — 11601 Jos. Campaa Avenue 
PamrinKdale. N. J. — Fretwood Aerea Rt • 
Hamtrarnck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue 
HartfonJ 8, Conn. — 122-!2« Hlilsid* Avenu« 
Los Angele* 4. CallT - 159 So Vermoni Are 
New Yor» J, N Y. - W Second Avenue , 
Nrs» V o r * 1 N Y. — 141 Second Aveave 
Mlaml 8each, Ha 33139 — 1201 17 St „ 
P^Hadelphfa 23. Pa. — S3i W . Gi rard A^enoe _ ^ — . 
Phoenot, Arte. S5027 — 22047 Biack Canyon Hwy. . 
Rahway, N. J. 47 Ea«l %THtoB AveatM 
Silver Springs, Md.. 622 Hls^vorth Dr „ . _ 
South RIver. N. J. — 41 VVhitPhead Avetroe ...» 
Svracuse. N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street 
VFoodhaven. Queen*v N. Y. 11421 — 80-14 Jamaica Ave. 
UtJca V V — 963 Bleechcr Street 

435-1854 
342-4349 
M M 
896-0709 
486-2918 
923-273? 
376-6738 
771 

..... t6a.674e 
246-2348 

.„.. 385-635* 
974-1549 
t75-743i 

365-673-8229 
769-45*7 

662-942-8770 
,_... 331-9199 
901-589-4464 

3874339 
475-9749 

... . 296-5250 
_ . . 732-7476 

^ £ 
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LENGVUC1UKE ŠIRDIMI 
Janinos Narūnės "Vaikystę" tferskaičii 

RCTA KLEVĄ VID2ICNIENĖ 

J. Narūne, VAIKYSTE — Autobio 
grafiniai atsiminimai. Spaudė Pranciš
konų spaustuvė 1975 m. Knyga 164 
psl, kaina 5 dol., gaunama ir "Drau-
ge". 

* 
Sugebėti pereiti per nelengvą 

gyvenimą, per karus ir neteisybes, 
per trėmimus ir savo namų pele
nus, bet išsaugoti savo akyse 
skaistų žvilgsnį, jo Šypseną ir ti
kėjimą gėriu žmoguje — tai jau 
nepaprasta Dievo malonė. Dau
gelis mūsų išsinešėme senus laiš
kus ir pageltusius dienoraščius, 
metalinius medalikėlius ir Mun
kančias fotografijas, bet išsivežti 
tokią tyrą, džiaugsmingą širdį, 
nenuvargusią, neapkartusią, ku
piną meilės šjąm Dievo pasau
liui —retai kam iš mūsų pavy
ko. 

Janina Narūnė-Pakštienė de
dikuoja savo autobiografinių at
siminimų knygą, pavadintą "Vai
kystė" savo tėvams, dėkodama už 
"palaimintas saulėtas be rūpesčių 
dienas, tėvo - motinos begalinės 
meilės palydėtas". įžanginiame 
žodyje gi viliasi galėjusi atskleis
ti kaimo gyvenimo grožį išeivių 
vaikams miestiečiams, Lietuvos 
kaimo nepažinusiems. Gražus už
simojimas. 

Knyga prasideda dar carlstinės 
okupacijos laikais, Janinai tebe
sant ketverių metų. Ir taip ne
jučiomis slystame per vaiko die
nas, kupinas mažos širdies per
gyvenimų, per jos santykius su 
namiškiais, kaimynais bajorais, 
miestelio vaikais, per gimtadie
nius, iškilas į gamtą, ligas ir rū
pesčius, susiduriame su to laiko
tarpio "'gerų šeimų" sulenkėju
sia atmosfera, jų pasaulėžiūra, 
pradiniu mokslu ir prasidedančia 
revoliucija, gi įvykių raida ir jų 
svarba rikiuojasi mažo vaiko mąs
tymo prizmėje. 

Giedras žvilgsnis 
Ryškiausia knygos savybė tai 

giedra, kuri supa Janiną ir jos 
nuostabiai ja-dtrius ir optimistiš
kus tėvus. Nejučiomis tas šviesus 
žvilgsnis į pasauli pereina ir į skai 
tytojo nuotaiką, užkrečiančiai pa
veikia jo nusiteikimą. Džiaugie
si tuo grožiu sieloje ir jauti, kad 
tai geriausias skydas prieš šių 
dienų mums brukamą šlamštą 
ekrane ir spausdintame žodyje. 
Nors asmeniškai ir neturint to 
saulėio žvilgsnio į pasaulį, skai
tant šią knygą, pasidaro kažkaip 
lyg šviesiau. Autorė įrodė, kad 
yra jmanoma eiti per sunkumus, 
jos žodžiais tariant — "lengva, 
lengvučiuke širdimi". 

Meilė savo kraštui 
Kas begali, sykį matęs, pamirš

ti Aukštaitijos ežerėlius, kalvas ir 
jos svajonėlius žmones! Narūnės 
meilė tam jos krašto kampeliui 
spindi kiekviename sakinyje, ir 
knyga tampa tarsi gamtos grožio 
sonata, ji gieda apie tai, lyg anks
tų rytą saulės pasveikinti pakilęs 
paukštis. 

"Ir aš žiūrėjau į Alaušą, lyg 
pirmąsyk jį būčiau mačiusi. Tokia 
plati jo mėlynė! Toks didingas ir 
ramus tas ežeras! Maloni vėsu
ma slinko nuo vandens. Kažkur ai 
dėjo karvių baubimas ir pieme
nėlių šūkavimai...Toli plaukė tai. 
sai aidas didžiulio vandens pa
viršiumi... Kur-ne-kur juodavo 
žvejo laivelis. Sidabru blykstelė
davo paukštė, išskėtusi savo plo
nyčius baltus sparnelius. Tyliai 
plaukė bangos, bučiuodamos kran 
tą, nubarstytą smulkiai gražiais 
akmenėliais". (86 p.). 

Pedagogiška gyslelė 

Knyga tačiau savotiškai peda
gogiška. Tėvų meilė, namų san
taika, tai aiškios šaknys ugdyti 
nepasimetusiai asmenybei. Au
gančio vaiko ateities filosofija ne
išvengiamai tapo suformuota 
nuostabiai harmoniškoje atmos
feroje, gi kryptis buvo duota, stip
ria ranka nurodant, kas gera ir 
kas bloga, kas netiesa ir kas tei
sybė, duodant pagrindą gyveni
mui, atsiremiant į religiją, o vė
liau ir į pirmuosius lietuvybės 

daigus, išdygusius taip tuo laiku 
madingoje lenkiškoje aplinkumo
je bei rusų prievaizdų baimėje. 

Janinos Narūnės aprašyta jau
nystė reiškiasi stipriu kontrastu su 
Alės Rūtos 'Trumpa diena". Ten 
irgi auga jaunas daigas lietuviško 
kaimo aplinkoje.- Koks nuošimtis 
Lietuvos vaikų turėjo Janinos vai
kystę, mokėsi reveransų, buvo 
apsupti tamų, slidinėjo ant par
keto ir važinėjo "fajetonais"? La
bai nedidelis, kaip ir kiekvieno 
laimingo elito. Todėl gal toji 
"Vaikystė" ir neparodys mūsų 
jaunimui, kaip atrodė tėvų name
liai, iš kur jie kilę. Knygos vertė 
— šalia malonaus pasiskaitymo 
— bergi glūdi tame, kad jauni tė
vai gali pajusti stiprios asmeny
bės ugdymo vertę, suteikiant sa
vo vaikui pozityvią ir aiškią ver
tybių skalę. Pajuntam, kad da
bartinis madingas "savęs ieško
jimas" gali baigtis atradimo tuš
tumos —kaip ne vienam "gėlių 
vaikui" yra atsitikę — jei į tą ''sa
ve" tinkamu laiku tėvai ir auk-

į lėlojai nebus nieko įdėję. Gi prie-
\ šingu atveju, kada vaiką veda 
mylinti, bet nepalaida ranka, yra 

*, Jmanoma ir ant blizgančio par
keto nenuslysti į tuštumą. 

Rašyti autobiografiją dažniau
siai reiškia žiūrėti atgal. Bet vai
kas niekada nėra praeitis. Vaikas 
savo mažame delne kaip tik ir 
laiko mūsų ateitį. 

DAUGIAU DĖMESIO MITYBAI 
STEFANIJA STAS1ENĖ 

Šiandien daugelis valstybių bei vo sveikata yra kiekvieno priva-
organizacijų ypač atkreipė dėme- į tus dalykas ir priklauso dauge-
sį į žmogų. Rūpinamasi ne tik liu atvejų nuo paties individo, 
žmonių kultūra ir socialine gero-; Visiems žinoma, jog medicinos 
ve, bet taip pat ir jų sveikatingu- į mokslas šiais laikais yra toli pa-
mu. Prie Jungtinių Tautų orga- žengęs ir sėkmingai kovoja su 
nizacijos veikia specialus padali- įvairiomis ligomis, tačiau kai ku-
nys, kuris sutrumpintai išreiškia-, rios ligos vis vien plečiasi ir dau-
mas WHO. Ši organizacija kas- gėja. Ypač civilizuoto pasaulio \i-
met balandžio mėnesį mini ir sa- gos, kaip vėžys, širdies negalavi-
vo gimtadienį, kurio proga skel- \ mai, kraujo indų sukalkėjimai ir 

ALDONA 

NASVYTYTĖ 

. 

PAJŪRIO IDILIJA 

Mėlyno rūko pastelėje 
Supasi jūra rausvai. 
Baito sidabro drugeliais 
Bąla buriniai laivai. 

Krykščia berniukai pakrantėje, 
Klykia žuvėdros aukštai. 
Grakštūs, it lengvas romansas, 
Kyla baidarių irklai. 

Virpa mažytės bangelės, 
Tyška pursleliai balti, 
Krinta kregždutės ir kelias 
Rausvo dangaus veidrody. 

Mėlyno rūko pastelėje 
Pasakų plaukia laivai, 
Tolyje supasi valtyse 
Tyliai dainuoją vaikai... 

SUGRĮŠ ŽVEJŲ LAIVAI 

Mergaitė pamary dainavo, 
Dainavo žvejo laukdama — 

. 

Skambždama toli keliavo 
Jos vieniša daina. 

Surinksiu gintarą iš smėlio 
geltoną... — kam bari? 
Lengvi, kaip pūkas, debesėliai 
Jau bąla pamary. 

Mergaitė pamary dainavo, 
Dainavo žvejo laukdama, 
Skambėdama toli keliavo 
Jos vieniša daina. 

Laivai sugrįš pakeltom burėm, 
Sugrįš žvejų laivai, 
Parveš, kaip gintarą iš marių, 
Dainas, kur dainavai*. 

STIKLINĖJE VERANDOJE 

Tyluma atėjo vakariniais žingsniais 
Per pūkų durpynų lygumas šiltas. 
Pasiklydo saulėj liūdnas tavo žvilgsnis 
Ir ant pievų klostės balzgana migio. 

Stiklinėj verandoj vienutėlė rymau, 
Arbatinės rožės padvelkė rasa — 
Purpurinis kraujas — saulė už beržyno 
Raudonai nutaškė beržus ir kasas. 

Ten beržų alėja vakaras atėjo 
Tėviškės keliu tuo mūsų vyšnių sodan. 
Sklinda rožių kvapas be mažiausio vėjo, 
Ir namai nutilo kaip sena pagoda. 

Ant durpynų driekias miglos kaip drobulės, 
Ir ateina žodžiai ramūs, paprasti. 
Ant durpynų baltos, sunkios miglos gula, 
Ir visoj visatoj vakarą jauti. 

Purpurinis kraujas — saulė už beržyno 
Raudonai nutaškė beržus ir kasas — 
Pasakysiu tau tik — niekas dar nežino — 
Pasitikti vakaro tuoj išeisiu aš... 

Margiškiai — Sherman Hills 

bia savo metinį šūkį, pvz. "Svei
kas gyvenimas per tinkamą mity
bą" arba "Sveikata prasideda 
kiekvieno namuose" ir 1.1. 

Šiuo minėtoji organizacija lyg 
nori pabrėžti, jog rūpinimasis sa-

t. t. Šių ligų atsiradimas didele 
dalimi priklauso nuo paties žmo
gaus, nuo to, kaip jis savo gyve
nimą tvarko ir kiek kreipia dėme
sio į mitybą. 

Sveikatą palaikyti gerame sto

vyje neužtenka vien tik higieniš
kai gyventi, kasdien valyti dan
tis ar plauti rankas. j 

Pirmoj eilėj reiktų daug dau
giau dėmesio kreipti į kasdieninę 
mitybą, į tai, kuo mes kasdien 
pasotiname savo kūną. Tinkamas 
maitinimasis yra svarbu ne tik 
besivystančio vaiko amžiuje, bet 
ir suaugusio žmogaus ir gilios se 
natvės sulaukusio. 

Todėl drąsiai šiandien sako
ma, jog netinkama mityba yra 
žmonių "žudikas Nr. 1". Tai ne
sunku įsivaizduoti, turint galvoj \ 
tą milžinišką kiekį maisto, kurį: 
žmogus per savo gyvenimą suvar-' 
toja. Per 75 m. žmogus suvalgo 
vidutiniškai apie 80,000 duočių, 
tai kiekis, kuriam sutalpinti reik-
tų panaudoti ištisą prekinį trau-į 
kinį. O kiek tame kiekyje yra 
kenksmingų mūsų organizmui 
medžiagų, t y. įvairių chemika
lų? Dr. Carlton Fredcricks savo 
knygoje Psycho-Nutrition, kaip. 
tik ir atkreipia svarbiausią ,;-mesį: 
į Šias '•=•-. ,--"-?;>< rr";<v ~ ~ a -
- : , ' - - :. —• ii.ufiv jv> ^•-••". k '-y-
goje kaip tik pabrėžia, kad šios' 
kenksmingos medžiagos, t y. įvai- ] 
rūs chemikalai maiste, veikia į< 
mūsų jautriausias kūno dalis, bū
tent, j nervų sistemą ir smegenis 
šie sukelia šizofreniją, t y. psi-

?į •• - ' » • " — • -
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chozę, kuri pakeičia visą žmogaus 
asmenybę ir sukelia įvairias pro
tines ligas. 

Vengimas chemikalų 

Europos mokslininkai. darę 
bandymus su vaikais, pastebėjo, I 
jog tam tikru maistu juos maiti-• 
nant, galima juose išsaukti vie
nokį ar kitokį socialinį elgesį, ar-! 
ba priešingai jį nuslopinti. Tai 
aiškiai rodo, kiek mityba veikia į 
žmogaus dvasinį gyvenimą. 

Aišku, tam tikrą dalį kenksmin
gų medžiagų žmogus šiandien 
gauna ir iš oro, nes mirsto oras 
pilnas automobilių ir industri
jos išmetamų dujų. Tačiau ne- : 

mažai nuodingų medžiagų į mū
sų organizmą patenka ir su ' 
maistu, nes maisto industrija> 
šiandien vartoja apie 3000 įvairių ; 
chemikalu, kurie -išsaugoja 

Virtuvė (Nuotr. J. tafltaM) 

maistą nuo gedimo, pagerina jo 
skonį ir suteikia patrauklesnę iš
vaizdą. Šie maisto priedai kas
dien vis daugėja. 

Dabar vaisiai ir daržovės purš
kiami įvairiais insekticidais, kurie 
daugiausia yra petrocheminės kil
mės. Nors valdžia ir yra nusta-
stačiusi šių chemikalų vartoji
mo normas, pvz. 5 dalys vienam 
milijonui, tačiau šių normų 
niekas nesilaiko. Tiriant rasta, 
jog vienam milijonui naudoja
ma chemikalų net 200 dalių, 
vietoj 5-kių. 

Išvengti šių maisto priedų 
nėra lengva, tačiau kai ką galima 
pataisyti ar visai išbraukti iš sa
vo kasdieninės mitybos, šeimi
ninkė šiandien privalo būti labai 
atsargi. Pirkdama maistą, turėtų 
pirma perskaityti, kas ant dėžučių. 

užrašyta ir vengti tokių priedų, 
kaip maisto dažų, preservatyvinių 
medžiagų, dirbtinių prieskonių, 
baltinimo chemikalų ir ypač kai 
kur naudojamo mineralinio alie
jaus ar parafino daržovių apsau
gai. Maistui gaminti turime 
daug įvairių patogumų ir vis dar 
norime daugiau jų... pradedame 
tenkintis tik dėžučių atidarymu, 
"Dream Whip" pastovumu, vie
toj sunkos įvairiais spalvotais gė
rimais ir t. t 

Prekybininkai stebėtinai suža
vi pirkėjus gražiomis etiketėmis, 
suvilioja greitu davinio pagami
nimu ir užtikrintu natūr tTumu. 

Todėl reikia nepaprasto nusis-
I tatymo būti savarankiškai ir ne-
| pasiduoti reklamai. 

Vaisių, daržovių plovimas 

Nupirktus vaisius ar daržoves, 
1 nepakanka tik vandeniu nu-
j plauti. Patartina ant jų esan
čius chemikalus pirma neutrali-

j zuoti. Tai galima atlikti keliais 
j būdais. Vienas iš paprastesnių 
į būdų yra nuplauti juos šaltu 
I acto skiediniu. (Vienai kvortai 
1 vandens imti 1 puoduką acto)-
Ypač atkreipti dėmesį į vaisius. 
Nors ir nuplovus minėtu skiedi-

Į niu vaisiaus įdubimą, kuriame 
yra kotelis, reikia dar jį ijpiauti, 
nes ten daugiausia susikoncent
ruoja vaismedžių purškimo che
mikalai (švino ir aršeniko skie
dinys). 

Antras būdas, tai nuplauti vai
kius ir daržoves hidrochlorinės 
rūkšties skiediniu. Šį būdą mity
bos specialistas Gayelord Hauser 
siūlo ypač tiems, kuriems trūksta 

'virškinimo rūkščių. šį skiedinį 
į taip pat lengva pasigaminti. Hid-
' rochlorinė rūkštis gaunama vais-
, tinėse ir jos 1 unciją naudoti trim 
kvortom vandens. Šis skiedinys 

Į yra nekenksmingas sveikatai ir jį 
1 galima naudoti keletą kartų. Pa
tį skiedinį galima išlaikyti savai
tę laiko, supylus į stiklinį ar por
celiano indą. 

Vaisius ar daržoves šiame skie-
i dinyje reiktų laikyti apie 5 minu
tes ir išėmus nuplauti Šaltu van
deniu. 


