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Veiksmas vyksta mūsų sąžinėse
Anatolijus Kairys apie premijuotąją ko mediją, modernųjį teatrą ir mūsiškius 

sceninius rūpesčius

Anatolijus Kairys

Pastaruoju metu net keliems 
teatriniams mūsų sambūriams 
pastačius Anatolijaus Kairio 
komediją “Diagnozė” ir jai su 
neblogu pasisekimu riedant mū
sų išeivijos scenomis, gerai pa- 
ruošton dirvon nukrito ir nauja 
žinia, kad dramaturgas laimė
jo ir Scenos darbuotojų sąjun
gos skelbtąjį konkursą. Apie šį 
įvykį ir jo proga apie teatrą 
aplamai pasikalbėkime su pačiu 
autoriumi.

— Baisiai smalsu, kokio po
būdžio yra Jūsų konkursą lai
mėjusi komedija* ką ji vaizduo
ja ir kurias problemas spren
džia?

— Sunku nusakyti šios ko
medijos pobūdį, pačiam ją ra
šius. Tai palieku daryti kitiems. 
“Viščiukų ūkis” plačiąja pras
me vaizduoja dabartinio žmo
gaus dvasinį skilimą, pasimeti
mą žodžiuose ir jų sąvokose, 
ieškojimą ir baimę, ar kryptis, 
kuria jis eina yra pati geriau
sia; siaurąja gi prasme — mū
sų pačių atsidūrimas įdėjinėj 
kryžkelėj — kur dabar? Tai 
koegzistencijos tarp Vakarų ir 
Rytų, bendradarbiavimo su oku
puotu kraštu problema, perkel
ta į simbolinę plotmę, kur nėra 
nei vietoB, nei laiko ribų, kur 
daiktai nevadinami tikraisiais 
vardais, ir kur veiksmas vyks
ta "mūsų sąžinėse”. Labai ap
gailestauju, kad šiuo laiku ne
su laisvas atidengti daugiau 
šiame 90 psl. dydžio veikale 
svarstomų klausimų, kuriuos 
sprendžia septyni veikėjai (2 
vyresni ir 5 jaunuoliai), patekę 
į nekasdienišką sitiuaciją.

— Kaip gimė idėja “Viščiukų 
ūkiui” ir koks buvo konkretus 
paskatas komedijai parašyti?

— 1949 metais vienas žino
mas žmogus mane pavadino pa
mišusiu, nes aš prie šv. Jur
gio bažnyčios sekmadieniais 
pardavinėdavau “Naujosios Auš
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ros” žurnalą, kurį, kaip žinote, 
pats ir redagavau. Man, tik ką 
atvykusiam iš Europos, tai at
rodė idealu ir visai natūralu, 
bet vietiniams — pamišimas. 
Taip gimė Petras Naujokaitis, 
o su juo ir visa “Diagnozės” 
idėja. Ją rašiau lengvai, nes 
buvau taip išgyvenęs, kaip iš
gyvena ūkininkas sodrų pava
sario lietų, užkluptas viduryje 
laukų vienmarškinis.

Nėra abejonės, kad tokį ar 
panašų paskatą turiu ir “Viš
čiukų ūkiui”, bet kada pats vei
kalas dar tebėra “vystykluose”, 
nenorėčiau konkrečiau nurody
ti. Šiai komedijai pirmas 
“draft” buvo padarytas angliš
kai 1957 m. gale ir sekančių 
pradžioje, kai aš Urbanoje, Illi- 
nois universiteto bibliotekoj gi
linau savo dramaturgines žinias. 
1961 metais ją parašiau lietu
viškai ir pritaikiau mūsų padė
čiai. Buvau nusistatęs jokios 
naujos komedijos nebeleisti, iki 
“Diagnozė” nebus įsipilietinusi, 
ir kantriai laukiau 7 metus. Pa
galiau jos Chicagoje pastaty
mas, nelauktas pasisekimas ir 
mano konkretus tame pastaty
me dalyvavimas iš teorijos ir 
vaizduotės pasaulio nukėlė ma
ne į sceninės praktikos sritį, 
kur pamačiau, kaip negyvas, ro
dos, žodis tampa gyvu, o vaiz
das — kūnu ir gyvenimu. Nau
jai įgytos patirties veikiamas 
nutariau “Viščiukų ūkį” dar 
kartą perdirbti ir pasiųsti tuo 
laiku paskelbtam Scenos dar
buotojų sąjungos komedijos 
konkursui. Siunčiau daugiau 
scenos pažangai išbandyti, negu 
premijai gauti, nes “Diagnozę” 
ir “Viščiukų ūkį” skiria lygiai 
10-ties metų kūrybinė branda.

— Pastaruoju metu įsisma
ginote j komedijas, bet ar ne
galvojate “surimtėti” ir pereiti 
j dramą ar tragediją?

— Komedija man yra labai 
rimtas darbas, ir aš nežinau, 
kaip aš turėčiau “surimtėti” 
prie dramos ar tragedijos. Gy
venimas yra “praaugęs” klasi
kinę tragediją — ji šiandien eg
zistuoja tik kaip teatro meno 
ar istorijos studija. Jau anais 
antikiniais laikais skirtumas 
tarp komedijos ir tragedijos bu
vo daugiau interpretacijos klau
simas, dabargi tragediją pilnai 
išsako drama ir komedija, žiū
rinti į tragiškus įvykius pro 
“šviesius akinius”. Žmogus ne
mėgsta truputį iškreipto veido 
nes gali būti panašus į jo paties. 
Tačiau jis juokiasi iš labai iš
kreipto, manydamas, kad tai ki
to. šiandien daug garsių komedi 
jų iš tikrųjų yra šiurpios trage
dijos, bet mes jas labiau paken
čiau! gal todėl, kad jose jau taip 
aiškiai atsispindi dabartinio žmo 
gaus tragizmas, nepajėgumas 
gyventi kitaip. Ir mano kome
dijose tragikos nestinga...

Su drama padėtis geresnė, 
bet ir ji diena iš dienos užlei
džia pozicijas komedijai arba, 
kaip dabar įprasta vadinti, vai
dinimams. Tačiau mūsų padė
tis labai skirtinga nuo vietinės 
— normalios, esančios aplink 
mus. Esame tremtyje, kur vis
ko trūksta, įskaitant ir norą 
dirbti. Dėl šitos priežasties mū
sų teatras, neišskiriant nei te
atrinės literatūros, išseko ir su
stingo. Jį išjudinti, pažadinti iš 

apatijos, miego ar totališko de-| 
fetizmo ’ nebeužtenka paprastos 
injekcijos ar triukšmo — reikia 
smūgio. Smūgio į pačią širdį ir 
smegenis! O tokį smūgį gali 
suduoti tik komedija, taip bent 
aš manau. Kai visi pabus ir at
gis, kada mūsų teatro vande
nys bus sujudinti ne tik iš pa
viršiaus, bet gelmėse — tada 
bus galima kalbėti apie dramą.

— Kaip žiūrite aplamai į te
atrinę situaciją šiuose moder
niuos laikuos ir mūsiškėje vi
suomenėje?

— Moderniųjų laikų teatras 
mums nėra joks pavyzdys. Mes 
privalome jį stebėti ir kartais 
pasimokyti, bet ne sekti. Ten
ka stebėtis, kaip filmas, išvys
tytas iki tokio meninio lygio, 
nenustelbė teatro. Tai, manau, 
įvyko dėl to, kad teatras savo 
turiniu ir forma prisiartino 
prie filmo. Kitaip sakant, teat
ras, kaip ir filmas, liko pramo
ga — antraip tokio teatro pasi
sekimo negalima aiškinti. Ka
da žmogus ekonomiškai yra so
tus, bet jo dvasia alkana, jis 
ieško savęs; nes jam kažko 
trūksta — čia ateina beidėjiš- 
kumas teatre ir užpildo tą il
gesį savęs. Tenka pastebėti, kad 
ir mūsų visuomenė, ypač jauni

mas, dalinai yra užsikrėtusi to
kio beidėjinio teatro tendenci
jomis — ieško pramogų, džiaugs 
mo, užsimiršimo, pasitraukimo 
iš kasdienybės. Kadangi į šitą 
tendenciją nebuvo atkreiptas 
laiku dėmesys, tai mūsų visuo
menė ir atšalo nuo lietuviško 
teatro, kuriame per ilgą laiko
tarpį nieko nebuvo duota pa
trauklaus, kas mūsų žmogų pri
rištų prie savo veikalo, prie sa
vos lietuviškos temos, grynai 
lietuviškos idėjos. Kad mūsų 
teatras įėjo į akligatvį, nėra 
kalta visuomenė ar tiesiogiai 
žiūrovas. Daugiau kalti vadai, 
organizatoriai, ypač rašytojai - 
dramaturgai, nesupratę padėties 
ir neradę laimingos sintezės 
pramogai ir pasiuntinybei iš
reikšti.

Jeigu visuomenė, atėjusi pa
sižiūrėti vaidinimo, randa sve
timą jai pasaulį, nesupranta
mus rūpesčius, o neretai įžei
dinėjimus, vulgarizmą ar pasi
tyčiojimą iš jos kilnaus nusi
teikimo teatro atžvilgiu — kaip 
ilgai ji gali tokį teatrą toleruo
ti? Važinėdamas po “Diagnozės” 
premjeras ir stebėdamas publi
kos reakciją, aš įsitikinau, kad 
mes turime auksinę žiūrovų au
ditoriją, kokios niekas niekada

Ritmingai pulsuojančios spalvos
Viktoro Petravičiaus kūrybos vingiai ir įspūdžiai iš parodos

Viktoras Petravičius Kompozicija
Iš parodos Čiurlionio galerijoje

Viktoras Petravičius
Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

Nesibaigiantys kalnai

neturėjo ir kurią pagimdė išim
tinai tremtis. Ji gaudo, supran
ta ir noriai pasisavina kiekvie
ną jai artimą sugestiją, idėją 
ar ano brangaus krašto prisimi
nimą kad ir mažiausiu niuansu. 
Visuomenę, kurios gyvenimas, 
netekus savo tėvynės, bazuoja
si dvasine kančia ir skausmu, 
gali sužavėti ir uždegti tik vei
kalais, artimais jos tyliam 
šauksmui, kur kartu pramoga

(Nukelta į 2 psl.)

KAZYS BRADONAS

Yra dailininkų, kurie žiūrovą 
pagauna intelektualiai šaltu, 
matematišku, tiesiog inžinieriš- 
kai konstruktyviu savo kūrybos 
pobūdžiu. Yra taipgi dailininkų, 
drobėse, litografijose ir raiži
niuos išsiliejančių intuityviu 
savo jausmu ir savo pasąmonės 
pasauliu. Ir vienuose ir antruose 
rasime didelių menininkų, žy
mių vardų, tiek mūsų, tiek pa
saulinio meno vingiuose. Kad 
konkrečiau suvoktume, apie ko
kius pobūdžių skirtumus eina 
kalba, manytume, jog mūsuose 
šitai galima pailiustruoti V. K. 
Jonyno ir Viktoro Petravičiaus 
kūrybos .pavyzdžiais. Kiek pir
majame regime beveik braižy- 
tojišką preciziją, linijos ir for
mos griežtumą bei aiškumą, 
tiek antrajame žavimės tiesiog 
nesąmoningu, tiesiog kūdikišku, 
intuityviu būties pagavimu, ro
dos be ypatingų pastangų be
veik kaimietiškąjį paprastumą 
perkeliant į rafinuotą, individu
alią kūrybą. Ir vienam ir kitam 
iš jų stengtis daryti kitaip, 
reikštų prarasti save. O kūrybi
ne prasme menininkui šitai bū
tų mirtis.

Viktoras Petravičius mūsų 
meno raidon įsipynė visų pirma 
kaip grafikas. Medžio raižinys 
ilgu laikotarpiu buvo kone vie
nintelė jo stichija. Ir kada vė
liau parodose ėmė rastis ir Vik
toro Petravičiaus tapybos dar
bų, ne vieną žiūrovą kankinda
vo taipgi abejonė: ar Petravi-

ŠALTINĮ DIDINANT
Vienoje savo novelėje Pearl 

Buck rašo, kaip senis kinas 
ūkininkas beveik miršta badu, 
tačiau neišleidžia paskutinių 
pinigų, nes jie reikalingi sėk
lai. Panašiai yra ir su mūsų 
Lietuvių fondu, kurio kapita
las yra nelyginant ta sėkla, 
kuri pastoviai neša sumas, taip 
reikalingas mūsų kultūrinei 
veiklai gyvinti ir puoselėti. Tie 
kurie šaukė, kad reikia visa 
tai panaudoti dabar, yra kaip 
tie, kurie suvalgytų sėklai skir
tus grūdus. Juo labiau, kad lai
ko tėkmėje, silpstant mūsų 
tremties veiklai ir mažėjant 
aukotojams, mūsų kultūriniams 
reikalams vis bus lėšų. Šitas 
šaltinio neišsenkamumas ir yra 
pati svarbiausioji fondo reikš
mė.

Prieš kiek laiko buvo pa
skirstyta praėjusių metų pro
centai. Kai kur spaudoj užsi
minta, kad negerai, jog buvo 
paskirta leidiniams. Mūsų gi 
nuomone tikrai gerai padaryta, 
kad skirta ne kam kitam, o 
kaip tik vadovėliams ir vaikų 
literatūrai. Balfui vykdomi va
jai, politiniams uždaviniams 
surenkamos lėšos tautos šven
tės proga, tik mūsų kultūri
niams reikalams mažiausia ski
riama lėšų. Visi kultūriniai pa
siekimai dažniausiai yra vyk
domi partizaniniu keliu. Net ir 
tokios dr. V. Vardžio paruoš
tos kapitalinės knygos apie 
Lietuvą tesusilaukia tik paski
rų asmenų paramos, gi jei bū
tų stipresnis Lietuvių fondas 
ir tokiam reikalui pagalbos tik 
rai būtų galima laukti. Nerei
kia manyti, kad leidyklos, nors 
ir gana turtingos, tuoj griebia 
leisti tegu ir mokslinio turinio 
knygas. Juo labiau jos nesiima 
rizikos, jeigu knygos daugiau 
ar mažiau yra tam tikra pras
me propagandinio atspalvio. 
Rusas amerikietis Vladimiras 

čius čia yra savo dirvoje ir sa
vo prigimtyje?

Ir iš tikrųjų dailininkui tok
sai persilaužimas tapybon (ži
noma, kartu neužleidžiant ir 
grafikos) bent pradžioje neat
rodė yra lengvas. Ankstyvesnė

Nabokovas sulaukė tikrai dide
lio pasisekimo savo romanu 
Lolita, tačiau skelbiama, kad 
netrukus išeina jo verstas Puš
kino Eugenijus Oneginas, kurį 
leidžia Bollingen Foundation. 
Net ir tokio pasisekimo turįs 
autorius, išvertęs taip pat ge
rai pasauly žinomo poeto kūri
nį, nesusilaukia tų anksčiau jo 
knygas leidusių leidyklų talkos, 
o jį turi išleisti fondas. Juo 
labiau nereikia tikėtis, kad ko
kia nors leidykla išleistų be 
paramos Donelaičio Metus ar 
kokią Lietuvos literatūros ar 
kultūros apžvalgą.

Šį šeštadienį susirenka Lie
tuvių fondo nariai ir būtų ge
ra, kad jie savo pokalbiuose 
aiškiau ir stipriau akcentuotų, 
jog to šaltinio didžioji dalis 
eitų kaip tik mūsų kultūros 
reikalams, kurie yra amžines
ni ir ne kartą yra gražiai re
prezentavę Lietuvą. Mūsų 
mokslininkų, muzikų, mūsų ra
šytojų ir dailininkų darbai ne 
kartą daugiau ar mažiau iškė
lė Lietuvos vardą, todėl jeigu 
jie susilauktų paramos ir iš 
to pastovaus ekonominio šalti
nio, dar būtų galima daugiau 
susilaukti laimėjimų. Susirin
kę fondo nariai, bekalbėdami 
apie priemones, kaip tą pasto
vų šaltinį padidinti, turėtų at
minti, kad fondo paskirtis yra 
padėti suktis mūsų kultūri
niam vežimui. Fondui akivaiz
džiai augant, net ir tie, kurie 
į ji žiūrėjo skeptiškai, pradės 
kreiptis paramos, todėl vis kas
kart bus sunkiau paskirstyti 
procentus, kad nesusilauktų ne
pasitenkinimo. Bet jei vieni 
bus užmiršti šiais, tai gal bus 
atminti kitais metais, gi, lai
kui bėgant, tas nuolatinis šal
tinis nemažės, o augs. Tai čia 
ir yra pats didžiausias laimė
jimas. P. Janulis 

se parodose, net ir pernykštėje, 
lyg ir buvo jaučiamas Petravi
čiui neįprastas konstruktyvu
mas, lyg nenuoširdus prisiver
timas reikštis ir tapyboje. Vie
name kitame darbe, nors tapy- 

(Nukelta į 2 psl.)



VEIKSMAS VYKSTA MŪSŲ
SĄŽINĖSE

(Atkelta iš 1 psl.)
ir idėja išsako tos visuomenės 
neužgesinamą ilgesį, jos nepa
sotinamą troškulį susijungti 
nors svajonėse su kažkur toli 
palikusia gimtąja žeme. Tokia 
yra mūsų padėtis, neapgaudinė- 
kime savęs, ir tik tokiu keliu 
eidama mūsų tremties drama
turgija bus verta mūsų didžio- 
šios kančios įsiprasminimo.

— Kiek pažįstame Jūsų 
jiltinksną, tai, atrodo, ji nėra 
linkusi į kraštutinius šios die
nos teatro eksperimentus. Įdo
mu kodėl? Argi avangardas Jū
sų netraukia, o gal jau ir pa
traukęs?

— Mano plunksna yra linku
si į viską, taigi ir į eksperimen
tas teatre (žinoma, ne į kraštu- 
tutins), tačiau eksperimentas ir 
aWngardas nėra tas pats da
lykas. “Diagnozė” yra eksperi- 
n'iėn'tinis teatras, bet ne avan- 
gžrrdihis. šį klausimą liečiant, 
aš Vėl drįstu priminti specifinę 
iftūšų padėtį — kas yra leidžia
ma normaliose sąlygose, yra 
peiktina dabar, kada tebesam 
“kovos stovy”. Ar jums neat- 
rtidd, jog mūsų teatro padėtis 
yra tpkia, kad avangardas, jei- 
fa jis yra ar buvo, nuėjo per 
toli, ir nebėra ryšio su pagrin
dinėm jėgom? Avangardo pa
reiga yra saugoti ir įspėti pa- 
grindiių branduolį nuo priešo. 
Bet mūsų atveju, priešas yra 
čia pat: jis mus žiauriai skal
do, naikina, anuliuoja, įsibro
vęs į patį vidurį, o kur ir ką 
daro avangardas? Bando gink
lus, kada reikia kautis? Avan
gardas pateisinamas, kada prie
šas yra nežinomas, nematomas 
arba tik įsivaizduojamas, šian
dien avangardas yra prabanga, 
jeigu ne išdavystė.

Palikus nuošaliai mūsų lietu
višką klausimą ir mūsų teatrą, 
galima būtų kalbėti apie avan
gardizmą dramaturgijoj apskri
tai, jeigu tai iš tiesų Jūsų klau
simas implikavo. Absurdo teat
ras, priklausąs prie grynai eks
perimentinių srovių, yra labai 
populiarus Prancūzijoj, Italijoj 
ir Anglijoj, bet Vokietijoj ir 
ypač šiame krašte, Amerikoj, 
jis pasisekimo neturi. Atskiri 
įsiveržimai neužvaldą mąstan
čios publikos. Nemanau, kad

ISTORINĖS PABIROS

AMERIKOS LIETUVIŲ FONDAI 
PRIEŠ 50 METŲ

Dabar šiame krašte įvairiems 
tikslams įsteigti mūsų piniginiai 
fondai toli gražu nėra tik pasta
rųjų ateivių idėja. Apsčiai įvai
rių fondų buvo ir anksčiau įkur
ta dar senosios mūsų ateivių kar
tos. Anų fondų reikšmė, keliantis 
Lietuvai nepriklausoman gyveni
mam buvo begaliniai svarbi. Rei
kia tik stebėtis anos lietuvių kar
tos dideliu organizuotumu ir tau
tiniu bei visuomeniniu subrendi
mu, kai paliktosios tėvynės reika
lui buvo sutelkiamos tokios impo
zantiškos sumos, kada dar ir pats 
dtoleris turėjo kitą vertę ir jį už
dirbti buvo daug sunkiau, šį kar
tą tad meskime žvilgsnį į čia gy
vavusius lietuvių fondus prieš 50 
metų.

Tautos Fondas
Antrame laikraštininkų suvažia

vime (1911. VIII. 28—30) Scran- 
tbn, Pa., tarpe kitų klausimų, bu
vo iškilęs ir svarstytas Tautos 
Fondo reikalas, kurio tikslas bū
tų buvęs rinkti aukas vienon vie
ton ir naudoti kultūros ir politi
kos reikalams, šią idėją įvykdė 
1914. IX! 22 Amerikos lietuvių po
litiškasis seimas, kuriame dalyva
vo beveik vieni katalikai. Tadgi 
šis fondas buvo remiamas vienų 
katalikų. Jo tikslas — “sušelpimui 
lietuvių nukentėjusių nuo karo ir 
Lietuvos autonomijos išgavimui”.

Aukos į šį fondą buvo renka- 
mos įvairiausiais būdais. Buvo pra
šyti Amerikos lietuviai aukoti vie
tos dienos uždarbį. Nutarta kovo 
4 d. laikyti Lietuvių Diena, kurią 
minėti pamaldomis, eisenomis, pra
kalbomis ir aukų rinkimu. Tuoj 

absurdo teatras yra ateities te
atras, kaip kai kurie bando 
įpiršti, tačiau aš praeitį palieku 
istorikams, o ateitį — “prana
šams”. Mano tikslas rašyti apie 
dabartį ir ją įprasminti, todėl 
aš rašau apie “šiandien” tris 
kartus pasakytą iš eilės.

Kita, jau žymiai rimtesnė te
atre srovė yra Bertold Brecht’o 
teatras. Iš vienos pusės jis 
mums yra svetimas ir nepriim
tinas, o iš kitos — neišvengia
mas. Nežiūrint jo propagandos 
ir vienašališkumo, vis dėlto jo 
liečiami klausimai — politinė 
nelygybė, silpno ir mažo žmo
gaus nepaisymas, socialinis 
skurdas ir skriauda — tai vis 
dabarties žaizdos, reikalaujan
čios atidengimo ir skubaus gy
dymo. šia prasme manau, kad 
B. Brechto įtakos mes negalė
sime išvengti, žinoma, praleidę 
jį pro savo galvojimo prizmę, 
iškošę jį “lietuvišku sietu”.

Esu plačiai susipažinęs su 
įvairiom teatrinėmis srovėmis, 

Vatikano paviljono kryžius, montuojamas 1964-1965 m. New Yor- 
ko pasaulinėje parodoje. Kryžius yra 42 pėdų aukščio, padarytas 
iš aukso spalvos aliumino metalo. Kryžiaus projektas V. K. Jonyno.

Nuotrauka V. Maželio

pradėti steigti TF skyriai. Išvys
čius didelę propagandą, 1916 m. 
pabaigoje TF turėjo jau 50 skyrių, 
o 1918 m. pradžioje — 150.

Pirmaisiais rinkliavos metais 
(1914. IX. 23—1915. VI. 4) surin
ko $17,282.57. Antraisiais rinklia
vos metais (1915.VI. 4—1916. VI. 
9) surinko $34,530.96. Trečiaisiais 
(1916. IV. 9—1917. XI. 1) — $54,- 
164.51. 1918 m. gale, kada Lietu
vos reikalai iškilo visu ryškumu, 
matyti didelis žmonių užsidegimas. 
Po mitingų žmonės stovėdavo il
gose eilėse su šimtinėmis, penkias- 
dešimtinėmis ir dešimtinėmis ran
kose, laukdami įteikimo eilės. Ma
žiau dešimties duoti buvo negra
žu. 1918 m. gruodžio mėn. Chica- 
goje ir jos apylinkėse kun. F. Ke
mėšis surinkęs vienas Lietuvos 
laisvės reikalams $25,000.00. O iki 
1922. IX. 1 TF surinko $590,136.- 
91. Aukos plaukė dar bent pora 
metų, daugiausia kultūros reika
lams (Katalikų Universitetui) ir 
pasiekė $700,000.00.

Pradžioje TF daugiausia pinigų 
skyrė nuo karo nukentėjusiems 
šelpti, o nepriklausomybės reika
lams mažiau. Iki 1917. XI. 1 pir
majam reikalui išleista $76,744.97, 
o nepriklausomybės reikalams tik 
$12,863.27. O 1918 m. ir vėliau ne
priklausomybės darbas pareikala
vo didelių pinigų sumų. Iki 1922. 
IX. 1 TF buvo išleidęs: kovai dėl 
nepriklausomybės — $306.886.47, 
nukentėjusiems nuo karo šelpti — 
$115,766.37, kultūros reikalams 
(mokykloms, stipendijoms) — 
$56,283.29, organizacijos reikalams 
— $36,677.73. Viso išleista — 
$515,613.83.

su jų ginklais ir būdais savo 
tikslus siekiant. Bet mano tiks
las yra nukreiptas į mūsų visų 
tikslą — lietuvybės išlaikymą
— ir tasai tikslas liepia man 
stovėti ne avangarde, bet arier
garde, nes priešas ne visuomet 
puola iš priekio, šiandien kova 
už išsilaikymą yra taip sukta ir 
rafinuota, kad puolimas grei
čiau vyksta iš užpakalio — ta
da, simboliais operuojant, ka
riuomenė atsigręžia į kitą pusę, 
pamato tikrąjį priešą, iš naujo 
gimsta kovos džiaugsmas, vil
tis laimėti — ir tada ariergar
das virsta avangardu! Taip aš 
noriu būti suprastas dabar ir 
ateityje.

— Kada ir kur bus konkursą 
laimėjusio “Viščiukų ūkio” prem 
jura ir kas ją režisuos?

— Pagal Scenos darbuotojų 
sąjungos konkursui nustatytas 
sąlygas, premiją laimėjęs veika
las turėtų būti pastatytas, su
prantu, Chicagoje, 12 mėnesių 
laikotarpy nuo premijos įteiki
mo (ne nuo paskyrimo) dienos
— taigi, nežinau, nei kada bus 
premjera, nei kas režisuos. Ant
ra vertus, tai ne mano kompe
tencija apie tai kalbėti.

fk. b.)

Pagal 1915 m. priimtą konstitu
ciją TF pinigus skirstė: 70% Lie
tuvai šelpti, 20% — politinei pro
pagandai ir 10% — atsargos ka
pitalui. Vėliau politinei laisvei sky
rė 50% įeigų ir buvo pasiryžęs net 
visus pinigus tam reikalui paskirti.

Pačioje pradžioje I Pasaulinio 
karo JAV lietuviai, kaip ir kitų 
kraštų, Lietuvai reikalavo plačios 
autonomijos. "Pirmasis persiorien
tavimas pilnos nepriklausomybės 
link įvyko lietuvių katalikų tarpe 
1915 m. vasarą (Tautos Fondo 
seime Scrantone, Pa.). 1916 m. TF 
jau aiškiai savo įstatuose sakėsi 
renkąs aukas “Lietuvai išgauti po
litišką nepriguimybę”.

Tas kėlė lietuvių entuziazmą. 
1918 m. Federacijos kongresas 
nutarė, kad TF surinktų Lietuvos 
nepriklausomybės reikalams $50,- 
000.00. Bet 1918—1919 m. įvykiai 
taip pakėlė šio krašto lietuvių nuo
taiką, kad sumetė $300,000.00 dau
giau nei buvo suplanuota. Vienas 
Leonardas Šimutis savo prakalbo
se surinkęs $100,000.00.

Iš surinktų pinigų daugiau 70% 
išleido Lietuvos laisvės reikalams 
($413,095.85). Paryžiaus taikos 
konferencijoje po I-jo Pasaulinio 
karo finansavo ne tik Amerikos 
lietuvių, bet ir Lietuvos delegaci
ją. Tam reikalui nusiuntė $90,000.- 
00. Lietuvių Informacijos Biuro 
Šveicarijoje išlaikyti ir Vokietijo
je lietuviams belaisviams šelpti iš
leista $120,000.00.

Lietuvos Šelpimo Fondas
Antrajame visuotiniame Ameri

kos lietuvių seime (1914. X. 3) 
įkurtas Lietuvos Šelpimo Fondas, 
kurio tikslas — labdara. Iki 1916. 
I. 1 surinkta $10,945.73. LŠF pa
kviestas, Andrius Bulota atvyko 
su žmona ir rašytoja Žemaite rink
ti aukų nukentėjusiems nuo karo 
šelpti. 1916. III.—1917. IV. aplankė 
apie šimtą JAV ir Kanados mies-

Viktoras Petravičius Aukšti kalnai ir žalios lankos
Iš parodos Čiurlionio galerijoje

Pulsuojančios spalvos
(Atkelta iš 1 psl.) 

biškai ir atliktame be priekaiš
tų, lyg ir pasigesdavom to, taip 
Petravičiui būdingo, intuityvaus 
spontaniškumo, lyg ir jausda
vom, kad dailininkas labiau 'ra
cionaliai projektuoja savo kom
pozicijas, vitražiškai balansuo
ja linijas, tarsi prisibijodamas 
ir nepasitikėdamas savo dva
sios gelme ir nuotaika. Reikia 
pastebėti, kad šios rūšies dar
bų yra apstu ir dabar vykstan
čioje jo parodoje Čiurlionio ga
lerijoje. Teigimui pailiustruoti 
čia, tur būt, tiktų kone visi nu
meruotomis kompozicijomis pa
vadinti darbai.

Tačiau pati didžioji šios pa
rodos darbų dalis rodo ir visai 
ką kitą. Rodo Petravičių, pasi
jutus} ir tapyboje kaip savaja
me lauke ir savajame pasauly
je. Vietoje šaltai apgalvotos! 
konstrukcijos daugelyje pa
veikslų, kaip ir jo grafikoje, 
pasilieja intuityvaus jausmo' 
tvenkiniai, spontaniškai pratęs
tų spalvų formomis bei kon
centruotais taškais atsirasdami 
ten, kur jiems reikia būti. Savo
tiškoj japoniškoj medžiagoj su
klotos spalvos, išsilaisvinusios 
iš ankstesnio kontūrinio įrėmi
nimo, įgauna kone temperos 
lengvumą, ir tamsesniuose to
nuose neužmušdamos giedrios 
ir džiaugsmingos nuotaikos. In
tuityvus V. Petravičiaus gaiva
liškumas, toks ryškus jo gra
fikoje, šioje pąrodoje bene pir
mą kartą įsikūnija ir spalvose.

Petravičiaus atveju, kalbant 
apie gaivališkumą, nereikėtų ta
čiau jo suprasti kaip maištingai 
viską griaunančios audros* kaip' 
intensyviai drabstomų spalvų

tų, sakydamas prakalbas apie ka- 
ro kankinamą Lietuvą, kartais 
prabildamas ir politinėmis temo
mis, nevengdamas ir agitacijos 
prieš Lietuvos ir Rusijoj centra- 
linius komitetus bei jų pirminin
kus. _ ,. . , .

Jau anksčiau (1915- VL 5) at
vyko’ iš Lietuvos Šf,. Šimkus rink
ti aukų nuo karo nukentėjusiems. 
Karui siaučiant, jis išbuvo Ameri
koje iki 1926 m. A. Bulotai, už- 
kabinėjant Lietuvių Ceątralinį Ko
mitetą, St. Šimkus reagavo. Wą- 
terbury (1916. VII. 18) įvyko tarp 
Bulotos ir Šimkaus garsūs, deba
tai. Bulota Šimkų išvadino “snarg
lium”, “vaikėzu”, “paršu”. Socia
listai papildė žodyną “kvailiu” iri 
“durnium”. 0 tautininkai Bulotą1 
papuošė “kopūstgalvio” ir “šiaū- 
dadūšio” titulais.

LŠF išvystė (įlidęlę veiklą Lietu
vių Dienos (1916. XI. į) metu, iš
siderėdama iš tam reikalui suda
ryto komiteto trečdalį, aukų iš tų i 
vietovių, kuriose dalyvaus jo, rin
kėjai, kad JAV Raudpnasįą Kry
žius (per kurį buvo sutartą siųs
ti šalpą) pasiųstų LŠF nurody
toms organizacijoms. O po LD 
rinkliavos fondas pareikalavo vi
sų aukų trečdalio jo organizaci
joms. Kai to reikalavimo nevyk
dyta, tai skusta JĄV Raudonajam 
Kryžiui, kuris visai sustabdė tų; 
aukų išsiuntimą. Kai kurių vieto
vių aukų dalį fondaą gavo tiesiog 
į savo iždą, o neperaiuntė JAV 
Raudonajam Kryžiui. 1916 m. fon
dui pavyko surinkti $21,888.81, o 
iki 1917. VII. 1 turėjo pajamų 
$36,717.16. Iki 1920 m. tesurinko 
tik $994.34. Tad iš viso iki 1920. 
I. 1 jis turėjo pajamų $37,711.50. 
Iš jų apie $18.000.00 pasiuntė į 
Vilnių kairiųjų šalpos draugijoms, 
o per $12,000.00 — į Petrogradą 
(Grūdui, Žiburėliui ir kt.), o iš li
kusių užmokėta Bulotą ir Žemaitės 
kelionės bei kitos rinkimo išlaidos.

(Bus daugiau) V. Liulevičius 

aštrumo, kaip būties beprasmy
bės riksmo chaotiškam absur
diškume. Petravičiaus gaivališ
kumas — tai ritmingai pulsuo
jančios būties jėga, tai natūra
liai įsibėgėjusio pavasario gai
vališkumas, kada visa kyla ir 
veržiasi be jokio dirbtinio forsuo 
tumo ir tragikos. Net paradok
siškai keista, kad Petravičiaus 
gaivališkume jauti kaip tik kaž
kokią, begaliniai ilgesingą ra
mybę, tokią, kuri žmogų pagau
na ir neša žvaigždėtą naktį pa
vasario laukų platybėse, dva
siai išsiliejant šitokiais posmais:

Visa būtis — tiktai vieni 
Melsvi skliautai — 
Jr pats į mėlynas gelmes 
Tu paskendai. (Putinas) 
Sakysim, žiūrime į Petravi

čiaus paveikslą “Nakties vizi-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, 1‘rotezfstas 

Aparatal-Protezal. Me<l. ban. 
dažai. Spac. pagalba kojoms 

(Areli Supports) ir t. t.
1RTHOPKDIJOS TEHCNIKOR UAB.

Vai. 9-4 ir 4-8. šeštad. 1-1.
3850 W. 68rd St, Ohieago 29, III

TeL PRospect 8-4084

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 6»rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak, šeštadieniais 10—1 vai. TreCla- 
iienĮ uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

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

Res. HE 6-1670
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GJLNEKOLOGINU CHIRURGIJA 

8449 So. Pulaski Rd. (Cravford 
Medical Boilding) TeL LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia skambinti SU 8-0004

Ofisas 8148 West 68rd Street 
Tel.; PRospect 8-1717 

Resld.: 3241 West Ollth Plaor 
Tai.: REpubUc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DDR. n. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

3801 Weet 63rd Streeet 
Kampas 68-čloe ir California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. rak. 
Šešt. 2—4 vai

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 478-4648 

Res. WAlbiook 5-304* 

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

fet 695-0583 Elgto 
425 No. LIberty Street, 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5840, rea HE 4-8324
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71*t Street 

gaL: pirm., ketv 1-4, vakar. 1-9, 
antr., penkt. 1-5, treč ir šešt tik 
susitarus.
.r.!"‘ " .......... 11 1 ll,p 111 "* 1 * ■....... ..
Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3125

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 5lst Street 
..Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos: pirm., antr., ketvirt 1-9
vai., ponkt. 10 v. r. iki 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. Iki 1 p. p. Ligoniu, 
priima pagal susitarimą.

FeL ofiso 785-4477; Rea. PR 8-6M0 
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
8PECIALYBU — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLDG. 

6440 So. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarime.

Rez. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

6182 So. Kedzle Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitartai* Jei na- 
atslllspla skambiati 4*1 1-4441

ją”. Nėra čia to “vangogiško” 
nerimo, to virpančio nervingu
mo, kur besisukantys žiežirbi- 
niai žvaigždžių kamuoliai degi
na po jomis besidriekiantį nak
ties peizažą beveik apokalipsi
niu siaubu. Pas Petravičių čia 
tik pro lengvą nakties ūkaną 
spindi sodriai prinokusios 
žvaigždės, nepabreždamos jokio 
dangaus ir žemės kontrasto, o 
viską suliedamos ramiai gaiva
liškame visos būties pulsavime. 
Šitokių nuotaikų ir šitokių 
sprendimų paveikslai parodoje 
jautrų žiūrovą labiausiai ir pri
riša. O tokių atrasime visą ei
lę: Tūkstantis akių, Užmiršta 
sodyba, Pelkių gelmė, Mėlyna, 
balta ir žalia, Audra pavakary 
ir kt. Jie, manytume, išsako vi

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpecialybS akušerija ir moterų ligos 
2454 Weet 71rt Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak.

Šešt. 12—3 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGOS 
2737 Weet 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
šeštad. nuo 18 iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta 
Ligonius priima pagal .ualtarlmų 

WA 5-2017.

Ofiso tel. PR 8-2*20 
Namų — rea. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOK ŠA 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
rel. ofiso PO 7-60*0, res. GA >-7178

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 Weat 63rd Street
Vai.; kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Velefonas: GRovehlll 6-15*5
DR. ALDONA JUŠKA 

. AKTŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 
PRITAIKO AKINIUS

2422 We*t Marųuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų, išskyrus trečiadienius, už
daryta. 
Ofiso PR 6-17*5. Res. TR 3-0*81

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 West 51 st Street 
Oakley Medieal Arta

Pirm., antr, ketvirt. ir penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimų.

Ofiso ir buto tel. OLytnpic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Conrt, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. Ir šeš 
tad tik susitarus.

Tel. REllance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad., ketvlrtad ir 
penkt nuo 1—4 p. p., 6-80-8:80
vai. vak. šeštad. 1-4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—* vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTU
MEDICAL BU1LDING

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Res. tel. 23*-2*l*.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HRmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
Valandos pagal susitarimų

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 Weet 63rd Street 
Tel — PRospect 8-7773

Vai.: pirmad. ir ketvlrtad. 1-4 p p., 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-B801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybč — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michlgan, Chicago 28, IU 

Telef. ofiso: Pullman 5-6766 
Namų: Beverly 8-3*46

Pritm. vai.: kasdien 8-8 v v., leM 
1-4 v V. ■- Srečladtsel — uW»<-rts 

sa tai, kuo yra Petravičius 
spalvose.

Viktoras Petravičius šį kar
tą vargu ar yra reikalingas de- 
tališkai šalto ir fachmaniškai 
studijinio aptarimo, nors nevie
nas jo tapinys ir yra labai dė
kinga šitokiai operacijai me
džiaga. Tačiau nenorime paro
dos lankytojui iš anksto vieną 
ar kitą įpirštį, Vienur ar kitur 
dėmesy sukaupti. Petravičiaus 
kūryba yra tokia subjektyviai 
intymi, o drauge ir pasąmoni
niu būties sųypkhnų plati, kad 
kiekvienam žiūrovui tegu būna 
laisvė pačiam pasirinkti, kas ir 
kaip yra artinjiąu savam pasau
liui ir savai ąirdžiai. Paroda 
dar atidaryta, šiandien ir rytoj 
nuo 10 vai. iki 10 vai. vak.

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Ofisas 2659 W. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 PI 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta
Tel. Ofiso PR 6-T800; Namų 925-76M

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. VTPĄUS LIGOS 
5159 So. Damen Avenue 

Valandod: 1-9 p. p.. 
Išskyrus trečiadieni.

Šeštadieniais 10-5 v. p. p.

Ofiso telefonas — OL 4-2421
DR. AL RACKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4307 So. Kedrie Avenue

(Kampas Kedzle ir Arcber)
VAL.: kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak 

Treč. ir gekmad, tik auaitarua

DR. ZIGMAS RUDAITIS
BPEC. ORTHOPED1NES LIGOS

2745 VVest 69th Street
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.; Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryte Ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais b 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpubHc 7-22*0.

DR. ANT. RUDOKAS. Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rčmus
4455 S. California Ave„ YA7-7381
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien; trefi. 
uždara; šešt. nuo 10 v. r.ikl 1 po
piet.

Rea. tel. PR *-6730
DR. L. SEIBUTIS

Inkstų, pūsles lt šlapumo takų 
chirurgija

Ofisas: Naujas adresas: 2454 Wc«( 
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880; 30 N. Mlchi- 
gan avė. Sulte 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimų

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Ofiso tel. itEUance 5-44UO 
Rez. tel. GRovehiU 6-0617

Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p m 
Penkt. ilk 1-8 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Offlso telef. CLiffside 4-28*6 
Resid. telef. WAlbrook 5-30M

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Asljland Avenue 
Bendra praktika Ir specialiai 

clilrtfolja 
Valandos kiekvienų dienų 2 — 4 Ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimų. Šeštadienius nuo * 
v. iki 6 v. v. ijirį_________________

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA ir MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St

Tel. PRospect 8.1228 ar PR 6-5*77 
Ofiso vai.: Ptrm., antr., treč. ir
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimų.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-61*8

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Prilmlnšja ligonius tik susitarus. 

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. *.
Treč. ir šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehlll 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69tb Street 

špedalybe: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS

VALANDOS: 1 ik! 4 ir 6 iki 8 V. » 
Šeštadlenlaa 1 iki 4 vai. 

Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-»40n

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6248 South Kedzle Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 8-8. 

Šeštad. nuo 2 iki 4v Treč. ir sekm 
tik skubiais atvejais ir susltaruu
Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVeat Marąuette Rond
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 ir 8 v. v.

Treč. ir Seštįad. pagal sutartį

DR. P. Z. ZALATORIUS 
gydytojas'Ir chirurgas

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-665* 

Rez. 6000 So. Ashland Avenue 
Vai. 11 v. ryto iki 2 v. p. p. 6-7 v. v.

■«



Inkaras prie Vatikano
Buvo tokia karšta diena, ka

da pavasaris laužte laužėsi. At
siradom pasaulinės parodos 
aikštėje ties Vatikano paviljo
nu. Kitą dieną turėjo būti to 
paviljono atidarymas. Aplinkui 
pastatą maišėsi saulės nudegin
ti darbininkai. Šaligatvyje sto
viniavo visokie rangovai, meist
rai, išbėgę valandėlei ^atsipūsti.

Ir koks džiaugsmas, kad ta
me tautų mieste atsirado dau
giau lietuvių. Su foto aparatu 
bestovįs Vytautas Maželis. Lyg 
koks medžiotojas tykoja gro
bio — gero motyvo ir gero pa
spaudimo. Mus atvežęs Vytau
tas Augustinas tuoj išsitraukė 
savo kamerą. Dail. V. K. Jony
nas, mus pravežęs pro sargybas, 
šitoje aikštėje buvo lyg namie. 
Jo čia daug kartų buvota. Ugi 
skulptorius Vytautas Kašuba, 
pavargęs nuo darbo. Išėjęs iš 
paviljono parūkyti, atsikvėpti. 
Su pluoštu “bliuprintų” atėjo 
agronomas Jurgis Sinusas. Jis 
vadovavo lauko dekoravimo 
darbams. Jo darbininkai sodino 
gėles, atvežtus medžius. Pasku
tinės darbo valandos, paskuti
nieji nušvarinimai, dekoravi
mai, pakaišymai. Ir tiek lietu
viškų rankų čia triūsė, kad pa
rodos lankytojai atėję galėtų 
pasidžiaugti.

Vatikano paviljonas yra prie 
parodos įžymybių. Čia yra bran
giausias parodos eksponatas — 
Mykolo Angelo Pieta. • Ją pa
matę, apžiūrės ir visą moder
niai įrengtą paviljoną, matys 
ir lietuvių darbus. Tuos lietuvių 
darbus ir mum tada norėjosi 
pamatyti.

Kur tik buvosi knibždančioje 
parodos aikštėje, beveik iš vi
sur matysi Vatikano paviljono 
liekną kryžių. Tai lietuvio dai
lininko — V. K. Jonyno dar
bas. Jis nuskynė lyg kokias 
lendres ir pamerkė kupulo tau
rėje. Kryžius padarytas iš plo
nų metalinių virbalų, kurie ky
la iš kupolo ir susipina su sker
siniais lengvais virbalais. Atro
do lyg spindulių pluoštas. Kry
žius 42 pėdų aukščio. Skaisčiai 
jis žėri saulėje ir vakare, kai 
užsidega spalvotos šviesos.

Žengiant pro frontinį įėjimą, 
kur plevėsuoja vėliavos, neiš
vengiamai patrauks dėmesį di
delė skulptūra, kuri primena

Rašytojas Paulius Jurkus, dail. 
V. K. Jonynas ir fotografas V. 
Augustinas prie Vatikano pavil
jono centrinio įėjimo.

Nuotrauka Vyt. Maželio 

lyg inkarą. Jei kas šiek tiek do
misi menais, tas sustos pasižiū
rėti. Ten ras įrašytą tokią pa
vardę — V. K. Jonynas. Taip. 
Tai grafiko V. K. Jonyno skulp
tūra, su kūrybiniu polėkiu, su 
grafiko braižu.

Skulptūra pritvirtinta ant 
sienos lenkimo, 27 pėdų aukš
čio, 21 pėdos pločio. Joje su
telkta daug bažnytinės simboli
kos. Kairėje — vaizduojama 
kovojanti Bažnyčia; ten matai 
Avinėlį ir taurę; dešinėje — 
kenčianti Bažnyčia — angelas 
iš skaistyklos vaduoja sielas. 
Žvilgsnį į viršų nuveda žėrin
tys mozaikos stiklai, pilki ak
menėliai, sudėlioti eilėmis. Pa
čiame viršuje vaizduojama 
triumfuojanti Bažnyčia.

Skulptūra padaryta iš spe
cialiai lengvos medžiagos, api
purkšta cementu. Moderni, pa
traukli.

Nužengęs pro duris, perėjęs 
pro pirmojo aukšto eksponatus 
ir Pietą, antrame aukšte pate-

Paulius Jurkus

'kši į koplyčią. Čia V. K. Jony
nas padarė didžiajam altoriui 
apačią. Patraukia akį du da
lykai — neįprastinės medžiagos 
ir forma. Altorius išlietas iš 
aluminijaus. Kai kurios vietos 
nušlifuotos, kai kur palikta juo
da. Visa atrodo lyg du delnai, 
kurie susiglaudę neša žuvį, per
gintą plonais virbalais.

Jei koplyčioje bus kokios iš
kilmės, tai pamatysi ir dar vie
ną V. K. Jonyno kūrinį — 
monstram iją, kuri šiaip stovi 
zakristijoj užrakinta.

Monstrancija visus patrauks 
ir nustebins savo originalumu. 
Jos siluete Jonynas nupiešė ba
landėlį — šv. Dvasios simbolį. 
Balandis išskėstais sparnais lei
džiasi žemyn. Jo snapas susilie-

Dail. V. K. Jonyno sukurtas Vatikano paviljono frontinės skulp
tūros bareljefo fragmentas, simboline prasme vaizduojąs šv. Petrą.

Dail. V. K. Jonynas savo studijoje prie Vatikano paviljono fronti
nės skulptūros bareljefo darbo metu. Fotografijoje matomas ange
lo fragmentas.

Nuotrauka V. MaželioNuotrauka V. Maželio

Vatikano paviljono f rentinis įėjimas. Kairinėje sienos pusėje matyti dail. V. K. Jonyno bareljefine 
skulptūra, 27 pėdų aukščio ir 21 pėdos pločio, vaizduojanti kovojančią, kenčiančią ir triumfuojančią 
Bažnyčią. Kupolo bokšte matome koplyčios centrinį Kryžių,

Nuotrauka V. .Maželio

ja su monstrancijos kotu. Tarp 
išskėstų sparnų yra dėžutė os
tijai. Aplink dėžutę perpinta 
lengvais virbalais, įdėtas kry
želis. Balandis iš aluminijaus. 
Kai kur metalas nudailintas, 
kai kur paliktas juodas. Tas 
suteikia faktūrinio turtingumo, 
elegancijos. Kotas ir dėžutė os
tijai, virbalai — auksiniai. Tie 
šiltų ir šaltų spalvų deriniai čia 
žaidžia dar įvairiausiais atspin
džiais.

Besileisdamas laiptais žemyn, 
ant šv. Petro rotundos pama
tysi skulptoriaus Vytauto Ka- 
šubos kūrybą.

Trijuose šonuose iškabinti 
švine iškalti Šv. Rašto tekstai. 
Iškalta ne vienoje rėmintoje 
lentoje, bet juostomis. Lyg ko
kias telegramos juostas ten per
vedi akimis. Vienoje lentoje pri
dėta Šv. Petro bazilika Romoje, 
kitoje — Washingtono katedra, 
trečioje — New Yorko katedra. 
Darbas atliktas švariai, su įgu
dusio skulptoriaus jautrumu bei 
gracija.

Vytautas Kašuba dar padarys

šiam paviljonui švininį šv. Jo
no Krikštytojo bareljefą. Skulp
tūra buvo vėlai užsakyta ir dar 
nebaigta.

Dekoravimo darbam pakvies
ta ir Aleksandra Kašubienė. Jai 
pavesta sutvarkyti antikinių 
kryžių kolekciją, kuri dar pa
rodoje neišstatyta.

Tai visi lietuvių menininkų 
darbai šiame paviljone. Jais pa
sidžiaugi, kaip džiaugies kiek
vienu lietuvišku kūrybiniu lai
mėjimu. Mūsų menininkai jau 
taip užsirekomendavo, kad juos 
kviečia dekoruoti pirmaeilius 
šio krašto pastatus, šios paro
dos Vatikano paviljoną. O jie 
laimi ir prasiveržia pro didelę 
konkurenciją todėl, kad jie sa
vo kūryboje nesustingo, nes 
nuolat žengia pirmyn ir ieško 
naujų meno formų.

Iš lauko aplink paviljoną dar 
yra pritvirtinta dešimt didelių 
cementinių reljefų (11 pėdų ant 
5 pėdų). Juos atliko D. She- 
pherdas, V. K. Jonyno mokinys, 
tos pačios bažnytinio meno stu
dijos dailininkas.

Kaip žiūrėti i Skiemonių 
Apsireiškimą J

Stasys Yla

Žinios apie Skiemonių įvykius ateina 
įvairiais keliais. Vienos iš komunistinės 
spaudos, kitos laiškais, trečios per atvyks- 

• ► tančius į Vakarų pasaulį.
Pirmoji vieša reakcija tilpo komunistų 

oficioze “Tiesoje”. “Tiesos” korespondentas 
V. Miniotas plačiau atpasakojo įvykį ir pri
dėjo savo komentarus su kaltinimais Skie
monių klebonui A. Papučkai, jog jis visą tą 
istoriją esąs sugalvojęs. Vėliau iškilo regė
tojos Romos Macvytės liudijimas, kuris Lie
tuvoj, atrodo, nurašinėjamas ir eina per 
rankas. Keletas nuorašų yra pasiekę ir lais
vąjį pasaulį.

Apie įvykį Lietuva pirmiausia sužinojo 
iš komunistinės spaudos. Žmonės pradėjo 
plaukti iš visur, pastaruoju laiku net iš Uk
rainos, Gudijos, Latvijos. “Žmonių ten vi
suomet pilna: eina, važiuoja net iš toli leng

vom mašinom” (laiškas). Didesni ar mažes
ni būriai, o kartais ištisos minios, kaip ra
šoma laiškuose, meldžiasi ir gieda apsireiš
kimo vietoje. ‘“Buvo tylus vakaras, tai už 
2 kilometrų išgirdom, kaip žmonės gieda ir 
meldžias” (laiškas). Skiemonių bažnyčioj 
ištisom dienom ir net naktim klausoma iš
pažinčių. Dvasiniai atsivertimai gausūs. Esa
ma ir įvairių pagijimų, net iš kaulų tuber
kuliozės ir kitų sunkių ligų. “Mūsų Marija 
daug jau kam padėjo — kam akis, kam ran
ką sugrąžino” (laiškas).

Apsireiškimo kultas vyksta spontaniš

kai. Jis nei skatinamas, nei draudžiamas iš 
bažnytinės pusės. Sovietinė valdžia — vie
tinė ar įsakyta iš viršaus — praėjusią va
sarą bandė drastiškai kovoti su plūstančių 
maldininkų miniomis. Tačiau ir šios prie
monės nesulaiko žmonių. Jau yra parašyta 
“Giesmė į Mariją Skiemonyse” ir giedama 
Lietuvoj. Kažkoks dailininkas parengęs al
torių su Apsireiškusios paveikslu, kurį vie
tiniai ateistai jaunuoliai bandė išniekinti, 
net uždegti, bet juos ištikusios nelauktos 
nelaimės.

Per dvejus metus nuo įvykio buvo gali
ma surinkti daugiau medžiagos, ją palygin
ti ir šiek tiek patikrinti. Prieš vertinant 
įvykį, pirmiausia tenka pakartoti jo eigą, 
juoba, kad ne visi apie tai buvo skaitę ir 
gal ne viskas mūsų spaudoje dar buvo 
skelbta.

Kaip Marija pasirodė ir atrodė?

Apsireiškimas įvyko Janonių kaimo lau
kuose, kuris dabar priklauso kolūkiui. Pir
mas regėjimas buvo 1962 liepos 13 — penk
tadienį 11 vai. vakare. Regėtoja Roma Pran
ciška Macvytė, aštuoniolikmetė (g. 1944. I. 
23), ėjusi dobilų lauku pas karvę ir staiga 
pamačiusi nepaprastą šviesą. Dar paėjusi 
pirmyn, pamačiusi altorių, kaip Skiemonių 
bažnyčios didysis altorius, kuriame degė 
dvi eilės žvakių, kiekvienoj po penketą. Al
toriuje stovėjusi Marija balta suknele, per
juostu mėlynu kaspinu. Ji laikiusi pakėlusi 
rankas, kaip laiko kunigas šv. Mišių metu. 
Virš galvos buvęs tamsus dangus, kuriame 
mirgėjo daug žvaigždžių. Marijos plaukai 
buvę palaidi, geltoni, lyg auksas, ilgi — li
gi kojų.

Vieta, kur Marija pasirodė, buvo dobi
lienoj, 46 žingsniai ligi sodybų šulinio. (Mac-. 
vyčių sodyba nuo šulinio — apie 100 met
rų). Marija žiūrėjus sodybų linkui; už Ma- 
rijos nugaros buvusi Petro Sadūno sodyba. 
Tas įtirfnas Regėjimas trukęs apie 5—10 mi
nučių. Mergaitė tuo metu, atrodo, nieko Ma
rijos neklausė ir Marija taip pat nekalbėjo.

Antras regėjimas įvyko šeštadienį tą pa
čią vakaro valandą, kai mergaitė, motinos 
ir kaimynės Duntienės patariama, paėmusi 
rožinį į rankas, ėjo į tą pačią vietą. Pu
siaukelėj ją apėmusi didelė baimė. Priėjus 
prie šulinio ji sustojusi ir staiga pamačiusi 
Mariją. Iš karto puolusi ant žemės ir ke
liais artėjusi prie jos. Šį kartą Marija sto
vėjusi ne ant altoriaus, bet ant nedidelio 
staliuko, kuris buvęs apdengtas balta dro
bule su kryžiukais.

Marija buvusi apsirengus kaip ir pirma. 
Jos plaukai buvę tokio pat ilgumo, ant gal
vos buvusi lyg karūna, lyg erškėčių vaini
kas. Dabar Marija laikiusi rankas suglaus
tas, o ties krūtine, kairėj pusėj, buvusios 
priglaustos pražydusios lelijos.

Marija atrodžiusi truputį didesnė už mer
gaitę. (Mergaitės ūgis 160 cm.) Marijos bal
sas, kalbant, buvęs vidutinio stiprumo, la
bai gražus, kaip penkerių metų vaiko. Ma
rijos akių mergaitė negalėjusi įžiūrėti, nes 
šviesa buvusi labai stipri. Žiūrėjusi tik į 
lūpas ir ją visą.

Ką Marija kalbėjo mergaitei?

Prisiartinusi keliais prie Marijos, mer
gaitė atsistojusi, kad galėtų pabučiuoti jos 
kojas. Pabučiavusi tą vietą, kur kojos ga
lėjusios būti. Jos buvusios pridengtos rūbo 
ir ji jutusi, kad bučiuojanti rūbą, o ne kokią 
kitą medžiagą. Po to mergaitė atsiklaupusi 
ir visą laiką klūpojusi ir verkusi. Pro aša
ras ji klausė Mariją:

— Švč. Mergele, kodėl man antrą kartą 
pasirodei ? Kodėl nepasirodei kunigams, vys
kupams ar maldingiems žmonėms, o man, 
tokiai menkai dulkei?

Marija atsakė:
— Mergele lelija, tu buvai to verta.
Tada mergaitė prašė:
— Švč . Marija, gelbėk žmoniją nuo pra

žūties ir ligų.
Marija atsakė:

— Žmoniją išgelbėsiu nuo pražūties ta
da, kai pasaulis pasidarys maldingas, o aš 

tave išgelbėjau nuo mirties, nes būtum šį 
mėnesį mirusi. Prieš šv. Jokūbo penktadienį 
prieik išpažinties, nes tai būtų buvusi tavo 
mirties diena. Prašyk žmonių, kad penkta
dieniais nevalgytų mėsos.

Švč. Mergelė toliau kalbėjo:
— Visiems, kurie tiki, kai sakysi mano 

šv. žodžius, prašyk sukalbėti po vieną po
teriuką. Netikintiems netark nė žodžio.

Marija vis verkusi. Didelės auksinės aša
ros blizgėjusios, riedėjusios per veidą ir kri
tusios ant jos rūbų. Aplink staliuką žydėję 
auksiniai dobilai. (Pievoje tuo metu dobilai 
buvę nupiauti ir sukrauti į žaiginius.)

Tada mergaitė, susiėmusi rankas, prašė 
Mariją, kad duotų nors vieną jos ašarą ir 
kad paliktų dobilus, žydinčius auksu. Bet 
Marija atsakė:

— Dobilai ir ašaros tai ne stebuklas. Aš 
padarysiu didesnį stebuklą, kada pradės

Skiemonių bažnyčia ir varpinė

žmonės melstis, kad net visas pasaulis tvis- 
kės ir mirgės.

Mergaitė dar paklausė Mariją:
— Ar yra kokia teisybė apie paparčio žie

dą, kada žmonės jo ieško per Jonines?
Marija atsakė:
— Didesnės laimės niekur nerasi ir jos 

nebus, kokią tu čia pamatei.
Mergaitė vis verkė. Tada Marija jai tarė:

— Neverk, eik linksminkis su jaunimu, 
kaip ir ėjai, tik gražiai. O dabar eik namo, 
prikelk sesutes, broliukus ir tėvelius ir, kai 
sukalbės poterėlį, pasakyk, ką matei. O da
bar linkiu ilgo amžiaus ir laimingo gyveni
mo.

Mergaitė dar klausė Mariją:
— Kada dabar apsireikš! ?
Marija atsakė:
— Daugiau čia neapsireikšiu. Dabar ap

sireikšiu Egipte su dviem angelais. O jeigu 
tave kas nors užpultų — engėjai ar kas 
nors, tai ateik į šią vietą pasimelsti, aš tau 
visada duosiu patarimą.

Po to Marija iškėlusi rankas virš mer
gaitės galvos ir dingusi; dingusi lyg artė
dama į mergaitę.

Pirmieji, kuriem tą pačią naktį mergaitė 
papasakojo įvykį, buvo jos tėvai ir sesuo 
Onutė. Kaip Marija buvo prašiusi, jie prieš 
tai sukalbėjo po poterėlį. Brolis Bronius tuo 
metu buvo pas draugus. Kaip grįžo, Romutė 
ir jam papasakojo, sukalbėjus vieną poterė
lį. Kita kaimynų šeima matė šviesą, bet ne
suprato, kas čia vyksta.

Macvytės liudijime, tarp kitko, yra pri
dėtas vienas priedas, kuris turi ryšio nebe 
su apsireiškimu, bet su prasidėjusiu kultu. 
Po vienuolikos dienų, liepos 25-tą, dvi mo
terys su dukterimis iš kaimo atėjo į apsi
reiškimo vietą melstis. Prie jų nuėjo ir Mac
vytės motina su dukra Onute. Tur būt ne
norėdamos, kad kas pastebėtų, jos sulindo 
į dobilų žaiginį, kuris buvo už pusantro 
žingsnio nuo apsireiškimo vietos. Pasimel- 
dusios, jos išėjo iš žaiginio ir pamatė šviesą 
apsireiškimo vietoj, šviesa buvusi tokia, lyg 
kad suguldytum ant žemės keletą šviečian
čių prožektorių. Onutė greit parbėgo namo 
pasakyti, ką matė. Tėvas — Macvys pirma
sis išskubėjo ir dar matė gęstančią šviesą. 
O kai paskui išėjo Romutė, šviesos jau 
nebuvo.

(Nukelta į 4 psl.)



Kaip žiūrėti į Skiemonių 
Apsireiškimą?

(Atkelta iš 3 psl.).
Tikėtinumo klausimas

Pirmas dalykas, kuris turi rūpėti kiek
vienam tiriančiam įvykį, tai liudijimo pati
kimumas. Svarbiausia liudytoja yra regėtoja. 
Ji, kaip rašo “Europos LF Bičiulis” pagal 
žinias, gautas iš Lietuvos, buvusi apklausi
nėta daugelio civilių ir dvasiškių ir rasta vi
siškai normali, sveika mergaitė. Prieš regė
jimą ji nepasižymėjo kokiu ypatingu pamal
dumu; nebuvo nei davatka, nei sentimenta- 
listė religiniuose dalykuose. Buvo prakti
kuojanti, bet niekuo neišsiskirianti iš kitų. 
Tokia liko ir po regėjimo. Iš paties regėjimo 
ji nedaro jokios reklamos. Kieno nors pa
klausta, ramiai ir visada vienodai pasakoja, 
kaip buvo. Komunistų ji buvusi tardoma, 
grasinama ir draudžiama kalbėti. Bet ji ne
bijo ir kartoja, ką mačiusi.

Vienas jos apklausinėjimas (atrodo, baž
nytinis) buvo padarytas praėjus trim savai
tėm .nuo regėjimo. Apklausinėjimas užtru
kęs nuo 10:30 ligi 4:00 po pietų. Mergaitės 
laikysena per visą apklausinėjimą buvusi ra
mi, nuolanki, džiaugsminga ir nuoširdi. Sa
vo liudijimą, kaip rašoma, ji duodanti blai
viu protu, laisva valia bei tyra širdimi, su
prasdama, ką sakanti ir kam sakanti.

Taigi mergaitės asmuo ir jos laikysena 
prieš ir po regėjimo nekelia įtarimų ar abe
jonių tikėtinumo prasme. Jos motyvai liu
dyti įvykį yra grynai tikėjimiški.

Kitas klausimas, labai svarbus, tai ar 
pasakojimo turinyje, ypač Marijos žodžiuo
se, kuriuos mergaitė perduoda, yra kas nors 
priešinga ar nesuderinama su tikėjimo tie
somis bei dvasia? Atrodo, šito taip pat nė
ra, bent nebūtų galima įžiūrėti. Priešingu 
atveju, tektų galvoti, jog kažkas netvarkoj 
paties įvykio pagrinduose.

Dėl paties pasirodymo tikslo ir prasmės
Šis įvykis iškelia naują ir bene svarbiau

sią klausimą, būtent — kokia būtų buvusi 
Marijos pasirodymo intencija, tikslas, 
prasmė?

Tiesioginio atsakymo nerandame pačia
me apsireiškimo turinyje. To nepasako nei 
& arija savo žodžiais. Tačiau iš ženklų ir 
Marijos žodžių galima ieškoti netiesioginio 
atsakymo.

Vienas dalykas atrodo būdingas, kad Ma
rija pirmą kartą pasirodė bažnytiniame al
toriuje, o antrą sykį — ant paprasto staliu
ko, koks būna šeimose. Bažnytiniame alto
riuje ji prisistatė kaip “Orante” — tokioj 
pozoj, kaip ikonografijoj ji vaizduojama pa
keltom, atskleistom rankom tarsi kunigas 
mišių metu. Ant šeimos staliuko — antru 
atveju — Marijos rankos jau buvo suglaus
tos, kaip kad ji vaizduojama Nekalto Pra
sidėjimo paveiksluose; šiuo antru atveju 
jos rankos glaudė ir nekaltybės simbolį — 
lelijas. Be kitko, bažnytiniame altoriuje Ma
rija buvo tyli — nekalbanti, o ant šeimos 
stalo — bylojanti.

šie ženkliniai - simboliniai skirtumai yra 
virti dėmesio. Atrodo, jog Marija lygiai no
ri likti besimeldžianti (Orante), taip pat ir 
garbinama, bažnyčių altoriuose, kaip ir šei
mų židiniuose. Bažnytiniai altoriai, galimas 
dalykas, bus toliau naikinami ir kultas tu
rės vis labiau glaustis ■ privačiuose namuose, 
šeimose. Ant privataus namų stalo Marija 
prisistato kaip Nekaltoji Mergelė pasipuo
šus lelijomis, kaip tai jau buvo mūsų tau
toje iš seno įprasta ją garbinti. Marija ne 
tik pati glaudžia prie savęs lelijas, bet ir re
gėtoją vadina “mergele, lelija”. Bažnyčioje 
ji meldžiasi — užtaria, bet nekalba — ne
moko; tai jos Sūnaus (ir jo parinktųjų) pri
vilegija. Bet kalba — moko iš šeimos pje
destalo; čia ji Mergelė ir Motina — Auk
lėtoja.

Kiti du dalykai, atrodo, specialiai pabrėž
ti, turint galvoj dabartinius apsileidimus 
pasninko bei maldos srityje. Marija pirmą
kart pasirodė penktadienį ir antrą sykį pri
minė penktadienius. Ji ragino regėtoją eiti 
išpažinties taip pat penktadienį (prieš šv. 
Jokūbą) ir ragino prašyti žmonės, kad penk
tadieniais pasninkautų. Kitas dalykas — dėl 
privačios, asmeninės maldos, vadinamų po
terių. Marija dviem atvejais tai primena. 
“Prašyk sukalbėti po vieną poteriuką — vi
siems, kurie tiki”. Vertas dėmesio ir tas po
terių ryšys su pasakojimu apie Mariją. Ge
rajai naujienai priimti reikia maldos, reikia 
dvasinių susitelkimo ir atsivėrimo.

Trečias savo visuotinumu reikšmingas da 
lykas — tai pasaulio gelbėjimas. Marija ža
da išgelbėti žmoniją nuo pražūties, kai pa
saulis pasidarys maldingas. (Panaši sąlyga 
ir Fatimos pažaduose.) Kitoj vietoj Marija 
vėl kartoja: “Aš padarysiu didesnį stebuk
lą, kada pradės žmonės melstis”. Iš to gali
ma spręsti, jog Marijos pasirodymo tikslas

— pažadinti žmonių tikėjimą ir maldingu
mą, kad Dievas apsaugotų žmoniją ir Lie
tuvą nuo pražūties.

Panašumai su šiluviniu apsireiškimu
Šis apsireiškimas turi kai kurių panašu

mų su šiluviniu. Marija pasirodė tenai ir 
čia nuošalumoj — laukuose. Tačiau tie lau
kai Šiluvoj priklausė bažnyčiai, toj vietoj, 
prie akmens buvo paslėpti reikšmingi baž
nytiniai dalykai. Janonių atveju toji vieta 
(žemė) kitados buvusi paaukota bažnyčiai 
statyti, bet kilęs karas tai sukliudęs.

Abiem atvejais Marija pasirodė palai
dais plaukais, kaip mūsų krašte būdinga 
mergaitėms. Rytietiniai papročiai dengia 
galvą visoms moteriškoms, tuo tarpu mūsų 
tautoj paprotinis galvos dengimas liečia tik 
ištekėjusias. Tuo galvos nedengimu, tais pa
laidais plaukais Marija prisistato mums kaip 
mergaitė — Mergelė (Virgo). Būdinga, jog 
ir regėtoja savo liudijime Mariją vadina 
tik “Švč. Mergele”, niekad Dievo Motina. 
(Be kitko, Macvytės liudijime nevartojamas 
žodis “Panelė” — tik “Mergelė”.) Marijos

Roma Macvytė

mergystė, pabrėžiama tuo pačiu būdu dvie
juose pasireiškimuose, pasidaro verta dė
mesio mūsų lietuviškajai Marijos ikonogra
fijai. Dailininkai turės išsivaduot iš rytieti- 
nio (nūnai ir Vakaruose būdingo) Marijos 
galvos dangstymo.

Labiausiai krinta į akis tas Marijos 
graudis, tos ašaros tiek Šiluvos, tiek Jano
nių pasirodyme. Anuo metu Marija, klau
siama, ko verkianti, atsakė: “Čia buvo gar
binamas mano Sūnus, o dabar ariama ir sė
jama”. To meto diduomenės žvilgsnis, iš tik
ro, buvo nukrypęs nuo Kristaus į žemę — į 
lobį. Žymi dalis didikų ir bajorų buvo nu
ėjusi ligi visiško Kristaus dievybės neigimo. 
Nūnai padėtis atrodo gal dar liūdnesnė. Ne
be atskiri sluoksniai, bet visa tauta yra iš
statyta pavojui visiškai prarasti tikėjimą 
ir doros pagrindus, šį kartą Marijos aša
ros regėtojai atrodė ypatingai didelės. Ma
rijos galvą puošė karūna, panaši į erškėčių 
vainiką.

Taigi, Marija antrukart prisistato mūsų 
tautai, o gal ir žmonijai, skausminigos Mer
gelės pavidalu. Žiūrint ikonografiškai, tai 
kažkas nauja mūsų krikščioniškai sąmonei. 
Lig šiol bažnyčiose ir mūsų. liaudies mene 
Skausmingoji buvo vaizduojama tik Motina 
su nuimtu nuo kryžiaus Sūnumi.

Skausmingoji Motina buvo simboliu ty
lios, sukauptos, rymančios — ta prasme pa
syvios ir receptyvios kančios, priimančios 
Dievo lėmimą. Tai aukos kančia, ne veiklos 
— rūpesčio, užuojautos, pagalbos.

. Nūnai net dviejuose apsireiškimuose Ma
rija prisistato verkusi ir kartu verkianti. Ji 
ateina, pasirodo, susiranda tarpininkus ir 
jiem kalba. Aišku, šis skausmo įkvėptas 
veiklumas yra motiniškas, bet gal dar la
biau moteriškas - mergaitiškas. Ji nori pa
dėti savo Sūnui, gydydama jo Mistinio Kūno 
narių — tikinčiųjų žaizdas. Šiluvoj ji tapo 
"Ligonių Sveikata — toks jai buvo duotas 
titulas dėl daugelio pagydymų, fizinių ar 
dvasinių. Nūnai Janonyse ji daro tą patį.

Ar dėl to ji čionai gydo, kad regėtoja 
to prašė? Nebūtinai, nes pats jos apsireiš
kimas, kaip rodo visi buvę apsireiškimai, 
yra lyg neatsiejamai susijęs su gydomąja 
veikme. Tik įdomu, jog ir regėtojai, kaip 
mergaitei, išsprogo panašus veiklinis rūpes
tis, pro jos ašaras: “Švenčiausioji Mergele, 
gelbėk žmoniją nuo ligų”.

Džiaugsmas ir asmeninė laimė

Jei Skausmingoji Motina guodžia liūdin
čius dėl artimųjų mirties, dėl pačios kan
čios ir gyvenimo vargų, tai Verkianti Mer-

LENKIJOS TŪKSTANTMETIS
Lenkijos valstybinė leidykla 

Varšuvoje neseniai išleido ang
lų kalba stambią knygą, para
šytą trijų lenkų istorikų, nu
šviečiančių lenkų valstybės 
tūkstančio metų valstybingu
mą. Tačiau knyga nėra skersi
nis Lenkijos istorijos piūvis, o 
greičiau trijų didžiųjų Lenkijos 
laikotarpių istorija, parašyta 
trijų autorių, kurie išsiskiria 
ne tik savo stilium, bet ir ak
centuojamu dėmesio centru.

Aleksandras Geištoras dau
giausia rašo apie valstybės su
kūrimą, kaip tautos anoniminių 
kūrėjų darbą, Stanislovas 
Herbstas labiausiai kreipia dė
mesį į mišinį įvairių įtakų, su
kūrusių lenkų kultūrą, o Bogu
slavas Lesnodorskis — į pastan
gas atgauti nepriklausomybę 
1795—1918 m. tautos pavergi
mo laikotarpyje.

Knyga parašyta rimtai. Ji 
yra įdomi ir svetimšaliui. Juo 
labiau ji yra įdomi ir mums — 
lietuviams, kurie, kaip lenkų 
kaimynai, geruoju ir bloguoju 
tą tūkstantmetį su jais greta 
esame išgyvenę. Todėl būtų pra
vartu, kad mūsų istorikai į tą 
knygą atkreiptų savo dėmesį ir 
pasisakytų dėl joje keliamų san
tykių su lietuviais.

Autoriai, rašydami apie Len
kijos valstybės sudarymą, tei
singai teigia jį buvus išvidinių 
jėgų išdava, kada pačioje pra
džioje Lenkija yra buvusi vie
nalytis etninis vienetas iki 
XIV šimt. antrosios pusės. Ta
čiau, pradėjusi arčiau santy
kiauti ir glaustis prie Lietuvos, 
o galiausiai sudariusi su Lie

tuva uniją, ji patapo daugia
taute valstybe. Po unijos lenkai 
tesudarė tik 40% visų gyven
tojų. Toji unija ją įtraukė į di
delį ginčą su Lietuva dėl Gudi
jos ir Ukrainos, kuris amžių 
eigoje ne tik buvęs pralaimėtas, 
bet ir privedė kadaise galingą 
Lenkijos valstybę prie savo ne
priklausomybės praradimo. Čia 
konstatuojam visai naują lenkų 
istorikų pažiūrą į Liublino uni
ją, nes, kaip gerai žinome, se
nieji lenkų istorikai tą uniją 
tiesiog dievino. Nors gerokai 
čia nusvėrė išorinės priežastys, 
bet daug reiškė ir išvidinės.

Lietuvos asimiliavimas buvęs 
įvykdytas, sulenkinant jos'bajo- 
riją bei poniją, kurių dvarai bu
vę daug didesni už lenkų ponų 
bei bajorų turimus Lenkijoje. 
Tie milžiniški lietuvių dvarai, 
laikui bėgant, tapę galingu vi
sos bajorijos akstinu ir stipriai 
įtaigavę socialinę, ekonominę 
bei politinę pačios Lenkijos rai
dą.

.1. M. RUDIS
Lietuvis savininkasALYVA

Gyvenamų bei industrinių 
pastatų šildymui.

BANNER OIL CO.
Tel. CO 4-7465

Elektriniai vėsinamas. Atvykit į mūsų restoraną-lounge, kur 
valgių pasirinkimas įvairus, nebrangios kainos ir taip pat di
džiausias pasirinkimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. drau
gijos, klubai ir vienuolynų rėmėjų draugijos susirinkimams ir 
posėdžiams bankieto patalpomis naudojasi nemokamai. Telpa 
virš 300 asmenų. Kad būtumėt ižtikrinti dėl vietos, patelefo
nuokite 436-4622. Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. nakties.

virš 300 sėdimų vietų

Artesian Restaurant
AND LOUNGE

2432 WEST 63rd STREET 
Jau yra pilnai įrengtas ir veikia,

Čia galite netik gerai ir nebran
giai pavalgyti, bet atšvęsti krikš
tynas, vedybas, sukaktuves ir ki
tokias Jūsų šeimynines ar visuo
menines progas.

gėlė — gydo ir grąžina gyvenimo džiaugs
mą. Argi ne džiaugsmas galėti vėl dirbti, 
veikt, siekt, kovot atgautomis jėgomis? Bet 
Marijos mintis, atrodo, siekia toliau. Įsidė
mėtini žodžiai regėtojai, išgelbėtai iš mirties:

— Neverk, eik linksminkis su jaunimu, 
kaip ir ėjai, tik gražiai!

Džiaugsmas daugelio tikinčiųjų pasąmo- 
nyje yra tapęs lyg neleistinu dalyku, lyg 
įtartinu, mažiausiai nesiderinančiu su Kris
taus religijos dvasia. Ir religijos priešai (ne
išskiriant komunistinių ateistų) skelbia, jog 
krikščionybei rūpi tik žmones paruošti mir
čiai, o ne gyvenimui. Bet argi Marijos Sū
nus nekalbėjo apie gyvenimą, pilną gyveni
mą, apie karališką puotą, apie paukščius, 
kurie moka gyventi ir be rūpesčių. Juk gy
venimas nėra tik kryžius, bet ir žydinčio 
džiaugsmo gėlės. Marija, rodos, kalba per 
vieną mergaitę visiem: “Neverkit, eikit ir 
džiaukitės, tik gražiai!

Šioj vietoj gal neatrodys banalus ir pa
čios regėtojos klausimas Marijai;

— Ar yra kokia teisybė apie paparčio 
žiedą, kada žmonės jo ieško per Jonines?

Paparčio žiedas yra fatalinės laimės sim
bolis. Gal tas simbolis nūnai lenkiamas ki
tai reikšmei: ieškoti laimės ir išganymo so
vietinėj - ateistinėj sistemoj. Aklas prieta- 
rinis. laimės ieškojimas yra būdingas dau
geliui žmonių, gyvenančių ypač modernios 
civilizacijos sąlygose. Ta prasme pagoniš

Kartu su tuo Lenkijoje vyko 
priešingas visoje Europoje be- 
įsigalinčiai santvarkai procesas. 
Tuo tarpu kai Prancūzijoje, 
Anglijoje ir kitur iškilo abso
liutinės tautinės valstybės, 
mieščionijos remiamos, Lenkijo
je viskas vystėsi atbulai. Kara
liaus valdžia, užuot stiprėjusi, 
tolydžio smuko, tuo tarpu kai 
valstybės seimai ir sričių seime
liai vis didino savo įtaką, kol 
galiausiai jie tapo tik galingos 
ponijos įrankiu. Besibaigiant 
septynioliktajam šimtmečiui, 
jau nebebuvo galima išleisti jo
kio įstatymo, nes jo nepraleis
davo liberum veto.

Ir čia knygos autoriai mato

svarbiausią Lenkijos smukimo 
priežastį. Nors pagaliau prie 
bedugnės kranto lenkai tada su
siprato ir mėgino reformuotis, 
tačiau jau buvo per vėlu, nes 
gobšūs kaimynai ją išdraskė į 
gabalus. Patekę svetimųjų prie- 
spaudon, lenkai nenurimo ir tri
mis sukilimais mėgino nusikra
tyti jungo, tuo parodydami, kad 
jie niekad nesusitaikins su pri
mesta vergija, niekad nepasi
duos rusinimui ir vokietinimui. ’

MILLENNIUM, by Aleksan- 
der Gieysztor, Stanislaw Herbst 
and Boguslaw Lesnodorski. Po- 
lonia Publishing House. War- 
saw.) P. G.

Klaidaspridėti keliones 
1 kjunlmry.

Aprūpins Jus pilnai kelionėms, sutvarkys jums keliones dokumen- 
tus, parūpins bilietus lėktuvais, traukiniais, laivais ir autobusais 
keliauti Europoj, Azijoj ar kt. kontinentuose, taipgi P. Amerikoj, 
Kanadoj ir įvairiose vietose Amerikoj. Atdara 6 dienas savaitėje.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU, Ine. 
2451 S. Oakley A«e„ Chicago, III. 60608. YA 7-3278 
MIAMI BEACH, Florida, 7 dienas ir « naktys' tik *27.50 asmeniui. 
NASSAU, BAHAMAS, 7 d. Ir 0 nnkl. tik *15.00 asmenini. 
PUERTO RICO, 4 d. ir 3 nakt. tik *30.50 asmenini. 
JAMAICA, 4 d. ir 3 nakt. tik *33.00 asmeniui^

Prie ankščiau pažymėtu kainų reikia 
lėktuvu ir taksus. ■ Nakvynė 2 asmenims

IŠ DISTRICT TAUPYMO BENDROVES. Jei nedidelės papildomos 
mėnesines pajamos įgalintų Jus pasidžiaugti šiokiais tokiais gyveni
mo “prašmatnumais”, tai kviečiame Jus pasinaudoti District Tau
pymo Bendrovės nauja mėnesinių pajamų sąskaitų tvarka.

Štai kaip čia viskas vyksta:
• Pradinis indėlis taupymo sąskaitoje turi būti $5,000.00 ar 

daugiau. Galite pridėti arba išimti, kiek norite, bet turite pa
laikyti minimalinį $5.000.00 balansą.

• Po viso pusmetinių dividendų periodo Jūs gausite čekius kiek
vieno mėnesio 1 dieną. Jei jūs išimate šiek tiek pinigų, tai 
Jūsų mėnesinis čekis lieka per tą periodą, kaip buvęs, o visa 
kas bus sutvarkyta naujam dividendų periodui prasidedant.

• Jūs turite teisę bet kada atsisakyti šio taupymo būdo.
• Visos mėnesinių pajamų sąskaitos apdraustos Federalinėje 

Taupymo ir Skolinimo Draudimo Korporacijoje, kurios nariu 
esame ir mes.

• Už pirmus $5,000.00 Jūs kas mėnesi gausite $18.75, o už kiek
vieną $1,000.00, papildomai įdėtą, bus pridėta $3.75 prie

mėnesinių dividendų; pagrindu imami mūsų dabartiniai me
tiniai 4(4>% dividendai už investmento taupymo sąskaitas.

'where people make the diflerence”

DISTRICT SAVINGS
3430 South Halsted • Chicago, lllinois 60608

YOUR INVESFMENT YOUR MONTHLY
SAVINGS ACCOUNT CHECK*

$ 5.000 $18.75
8,000 30.00

10,000 37.50
25,000 93 75
50.000 187.50

•Bascd on District Savings* cerrent rate m lwvest
ment Savings accounts.

koji ir neo-pagoniškoji laimės samprata tu
ri nemažų panašumų.

Į šį klausimą Marija atsako netiesiogiai, 
bet reikšmingai:

— Didesnės laimės niekur nerasi ir jos 
nebus, kokią tu čia pamatei.

Iš tikro, pamatyti nuostabią šviesą, su
pintą su gaivinančiom, lyg rasa, ašarom — 
vilties šviesą ir tikėjimo paguodą — yra la
biau patikimą laimė. Pagaliau, ką “tu čia 
matei”, yra dangaus talka žemei, paskata 
džiaugtis pro ašaras, palaima veiklai gelbs
tint kitiem, stiprinant jų dvasines jėgas. 
Laimės nereikia ieškoti, o ją priimti arba 
ją gauti duodant kitiem.

Pabaigai
Šios pastabos ir interpretacija yra visiš

kai asmeniška. Ją galima priimti arba ne
priimti taip pat pagal asmenišką kiekvieno 
galvojimą. Apsireiškimai iš viso neturi dog
minio įpareigojimo tikėti. Net ir tuo atveju, 
jei, sakysim, bažnytinė vyriausybė leistų 
statyti bažnyčią Janonyse ir garbinti Apsi- 
reiškusiąją — kiekvienas lieka laisvas tokį 
kultą remti, jame dalyvauti ar ne.

Jei nėra formalios pareigos šį įvykį pri
imti bei juo tikėti, tai lieka moralinė parei
ga jo neatmesti, neniekinti, nebanalinti, prie
šingai — toliau svarstyti, tyrinėti ir iš vis 
rimtai bei pagarbiai jo atžvilgiu laikytis.

Kalbant apie tikėjimą, bent asmeniškąjį,

mažiausiai turi reikšmės formalinė pusė. 
Mes visada žiūrime daugiau dvasios nei rai
dės akimis. Ir kai tokiom akim nūnai žvel
giam į savo tautą, vedančią sunkią, beveik 
desperatišką kovą prieš ateistinės imperijos ' 
pastangas sugniuždyti tikėjimą bei moralę, 
argi toks dangaus ženklas, kaip šis, nepa
sidaro giliai įtikimas?

Atsakymą matome labai teigiamą pačioj 
Lietuvoj — tariamą įvairių žmonių, neišski
riant besimokančio jaunimo. Tebėra ryškios 
ir neigiamos reakcijos iš komunistų pusės. 
Vėliausia žinia, išsiųsta iš Lietuvos š. m. ko
vo 25 dieną, abipuses reakcijas išreiškia 
dviem sakiniais: "Į Skiemonis žmones tebe
važiuoja. Mergaitė (Roma) išsiųsta į mo
kyklą”.

Pagal ligšiolinį laiškų šifrą “mokykla” 
turėtų reikšti kalėjimą ar kitokį ištrėmimą. 
Bet, gal būt, kad regėtoja tik švelniausiu 
būdu izoliuota, pasiunčiant ją kur nors į - 
mokyklinį bendrabutį.

Regėtoja yra dabarties jaunimo atstovė 
— jaunimo, kuriam tenka ir teks pakelti di
delių bandymų. Ypatingi bandymai laukia 
šią trapią mergaitę, į kilrią nugręžtos ti
kinčiųjų ir ateistų akys. Šių bandymų aki
vaizdoj vienas neseniai grįžęs iš Lietuvos 
vyras kreipėsi laišku: “Labai man norėtųsi 
prašyti, kad Jūs asmeniškai ir mūsų sese
lės melstumėtės už Romą Macvytę — Ma
rijos regėtoją”.



Jeronimo Kačinsko veikalas
Kresgi auditorijoje

ELENA VASY LIŪNIENĖ

Massachusetts Technologijos 
Institutas yra viena didžiausių
jų ir svarbiausiųjų mokyklų A- 
merikoje, daranti įvairius ekspe
rimentus ir ruošianti busimųjų 
inžinierių, fizikų, mokslininkų 
kadrus. Vadovybė nori paruoš
ti ne tik siaurą inžinierių spe
cialistą, bet taip pat duoti savo 
auklėtiniams platesnį išsiauklė
jimą — paruošti žmogų. Tam 
universitetas turi įdomią prog
ramą, pvz. per praktinį dalyva
vimą muzikoje i,r dramoje pa
ruošti busimąjį klausytoją. To
dėl MIT (taip sutrumpintai uni
versitetas yra vadinamas) turi 
pastatęs didelę, modernią kon
certinę salę orkestrui, vadina
mąją Kresgi auditoriją, ir bib
liotekos koncertinę salę kame
rinei muzikai. Yra pasamdyti 
geri profesionalai, kurie tai pro
gramai vadovauja. Sudarytas 
orkestras, ne iš profesionalų, 
bet kartais ir gan pažengusių 
jaunų žmonių, studentų. Orkest
ras atlieka griežtai klasikines 
programas.

MIT išlaiko chorą, MIT pu
čiamųjų grupę, simfoninį or
kestrą ir koncertinį “beną". ši
tie vienetai, pasikvietę ir kitų 
mokyklų vienetus talkon, ruo
šia įvairius koncertus.

MIT užsako pas profesiona
lus kompozitorius veikalus, kad 
jų studentai susipažintų ir su 
šių dienų muzika. Šitokį užsa
kymą gavo ir mūsų kompozito
rius Jeronimas Kačinskas: pa
rašyti veikalą koncertiniam be- 
nui su vargonais.

šis veikalas buvo išpildytas 
pavasarinio festivalio koncerte, 
kuris įvyko šiemet gegužės 9 d. 
Jei tai yra eilinis dalykas MIT, 
tai buvo didelis ir toli neeilinis 
reiškinys mūsų lietuviškai vi
suomenei. Iš So. Bostono ir ki
tų vietovių atvyko didelis skai
čius žmonių išgirsti kompozito
rių Jeronimą Kačinską ir suda
ryti pagrindą publikai, nes salė 
tikrai yra milžiniška. Pagarba 
ir prelatui Virmauskiui, kad at
siuntė net autobusą su savo mo
kyklos mokinėmis, kurios gal 
pirmąjį kartą atsidūrė tokioje 
salėje.

Koncerte buvo išpildyti An- 
thony Holborne, Anton Dvorža- 
ko ir Jeronimo Kačinsko veika
lai. Koncertą dirigavo John Cor- 
ley.

Jeronimo Kačinsko veikalas 
pavadintas "Transcendentinės 
išraiškos”, sukurtas šiemet. Tai
gi visai tik ką "iškeptas” vei
kalas. Jį išpildė MIT koncerti
nis “benas”, sudarytas vien iš 
pučiamųjų instrumentų ir kai 
kurių mušamųjų. Vargonų par
tiją atliko dar Lietuvoje kon
certavęs vargonininkas Zenonas 
Nomeika, kuris šiuo metu gyve
na Rochesteryje ir ten dirba sa
vo profesijos darbą bei koncer
tuoja.

Negirdėto sąstato orkestras 
išsirikiavo centrinėje scenoje, 
kai vargonininkas ir kompozito
rius atsisėdo šalinėje scenoje, 
lyg išplautoje kairės pusės sie
noje, kur vargonai yra dekora-

tyviai išdėstyti su savo triūbo- 
mis. Yra labai sunku groti, 
esant tokiam dideliam nuotoliui 
tarp dirigento ir solisto.

Jeigu nematytas orkestras, 
tai dar labiau ir negirdėtas jo 
sąstatas. Mes pažįstame “be- 
nus”, triukšmu užmušančius mū
sų girdą. Nieko panašaus nebu
vo šitame koncerte. Jeronimas 
Kačinskas sugebėjo taip meiste- 
riškai išdėstyti instrumentų 
skambesį, kad neliko nei vienos 
"tuščios” vietos, kurią turėtų 
užpildyti kitas instrumentas. Pu
čiamųjų spalvos, jų dinaminė 
nuotaika taip idealiai išgauta, 
kad ir smuikams ir čelo jau ne
bebūtų vietos. Jeronimas Ka
činskas tikrai sugebėjo meist
riškai nupiešti visus atspalvius 
bei spalvas, kad susidarytų pro
porcija.

Labai sunku nupasakoti vei
kalą, tik vieną kartą jį išgirdus. 
Tačiau veikalas yra 
las. Nors jis ir yra 
gu įprasta, bet jis 
malonaus įspūdžio,

labai mie- 
kitoks, ne
nedaro ne
kaip apia

Jeronimas Kačinskas

mai mėginama apie modernius 
veikalus kalbėti. Kai kas, ša
lia manęs sėdėdamas, girdėjo 
lietuviškus sąskambius, išsireikš 
damas, jog lietuvis, ir norėda
mas, negali jų išvengti. Bet aš 
jų tikrai negirdėjau. Vietomis 
man skambėjo senovinis bažny
tinis choralas, labai savotiškai 
išpildytas. Vietomis jaučiau 
kažką labai gilaus ir didelio, tai 
vėl kažkur grimstančio tolumo
je. Vargonų partija buvo viena 
iš daugelių instrumentų. Tai nė
ra veikalas, parašytas vargo
nams solo, bet koncertiniam “be- 
nui” su vargonais. Vargoninin
kas Zenonas Nomeika valdo Var
gonus labai gerai, ir jo dalyva
vimas šiame koncerte tikrai kon 
certo vertę padidino. Jeronimas 
Kačinskas įdomiai naudoja di
namiką, jo piano vietos yra ra
mios, kaip saulėta diena ir jo 
forte yra augantis ir įspūdin
gas. Gal dar bus progos kada 
nors tą veikalą pakartotinai iš
girsti, nes premjera paliko ma
lonų ir gilų įspūdį.

Publika reagavo labai šiltai,
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Laimėtos kovos prieš kirilicą 60 metų sukaktis

J. DAINAUSKAS

Lygiai prieš šimtą metų pra
laimėto 1863 m. sukilimo išda
voje, be mirties, konfiskacijų, 
kontribucijų bei trėmimų, už
griuvusių tada Lietuvą, buvo 
dar viena, caro pareigūnų su
galvota, papildoma bausmė lie
tuviams. Tai buvo draudimas 
lietuvių spaudai vartoti lotynų 
raides, brukant priverstinį “lei
dimą” spausdinti lietuviškus 
spausdinius tik kirilicos (daž
niausiai, nors ir neteisingai, va
dinamomis rusų) raidėmis, iš
galvotomis prieš tūkstantį ir 
šimtą metų Bulgarijoje.

Sena maskoliškoji “tradicija” |
Kirilicos raides į lietuvių 

spaudą įvesti caro valdžios pa
reigūnai projektavo jau anks
čiau. Tačiau, šis projektas buvo 
pradėtas vykdyti tik 1864 m.' 

.Tada generalgubernatorius M. 
Muravjovas sudarė specialią 
komisiją, kurios priežiūroje 
greitai buvo išleista “Abėcėlė 
žemaitiškai lietuviška”, pirmu
tinė lietuviška knyga atspaus
dinta kirilica. Vienok formalus 
draudimas lietuviams vartoti 
lotynų raides buvo paskelbtas 
tik Muravjovo įpėdinio general
gubernatoriaus K. Kaufmano, 
kuris 1865. IX. 24 d. išleido spe
cialų potvarkį, įsakmiai uždrau
džiantį spausdinti lietuviškus 
raštus lotynų raidėmis, įsakant 
naudotis vien kirilica. Tą už
draudimą tuojau pat patvirtino 
caro vidaus reikalų ministeris 
P. Valujevas, kurio specialiame 
slaptame rašte tuo reikalu pa
brėžiamas siekimas surusinti 
lietuvius, nes, girdi, jų gyvena
mos žemės “esančios neabejoti
nai rusiškos” ir jas reikia tik 
“grąžinti rusiškumui". Esmėje 
tai buvo tik sena maskolių 
“giesmė”. Juk Jonas Žiaurusis, 
XVI a. puldamas Lietuvą, Alek
siejus, 1655 m. įsiverždamas 
giliai Lietuvon, lygiai kaip ir 
Kotryna II-ji, per Lietuvos ■ 
Lenkijos padalinimą užgrobusi 
Lietuvos valstybės žemes, kiek-

vieną lietuviškų žemių užėmi
mą vadino “senų rusiškų žemių 
atgavimu”.
Tik po 40 metų buvo įsitikinta 

užmojo beprasmiškumu
Valujevo raštas buvo slaptas, 

bet lietuviai ir be jo pagarsini
mo gerai suprato tuos maskolių 
užmačius, boikotuodami ir ne
gausias, kirilicos raidėmis at
spausdintas lietuviškas knyge
les, ir aplamai bet kokį bandy
mą vartoti lietuvių kalbai tą 
raidyną. Prasidėjo keturiasde
šimties metų kova, kuri ir 
mums šiandien sako, jog vie- 

| ningas tautos pasiryžimas nie- 
I kad negali būti palaužtas. Žu
vusių, ištremtų į Sibirą ir ka
lintų knygnešių darbai užgrū
dino lietuvius, kovojant dėl sa
vo spaudos. Išmokė vertinti lie
tuviškus raštus, parašytus lo
tynų raidynu, per šimtmečius 
įaugusiu į lietuvių kalbą. Pa
stūmėjo, nors ir svetur, išug
dyti stiprią lietuvių spaudą lo
tynų raidėmis. x

Patys maskolių pareigūnai, 
ypač XX a. angoje, buvo pri
versti prisipažinti, jog bandy
mas primesti kirilicą lietuvių 
kalbai, vartojant net kalėjimo 
bei trėmimo bausmes, nepasise
kė. 1902—1904 fu buvęs Vil
niaus, Gardino ir Kauno gene
ralgubernatorius kunigaikštis P. 
Sviatopolk - Mirskij (gimęs Lie
tuvoj), įsitikinęs lietuvių spau
dos draudimo beprasmiškumu, 
savo pranešime į Petrapilį pa
tarė caro vyriausybei, kiek gali
ma greičiau, išspręsti lietuvių 
spaudos administracinio drau
dimo klausimą lietuviams palan-

kia prasme. 1904. IV. 24 d., (t. 
y. gegužės 7 d. Naujuoju sti
lium) buvo paskelbtas spaudos 
draudimo atšaukimas.

Draudimo atšaukimo turinys
To atšaukimo turinį randame, 

tarp kitų ir “Kauno Gubernijos 
1905 m. Kalendoriuje Prisimini
mui (Pamiatnaja Knižka)”, 
1904 m. įvykių kalendorinės ap
žvalgos skyriuje, 20 puslapy, 
1924. IV. 24 dienos skyrelyje. 
Jis skamba šitaip: “Ministerių 
Komitetas, išžiūrėjęs Vidaus 
Reikalų Ministerio pasiūlymą 
apie raidyną lietuviškai - žemai
tiškiems leidiniams, nutarė: pa
keičiant visus anksčiau padary
tus vyriausybės sprendimus bei 
parėdymus lietuviškos ir žemai
tiškos raštijos atžvilgiu, leisti 
josios veikaluose, be rusų rai
dyno, vartoti taip pat lotynų ar 
kitokį raidyną. Komiteto nutari
mą i Valdovas Imperatorius 
Aukščiausiai teikėsi patvirtin
ti”. Kitaip tariant, caro vyriau
sybė, nors ir leisdama lietuvių 
raštams vartoti lotynų bei ki
tokius raidynus, dar nerezigna
vo savo pastangose ir toliau 
bandyti taikyti lietuvių kalbai 
kirilicos raidyną. Ji tada vien 
tik atsisakė šitai daryti prie
varta! Tačiau visai nė negal
vojo bet kada pasinaudoti “ca
ro malone” ir pavartoti lietuvių 
kalbai kirilicą.

Lietuvių ryšio su Vakarais 
simbolis

Mums lotynų raidynas — tai, 
visų pirma, išorinis simbolis lie
tuvių tautos ryšio su Vakarų 
kultūra, nes kirilicos raidynas, 
ypač per šimtmečius maskoliš
kos vergijos, tapo bizantiškai - 
totoriškos Maskvos kultūros 
simboliu, tapo maskolių priemo
ne, siekiant surusinti lietuvius, 
siekiant sunaikinti lietuvių tau
tinį savitumą. Visų laikų mas
koliškos valstybės istorijoje, 
raudonu siūlu driekiasi masko
lių pastangos kirilicos raidyną 
vartoti kaip įžanginę priemonę 
bet kurios jų pavergtos tautos 
surusinimui. Taip darė caras 
Aleksandras II, maskolių vadi
namas “Išlaisvintuoju”, taip da
bar darė ir daro šių dienų rau
donieji Maskolijos carai.

Išeivijos spauda — rakštis 
maskoliams

Kaip, maskolių akimis, ano 
laiko Lietuva reagavo į tą “ca
ro malonę”? Tos pačios knygu
tės 39 psl. generalgubernato
riaus Sviatopolk - Mirskij kelio
nės po Lietuvą aprašyme ran
dame žinutę, jog 1904. VII. 24 
d., Jurbarko valsčiaus valdybo
je generalgubernatorių pasitiko 
ir vietos valstiečių delegacija, 
kurios narys ūkininkas Jonas

DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. gegužės mėn. 16 d. B

Gadliauskas iš Girvalaukių kai
mo dėkojęs carui ir generalgu
bernatoriui už tokią “malonę”. 
Panašią padėką VII. 27 d. ge
neralgubernatoriui pareiškė ir 
švėkšniškiai, kaip matyti tos 
pačios generalgubernatoriaus 
kelionės aprašyme, primenant, 
kad kunigaikštis, kaip buvęs 
Kauno gubernijos žemvaldys, 
mokėjęs kalbėti ir lietuviškai. 
Primenama taipgi, kad “kreipi
masis generalgubernatoriaus į 
vietos žmones lietuviškai dar 
labiau pririšiąs lietuvius prie sa
vo caro, išugdysiąs pasitikėjimą 
ir paklusnumą jojo vyriausybei, 
gi, įvairiems Rusijos šmeiži
kams ir josiosios priešams — 
taip dažnai kursčiusiems vietos 
paprastus žmones pilnais melo 
užsienio lietuvių spausdiniais
— visiems laikams atimsiąs pa
grindus”. Atseit, nors ir negau
sus tuometinės mūsų išeivijos 
spaudos balsas, jau buvo rakš
timi maskoliams.

Mums gi ir šiandien tai ge
riausiai parodo, jog niekad nė
ra perdaug garsu kalbėti apie 
lietuvių teises būti laisvais, be 
jokios okupacijos, apie lietuvių 
valią tvarkyti visą savo krašto 
gyvenimą savarankiškai, apie 
teisę Lietuvai būti laisvai. Atsi
minkime ypač, kad kovą su 
maskolių, Lietuvos engėjų, pri
metama lietuvių kalbai kirilica 
laimėjo visa lietuvių tauta, ku
rioje dalyvavo “paprasti, net 
mažai mokyti” žmonės, kaimo 
moterys, išdrįsusios pasipriešin
ti “baisiajai maskolių valsty
bės” galybei. Tik gili meilė sa
vo kalbos rašto, Lietuvos ryšio 
su Vakarų civilizacija, nors ne
retai to net nenuvokiant, atne
šė lietuviams 1904 m. laimėjimą
— caro okupuotoje Lietuvoje 
vėl lietuvių kalbai laisvai var
toti lotynų raidyną bei turėti 
savo spaudą.

WESTERN AUTO SERVICE
PAGRINDINIS IR SMULKŪS 

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 
4318 S. Western, Chicago 9, UI.
Sav. ST. fiCERBA LA 8-1700
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RADIJUS & TELEVIZIJAS 
Teisingai ir pigiai

J & T RADIO-TV
4832 W. 14th St. Cicero, III.

Tel. 803-4608
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII

M O V I N G
R. &ERENAS perkrauoto baldus 
ir kitus daiktuB. Ir iŠ toli. Miesto 
leidimai ir pilna audrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
..lcenzljuota lietuvių jmonB regii- 

ruota U.S. Depart. of Justlce 
COSMOS PARCEL EXPRESS 

Corp.
3212 S. Halsted. Chicago 8, III 
Tel. — CA 5-1884 ir WA 5-2787.
MARQUETTE GIFT PARCEL 

SERVICE
2808 W 6# St., Chicago 80, Dl. 

Tel. — WA 5-2781
Didelis pasirinkimas medžiagų ir 
visų kitų siuntiniams tinkamų 
prekių žemomis kainomis. 
VedBJal: Edv. ir Vyt. Žukauskai 
Maisto siuntiniai 1S Danijos, akor
deonai Iš Europos sand., šaldytu
vai. automobiliai Ir kitos prekšs U 
Sov. Sąjungos sandeliu

Patriotizmas ir religija visada 
buvo ir bus tie vieninteliai daly
kai, dėl kurių žmonės aukoja save, 
savo turtą, savo pinigus. —

E. Gili

Jeigu Jums reikia
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, 
greitai Ir prieinama kaina.
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TELEVIZIJAS 

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pritaikau 26-tą Btotį.

I. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a. PR 6-1063 
iiiimiiiiiiiiiiiiiiii’i'iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiili 
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SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Ik! penk
iadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:80 Iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmad. 
7 vai vak
VISOS PROGRAMOS IS WOPA 

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2413 

715# So. Maplewood Avė. 
Chicago 20, 111.
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DRAUGAS

4545 W. 63rd St. Chicago 60629 
Tel. LU 5-9500 Illinois Perskaitę "Draugą", duo

kite ii kitiems pasiskaityti.

eurrent dlvidend on lnveetment bonus
4M,% DIVIDENDE MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už I metų investavimo bonus ninkame 4H% dividendų kas pusmeti Ir 

dar išmokame po už kiekvienus metus, 4 metams praėjua.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 82. ILLINOIS
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. Ir Seštad. 9 v. r. — 4:80 p, p.

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.Q|/| D’C SELF w|\ir VSERVICE

Liquor Store
5515 S0, DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5*8202

r IDP I IIT t \/ & (LIETUVIAI)VrlFW/WI I I .v. Sav. DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mūsų. SPECIALYBE. VISU GAMYBOS e 
GREITAS patarnavimas e GARANTIJA e KREDITAS.

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO 29, ILL. TEL.: 471-2446

neslėpdama savo entuziazmo 
kompozitoriui ir solistui, o tuo 
pačiu ir dirigentui. Tai yra reti 
koncertai, kurie sieloje palieka 
lyg prošvaistė kažko tolimo ir 
didelio.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4192 Archer Avė., Chicago, Illinois 60632 
Tel. — Vlrginia 7-1141

TURTAS$87,000,000 REZERVAI $8,500,000
UŽ TAUPMENAS MOKAME 4V<% DIVIDENDĄ 

KAS TRYS MĖNESIAI
DARBO

Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketvirtad.
Penktad.
•ettad.

L

VALANDOS:
9 iki 8 vai. vak. 

9 iki 4 vai. vak.
— nedirbama

9 iki 8 vai. vak.
9 iki 4 vai. vak.
9 iki 12 valandos

Paskolos namams įsigyti ar taisyti.

JUSTIN MACKIEWICH, Jr.
Prezidentas ASSORTED GERMAN, ITALIAN, SPANISH 

or JUGOSLAVIAN AVINES Fifth 98<

MAY — GEGUŽĖS 14, 15, 16 D. D.

STOCK 10 YR. OLD IMPORTED
V.S.O.P. BRANDY Quart $^į.98

ST. MARTIN IMPORTED FRENCH
84 PF. BRANDY Fifth $4.29

ST. ANNE FINE CALIFORNIA 
BRANDY $2.89

GfCATN ALOOHOL 190 Proof U. S. P. Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH, Dry or Sweet Fifth $1.39

POPULAR BRAND OF 90.4 PROOF .
CANADIAN WH1SKY Fifth $4.29

SKAIDRIOJI 80 Proof VODKA Fifth $2.98

KRON BRANNVIN IMPORTED 
AQUAVIT Fifth $3.98

TRYS DEVYNIOS THREE NINES (999)
Lithuania n Type Bitters Fifth $3.79

Slllnlll!llll||| llll I ni&

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

4F. Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

sąskaitas ♦

I*

PINIGAI ĮNEŠTI
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

•rai aunno ANTRAD. Ir PENKT. ...................  9 v. r. iki 5 v. v.VALANDUS: PIRM, ir KETV............................ 9 v. r. Iki 8 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 18 v. d. Trečiad. uždaryta

IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
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VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS
fel. CLiffside 4-1050

DRĄUGĄS, šeštadienis, 1964 m. gegužės mėn. 16 d.

AUKSINIAI PAPUOŠALAI

PARENGIAMIEJI LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO DARBAI

LKMA rugsėjo 5, 6, 7 d. Bieliauskas; literatūros ir kal- 
Fordham, N. Y., universitete 
šaukia šeštąjį mokslininkų su
važiavimą. Suvažiavimo plana
vimo darbai jau baigiami. Ga
lutinai nustatyta, kad suvažia
vime veiks devynios įvairių 
mokslų šakų sekcijos. Joms jau 
seniai pagal suvažiavimo nuosta
tus paskirti sekcijų vadovai 
darbuojasi. Teologijos sekcijai 
vadovauja — T. prof. dr. A. 
Liuima, S.J.; filosofijos — dr. 
J. Girnius; teisės mokslų — 
prof. dr. B. Kasias; istorijos 
mokslų — prof. dr. Z. Ivinskis; 
medicinos — dr. D. Jasaitis; 
tiksliųjų ir gamtos mokslų — 
dr. A. Damušis; politinių ir so
cialinių mokslų — prof. dr. V.

bos mosklo — T. dr. L. Andrie- 
kus, O.F.M. Sekcijų vadovai jau 
surado paskaitininkus ir jų pa
skaitų temas Centro valdyba 
patvirtino. Suvažiavimui ruoš
ti vietos komitetas savo veiklą 
taip pat išplėtė. Be jau anks
čiau veikusios finansų komisi
jos, kuriai pirmininkauja prel. 
J. Balkūnas, balandžio 30 d. po
sėdyje, pasitelkęs daugiau vie
tos veikėjų, sudarė pamaldų 
ruošimo, informacijos, nakvy
nių, registracijos ir kitas komi
sijas, bandė nustatyti sekcijų 
darbų laiką, svarstė finansų 
reikalus ir banketo rengimo ga
limybes. V. G.

oKA fe 1 ■

Pristatome Visokių Rusių 
STATYBAI IR NAMU 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITVVINAS, Prez. 

3039 S. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai
Raštinč atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 8 vai. p. p.

AUKŠTOS KOKYBES DEIMANTAI

IMPORTUOTI LAIKRODŽIAI

IRA MARKS, President

J E 1W E L 1

100 S. Statė St.

ST 2-6800

y

• Telkiasi lėšos Juliaus Kau
po raštams leisti. Mirusio ra
šytojo Juliaus Kaupo pomirti
niam raštų leidimui susiorgani
zavęs komitetas ir jo užmojis 
sukaupti tam darbui lėšų Ju
liaus Kaupo bičiulių ir literatū
ros rėmėjų tarpe randa gražaus 
atgarsio. Lig šiol didesnes Bu
mas šiam reikalui paskyrė: Uli- 
noia. Lietuvių gydytojų sąjunga 
— $500.00 (kiti $500.00 bus 
įteikti vėliau), Santaros - Švie
sos Federacija — $200.00 .Ele
na Valiūnas — $100.00, Detroi
to šeštadieninės mokyklos mo
kiniai ir tėvų komitetas — $48.- 
75, V. ir A. Adamkavičiai — 
$25.25. Po $25.00 aukojo dr. 
F. Kaunas ir Aldona Kudirka, 
po $20.00 — K. Almenas ir J. 
Pečiūra, kiti prisiuntė mažesnes 
sumas. Iki balandžio 26 d. au
kų buvo suplaukę $1,113.00. Au
kas siųsti šiuo adresu: Valdas 
Adamkavičius, Tabor Farm, So
dus, Michigan 49126.

• Lietuviai Chicagos ir apy
linkės dailininkų parodoje Me
no institute. Šioje plataus gar
so institucijoje kasmetinės to
kios apimties dailės parodos su
silaukia nemažo dėmesio ir yra 
laikomos neeiliniu įvykiu me
no pasaulyje. Parodon priimanų 
darbų atranka yra ypač griež
ta. Sakysim, šiemet iš jury ko
misijai prisiųstų 1,207 parodon 
pateko tik 51 tapybos ir 23 
skulptūros darbai. Tarp rinkti
nių randame ir du jaunus, ta
čiau žinomus tapytojus lietu
vius: Kęstutį Zapkų ir Vytautą 
O. Virkau. Abiejų mūsų tapyto
jų parodoje regime po vieną 
kompoziciniu ir spalviniu atžvil
giu puikiai suorganizuotą dar
bą: K. Zapkaus “Kompoziciją 
su aštuoniolika kvadratų” ir V. 
O. Virkau “Koralinius rifus”.

• L. K. M. Akademijos suva
žiavime New Yorke Medicinos 
sekcijoje l>us tokios paskaitos: 
Vėžio etiologijos tyrimų apžval
ga — dr. Zenonas Danilevičius; 
Moderniųjų hormonų panaudo
jimas terapijos ir patalogijos 
šviesoje — dr. Al. Grinius; So
cialinė medicina Europoje ir

Jungt. Amerikos Valstybėse; 
Rudasis ir raudonasis genocidas 
Lietuvoje; Žmogus ir maistas. 
Paskutinių trijų paskaitų auto
riai bus paskelbti artimoje atei
tyje.

• Shakespeare’o kūryba lie
tuviškai. Minint W. Shakespea
re’o 400-ją gimimo sukaktį Lie
tuvos spauda paskelbė įvairios 
medžiagos. Įdomu, kad “Lit. ir 
Meno” (nr. 17, bal. 25) paskelb
tame VI. Žuko straipsnyje ne
abejotinai naudotasi rašytojo 
A. Landsbergio “L. Enciklope
dijoje” (27 t.) pateiktomis ži
niomis. Kai kurie sakiniai net 
beveik nurašyti. Landsbergis 
su Žuku sutaria, kad Lietuvos - 
Lenkijos gyventojai apie Sha
kespeare’o kūrybą patyrę 1616 - 
17 m., kai “angliškų komedijan- 
tų” grupė, vadovaujama J. Gre-

’ ii

Vytautas Kasiulis Venecija
Iš parodos "Galerie dės Beaux Arts” Paryžiuje

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

“Hamletą” išvertė Alfonsas Ny
ka - Niliūnas. Vertimą apsiėmė 
išleisti Santara - šviesa.

• Vytauto Kasiulio paroda 
Paryžiuje gegužės mėnesyje 
vyksta vienoje iš šio pasaulinio 
meno centro galerijų “Galerie 
dės Beaux Arts”. Vytautas Ka
siulis meno sluoksniuose yra lai
komas vienu iš ryškiųjų šio me
to Paryžiaus dailininkų. Visa 
eilė jo parodų Europoje ir Ame
rikoje praėjo su dideliu pasise
kimu. Prancūzų meno kritikai 
ir apie šią pastarąją parodą 
spaudoje atsiliepia labai palan
kiai.

• Galvojama apie paminklą 
Donelaičiui Tolminkiemyje. Ke-

eno, gastroliavo su Shakespea-i įj Lietuvos dailininkai ir Kul- 
re’o repertuaru.

Lietuvių kalba pirmiausia 
pradėta versti “Hamletas” — 
J. Sauerveinas - Girėnas išver
tė “Hamleto” fragmentus ir ver
timai 1881 m. buvo atspausdin
ti Klaipėdoje leidžiamoje “Lie
tuviškoje Ceitungoje”. Vėliau 
“Hamletą” išvertė kiti. Žukas 
pripažįsta, kad iki 1917 m. reikš
mingiausias Shakespeare’o kū
rybos vertimas buvęs Kl. Jur- 
gelionio išverstas "Makbetas” 
(išl. 1915 m. Chicagoje). Pripa
žįstama, kad Shakespeare’o ver
timai nepr, Lietuvoje intensy
viai pradėti skelbti nuo 1924 m. 
“Žiemos pasakos” vertimas at
liktas padedant L. Girai ir... jis 
buvęs menkas, su “tamsia ir 
nesuprantama kalba”. Dar pa
minėtas žymiausias laisvosios 
Lietuvos metais buvęs vertėjas 
J. Talmantas.

tūros ministerijos darbuotojai 
J. Glemža ir S. Budrys buvo 
nuvykę į Tolminkiemį Kalinin
grado srityje. Jie apžiūrėjo vie
tą, kur gyveno, kūrė ir palaido
tas K. Donelaitis. Pasikeista 
mintimis dėl vietovės sutvarky
mo ir numatomo antkapio pa
minklo vietos parinkimo.

Sovietiniais metais daugiau
sia vertė A. Churginas, dar bu
vo A. Miškinio, K. Borutos, V. 
Bložės vertimai. Jau žymiai vė
liau pradėta leisti Shakespea
re’o raštai — iki šiol jų pasiro
dė keturi tomai.

Išeivijoje, minint dramaturgo 
400 metų gimimo sukaktį, visą

• Kiek ten yra tos lietuvių 
literatūros? Kovo 24 d., kaip 
praneša “Lit. ir Menas” (nr. 
14), Maskvoje, Mokslų akade
mijoje buvo apsvarstyta Lietu
vos mokslų akademijos Lietu
vių k. ir literatūros instituto 
sovietinės literatūros sektoriaus 
darbai. Kalbėjo akad. K. Kor
sakas, J. Lankutis. Esą sovietų 
mokslininkai susidomėjo Vil
niaus instituto suplanuotu vei
kalu “Spalio revoliucija ir lie
tuvių literatūra”. Gorkio vardo 
instituto mokslinėje taryboje 
A. Piskunovo pranešime palan-! 
kiai įvertinti K. Korsakas už jo 
veikalą “Literatūrų draugystė” 
ir J. Lankutis (kritikos knyga 
“Literatūra ir humanistiniai 
idealai”). Prof. L. Timofejevas 
gyrė Vilniaus universiteto v. 
dėstytojo 
nius apie

P. Ivinskio straips- 
sovietų prozą.

Lituanistikos instituto suvažiavimo dalyvių priėmimą* Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone (gegu
žės 1 d.). Iš dešlnėB: A. Broel-Plateris, K. Jurgėla, V. Maciūnas, E. Balienė, E. Jurgėlienė, J. Puzi- 
nas, Instituto prezidentas J. Balys, G. Krivickie nė, Lietuvos atstovas Washingtone J. Rajeckas ir 
ponia, D. Krivickas, B. Saldukienė, V. Trumpa, R. Viliamienė, J. Aistis, V. Viliamas ir K. Ostraus
kas.
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ST. ANNE’S GIFT SHOP
• ROŽANČIAI • KNYGOS • PAVEIKSLAI
• PRAGOS KŪDIKĖLIO JĖZAUS STATULOS 
IR RŪBELIAI
• Reikmenys ligoniui priimant sakramen

tus namuose
2557 WEST 63RD ST., CHICAGO, 

ILLINOIS 60629, TEL. 471-0163

Rankomis išpiaustytk paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

VIrginia 7-7258-59

VANDER WAGEN
ANGLYS

3605 West 63rd St

ra 
u 
D
I 
O

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS 
3415 S. Lituanica Avė. 
Tel. I’Rontier 8-1882

ŽAVIOMS NUOTAKOMS

u

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.

Atdara nuo 6:00 valandos ryto lki8:00 
valandos vakaro.

h ome of 
MOOERN 

photography

PORTRAITS • CANDIDS
3213 S. M0RGAN ST. YArds 7-5858

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

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai
į

I

STEIN TEXTILE CO
616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III. 

TELEFONAS — HABRISON 7-8737
Jefferson St, Chernin’s aikštėje.

Atdara kasdien įskaitant Ir sekmad. nuo 9:15 r. iki 5:30 vak. 
Pirmadieniais uždaryta.

Nemokama vieta mašinoms už kampo j šiau <

Pirksit nebrangiai ir gausit sukaktuvinę dovaną
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas! Gavom spec. medžiagų paltams kaip vy
rų, taip ir moterų: veliūro, činčilos, “needlepoint” ir kitų.

SUTAUPYSITE MŪSŲ

SUKAKTUVINIAM IŠPARDAVIME

SINCLAIR ALYVA

SinclairA
HEATING // 

\\oi l j/ 
SuperFIame Į

POrtsmouth 7-8020

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS. 
Stabdžių idėj’mas ir sutvarkymas. 

(COMPLETE BRAKE SERVICE) 
KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS 

(BODY & FENDER W0RK)
Taip pat tepimas, dalią keitimas ir kiti smulkūs 

mechaniški pataisymai.
Nauja dirbtuvė su moderniskiausiais įrengimais 
Naudokitės mūsą žemomis 

ningu darbu.
kainomis, garantuota Ir aąži>

ČESAS AUTO
2423 West 59th Street

REBUILDERS
Chicago 29, lllinols

ORm eMn 6-7TT?
V ------------------------------------------------------ - ——-------------- ------ <<— -

Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele

vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIU IŠTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara plrmad. Ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč., ir šeštadieniais nuo

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:80 po pietą

-===^

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintą jums polisą per mūsą kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokią nemalonumą.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 

FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 
1NDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE CO. 

PEARL ASSITRANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANT 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANT 
WESTERN FIRE INSURANCE CO. 

VVESTERN CASUALTY & SURETY CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters 

O’MALLEY and McKAY. Ine. 
222 W. Adams St.

Telefonas CEntral 6-5206

- *

Room 800

f



Paskutinė Vakarienė Skulptūra Bretanijoje (Prancūzijoj)
XVII a<nž. pradžioje.

Tėvo

Romo- 
iliust- 
Kezio

knygą

KNYGA APIE SAKRAMENTUS

“Aš esu vynmedis, o jūs — 
šakelės, šaka, atskirta nuo me
džio, negali duoti vaisiaus. Taip 
ir jūs be manęs negalite nieko 
padaryti”, — moko Išganytojas.

Iš tų žodžių aišku, kad žmo
gus, norėdamas pasiekti amži
ną laimę — galutinį tikslą, turi 
būti vienybėje su Dievu. O to
kioje vienybėje yra tik tas, ku
ris turi Dievo malonę, antgam
tinę dovaną, duotą mums dėl 
Kristaus nuopelnų, kad galė
tume pasiekti dangaus laimę. 
Svarbu tad tą Dievo malonę 
gauti ir joje gyventi, veikti. 
Vargas mums, kada ją praran
dame. Turime tiąijjįūti nuošir
džiai dėkingi- Dievui, kad Jis 
per Jėzų Kristų paliko mums 
sakramentus, antgamtines prie
mones atgauti prarastas malo
nes. Svarbu tad mokėti ir no
rėti tais sakramentais naudotis.

“Skaičiau, taisiau. Beskaityda
mas pats daugiau pasitaisiau, 
negu pataisiau. Jau seniai rei
kėjo mums tokios knygos... Te
ma išdėstyta aiškiai, vaizdžiai, 
suprantamai, šiltai su giliu įsi
jautimu ir kai kur, atrodo, net 
su Autorių Autoriaus pagalba. 
Visų, o ypač kai kurių, giliau 
paslėptų sakramentų iškėlimas 
į šviesą daugelį tikrąja šviesa 
nutvieks’’. ,

Knygą parašė (ir reikalingas

Žilys 
penkių lie-

iliustracijas nupiešė) kunigas 
^tasys Žilys, mokslus baigęs 
Romoje ir dabar gyvenąs šven
to Kazimiero kolegijoje, 
jė. Knyga taip pat bus 
ruota meniškomis 
nuotraukomis.

Kunigas Stasys 
parašė paprašytas
tuvių kunigų, gyvenančių J. A. 
Valstybėse, kurie šiais metais 
mini kunigystės sidabrinį jubi
liejų. Visi penki baigė Kauno 
Kunigų seminariją, Vytauto di
džiojo universiteto Teologijos 
fakultetą, visi penki įšventinti 
1939 metais birželio mėn. 3 d. 
Kauno arkikatedroje, bazilikoje; 
Kun. Petras Dziėgoraitis, Kau
no vyskupijos kunigas, dabar 
Šv. Jurgio parapijos vikaras 
Clevelapde; Kun. Fabijonas Ki- 
reiliš, Panevėžio vyskupijos ku
nigas, dabar šv. Petro ir Šv.l 
Povilo parapijos vikaras Chica
goje; Kunigas Jonas Pakalniš
kis, Kauno vyskupijos kunigas, 
dabar Apreiškimo parapijos vi
karas Brooklyne; Kunigas Vy
tautas Pikturna, taipgi Kauno 
vyskupijos kunigas, dabar An
gelų Karalienės parapijos vika
ras Brooklyne; Kunigas dr. 
Vaclovas Širka, kauniškis, da
bar vienos amerikiečių parapi
jos vikaras Glens Falls mieste, 
New Yorko valstybėje.

Šie penki kunigai, dėkodami 
Dievui už duotą kunigystės ga
lią teikti sakramentus, o taip 
pat pagerbdami visus tais me
tais kunigais įšventintus savo 
,kurso draugus,, ryžosi išleisti 
knygą apie sakramentus. Jie 
apmoka visas knygos spausdini
mo išlaidas. Knygą platins Ne
kalto Prasidėjimo Seselės Put- 
name, Conn. Visos pajamos 
gautos už knygą, atiduodamos 
jaunimo stovyklai, kurią stato 
tos pačios seselės Putname.

Padėka ir pagarba knygos 
leidėjams. Dieve, duok jiems 
laimingai ir sėkmingai darbuo
tis Dievo garbei, žmonių išga

nymui, mūsų tautos labui. Die
ve, duok, kad jų draugai, kurie, 
ištikimai ir dideliu pasišventi
mu darbuojasi Lietuvoje, (urė
tų galimybės mokinti ir išga- 
nyman vesti Persekiojamos Baž
nyčios brolius ir seseris Tėvy
nėje. Amžiną atilsį duok kuni
gui Severinui Buteikiui, kurį 
nukankino bolševikai Lietuvoje 
ir taip pat kunigui Antanui Tra- 
kinskųj tragiškai žuvusiam ka
ro audrose Lietuvoje.

Seniai reikalinga knyga “Gy
venimo šaltiniai" bus gražus pa
minklas ne tik leidėjams, bet 
ir visiemš, tais metais Kauno 
bazilikoje įšventintiems kuni
gams, bei dvasinė atgaiva skai
tytojui. (a. r.)

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TAISAU
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INKIŲB* ME-NUUS 
P. R U D E N A S

4448 Soutb tVegtern Avenue, 
Telefonai: 847-4829 ir YA 7-1020 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. gegužės mėn. 16 d. 7

Kambarys su paveikslais skiria
si nuo. kambario be paveikslų be- 
.veik taip pat, kaip kambarys su 
langais nuo kambario be langų, 
nes paveikslai yra angos pab gti 
į sielą; jie veda į kitas scenas ir 
aplinką, kur momentui mes gali
me pasijusti atsigaivinę ir pra
džiuginti. Paveikslai yra guodėjai 
vienatvėje, tai langai kalinamai 
minčiai, tai knygos, istorijos ir 
pamokslai, kurie gali būti skaito
mi nesivarginant nė lapų sklaidy
mu. —

J. Gilbert

&

r

Sakramentus teikia kunigas, 
Dievo malonių iždininkas, Kris
taus įgaliotinis žemeje. Ar nuo
stabu, kad kunigai nuolatos sie
lojasi, idant žmonės vertintų 
sakramentus ir naudotųsi jų 
teikiamomis malonėmis. Džiu
gu tad patirti, jog kelių kunigų 
pastangomis šiais metais birže
lio pradžioje bus atspausdinta 
puiki knyga apie sakramentus. 
Štai atsiliepimas vieno pasaulie
čio, lietuvių kalbos žinovo, ku
ris buvo prašytas perskaityti 
rankraštį ir peržiūrėti kalbą:

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKI 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
sių šukuotojų.
Artistic Beauty Salon
2711 W. 71st St., tel. HE 6-1638

Sav. VL. ANDRIJAUSKAS

Čia pat galėsite pirkti aukštos rūšies 
kosmetikos priemones.

Vai. — nuo 9:30 v. r. iki 6:30 v. vak. 
Treč. ir penkt. nuo 9:30 v. r. iki 9 v. v

y

Kviečiame įsigyti New Yorko Vyrų Okteto plokštelę

‘MES ŽENGIAME SU DAINA”
Plokštelėje Įdainuota 17 lietuviškų liaudies, žygio ir pramoginių 

dainų.
Įsigydami plokštelę per Oktetą., paremsite Okteto darbą, 

site antrosios plokšteles Išleidimą..
KAINA:

1 — 10 plokštelių
11 — 25 ”
26 — 50

Virš 50

Užsakymus drauge su čekiu siųsti:
c/o V. Alksninis, 45-44 167 St., Flushing 58, N.

Užsakant pridėti ir persiuntimo išlaidas.
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MARQUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MEGfiJAMS

Daug sutaupys'te pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

Tel. PR 6-8998

GEGUŽINES PAMALUS
. >j' 3 į •

Gegužinių pamaldų užuomazga 
siekia viduramžius. šiandienines 
formas jos įsigijo, .,Įjk Xynj^.am
žiaus pirmojoje pusėje Italijoje ir 
iš ten paplito kituose kraštuose. 
Popiežius Pijus VII dviem atvejais 
— 1815 ir 1822 metais — paskelbė 
sulomis susijusius tam tikrus at-. 

Šiais laikais jos katalikiškame 
pasaulyje plačiai paplitusios, kaip 
.vienoą populiariausiu Mmąldų;fpię- 
vo Motinos garbei. Kiekviename 
krašte vyksta pagal vietinius pa
pročius. Bažnyčios?, vytytįjųnos jmi 
išpuošto Marijos altoriaus. Kal

imuose, kur bažnyčia toli,, atlaiko 
patys žmonės erdvesnėje ūkininko 
tępboje prie išpuošto žaliumynais 
Marijos paveikslo, sukalbsnt dalį 
rožinio ir sugiedant litaniją.

JAUTRUMAS
Vieną rytą autobusas buvo per- 

■grūstaa. Prie lango sėdėjęs kelei
vis staiga ėmę ir užsidengė ranko
mis veidą. Šalia jo sėd’jęs kitas 
keleivis pasilenke į jį ir. paklausė:

— Ar tamsta sergi? Gal reikia 
kuo nors padėti?

— Ne, ačiū, nereikia, — atsa
kė paljlaustąąis. — Aš tik nega
liu žiūrėti, kai moterys stovi.

| IEVAS IR SONUS
’ MARŲUETTE FUNERAl HOME NC-U-LE-/ 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
I 2533 West 7 i st St. Telef. GRovehlll 6-2345-6
C 1410 S. 50th Avė., Cicero, TOvvnhall 3-2108-09
C AIKŠTE AUTOMOBIIJAMS STATYTI

Pragyvenimas nuolat brangsta, 
todėl pilnai išnaudok savo sutaupąs investuodamas 

jas į

Baltic Stores and Inveslments Co.
(Z. JURUS).

42 L* Hackney Rd. London, E 2. Engianti, SNO 8734. 
11 London Lane, Bromley, Kent, England, Rav.2592.

Tik čia Tavo kapitalas greičiausiai augs, 
nešdamas aukščiausią dividendą!

Investuojant 1-2 metams mokamas dividendas 5%, 
gi investuojant 2-3 metams mokama 5 V2 %.

Už investavimus 5 metams ir ilgiau, mokama

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4605-07 Soufh Hermitage Avenue 

tel. YA 7-1741-2 
4330-34 Soufh California Avenue

ir Įgalin-

ANT VISU TAUPYMO SĄSKAITŲ

INSURED

po 4.00 dol.
” 3.00 ”
” 2.75 ”
” 2.50 ”

New Yorko Vyrų

Už nuošimčius nereikia mokėti jokių mokesčių. 
Tarpininkaujame palikimo reikalų sutvarkyme. 
Visi investavimai yra apdrausti ir garantuoti 

nejudomu turtu.

Savings
Oktetas

]z| AND LOAN

ASSOCIATION

DABAR TIESIOG NUO 
R. NELSON

. SAVININKO

saint casimir 
MONUMENT CO 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

SIUNTINIAI — DOVANOS Į SSSR

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(Llcensed by Vneshpooyltorg)

EXEKUTYVIS OFISAS
1530 Bedford Avė., Brooklvn 16, New York — Tel. IN 7-5522

SIUNTINIŲ pristatymas GARANTUOJAMAS, o taip pat gavėjo parašas. 
Klijentų patogumui prie mūsų firmos įstaigų didelis ir įvairus pasirinkimas 

GERIAUSIOS RŪŠIES PREKIŲ

Firma atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, 
sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 vai. po piet.

MOŠŲ S KYRIAI:

Augus t Šalčiukas 
President

4040 So. Archer Avė., 
Chicago 32, ILL. 

CLiffside 4-4470

Šeštadieniais ir

GUŽAUSKŲ BEVERLY RILLS GELINYČIA
GeriauBiog gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

Ir kitų papuošimų
2443 WE8T 68rd 8TRKET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

BROOKLYN, N. Y. 1330 BEDFORD AVĖ. M. IN 7-0405
NKW YORK 3, N. Y. 78 SECOND AVENUE — OR 4-1&4O
m:wahk, n. j. 314 MARKET STREET : - . MI 2-2452
gOUTH RIVER, N. J. 40 VVHITl’.HFAD AVENUE CL 7-8320
UTICA, N. Y. 003 BLEECKI.R STREET — RE 2-7470
COHOB8, N. Y. 13 SAHGENT STREET FE 7-2727
1 ARMINGDALE, N. J. I'REIAVOOD ACRES — 308-0444
1’1111 .A 1»t;f.»•!< 1A 23, PA. <131 W. GIRARD AVENUE — PO 0-4507
allentown, pa. 120 TIGHMAN STREET M* HE 5-0415
ROCHESTER 5, N. Y. 558 III DSON AVENUE — BA 5-4210
LOS ANGELES 4. CAL 107 SO VERNONT AVENUE — DU 5-8350
CHICAGO 22, ILL. 1241 NO. ASIILAND AVENUE ■M HIJ 8-2818
ini TIMORE 31. MII MMIO FLEIT STREET DI 2-4240
BUFFALO, NEW YORK 701 FILLMORE AVENUE — TX 5-0700
DETROIT 12, MIGI. 110O4 JOS CAMPAU AVENUĖ — TO 8-0208
HARTFORD 0, CONN. 043-17 ALBANY AVENUE — CH 7-5184
JERSEY CITY. N. 4. 303 SROVE STREET HE 5-8368
SYliACUSE 7, N. A’., 1200 Soutb Avenue ’ s n— GIl 5-0746
OLEVELAND 13, ORIO 1028 KENILWOKTH AVENUE MM PR 1-0608
HAMTRAMCK. M1CH. 11830 JOS CAMPAU AVENUE — TO 0-8080

VENETIAN MONUMENT CO
GERIAUSIO GRANITO PAMINKLUS 

statome visuose kapinėse. 
Nepirkite neapžiūrėję mūsų didelį pasirinkimą 

pavyzdinių paminklų.
SUŽiNOKITE MUSŲ KAINAS

Atdara kiekvieną dieną ir sekmadieniais 
bei pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais.

527 N. Westem Avė., TA 9-9622
(įį bloko | šiaurę nuo Grantl Avė.) 50 m. vienoj vietoj

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1189

V ASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel COmmodore 4-2228

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ, Tel LAfayette 3-3572

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2814 W. 23rd PLACE Tel. Vlrglnia 7-6672

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai



Europa... Pietų Amerika... Australija...

Rūpesčiai Australijon besiruošiant
Pokalbis su išvykos organizacinio komiteto pirm. Valdu Adamkavičium

Taip jau yra. Plačioji visuo
menė dažniausiai žino daugiau 
tik apie tą darbą, kuris yra ma
tomas. Visokiausi vargai ir ne
rimas, kurį sukelia kiekvienas 
didesnis užsimojimas, yra žino
mas tik patiems darbo vykdy
tojams. Šie žodžiai neaplenkia 
ir Australijon besiruošiančių 
krepšininkų.

Mes domimės krepšinio ko
mandos stiprumu. Mes būkštau- 
jame dėl jos pasirodymo. Gerai, 
kad taip darome. Tačiau toks 
mūsų susirūpinimas yra neri
mas tik dėl darbo, kuris šian
dien yra jau daugiau nei įpusė
jęs.

Dabartiniu vargu vargsta ne
mažas žmonių būrys, kuriam 
rūpi, idant rinktinė Australijon 
nukeliautų. Tačiau didžiausias 
rūpestis kamuoja žmogų, kuris 
tam darbui vadovauja. Užtat 
šiandien ir kreipėmės į Valdą 
Adamkavičių, Australijon vyks
tančios lietuvių krepšinio rink
tinės organizacinio komiteto pir
mininką.

— Koks šiuo metu yra di
džiausias išvykos organizacinio 
komiteto rūpestis?

— Darbą pradedant ir dabar 
jau artėjant prie pabaigos, pa
grindinis rūpestis yra atrinkti 
pajėgius krepšininkus ir surink
ti reikiamas lėšas kelionei. Krep
šinio rinktinė neabejotinai re
prezentuos mūsų sportinį pajė
gumą. Krepšininkai susirinks 
vienon vieton dviejų savaičių 
komandiniam paruošimui, kur| 
patyrusiose Vytauto Grybausko 
rankose turės būti išbaigti kai
po vienetas. Dabar mus dau
giausia slegia finansinė našta ir 
techniškos kelionės paruošimo 
detalės. Esame padarę galutinius 
įsipareigojimus tiek Amerikoje, 
tiek Australijoje. Kelio atgal nė
ra. Mūsų vardas jau linksniuo
jamas Australijos spaudoje bei 
sklinda radijo bangomis. Nuvil
ti 10,000 tautiečių, kurie šiuo 
metu Australijoje gyvena šios 
išvykos mintimis, neturime jo
kios moralinės teisės. Ten esa
me laukiami savų tautiečių kaip 
tautinės sąmonės žadintojai, o 
australų kaip sportininkai, ku
rie neša su savimi tyro bendra
darbiavimo ir jaunatviškos gy
vybės simbolį.

— Kai kas kalba, jog sportas, 
šiuo atveju krepšininkų išvyka, 
yra nevertas tokių, palyginti ne
mažų išlaidų. Sakykite atvirai, 
ar be sportavimo bus įmanoma 
ką nors apčiuopiamo “išpešti” 
šios išvykos metu?

— Leiskite man į šį “išpeši- 
mo” momentą pažvelgti kele
riopai. Pirma. Ši išvyka, mano 
įsitikinimu, yra vienas iš išeivi
jos tautinio susipratimo ir tau
tinės gyvybės rodiklių. Jinai 
aiškiai parodys, ar mes esame 
išeivija, kuri gali tik kalbėti 
savo jaunajai kartai apie “sal
džius” praeities laikus, bet nie
ko nepajėgianti duoti dabarčiai, 
ir ar esame tik merdinti mažu
ma, kuri, paskendusi smulkiuo
se kasdieniniuose rūpesčiuose,

V. Pliodžinsko

Rinktinės kandidatas P. Čekaus- 
kas (Detroito Kovas)

Nuotrauka

laikui bėgant, 
tėdama. Antra.
tautinės reprezentacijos reikalą 
sportu. Neabejoju, kad šios iš
vykos metu “išpešime” tautinei 
reprezentacijai, Lietuvos vardo 
iškėlime tiek, kiek nepajėgtume 
šito atlikti kitais būdais per il
gus metus, išleisdami šimtus 
tūkstančių dolerių. Trečia. Jeigu 
per sportą pajėgiame sukelti ke
liems tūkstančiams jaunuolių 
tautinės savigarbos jausmą, su
stipriname juose tikėjimą lie
tuvybe ir sukeliame juose pasi- ( 7 d. išskristi į Australiją lietu- 
didžiavimą būti lietuviais, neži- vybės žadinimo, stiprinimo ir ja 
nau, ar galėtume ką nors dau- pasididžiavimo misijon. 
giau apčiuopiamo.“išpešti”. ,

išnyksta nutau- 
Ne kartą kėliau

— Kokios paramos (moraline 
ir materialine prasme) sulaukta 
iš lietuvių visuomenės ir ko iš 
jos daugiau pageidaujate?

— Moralinė parama yra be
veik visuotina. Kur nepasisuk
si, visur šimtai klausimų, kaip 
bus su Australija, kokio pajė
gumo esame, kada išvykstama 
ir t.t. Spauda atlieka pasigėrė
tiną informavimo darbą. Jauni
mas užsikrėtęs krepšinio “karšt
lige”. Finansiniai gavome di
džiausią paramą iš lietuvių vi
suomeninių organizacijų. Ta
čiau jos dar nepakanka. Paski- 

' ruošė miestuose, kaip Chicago- 
je, Los Angeles, Clevelande, 
Washingtone ir Kanadoje jau 
veikia specialiai sudaryti lėšų 
telkimo komitetai, bet jie nepa
jėgs visų pasiekti. Todėl nors 
ir labai sunku, bet esu privers
tas kreiptis šioje vietoje į visą 
lietuvių visuomenę JAV ir Ka
nadoje, prašant talkos: paskir
kite savo dalį šiai išvykai. Ne
prašome daug, bent vieną dolerį 
o jis neis niekam kitam, bet tik 
Jūsų pačių jaunimui Jūsų pačių 
tautiniam pasididžiavimui. Pa
siųskite savo auką šiame pusla
pyje nurodytu adresu. Tiktai 
mūsų visų bendros pastangos į- 
galins krepšinio rinktinę liepos

J. S.

..Ginant lietuvių spalvas 1959 m. Bogotoje — Kolumbijoje.. Iš 
kairės: A. Varnas, R. Valaitis, A. Šimkus ir J. Skaisgiris.

Rinktinės kandidatas E. Modes
ta virius (Clevelando Žaibas) 

Nuotrauka P. Petručio

Mūsų krepšinio rinktinės kandidatai su sporto ir visuomenės darbuotojais. Nuotrauka daryta Cleve- 
lande, Š. Amerikos pabaltiečių olimpinių žaidimų me tu. Pirmoje eilėje iš kairės: J. Bulionis — krepšinio 
komiteto atstovas, V. Grybauskas — krepšinio komiteto pirmininkas ir rinktinės vadovas, dr. A. Nas- 
vytis — FASK vicepirmininkas, V. Jokūbaitis — FASK vicepirmininkas, St. Barzdukas — JAV Lie
tuvių Bendruomenės tarybos pirmininkas, V. Adam kavičius — JAV Lietuvių Bendruomenės centro val
dybos vicepirmininkas ir išvykos j Australiją organizacinio komiteto pirmininkas, F. Eidimtas — 
JAV Lietuvių Bendruomenės Clevelando I-osios apylinkės pirmininkas, G. Švelnys — krepšinio komi
teto narys. Antroje eilėje: R. Dirvonis — krepšinio komiteto narys, P. Petrutis — išvykos organi
zacinio komiteto narys, J. Balsys ir Svilas — sporto darbuotojai, A. Lauraitis — krepšinio komiteto 
narys. Trečioje eilėje: krepšinio rinktinės kandidatai — A. Varnas, J. Jasinskas, V. Bažėnas, P. Ce- 
kauskas, E. Modestavičius, P. Skilnikas, E. Slomčinskas, A. Adzima, E. Šilingas, A. Motiejūnas. 
Nuotraukoje nėra FASK pirmininko J. Nasvyčio ir krepšininkų L. Jesevičiaus, W. Sedlicko ir J. Jan
kausko. Nuotrauka V. Pliodžinsko

IŠ PRAEITIES IR DARARTIES
Prieš 25 metus... Negi? O 

taip! 1939 m. šaunieji Lietuvos 
krepšininkai dar kartą įrodė sa
vo pranašumą, antruoju kartu 
pasiekdami Europos krepšinio 
pergalę. 1939 metų lietuvių 
krepšininkų laimėjimai yra ne- 
išdilstančiai įrašyti sporto isto
rijoje. Šiemet, vadinasi, sukak
tuviniai metai. Prisiminkime. 
Pergalės autorių tebesama mū
sų tarpe. Neužmirškime ir jų.

Prieš 5 me.tus, minint 20 metų 
sukaktį, mūšų krepšinio rinkti
nė atliko sėkmingą misiją Pie
tų Amerikos kraštuose. Šiemet, 
atžymint 25 metų sukaktuves, 
mūsų krepšininkai vyksta toli
mon Australijon. Jaunoji kar
ta didžiuojas) vyresniųjų perga
lėmis ir naujais žygiais ženkli
na reikšmingąsias mūsų sporto 
sukaktis.

k • • ■

Salud - valio - lituano. Ra - 
ra - ra - Lietuva. Čin - čin - čin 
- Lietuva pirmyn! One - two - 
five- lietuviai. Cin - čin čin - 
bon - bon. Lietuva - campeon!!!

Buenos Aires sporto rūmų 
aikštėje Argentinos ir Ameri
kos lietuvių krepšininkai. Aplink

SU PASITIKĖJIMU III PASIRYŽIMU) NEŽINIA
Prieš penkerius metus, mūsų 

krepšinio rinktinei išskrendant 
Pietų Amerikon, ne vienas krai
pė galvą ir abejojo išvykos pa
sisekimu. Buvo baiminamasi, 
kad Pietų Amerikoje geras 
krepšinio lygis, kad Brazilija 
buvo (ir tebėra) pasaulio meis
teris, kad Urugvajus ir Argen
tina olimpiniuose žaidimuose ir 
pasaulio pirmenybėse visuomet 
gerai klasifikuodavosi. Asmeniš
kai, tačiau, turėjau gerą dozę 
pasitikėjimo. Ir neapsirikau. Mū
sų pasirodymas buvo geras ir, 
jei ne eilė susidėjusių neprama- 
tytų aplinkybių, galėjo būti dar 
geresnis.

Šį kartą turime reikalo su 
Australija. Krepšinio pasaulyje 
šis kraštas mažai žinomas. Jos 
rinktinė tik vieną kartą dalyva
vo olimpiniuose žaidimuose. Po 
to ši sporto šaka ten pradėjo 
smarkiai populiarėti. Daug eu
ropiečių imigrantų, jų tarpe ir 
lietuviai, taip pat šiek tiek a- 
merikiečių jų žaidimo lygį pra
dėjo šuoliais kelti. Sunku pasa
kyti, kiek jis šiuo metu yra pa
kilęs. Iš laiškų ir pasakojimų iš 
ten atvykusių girdime, kad ta

P. PETRUTIS

ūžianti minia. Daugumą sudaro 
argentiniečiai. Netrūksta ir sa
viškių. Rungtynes transliuoja 
trys radijo stotys. Pranešėjai 
akylai seka rungtynes ir be at-

Rinktinės kandidatas L. Jeeevl- 
čius (Chicagos ASK Lltuanica) 

Nuotrauka P. Petručio

VYTAUTAS GRYBAUSKAS

pažanga labai ryški, kad žaidi
mas labai greitas ir labai kie
tas ir kad mėtymas geras. Gal 
dėl to ne vienas iš ten įsakmiai 
kartoja, kad tik geriausią ko
mandą atsiveštume. Kaip ten 
bebūtų, mūsų krepšininku lau
kia didžiulis pasipriešinimas. 
Australai jau kuris laikas ruo
šiasi, aikštės svetimos, teisėjai 
mūsų neglobos, taisyklės neį
prastos, klimatas kitas. Sumoje

— 15 taškų australų naudai, dar 
rungtynių nepradėjus.

Nežiūrint viso to, mes į 
kelionę galime žiūrėti

šią

SU PASITIKĖJIMU...
Vienintelė to pasitikėjimo 

priežastis yra pati rinktinė. Be 
abejonės galima tvirtinti, kad 
ji yra stipresnė už aną, kuri va
žiavo į Pietų Ameriką ir vyku
siai ten mus reprezentavo. Ir 
štai kodėl:

a) Daug aukštesnis ūgis — 
mažiausiai 25 coliai skiria šią 
komandą nuo anos. Reiškia, žy
miai daugiau kamuolių ir tuo 
pačiu daugiau galimybių pelny
ti taškų, kartu tas galimybes 
sumažinant priešininkui.

b) Geras balansas. Visi žai- 
dikai geri ir apylygaus pajė
gumo. Kiekvieną galima drąsiai 
išleisti aikštėn bet kokiose 
rungtynėse. To neturėjome ano
je rinktinėje, kur visą naštą 
turėjo nešti 6 ar 7 žaidikai.

c) Ir pagaliau sumoje geres
nė technika, geresnis metimas, 
greitis bei šuolis.

vangos skleidžia žaidimo eigą 
eterio bangomis.

Salud - valio... Lietuva - cam
peon! Protarpiais prityla. Pas
kui ir vėl iš naujo. Tai vietinių 
lietuvių entuziastingas šūkis, ly
dėjęs ir skatinęs mūsų krepši
nio rinktinės žaidimą. Taip buvo 
1959 metais. Iš eilės Medellin, 
Bogota (Kolumbija); Buenos 
Aires (Argentina); Montevideo 
(Urugvajus); Porto Alegre. Sao 
Paulo, Rio de Jeneiro (Brazili
ja) ; Maracay, Valencia, Cara- 
cas (Venecuela); Port of Spain 
(Trinidadas).

Trisdešimt šešios kelionės die
nos bematant prabėgo. Sužais
ta 18 rungtynių. Jei jėgos būtų 
leidę, galėjo jų būti dvigubai. 
Kiekvienas žaidimas buvo atžy
mėtas spaudoje, o dažnai ir radi
jo bei televizijos bangomis.

Eąuipa - espectacula de los 
Lituanos... Magnifico debut... 
Grandioso debut... Aplaudito 
triunfo... Los sensacionales Li
tuanos ir t. t. Tai daugelį kar
tų girdėti ir spaudoje matyti 
lietuvių krepšininkų įvertinimai. 
Ir ne tik spauda, radijo ar te
levizija. Panašiai kalbėjo vy
riausybių pareigūnai, aukštieji

...IR PASIRYŽIMU

PAREMKIME KREPŠINIO 
IŠVYKA

Piniginę paramą -prašome 
siųsti išvykos organizacinio ko
miteto išdininko adresu: V. 
Grėbliūnas, 6941 S. Washtenaw, 
Chicago, III. 60629.

• • »
šiaurės Amerikos lietuvių 

krepšinio rinktinės pristatymo 
iškilminga vakarienė rengiama 
gegužės 23 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Visi kviečiami atsi
lankyti.

Už paramą išvykos organiza
cinis komitetas širdingai dėkoja.

bažnytinės valdžios atstovai, 
miestų galvos, o taip pat ir tūks 
tančiai eilinių.

Išvyka Pietų Amerikon atne
šė daugybę pelno. Ir ne vien tik 
sportine prasme. Pelno sąskai- 
ton vertingai įrašytas lietuvybės 
ir Lietuvos vardo iškėlimas. Lie
tuviai sportininkai atliko rep
rezentacines pareigas ir vėl pa
rodė, jog sportinė veikla yra 
viena iš reikšmingiausių ir pati
kimiausių priemonių.

# * *
Prieš penkerius metus Pietų 

Amerika, dabar gi Australijos 
žemynas, šiemetinis tikslas vi
siškai tas pats. Tik kryptis ki
ta. 1959 m. Pietų Amerikoje 
lietuvius atstovavo šie krepši
ninkai: R. Dirvonis, K. Germa
nas, D. Grabauskas, W. Kama
rauskas, A. Radvila, J. Skaisgi
ris, A. Šimkus, A. Švelnys, R. 
Valaitis ir A. Varnas. Krepši
ninkams vadovavo V. GrybauB- 
kas. Išvykos organizacinius dar
bus tvarkė ir drauge keliavo V. 
Adamkavičius ir šias eilutes ra
šantysis. šiemetiniai krepšinio 
rinktinės kandidatai jau kiti. Be 
liko vienintelis A. Varnas. Nau
joje rinktinėje vyrauja nauji vei 
dai — lietuviškojo krepšinio 
prieauglis. Dabartinis mūsų 
krepšinio lygis aukštokai paki
lęs. Galima drąsiai savąja rink
tine pasikliauti ir pagrįstai ti
kėtis, jog šie sukaktuviniai me
tai bus iškiliai atžymėti naujo
mis pergalėmis ir kaip anuomet 
Lietuvos vardo ryškiu iškėlimu.

“AKADEMINIŲ PROŠVAIS
ČIŲ’’ REDAKCIJA, sportinin
kams prašant, šį puslapį yra 
užleidusi krepšininkų išvykos 
Australijon akcentavimui. “Aka
demines prošvaistes” kultūri
niame priede bus gegužės mėn. 
29 d.

VISI KVISČI4MI 1
Š. AMERIKOS LIETUVIU KREPŠINIO 

RINKTINĖS PRISTATYMO 
IŠKILMINGA VAKARIENĖ

Rimtas problemas svarstant. Iš kairės: V. Grybauskas — krepši
nio komiteto pirmininkas ir rinktinės vadovas, R. Dirvonis — 
krepšinio komiteto narys, V. Adamkavičius — krepšinio išvykos 
į Australiją organizacinio komiteto pirmininkas.

Nuotrauka V, Pliodžinsko

Susirinkus Tabor Farm va
sarvietėje, kur, atrodo, bus idea
lios sąlygos, beliks tik pasi
ruošti komandiniai ir morali
niai. Reiks rasti žaidimo siste
mą, susicementuoti, susipažinti 
vienam su kitu aikštėje ir už 
aikštės, pasiekti geriausią fizi
nę kondiciją. Moraliniai gi teks 
įsisąmoninti, koks kelionės 
tikslas, ką mes reprezentuoja
me ir kaip turime reprezentuoti. 
Įsisąmoninti, kad čia ne turisti
nė ir malonumo kelionė, kad čia 
atsakingas uždavinys, surištas 
su rimta reprezentacija, garbe, 
nuovargiu ir pasiaukojimu. Esu 
įsitikinęs, kad kaip ir Pietų 
Amerikoje, taip ir šį kartą pa
kilsime tolimon kelionėn, pasi
ryžę neapvilti visų tų, kurie ten 
taip laukia, nei visų tų, kurie 
mus su linkėjimais ir materiali
ne parama išlydi.

m. GCGufe 23d.,še$Tadicnį,8 vd. w 
Jaunimo CenTRe, 56£O s. CioRemonT Avė.

■pROžRomoje: Oficialioji dalis, 
□itfcRius ŽuKaushds, šokiui

/ Auštv/ną Orc K-toš

Bilietus platina: Jaunimo Centras, 5620 Soutb Claremont Avė.;
Karvelio prekyba, 2715 71st Str.; Marginiai, 2511 W. 69th Str.;
Margutis, 6755 So. VVestern Avė.; Tema, 3237 W. 63rd Str.;
Stangenbergo krautuvė, Cicero, 1447 S. ūOtli Avė.
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