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Kertine parašte 
NESUSTOKIM PUSIAUKELĖJE 

Negana jauną obelį pasodinti: į dainos vienetų nusiskundimus: 
sodininkui tenka dar gerokai pa-j esą, išeivijos kompozitoriai ne-
sidarbuoti, kol medis atneša vai- linkę kurti pramoginės muzikos, 
siu. Jeigu prigijusią ir sulapoju- o jos taip labai trūksta. Vadinas, 

Spaudos darbo atsiminimu pluoštas 
JUOZAS PRUNSKIS 

Šįmet sueina 40 m., kai Kaune I redakcijoje, kad jfe nusprendė tam 
buvo pradėtas leisti naujas, moder-' reikalui kviesti mane. Prašė tuojau 
nus, plačių pažiūrų dienraštis "XX atvažiuoti pasikalbėti. 
Amžius". Jo iškilimas buvo savotiš-j N u v a ž i a v a u . J i s n u o d u g n i a u pra-
ka Lietuvos žurnalistikos staigmena, d e f o d ė s t y t i a p } e b Q r e I i o j a u n ų 
kuri neturėtų nueiti užmarštin. Ke- į f c s ū r o s ^rson&\0 n a r i u pasiryžimą 
tun iš 3o kurejų jau po žemėmis:: i n fe5 t i n a u j u k u l t ū r i n i u v ė j ų į m ū . 
prof. Juozas Brazaitis ( tada— | s ų k r a š t o g v v e n i m a , d r a s e s n i u ^ 
Ambrazevičius), miręs 1974 m. į c i a l i n i ų r e f o r m U j v i s k ą d a r a n t Lie_ 
lapkr. 28 d. Brooklyne, dr. Pranas į t u v o s ž m o n i u g e r o v d b r a n g i n a n t 
Dielininkaites- miręs 1942 m. bal.! k r i k s č i o n v b ė s idealus. Jie jau buvo 
6 d. Šiauliuose, prof. dr. Zenonas 1 p a s k e l b e "Naujojoje Romuvoje" sa-
Ivinskts - miręs 1971 m. gruodžio VQ i d e a l i o s ^ t v a r k o s deklaraciją 
24 d. Vokietijoje ir dr. Ignas Skrups-1 i r s v a r s t e a p i e s u k ū r i m a o r g a n 0 j 
kelis - bolševikų ištremtas žuvęs k u r į l ė t ų k a l b ė t i { L ie tuvos vi-
Vorkutoje 1942 m. gruodžio mėn. 

Keturi dar esame gyvi: du Vo
kietijoje —prof. Antanas Maceina 

suomenę. 
Taip jiems beplanuojant, prez. 

Smetonos vyriausybė uždarė krikš-
ir dr. Jonas Grinius; du JAV-se — j čionių demokratų dienraštį "Ry-
kun. Stasys Yla ir aš pats. Bet jau Į tą" ir liaudininkų — "Lietuvos Ži-
ir mūsų, gyvųjų, dienos eina va-; nias". "Ryto" redaktorius prof. L 
karop ir tariuosi, kad būtų gerai, i Bisrras buvo diskvalifikuotas — ne-

sią obelaitę jis paliktų vien sau 
lės ir vėjo malonei, derlius būtų 
menkas. Kantriai ir išmaningai 
sodininkas jauną vaismedį dar il
gai globoja — laisto, skiepija, 
tręšia, genėja, kol vieną rudenį 

skelbtas konkursas nė kiek padė
ties nepagerino. 

Savaime kyla klausimas: ar 
kada nors bus įmanoma užgirs
ti bent tas dainas ar šokius, ku
rie buvo premijuoti? Ar planuo-

obelis jam atsiteisia kvepiančių į jama išleisti jų gaidas? To lauk-
vaisių pintinėm. 

Kiekvienas gražus užmojis yra 
panašus į jauną .obelį. Todėl bū
na gaila, kai svajonė lieka tik 
dalinai įgyvendinta, kai sustoja
ma pusiaukelėj. Obuoliai tąsyk 
užsimezga, bet neprinoksta. 

Prieš dvejus metus Illinos Lie
tuvių gydytojų draugija buvo pa
skelbusi pramoginės muzikos kon
kursą. Sumanymas sveikintinas: 
tokio žanro kūrinių išeivijoj tik
rai stokojma. Šokių vakaruose 
verčiamės prisiminimų liekano
mis arba nemažiau senybiškai 

tumėm ne tik mes, bet ir Pietų 
Amerikos, Kanados, Australijos 
ir kitų kraštų tautiečiai. Juk nau
joji lietuvių pramoginė muzika 
jau ne svajonių padebesiuose 
klajoja, bet yra sukurta ir atžy
mėta premijomis. Telieka ją pa
skleisti. 

Kiekvienas planas atveria nau
jus akiračius ir todėl jo rezul
tatus reikia išnaudoti iki plačiau
sių galimybių. Ypač tokius popu
liariai mėgstamus dalykus, kaip 
pramoginė muzika. 

Jeigu konkurso sumanytojai 

jei mes visi paliktume po pluošteli 
atsiminimų apie tą ypatingą už
mojį. 

Kaip aš ten patekau 

1936 m. vasarą, sveikatai pasil-
pus, gyvenau Pažaislyje, kaip ka
peliono pavaduotojas, gilindamas 
studijas universitete ir slampinėda
mas po nepaprasto grožio pušyną, 
Nemuno pakrantes, gaivinamas 
nuostabaus stilingumo Pažaislio 
šventovės, papuoštos tokiomis tur
tingomis freskomis ir baroko archi
tektūros formomis. 

Vieną dieną suskamba telefonas 
iš Kauno. Kalba kun. Stasys Yla. 
Pasakoja, kad grupė jaunų intelek
tualų pasiryžo leisti dienraštį, kad 
jie visi turi kitas pareigas, kad jiems 

bebuvo jam ląidžiama toliau pasi
likti redaktoriumi. Tai krikščionys 
demokratai, berods prof. Bistro lū- Mm 
pomis, ir pasiūlė perimti "Rytą" S . 
tiems naujiems "kultūriniams są- f^^ muziejaus bronziniai liūtai ir bokštas nepriklausomj bžs metais Kaune 
mokslininkams". i 

Jie nusprendė tam pritartL Tam a • • " 
jie buvo pajėgūs, bet dar trūko 
žmogaus nuolat sėdėti redakcijoje ir 
atlikinėti kasdienį redagavimo dar
bą. 

Nuotrauka Vytauto Maželio 

bendradarbiavau "Ryte", o kai kun. | kė: "Pažiūrėsim, ką atvažiavę pasa-

Zinojau, kad to sąjūdžio žmo
nėms aš buvau mažai pažįstamas. 
Nebuvo abejonės, kad mane buvo 
pasiūlęs kun. St. Yla. Kas jam šo
vė į galvą? Tikriausia nulėmė tai, 
kad, kartu su juo sėdint tame pat 
seminarijos suole, jis žinojo, jog ga
liu naudotis kelių svetimų kalbų 
literatūra, be to — rašinėjau į pra-

reikia žmogaus, kuris nuolat sėdėtų' dedamą leisti "Mūsų laikrašį", 

skambančiais importais iš oku- toliau žengti neketina, tarsim, 
puotos Lietuvos. O štai, jau šimt
metis artėja į pabaigą — pasau
lis kitaip šoka ir dainuoja. 

Dainininkų koncertuose taip
gi pasigendam lengvesnio žanro 
puoselėtojų. Dažnai vidutiniškas 
balselis tiesiog persiplėšia, ban-
damas įveikti "sunkiąją artileri
ją". Lyg kiekvienas būtinai pri
valėtų atiduoti duoklę operai ar 
oratorijai. Nedidelis balsas turė
tų pramokti draugystės su mik
rofonu ir, galimas dalykas, vi-ai 
padoriai padainuotų tai, kas jam 
padainuoti įmanoma. 

Taigi, gydytojų draugija 
skelbė konkursą, aiškiai supras
dama dienos dinamiką ir ketin
dama vieną akivaizdžią spragą 
užpildyti. 

Susidomėjimas konkursu buvo 
nemažas, jame gausiai dalyvau
ta. Pernai pavasarį jury komisi
ja paskelbė savo sprendimą: bu
vo premijuoti keturi kūriniai. 
Spauda ir radijas suminėjo lai
mėjusiųjų pavardes; jiems buvo 
išsiuntinėti čekiai. Po to viskas 
nutilo. 

Neseniai teko skaityti kalių 

kad žygis neatnešė lauktų vaisių, 
kad sodininkas liko be obuolių. 

Grįžtant valandėlei į praeitį, 
atrodo, kad gudrus sodininkas 
gal net jury komisijos posėdžiui 
būtų pasirinkęs naują, neįprastą 
formą ir viešai atvėręs jam duris. 
Ar viską ir visados reikia daryti 
vienodai? Ar būtinai uždarai? 
Juk šį sykį buvo premijuojama 
ne metafizinė poezija, kurion įsi
gilinti reikia vienatvės ir ramy
bės. Šį sykį reikalas lietė pramo
ginę muziką, kuria domisi pla
tus visuomenės būrys. Kiekvieno 
žanro gerąsias ypatybes vertėtų 
išnaudoti. 

štai, kaip galėjo atrodyti pre
mijavimo vakaras: 

Jury komisija renkasi atsiųstų 
kūrinių vertinti į salę, kurion su
eina ir publika. Keli dainininkai 
(nebūtinai tie, kurie jau pasiekė 
didžiulio garso, nebūtinai "iš
skirtinieji"), keli simpatingi dai
nininkai, kurie dainos meną gal 
dar tik studijuoja, išmokę po ke
lias konkursines dainas, piano 
palydimi, jas pristato klausyto* 

I s iii 
LaUvia statula šventiškai Iliuminuotame Kaune. Rusy-bolševikų okupacijoje 
ttauua buvo -iigrifT**-

St. Yla buvo pakviestas seminari
joje dėstyti sielovadą, jis mane bu
vo įstatęs savo vieton į "Mūsų 
Laikraščio" redakciją tvarkyti reli
ginę, ideologinę dalį. 

Bet dabar aš jam pradėjau aiš
kintis: 

— Zinai, dienrašty dirbti ne
turiu patyrimo. Be to — rašau di
sertaciją, susitrukdys. Pagaliau ir 
sveikata mano menkoka. Pradėsiu, 
neištesėsiu, kas gi tada bus. 

Kun. St Yla vis tiek spyrė su
tikti 

— Gerai, — sakau jam. — Ma
tai, kad negaliu, bet jeigu mane vys
kupas skirs, tai nukrinta nuo ma
nęs atsakomybė —eisiu ten dirbti. 

Kai jis tai referavo būsimojo dien
raščio kolektyvui, jie nutarė du pa
siųsti į Panevėžį, pas Paltaroką, pa
prašyti, kad mane paskirtų. Apie 
tai pranešė ir man. 

Vaikštau aš po Pažaislio gėlynus, 
varstau rožinio poterėlius ir galvo
ju, kad bus blogai. Dėl visų tų 
aplinkybių negaliu imtis to darbo. 
Tačiau atodūsiais čia nieko nepa
darysi, reikia veikti. Taigi, nutariau 
telefonuot vysk. Paltaroko kancle
riui kun. Vladui Butvilai, mano bu
vusiam kapelionui, gerai pažįsta
mam, kad mane gelbėtų. O jau bu
vo atėjęs gana vėlyvas vakaras. Pa
skambinus, kai tik atsiliepė, iš kar
to supratau, kad kalba ne kan. But
vilą, o pats vysk. Paltarokas. Mat, 
po darbo valandų, kai raštinė bū
davo uždaryta, jis telefoną perjung
davo į savo kambarius. Iš karto kiek 
persigandau ir sumišau, bet tuoj 
ėmiau dėstyti, jog važiuoja du pro
fesoriai prašyti jo, kad skirtų mane 
dienraščio redaktorium. 

Vyskupui pasirodė, kad aš sukly
dau. Sako: "Gal savaitraščio". "Ne, 
— pasakiau, — dienraščio". — Aiš
kinau, kodėl neturėčiau būti į tas 

kys". Vėliau kažkam vyskupas pra
sitarė, kad jam atrodė —kaipgi čia: 
važiuoja prašyt vyskupo pritarimo, 
o jis, matai, nebus sutikęs. Tai jau 
čia diplomatija. Bet jeigu diploma
tija, tai į dienraščio redakciją tin
ka... 

Grįžę su vyskupo pritarimu (va
žiavo dr. Dielininkaitis ir, berods, 
dr. Ivinskis) vieną dieną man nie
ko į Pažaislį nepranešė. Tegu, sako, 
jis aprimsta, gerai išsimiega. Ir tik 
dar sekančią dieną išgirdau telefo
nu balsą iš Kauno: 

— Sveikas, redaktoriau. 

Pavadinimo beieškant 

Susirinkome visi pirmajam posė-

Redakcijos kolektyvas 

Visą laikraščio pasisekimą nulė-
mė tų kolektyvo narių didelis pa
sišventimas. Kai prieidavo kuriam 
eilė budėti redakcijoje, tas ateidavo 
pilnas naujų idėjų, įtraukdavo vi
są savo draugų būrį rašyti, bend
radarbiauti. Visi jie buvo Vakarų 
kultūros žmonės, studijas gilinę įvai
riuose Europos universitetuose. 
Krikščionybės esmę ir įtaką supratę 
plačiau negu ligšiolinė tada buvusi 
tradicinė pažiūra. 

Nebuvo susivaržę jokiais parti
niais ar grupiniais saitais. Kas tik ką 
darė pozityvaus, viskas buvo palan
kiai sutinkama. Kas tik norėjo 
bendradarbiauti, mielai buvo kvie
čiamas, nežiūrint kokiai grupei kas 

džiui. Dalyvavo ir prof. L. Bist- j būtų priklausęs. Apie dienraštį ėme 
ras. Kolektyvo nariai įsipareigojo j gmpuotis kone visos kūrybingosios 

pareigas skiriamas. Vyskupas pasą-1 toj as. 

kasdien pasikeisdami būti redakcijo
je ir mums padėti. Visų pirma, rin
kome vardą. Berods, kun. St, Yla, 
prisimindamas kažkokį laikraštį Bel
gijoje, pasiūlė keisti "Ryto" vardą į 
"XX Amžius". Tai geriau nusakys 
mūsų ryžtą eiti su savo laiko dva
sia, būti pažangiais. Pasiūlymas bu
vo priimtas. Prasidėjo darbas. Visi 
buvome vienos nuomonės, veikėme 
bendru susitarimu, jokio pirminin
ko red. kolektyvas iš savo tarpo 
nerinko. 

Aš iš pradžių jaučiausi kaip nak
čia paleistas į nepažįstamą mišką. 
Pergyvenau didelę įtampą, ėmė pa
stoviai rastis pakilusi temperatūra, 
ir tik galvojau, kaip čia man sklan
džiai ištrūkti. Pasisakiau, kad šlu
buoja sveikata. Kolegos su mielu 
nuoširdumu patarė: "Tai važiuok 
atostogų". Ir taip, gal nė mėnesio 
ncišdirbęs, išvykau trejetui sa
vaičių atostogų, bet visai manęs 
neatleido. Kai grįžau, taip įsivėliau, 
kad tai tapo maloniausias mano 
darbas ir geriausias sveikatos gydy-

naujųjų intelektualų, rašytojų* 
ekonomistų, visuomenininkų jė
gos. 

Brazaičio talka 

Ambrazevičius - Brazaitis gerai 
mokėjo lietuvių kalbą ir jo priežiū
ra bei patarimai daug padėjo pa
tobulinti dienraščio sakinių taisyk
lingumą. Jis turėjo plačius ryšius su 
rašytojais ir daugelį padėjo įtraukti. 
Turėjo aštrią plunksną ir taikliai 
talkino polemikoje, nors dienrašty 
jos nebuvo daug. Rašydavo bran-
džius straipsnius Servus slapy
vardžiu. Turėjo gilų sąmojų ir glo
bojo humoro skyrių "Mirga -
marga". Dailininkui Kulakauskui 
duodavo gerų idėjų, kokias sukur
ti karikatūras. Jau labiau reiškian
tis Maskvos Įtakos brovimuisi, pasi
rodė karikatūra, kur barzdotas 
(lengvai atpažįstamas Liudas Gi
ra) šveičia batus, piauruvu ir kūju 
atžymėtus. Sovietų pasiuntinybe 
pakėlė dėl to skandalą. Pareikala
vo, kad "XX Amžius" būtų nu-

(Nukelta į 2 ps i ) , 
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"XX AMŽIAUS" SUKAKTIS 

( A t k e l t a iš i pel.) 

Gamtas. Ir nubaudė Vfdaus reika
lu ministerija gana smarkokai, bet 
vėliau, atrodo, tą bausme taip ir 
užmaigė. 

Kitą kartą b ū r o nupiešta karika
tūra p r k š vaikų vengiančias sei
mas: vyras. mot«i» ir Sūnelis, su t' 
parašu: "Trijų galvų šeima'*. 

Brazaitis rašydavo operų, spek
taklių recenzijas. Su dideliu pasi
šventimu. Sėdės, būdavo, teatre iki 
vilku nakcio, parėjęs parašys recen-
žją, tuoj nakčia veža redakrijon, 
kad 8 pat ryto jau galėtų rinkti, 
lhrvo atsitikimas, kad jis buvo taip 
pervargęs, jog su rankraščiu, atva
žiavęs prie redakcijos durų, pasto
rėjo ir. užmiršęs įmesti j dėžute, 

namo. Turėjo antru kartu va-

Vienu metu Brazaitis man sako: 
"Kai dirbau dienraščio redakcijoje, 
Tyriausias redaktorius mums palik
davo gana plačią iniciatyvą". Su
pratau, kad tai sveika pastaba man, 
nes iš per dideKo uolumo, o per 
mažos praktikos buvau pradėjęs ki
tiems techniškiesiems redaktoriams 
per daug nurodinėti, ką rašyti, ką 
versti. 

I? pradžių redakcijon dažniau 
ateidavo ir dr. L. Bistras. Jis buvo 
buvęs mano profesorius. Net vienu 
teetu etikos egzaminus laikiau čia jo 
redakcijos kabinete, kuris dabar bu
vo pasidaręs mano kabinetu. Kai jis 
dabar ateidavo, aš iš pagarbos nu
sunkdamas kur arčiau prfeangfnio 
kambario ir, radęs laisvą vietą, :en 
dirbdavau, jam kabinetą 
Br.->7.r*:< - " r--s-fVfes :r 
damas, kad susidarytų isj 
natrfieĮi žmonės | šalj n u 
mane perspėjo laikytis tano 

u:'..o:ces. 
nenorė-

: . i>. ;og 

Dr 

n-

D*e!lnlr.ka!tis, dr. Grinius 
!r dr Z Ivinskis 

D rba< 

oa " :«7 1 Į s; KHI bėtzrn' KAUr.O 

rašų įnašu iš tų sričių. Vienu me-
m jis iš seminarijom gavo leidimą' 
pavažinėti po užsieni, pagilinu ži
nias sielos adoje, kurią jis dėstė. Ap
lankė ir Romą. Gauname redakci- Į 
joje jo straipsnj. kur jis rašo, kaip! 
eidamas Romos gatve pamatė du į 
žaidžiančius vaikus. Užėjo pas juos 
Į parką. Pradėjo kalbėti. Pasirodė, j 
kad tai Musolinio sūnus. Atėjo ir-
pats Musolinis, su kuriuo jis kai- Į 
bejosi. 

Man atcodė, kad tai tiesiog sen
sacija. Uždėjau antraštę: "Mūsų 
korespondento pasikalbėjimas su j 
MusouniuM. ir paleidome geroje vie
toje. Sekančią dieną ateina redak
cijon dr. Skrupskelis ir man sako: 
"Zinai, įdomus straipsnis. Bet va, 
žiūrėk, Šią eilutę. Kažką jis sako, 
kad lyg mato sapne, ar čia jis tikrai 
kalbėjosi, o gal tik sapną apraše". 
Dar kartą pažiūrėjau, tikrai ir man 
abejonę sukėlė. Net kiek pyktelėjau 
— kodėl gi jis pats antraštės ne
uždėjo, nepasakė, kaip buvo, ką gi 
mes čia greitomis darydami galime 
spėlioti. Bet vis tiek, buvo neaiš
ku. Jeigu dabar mus kuris konku
rentas laikraštis užpultų, net ne
žinotume, kaip gintis. Reikia suži
not, bet kaip? Kunigas Yla tuo me
tu buvo Londone. Klausi telefonu 

—gi seka cenzūra. Užvesi ant ke
lio savo "priešus". Rašysi laišku — 
ilga procedūra ir vėl ta pati cen
zūra. Nutariau pasiųsti telegramą 
tokio turinio, lotynų kalba: "Du
čėm vidisti. an somnum habuisti?" 
(Ar cbtfg matei, ar sapnavai). Ne
miegojau visą nakti. Iš ryto jau 
atėjo jo atsakymo telegrama: "Som
num habui'" (Sapnavau). Ačiū. Die 
vui, jo straipsnis buvo taip suraiz
gytas, kad niekam kitam neužėjo 
l::;r.rz:.i. Taip ir pasiliko, kad tai 
be v - p ka lbė j imas su Musolmiu... 

Prof. Maceina, dr Skrvo<k--:i-
P- ". Maceina irgi su dideliu rū-

pjėstingtjmu atiduodavo savo duoklę 
diearaščhil, kai jo savaitė ateidavo. 
KO\ pr» :davo keli kiti, galėjo min

tinių kalbų mokėjimo, geros o n e n - 1 — krikščionys demokratui — biuo 
patenkinti, kad toms pačioms idė
joms tarnaujantis dienraštis moder
nėjo, kad ir neatstovaudamas gry
nai jų partijos idėjoms. 

Tarp kitų redakcijos nar ių bu
vo Vincas Rygertas, neblogai žino
jęs kalba. Paruošdavo Eltos žinias, 

; tacijos. Juo buvo galima visada pa-
į si tikėti. Jokių nesusipratimų dėl jo 
į paruoštų informacijų nebuvo. 
i Kaip skaudu, kad toks talentas žu

vo partizanų ko\ose 1951 m. 

Techniškas redakcijos štabas 

Kolektyvas perėmė visą buvusi 

N«v 2*9 M4?> P^mcrTc-' gruodžio 20 d. 

sulaužydavo laikrašti j puslapius. 
Ryto" redakcijos š:abą. kaip ir visą-^Taisydavo straipsnius. Dabar gyve~ 

spaustuvę bei administraciios darbi- '• n a Cliieagoįe. Atkarpa ir korespon 

U 
**> • 

v. mirties bausme .*, 
0** ^ $ «T; 

.&& 

-

• • 

Ssv. RUSIJOJ 
: T.V''_ X:DZIL. KARACHA.'-T/.: 

: : ' . .;•: • . . - . . . .-. . . ; : • • . . . - . . - - ^ - . a<. v * . « . 
mis ^i'.'lf':-: •'. - ' t r s Scv;c*tj' Anglijos karalių J 
Z*/.-—•£'-•-> '••'•- -'-'-i . : a : . • . • ; ' . - r . e r .« 
xr,i-^s\ už i : , . : i^rį sv?rst 

iaii 
D c bar kiną; 

i ninkus, jų tarpe ir rūpestingą va- dencijomis rūpinosi Antanas Pau-
dovą Remigijų Valaiti, mirusį j a u ' liukonis, išvertęs nemažai knygų-
Chicagoje. Ankstybesnieji savininkai j Tai irgi mielas žmogus. Jei pasė» 

! jokių sąlygų nestatė. Kolektyvas i taikydavo, kad kas atsiųsdavo kokį 
Į jokių pretenzijų j nuosavvbę ne - ' "riebesnį" dalykėli ir aš jau nefeeno-

reiškė, o ankstybesnieji savttunkai L (Nukelta į 3 psl.) 

SAKCKAJUS. E . z ..z—z V, ruu., 3 
Har.kavo, naujoji zinų gynimosi '• niauoj 

da~125, '^ad Airiic 
r.^»irė airedxt.ui*.: 

linija į pietus r;ii<> Tai rsuc eže-
i i ' ro eina nuo Hangčavo iki SiVtsie-

%\t praneš- no, į pietų ry tas nuo Anhuejc. 
vyriaosybė Tam* froate kinai turį mocter-

"o ats toja f 

Ton 
m\ 
cha; 
i c i: 

H M ! -XX Amžiaus" p-nr.ojo puslapio antraštinis kampas 

tais jo namuose, prie arbatos stiklo j versiteto paskaitose ši priemonė bu-
ir posėdžius turėdavome. Artimai vo suminėta ir iškelta. 
mūsų pastangas sekė ir prof. Pr. 
Kuraitis. Kai kurie, kaip pav. dr. 

Telefoniniai pranešimai 
Kartu buvo susirūpinta pagyvin-

Dielininkaitis, juk buvo artimi jo j ti informaciją. Latviai, kurių dien-

kiemsargiais ir susilaukiau B ~ Ri
ti, padėkos žodži... ils -i:p pa
buvo geras ryš :rs &;.,«,<>;; ~„ *..-
tų pažiūrų žmonėmis. 

Dr. Grinius daugiau itst vavc 
mokslo ir l i teratūra mt ,[. Rašy
davai knygų recenzijas. Supažindin
davo su naujais prancūzų ir kitais 
leidiniais. Jis vis būdavo geras, nuo
širdus, bet tiesus. Atneš kokį straips
nį, skaitai ir atrodo, kad kurioj nors 
vietoje reikėtų kiek kitaip pasakyti. 
Atkreipi jo dėmesį, o jis ir atšau
na : "Ta i imk ir parašyk geriau". 
Bet jis nieko nenorėjo murkdyti. 
Priešingai, norėjo iškelti. Atsimenu, 
pasiremdamas kažkokia tarptautine 
sutartimi, parašiau straipsnį apie 
P ~ . - 5 r.r;«;iienkimus su piliečių tei

sią gerbimu, bet buvau pasirašęs 
slapyvardžiu. Jam atrodė, kad 
straipsnis neblogas, riet norėjo paro
dyti, kad pate redaktorius rašo ir, 
išbraukęs slapyvardį, parašė pavar
dę. Vos perkalbėjau palikti kaip foi-

Prof. Ivinskis taip pat buvo vi
sada pareigingas. Rasdavo įdomes
nių temų iš istorijos. Vienu metu, 
jis pasiliko redakcijoje, kai aš su ki
tų laikraščių redaktoriais išskrido-

auklėtiniai ir jis c»weno mūsų pa
sisekimais ar rūpesčiais. Pas jį irgi 
tekdavo posėdžio susimesti. Kai kas 
net per daug jo įtaką matė tame 
dienrašty, visus kolektyvo narius 
vadindami "kuraitininkais", o kiti, 
tradicijų užkietėję apaštalai, mūsų 
pastangas lygindami su Ataturko 
daromomis reformomis Turkijoje, 
pravardžiavo mus "naujaturkiais". 
To niekas labai j Širdį neimdavo. 

A. a. kun. K. Barauskas paprašy
tas parūpindavo mums medžiagos 
Šventadienio rimčiai. Kai kurios 
"XX Amžaus" skyrių antraštės, 
kaip —Šventadienio rimčiai, Spau
doj ir gyvenime. Mirga marga net 
perėjo ir į Amerikos lietuvių spau
da. 

Drauge su turinio gerinimu, buvo 
susirūpinta technikinių priemonių 
pažanga. Buvo Vokietijoje užsaky
ta ir gauta moderniška spausdini
mo mašina, galinti spausdinti kelio
mis spalvomis. Iš plokščių mašinų 

caupti eilė temų ar net į pereita prie rotacinės, o r : OUg 
svarių straipsnių, kurie ir greičiau spausdino. "Sulaužius" rai

des Į puslapius buvo jos atmušamos 
specialiame kartone, kurį sulenkus 
būdavo pripilama švino ir susida
rydavo iš švino nulietas puslapis, 
kuris mašinos voluose sukdavosi 
spausdindamas pdpieriaus audekle. 

Cenzūra 

raščiai anksčiau buvo sustiprėję (jie 
turėjo didelius miestus, kaip Ryga, 

vėl suradau korespondentą telefo
niniams pranešimams. Artėjant ka
rui lenkų su vokiečiais, sumobili
zavo mūsų korespondentą • Varšu
voje. Greit nuskubėjau į Lenkijos 
sostinę tenai suieškoti koresponden
to telefoniniams pranešimams. Ka-

kur buvo geras pašto pristatymas j dangi Lenkijon važiavau, tik grį-
L gausu skaitytojų), savo spaudoje! žęs iš Dancigo mugės, ir lenkai pa
turėjo gausiau naujų žinių. Nu- į se pastebėjo vokišką antspaudą, 
vykęs Į Rygą, suradau koresponden-! Varšuvoje mane buvo areštavę, bet 
tą, kuris telefonu mums ėmė pra- į leido susisiekti su mūsų atstovybe 
nešinėti žinias pirma negu latvių į ir su spaudos skyriumi Lenkijos už-
dienraščiai paštu Kauną pasiekda- sienio reikalų ministerijoje ir mane 
vo. Pats buvau porą savaičių pasi- po poros valandų paleido. Varšu-
traukęs iš darbo. pTamokau latvių voje gi atsiprašydamas spaudos sky-
gramatiką. perskaičiau latvių kai- rius pakvietė vakarienės, o Lietu-

p 11 toi -davo dienraščio skiltyse. 
.f> Skrupskelis — svarus, gra

žaus patyrimo publicistas. Rašyda
vo jis vedamuosius I. Petrikonio 
slapyvardžiu, vedamuosius perskai
tęs, jei rasdavo ką dar sklandžiau 
galimu išreikšti, nepagailėdavo lai
ko perrašyti, perkurti. 

Šitokia redakcijos kolektyvo talka 
buvo ypatingos reikšmės. Kol atei
davo jų kiekvieno eilė budėt re
dakcijoje, jie prisikviesdavo bendra
darbių, išmąstydavo naujų idėjų. 
Kartais susitardavome veikti kon
centruotu būdu, stengtis kuria min
timi lietuvių visuomenę persunkti, 
pvz. Lietuvos elektrifikacija, mūri
nė statyba. Šlofe srityje atsirasda
vo didelių entuziastų iš Šalies, pvz. 
prof. St. Kolupaila 

Prof. Šalkauskis, prof. Eretas 

Kolektyvo nariams pavyko įtrauk
ti it stambių bendradarbių, pvz. 
prof. St Šalkauskis. Jis buvo pra
dėjęs seriją straipsnių "Medžiaga 
XX Amžiaus ideologijai", kur in 

ba Naują Testamentą, kurį leng
viau sekti, žinant mintinai jo fra
zes ir palyginimus, ir galėdavau 
versti iš latvių kalbos. Julius Bū
tėnas buvo tiek kalboms gabus, kad 
net nepasitraukdamas nuo redakci
jos darbo latvių kalbą pramoko. 
Jam ir tekdavo priiminėti telefoni
nius pranešimus iš užsienio. 

Karui prasidėjus, tapo įdomus ži
nių centras Stockholmas. Ten ko
lektyvo pasiųstas ' suradau kores
pondentą, kuris irgi telefonu duoda

vos mylėtojų draugija surengė pri
ėmimo arbatėlę. 

Julius Būtėnas 

Tie visi telefoniniai pranešimai 
laikraščiui daug kainavo kasdien 
kalbėtis su tolimomis sostinėmis. 
Bet buvo karo įtampa. Žinias visi 
gaudė, ir susidomėjimas dienraščiu 
kilo. Visus tuos telefoninius prane
šimus priimdinėdavo ir paruošda
vo dienraščio pirmam puslapiui Ju
lius Būtėnas. Tai buvo gabus, ty-

TM. P B S-8229 

DR. ANNA BALIUHAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 63rtl S t ree t 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALU KAS 
Akušerija Ir motenj Ugos 
Ginekologine Cnlrurgija 

6449 So. Pulaski Boad (Crawford 
Medical Buildmg). TeL LU 5-6446 
Priima ligoiuua pagal susitarmą 

Jei neatsiliepia, skambinti. 374-8004. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Mar<;aette Medical Cc-nU-r 
6132 So. KeOzie Avenue 

Vai.: pirmad., aatrad. Ir ketvirtai 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 

SeAtad. nuo 1 Iki 8 vak 
Pagra! susitarimą 

Ofiso telef. WA 5-2670 
Rezfci. teL VVAIfcroo* 5-3048 

TeL Ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233 

DR, PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. pirm., ketv. 1 Iki « v. popiet 

Antrad., penktad. 1-6, trec. ir šežtad. 
tik susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perCtn? 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTO.METRISTAS 

2*709 We*t 5 U t Street 
TeL — GR 8-24,'M) 

Vai.: paga] suaitartTr.ą; pirmad. Ir 
ketv. 1.4 ir 7-9: antrad. ir penkt. 
10-4: šešta. 10-3 vaL 

įs taigos ir bato teL 852-1381 

OR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 S. 49th Coart, Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Bakyrus tre* ir Se4t 

TeL ofiso ir buto : OL.vmplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 56th Ave.. Cicero 
Kasdien 1-3 Tai. ir 5-8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

Nemažo rūpesčio buvo su cenzū
ra. Kiekvieną puslapį reikėjo siųsti 
cenzoriams. Blogiausia, kad iš
brauktu vietų nebuvo galima pa
likt tuščių. Eilutes reikėjo vėl su
stumti. IŲI^ medžiaga užpildyti, vėl 
iš naujo puslapi lieti. 

Nelaimei, buvo jsteigta vadina
moji Vidaus informacijų Įstaiga, ku
ri siųsdavo savo .straipsnius, infor
macijas ir versdavo dėti lyg tai 
būtų paties dienraščio medžiaga. 
Jokio pažymėjimo, kad tai "Gegu
tės kiaušinis", tautininkų vyriausy
bė neleido daryti. "XX Amžius" la
bai sumaniai sugalvojo visa tai ap
eiti. Nusistatėme kiekvieno straips
nio, kiekvienos žinutės, kuri tik yra 
mūsų. pradžioje dėti ženklą "XX". 

formuodavo apie naujesnes Europos i Skaitytojai dabar žinojo, kas mūsų, 
mmtytojų Uėjas. Man tada. gal kas per prievartą įbrukta. Net uni-

vo mums žinias. Dr. Ivinskis, ka i P : k u s > atkakliai darbui atsidavęs re-
studijaves Berlvne, buvo p a s i ų s t a s ! d a k t o r i u s - P a s 8 informacijos išei-
rasti korespondentą tenai. Iš ten vėl į.davo nuoseklios, papildomos radijo 
gaudavome telefoninius pranešimus, š i o m i s , fogiŠkai suredaguotos, 
Pagaliau a? nuskridau j Romą, k u r ! &eh pateikiamos. Reikėjo gero sve-

Kertini parašte 

kiek naiviai, atrodė, kaip eia dabar 
roe i Palangą pasigėrėti naujai atn i meJ$ 

mes j 
nubraukiau tą antraštę. Nuo to lai-

_jaaga mūsų ideologijai. Lvg 
daromu lėktuvų susisiekimu su tuo i _ • -„. -r • x i . '• 

T , ' i mes įos neturėtume. Tai as karta ir 
kurortu. Lėktuve mums pasakė, kad galime skrisdami kam norime pa-
šųs t i telegramą j Kauno mietą. 
Nutar iau pasiųsti telegramą mane 
pavadavusiam redaktoriui .Bet jau 
buvo po darbo laiko, tai adresavau 
> namus. Tuo metu jo nebūta na
mie. Telegramą gavo jo žmona, ku
ri nieko nežinojo apie mano skridi
mą- Telegramoje perskaitė: "Sveiki
nu S debesų. Kun. Prunskis". Atė-
įusiam vyrui ėmė dejuoti: "Mataf. 
-.-<-. i r-^nskaĮhį tur būt. persidirbo, 
kad jau telegramas siunčia ii debe-

tko prof. Šalkauskio jau 

( A t k e l t a i š 1 psl.) 
janis. Aišku, ga lu t in i s sprendi
mas priklauso ju ry komisijai , bet 
gal ir publikos " n u p l o j i m a i " , gal 
ir "vox popu l i " ka i ką paaiški
na. . . T o k s m o m e n t a s leidžia vi
suomenei aktyviau įsijungti . į 
kur in ių ver t in imą: konkursas ne
lieka uždaru jvykru, bet keliau
ja tiesiai į d a i n i n i n k u s ir klau
sytojus. T a m t ikslui jis juk ir bu
vo skirtas. 

Būtų neverta eikvoti laikraščio 
skilčių vien pra le is tų progų ap
gailestavimui, jeigu nieko pozity
vaus nebū tų g a l i m a pasiūlyt i . 
Sugestija peršasi s ava ime : dar ir 
dabar į m a n o m a panašų vakarą 
suruošti. Ne vien premi juotų — 
gal net kelių ver t ingesnių ir ne

premijuotų — kūrinių pasiklau
symui. Pramoginės muzikos sri
ty įprasta įvairiai eksper imen
tuoti , nes teoretiškai sunku n u 
statyti , kas pagauna klausytojų 
ausį. 

Improvizacinis koncer tas galė
tų tap t i netgi mažu šokių vaka
ru,, o kelios pa t raukl ios melodi
jos, t ikr iausia i , daugeliui dalyvių 
js imintų širdin. 

Jeigu tok'f įdomų renginį par
sektų išleistos, gaidos a rba plokš- l 

telė — vėl atgytų jau b a i g i a m a : 
pamiršt i pramoginės muzikos žy
gis. T ikėk imės , kad sodininkas 
turės no ro prie konkursinės obe
laitės dar pasidarbuoti ir kad 
mus visus pradžiugins puikūs ru
deninia i obuoliai . M. D . 

Ofs. teL 785-4477: Ręst. 246-2839 

OR, E. DECKYS 
GYDYTOJA TR CIirUL-RGfl 

Specialybe — NCTVIJ IT 
Emocines lieoe 

CRAWFOKD MFJDICAL BtTTLDrVG 
«44» So. Pulaskj Road 

Valandos p&cal 8ii3ltarlai& 

Bezid. teL — GI 8-6873 

DR. W, M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA m MOTERŲ LIGOS 
GlXEKCLOGIN£ CHIRURGIJA 

8132 So. Kedzie Ave. WA 5-2679 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MJ 2-0001. 

TeL — B E 3-5893 

DR, L B, U f t t U S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Aklų Ligos 
3907 West I03rd Street 

Valanda pagal susitarimą 

Ofiso teL — PR 8-2226 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
i O E i A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

TeL EEHanc<» 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
( l i e tuv is gydytojas) 

3925 West 59th Street 
Vai.: plnnad.. antrad.. ketvtrtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet Ir 8-8 
vai. vak. Seštad. pagal susitarimą. 

o trečiadieniais uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDlKn; IR VAIKV UGOS 

SPEClAUSTfi 
Mr-DicAL Bt ;n j>rxG 

7156 ^outh Uestern Avtmne. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 

Iki 1 vai. popiet. 
Ofiso teL RE 7-1168; rerid. 239-2919 
Ofiso HE 4-1818; Rezld. PR »-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHUtURGAS 

Specialybė r idaus ligoa 
2454 West 7 l s t S t ree t 

(71-os Ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad, ketvirtai. Ii 
penktad. S iki 7 v. p. p. Tik susitartLi 

O P T I C A L 8 T U D I 0 
VIOI,ETA KAROSAJT* 

7051 So. Wa.cJtttenaw, tei. 778-47(141 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoju 

receptu*. 
Didelis akiniu rernu paatrinkicaaa 
Va).: pirm., antr., penkt. 10-5:S6 
Ketv. 1-8 v. vak. SeAt. 10-4 v. p.» 

Trečiadieniai* uždaryta. 

Telef. — 282-442* 

DR. ROMAS PETKUS 
AKJT; LIGOS — CH1RCRGUA 

Ofl*ai: 
111 SO. WARASH AVE. 

4500 5 0 . CE3CTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

V 

• • " ? * 

K«:-n Yla 

N . r . Yia tuo laikotarpiu buvo vie-
%- * jatĖm^misių Kauno kuni
gu, Sekė užsienio žumadua, religi
nę Ii u-:, i - s * -: aturtlndavo 

mums tos 
serijos nebetesė. Berods, dr. Dioli-
ninkaitis b m o 8 jo girdėjęs, kad 
jam buvo netikslus tas antraštėlės 
nubraukimas. 

Stambi pajėga buvo mums prof. 
J. Eretas, kuris reguliariai "Hispa-
nus'" slapyvardžiu pradėjo šeštadie
niais nšyti apie pilietinio karo stra
tegiją Ispanijoje, o paskiau ir kito
mis Europos temomis. Jo straips
niai būdavo gerai paruošti, medžia
ga intriguojanti, su parinktomis" 
iliustracijomis, taip atseikėta, kad 
užimtų nei daugiau, nei mažiau, o 
visą puslapi. 

Prof. PakStas. kun. Barauskas 
Artimas buvo ir prof. Pakštas. 

d i««) Duodavo įdomiu ctri.pima. Kar-

Plnnad.. antrad.. 
nuo 13 iki 3 vai 
'ak šefttad nuo 

Vvtaoto Dkiiioio kukiir«« muzie \m Kaune Uet«vo^ *iv4» tmeuim 

Ofa. PO 7-6000 

DR. A. JERK1NS 
GYDYTOJAS [R CHIRURGĄ? 

3844 We*1 «»rd gtreel 

Valandos paga) susitarimą 

Dfi. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA -

CHIRURGIJA 
1902 No, We*tera Av<Miae 
8214 No. We»t*n> Avenoe 
Tel. a tsakomas 12 vniandy 

480-4441 — 561-4G05 

DR, FRAXX PLE6KAS 
OPTOMsrrpjsTAs 
(Kalba lietuviškai) 

2618 \9. 71s* 8 t . — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 

"Contao* lenses"* 
Vai. pai<al rasitartmą. Uždaryta tred. 

DR. LEONAS SEIIUTIS 
INKSTŲ. PCSLJ5S DR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. ant rad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vnkare 

Ofiso tel. 776-2880, re*. 448-5545 

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

Adrssas 4255 W. Ą3rd Strwl 
Oft.»o t»tef. RF. &-44I0. 

Ftezldvnciio* t«tef. GR S4MI1 
R«*t. GA 3-7278 i V a l - : P'rmad.. antra.-! ketvutad b 

peuktad aao i Uc» 3 vai popt«t 

ketvirtad. Ir peakt 
Ir nuo i ik! S vai 
1 M • vai 

Oftao tel. H E 4-212H. nnmo Ql S-«l»? 

DR. V. TUMASONiS 
C H I R U R G Ą ? 

2454 Wmi 71<rt *rr**i 
Vai. pirm., ujtruo . *«t> ir p«oktao 
2-6 ir «-7 — '1* a.r>K«u, suaitarua 

Tel. 

DR. 
of\*o m 6-644* 

3. W'«$KUNAS 
GYDYTOJ AM ZR CHTJtURGAJ 

8107 W w t t l s t » t r f^ 
V a l a n d a - t 

Tr«a. Ir *•*»•!<! 
•« vai poplel 
paptl «u«1tiirima 

vpsunokb «ke!htli> lies D k A I ' G l 
ie« )U o^a^tousls-. ikai'om.'u ht 
UTlU lienraAtia Q\ skelbime ka 
««s rts<«m» urtKi«sm<x» 

Oft«o tel 586-3166; namg (MH 1^1 

OR. PETBAS ŽLIC95 
GYDYTO i,\« rp THIPa-ROAf-

6234 8. Nar ra«ar»e t t Ave. 
Vai pirm., aotr. , ketv ir p«nkt 2-1 

*#$t * rn>« l« , » ftftC"' o'isSter'Trifi 

Perskaife "D^rn" , duokite jj kiliems 
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Po dramos konkurso 
Pokalbis su Dalila Mackialienė 

Dramos režisierė Dalila Mac-1 ninė tiesa. Didžiai vertinam kiek-
kialienė Los Angetes Dramos I vieno žiūrovo apsilankymą, nes 
sambūriui vadovauja jau beveik tai yra ta druska, kuri sulaiko 
penkiolika metų ir per tą laiko- į nuo subyrėjimo. Bet ypač džiau-
tarpį yra pastačiusi visą eilę dra- į giamės ir lenkiam galvas prieš 
mos veikalų, kurie visi yra para- į tokius, kurie ateina į vaidinimą mos praeities. Alegoriniai bei sim- Į 
syti lietuvių autorių. Yra laimė
jusi dviejų Teatro festivalių pir
mąsias vietas ir jos vadovaujamas 
sambūris jau antrą kartą skiria 
premiįasdramos veikalų konkur
sui. Ji pažįsta scenos meną, yra 
paruošusi daug programų įvai
riomis progomis, kuriose ir pati 

iš anksto susipažinę su veikalo 
idėja ar mintimis, gvildenamo
mis scenoje. Toks žiūrovas ne-
paklys tarp scenos dekoracijų ir 
aktoriaus virpančio balso, bet 
kartu išgyvens personažo sėkmes 
ir kritimus. 

— Kiek rašytoįai-dramaturgai 

domina publiką veikalas su stip- į 
ria intriga, komiškumo atspal-1 

viu, supintu su dainomis ( ten! 
kur jos įmanoma įvesti), pilna į 
veiksmo, iš dabarties ar netoli- i 

dalyvavo. Vadovauja dainuojan- j domėjosi paskelbtuoju konkursu? 
čiam Sambūrio vienetui "Išlais- — Atsiliepė keli, prašydami 
vintos moterys", kurių įdomiai pratęsti prisiuntimo terminą, 
atliekamos dainos ir aktualijų! Pratęsėme tris mėnesius. Veikalų 
farsai linksmino Los Angeles 
publiką įvairių parengimų metu. 
Dalila Mackialienė mielai sutiko 
pasidalinti mintimis rūpimais ir 

, įdomais klausimais. Manau, kad 
"Draugo" Kultūrinio priedo 
skaitytojams bus įdomu išgirsti, 
kokiu būdu šis mažas vienetas 
yra toks gyvastingas ir veiklus. 

— Pasakyk, miela Dalila, ko
kios priežastys skatina jūsų vado
vaujamą sambūrį skelbti jau 
antrą dramos veikalo konkursą? 
(pirmas buvo 1970 m.). 

— Ačiū už dėmesį. Priežastys 
labai paprastos. Norint išlikti gy
vam, reikia maisto, reikia injek
cijų. Tie nauji dramos veikalai 
ir yra tas maistas, kuris palaiko 
Dramos sambūrį gyvą. Tuo pa
čiu stengiamės sudaryti progą 
lietuviams dramaturgams iškelti 
iš stalčių savo sukurtus veikalus 
ir parodyti viešumai. Šitie kon
kursai yra tas variklis, kuris ska
tina dramaturgus neužmesti dra
mos veikalų kūrimo, nes be jų 
užges ir paskutinis teatrinis ži
burėlis. Tik teatro festivaliai ir 
dramos konkursai palaiko dar 
gyvus teatrinius vienetus. 

— O sakykite, iš kur atsiran
da tūkstantinės, kurios apmoka 
premijas? 

— Pinigų gauti nėra sunku. 
Tik reikia pataikyti asmenį ir 
momentą prašant Lietuviai biz
nieriai dosnūs. Šio dramos kon
kurso mecenatai yra losangelie-
tis, teatro ir kitų kultūrinu ap
raiškų rėmėjas Gasparas Kaz
lauskas, Los Angelės Sambūrio 
aktoriai Vincas ir Ema Dovydai
čiai, Birutė ir Povilas Gyliai iš 
Olympia, Washingtono valstijo-

• re. Mes jiems esame be galo dė
kingi. 

— Ar nemėginote peržiūrėti 
ką nors iš senesnių pjesių sta
tytų nepriklausomos Lietuvos te
atre? 

— Mėginau vieną, kitą. Bet 

derlius šį kartą buvo gana na
šus. Gavome dvylika. Bet bran
dumas nedidelis. Užtat ir premi
ją paskyrėme tik vieną — pir
mąją. Sprendimo komisija, ku
rią sudarė pirm. Vincė Jonuškai-
tė, sekr. Dalila Mackialienė, ir 
narės Alė-Rūta Arbienė, Viltis 
Jatulienė ir Irena Tamošaitienė, 
deja, nesurado veikalo, nors vi
sus persvarstė kelis kartus, kuris 
tiktų atžymėti antrąja premija. 

— Kokias maždaug temas pa
liete atsiųstieji veikalai? 

— Buvo labai įvairiomis temo-

boliniai veikalai mūsų žiūrovo; 
nemėgstami. Jie nori viską su- j 
prasti, per daug nesukdamas sau 
galvos ir neklaidžiodamas savo 
mintyse tarp scenos šešėlių, ne
žinodamas, ko ten aktorius kan
kinasi ir kieno gyvenimą jis iš
gyvena. Apskritai paėmus, į 
kraštutines naujoves auditorijos 
reakcija yra negatyvi. 

— Ar esate numačiusi vykti 
į Teatro festivalį Toronte su "Pa
likimu"? 

— Į šį klausimą dar nesu at
sakiusi net pati sau. Turiu laiko 
pagalvoti iki rugsėjo vidurio. Ta
da pamatysime. Yra priežasčių 
ir už ir prieš. 

— Visą juru komisiją sudarėte 
iš moterų. Premiją taip pat pa
skyrėte moteriai. Ar tai, dabar--
tiškai sakant, nėra diskriminaci-
ja? 

— Teisingai. Gal ir yra. Bet 
mes stengiamės saugoti vyrus 
nuo atsakingų sprendimų ir sun
kių darbų. Mes norime, kad jie 

mis rašytų veikalų, bet dviejų ilgiau gyventų. Moterų našlių 
panašių nebuvo. Mėginta vaiz
duoti Aušros gadynės laikus, šių 

jau pakankamai yra. 
— Man patinka jūsų humoras, 

"XX AMŽIAUS" SUKAKTIS 
(Atkelta iš 2 pusi.) : raštininkas, kiek prisimenu, bene 
. , , . , . Rabinavičius. Tas mūsų jaunas, 

redavau praleisti, Pauliukonis, bū- '< , D- i •*• - J 
. .» ,_. « , . " ' į drąsus Rinkevičius ji paerzindamas davo, iš stalčiaus ištraukia Drau- . . , , . ., . . „ , . . . , . . . , . I primine, kad kaip tik tuo metu kaz-gą ar kur} kitą JAV lietuvių ka- Į . . į . J~T , . , .r . . dienų moralinį nuopuolį, komu- i Dalila. Bet tikros priežasties taip ! te'likų Į a i k r a š t į ir rodo "baisesnes" I k o k s , Ž ,y d a s K ? u " e P f į į . k a ž k o k * 

nizmo pinkles, lietuvių kalbos ; ir nepasakėte. Gal sužinosiu vė- j žinias ar net kokį pusiau pridengtą į n u s l k a l t i m a -
darkymą amerikonizmais, dabar
tines lietuvių nesantaikos prie
žastis, net mėginta juoktis iš ne
juokingų dalykų, rašyta ir ab
strakčiai ir simboliškai, gavome 
net operos libretą, kuris geriau 
tiktų persiųsti kokiam kompozi
toriui — tad turėtume dar vie
ną lietuvišką operą, nors su lie
tuviškumu tenai mažai kas ri
šosi. 

Daugelyje veikalų kalba ne 
personažai, bet autorius lieja sa
vo tulžį ir pamokslauja, išves
damas visus į dirbtinę, nors lai
mingą užbaigą. Šalia ne taip jau 
didžiai geros literatūrinės ir sce
ninės vertės šlubuoja ir grama
tika ir sintaksė, nekalbant jau 
apie stilių. Laimėjimo balanse 
tik vienas grūdas, brandus, pri
nokintas, širdy' išnešiotas. Ta i 
raŠvtojos Birutės Pūkelevičiūtės 
"Palikimas". 

— Kuo gi ypatingas, kaip jūs 
sakote, brandus grūdas? 

— Labai aktuali, šiandieninė 
tema. Juk jau beveik visi pra
dėjome rašyti testamentus. Ir 
"Palikimas" yra apie testamento 
surašymą, kuriame veikėjai kal
ba gražia literatūrine kalba. Jei 
jie kalba apie lietų, tai net skai

čiau. O dabar pasakykite, kokie paveikslą iš "saulės garbintojų" ko-
planai netolimoj ateityje? Kiek į lonrjos. 
žinau, jūs niekada neatostogau-

labai sumaniai atsakė: "Leiskite gi 
ir mums turėti nors vieną niekšą". 

Apie keliones 

Apskritai, personalas buvo labai 
mielas, draugiškas, pasišventęs. Su 

• - — -r, H , - k u n j g a s . Pažiūriu į te le- |y i s a i s m i e l a b u v o d i r b t L V i s u s v e Į-
skaitau: "KUN. DAU- k e 

;ate teatriniuos darbuos. 
— Dabartiniu metu, net ir 

prie šimto laipsnių karščio smar-

Pora redakcijos nuotykių 

Kartą Pauliukonis atskubėjo prie 
Į manęs su telegrama, sakydamas, 

dienos", Anatolijaus Kairio ko
medijos, kuri yra sukombinuota 
kartu su operos libretu ir bus 
pastatyta rugsėjo 25 d. Lietuvių 
Bendruomenės rengiamoj Lietu
vių dienoj. Tai bus linksma ko
medija su šokiais ir dainomis. 
Šioj komedijoj žiūrovas tikrai ga
lės atsipūsti nuo vasaros karščių, 
ras atvangą ir poilsį. Veikalas 
neapkrautas nei sunkiomis prob
lemomis, nei neįgyvendinamo
mis idėjomis. Ta i mūsų gyveni
mo linksmoji pusė, su nugėrimu, 
gražių moterų meile, neištikimy
be, pletkais ir laimingiausia pa
baiga, kokia tik gali būti. Kiek
vienas čia ras ir dalelę savęs ir 

gramą 
NIUI 

minėto kolektyvo narių pasi-
TO TPVFI 1! šventimas. Mus aplankydavo visa 

JOJAUTA". Sa- I e i l ė ^ I l Q r i ™ k u - p ^ - a r t i ™ a s bu-
kau jam, jog nebėra laiko mums' v o J u o z a s K e l i u o , i 

MIRUS 

idėt užuojautą, nes laikraštis tuoj muvos" redaktorius, prie kurio žur-
. nalo anksčiau gpjpavosi ir būsimie-išeina, bet greitomis dar galima į I „ v v » - » , , , 

ji XX Amžiaus kolektyvo nanai-

veikalai parašyti daugiau negu tydamas jauti kaip lašai laša už 
prieš 30 metų jau nedomina 
šiandien žiūrovo. Auga naujos 
kartos, ateina nauji laikai, ir 
kiekvienas laikotarpis turi savo 
vertinimo matą. Šiandieninis žiū
rovas ne viską priima ir ne už 
viską atleidžia. Tas pats spektak
lis nepatenkina visų žiūrovų vie
nodai. Kas vienam yra išminties 
atskleidimas, kitam atrodo tik 
tuščias vogravimas. Aš manau, 
kad teatras turi taikytis ir prie 
žiūrovo skonio, nors yra gerokai 
sunku patenkinti visus su to pa
čio sukirpimo spektakliu. Kiek
vieno žiūrovo amžius, išsilavini
mas ir meninis skonis turi savo 
pageidavimus, kartais nuošir
džius, kartais pretenzingus. Šiuo
laikinis laikotarpis įtakoja net 
konservatyviausią lietuvi žiūrovą. 
Teatralų atsiribojimas nuo žiūro
vo pageidavimu būtų jo išstū
mimas iš vaidinimo salės. Akto
rius žino, koks jausmas užvaldo, 
kai, atsidarius uždangai, pama
tai pilnutėlę salę nuoširdžių 
žmonių. Maloni šilima nueina 
per nugarkauli, ir labai dažnai 
tokiu momentu tampi apšviestas 
kūrybinės kibirkšties, personažas 

pirmą puslapi įsprausti kelias eilu
tes, kad mirė tas kunigas. 

Gi pasirodė, kad ta telegrama — 
be ženklų — mus buvo suklaidi
nusi. Turėjo būti: "kun. Dauniui, 
narus jo tėveliui, reiškiame užuo
jautą". Paskui išgirdau: kai mes pa
skelbėme apie to kunigo mirtį, jo 
giminaitė išgriozdė savo skrynią, 
kur buvo padėjusi atvežtą maišeli 
žemės iš Jeruzalės ir važiavo, kaip 

v." buvo kunigą? anksčiau iprašęs i jo savo ydų, iš kūnų visi nuosir- . . . &
 VJ . , , F ^ * J" 

laidotuves, veždama jo kapą apiber
ti šventomis žemėmis. O vienas ku
nigas jau net nuvažiavo pas vysk. 
Paltaroką pareikšti savo sutikimą, 
kad jis galėtų užimti tą parapiją... 

Kitą kartą Pauliukonis atnešė pa
rodyti korespondenciją, kur rašoma. 

džiai pasijuoksim. Tai bus sap
nas, juokai ir linksmybės, ope
ros žodžiais tariant "Juokis, Pa-
*ace. 

"Daržinių teatras" caro laikais 
Lietuvoje atliko milžinišką vaid
menį lietuvių tautinės sąmones! kad vienas pilietis netoli Dusetų iš-

apykaklės. Kiekvieno personažo 
viduje subrandintas tikslas savo 
planų įgyvendinimui. Gražiai 
įpintas patriotinis motyvas, reli
gija, meilė, nelaiming6s vedybos 
ir aistra greit pralobti suktais ir 
vingiuotais būdais. Iš šio spek
taklio išėjęs, žiūrovas jau negalės 
sakyti, kad veikalo nesuprato. Čia 
jau viskas taip aišku, kaip 
raukšlės ant delno. Visa jury 
komisija buvo labai sužavėta Bi
rutės "Palikimu" ir vienbalsiai 
paskyrė tūkstančio dolerių pre
miją. 

— Iš čia pasakytų minčių su
prantu, kad "Palikimas" gili 
drama. Ar jums neatrodo, kad 
publika daugiau entuziazmo ro
do komedijai, negu kitų žanrų 
veikalams? 

— Žinoma, kada žiūrovas atei
na ieškoti pramogos, pasijuokti 
ir linksmai praleisti laiką, tada 
jam pakanka ir paprasčiausios 
komedijos. Bet turime ir tokių 
žiūrovų, kurie nori praturtinti 
save, praplėsti savo dvasinį aki
ratį, nors ir nedideliu trupiniu, 
pasiekiančiu jį pro rampos švie
są. Tokiam žiūrovui įdomi ir gi-

ugdyme. Panašus uždavinys ten
ka ir išeivijos teatrui. Tiesa, są-

žudė visą šeimą. Dabar jis areštuo
tas ir kalėjime. Man buvo žinomas 

lygos skiriasi. Caristinės prieš- net ir tas kaimas, tai ką, sakau, dė-
paudos laikais lietuviški vaidin- \ kime, negi sutikrinsi kiekvieną ko
mai sutraukdavo ir senimą ir respondenciią. Kai ją išspausdino-
jaunimą, o ypač jaunimą. 

Išeivijos teatras, deja, patrau-
me. greit atėjo laiškas nuo to as
mens, kuris korespondencijoje pažy-

kia tik dalį priaugančio jaunimo. į mėtas žudiku. Rašė, kad jis netei-
Džiugus bet gi reiškinys, kad' singai buvo apšmeižtas ir reikalavo 
artistai ateina iš jaunimo, kuris: 500 dolerių, kitaip grasino teismu, 
ne tik gerai vaidina, bet ir tai- Buvo labai nemalonu. Bet laukėme, 
syklingai taria. kas bus. Pasirodė, kad tai buvo suk-

Kiekvieno vaidinimo paruoši- čius, pats apie save taip parašęs, 
mas reikalauja daug darbo ir pa- \ kad šantažuodamas laimėtų pini-
siŠventimo iš vaidintojų, o ypač; gų. Policiia vėliau išaiškino io ki-
iš vadovų. Dalila Mackialienė, j tas suktybes, ir mums jokios kom- rint3 »"'°"™ciją. buvo problema, 

kaip padidinti tira/a. Perėmėme 

Atsimenu, jis kartą mane kiek barė, 
kam mes visi per daug dedame ant
raštes "kelionė po..«" Sako. jūs su-
profanuojate toki Įdomų žanrą. Čia 
jau buvo mano kaltė, galėjau kito
kias antraštes parinkti, bet man at
rodė, kad iš Lietuvos tų keliaujan
čių dar netaip labai daug buvo ir 
atkreipimas dėmesio, kad tai bus 
kelionės įspūdžiai galėjo būt intri
guojantis. Kartais mes su tomis ke
lionėmis ir jkliūdavome. Viena* žy
das kažkokiais reikalais vyko j už
sienį. Paakintas vieno mūsų redak
cijos nario,, išdaviau jam pažymėji
mą, kad jis yra mūsų koresponden
tas. Žadėjo rašyti. O jis ten, tuo 
pažymėjimu naudodamasis, kažkaip 
bandė daugiau užsienio valiutos iš
gauti. 

Kitą kartą redakcijon užsuko vie
nas, pasiryžęs keliauti aplink pasau
lį. Tai gana ret;*-, atsitikimas. Sa
kau, gal ką ir Įdomaus galės para
šyti. Žadėjo. Išdaviau koresponden
to liudijimą, o jis, nuvykęs, berods, į 
Pietų Ameriką, mūsų pasitikėjimu 
ne visai deramai pasinaudojo. 

Buvo kartą užėjęs jaunuolis, pa
siryžęs savo gaminta jachta plaukti 
skersai Atlantą. Jis jokio pažymėji
mo neprašė, bet jj platokai apra
šiau. Deja. netrukus gavome žinią, 
kad paskendo Kuršių mariose. 

Turint pajėgią redakciją ir sustip-

LAIŠKAI IŠ UŽJŪRIO 
MARIJA SAULAITYTĖ 

Viduryje žalsvo kambario pailgas stalas. 
Jo vieną kampą nusveria vešlios, 
iydmčios rūtes; jo paviršiuje įrėžta 
visa, ką spėjau išmokti prieš nežinią, 
ir dar apstu vietos masyviai tylai, 
kurioje ryškėja žadėtieji kontūrai. 

Taip gyvenasi šį vėlyvą pavasarį, 
lakštingalai *taktimis tebesuokioant, 
ir krūmams, persodintiems iš eilių, 
tebežydint visai arti praviro lango. 

Norėjau paklausti, prieš išslįsdama iš 
anc žemyno, ar verta pavasarį laikyti 
tokiu brangiu, jog niekur kitur nesiūsima; 
ar verta dėl to atidėti žydėjimą 
ir suglausti stiprėjančius sparnus? 

Bet ir tam per vėlu. Nes iš šio 
užburiančio žiedų ir švilpesio skambesio 
ištrūkti neįmanoma nors vieną vakarą 
vėl įsiklausiusiam ir įsižiūrėjusiam 
į stabtelėjusią pradžią, kurios kalbą 
Ir veidą kadaise, žinau, kartu pažinome. 

II 

Kai ant šakų kaupėsi balti žiemos kamuoliai 
ir taiklus vėjas įtempė jau ir taip pertemptą 
trumpą šviesos atsimušimą 
į sniego pumpurus, 
negalėjome pramatyti šios ramios birželio 
popietės, snaudžiančios po švelniomis šakomis 
ir raginančios mus, ano šalčio ir anų dienų ainius, 
pasėdėti ir palaukti pilno svajų atsiskleidime. 
Keisti mums vasaros pirmieji garsai, 
netikėtas jos minkštas prisilietimas 
prie kieto ir tamsaus mūsų būties šarmo. 

III 

Nuo šakų lašais nuslinkdavo debesų baltumas. 
Saulė savo tvinksniu persunkdavo visą augalijos 
drėgną šaltį ir lėtai, lėtai grąžindavo 
sustirusiai gamtai atmintį ir prisiminimus. 

Juk ir per mus vieną rytą perėjo staigi saulės jėga. 
mūsų sąmonę kreipdama nuo vidurnaktinės nebūties 
į rytmetinį šviesėjimą. 

Kad ten dabar klesti gėlės, žinau. 
Kad ten galima sekti šešėlių tįsimą, atsimenu. 
Kad mes ten tebestovime, nenorėdami pajudėti 
iš netiesioginės saulės apskritimo, 
jaučiu, nes čia tėra dalis viso to, 
kas tada šešėliais kalbėjo. 

neišsemiamos energijos moteris, j pensacijos jam nereikėjo mokėti, 
puoselėja dramos meną vien tam, Ant Pauliukonis dar atvyko į JAV, 
kad nemenkėtų Lietuvos dvasia 
Jai talkinina retkarčiais ir jos vy
ras Balys. Nuoširdžiai linkime 
nepalūžti savo ketinimuose. 

bet mirė 1960 m. rūgs. 19 d. 

Červenės kankinys 

pasidaro gyvas ir sušvinta sce-'' lesnio turinio A ama. Labiausiai 

Redakrlion vėliau buvo priimtas 
Vladas Juodeika j Petras Kupčiūnas, sugebąs greit 

' į dirbti, daryti vertimus, gyvai rašyti 
MIRĖ ARCHEOLOGAS j reportažus. Kartais jį paleisdavome 

Vienas pirmaujančių britų ar-. į teismo salo reportažo susukti. Jį 

"Rytą" gal tik su 3000 prenumera
torių. Mažai. Bandėme skelbti pa
pigintą prenumeratą susipažinimui. 
Padidėjo, bet nedaug. Prof. Bistras 
mus guosdavo, kad čia gi ne gelto
noji, ne sensacijų spauda. Didelio 
tiražo ir neturėsime. Jtaka betgi ne-
visada priklauso nuo tiražo. 

Atėjo man mintis galvon: pa
skelbti, kad pradedant gruodžio 15 

TV 

Pakelėj aguonos, raudonos ir jautrios. 
Jomis šypsosi rugių laukai: 
vienas — duonai, kitas — akiai. 
Kaip seniai matei šį gamtos žvilgsni 
į praeivį, šitą laukų kvietimą 
mstoti ir atsigauti pilnutinėj laimėj! 

"Ar negana mums buvo juodų dienų?" 
Vasara artėja, išskleidusi rankas, 
saujomis semdama liūdesio padugnes, 
kad jas iškeltų į paviršių 
gydančiam vėjo dvelkimui 
ir tuo mus išlaisvintų 
iš slegiančios tamsos svorio, 
iš žlugdančios nakties srovės, 
už liūdesio ir nevilties ribų 
į mėlyną, permatomą žemę, 
į taikią, tylią, Šviesią, 
mudviejų sukurtą, 
mumyse plintančią erdvę: 
gana mums buvo juodų dienų. 

cheologų, paskaitininkas, knygų ; bolševikai sušaudė Červenėje, 
autorius Mortimer VVheeler mirė! Redakcijon dar buvo įtrauktas ir d. siusime laikrašti susipažinimui 
sulaukęs 85 m. amžiaus. Jis pra- Į Jonas Rinkevičius, gana rūpestingas I mėnesiui nemokamai, jei tik kas at-Į 
vedė kasinėjimus Indijoje, Pakis-I reporteris, rinkti smulkioms kroni- j siųs pašto ženklams vieną litą. Gal-, 
tane ir plačiai tyrė romėnų lieka- \ kos žinioms. Vieną kartą pas mus vojau. jeigu žmogus pradės pabai-, 
nas Anglijoje. 1 redakcijon užėjo vienai žydų laik- goję metų ir dar sausio mėnesį iki , 

15 d. skaitys mūsų dienraštį, tai 
jam metinė prenumerata jau bus ne-
bepilna mokėti, daugelis gali ir pa
silikti su "XX Amžiumi". Šis planas 
patiko ir kolektyvui ir adminstra-
cijai. Tik nepatik* totalitarinių po
linkių vyriausybei. Baigiantis me- j 
tams, per paštą atėjo pranešimas, 
kad sausio mėnesio pradžioj tik ta
da siuntinės, jeigu iš naujo bus su
daryti tokių trumpalaikių adresa
tų sąrašai. O susidarė labai gau
sus skaičius, kažkas arti 20.000.1 
Perrašyk dabar žmogau tiek adre-; 
sų ir išsiuntinėk laiku visiems paš- • 
tams. Susamdėme keliasdešimt stu- \ 
dentų, jie. kietai dirbdami, suspėjo I 
adresus perrašyti. Užsisakiusieji ga-į 
vo laiku, su "XX Amžiumi" pasi

liko ir po Naujų Metų. Taip, vi
sas pastangas dedant, pavyko pa
siekti 25,000 tiražas, o kartais buvo 
spausdinama net arti 40,000, ypač 
kai. atsiradus kokiems žymiems ka
ro ar paliaubų įvykiams, išleisda* 
vome ekstra telegramas. 
* 

Gundymas 
Su mumis ėmė skaitvtis, nors ir 

priešiška, vyriausybė. Vieną kartą 
pasikvietė mane ministeris pirmi
ninkas gen. J. Černius. £mė dės
tyti apie reikalą gerų santykių, 
bendradarbiavimo ir Išsitarė, kad 
vyriausybei nebūtų sunku suteikti 
paramos kokia 10.000 lirų... 2ino-
ma, "XX Amžius" nesusigundė ko
kio nors kyšio imti. 

U** 
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Dešimtmetis be prof. so Jurskio 
JONAS PUZLNAS 

Atrodo, dar \ miai susi- foninę stotį "Radijo Kaunas"; tą gelsko ir Petrapilio lietuvius. Vė-
tikdavome v pilnai dieną pirmą kartą radijo bango-; liau, 1922— 1964 m., išspausdi-
energijos prof. Alfonsą Jurskį, o ml< nuaidėjo lietuviškas žodis ne ; no per 70 savo specialybės darbi 
jau prabėg • deši ik Lietuvoje, bet ir toli už jos ri- [ atskirais leidiniais ir 
mes jo netekome. Mirtis išsivedė Į bų. Siųstuvo galingumas buvo 

1975 METŲ LATVIŲ IŠEIVIJOS 
KNYGŲ DERLIUS 

Laikraščio "Latvija" Š.m. sau
sio 24 d. numervie L. Rūmaks 

iš mūsų tarpo lietuvių tautai di
džiai nusipelniusį vyrą: elektroni
kos inžinierių, :: usomos 
Lietuvos kariuomenės pulkinin
ką leitenantą, Vytauto Didžiojo 
universiteto docentą, nuoširdų 
visuomenės veikėją, taurų idea
listą ir gilų mą Nebeturi
me A. Jurskio gyvųjų tarpe, bet 
jo darbai išlaiko jį gyvą lietu 
visuomenėje. Žvilgterėkime į jo 
nueitą ilgą, labai įvairų, pras
mingą gyvenimo kelią. 

Alfonsas Jurskis gimė 1894. VIII. 
4 Akmenytės vsd., Pumpėnų vls.r 
Panevėžio aps. aukštaičių rytie
čių '"pontininkų" ynai lietu
viškoje šeimoje. Savo dėdės kun. 
Jurskio globojama : 'us pra
dėjo Papilėj,: .idu-
rinį mok>!;) t sali
nėje mol baigęs 
1912 m. įstojo i Petrapilio poli
technikos instituto elektrotechni
kos skyrių. Būdamas IV kurso 
studentas, baigė "ius jūn: 
laivyno ra^:>~ mechanikų kur
sus ir 1916.XII.1 — 1919. VII. 1 
tarnavo rusų < laivy
ne kaip mechanikas — radistas. 
1919 m. liepos* mėn. atplaukęs j 
Liperpoolio laivų dirbtuves, pasi
traukė iš laivyno ir lapkričio 7 
d. iŠ Anglijos grįžo Lietuvon, kad 
atiduotų jai savo įgytas 
mokslo žinias ir patirtį. Ir 1919. 
XII. 1 stojo j Lic kariuome- I 
nės elekrrc:;.' ioną, I 

7 k\v antenoje, bangos ilgis — 
1935 m. (155 kc-s). 1927 m.A. Jur j 
kis suorganizavo Lietuvos radio-; 
foną. Be to, -buvo įrengti pirmie- • 
ji transmisijos punktai. Kauno ra-

a >ties viršininko oareigas ėjo 
iki 1930. V. 30. 

X u o 1926 m. A. Jurskis dirbo ir 
Lietuvos universitete (vėliau Vy
tauto Didžiojo universitete), pra-

.aip lektorius, nuo 1940. 
IX. 10 Kaip docentas ir nuo 1941. 
I. 5 radiotechrrkos katedros v; 
jas. 1941 - 1941 m. jam buvo pati
kėtos Technologijos fakulteto pro-
dekano pareigos. 

Kariniais ir radiotechnikos rei
kalais 1920 - 1938 m. daugelį kar
tų buvo komandiruotas į užsienį: 

rbų 
straipsnių 

sų Žinyne", "Karyje", "Kar-
... navoje", '"Bangose", 

u Rytojuje, "Aiduose", "In
žinierių Kelyje", "Lietuvių Enci
klopedijoje" ir kitur. Jis yra para
šęs "beiiofika vadovėlių, konspek-

lendorių ir K Purgailio — Gru-
berio atsiminimų rinkinį Su 
smuiku ir Biblija po pasaulį, kur 

derliaus apžvalgą. Bai- į aprašo savo kelionę į Aliaską, 
kalendorinius metus, nei- Europą, Vidurinę Ameriką ir La-

pateikia latvių išeivijos 1975 m. 

gtant 
manoma apimti visus tais metais 
išleistus leidiniu^, rašo L Rū
maks, tai paaiškėja, praslinkus 
dar bent pusmečiui. Tačiau, pa
lyginus su praeitų metų sausio Į d. 
žinomais leidiniais, j au galima 

tų (jų tarpe jis 1927 m. parašė j spėlioti, kur stovima po metų 

stos mžinie 
-raniz^vo 

dirb-
kitų 

kur jam buvo 
riaus pareigas, 
bataliono c 
tuves ir atli į kitų svar
bių darbų. X1.8 komandi
ruotas j Paryži ole Superieu-
re baigė .. .. kurią bai
gęs 1924. Vii. 23 gavo i ° : ' 
riaus radijo t o diplomą. 
Po to dar iki spalio pabaigos spe
cializavosi pas prof. R. Mesny 
trumpųjų bangų ir radiogonio-
metrijos srityje. 

Baigęs Aukštąjj trotecl 
kos mokyklą Pa/ '.924.XI. 
I paskirtas į A - us karo 
technikos kursus (vėliau Karo 
technikos vaidybps kursai), kur 
iki sovietų • os 1940 m. 
buvo 
jas (jis ją ir i. .torius 
specialių dalykų: radiotf 
elektrotechni* afikos. 
Be to, 1936 - Karo m 
loję dėstė radiotechniką, ryšius 
bei transmisiją, o nuo 1937 m. ir 
taikomąjąv matematiką. 

Didžiuliai A Jurskio-nuopel
nai, įrengiant pirmąją valst 
radijo telegrafo sto.į Kaune. Jis 
1926. VI. 12 paleido veikti radio-

pirmaii radiotechnikos vadovėlį 
kalba), 33 mokslinius 

jsnias iš radiotelegrafijos, 
'aalogonimetrijos, akustikos, elek
tros, elektrotechnikos, elektroni
kos ir kitų sričių. Radijo popu-

acijos ir straipsnių radijo 
mėgėjams yra išspausdinęs per 20 
(daugiausia 1932 m. "Bangose", 
kur tvarkė skyrių "Radio vi
siems"). Išspausdino filosofinio ir 
pasaulėžiūrinio pobūdžio straips
nių. 1939—1940 m. buvo Karo 
technikos dalių jubiliejinio leidi
nio redakcinės komisijos pirmi
ninkas. Rankraštyje liko ' 'Mate
matikos konspektas" (1937 m.) ir 
"Dienoraštis", apimąs laikotarpį 
nuo 1944. -. 7 iki 1948.1.1 (rank
raščiai saugomi p. Onos Tal la t -
Kelpšienės - Jurskienės ir Sniegu- Į į į ^ į j , £ £ £ 

vąuja vertingi Kūrini* 

Prof. Alfonsas Jurskis (1894-1966) 

Angliją, Austriją, Belgiją, Čeko-
ukiją, Estiją, Latviją, Olandi

ją, Prancūziją ir Vokietiją. Ko
mandiruočių metu susipažindavo 
su radijo reikalų tvarkymu užsie
nyje. Už nuopelnus Lietuvai ap
dovanotas Lietuvos nepriklauso
mybės 10 metų jubiliejiniu me
daliu, o 1929. VIII. 14 — L. D. K. 
Gedimino IV laipsnio ordinu. 

Mokslo f r mokymo darbą tęsė 
ir tremtyje: 1946- 1948 m. buvo 
Aukštesniosios technikos 

A. Jurskis nebuvo užsidaręs sa
vo darbo kabinete, bet laikėsi "Al
kos" motto, kad "žmogus ieško 
žmogaus, tautietis — tautiečio, 

I mintis — ieško minties". Lietu
višką veiklą pradėjo slaptoje 
Mintaujos lietuvių moksleivių 
•kuopelėje, vėliau ją tęsė Petrapi-
yje, kur dalyvavo lietuvių stu-
aeatų kultūriniuose ir moksli
niuose sambūriuose, rūpinosi 
techninės terminijos reikalais. 
1916. VIII. 27 d. dalyvavo Petra
pilio "Artistų kuopos" vakare, 
kur vaidino K. Puidos "Rūtų vai-

Rimvydo rolę. Veikalą re
žisavo Vytautas Bičiūnas, f916 — 
1918 m. Archangelske aktyviai 
prisidėjo prie lietuvių tremtinių 
reikalų tvarkymo. Lietuvoje bu
vo vienas iš steigėjų Lietuvos ra
dijo mėgėjų ir Karių radijo mė-

kultūrinio sambūrio "Alka" 
steigėjų ir 1946 — 1949 m. vado
vas (šeim# globoja "Alkos" pro
tokolus). 1946 — 1948 m. buvo 
Lietuvos inžinierių tremtinių 
draugijos centro valdybos pirmi-

I X Augsburge direktori 
torius, Aukštesniosios technikos 
mokyklos Nuerinberge radiotech
nikos lektorius ir 1949. II . 1 -
1961 m. Philadelphijoje Temple 
universiteto Technikos instituto 
radijo instruktorius ir lektorius. 

AJurskio spaudos darbo pra
džia siekia jau 1919 m., kada jis. 
būdamas Anglijoje, "Išeivių 
Drauge" išspausdino £avo pir
muosius straipsnius apie Archan-

s mo,cy;<- n i n k a 5 _ J A V A J t f r s k i s ^ r e , š . « - « 
kėši Amerikos Lietuviu inžinierių I ._. . 

1975 m. sausio mėn. 1 d. buvo 
žinomi 1974 metų 110 leidiniai, 
vėliau knygų skaičius dar ūgtelė
jo iki 160. Šių metų sausio mėn. 
1 d. jau turįme 1975 metų 141 
leidinį ir neabejojame, kad tas 
skaičius dar padidės bent dviem 
dešimtimis. Knygos dar yra už
trukusios leidyklose, rišyklose. 
Pasitaiko, kad leidykla apsiima 
išspausdinti knygą, bet tą darbą 
užtęsia metų metais. Pavyzdžiui, 
viena leidykla jau 1962 m. surin
ko pinigus iš prenumeratorių už 
leidžiamą knygą, bet išleido tik 
1974 m. Mažėja ir prityrusių dar
bininkų techniškam knygų spaus 
dinimo darbui. 

Apžvelgiant išleistas 1975 m. 
knygas ir brošiūras, tenka pasa-

s skyriams atsto-
ypač gro

žinės literatūros, atsiminimų, 
vaikų literatūros, meno, muzikos, 
religijos ir knygų svetimomis kal
bomis. 

Iš prozos kūrinių "Celinieks" 
leidykla Toronte išleido Artūro 
Baumanio istorinį romaną Hern-
hūtieši; "Gramatu Draugs" lei
dykla išleido Ernesto Aistaro ro
maną Adatos šešėlyje, Alfre
do Dziliumo — Lauk manęs, 
Artūro Vcrttkuso — Duok m a n 
savo širdį ir Teodoro Zeltinio - į m ų š i e s m i ų nrucirų 
Nūna i ta valanda. "Ziemelblaz- į _ _ — — _ ^ _ ~ _ _ 
mos" leidykla išleido Mirdzos. 
Čuibės (Rygos) Vaizdai ir atspin
džiai ir iš Artūro Plauzos roma
n ų serijos apie Australiją ir jos 
latvius pirmą knygą Kaino vaikai. 
Be to netrūksta taip pat vertimų 
iŠ prozos ir perspausdinimu iš 
pirmesnių laidų. 

IŠ poezijos, tarp daugelio ki
tų kūrinių, tenka paminėti Aus-
mos Jaunzemės Akmens duona, 
Zentos Liepos — Žvaigždžių 
šviesa, sniego šviesa, Veltos To
mo — Po ugnies ir G. Salinio re-

diją. Kelionių aprašymo knygos 
visad mielai skaitomos. Dr. agr. 
Janis Zarinšas parašė Gaujienos 
gimnazijos 50 metų sukakties at
siminimus Skaistusis gimnazijos 
laikas. 

Keturi autoriai yra parašę še
šias knygas tvaikams: Janis Širma-
nis premijuotą knygą Rožė ir da
geliai, Silvija Steinerė Kačių ves
tuvės ir Vilkas k septyni ožkiu-
kai, Kaldejs Arums Pasakų Pas-
taritis. Atvasė yra padariusi iš
traukas iš N . Kalninio knygų ir 
šį rinkinį .pavadinusi Mikalojaus 
Kalninio knygos ateina viešna-
gėn, ir to paties autoriaus kalėdi
nį žaidimą Geriausia dovana. 

IŠ baltų kalbotyros galima pa
žymėti po trejų metų pertraukos 
pasirodžiusį 2 ir 3 nr. Mūsų kal
bos jąsiuvinys. 

Meno srityje tenka minėti Ja
ponijoje išleistą latvės žmonos 
lietuvio dailininko Povilo Puzi-
no monografiją su reprodukcijų 
albumu, Hugo Vitols išleido a-
pybraižą apie Vilhelmą Purvitį, 
Arnoldas Sildegas pradėjo reda
guoti raštų rinkinį apie latvių 
meną. 

Muzikos srityje išėjo Berzkal-
nio raštų rinkinys Latvių muzika. 

Iš religinio turinio knygų še
šias knygas parašė liuteronų au
toriai: E. Grisiis — Martymas 
Liuteris — reformatorius, M. 
Gulbis — Skaitykime Bibliją B. 
Langė — Bažnyčios istorija, A 
Rasa — Šviesos spindulys tamsoje, 
K Biredis — pamokslų ir religi-

Dievo ka

ralystė yra tarp jūsų ir t.t. Iš ka
taliką autorių Jarrisa Babrė Aus
tralijoje išleido pasakojimus iš 
senojo testamento — Meilės tes
tamentas. 

Iš periodinių leidinių išleista: 
Akademinis gyvenimas, n r . 17; 
Archyvas, nr. 15. Kadetas, nr. 4; 
Karo invalidas, nr. 20; Lačplėsis, 
nr. 2 1 : Latvija šiandien, nr. 3; 
Žemė ir tauta, nr. 13. 

Latgalių dialektu be "Tavu 
žemes k a l e n d a i " išleista Onto-
no Dzenio atsiminimai Muna 
dzeive, antroji laida, J. Leidum-
niko eilėraščiai. Vejų valandoje 
ir Piterio Zarinio Latgalių tradi
cijos. 

Svetimomis kalbomis Pa-baltijo 
valstybėms skirta: dr. Andrivo 
Namsoroo vokiečių kalba reda
guotas raštų rinkinys Actą Bal-
tica, nr . 14; N . Balabkino ir A 
Aizsilnieko Enterpreneur ir, a 
Small Country; prof. E. Duns-
aorfo T h e Baltic Dilemma; D. 
Garan'io The Key to the Scien
ces of Man; Z. Maurinios Die 
vveite Fahrt, Šeštoji laida ir K 
Raudivei dedikuotas atsiminimų 
raštų rinkinys Konstantin Rau-
divėzum Gedeachtnis; V. Meže-
zero daktaro disertacija The 
Herrnhuterian Pietism in the 
Baltic; Elmaro Mednio dvi kny
gos How to beat Bcbby Fisher 
ir How Karpov'VVins; Vida Skul-
tanė Madness and Morais 
—Ideas cn Insanity in I9th 

Century. LXF foto nuotraukų 
rinkinį apie komunistų sunai
kintas bažnyčias Latvijoje Tnese 
name% aceuse; Janiaa Babrė dvi 
knygas Friedship on the Wing ir 
In Human Touch. 

Iš kalendorių: Ev. liuter. baž
nyčios metraštis, katalikų Tė
vynės kalendorius, Rainio ir As-
pazijos metraštis, Laiko Meno ka
lendorius, O. Diko, A Ozolinio, 
DV sienos kalendoriai ir Brazili
jos latvių kalendorius. 

Kultūrine kronika 
AR PVES MUZIKOJE 

NAUJA OKTAVĄ? 

Muzikos pasaulyje įvyks tikra 
revoliucija, jei taps įvesta Pran
cūzijos inžinieriaus Francois Mi-
chelin'o naujai pasiūlyta oktava. 
Tą jo naują projektą svarstė i r 
Paryžiau* Mokslų akademija. In 
žinierius tvirtina, kad muzika 
skambėtų visai kitaip, jei jo p a 
siūlymas būtų priimtas ir visi mu
zikos instrumentai bū tų naujai 
pertvarkyti. 

"Aš noriu Notre Damo var
gonus kitaip suderimi", sako Mi -
chelin, "tada visur pasaulyje kon
certiniai fortepijonai ir stygų in
strumentai paseks juos. johann 
Sebastian Bach, Beethoven i r 
Haydn grojo kaip Teikia. T a i p 
pat Chopin ir List savo karjeros 
pradžioje, bet lūžis įvyko, pradė
jus nuo Louis Philippe. Nuo t o 
laiko visi instrumentai ė:nė groti 
klaidingai, nes jie iš to laikotar
pio ir suderinti pagal chromatinę 
oktavą, kuri buvo grojama prieš 
300 metų. Norėdamas šitą klai
dą pašalinti, aš ieškojau tos t ik
ros oktavos ir ją suradau". 

( t ) 

DAUG GAISRU JAPONIJOJ 

Japonijos gyventojai daugiausia 
nukenčia nuo taifūnų ar žemės 
drebėjimų, ir nuo gaisrų. Pavyz
džiui, 1974 m. nuo gaisrų žuvo 
1,600 žmonių, o nuo stichinių 
nelaimių — 350. Nustatyta, kad 
gaisrai Japonijoje kyla kas 7 mi
nutės 46 sekundės. Vien 1974 
m. sudegė turto už 380 milijonų 
jenų. 

Tai toks iki šiol suregistruotas 
praeitų 1975 metų latvių knygų 
ir kalendorių derlius išeivijoje. 

Al. Tenisonas 

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful V 

COLORTVSETS 
WHILE YOU EARNGVz% to 73A%':^ 

^ A,*COUV? ll 

tų 
gėjų draugijų ir ilgametis pirmi
ninkas. Augsburge buvo vienas 
ir architektų sąjungoje, kurį lai-

•ką eidamas jos pirmininko parei
gas. A. Jurskis vi:u nuoširdumu 
rėmė Lietuvių Bendruomenės 
darbus. 

Mes didžiuojamės gausiu A. 
Jurskio moksliniu ir kultūriniu 

mu. 

• " * ! 

Petrvlio •-" Uuuiai studentai UJi4 
matais. U kairžs į deginę; SL Digryi, J. F?rt""nlr«i P. G*> 
veu. A. ;un** J- V. Puuika. 

Kauno radijo stotis 192; 

J. Ziemelnieko poezijos 
rinktinę — Apmatais. Pasirodė ir 
nevykusio pavadinimo eilėraščių 
"originalas'' — Šuoliais dramblį 
aš paleidau, ir L Rūmaks pridė
jo klausimą: ką autorius norėjo 
apmulkinti, skaitytoją ar save? 

Zenta Maurina išleido meilės 
ir apmąstymų novelių rinkini 
Gintaro grūdai. 

Iš dramos veikalų Kaldejs 
Arums parašė linksmą dainų 
pjesę "Sambrūzdis žvejų kaime" ir į 
M. Ziverts du veikalus — "Rak
te" ir "Kartuvių komediją". Tre
čias jo veikalas dar tebėra spaus
tuvėje. 

Atsiminimams ir istorijai atsto
vauja "Gramatų Draugo'" lei
dyklos Džono Barono knyga — 
KGB apie sovietų slaptuosius a-
gentus, Po/ilo Klano atsimini
mai iš Karo mokyklos laikų Ka
dete, ugni;, I:igo Petersono kny
gą apie par izanus latvijoje Gi
rių vilkai ir J. Vcs'o Baltųjų rūmų 
viršutiniame aukšte. Atsimi
nimuose ypačiai darbštus bu
vo Žanis ūnams , parašę papil
dytą Latvių biografini žodyną 
Aš jį pažįstu ir atsiminimų dvi 
knygas Už septynių kainų ir Po 
Barbarosos kalaviju. Australijoj: 
išleistas papildytas pro£. E. 
Dunsdorfo La vijos istorinis a'la-
sas. Apie Pabnltijo tautų proble
mas parašė Arturs Landsmanis 
— Išlikti ar išnykti. Lalita 
Muižniecė parašė atsiminimus 
apie savo tėvą rašytoją J. Lacį, 
kurį komunistai areštavo 1940 
m., kad niekad nebssugrrž:ų. 

Knygų bare vis daugiau pra
deda pasireikšti Brazilijos latviai, 
i$iei*kmi Brazilijos latvių ka-
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your mon«v grows to $6.558.48 in 
vaar*. 

ofwith $ 1 0 , 0 0 0 
A«d your mon«y grow« to $10.591 )̂9 ta 
IVi y«af». 

OrWl* $20,000 
And your monty gro^^fS to 
«1.024.81 i n t year. 

Z- K\r. 
And your mon«y grows to $5.408. 
2tt ynu . 

i 

And your monty grovvs to 110,551.99 i 
in VA ye«rs. 
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auji leidiniai 
• ATEITIS, 1976 m. Nr. 5. 

Ateitininkų Federacijos leidžia
mas katalikiškos lietuviškos or
ientacijos mėnesinis žurnalas. 
Vyr. Redaktorius — kun. dr. Kęs
tutis Trimakas, 850 Des Plaines 

Ave., Apt. 409, Forest Park, II. 
60130. Jam talkina redaktoriai 
dr. Algis Xorvilas, Aldona Zails-
kaitė ir gausus redakcijos kolek
tyvas. Administruoja Juozas Po-
likaitis 7235 S. Sacramento Ave., 
Chicago, I!l. 60629. Žurnalo me
tinė prenumerata 7 dol. JAV ir 
Kanadoje, garbės prenumerata 
15 dol., susipažinimui 5 dol., visur 
kitur — 5 dol. 

N'aujo numerio puilapiai pra
dedami Vlado Šlaito poezija. Kai 
jaunimo tarpe yra nemažai ban
dančių rašyti poeziją ir jos aps
čiai parodoma pačios "Ateities" 
puslapiuose, labai gerai daro re
dakcija, kad retkarčiais spausdi
na i ' vyresniosios mūsų poetų 
kartos visai naujų eilėraščių, 
ypač kai tie eilėraščiai būna pir
marūšiai, aukšto lygio, geri kla
sikinės poezijos ir lietuvių kalbos 
išraiškinio grožio pavyzdžiai pa
čioms jauniausioms plunksnoms. 
Šį kartą tokiu geru pavyzdžiu yra 
trys Vlado Šlaito eilėraščiai. Tie
siog reikia čia perspausdinti pati 
pirmąjį, kaip vieną tobulųjų šių 
dienų, lietuvių poezijoje: 

PRISIMINIMUI 

Padėsiu galrą ant peleninės. 
Esu degtukas. 
Peleninėje liks tik sudegusi 

mano mumija 
Tačiau mano svajonės klajos 

danguje, 
kaip" dūmai 
tavo meilės ir mano meilės 

prisiminimui. 
Tavo kūnas yra skaistus, kaip 

bažnytinis vaškas. 
Tavo pirštai lengvi ir trapūs. 
Esu bučiavęs 
tavo skaisčią ir dievišką ranką, 
ir pabučiavimas 
man atrodo, kaip pernai 

mirusios vasaros sapnas. 

Daugiau naujos "Ateities" pus
lapiuose: paties redaktoriaus ak
tualių, trumpų vedamųjų mo
zaika, kun. V. Rimšelio svars.-
tymai .apie krikščioniškojo huma
nizmo bruožus ateitininkų ideo
logijoje, Jorge de Lima poezija, 
Federacijos vado kalba, Gabija 
Juozapavičiūtė rašo apie lietuvių 
veiklos dinamiką ir pasaulinės 
lietuviškos veiklos bei politikos 
centrus, gero dėmesio skiriama 
Vidos Krištoląitytės tapybai, jau
nųjų plunksnai ir plačiai veiklos 
kronikai. 

sas: 4545 West 63rd St.. Chicago. 
ill. 60629. Metine prenumerata 
Amerikoje ir Kanadoje 4 dol., ki 
tur — 5 dol. 

Akademines prošvaistes 
(Atkelta iš 6 pust) 

iš tėvynės. Labai realus anų lai
kų paveikslas, kuriame pinasi 
pragmatikų — spekuliantų ir 
idealistų keliai. Skaitytoja* čia 
susitiks, lyg senus savo pažįsta
mus, veikėjus iš ankstesnių, pla
čiai skaitytų R. Spalio knygų. 

• Danutė Lipčiūtė - Augienė,. 
MOČIUTĖS DOVANĖLĖ. Ilius-1 
travo Jadvyga Paukštienė. Spau
dai paruošė ir spaudė M Morkū
no spaustuvė Chicagoje 1976 m. j 
Tiražas 1000 egz. Didelio for
mato, puošniai išleista 76 psl. 
darželinio amžiaus skaitytoju5 Į 
knyga, įrišta į kietus viršelius, 
kaina 4 doi., gaunama ir "Drau-
ge". 

Gausios puslapinės ir užsklan-
dinės iliustracijos knygą padaro 
labai patrauklia. Šia prasme lei
dinio apipavidalinimas tikrai už-
girtinas, mėgėjiškai prasto pieši
nio čia sunku būtų rasti. Ta i ypač 
pabrėžr'na, kai vaikams skirtieji 
puslapiai ne kartą mūsuose būna 
iliustruojami tikrais prastumo pa
vyzdžiais. 

Knygos teksto struktūrinis pla
nas labai paprastas: kiekvienai 
lietuviško raidyno raidei autorė 
sukuria keturių eilučių eiliuotą 
posmelį, kur kiekviena eilutė bū
tinai prasideda ta pačia abėcėlės 
raude. Išradimas nėra šimtu pro
centų naujas. Kadaise ir Vytė 
Nemunėlis paraše panašią alfa
betinę eiliuotą knygelę prade
dančiam skaitytojui. Dėl to, ži
noma, čia nėra jokio priekaišto 
D. Augienei. T a pačia abėcėline 
konstrukcija galima sueiliuoti tiek 
ir tiek knygelių, kurios savo teks
tu kiekviena gali būti didžiai ir 
kūrybingai originali. 

Sklandžiai sueiliuotų posme
lių, be kalbos ir be rašybos klai
dų randame ir šioje knygoje. 
Štai toks ketureilis wie raidės R. 

toifcAŽAi 
t ' i .Vs*s>3 •••• 

viškos parapijos mažėja ir nyks
ta. Kun. L. Zaremba įtikinančiai 
įrodė, kad mūsų gyvenime para
pijos yra labai svarbios. Prasi
dėjo diskusijos dėl studentų įna
šo parapijų išlaikyme. 

Po lietuviškos vakarienės visi 
vėl susirinko Bowman salėje pa
siklausyti Jono P. Palukaičio pa
skaitos "Keli istoriniai lietu
vių laikraštijos bruožai". Daly
viai atidžiai klausėsi ir diskuta

vo lietuvišką spaudą. J. P . Palu
kaitis nuoširdžiai atsakinėjo j 
studentų klausimus. 

"Lietuvių tautinius šokius" 
pristatė Liudas Sagys, 'Grandi
nėlės" šokių grupės vadovas. L. 
Sagys studentams labai vaiz
džiai aiškino ir skaidrėmis 
iliustravo temą. 

Sekamdienį dr. Viktoras Stan
kus skaitė paskaitą: "Lietuvių 
studentų grupių svarba ir lietu
vių jaunuomenės talka informa
cijoje apie Lietuvą". Paskaita 

enumerata 4 dol. Redakcijos buvo labai aktuali ŠALSS veik-
ir administracijos adresas: 16 lai ir privedė prie svarbių disku-
Hound Rd., Wes t Bridgford, Į sijų, 
Nottingham NG2 6AH, Eng 
land. 

1 laiškus, informuodami apie savo j Buvo perskai tytas laiškas iš 
veiklą. Linas Kojelis, UCLA lie- Altos valdybos narės. ŠALSS at-
tuvių studentų klubo pirminin- gtovės Ofelijos Barškėtytės ir 
kas, pranešė, kad nepajėgė klu- pasveikinimas iš Pasaulio lietu-
bo išlaikyti. Linui linkime sėk- vtų jaunimo sąjungos valdybos, 
mės kitais metais. Dalyvė 

• ŠV. PRANCIŠKAUS VARPE-
, LIS. 1976 m., N r. 4. Mėnesinis 

• Ava Sandargienė, TOLIMŲ! religinio-patriotinio turinio laik-
KRAŠTU MIRAŽAI. Nidos klubo 
leidinys Nr. 97, 1976 m. Leidinys 
iliustruotas nuotraukomis, 350 
psl., kaina minkštais viršeliais 
7.50 dol. kietais viršeliais 8.50 
dol. 

Mėgstantieji kelionių aprašy
mus knygą mielai skaitys. Para
šyta aiškia kalba. Asmeniški 
kelionių pergyvenimai čia gra
žiai papildomi istorinėmis bei ge
ografinėmis žiniomis. O autorė 
perkeliauta nemažai. Knyga ta 
ir suskirstyta į tam tikrus kelic 
nių etapus: Pietų Pacifikas, Me' 
sikoje, Šiaurės Amerikoje, Į Kan; 
dą, Japonija, Azijos kampelis, 
Britų kolonija, Europos miestuo
se, Italijoje, Graikijoje, Vokietijo
je, Vakarų Europa. 

• ŠVIETIMO GAIRĖS, 1976 
m, Nr. 14. Lietuviško ugdymo 
žurnalas mokyklai ir šeimai. Re
daguoja Pranas Karalius, 12470 
Snovv Rd., S. Nevvbury, P. O. Bur-
ton, Ohio 44021. Administruoja 
Stasys Rudys, 415 Plum Street, 
Michigan City, Ind. 46360. 2ur-

raštis. Leidžia lietuviai pranciš
konai. Redaguoja kun. V. Gi 
džiūnas, O.F.M. Administruoja 
kun. St. Rapolas, O.F.M. Metinė 
prenumerata 3 dol., adresas: 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N . Y. 11207. 

VEIKALAS APIE ŽEMAITIJĄ 
Iš spaudos-i gšėjo knyga "Samo-

•ritia". Autorius Chas. L. Thou-
ot Pichel. Išleido Maltese Cross 
Vess, P. O. Box 1102, Wilkes-
"arre, Pa. 18703. Knyga turi 
20 psl., iliustruota. Autorius pa-
audojęs lenkų, rusų, lietuvių, 

vokiečių šaltinius. Pasakoja apie 
žemaičių karus prieš ordiną, 
apie pastangas prieš rusų pries
paudą. Autorius, rodydamas pa 

Dr. Augustinas Idzelis baigė 
mūsų savaitgalio darbą paskai
ta "Esminiai Lietuvos gamtos 
apsaugos bruožai" Tema buvo ne 
svetima studentams, pristatyta 
įdomiai ir gyvai. 

ŠALSS studijų savaitgalio me 
tu atstovai iš Toronto. Clevelan-
do. Omahos, Guelph ir Chicagos 
pranešė apie savo veiklą. Nor
thern Illinois universiteto. Loyo-

' los universiteto ir Chicagos uni
versiteto lietuvių studentų klu
bai Centro valdybai atsiuntė 

m ^ m- i IMU l V'^MMii ' "' ^ 1 '^M ~l ~'M 

Klasikinio mūsų prozaiko, stilistinio 
kalbos virtuozo 

ANTANO VAIČIULAIČIO 

nauĮa apsakymų knyga — 

Vakaras sargo namely 
Pirmoji jos laida buvo išleista Ne- Į i 

priklausomoje Lietuvoje ir turėjo di- Į 
delį pasisekimą, ši laida papildyta 

lankumą lietuviams, skelbia, kad į keliais naujais apsakymais 
T. Kosciuška buvo lietuvis. Kny
gos recenzentas M. R. Samborski 
pažymi, kad šiuo leidiniu ypač 
džiaugsis žemaičiai. 
VAIKAI RAŠO SUAUGUSIEMS 

KNYGAS 
Knygas vaikams paprastai rašo 

nalas išeina du kartus per metus. s u a u g ę žmonės. Paaiškėjo, kad 

L I E T U V O S D U K T E R Ų D R A U G I J A * 
organ izuoja 7 - d ienu ekskursiją $ 

M E K S I K A 
TIK - $300.00 

Išvyksta 1976 m. gruodžio men. 4 d. 
Grupe lydės laisvai kalbanti ispanų kalba Dangui.t- >^.i-n:Uii.. 

Vietų 'skaičius ribotas. 

Skubėkite registruotis pas 
G. Bielskienę, tel. HE 4-8978 
N. Rauckinienę, tel. VI 7-0381 

arba 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BU3EAU 
9727 S. Western Ave,. Chicago, Iii. 30543 

TEL. — (312) 236-9787 
Air fares to change and/or govemment approval. 

SIUNTINIAI I LIHTUVĄ 
VASARINES DOVANOS 

SIUNTINYS 1 (1976) 
Stora, gėlėta nailoninė medžiaga uėl 2 suknelių; crim-

pleno medžiaga dėl 2 suknelių; speciali crimpleno me
džiaga dėl 1 moteriško palto; 2 nailoninės skarelės; 1 
vyriški nailoniniai marškiniai; 2 poros vyriškų arba mo
teriškų geriausios rūšies nailoninių kojinių; angliška vil
nonė medžiaga 1 vyriškai eilutei. 

Užsakymus siųsti — DRAUGAS, 
4545 W. 63rd Street. Chicago, 111. 60629. 

Kaina — $4.00. 168 pusi. Illinojaus 
gyventojai prašomi pridėti 5% (20 
centų) mokesčiams. 

Kaina su muitu ir persiuntimo 
išlaidomis S180.00 

Prenumerata 3 dol. Atskiras nu-
į meris 1.50 dol. Žurnalo mecenatas 
į — Lietuvių fondas. 

Rankos piešia, rankos rašo. 
Rankos laimint Dievą prašo. 
Rankom mezgam, rankom ^ ^ Pirmuoju straipsniu, parašytu 

grojam, | j u o z o 2iIionio, minima Stasio 
Rankomis iš džiaugsmo piojam. į B a r z d u k o 7 0 m e t ų s u k a k t i s . A nt-

Tačiau tokioje knygelėje. kur[™oju straipsniu eina paties Sta-
teksto yra labai nedaug, visas žo- sio Barzduko ne vien mokyto-
dinis menas turi tiesiog blizgėti. )aim> b e t ir visiems labai paran-
Viskas čia turi būti be galo vaiz
dinga, negali būti nė vienos ra
šybos, gramatikos, kirčiavimo ar 
sklandaus eilravim : Hatkh>s. Ypač 
jau Šiais la ikai , kadi vaikų lite
ratūra lietuviu '<-.:'•??.. ypač Lie
tuvoje, yra pasiekusi labai auklto 
tobulumo. Visų &d -, .minėtų 
:-".:u>u. i^i. r..>??.>-u.~e "M/: . . -
tės dovanėlei" prirašyti. Nuo mu
šu vaikų literatas g £uuaaka pa-
v>v:~- pa.žsr.g-y; čia T ;~:rr.a '<'.'•" 

, ' t , : . 

4.<v:umo tra<uru 

^« 

MERGAnŠ 

*-.— 

• R. Spalis, MERGAITĖ Iš 
GETO. Romanas. Kleido "Vil
ties" draugija. Knygos išleidimo 
mecenatas dr. Vytautas P. Dar-
gis. Knyga 366 ps!., kaina 5 dol. 
gaunama ir "Drauge". 

Naujasis R. Spalio romanas 
skaitytoją, be abejo, patrauks sa- Žurnalo metinė prenumerata 
vo irrtriga ir skaitymą neapsunki- dolerių, 
nar.&a rašytojo lengvos rankos 
braižu. Tai ne kokių ypatingų • LAIVAS. ' .3"* m 

gelmių, o labiausiai matomo ir mėn. \ r . 6. Religinio ii 
1M pažįstamo gyvenimo pa- gyvenimo mėnein i s 

no 
e. Leidinė-.s M' 

r l ' u -.r-ę<; m^žia".; pr--^? '-'." 
ias, ;c:zu a.;*'-»-•., ">•* [ :-J- •• 
lindama, būtu davusi t^kva ps-
:<r:n , ; geram <a!binir<^i :- zf-

'am "ili'jnt^ju'. To<lu bfirhj c- :z 
>ienK>čių. už kurių dabar. 't<-
•1 ;<a:*y3amas, užk'iūvi. bū* u 
r.r.c :<•. engta. Tad ir atei'y;? -' 
.-'••••r- :r'<:\ '-"-^-s'ūr~<= 2-;'~-:z — ~. 
u r '•'<:': - r : n : r : ū - : n : " •*.--

a u t o r i " - . reikėtų kalte sau įsi-
).•;, o u ž'-dir.is tf'.<>:a" '--. * •-
v ;,a: atrv:;g;a:s ?arw*'.zs to

bulai, be jokiu IcJekni ir talentin
gai. 

• RfpTFERIS 1976 m. gegužės 
— n'.ržoii': rr-tri. Nr. i. .. • . 
motery ž ;r^a.a>. ^ucžiA NS .2-
dos Lietuviu kitalikh] moterų 
draugija. Redaguoja Xora Kulpa-
vičienė. Administruoja Bronė Pa . 
bedinskienė. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas : 1011 College 
St., Toronto, M6fi IA8, Canada. 
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kinis raštas "Galiojančios normos 
ne palaida bala". Naujas "Švieti
mo Gairių" numeris įvairus ir ki
ta paskleista medžiaga. Vida Au
gulytė kelia klausimą: "Ar su li
teratūra tikrai taip blogai?". Jo
lita Kavaliūnaitė duoda Balio 
Sruogos "Milžino paunksmės" 
Jogailos dramos teksto aiškinimą. 
Kitų rašančiųjų pavardės ir te
mos: Šilius Bražėnas '"Perdirbtoji 
karta", St. Rudvs "Pranešimas 
JAV LB Tarybos IV serijoj", J. 
Andrulis "Laisvoje tėvynėje", A. 
Kairys "Kultūrinės veiklos pla
nas — projektas", V. Kavaliūnas 

.["Vokiečiai praėjusių dienų silu
ete (mokytojų atriminimai), 
PLJ III kongreso nutarimai litu
anistiniais reikalais, Pr. Karalius 
"Lietuvių tautos ir valstybės is-
torijar III d.", Iš spaudos pusla
pių ir kt. 

• ŠALTINIS, 1976 m. Nr. L 
Tikybinės ir tautinės minties 
žurnalas. lš:ina kas an'ras mc-
nuo. Leidžia lietiniai marijonai 
ir Šv. Kazimiero sqjunga. Reda
guoja kun. S. Matulis, MIC. Ad-
minrtruoja J. Dubickas. Meine 

suaugusieji taip pat gali kai ko 
pasimokyti iš vaikų. Vienas Suo
mijos knygų leidėjas paskelbė 
seriją knygų, kurias parašė 12— 
18 metų amžiaus vaikai. Tos 
knygos visų pirma skiriamos su
augusiems. 

Buvo paskelbta geriausių vaikų 
veikalų konkursas. Juri komisija 
gavo 1000 rankraščių. Pirmosios 
vaikų knygos Suomijoje buvo iš
spausdintos 1970 m. Jas labai 
gerai įvertino kritikai. jm. 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

ffi MĖGĖJAMS 

Jei kas pageidauja, galima dadėti iš šių žemiau iš
vardintų a rba kitokių prekių: 

Vyriškas a rba moter iškas nertinis Š26.00 
Vilnonė gėlėta skarelė 

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St. 
(T own of 1-ake) 

Dažo namus U lauko ir iŠ vidau*. 
Darbas garantuotas. 

Nuo 5 Iki 8 vaL vak. 
skambinti YA 7-9107 

STASYS ŠAKINIS 

Daug sutaupysite pirkč°.cm &> 
įvairių firmą foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudok: te pa 
togįu planu atidedact pasirink 
tna reikmenis ypatingai progas 
PuiLai uBjaigtų loto nuotraukų 
iptaraavttaas. Atidaryta pirmad 
ir ketvtrtad vakarais Iki 9 vai 

j U i i TT»sSi 3^iw. w».e>;i 

TeL PRoipeci 6-8938 
taOemęo, OBAOK 80629 

Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėhui — 
Crimpleno medžiaga suknelei 
Jersey wool medžiaga moteriškam kostiumėliui 
Jersey wool medžiaga suknelei 
Dirbtinis mink 'as moteriškam paltui 
Nailoniniai marškiniai 
Lietsargis telescopic 

10.00 
30.00 
18.00 
80.00 
20.00 
80.00 
12.00 
12.00 
50.00 Vilnonė medžiaga vyriškai eilutei '•— 

Šios kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu muitu. 

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą arba k i t a s šalis. 

BALTIC STORES LTD. 
( Z . J U K A S ) 

i! London Lane, Bromley, Kėni, Engiand, 
Tel. 01-739-8734 arba 01-460-2592 

tmiimnmmtmuMimnmimmtHiim' 

VVAGNER and SONS | 
TYrrTV^UTFR^ I 
ADOINC MAOHVS : 

IND r!!F.rKW*R|TKKS :. 
Nuomoja P-irilii(Ml» fa i^-

1976 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE EKSKURSIJOSE: 

RUGPTCCIO 23 iki RUGSĖJO 7 D. (2 savaitės) Maskva, Viinhis, Ryga 
SPALIO 18 iki SPALIO 26 D. (1 savaitė) Maskva, Vilnius 
LAPKRIČIO 1 iki LAPKRIČIO 9 D. (1 savaitė) Maskva, Vilnius 
GRUODŽIO 7 iki GRU0D2I0 15 D. (1 savaitė) Maskva, Vilnius 
GRUODŽIO 20 iki SAUSIO 4 D. (2 savaitės) Maskva, Vilnius, Ryga 

SIftSi.OO 
S760.00 
$677.00 
$677 00 
$876.00 

v »r< .•I . BnlIkMm 

I M I O I K >.HI I I 

I t M I l I H M i M I ' l ' 1 ' t * t ' l 

' t fc .%• 

A U T O R E P A I R 
Motcr tur.e-up, motoro, stabdžių, vaire 

II automatinių transmisijų 'emontas 
Starterianr. Ir alt«nntoHnm* duoil^m* ltsral,»ik«>^ 

iTHmntijfls TFA \fY) pmMMk 

IGNAS DUBAUSKAS ir PETRAS PIŠVYS 
5759 South Westem Avenue — Telef. 137-39i8 

KAINOS PADUOTOS NUO NEW YORKO ARBA BO'TONO - NUO CHICAGOS REIKIA DAR PRIDĖTI 
r- 9.oo 

V " S GRUPES BUS I DIENĄ VEŽAMA l • > l ' N ; VTSAS GRUPES LYDf.S PATYRĖ VADOVĄ' 
TAIP PAT IR I TSAKUS '/- DIENOS 
1977 METŲ EKSKURSUOS I LIETUVA PRAS!D--r GEGUŽES MĖNESĮ. PRAŠOME REGISTRUOTIS 
IS ANKSTO 

EKSKURSIJOS J KITUS KRAŠTUS 
LAPKRIČIO 20 D. 
GRUOD2IO 4 D. 
LAPKRIČIO 13 D. 
VASARIO MSNESI 
BALANDŽIO MĖNESI 
BALANDŽIO MĖNESI 

(7 dienos) 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(14 dienų) 

S352.C0 
$300.00 
$433.06 

j BAHAMAS/" ASSAU 
j MEKSIKĄ 
I HAWAJUS 
J HAWAJUS ) 
j HAWAJUS > Kainos bus paskelbtos vėliau 
j ISPANIJĄ ) 

iMr-i:;:viM:!MTTM||||||||||||iniiiiiiiiiiiiiiiniiifiiiiiHiiinnmiii!iiiiintinitiiimiii'. 

H T V E R A I I 
viršltirs romanas. Jo veiksmas Leidžia Marijonų vienuolija. Re- I ^ ^ ^ ^ P«rd»^m« u -flieyma* 
vyksta vokioii^ okupacijos me- UAguoja iun . J. Vaiką*, MIC Re- g i64<i v* 6iftt s t r « i BriL a t 1-MĮfj į f 

tais UUrūvof* Cd pa^ tMMkimo omįf* tx tdminktrAcdjot ^^ :%MiiiHiNiiimimiimfiffliiiMMMmiiiiiiiuuiiiiiiHiiiiiiiUiiuHiiiui!ii«iiiiiiniiiii? %k 

VISOSE EKSKURSIJOSE VIETV SKAIČIUS RTBOTAS 
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 Westefn Avenue 

Chicago. Illinois 60643 Tel. (312) 238-9787 
Air fare* subject to changes and/or govemment approval. 

Tajp pat darome iškvietimus giminia pasisvečiavimui Amerikoj*. 
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S. A. L. S. S. VEIKLOS PRANEŠIMAS 
Siaurės Amerikos Lietuviu stu

dentų sąjungos studijų savaitga
lio metu buvo paskirta nemažai 
laiko oršanizacinės veiklos ir jos 
ateities dieekusijoms ŠALSS 
Centro valdybos pirmininkė Mil
da Kupcikevičiū'o pristatė Cent
ro vaidybos veiklą. 

Perėmus -areigas, Centro val
dyba stengėsi įgyvendinti Mon:-
rea'yje nr ' tas rezoliueij 
š:iunė svei kinimo telegr;-. 

ta, kad lietuviai studentai at
kreiptų dėmesį ir stengtus atitai 
syti ir kitas klaidingas informa
cijas apie lietuvius. 

P.'ar.š'a, kad Š & u : 

proga Centro valdyba C. : 
j? ruošia š?/ė;2m" susiraži: 
vakarą ir šokius rugsėjo 4 d 
Jaunimo cen're.. Chicagoje. 

Dažiai 
Įjung: 

" ;mas klausim s 
..o; .r ketvn -

RED. EMILIJA PAKšTAJTfc, 2801 W. 38TH ST., CIHCAGO. 1LL. 60632. Tel. (312) 927-3090 

Pasaulio tuvių Jaunimo! kartos lietuvius studen us į mū-
Kongresui P. Amerikoje ir JAV, ;;} veiklą.Rugpiūl-io mėnesį Pen-
prezidentui G. Fordui, dėkoda- nsylvanijcje- vyksta "Lietuvių 

LINAS KOJELIS IR HANIBALAS 
Xeseniai visa mūsų spauda pa,- kitus, neva nuo Lino nukentėju-1 

sidžiaugė žinia, kad jaunas lis- sius, apie save išsitariama s.. 
tuvis, Lina* K | >uvo Kali- i 3 gale. Ksitariaj 
fornijos uni • (UDLA) ap- Šiai — tarsi 
dovanotas ypatingu alumnų at-Į būrų priešvalstybinė veikla! 
žymėjimu (Outstanding Senior _ , . , 

Vienoj brošiūros pusėj ideta 
Kojelio nuotrauka, kitoj - Goeb-

Avvard). 

Šventės išvakarėse teko skai'y-
ti du, milžiniškame universitete 
cirkuliuojančius, spaudinius: vie
name buvo pranešta apie Koje
lio karikatūrų parodą, vykstan
čią Povvell bibliotekoj, kitame 
piktinamasi, kad universitetai iš
kėlė ir atžymėjo fašistų agitato-
rių". 

Linas Kojelis dar ankstyvoj 
jaunystėj suprato, koks aštrus 
ginklas yra pajuoka. Universite
to laikraščiui (Daily Bruin) jis 
piešia politines ir visuomenines 
karikatūras nuo 1972 metų. Li
nas, atrodo, ne:iruošia tapti kari
katūristu — rudeni jis išvyksta į 
Princetono universitetą studijuo
ti tarptautinės teisės. Pašaipūs 
politiniai piešiniai bene buvo tik 
jo priemonė, norint įspūdingiau 
prabilti į jaunąją Amerikos švie-
įut mene ir nedviprasmiškai iš
dėstyti savo įsitikinimus. Pana
šiai, kaip Hannibalui buvo rei
da i -g drambliai, norint pereiti 
Alpių kalnus. 

Ne veltui sakoma: pajuokos bi
jo net tas, kuris jau neko nebijo. 

Kad Linas pataikė tiesiai į 
''buliaus akį", rodo antroji bro
šiūra. Jo pasisakymai plūstami 
paipunkČiui, kaip įprasta pulti 
politines programas: Kojelis, gir
di, propaguoja mitą apie rasinę 
nelygę, Kojelis remia JAV impe
rializmą pietryčių Azijoj, Kojelis 
pliekia skriaudžiamų darbininkų 
unijas, Kojelis skelbia, kad ne 
Amerika, bet Kuba ir Sovietų Są
junga esančios agresorės Ango
loje ir 11 

Tarsi Linas Kojelis kandidatuo
tų į Amerikos prezidentus. Ma
žiausiai — į senatorius. 

Brošiūros teksto parašas gru-

bel:o. Atseit, du propagandistai. 
Nei savo ideologija, nei priemo
nėm vienas kitam nepanašūs. 

« -
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Linas Koįei 

Nebent panašūs — savo įtakos 
ga'ia. 

Skaitant brošiūrą, kyla didelis 
noras arčiau pažinti įaunuo 
kuris taip patraukė universiteto 

mares ir iki tūžmasties įaudrino 
"progresyviuosius". Niekas ne
muša nepavojingo oponento. 
Priešingai, jam geraširdiškai lei-

. ma prašnekti, tar:i parodant 
'. 4 objektyvumą. Linas Koje-

'amas ne vien už tai, kad 
jis turį tvirtus įsitikinimu^, bet 
sva/oiausia už tai, kad sugeba 
efektingai juos išreikšti. 

Laikykis, Linai! Tu, be abejo., 
žinai, kad politinė kova yra pati 
aršiausia. O priešas šiuo atveju 
— ne "progresyviųjų darbiečių" 
saujelė, bet tikrai baisi jėga. Ne 
mėgėjai. Profesionalai. Žaidimas 
didelis — su priemonėmis nebus; 
skaitomasi. Suklastoję Solženiei 
no rašyseną ir padirbę inkrimi 
nuojančius dokumentus* Mask 
vos profesionalai dabar stengia 
si įtikinti pasaulį, kad rašytojas I 
buvo sovietų žvalgybos agentas! 

Kiip toli juodinimo akcija ga
li nekeliauti? Iki absurdo Taip! 
Absurdas kartais turi primatą 
ori : r:"ką mątyseną, nes jo 

[iams net neįmanoma pasi-
rucšti — tai prašoka žmogaus 
vaizduotę. 

Laikykis, jaunas drauge! Ar 
,-:ti romėnus? Ten visados ra-

:enos ir tebegaliojančios 
išminties. Štai, Plutarcho įspėji
mas: "Moki, Hanninbalai, laimė
ti pergalę, bet nežinai, kaip ją 
panaudoti." 

Švęsk savo pergalę, Linai. Ir 
mokėk ją panaudoti. 

Visų mūsų pasididžiavimui. 
A.P. 

ma už lietuvių kalbos transliaci 
jų tęstinumą "Amerikos balse". 

Vasario 14 d. Chicagoje Cent
ro valdyba suruošė "Širdelių šo
kius". Daug s;udentų prisidėjo, 
ruošiant šokius, nors pajamų ma
žai įplaukė i mūsų katą 

Kovo mėnesi Siaurės Amerikos 
lietuvių studentai 
"Lietuvos Ka'alikų 
Kronikos" pasirodymą prieš ket
verius metus. Studentai valandų 
valandas budėjo prie Švento Var
do katedros ir praeiviams skaitė 
Kronikos ištraukas anglų kalba. 

Organizacijos nariai rašė laiš
kus valstijų a stovams ir senato
riams, prašydami pakeisti rezo-

'Dienos". Ten gyvena nepaprastai 
daug antros ir trečios kartos stu
dentų. ŠALSS skatina studentus 
ten apsilankyti. Centro valdybos 
atstovai dalyvaus ''Lic: 
Dienare" su maža parodėle. 

Susiorganizavus naujam stu 
w7 dentų klubui, yra sunku susigau prisiminei , ~T*. . , } . . v ,& 

S „ ^. : dyti ir susiorganizuoti. Kad Bažnyčios' ir susiorganizuoti. Kad pa
lengvinus naujiems klubams su- j 
siorganizuoti, siūloma sudalyti 
'Vjrvival kit". kuriame būtų Tn-
formacija, veiklos pavyzdžiai ir 
idėjos. Pasiūlymas buvo priimtas. 

"Ašis" yra vienintelis ŠALSS 
leidinys. Diskutuo'a ar "Ašį" 
spausdinti lietuvių ir anglų kal
bomis. Galutinas sprendimas ne-

liuciją nr. 1'S< ir rnuz. A. Jurgu-] padarytas, 
čio šeimos atvykimo reikalu. Š. m. spalio mėn. 29-31 d.d., 

valdyba pasiūlė įsigyti j Centro valdyba Chicagoje ruošia 
ŠALSS megs: 

Cen'ro 
nius. Studentams, Lietuvių, — latvių studijų savait-

sutikus. nutarta juos parūpinti j galį Jaunimo Centre, 5620 S. 
iki Šokių šventė3. i Claremont. Illinois Humanities 

j Council paskyrė Siaurės Ameri
kos ir Latvių studentų Sąjungoms Pranešta, 

studentų 
kad Pasaulio latvių 

sąjungos pirm.nm.<e • ̂  Q() ^ S a v a i t g a l , 0 p a g r i n . 
oakvietė lietuvius studen'us atsi
lankyti į Latvių šokių ir dainų ; , ai din ės temos bus 'Dviejų kul.ūrų 

šventę Toronte 
pos 3—4 d 

kuri įvyko Ii :<tas ir "Etninis 
; t:mas 
• y 

S. A. L. S. S. CENTRC 
20DIS 

Po daugelio m 
šys su JAV Tautine 
junga. Šią \ ;a 
įvyks jų konfer 
riai diskutavo 
naudingumą su l'i o-j^nizacija 
ir pagaliau nutarta, kad raiką-. 
linga daugiau informacijų. 

Vienoje JAV enciklopedijoje, 
Studentų sąjungų skyriuje, buve 
parašyta, kad vienu metu gyva
vusi ŠALSS nebeegzistuoja. Vien
balsiai visi sutiko, kad klaida tu
ri būti atitaisyta. Taipgi pasiūly-

švie-
V ' - ai yra kvie-

rami ir raginami atsilak-
• snės in 
nos vėliau. 

m. 
•_ 

ANT GINTARO LAIPTŲ 
RASA JOVARAUSKAITS 

SMĖLIO PILIS IR TU 

Likau viena 
Klajoti smėlio kopomis. 
Gaudyti juros bangas. 

Užbaigsiu pradėtą smėlio pūį. 
Kurios mes buvome 

Karalius ir karalienė. 
Pakils vėias* 

Atris didžiulę bangą, 
Kuri mano smėlio pilį 
Nuneš Į jūros gelmes, 
Ir aš nei to neturėsiu. 

Gal, jeigu bėgčiau sm/ly paliktom mūsų pėdom, 
Tave dar pagaučiau. 

Gal vėjas mano dainą 
Tau atneš, 

Ir ji skambės tavo ausyse... 

RAMI KLAJOSIU 

Nušviesk man kelią 
Į atvirą padangę 

Ir atklck gintaro laiptus, 
Kad galėčiau sekti juos, 

Ieškodama sau pasakų šalies 

Štai prašvis diena 
Saulėtekio raudonoj spindulių šviesoj. 

O naktis juoda — 
Tiktai žvaigždynais apšviesta padangė. 

Meilė ir džiaugsmas, 
Šypsenos sudarys savaitės dienotvarkę. 

Tada aš rami klajosiu, 
žinodama, kad nepaklystu. 

ANTRASIS S. A. L. S. i STUDIJŲ 
SAVAITGALIS 

v fALDYBOS 

Neramūs buvo • šie iALSS ganizacijos narius su žurnalu 
Centro valdybos metai. Daug "Lituanus", kuris yra nepamai-
brangaus laiko ir energijos buvo nomas forumas lietuvių kultūri-1 
sukaupta, planuojant organiza- niams ir politiniams klausimams 
cijos veiklą. Dažnai posėdžiuose. iškelti. Centro valdyba išsiunti- j 
suabejota ir net diskutuojama,! nėjo blankus ŠALSS nariams.; 
ar verta tęsti šį darbą. Kartais kad užsisakytų "Lituanus". bet, 

pamiršk vauti SALSS 
. iniame suvaž.avime Bostone, 

š.m. lapkričio mėn. 25-28 d.d 

MŪSŲ VEIKLA 
•Pasaulio lietuvių jaunimo 

ketvirtojo kongreso organiza
cinis komitetas .jao sudarytas. 
Šie asmenys sutiko talkinin
kauti: A. Šmitas — ph-irunin-
kas, V- Bartusevičius, Dr. G. 

buvo suruoštas rnforrnuoti stu-!Bauras. A. Hermanas, A. Lu-
dentus apie lietuvišką veiklą. Ti- į cas, R. Šileris, R- Zutautaitė. I j - ^ į Amerikos 
fcimės, kad visi susirinkę ką nors, Šis komitetas susitiks su PLJS i p Q fljgfc^Mg ^ Q\ee g Wilson 
išmoko ir galės pritaikyti savo; Valdybos pirmininke Gabija | p r i s t a t ė t e m ą . »Etninės studen-
vietovės veiklai. Centro valdyba; Juozapavičiūte Frankfurte rug- Į t grupės universitetuose ru 
labai dėkinga profesoriui Jonui piūčio 21 d. aptarti kongreso' 
Cadzovv už jo laiką ir entuziaz-i ruošos darbus bei pasidalinti 
mą, organizuojant savaitgalį. | nuomonėmis. 

Sąjungos Centro valdyba turi( 
daug planų ateičiai, prie kurių 
tikimės- kad jūs prisidėeit. 

Šiaurės Amerikos Lietuvi" 
studentų sąjungos antras's r-e 
tinis studijų savaitgalis į- ylr D 
b'ržrlio 26-27 d. Ker-'n valstybi-
niame universitete, Kent. Ob"o. 

Programa prasidėjo anirsti 
šeštadienio rytą. Pavalgę pusry
čius, visi studentai skubėjo 
į Bowman salę pasiklausyti dr. 
Jono F. Cadzovv paskaitos apie 
"Lietuvių emigraciją į Jungtines 
Amerikos Valstybes". Profeso
rius Cadzovv ne tik supažindino 
klausytojus su pirmaisiais lietu 
viais ateiviais, bet pristatė ir šių 
dienų lietuvius, kurie nesirodo 
lietuviškame gyvenime, bet yra 

visuomenėje. 

munų patirtis". Dr. Wilson yra 

aktyviai įsijungęs j rumunų tau
tinę veiklą. Jis dėsto universite
te rumunų kalbą, veda rumunų 
studentų klubą ir dažnai keliau
ja į savo kraštą. Lietuviams stu
dentam buvo labai įdomu paly
ginti jų ir mūsų kultūras. Dr. G. 
E. Wilson aiškino ir davė pavyz 
džių kaip pasiekti pavergtos 
Lietuvos studentiją. 

Pavalgę pietų, visi grįžo prie 
darbo. Pirmiausia dr. Cadzovv 
aorodė Kento universiteto bib
lioteką, kurioje yra didelis litua
nistinės medžiagos telkinys. Po 
to studentai diskutavo organi
zacinius reikalus. 

Netrukus atvyko kun. Leonas 
Zaremba su gerai paruošta pa
skaita "Lietuviškosios parapijos 
svarba". Visi žinome, kad lietu-

(Nukelta j 5 pusi.) 

Padarom daug klaidų, bet jas 

• Dar ne per vėm Besiregis
truoti PLJS Ryšių centro ruo
šiamai lituanistinei stovyklai. 

15—27 d. d. netoK Kento pataisom savo išmone ir jėgo-i ?̂ v . . n-+aĄ.^ «>,;-, 
. _ , -tfil' • valstybinio universiteto, Omo. 

pink '*r»i»jp.lJu,ri*Mluu ftiil sunku surasti patrauklių, prak- labai mažas procentas studentų I *f18" u ' n t ™ v a . >' . &J*2? į Dėl platesnių informacijų, kreip-
pmis— rrogressive Labor i-'ar- *į r . . ^ i daug nuusiskundimų ir pagyr?-! 
•..»'-r-... t..-* i.-.......-...- _i..:^^_.-..: tiskų idėjų veiklai. , nasmaudoio sia orosra. Keista. & 
ty." Tur būt, lietuviui skaitytojui 
nereikia aiškinti, koks yra tikra
sis šios partijos vardas ir kieno 
veidai dangstosi "progresyviųjų 
darbiečių" kaukėmis. Taipgi ne
tenka aiškinti, kokias mintis pa
reiškęs žmogus nūnai 
mas rasistu ar fašistu. 

Brošiūros redaktoriai ister'š-
kai svaidos-' mums jterai pažįsta
mos termin'jos žodžiais: kapita-, 
lizmo išsigimimas, reakcionie-Į 
riškumas, masių ir mažumų iš-i 

apšauk i a-

idėjų 
Mūsų organizacijos tikslas yra 

organizuoti studentus lietuviš
kai veiklai ir siekti Lietuvos iš
laisvinimo; rūpintis sociali 
ir ekonominiais studentų reika
lais. 

Perėmę ŠALSS Centro valdy
bos pareigas, išsiuntinėjom laiš
kus lietuvių studentų klubams, 
prašydami, kad jie praneštų apie 
savo veiklą Praėjo šeši mėnesiai, 
o atsakymų mažai tegavome. 

pasinaudojo šia proga. Keista, 
nes ŠALSS 1954 metais Brook-
lyne įsteigė "Lituanus" žurnalą. 

Antrasis ŠALSS studijų sa
vaitgalis, kuris įvyko birželio 
26-27 d. Kento valstybiniam u-te, 

mu. Svarbiausia, kad centro 
valdyba turi dar daug energijos 
ir vilties. 

Gaudeamus Igitur! 
S.A.L.S.S. Centro valdyba 

naudojimas, provokacija, agita-| Svarbu reikštis lietuvių visuo-
vimas... Visa tai priskiriama Linui meniniame gyvenime ir bend'-a-
Kojeliui. | darbiauti su kitomis panašiomis 

Ar patvčių negana? — šaukia' organizacijomis. Visų daba:-
brošiūra,'— Kojelis dar apdova-. lietuvių jaunimo organizacijų 
Siamas, biblioteka dar ruošia t1 1^1^ y*» sujungti jaunus tie-
apžvalginę jo karikatūrų parodą! tuvius ir jiems atstovauti bend-
"Ne žymenį jis užsipelnė, bet kil- ruomenėje. Kiekvienas ŠALSS 
pą po kaklu!" Joks žmogus, rašo n a r y s turėtų dalyvauti savo or-
brošiūra, neparodė daugiau ener ganizacijos renginiuose, steog-j 

damasis ne vien tik kriti*.-a 
ir konkrečiu darbu prisidėti r s 
naujų minčių ir siekių įgy 
nimo. 

gijos, bandydamas laimėti ma
ses ir jas prielankiai nuteikti ra
sizmui, diskriminacijai ir antiko
munizmui. 

Antikomunizmui? Štai, kur 
jautriausia brošiūros redaktorių 
opa! "Hinc illae lacrimae..." 
K*ip įpranta, priekin ilstumua I ro valdyba siekį supažindinti or- j atakt \uu* «npc&rv*viXk, 

ŠALSS nariai tur 
gilintis ir diskutuoti lietuvi 
suorrvevie liečiančias temas. Cor.t 

kitės: 
PLJS Ryšių centras, 
2422 West, Marąuette Road. 
Chicago. TX. 6C629 
tel.: (312) 476-0801. 
• Po m PT^IK \1sur steigiasi 

Lietu\iq jaunimo sąjungos. Ko
lumbijos naują LJS valdybą su
daro šie asmenys: V. Rotkus 
— pirm.. V. Vileikis — iždinin
kas. N. Vileikytė — sekretorė, 
G. GauriSaitė ir A. Venclaus-
kaitė. 

• Melboumo, Australijos 
naują valdybą sudaro: B. Praš-
mutaitė — pirmininkė, P. Sa
dauskaitė — sekretorS; J. Sa-, 
dauskas — iždirJnkae, V. Arai- i 
tė ir V. 2ilinskes — nariai. 

• Arc;ftntinojp biržrlio 19—20 
d. d. įvyko suvažiavimas, ku
riame buvo suorganizuota Ar
gentinos LJS. 

Omahos Lietuvių studentų klubo sekretorė Rūta Jaudegytė S.A-L.SJS. studijų 
savaitgalyje 

AMAUA KVICflA C Į r vV'.flU \ji iAiiA INVILV-IM J Į V * IŪLV/M 

Omahos studentės, grįžusios iš stovykla.Maloniai kviečiame vi-
pereito ŠALSS suvažiavimo 
Montrealyje, nutarė įsijungti or
ganizacija darban. Nors Oma
ha yra tik maža lietuvių koloni
ja, toli nuo didžiųjų lietuvių 
centrų, bet Omahos lietuviai 

sus JAV ir Kanados lietuvius stu
dentus dalyvauti šioje stovykloje. 
Stovykla yra netoli VVaterloo, 
Xebraska, prie Platt upės, JAV 
skautų stovyklavietėje. Stovyklos 
'-^istracijos mokestis: 25.00 dol. 
Visos savaitės mokestis: 65 dol. 

mm 
a.Ax.s.s. trealyje detalž. Su akix>ū\to centro vaMyJoe pirmJ-

s'udcn ai. kiek galėdami, suma
niai veikia. Šiais metais Omahos Vienos dienos mokestis: 9.00 dol. 

Egiptas, nors yra prie Sacha- Iie:uvių studentų klubas sunkiai Dėl plarfemių informacijų kreip-
ros smėlynų, bet nupirko smėlio dirbo, telkdamas finansus ŠALSS, kitės į Danguolę Antanėlytę, 
iš JAV. Šis smėlis spinduliuojan
tis, galimas seku specialiais apa
ratais. 

stovyklos ruošai. Darbas ne vel
tui. Rugpiūčio 1-8 d. netoli O 
manos įvyks liatuviy studentų 0460), 

6504 S. 43rd. Omaha. Nebras-
ka, 68107. Telefonas (402—733-


