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BRONĖS JAMEIKIENES KŪRYBA

Giliai suvokdami, kad savo 
žmonių skaičiumi netc'kia gau
si tauta nūn tegali užimponuoti 
tik savo kūrybingumu, džiau
giamės, 'kad lietuvių kūrybinis 
gajumas, pagal aplinkybes, net 
ir tremtyje ryškiai pasireiškia. 
Net ir pačiais lituanistiniais 
(klausimais jau turime gana 
gausią literatūrą ne tik lietu
vių, bet ir kitomis kalbomis. 
Prof. dr. J. Balys jau 1961 
m. išleistame rinktinių tos rū
šies knygų bibliografiniame 
leidiny: “Lithuania and Lithu- 
anians” suregistravo net 1,182 
veikalu. Paskutiniu dešimtme
čiu tas skaičius bus dar paau
gęs. Tam tų leidinių nemažai 
ir anglų kalba.

Tačiau jie vis specifiniai, 
apima viena ar kitą sritį, dau
gelis sunkiai begaunami. Užtat 
toks konspektinis, viską api
mančių lituanistinių informaci
jų leidinys, kokiuo yra “Ency
clopedia Lituanica” mums ir ki 
tiems, mumis besiinteresuojan
tiems, yra nepaprastos reikš
mės dalykas. Amerikoje en
ciklopedijomis susidomėjimas 
nemažas. Jų yra beveik kiek
vienoj šeimoj. Pvz. speciahai 
pirkėjams patarimus teikiantis 
žurnalas “Changing Times” 
rekomenduotinų angliškų en
ciklopedijų sąrašan įtraukęs 
net 22 bendro turinio enciklo
pedijas. Tš jų “Encyclopedia 
Americana” turi 30 tomų, iš 
viso 27,750 psl., kainuoja 375 
dol.. “Britanica” — 24 tomų, 
28,264 psl., kaina 459 dol., 
“New Cathohc E^cyc’opedia” 
15 tomų, 16,522 psl., kaina 580 
dol,

¥
Mūsų “Encyclopedia Litua

nica” bus viena iš nedauge
lio tokių vienos tautos angliš
kų enciklopedijų, pakankamai 
(konsnektvviam leidiniui) pla
ti — šešių tomų, kainuojanti 
tik 90 dol. Dabar pats laikas 

ją išleisti, kai sutelkta tiek 
daug medžiagos neseniai už
baigtoje “Lietuvių Enciklopedi 
dijoje”.

Galime pasidžiaugti, kad jos 
redakcija ir leidimas yra gero
se rankose, bet jiems reikalin
ga kur kas platesnė talka. Tai 
svarbus lietuviškų studijų lei
dinys. Dabar visų mūsų užda
vinys turi būti rūpintis, kad 
ši anglų kalba lietuvių enciklo
pedija ne tik kuo gausiau pa
tektų į privačius šeimų knygy
nėlius, bet ypač į mokslo ištai
gų ir miestų knygynus. Todėl 
prie kiekvienos progos univer
sitetų, kolegijų, miestų knygy
nuose prašykime “Encyclope
dia Lituanica”. Jei jos nėra, 
bandykime susisiekti su tu bib
liotekų vadovybe, nurodydami, 
kur ją galima užsisakyti ir iš
ryškindami, kad tai rimtas, 
mokslininkų redaguojamas lei
dinys, kuris didžiosiose biblio
tekose yra būtinybė.

'¥
Čia galėtų ir mūsų studentai 

gyvesnę veiklą išvystyti. Jei 
vienas, kitas, trečias šios enci
klopedijos ims ieškoti bibliote
koje, tai biblioteka ją užsakys. 
Kraštutiniu atveju, kai pati 
biblioteka pasilieka nepajudi
nama, reikia ieškoti mecenato, 
kuris bibliotekai enciklopediją 
padovanotų. Penkiolika dolerių 
už tomą nėra jau taip labai 
sunku sutelkti ir pačiai studen
tų vienai ar kitai organizacijai, 
ypač kreipiantis su aukų pra
šymu į tos mokslo įstaigos ab
solventus, to universiteto ar 
kolegijos diplomu apvainikuo
tus saviškius. Dabar, kada taip 
nelengvomis sąlygomis vyksta 
mūsų angliškos enciklopedijos 
leidimas, kaip tik pats laikas 
sukrusti. Jeigu išleidžiant 36 
tomus Lietuvių enciklopedijos 
daug pasitarnavo ją prenume
ruodami tėvai, tai lietuvių en-

(Nukelta j 2 psl.)

Š. m. balandžio mėn. pradžio
je užbaigė ilgą kelionę po Chica
gos apylinkes dailininkės Bronės 
Jameikienė sukurti aštuoni skal
dyto stiklo vitražai, keliavusieji 
“B. Jameikienės individualioje 
parodoje” (“one man show ). 
Balandžio 5 d. prie Chicagos uni
versiteto, “Baptist Graduate Stu- 
dent Center” patalpose atidary
toje ir iki IV. 19 d. užtrukusioje 
41 dailininko “1970-jų metinė
je religinio meno parodoje” bu
vo du Jameikienės vitražai: “Trys 
išminčiai” ir “Šv. Petro paukš
tis”. To paties centro vestibiuly
je visam laikui įstatytas jos tradi
cinio (švinuoto) stiklo vitražas 
“Pavasaris”. Jos sukurtas kilimas 
“Sopulingoji Motina” (kataloge 
pavadintas “Lithuanian Pieta” 
ir “Sorrovvful Mother”) nuo pra
eitų metų rugsėjo mėn., pradė
jęs nuo Washington, D.C., drau
ge su kilnojamąja meninių reli
nėmis temomis vėliavų paroda 
“Sign in Cloth” ir dabar dar ke
liauja po Jungtines Amerikos 
Valstybes. Gi nuo balandžio 
mėn. pradžios Chicagos pietuose, 
63-sios ir St. Louis gatvių rajono 
metodistų bei presbiterijonų 
bažnyčių prieangiuose yra išsta
tyti keturi Jameikienės vitražai: 
“Vaivorykštės šokėjai”, “Paukš
tė”, “Angelas Sargas” ir “Pava
saris”. Tai bene 40-ji paroda, ku
rioje dailininkė Jameikienė daly
vauja. Tad norisi nors probėgš
mais supažindinti su josios kū
riniais ir pažvelgti į josios kūry
bos kelią.

Pasauly žinomų meno istorikų, 
Havvajų universiteto profesorių, 
Jean Charlot ir Gustav Ecke' 
mokinė dail. Jameikienė savo 
darbų technika gerokai skiriasi 
nuo kitų dailininkų, nes ji dabar 
daugiausia kuria, naudodama 
skaldyto stiklo" techniką. Kuriant 
plono, tradicinio stiklo vitražus, 
kur paveikslą sudaro spalvoto 
stiklo gabalai sujungti švino ar 
cinko juostelėmis, darbas tech
niškai yra gana komplikuotas. 
Tačiau tik po II-jo pas. karo pra
dėtas būdas daryti vitražus iš 
storo stiklo reikalauja visai ki-1 
tokios technikos. Net fiziniai yra 
nelengva dirbti su storais stiklo 
luitais, juos skaldyti. Gal todėl 
dailininkų, tuo labiau moterų, 
kuriančių skaldyto stiklo vįtra- 
žus, yra labai maža. Nepamiršti
na ir tai, kad toje meno šakoje 
nuo mintyje sukurto vaizdo iki 
jojo realizavimo yra gana ilgas 
kelias. Susikristalizavus paveikslo 
idėjai, dailininkas ieško tai idė
jai tinkamiausios išraiškos for
mos. Sudarius galutinį norimo 
dydžio projektuojamo 
spalvotą piešinį, tenka 
kelias piešinio kopijas, 
mas kaip darbo planus, 
ravus visus projektuojamo vitra
žo gabalėlius, kita tokio projek
to kopija sukarpoma, iškerpant 
atskirai kiekvienam stiklo gaba
lėliui busimąją formą. Sužymė
jus kiekvienos tokios formos spal
vą, pereinama prie stiklo gaba
lėlių paruošimo. Iš gana storų 
(vieno colio storumo) spalvotų 
stiklo luitų atskeliami reikiamos 
formos ir dydžio stiklo gabalė
liai. Atskeliama specialiais kal
tais bei plaktukais. Skaldant tuos 
gabalėlius, didžiausios reikšmės 
turi skėlimo briaunos ir pavir
šiai. Šitaip parengus projektuoja-

JONAS DAINAUSKAS

vitražo 
padaryti 
naudoja- 
Sunume-

mo vitražo kiekvieną stiklo gaba
lėlį atskirai, jie išdėstomi ant vie
nos projekto kopijos, patikrina
mos spalvos ir formos, padaromi 
reikiami papildymai bei pataisy
mai. Tik šitaip pasirengus gali
ma pereiti prie tiesioginio bei tų 
stiklo gabalėlių montavimo į vie
ną vienetą. Tie gabalėliai sujun
giami specialaus cemento pagal
ba. Tai dviejų cheminių skiedi
nių junginys, sumaišomas kiek
vieną kartą tik visai pasirengus 
liejimui ir kuris, greitai kietėda- 
mas, užpildo tarpus tarp stiklų 
ir pasidaro tų stiklo gabalėlių 
rėmais. Kadangi vitražai daugiau
sia įrengiami bažnyčių ar kitokių 
pastatų šviesos angose, ir tuo 
pačiu į juos gali veikti viso
kiausi meteorologiniai pasikei
timai, užtat to cemento plėtimo
si koeficientas turi būti artimai 
toks pats kaip ir tų stiklo gaba
lėlių, kad šaltis ar kaitra to vi
tražo nesusprogdintų. Tai visuo

Bronė Jameikienė

[varsų audinį. Pažymėtina, kad 
josios kūriniuose galima įžiūrėti 
ir lietuvių liaudies kūrybos moty
vų. Koplystulpių Sopulingosios 
Motinos, Rūpintojėliai, persijoti 
per dailininkės vaizduotę, josios 
sukurtuose vitražuose pasilaiko 
mūsų liaudies kūrybos bruožus 
ir stiliaus, ir spalvų atžvilgiu.

Kiek gi kūrinių yra ji sukūru
si? Dalininkė atsako, jog neįma- 
nu visų jų sužymėti. Suminėsiu 
čia tad nors keletą jos labiau pa
žįstamų darbų: “Veronikos skara” 
su mūsų Rūpintojėlio stilizuotais 
bruožais, “Rytų Madona”, už ku
rią dailininkė Honolulu parodoje 
gavo premiją (vienas to kūrinio 
variantas likęs Havajuose, kitas 
yra Indianos universitete), “Gė
lės” (keli variantai), “Šv. Pran
ciškus Asyžietis”, “Velykų rytas” 
bei “Žilvinas” likę Havajuose, 
“Angelas Sargas”, kurio vienas 
variantas “saugoja” Jaunimo cen 
tro vestibiulį, “Vaivorykštės šo
kis”, “Trys išminčiai”, “Paukš
tė”, “Ir aš karalius...”, keli va
riantai “Pavasaris”, keli abstrak
tiniai kūriniai .Šv. Filomenos 
bažnyčioje, šiaurinėje Chicagos 
dalyje, “Kristaus Kančios simbo
liai”, didelis tradicinis vitražas, 
Šv. Kryžiaus bažnyčios, Chicago
je ir Dayton, Ohio, liet, bažny
čios grindyse mozaika lietuvių 
tautinių raštų motyvais ir kiti.

Kai kurių skaldyto stiklo vitra
žų yra keli variantai, tačiau jie 
nėra kopijos, nes keičiamos spal
vos ir kiekvienas stiklo gabalė
lis skaldomas individualiai, tad 
kiekvienas toks kūrinys įgauna 
naują veidą su visais naujais 
šviesos ir spalvų efektais.

Greta vitražų bei mozaikos yra 
suprojektavusi ir išaudusi kili
mų (“Šimtakojis”, Ietys”, “Pie
ta”, “Žemaitiškas” ir kit.). Taip 
pat yra parengusi spektakliams 
kostiumų projektų (Donelaičio

met turi atsiminti vitražo kūrė
jas.

Šioje kūrybos šakoje bene 
svarbiausią vaidmenį vaidina 
skaldyto stiklo šviesos efektai, iš
keliami ir stiprinami šviesos pa
galba; jų panaudojimas priklau
so nuo dailininko sugebėjimo at
skelti stiklo gabalėlius taip, kad 
jie savyje sutelktų kuo daugiau
sia šviesos efektų.

Dalininkės Jameikienės sukurti 
skaldyto stiklo vitražai liudija, 
kad ji puikiai moka sukurti ne
paprastus šviesos bei spalvų 
derinius, kurie josios darbuose 
pasižymi žėrinčiu gyvumu, gai
vinančiu grynumu ir drauge pa
prastumu. Iš viso josios kūriniuo
se matyti gana daug stilizacijos 
ir abstrakčių elementų, bet josios 
kompozicijos yra gerai išbalan
suotos ir sudaro darnius monu
mentalius vienetus, krištolinių Bronė Jameikienė Pavasaris (vitražas)V

Verbų sekmadienis (vitražas)Bronė Jameikienii

“Metams”, opeiai “Gražina", ko- į metų. Savo darbų parodų turėjo 
medijai “Bubulis ir Dundulis”, 
“Sakraliniam baletui”, “100 Sau
lių” oratorijos pastatymui Loyo
los universitete).

Jameikienė savo studijas (li
tuanistiką) pradėjo Vytauto Di
džiojo ir Vilniaus universitetuo
se. Po to, jau meno, mokėsi 
“Ecole dės Arts et Metiers” 
Freiburge, Vokietijoje, Meno Ins
titute Chicagoje, įsigydama 
čia Dailiųjų menų magistro laip
snį ir Havajų universitete — O- 
rientalinio meno istorijos ma
gistro laipsnį. Gilindama savo 
meno istorijos studijas Havajų 
universitete, dail. Jameikienė 
kelerius metus tenai dėstė ir me
no dalykus. Vitražų srityje dail. 
Jameikienė dirba jau keliolika

daugiausia Chicagoje ir kitose 
vietovėse (Evanstone, Grand Ra- 
pids, Notre Dame, Detroite, 
Denveryje, Dėl Mar, Honolulu, 
Kanadoje ir kitur), čia nekal
bant apie “keliaujančias paro
das”. Pagaliau ji yra įrašyta ir 
“Who’s Who in American Art” 
vardyne.

Kalbėdama apie savo kūrybą 
iš esmės, Bronė Jameikienė pa
brėžia, kad dailininko darbų ne
galima matuoti nė valandų, nė 
dienų skaičiumi. Kurdamas žmo
gus it dega ir tikrąja to žodžio 
prasme įdeda į savo kūrinį savo 
sielos dalį, nes kūrybinis proce
sas, tam nuostabiam bet negai
lestingam tikslui - kūriniui —- 
realizuoti, pavergia visą žmogų. 
Kalbėdama apie savo kūrybos 
ryšį su aplinka, dailininkė sako, 
jog ji savo kūriniuose siekianti 
pirmiausia išreikšti ne tą, ką jį 
mato, bet tą ką ji jaučia, maty
dama tą ar kitą vaizdą. Kuriant 
vitražus, jai labiausiai rūpi tas 
minkštas šviesos bei spalvų susi
jungimas, šaltąjį stiklą paver
čiantis gyva ugnimi. Užtat ji 
rūpestingai stengiasi raudonus, ža 
liūs, gelsvus ir kitokių spalvų 
stiklo gabalėlius taip sumontuo
ti, kad jie, šviesos perskriosti, 
suspindėtų lyg rubinai, smarag
dai, topazai ar kitokie brangak- 
menys. Tokiuose vitražuose ji ir 
suradusi savo gyvenimo užda
vinį.

• Vilniaus konservatorijai su
kako 25 m. amžiaus. Ji įkurta 
1945 m. ir pirmuoju jos direkto
rium buvo Jonas Bendorius, pir
muoju talkininku — K. Kavec- 
kas. Dabar konservatorija turi 
16 katedrų, gi studentų, įskai
tant ir neakivaizdinį bei vakari
nį skyrių — yra netoli 700. Šiuo 
metu konservatorjai vadovauja 
prof. Jurgis Karnavičius, kompo
zitoriaus J. Karnavičiaus sūnus. 
Įstaiga išleido du mokslų dakta
rus: Juozą Gaudrimą ir Jadvygą 
Čiurlionytę. (E)
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Antanas Maceina vėl užpila 
šalto vandens
Prof. dr. Antanas Maceina, vie

nai ryškiųjų mūsų filosofų, savo 
knygomis ir savo straipsniais perio
dinėje spaudoje visada rasdavo gy
vo atgarsio skaitytojuose, visada 
darydavo gilaus poveikio mūsų 
kuhūrihlo ir visuomeninio gyveni
mo raidai. Kai kuriais atvejais jo 
mintys bei nuomonės būdavo tikras 
šalto vandens kliūstelėjimas ir ant 
senose tradicijose apsnūdusių ir 
ant naujumuose visur kaktomuša 
besiveržiančių galvų. Čia tik prisi
mintina, ‘kokį nerimastį kadaise 
dar nepriklausomoje Lietuvoje sukė
lė jo socialinių klausimų svarsty
mai, kuriuose profesorius siūlė alto
rių auksą atiduoti beturčiams; gi 
pokario metais jo mestas nepasaulė- 
žiūrinės politikos šūkis vėl iššaukė 
aibes kalbų ir diskusijų. Nemažiau 
įdomiai, sugestyviai ir giliai Anta
nas Maceina šiandien atsiliepia ir 
į Bažnyčios bei aplamai tikinčiųjų 
mąstymo ir veiklos kryptis po II Va
tikano suvažiavimo.

Su prof. Antano Maceinos minti
mis gali sutikti, gali nesutikti, bet 
negali nuneigti jų aktualumo, net 
tam tikro nelauktinumo, kas priver
čia tave patį galvoti, pašokti lyg 
šaltu vandeniu užpiltam, pritarti ar 
prieštarauti, bet tik nelikti abejin
gam ir vėsiam visam tam, ką auto
rius svąrsto savo raštuose.

Vienas tokių prof. Antano Ma
ceinos straipsnių kurį laiką ėjo To
ronte leidžiamo savaitraščio “Tėviš
kės Žiburiai” atkarpoje. Straipsnis 
buvo lyg ir laiškas laikraščio redak
toriui kun. dr. Pranui Gaidai. Iš 
tikrųjų, tai nei laiškas, nei 
straipsnis įprastine mums prasme, o 
tik visa studija, pavadinta “Bažny
čios tragiką”. Priduriant, kad tos 
tragikos sąvokoje telpa kaip tik 
šiandieninė Bažnyčios situacija, ne
reikia per daug ir aiškinti, kiek tu
ri būti smalsiai pagaunančios šio 
prof. Antano Maceinos rašto min
tys.

Ilgai “Tėviškės Žiburiuose” ė- 
jusi studija baigta balandžio 23 die
nos savaitraščio laidoje. Iš tos baig
mės čia ir duodame iliustracijai vie
ną ištrauką, rodančią, kad ir šių 
dienų mūsų filosofo mintys yra ne
mažiau aktualios ir drąsios, kaip ir 
anos kadaise Lietuvoje ir pokario 
metais Vokietijoje:

“Šlahdienėjimo vykdytojai mano, 
kad Bažnyčios ėjimas į socialinę, tei
sinę, valstybinę, mokslinę, meninę 
kasdienybę apreikš jos pasiuntiny
bę pasauliui ir kad pasaulis pradės 
Bažnyčią ne tik pastebėti, bet ją 
branginti bei jos trokšti. Bet ar tai 
nėra iliuzija? Ar Dievo išstūmimas 
iš pasaulio naujųjų laikų istorijoje 
neveda ir prie Bažnyčios išstūmi
mo iš to paties pasaulio? Kam gi 
Bažnyčia yra pasauliui reikalinga? 
Taikai? Pasaulis gali, jei nori, taiką 
įvykdyti ir be Bažnyčios. Nė vieno 
karo Bažnyčia nesutrukdė, jei jis at
rodė esąs naudingas vienai kuriai 
(o gal net ir abiem?) pusei. — So
cialinei bei ekonominei gerovei? 
Praktika kalba kaip tik priešingai. 
Kraštai (pvz. Švedija), valdomi so
cialistų (vad. labiausiai atsitolinu
sios partijos nuo Bažnyčios), yra pa
žangiausi socialiniu atžvilgiu. Ir ką 
čia Bažnyčia galėtų pasakyti, ko 
nežino ar negali pasakyti pasaulis? 
— Kultūrai kurti? Šioje srityje Baž
nyčia gali kuo mažiausiai, nes ji ne
turi jokių aiškių kultūrinių idėjų. 
O kai ji pradeda apie kultūrą kalbė
ti, tai viskas susiveda į pastoraci
ją -(plg. popiežiaus Pijaus XII kalbą 
apie literatūrą). Kultūrai kurti pa
saulis Bažnyčios iš tikro nėra reika
lingas, ir naujųjų laikų kultūra 
susikūrė ne Bažnyčios vadovauja
ma, bet kaip tik priešindamasi Baž
nyčiai. Galėtume perbėgti visas pa

saulio sritis ir nerastume nė vienos, 
kurioje pasaulis negalėtų apsieiti 
be Bažnyčios. Todėl kai Bažnyčia 
šiandien siūlyto siūlosi pasauliui pa
gelbėti, tai man visados pasigirsta 
truputį pakeisti Laplace’o žodžiai: 
“Madame, Jūsų pagalba man yra 
nereikalinga”. Bažnyčios siūlymasis 
taikos, gerovės, teisingumo, kultū
ros reikalam yra tokios pat pras
mės, kaip kad Dievas siūlytųsi La- 
plece’ui išspręsti planetų sukimosi 
dėsnius arba šiandieniniam astro
nautam išaiškinti mėnulio kilrhę. 
Kaip Dievas pasidarė nereikalingas 
moksliniam pasaulio tyrinėjimui, 
taip Bažnyčia darosi nereikalinga 
kasdieniniam pasaulio tvarkymui. 
Savo “politinės teologijos” kritikoje 
R. Spaemannas teisingai pastebėjo, 
kad pasaulio srityse “teologija ne
teikia mum nė vieno pagrindo, ku
ris būtų geresnis, negu tas, kurį ga
lime rasti ir be teolgoijos” (“Wort 
und Wahrheit” 1969, nr. 6, p. 491). 
Tai labai taikli pastaba. Kritiškiau 
galvojančiam katalikui šiandien 
kartais net gėda, kaip juokingai ne 
vienas teologas bei sielovadis atsi
liepia į kasdieninius pasaulio rcika- 

I lūs (kąrąs Vietname, Biafra, atomi- 
' nė bomba, pokalbis su marksistais, 
spaudos laisvė ir t. t.) Tai prime
na lietuvišką kalambūrą: “Einu į 
mišką. — Ir ašį Kertu medį. —Ir 
aš! Darau iš to medžio lovį. — Ir 
aš”... Būtų liūdna, kad įsibėgėjęs 
Bažnyčios šiandienėjimas virstų ga
lų gale neapdairiu pasaulio vaiky
musi ir nuolatiniu kartojimu, esą ir 
Bažnyčia yra visur ten, kur ir pa
saulis. Pasaulis tik juokiasi iš šito
kio vaikymosi bei kartojimo “ir aš”, 
kaip kad ir mes juokiamės ano lie
tuviško kalambūro pabaigoje.

Ar tai nereiškia, kad Bažnyčia 
neturi nieko pasauliui pasakyti ir 
negali nieko jam duoti? Anaiptol! 
Minėta lygiagretė su Dievu ir šiuo 
atžvigiu gali mum būti gera gairė. 
L. Tolstojus yra sykį gražiai paste
bėjęs: “Jei. laukinis žmogus sukapo
ja savo stabą, tai dar nereiškia, kad 
Dievo nėra; tai tik reiškia, kad Die
vas nėra medinis”. Jei Laplace’as 
nebuvo reikalingas Dievo išaiškinti 
bei išdėstyti pasaulio sistemai, tai' 
dar nereiškia, kad Dievo iš viso nė
ra; tai tik reiškia, kad Dievas vei
kia ne kosmologiniame pasaulio pa
viršiuje. Išstumdamas Dievą iš sa- 1 
vo teorijų bei hipotezių, mokslas 
kaip tik prisidėjo prie tikros Dievo 
bei pasaulio santykių sampratos. 
Dievas santykiuoja su pasauliu ne 
kaip kamštis su skyle, kuri užkem
šama Dievu ten, kur mes patys jos 
savo žinojimu bei veikimu užkimš
ti negalime; ne, Dievas santykiuoja 
su pasauliu kaip Kūrėjas su kūri
niu; kaip Kūrėjas iš nebūties, o ne 
kaip puodų žiedėjas iš molio ar ko
kios ten “pirmapradės medžiagos” 
(T. de Chardin). Nužiesti vieną daik 
tą iš kito gali ir gamtos bei žmo
gaus jėgos; Dievas-Kūrėjas čia tikrai 
nėra reikalingas. Štai ką mokslas y- 
ra šiandien atskleidęs, atverdamas 
mum akis gilesniam Dievo-Kūrėjo 
pergyvenimui, nes Dievas-Kūrėjas 
yra nepalyginamai augštesnis už 
platonišką demiurgą arba žiedėją.

Lygiai taip yra dabar ir su Baž
nyčia. Bažnyčios pagalbos nereika
lingumas pasaulio kasdienai dar a- 
naiptol nepaneigia jos būtinybės pa
sauliui kaip tokiam. Jis tik parodo, 
kad ši būtinybė glūdi ne ten, kur 
ji šiandien dažnai regima, būtent: 
ne pasaulio sričių santykiuose vie
na su kita, bet pasaulio santykiuo
se su Dievu. Pasaulis tįso pikteny
bėje ir yra Dievo teismo objektas to
dėl, kad jis gyvena nugara į Dievą. 
Atgręžti jį veidu į Dievą yra pa
grindinė Bažnyčios pasiuntinybė. 
Bažnyčia yra ne taikos, ne gerovės,!

ne lygybės, ne kultūros vykdytoja, 
bet išganymo nešėja. Visa pasaulio 
kasdiena esti išganymo perkeičia
ma, bet šios kasdienos keitimas pats 
savyje išganymo nekuria. Solovjo
vas prasmingai leido savam anti
kristui įvykdyti pasaulyje taiką, ge
rovę ir vienybę, norėdamas tuo pa
sakyti, kad visų šių dalykų buvi
mas pasaulio neišgano; priešingai, 
jis gali pasaulį kaip tik toliau nu- j 
gręžti nuo Dievo ir nuo Kristaus, 
ko Solovjovo antikristas kaip tik 
ir siekė (plačiau apie tai “Niekšy
bės paslaptis”, Brooklyn 1964, p. 
198-231). Klaida tad yra dideliu 
uolumu imtis socialinių darbų, o 
pamiršti arba bent pastumti j šalį 
maldą, sakramentinę praktiką, at
gailą. Kitaip tariant, klaida yra san
tykių su žmogumi neremti ir ne- 

1 kildinti iš santykių su Dievu. Kas 
sakosi mylįs Dievą, o nemyli arti
mo, tas yra melagis (plg. 1 Jon. 4, 
20), nes Dievo meilė savaime veda 
į žmogaus meilę. “Dievo akivaizdo
je nėra nieko svarbesnio kaip aš, o 
Jo akivaizdoje aš nesu svarbesnis 
kaip kitas” (R. Spaemann, t. p. 4- 
90). Ir šis visų asmenų lygus svar
bumas Viešpačiui kaip tik ir riša 
mus vieną su kitu. Todėl kas saky
tų mylįs artimą, o nemylįs Dievo, 
tas irgi būtų melagis, nes tokiu at
veju jis mylėtų ne artimą, bet tik 
— sėbrą, kaip tai regime komunis
tinėje etikoje, nesugebančioje apim
ti visų žmonių, net ir priešų taip 
labai pabrėžiama meile. Žmogaus 
meilė be Dievo meilės virsta žmo
gaus idėjos, bet ne realaus žmogaus 
meile pagal aną vieno iš Dostojevs
kio veikėjų (Miusov) principą: “Aš 
sutinku būti nukryžiuotas iš meilės 
žmonijai, bet aš negaliu 24 valan
dų išbūti viename kambaryje su 
žmogumi.” Tokios socialinės sėbro 
ar žmonijos meilės yra pilnas pasau
lis, ir Bažnyčia tokiai meilei nėra ' 
reikalinga. Tačiau Bažnyčia jįra 1_
tina pasauliui, kad parodytų bei 
vykdytų tikrą artimo meilę; arti
mo, kuris neišsisemia sėbru ar idė
ja, bet apima kiekvieną žmogų, net 
ir tą, kuris mūsų nekenčia nf mus 
persekioja. Pasauliui nereikia Baž
nyčias kaip pagalbininkės kasdie
nai, bet pasauliui reikia Bažnyčios 
kaip vilkėtojos 
kaip išganymo 
mas Bažnyčią 
sričių, pasaulis 
j jos išganomosios sąmonės atbudi
mą bei stiprėjimą. Pasaulio akivaiz
doje pradedame suvokti, kad Bažny
čios pasiuntinybė iš tikro yra žy
miai gilesnė, negu šiandien taip 
daugelio peršamas veiklumas kasdie
nos dalykuose, net jeigu šie dalykai

kunige 
atoliepj

ir liestų žmogų su jo teisėmis bei 
pareigomis.

Leiskite mari, mielasis 
Pranai, užsklęsti šį mano
i Jūsų klausimą sovietų rašytojo 
Andriaus Siniavskio žodžiais^ rašy
tojo, kuris šiandien sovietų Rusijo
je persekiojamas ir kalinamas, kuris 
tačiau puikiai įžvelgė žmogaus bū
seną pasaulyje ir todėl ją išreiškė 
šitokia nepaneigiama formule: 
“Reikia tikėti ne dėl seno įpročio, 
ne dėl mirties baimės, ne šiaip dėl 
viso ko, ne todėl, kad mus kas nors 
verčia ar mum grasina, ne dėl hu
manistinių principų, ne sielai iš
gelbėti, ne originalumo dėlei. Rei
kia tikėti visiškai paprastai todėl, 
kad Dievas yra (cit. “Wort und 
Wahrheit” 1969 m., nr. 6 p. 495). 
Dievo buvimas — štai kas yra tikė
jimo pagrindas. Ir kaip tik šį — to
kį paprastą 
me šiandien pamiršti,

i (Atkelta iš 1 psl.) 
ciklopediją anglų kalba belei- 
džiant ir beskleidžiant, reikia 
didesnės iniciatyvos laukti iš 
naujųjų akademikų ir jau čia 
mokslus einančių lietuvių stu- 
diozų.

¥

Turėkime prieš akis, kad 
“Enciclopedia Lituanica” leidė
jas parodo tiesiog didelį hero
jiškumą, po širdies atakos, 
net gydytojų stabdomas, im
damasis šio nelengvo uždavi
nio. Iš šalies lėšų nesulaukia
ma. Mecenatų kol kas nėra.

Reikia, remtis prenumerato
mis. Užtat labai laukiama, kad 
šį leidinį užsisakys ir juo rū
pinsis jaunosios kartos akade
mikai, kurių jau vien jAV-se 
turime keletą tūkstančių. Tuo 
reikalu pasisakymų ir veiks
mų iš šios jaunosios mūsų in
telektualų kartos ypač laukia
ma.

Būna uždavinių, kurių įvyk
dymas privalo būti visų lietu
vių rūpestis, šitokiu uždaviniu 
dabar yra “Encyclopedia Litu
anica”, J. Pr.

nomų paskatų, o pamirštame aną 
vieną tikrąjį, būtent: Dievo buvi
mą. Nuosekliai tad tas pats Siniavs- 
kis toliau ir sako: “Mes labai ilgai 
galvojame apie žmogų. Jau laikas 
pagalvoti apie Dievą” (t. p.). Ma
nau, kad šis jo posakis yra nuosta- 

pagrindą pradeda-1 biai taikli gairė tolimesniam Baž- 
teikdami nyčios keliui; keliui, kurio pasaulis 

Bažnyčiai visokių (kaip tik Siniav- neranda, bet kurį jam Bažnyčia kaip 
skio minimų) įmanomų ir nejma- tik gali ir turi rodyti.”

M. K. Čiurlionis "Sputnike"

— M. K. Čiurlionis sovietiško
jo “Reader’s Digest” puslapiuos. 
Nusižiūrėję į šį pasaulyje pla
čiausiai paplitusi, amerikiečių 
anglų kalba leidžiamą žurnalą, 
rusai panūdo jį pasekti. Kone 
kopijuodami “Reader’s Digest” 
formatą, šriftų ir puslapių su
tvarkymą, rusai anglų kalba lei
džia ir savo mėnesinį “Sputnik”. 
Tačiau, nesitikėdami “priešaki
ne” savo spaudos technika pra
lenkti amerikiečių “Reader’s Di- 
gęst”, sovietai tą savo “Sputni- 
ką” spausdina Helsinkyje, Suo- 

117* i mijoj, kad tik jis bent išvaizda bu-1 . .pi . .i ■ ..vi .neatsiliktų nuo amerikietiškojo.

Kristumi; vadinasi, 
skleidėjos. Stumda- 

iš kasdieninių savo 
tuo pačiu veda ją

Mums tačiau įdomu, kad š. m. 
balandžio mėn. “Sputniko” nu
meryje daug dėmesio skiriama ir 
mūsų Čiurlioniui. Jame dedamas 
Camille Falmmarion straipsnis 
“The Strange World of Čiurlio
nis”. Tekstui su iliustracijomis 
skirta 9 žurnalo puslapiai. Kai 
atvejų atvejais apie Čiurlionį 
įvairiai daug kur buvo rašoma 
kaip apie abstraktizmo pradinin
ką, kaip apie lietuvių tautos dva
sios vaizduotoją, kaip apie muzi
kinių temų tapytoją J. L, tai 
Flammarionas čia akcentuoja 
Čiurlionį, kaip dabar prasidedan
čio kosminio amžiaus pranašą. 
Anot, Flammariono, Čiurlionis

buvęs Kolumbas; jis pirmas išli
pęs į naujos eros kontinentą; jis 
gyveno kažkur, kur mes dar il
gą laiką nenueisime; Čiurlionis 
turėjęs kitokią erdvės ir laiko 
koncepciją, visai kitokią, negu 
mūsų įprastinė, o tos koncepci
jos supratimas, tur būt, prikalu- 
so dar tik ateities žmogui.

Čiurlionio puslapius “Sputni- 
ke” puošia astuonios spalvotos 
dailininko darbų nuotraukos: 
Rex, Piramidžių sonata, Pilies 
pasaka, Karalių pasaka, Karalai
tės kelias, Laidotuvės, Žvaigždžių 
sonata ir Šaulys. Paveikslų pa
vadinimuos yra įsibrovusi ir klai
da: garsusis Čiurlionio paveiks
las Rex, “Sputnike” pavadintas 
The River.

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7lst Street
pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9. 
penkt. I -5, treč Ir šešt tik

Vai.: 
antr., _ 
“m si tarus

Dr. Ant. Rudoko tabineta perta0

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West 51st Street 
TEL. GR 0-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-09(10

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 
SPECIALYBE — NERVU Ui 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORr> MEDICAl. BUILDING 

6449 So. Pulaski Rond 
Valandos pagal susitarimu

Rez. Tel. GI 8-6873

DR. W, M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologine Chirurgija
6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2679 

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu-rezld. — PRospect 8-9081 
DR. JANINA JAKŠEVIČlUS 

J O K L A
VAIKU L I G O B 

2656 West 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo 5 iki 8 
vai vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 0-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 Weet 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. k»niwu 
Pirm, tr penkt. 2 — 8 p p
Antrad. Ir .ketv 9 — 11 v. r

Ir 4—8 p. p. Šeštad. 9 v. r. iki 12 d.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St____Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą.. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VTDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namu 025-7007 

5159 South Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660

D R. E. R I N G U S
RENTGENOLOGAS, 

9760 South Kedzib Avenue
Vai., plrmad. antrad., ketvlrtad ir 
penktad. 8 v r. iki 9 v v. Treč. lt 
šeštad. 8 v. r. iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

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

(By appointment)

■■BmNMMUK

Bronė Jameikienė Lotoso Madona (vitražas)

• Kokie dramos kūriniai pasi
rodys okup. Lietuvos dramos te
atruose, apie tai žinių suteikė 
‘kultūros ministerijos’ pareigū
nas R. Jakučionis (‘Tiesa’, bal. 
1). Pasirodo, dramaturgu virto 
žurnalistas, gyvenąs New Yorke, 
A. Laurinčiukas. Jis parašė pjesę 
‘Vidutinė moteris’, iš lietuvių 
emigrantų gyvenimo. Ji būsian
ti pastatyta Panevėžio teatre. 
J. Marcinkevičiaus pjesė ‘Kated
ra’ numatoma pastatyti akade
miniame dramos teatre Vilniuje.

Dar rengiamos teatruose pje
sės: J. Grušo ‘Pijus buvo pro
tingas, Pijus nebuvo protingas’ 
ir V. Palčinskaitės pjesė vaikams 
‘Juodanosė prasižioja’.

Dramos kūrinius rašo auto
riai: V. Sirijos Gira, R. Skučai
tė, R. Narečionis, R. Samulevi- 
čius ir kt. (E)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 68rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. tr 7—9 V.

i vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus

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

Rezid. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulasld Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius Dairai susitarimą 
lei neatsiliepia, skambinti 174-8012

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

3801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-Ctos tr Callfornla

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak
Šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4043

Rezid. tel VVAlbrook 5-8048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0533 — Elgta 
425 No. IJberty Street

Route 25, Eigin, Illinois

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 West 63rd Street

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostata 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street

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

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, III 

Kabineto tel. 087-2020 
Namu tel. 830-1071

Vizitai pagal susitarimą

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS UGU IR KRAUJO 
SPECIALYBE

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

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovelhlIl 0-0017

Valandos: pirm. Ir ket. nuo Ii vai. 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.: 
antr. tr penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p 
ir vakarais pagal susitarimo.

Tel. — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 59 Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
.penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgita 
Ofisas 2750 VV 71 st Street 

Telefonas 925-829(1
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. t-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG® 
KŪDIKIU IR VAIKU UGU 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue
Hrmad.. antrad.. ketvlrt. tr penkt. 
auo 11 vai iki l vai. p p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p.

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 West 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Oflao ir rezidencijos) 
Valandoa pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 68rd Street
Priima tik susitarus

Valandos pirmad., ketv. 5—8 
antrad. 2—4 vai.

vai

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2(152 
Tel. PRospect

Ofiso vai.: Pirm.,
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

VV. 59th St.
8-1223

antr., treč. ir

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik Husitams
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Tel PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

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

ir kitu laiku pagal susitarimą
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ROMANAS APIE
NEPRIKLAUSOMYBĖS PRIEŠAUŠRI

Motiniškumo poema

FERNANDĄ DE C ASTRO

Kazitnieras Barėnas, TfiBOTO
GAIDŽIO Metai. Išleido Nidos, 
knygų klubas Londone 1969 m. 
Leidinio Nr. 76. Knyga 438 psl., 
kaina $3.12, gaunama ir “Drauge”.

*
Nieko nėra naujo nei origina

laus palyginti rašytoją su dailių
jų menų atstovu — tapytoju ar 
dailininku. Visi, rašantieji recen
zijas, tuo nusikalstam. Švaistomės pati žinginė vienkinkiu, tas pat 
visokiom “mozaikom’, Iresko- | tiesmukinis pasakojimas apie pilk- 
mis”, “drobėmis’, “panneaux ’, sermėgį žmogų ir pilksermėgį 
jei ne “flash-back” ar “close- 
up” skoliniais iš kinematografi-1 
jos. “Menas, — sako Claude Roy, 
— yra trumpiausias nuotolis tarp i 
dviejų širdžių”. Deja, kai prirei- Į 
kia išsakyti įspūdį, kurį iššaukia 
meno kūrinys, nelengva išsivers
ti be sugretinimų, be tų nučiu
pinėtų klišių.

Neišsiversim be jų ir dabar, 
aptardami “Tūboto gaidžio me
tus”. Stamboką daugiau kaip 
400 psl., Kazimiero Barėno roma
ną, atklydusį iš toloko Londono. 
Iš tikrųjų, savo sąranga, lėta 
slinktim, 
keliavusį 
vės laike.

ramiu epiškumu, par
iš dar tolimesnės erd-

britų Genijus gražino 
pasauliui 

“mini”, bet (kaip jie

Keista, 
grožio išsiilgusiam 
graikiškąjį 
patys pripažįsta) jų proza vis te- 
bed'ėvi senamadiškus žiponus. Jų 
rašytojams svetimas eksperimen
tavimas: prancūzų “nouveau ro- 
man” ekstravagancija, ar ameri
kietiškas kvaitulys knaisiotis po 
nužmoginto nepritapėlio pasąmo
nę. Tiesa, vienu metu lyg ir bu
vo atsiradus nauja srovė — “An- 
gry joung man”. Bet neilgam. 
Visumoj anglai užsispyrę įžvelgt 
personaže individą ir socialinę 
būtybę, visuomenės narelį. Jie ne
linkę atsisveikinti su nuosaikaus 
realizmo tradicija, siekiančia be
ne 18 amžių, iš kurios išaugo 
romano žanras, ir flegmatiškai 
pasitinka priekaištus, kad jų pro
za archajiška. Savaime aišku, 
jie pripažįsta perversmą, ištiku
sį modernų pasaulį; bet, žiūrint 
visumos, jų studijų centre stovi 
žmogus. Prieštaringa būtybė, lin
kusi į apsikandžiojimą, o tačiau - 
nepajėgi nutraukti priklausomy
bės saitų su visuomene.

♦

VYTAUTAS A. JONYNAS

l“Tūboto gaidžio metų” portfelio, mų, gal būt, kai kurio specifi- 
I iš pradžių pasirodo senamadiš- 
I ka. Nepriimtina. Pradedant keis-
1 tu pavadinimu. Pradedant bui- 
j tiškumu. “Vėl ta pati prakeikta 
kaimo buitis”, sakai sau. Vėl ta

mai kapsam-zanavykam būdingo 
kolorito pabrėžimo, Barėnui pa
vyko romane išlaikyti tą hemin- 
gvėjišką smūgio atlaikymo gai
dą: Gyventi — tai ir visas da
rymas!

padau- 
Abu jie 
brendi

dangų.
“Čia dangus — kaip ir lubos - 

žemai
Kaip ir lubos — aprūkęs ir šil

tas”, pasak to pradedančio poeto

Kazimieras Barėnas

Du dalykai padėjo Barėnui iš
vengti nupėstinto iliustratyvumo. 
Visų pirma — siužetas. “Tūboto 
gaidžio metai” vaizduoja pirmą
jį vokietmetį, 1914-1918 metų 
laikotarpį, Nepriklausomybės 
priešaušrį. Kiekvienas esam pri
siklausę apie prūsokų siautėjimą, 
rekvizicijas, mokesčius, grobsty
mą, bet keista, iki šiol niekas 
nebandė atkurti tos epochos gū
dumo literatūriniam kūrinyje. 
Dar neįtikinamiau, neturim ryš
kesnio kūrinio apie savanorius, 
apie tai, kaip “žagres palikę dirvoj, 
karan išėjo vyrai”. Gal tema per 
sunki, gal reikėjo didesnės istori
nės perspektyvos. Barėnas nepa
būgo, ir jo piešinių anglim ciklas 
mus įtikina.

*

Visa tai girdėta. Kaimo vaiz
duotojų mūsų literatūroj pilnas 
gorčius. Kodėl Barėnas prasima
nė dar vieną seriją vaizdų? Dar 
vieną kaimo kroniką. Jis, kuris, 
paskutiniu metu davė mums eilę 
nuotaikingų novelių — “Gedimi
no Griauduvės istorijas” 
(“Atsitiktiniuos atsitikimuos”), 
“Pievas” (Šeštojoj Pradalgėj). 
Jautrius, šiltus puslapius, kurių 
stilių buvo feiela nurodyti kaip 
pavyzdį. Kodėl vėl ta etnogra
fija, to kalba, užgriozdyta viso
kiom tarmybėm, kalbotyrininkų 
- levitų žargono sausiais: “Kra- 
guoja”, “įsikvarklinusi” ir t.t.

♦

♦

Antras dalykas, kuris išskiria 
“Tūboto gaidžio metus” iš eilės 
mūsų buitiškųjų kaimo romanų 
yra tai, kad, nežiūrint gausaus 
aprašomojo elemento, Barėno ro
manas remiasi dviem ryškiai nu
brėžtais’ charakteriais — Gašlū
no, stambaus ūkininko ir jo sam
dinio, kuone įsisūnyto 
žos, Ignaco, figūromis, 
ieško savęs, ir jų vidinis 
mas yra veikalo centre.

Gasiūnas - tipingas self-made 
man, savimyla, našlys nesusitai
kęs su senatve, visaip gudraująs, 
stengdamasis išsaugoti sartį, kad 
tik neprarastų savo statuso 
žmonėse. Kai jis pasisamdo Ig
nacą, jame pabunda globėjiški 
jausmai, kurie įvykių eigoje per
auga į atsakingumo už žemę ir 
laisvę jausmus. Panašus sąmo
nėjimo, pilietingumo pajautimas, 
tskleidžiamas ir Ignaco, karo vai

ko, istorijoj. Knygos pabaiga, pa
sirodžiusį “neaiškia”, pabrėžia 
pagrindinę mintį, kad “Gyventi
- tai ir visas darymas” ir kad 
kaip bebūtų šilti tarpusavio ry
šiai, kiekviena karta ateina pa
saulin, ieškodama savos, tik sa
vos, tiesos. Išpuikėliui Gasiūnui 
grėsė pavojus išnykt be palikuo
nių. Ignaco “įsisūnijimas” nesu
teikė jam sūnaus, bet suteikė ga
limybę išaugint naują žmogų. 
Tokia maždaug būtų filosofinė 
dimensija Barėno “kovos už že
mę ir laisvę vaizduos”.

Savaime aišku, jo knygoj esa
ma ir daugiau personažų. Kai 
kurie jų užbrėžti raiškiai ir pa
gaunančiai - pasyvioji fataliste 
Teklė, pasiutėlis - antras Valančius
— kunigas Sargelis, siuvėjas 
bakonis ir eilė kitų. Vienas 
lauktų epizodinių personažų 
giliai įsirėžia atmintin. Tai 
delio Iršos patetiška figūra, 
kažin kaip reikalinga yra glūpo- 
ji šventakuprė Vaitkuvienė. Bet 
aplamai Barėnui pavyksta iš
vengti tradicinių, trafaretinių 
mūsų kaimo atstovų -atstovių — 
paskalas nešiojančių senmergių, 
pustuzinio davatkų ir dievotes-

; nių už Dievą panteistų senelių.

Nors veikalui nestinga humo
ro, romano tempas lėtas. Protar
piais junti, tarsi nostalgijoj gi- 
musion freskon K. Barėnas no
rėjo įpiešti kiekvieną žmogelį, 

j kiekvieną eigulį Koroviną, kiek-
Sunku neatpažinti to dvasinio 

klimato poveikio naujoj K. Ba
rėno knygoj, pareikalavusioj, kaip 
kad liudija metrika, ketverių me
tų kieto rašytojiško darbo. Parei
kalavusioj atsitokėjimo nuo mur
zinų kasdienybės latakėlių. Susi
kaupimo. Atidumo kiekvienai de
talei.

Nuo pat pirmų sakinių skai
tytojas pajunta tą detonavimą, 
“depaysement”:

“Pavandenės parapija karą 
pajuto, kai rusai ėmė arklius.

... Karasl Karas, nes ima ark
lius”!

Labai panašų įspūdį teko per
gyventi kadaise atvertus Giusep- 
pe di Lampedusa “The Leo- 
pard”. Platumos, erdvės įspūdį. | 
Abiem atvejais skaitytojas jaučia
si įžengęs ne į keturkampainę 1 
kontorą, užverstą “tapė recorde-1 
riais”, kartotekom, bet laikraš
čių iškarpų makulatūra, bet į 
erdvią dailininko atelje. Dar dau
giau, jį apima jausmas, tarytu
mei jis betarpiai stebėtų patį kū
rybos vyksmą. Kaip toj garsioj 
Clouzot filmoj apie Picasso. Tar
si jis matytų čia pat, kaip žvitriai 
raižo lapą sangvinas ar anglis. 
Kaip suklinka piešinys,kada Barė
nas, kažką prisiminęs, sutraiško 
anglį, ryškindamas kontūrą. Su
klinka barėniškai, nepakartoja
mai. Bet, žiū, autorius jau klojasi 
naują lakštą! Naujam škicui, nau
jam piešiniui.

Nebūtina iš karto susižavėti. 
Daug kas tuose lakštuose, tame

Būgštavimai be pagrindo. Iš 
tikrųjų Barėno knyga nei nepa
taisomai buitiška, nei mono- 
chramatinė, nei nuobodi, nei ide
alizuojanti kaimą. Be abejo, K. 
Barėnas puikiai pažįsta sodžiaus 
buitį, jo papročius, žmones, mo
ralinį kodeksą, jo luominę strati- 
fikaciją -piemenis, ūkininkų 
snarglius ir kampininkų apšašė- 
lius. Bet jo studijų objektas — 
vidinės permainos ištikusios tą 
mikrokosmą, patekus po naujo 
prispaudėjo letena.

*

“Karas, nes ima > arklius”. Pa
vandenės gyventojai greit susi
protės, kad karas atima iš žmo
gaus kur kas daugiau — teisę būti 

| žmogumi. Nesudėtingos tai psi
chologijos žmonės ir jų budimas 

j lėtas. Bet Barėnas atkuria jį ne- 
' perforzuodamas, retu mūsų rašy
tojui sąžiningumu:

— “Kur čia, uošvi, jau nebe
galiu ir rūpintis, nei tų sapnų at
siginti, nei tų minčių! Baigia ma
ne užgraužti 1... Kad, sakau, nors 
pėsčias pareitų, be ratų ir be ark
lių, tai vis jau žmogus pareitų, 
vis kaip nors gyventume, nors ir 
sunkiai. O negrįžtų, tai, Dieve, 
ką tada daryti?”

, Gasiūnas pakelia galvą ir žvilg
teri į ją pro kaktą. Ką daryti? 
Taigi, jei jis žinotų, ką daryti! 
Gyventi — tai ir visas darymas!”

Didžiausias knygos nuopelnas 
yra tai, kad nežiūrint kai kurių 

i ištįstinumu, kai kurių pertempi-

Knyga pasižymi didele saiko 
nuovoka. Barėnas nešaržuoja, 
nejuodina okupantų, nors jų, 
kaip Nelabojo, artumą jauti visą 
laiką. Jis veikiau pasijuokia iš sa
vo žmonių tamsumo. Bet kurda
mas vieną vaizdų kadrą po kito, 
jis sugeba sukelti skaitytojuje 
tokią “šventą neapykantą”, tokį 
pasišlykštėjimą tuo išskėstklyniu 
ereliu, tuo įžūliu “tūbotu gai
džiu”, kad skaitytojas net jau
čiasi apviltas, aptikęs, jog knygos 
pavadinimas nurodo specifiniai 
vieną tos Herrenrasse atstovą - 
Von Tierholz’ą. Juo labiau, kad, 
kurį laiką, nuo vokiečių slapsto
mas sartis, rodos, jau auga į lais
vės simbolį.

Tenka pastebėti, kad antroji 
knygos dalis netenka dramatinės 
įtampos, ir nors anarchija kai
me (ir tai, kas galėjo išsivystytiį j 
į brolžudišką kovą) pavaizduo
jama būdingu Barėnui santūru^ 
mu, čia jaučiasi kaleidoskopiškas 
mirgėjimas. Labiau pasigendam 
ir stilistinio užbaigimo. Žinoma, 
gal būt, tas įspūdis kyla todėl, Į 
kad skaitytojo lūkesčiai -susilaukt vieną obelėlę ir žolės šapelį. Te- 
trimitiško “happy ending”, tuo kinas tos knygos neperskaitysi! O 
tarpu Barėnui skrupulingai rūpi tačiau visumoj piešinys neper- 
istorinė meninė tiesa. | krautas. Kas pakelia “Tūboto

Sa- 
ne- 
itin 
žy- 
Ne

Alfonsas Krivickas (Iš parodos Detroite)

Negali būti! Nenoriu, nesutinku!
Visa manyje maištauja: kūnas ir instinktas, 
Mano jaunystė, mano meilė, 
Mano žydintis gyvenimas!

Melas! Melas!
Jei<|u mano kūdikis alsuoja, 
Jeigu mano kūnas sutinka, 
Bailiai,
Mano siela purtosi!
Nenoriu būti motina! Gana, kad esu moteris! 
Tenkinuos, būdama laiminga!
Bet mano instinktas man sako: 
“Baigta! Baigta! Dabar išsižadėk, 
Pradėk savo naktį, nes pasibaigė tavo diena! 
Susilaukei dvidešimties metų? Gerai! Tavo 

jaunystė 
Prarado ugnį ir karštį, prarado tinkamų amžių. 
Pasiduok! Esi moteris! Dievas taip patvarkė. 
Jau buvai žiedu, dabar gi tebesi tik šaknis”. 
Negali būti! Neteisinga mano dalia!
Nenoriu suteikti gyvybę tam, kas neša mirtį. 
Mano paskirtis turi turėti kitokį žėrėjimų! 
Gyvenime, noriu gyventi! Ir mirštu, mirštu...

Jėzau, ar gali būti? Aš tiek nenusipelnieĮj! 
Mano skausmų kūdiki, jau aš nebeverkiu — 

dainuoju! 
Kūdikis, kurį man Dievas davė! Kodėl Viešpatie, 
Tėra tik vienas žodis: Meilė, Meilė, Meilė? 
Suteik man kitokį balsų, kuris niekad nebuvo 

taręs 
Blogų žodžių, nedorų žodžių... ir Maris primintų 

begalybę...
Duok man kitų širdį, daug tyresnę, daug gilesnę...

Nes manoji jau susprogo, susidurdama su 
pasauliu...

Duok man kitų žvilgsnį, kuriuo niekad nežiūrėjau, 
Kuris neturėtų nei dabarties, nei praeities... 
Duok man kitas tankas, nes manosios jau lytėjo 
Gyvenimų ir mirtį... gėrį ir blogį... ir jau 

nusidėjo...

Sūnau, kaip tai įvyko? Ateidamas pas mane 
Sodu pavartei
Mano liūdno kūno dyglius...
Ir kaip sugebėjai 
Saulės spalva nudažyti mano rūškanas valandas?

Mano kūdiki, miegok, miegok,
Ir leisk man dainuoti, 
Kad galėčiau atitolinti 
Gyvenimų, tų baisų baubų...
Mano kūdiki, miegok, miegok...

O dabar pažaiskime...
Mano kūdikėli, kokį žaislų norėtum? 
Jūros, dangčius, šios gatvės?
Jau tau atidaviau savo likimų, 
Galiu tau atiduoti ir Mėnulį.

Motina ir kūdikis
Pablo Picasso (ispanas, g. 1881)

Imk laivų, imk arklį,
O dabar paimk bedugnę jūrų...
Ar to tau dar maža? Palik jų!
Jeigu panorėtum, tau atiduočiau ir pasaulį! 
Bet, kodėl neateini žaisti?
Jėzau! Vaikeli, kas tau yra?
Kokia keista gyvybė švyti
Tavo akyse?
Tamsi ir nerami gyvybė
Degina tavo šviežumų...

Dar šiandienų, sūneli, lu nesišypsojai,
Ir tavo žvilgsnis liūdnas...
Kvepi naktim, gedulu ir gedimu...

gaidžio metus” nuo žemės, tai 
Barėno nemeluota, sutramdyta 
meilė žmogui ir lyriko dovana. 
Autorius gerai valdo dialogą, bet 
nemažesniu saiko pajautimu su
geba perteikti gamtą, sukurti 
nuotaiką. Vietomis jo peizažai 
primena Jean Giono gamtos ap
rašymus. Jis nevengia painių, 
gramėzdiškų sakinių, kai jam 
prireikia vidiniam monologe per
teikti prislėgto, pavargusio žmo
gaus mintijimą. Bet skaitytojas 
nesuabejoja, kad tai Gasiūno, ne 
autoriaus, mintys. Jis randa tiks
lų, graudų, bet ne graudenantį 
žodį atpasakoti tragiškiems įvy
kiams, kaip kad šiame gabalėly- 
je-maldoj:

“Vokiškas viršininkas von Tier- 
holcas su savo padėjėjais sėdėjo 
Kirkiluose... Jis gerai žinojo vieną 
tiesų kelią — vieškelį tarp Kirkilų 
ir Gulbinų. Pirmom dienom va
žiuodamas tuo vieškeliu, jis iš
gąsdino . Gervydų Gaidžiūno aš
tuonmetį piemenį, ir tas pasitam
pęs mirė, našlės Antanaitienės 
tas vaikas iš Puodžiūnų, duok, 
Dieve, jam dangaus karalystėje 
bent klumpes kokias ar iš beržo 
pliauškęs aptašytus medžiokus, 
nes ganydavo, vargšas, basas, o 
Gervydų ganyklos, tegu jas vel
niai, kiek tų dagilių, : pabėgėsi 
ir stypsok ant vienos kojos, kol 
išpeštoji Šituos prakeiktuosius

Viešpatie! Mano kūdikis karščiuoja!
Jo alsavimas degina, jo žvilgsnis svilina...
Jis, kurio akyse žėrėjo žvaigždės ir smaragdai,
O alsavimas kvepėjo gėlėm,
Dabar jo burnelėje kartus skonis,
Ir jis atsiduoda naktim, gedulu ir gedimu.

Viešpatie! Mano kūdikis karščiuoja! 
Užgesinkite visų mano akių šviesų! 
Apsaugokite mane nuo burnojimo... Dieve

Kristau!
Jeigu mano vaikas merdi, miršta, 
Kodėl žydi gėlės, kurių jis nemindo?
Jeigu vilkdama, turėsiu jį įdėti į duobę, 
Kodėl tokios tolimos spindi žvaigėdės?
Viešpatie, aš esu kalta. Aš žinau, kas yra

nuodėmė...
Betgi jis, mano Jėzau, dar neturi praeities... 
Man nėr blogio, kurio neprisiimčiau, 
Betgi jis, dar taip arti nuo tavo dausų! 
Jo gyvenimas buvo gerti mano pienų... 
Žvilgsnis, kokiu į mane žiūrėjo, turėjo šydų 
Miglų, kitų gyvenimų rūko.
Kartais jo blakstienos buvo užmerktos,
Ir jis verkė mano glėbyje,
Gal ilgėdamass erdvių ar dangaus...
Mano kūdikis karščiuoja!
Kodėl aidi dainos pakelėse?
Kodėl yra lopšių ir lizdų?
Gyvata! Mano kūdikis buvo gražus, 
Mano kūdikis buvo stiprus!
Gyvata, kokia tu esi motina! 
Apgink mane nuo mirties! 
Gyvata! Gyvata! Gyvata!

Tebūnie Dievui garbė! Mirtis pasitraukė!
Jis jau nebekarščiuoja!
Tebūnie Dievui garbė! Mano kūdikis gyvenų, 
Tasai mažytis, manasis, kurį tik aš teturiu! 
Ir kaip galėjau burnoti!
Mano kūdikis verkia, bet aš jau galiu dainuoti! 
Mano kūdikis gyvena, ir visa gyvybė dainuoja, 
Visa žemė yra šviežia ir skambanti gerklė!
Tegul visi žmonės tai žino, ir visa Žemė tai mato! 
Tebūnie Dievui garbė!
Tebūnie garbė!

Išvertė P. G a u t y s 
Fernandą de Castro, portugalų poetė, laiko

ma viena savo meto žymesniųjų portugalų ly
rikų. P. G.

geluonis; taip pat duok, Dieve, 
kad dangaus karalystėje nebebū
tų to Kirkilų valsčiaus vokiško 
viršininko, kuris šaudydamas 
mokė Mykoliuką nusiimti kepu
rę, o kad nebūtų ir to didelio 
vilkinio šuns, kuris baigė aną 
pamoką, nes jei jie bus, argi My
koliukas amžių amžiams turės 
kęsti išgąstį.

Pakako Akmenaitienės Myko- 
liuko gyvenimo ir visas valsčius 
išmoko prieš didįjį vokietį von 
Tierholcą ir žiaurųjį jo šunį ir 
prieš kiekvieną išsižiojusį žemai 
nusivožti kepures, kai jie dardė
davo vieškeliu”.

Barėnas sugeba vienu pabrau
kimu įžiebti naują gyvybę pilkos 
moteriškaitės portrete:

“Kol Teklė kalbėjo, jis, rodos, 
nieko negalėjo galvoti. Girdėjo 
kiekvieną jos žodį: tvarte liko 
vienui viena žalmargė. Klausy
damasis iš pradžių jis vis sten
gėsi įsivaizduoti, kaip jie ten pri
siraišiojo ir nusivarė tas karves. 
Tačiau Teklės žodžiai, kad ne
bereikės duoti vokiečiams pieno, 
išblaškė visą išvaromųjų karvių 
vilkstinės vaizdą. Žiūrėk, kaip 
Teklė galvojai Apie tą pieno da
vimą ir jis juk šitaip dar šian
dien galvojo: nebus karvių-ne- 
reikės kasdien melžti ir vežioti 
pieno. Tai jo mintys.

— Ai, martele, aš čia kaltasl

— Man tai labiausiai gaila to 
teliuko - patylėjusi tarė Teklė.

Gasiūnas nenorom šyptelėjo, 
atsisėdo ir ilgai žvilgčiojo į Tek
lės veidą. Žiūrėk tu, jos — akys 
neužverktos.Dar ir Teklei pasau
lis nepasibaigė su karvių išbau- 
bimu. Visą vakarą paskui ji tik 
pasakojo ir pasakojo su smulk
menom, kaip tos karvės buvo iš
varytos. Sniegas minkštas, teisy
bė, leidžia, bet ir. kelias ilgas nu
bristi. Toli Kirkilai!

O graudžiai pravirko ji tik ry
tojaus dieną. Iš pat ryto bėgo į 
tvarda, gal būt, nėra nauji K. Ba- 
žiaurų žiemos kelią: kaip tos kar
vės nuslidinėjo, Dieve mano, net 
iki Kirkilų? Tegu Dievas myli 
tokį sunkų gyvenimą!“

Sis paprastumas, stiliaus savi
tvarda, gal būt, nebenauji K. Ba
rėno gerbėjams dalykai. Manyti- 
na, kad “Tūboto gaidžio metai” 
jų ratą dar praplės. Ne per daž
niausiai susilaukiam knygų, iš 
kurių padvelkia mostas, žinoji
mas, ko norima, ir ko siekiama 
kūriniu pasakyti.

• Vilniaus filharmonijoje į- 
vyko šveicaro vargonininko Jo
seph Bucherio koncertas. Atlikti 
J. S. Bacho ir lietuviams mažiau 
žinomų autorių kūriniai.

*
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J. JAKŠTAS

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)
Taip vairuodama Vilniaus 

konferencija tarp nepriklauso
mybės ir priklausomybės vokie
čiams galėjo išsirinkti Tarybą ir 
gauti jai okupantų pripažinimą. 
Ji net su didelėmis iškilmėmis į- 
vesdinta į pareigas. Tačiau kon
ferencijos nutarimų neleista skel
bti ir jie paliko nežinomi visuo
menei. Aplamai, plačioji visuo
menė ne ką žinojo apie pačią 
konferenciją ir apie Tarybą. Prak
tiškai. — Taryba laikyta daugiau 
priemone tarnauti platiems oku
pantų tikslams Rytuose ir jai sa
vaimingai veikti neleista.

Vokiečiams labiau prireikė Tą- 
rybos, kai jie ėmė ruoštis dery
boms su bolševikais Lietuvos 
Brastoje 1917 m. gale. Jiems ta
da pasirodė svarbu turėti įrody
mų, kad jų užimti rytų kraštai, 
pirmiausia Lietuva ir Kuršas, lin
kę prisišlieti prie Vokietijos ir 
nuo Rusijos atsitraukti. Ne kas 
kitas, kaip Taryba turėjo pateikti 
vokiečiams tam įrodomąją me
džiagą. Iš to ir atsirado Tarybos 
deklaracija 1917 m. gruodžio 11 
d. Ji tik formaliai atrodo pačios 
tarybos, iš jos iniciatyvos išė
jusi deklaracija ir dar Vilniuje 
paskelbta. Iš tikrųjų, jos apma
tai jau išvakarėse sutarti Kaune 
vyriausioje rytų fronto būstinė
je (Oboste), kur Tarybos delega
cija, žinoma, iškviesta, nuvyko. 
Kad pačiai Reicho vyriausybei 
rūpėjo turėti Tarybos jai palan
kus nutarimas, aiškiai rodo da
lyvavimas tame posėdyje Kaune 
Vokietijos užsienio ministerijos 
ir kanclerio atstovo. Tarybos dele
gatai, be abejo, grįžo į Vilnių su 
deklaracijos juodraščiu ir pa
čiai Tarybai teliko tik jis apdo
roti pasirašyti ir paskelbti savo 
vardu. Taip reikėtų žiūrėti į tą 
1917 m. gruodžio 11 d. nutari-j ti lietuvių atstovu, 
mą ir keisti ligšiolinę pažiūrą,' 
kartojamą mūsų istorijos veika
luose, į jį. Daugelis mūsų esa
me pergyvenę tas skaudžias “su
tartis” 1939 m. dėl Klaipėdos ir 
įgulų ir nebūsime perdėję, pri
pažindami, jog ir minima dekla
racija gretintina su jomis. Tiesa, 
ji neturėjo praktiškų išdavų, nes 
paliko popieriuje.

Prievartinį deklaracijos pobū
dį patvirtina jau tas iškilmingas 
tonas, kuriuo skelbiami ryšiai su 
Vokietija antroje jos dalyje. Tik 
paklausykime: “Krašto Taryba 
stoja už Lietuvos valstybės amži
ną, tvirtą sąjunginį santykį su 
Vokiečių Reichu, kuris pirmoje 
eilėje būtų įgyvendintas karo, su
siekimo konvencijos, muitų ir pi
nigų bendruomenės pavidalu”. 
Jau tas pakeitimas mūsiškių vi
suomet vartotos Lietuvos Tary
bos Krašto Taryba šioje dekla
racijoje kvepia vokišku Landesrat, 
kaip mūsų Tarybą vokiečiai ir 
vadino, Be to, čia duotos citatos 
galas “muitų ir pinigų bendruo
menės pavidalu” yra tikras kal
binis griozdas, -galėjęs 
vergiškas vertimas iš 
kalbos.

Pirmoje deklaracijos 
tiesa, kalbama apie nepriklauso

mybę. Formulavimas jos šiek 
tiek panašus į Vilniaus konferen
cijos. Bet yra vienas ir didžiai 
reikšmingas skirtumas: gruodžio 
11 d. deklaracijoje nėra Konsti- 
tuantos-r Steigiamojo Seimo. Kad 
jis, tas kuriamasis valstybės pa
grindas būtų pačių lietuvių ne
paisytas ir į deklaraciją neįtrauk
tas, negalima prileisti. Okupan
tai jį įrašyti draudė. Taip lei
džia spręsti kad ir P. Klimo pasta
bėlė minėtoje knygutėje, kur jis 
apie derybas Obosto būstinėje 
gruodžio 10 d. rašo: “Naujai 
pasiūlyta (suprask:vokiečių) for
mulė išmetė... Steigiamojo Sei
mo paminėjimą santykiams su 
kitomis valstybėmis galutinai 
nustatyti” (T.p. 20p.) Prisime
nant vokiečiij planuotą ateities

politiką suprantamas draudimas 
minėti Steig. Seimą. Mat, Stei
giamasis Seimas, duodąs valsty
bei konstituciją, išreiškia drau
ge ir jos suverenitetą. Su Reichu 
amžinais ryšiais susieta Lietuva 
to suvereniteto negalėjo turėti. 
Steigiamasis Seimas nesiderino su 
Lietuvos “amžinais ryšiais” su 
Vokietija ir todėl jis turėjo būti 
išleistas. •

Praverstų smulkmeniškai žino
ti visus derybų užkulisius, vedu
sius prie tos deklaracijos. Deja, 
jie nežinomi, kaip iš viso mažai 
žinoma apie Tarybos veiklą 1917 
- 1918 m., nes atitinkami raštai - 
šaltiniai, sakoma esą dingę. Tenka 
pasitikėti Tarybos nario P. Klimo 
liudijimu, kad mūsų tarybinin- 
kai prašėsi dalyvauti Lietuvos 
Brastos derybose. Galimas dai- 
tas, kad jie iš anksto tikėjosi 
būti įjungti į jas ir todėl įrašė į 
deklaraciją sakinį: “Krašto Ta
ryba, kurdama šią valstybę ir 
siekdama apginti jos interesus 
taikos derybose, prašo Vokieti- njai santykiai reikalavo iš mūsų 
jos apsaugos ir pagalbos”. Rodos, Į vadovų gero apdairumo, kad tais 
nebūtų negalima prielaida, kadj 
mūsų veikėjams vaidenosi proga 
artėjančiose derybose su okupan
to leidimu išeiti ginti Lietuvos 
laisvės.

Jei. jie šią viltį puoselėjo, tai 
turėjo tuojau nusivilti, kai oku
pantas jų prie derybų stalo ne
prileido. Kitaip pasielgė bolševi
kai: jie atsivežė į Lietuvos Bras
tą V. Kapsuką konsultantu Lie
tuvos reikalams. Jis net paskelbė 
tam tikrą deklaraciją, nukreiptą 
prieš Tarybą. Tiesa, į Brastos 
derybas atvyko ir prof. A. Vol
demaras iš Rusijos. Bet jis nebu
vo koks Lietuvos delegatas (nors 
tokiu Rusijos lietuviu palaikytas), 
o ukrainiečių delėgacijos patarė
jas. Jis neturėjo progos pasireikš-

Kai lietuvių nepaisyta Lietuvos 
Brastoje, tai gruodžio ll d. dek
laracija Tarybai pasidarė bepras
miška. Negalint jos dėl supran
tamų priežasčių atmesti, sumo
ta paskelbti kitą, kurioje nebūtų 
kalbama apie kokius ryšius su 
Vokietija. Taip atsirado vasario 
16 d. aktas vėl su Steigiamuoju 
Seimu. Jam ir skiriamos tos pa
čios dvi funkcijos, kaip ir anoje 
Vilniaus konferencijoje, būtent: 
nustatyti valstybei pamatus (t.y. 
duoti konstituciją) ir santykius

būti tik 
vokiečių

dalyje,

su kitomis valstybėmis. Kaip ir 
anoje Vilniaus konferencijoje, 
taip ir dabar turėta galvoje, be 
abejo, pirmiausia Vokietiją tų 
valstybių tarpe, su kuriomis san
tykiai turėjo būti nustatyti.

II

Tarp vasario 16 d. akto paskel
bimo ir Steigiamojo Seimo. su
šaukimo yra dvejų su viršum 
metų tarpas. Per tą laiką daug 
kas ' pakito. Dingo okupacijos 
slogutis ir su juo pinti bet kokie 
ryšiai su Vokietija. Praūžus karo 
audtoms Rytuose ir Vakaruose, 
Lietuva kėlėsi nepriklausomam 
gyvenimui. Kaip ji kėlėsi, mums 
seniesiems dar gerai atmenama, 
ir apie tai čia netenka kalbėti. 
Trumpai tik pastebėsime, kad 
Lietuva kūrėsi pirmiausia mūsų 
garbingų vadų pastangomis, mo
kėjusių pažadinti tautą laisvam 
gyvenimui ir sugebėjusių pasi
naudoti užsienio parama. Tuo
metiniai karo sujaukti tarptauti-

Šiuose Kauno Miesto teatro rūmuose 1920 m. gegužės 15 d. buvo atidarytas Steigiamasis Seimas. Vė
liau šie rūmai buvo pagrindinai atremontuoti ir tapo Kauno Valstybiniu dramos ir operos teatru.

santykiais būtų naudingai pasi
naudota. Pirmiausia pasinaudota 
ta pačia Vokietija, kuri po revo
liucijos ir kapituliacijos visai pa
kito. Valdžią gavę, socialdemo
kratai 1918?19 m. sąvartoje vedė' 
sunkias grungtynes su komunis
tais spartakininkais ir buvo susi
rūpinę neprileisti rusų komunistų 
prie sienos. Todėl jie nepasitrau
kė visai iš Lietuvos, o paliko sau
goti jos vakarinės dalies, kaip ir 
viso Pabaltijo, nuo bolševikų 
antplūdžio. Jie padėjo Lietuvai 
ir finansiškai atsistoti ant kojų, 
kai paskolino pačioje 1918 m. 
pabaigoje 100.000.000 markių. 
Su šiais valstybiniais finansais 
Lietuva jau galėjo pradėti orga
nizuoti valstybinį aparatą ir, 
svarbiausia, kurti karinę pajėgą, 
kviesdama savanorius.

Nemenkos paramos gavo Lie
tuva ir iš vakariečių santarvi
ninkų. Tiesa, ne dėl kokios sim
patijos Lietuvai ir apskritai Pa
baltijui jie su parama čia atėjo. 
Jie tai darė pirmiausia savo in- 
tervencionistinės politikos,. nu-

Jiems iš tėvų protėvių paveldėtos 
gyvenimo sąlygos su vargais ir 
bėdomis rodėsi nepakeičiamos. 
Jie, ir vargų slegiami, ieškojo pa
guodos savo bažnytėlėse.

Šiose ekonominėse ir dvasinėse 
sąlygose gyvenusius lietuvius kai
miečius jų vadai pradėjo žadin
ti šviestis, kilti ir ruoštis savai
mingam gyvenimui, Tai daryti
na jau nuo “Aušros” laikų. Tie 
vadai, teisingu prof. Z. Ivinskio 
pastebėjimu (Politinis nepriklau
somos Lietuvos gyvenimas, 19- 
69, 20 p.), buvo ūkininkų ar val
stiečių luomo šviesuoliai, kurių 
gerą dalį sudarė kunigai. Tauti
nio valstybinio sąmoninimo re
zultatai buvo riboti, ir tauta pa
liko iš esmės konservatyvi, kata
likiškos, bažnytinės ideologijos 
persunkta.

Ši/ tautos būsena ir nulėmė 
Steigiamojo Seimo pobūdį. Krikš
čioniškojo, bažnyčios palaikyto 
bloko 3 partijos laimėjo 58 atsto
vus iš visų 112, atseit gavo dau
gumą. Tuo būdu, Steigiamasis 
Seimas buvo krikščioniškas sei
mas, krikščioniškos Lietuvos at
spindys. Jo ir parengti du pagrin
diniai įstatymai, konstitucija ir 
žemės reformos, turėjo tos krikš
čioniškos Lietuvos žymes. O į 
konstitucijos pagrindą padėta 
parlamentarinė sistema atliepė 
tada Vakaruose vyravusiai poli
tinei kryčiai. Vadinasi, Lietu
va, išsivadavusi iš rytų kaimyno 
šimtmetinės priespaudos, pasine
šė eiti su Vakarais. Jai per amžius 
skiepyta krikščioniška katalikiška 
dvasia nukreipė ją į Vakarus tais 
1920 m.

Nuo 1920 iki 1940 m. kito 
Lietuvos politinis veidas, kito ir 
drauge tautos dvasia. Tačiau 
Lietuva vis dėlto paliko vakarie- 
tiškoš, krikščioniškos kultūros

dė buvusį daugiau ar mažiau 
vieningą socialistinį frontą.

Ši tarptautinė radikali dva
sia negalėjo nepaveikti tada ir 
Lietuvos. Ypač įtaki Lietuvai bu
vo Rusijos revoliucija, daugelio 
betarpiškai patirta, pergyventa. 
Kaip ta laiko dvasia paveikė lie
tuvius, ir dar žymius, vadovau
jančius, rodo vienas mažai kam 
žinomas nuotykis. Jis vertas šioje i 
vietoje priminti.

Sudarant pirmą prof. A. Vol
demaro ministrų kabinetą Vil
niuje 1919 m. lapkričio m., švie
timo ministru tapo parinktas 
kun. J. Purickis, jau gan apsitry- 
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dėti paaiškinimo, dėl ko buvo 
delsiama. Apie rinkimus po įsta
tymo priėmimo, rodos, net ne
buvo kalbama. Apie juos vyriau
sybė prabilo tik po Panemunėje 
stovėjusių kariuomenės dalių su
kelto maišto 1920 m. vasario 22- 
23 d. Kaip šiandien ganėtinai 
išaiškinta, maištas buvo komu
nistų partijos ar jos sekėjų darbas. 
Jis parodė, kad partija, nors ir į 
pogrindį įstumta, paliko veiks
minga, net į kariuomenę įsibro
vusi. Atrodo, kad to maišto po-

turėjo būti “cordon sanitaire”.
Su vokiečių ir vakariečių pa

rama pradžioje bent du trečda
lius Lietuvos užplūdusieji bolše
vikai liko išstumti maždaug per 
pusę metų. Lietuvą tapo laisva, 
deja, be sostinės ir be viso treč
dalio savo teritorijos.

Atėjo laikąs būti renkamam ir 
Steigiamajam Seimui. Atrodo, 
skubėta, derinantis prie vasario 
16 d. deklaracijos, kur pasakyta, 
kad Steigiamasis Seimas turi bū
ti “kiek galima greičiau sušauk
tas”. Ir štai 1919 m. lapkričio 
20 d. paskelbtas Steigiamojo 
Seimo rinkimų įstatymas. Nuo į- 
statymo paskelbimo iki rinkimų

mas Lietuvos nepriklausomybės 
rezoliucijos klausimu.

III

kreiptos prieš komunistinę Rusi- veikyje vyriausybė ir suskato ei- 
ją, ribose. Santarvininkai, veik
dami prieš bolševikinę Rusiją, 
laikė užblokavę Baltijos jūrą,

Bronė Jatncikiend

ti į rinkimus, pagal jau seniai 
parengtą įstatymą, jį kiek pakei
tus. Vyriausybė žengė pirmąl.UKV JLOų, ..... 'J'-- J ’ ' O f --- ■

kad bolševikai prie jos neprieitų, žingsnį rinkimų link, išleisdama 
Pabaltijys jiems nuo pat pradžių1 kovo 2 d. atsišaukimą į tautą.

Nors atsišaukimas paskelbtas po 
tik ką užgniaužto maišto, kada 
sukilimo vadų tardymas dar bu
vo tik pradėtas, tačiau apie jį at
sišaukime beveik nekalbama. 
Plačiau kalbama apie rinkimus. 
Pravartu išrašyti vieną trumpą 
sakinį, kuriuo vyriausybė iš anks
to šlovino būsimą seimą: “Jau1 

! arti yra svarbiausioji tėvynės lais-i 
vės ir nepriklausomybės statymo j 
valanda, kada susirinks Steigia
masis Seimas, kuris peržiūrės vi
sa, kas padaryta ir nuties tikruo
sius Lietuvos valstybės pagrin
dus”. Tokį atsišaukimą apie Stei
giamąjį Seimą vyriausybė paskel
bė bene pirmą kartą, nors pati 
veikė jau daugiau kaip metus. 
Reikšmingu posakiu, jog su Stei
giamuoju *Seimu artėja “tėvynės 
laisvės ir nepriklausomybės sta
tymo valanda”, vyriausybė lyg 
sumenkino save, nes prisipažino, 
jog Lietuva dar nepastatytą; 
išeitų, kad ji per 14 mėnesių tik 
ruošė dirvą Steigiamajam Sei
mui kurti laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą.

Toks, vyriausybės prisipažini- 
j mas yra būdingas anų laikų po
karinei dvasiai. Tada pasaulį bu
vo pagavusi, sakysime, revoliuci- I 
jos karštligė. Revoliucija Rusijoje, 
Vokietijoje, Austrijoje, bruzdėji
mai Italijoje ir kituose Europos 
kraštuose. Ne visai ramu buvo 
ir šiame Amerikos žemyne. Ko
munistinės partijos visur dygo, 

Gėlės (skaldytas stiklas)kaip grybai po lietaus, ir Jos skal

' sienyje. Kas dėjosi tame kabinete 
iš pat pradžių, leiskime liudyti 
pačiam kabineto nariui M. Yčui. 
Štai jo pasakojimas: “Paskutiniu 
momentu, kai jau buvo ruoštasi 
įteikti V. Tarybos Prezidiumui 
(kabineto) pristatymo raštą, P. 
Leonas, paskui ir VI. Stašinskas 
šį jau suformuluotą kabinetą su
sprogdino, pareikšdami, jog jie 
atsiimą savo kandidatūras ir ne
sutinka būti ministrais. Priežas
tis— kun. J. Purickis skiriamas 
švietimo ministru. Jie prieš Pu- 
rickį nieko neturį, bet nesutinką 
pricipiališkai, kad kunigas būtų 
valdžioje” (Pirmasis Liet, neprikl. 
dešimtm. 81 p.). Ministras pir
mininkas atsižvelgė į protestą ir 
vietoje kunigo švietimo ministru 
parinko pasaulietį. Ne dėl ko ki
to, kaip dėl tos revoliucinės dva
sios skilo ir Petrapilio lietuvių sei-

I

Pagal tą visuotinę radikalią re
voliucinę nuotaiką išrinktam 
“visuotiniu, tiesiu, lygiu, slaptu 
balsavimu, saugojant proporcio- 
nalią sistemą” Steigiamajam Sei
mui buvo skirtas uždavinys įtvir
tinti kraštutinę demokratinę 
santvarką. Paleista formulė, kad 
suvereni yra tauta, reiškianti sa
vo valią per išrinktus atstovus, kraštas, 
t.y. per Steigiamąjį Seimą.

jei tas Steigiamasis Seimas, 
rinktas 1920 m. balandžio 14-15 
d. k susirinkęs pirmo posėdžio' kurigųKrėmHuHteikUs sku^*d7s" 
gegužės 15 d., nenuslydo į ryrie- gajėjo lengvai įsitikinti, kokia 
tišką radikalizmą, tai atsitiko tik dar stipri lietuviuose ta krikščio- 
dėl per amžius musų tautos ma- njška vakarietiška dvasia. Oku-

Neištrynė visai tos žymės ir 
nuo 1940 m. sekusios okupacijos 

į I ir dabartinė bolševikinė. Kam te- 
Jiko skaityti tas jaudinantis mūsų

sese įdiegtos konservatyvios ide
ologijos. Steigiamojo Seimo rinki
mus lėmė mūsų kaimiečių ma
sės, gyvenusios beveik uždaruose' 
kaimuose, versdamosios kasdieni-1 
niais ūkio darbais. Joms gana sve-l 
timi buvo visuomeniški, net ir' 
tautiški dalykai. Nebuvo kas jas | 
tais klausimais būtų sudominęs, 
apšvietęs.

Uždaram, neapšviestam kai
mui vienintelis šviesos žiburėlis 
jo buities glūdumoje buvo jo pa
rapinė bažnyčia ir josios kunigai. 
Su bažnyčia ir su kunigais siejosi 
kaimiečio visas dvasinis gyveni
mas. Visur kaimiečiams, ypač 
katalikiškų kraštų, nuo seno į- 
prastas konservatyvumas buvo 
būdingas ir mūsų kaimiečiams, bent mūsų išeivijoje.

pantas stengiasi išrauti ją viso
kiomis policinėmis, administra
cinėmis priemonėmis. Jis nepai
so šiuo atveju net savo pagrin
dinio įstatymo, kalbančio apie 

'visokias laisves, pirmoje eilėje 
apie sąžinės bei tikėjimo. Tas 
mūsų tautoję glūdįs tylus pasi
priešinimas okupantui rodo, kad 
anoji 1920 m. Steigiamojo Sei
mo dvasia nėra vien praeities da
lykas, ji dar gyva. Priešindamasi 
persekiojimui, mūsų tauta ne
tiesiogiai balsuoja taip, kaip ji 
tiesiogiai balsavo 1920 m. To
dėl Steigiamojo Seimo auksinės 
sukaktuvės šiais metais turi 
mums ypatingos prasmės. Jos ne
turėtų būti tylomis praleistos

INSURED
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PASSBOOK ACCOUNTS
$100.00 Minimum

SAFETY OF
Chicago Savings 

aad Lmui Aimiatiaa
NE W 

RATES

« PER ANNUMPER ANNUM

0F S5000.00 0R MORE 
0N CERTIFICATES

2 Year Maturity
__________________

per annum

0N CERTIFICATES 
0F $1000.00 0R MORE

6 Month Maturity

PER ANNUM

Sąskaitoj: apdraustos iki $20,000.

0N CERTIFICATES 
OFS 1000.00

One Year Maturity

PER ANNUM

0N ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Chicago Savings & Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
HOURS : Mon. 12 P.M. to 8 P M. Tues. 9 to 4. Thurs. and Friday 9 to 8. Sat 9 to 12:30
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Nuostabusis Daumantas Cibas
ALGIRDAS GUSTAITIS

Jei žymūs asmenys yra kuk- Visa tvarkingai sukataloguota, 
lūs, tokių priekyje pastatytinas 
Daumantas Cibas. Nepaprastas 
jo kuklumas daugelį gali suklai
dinti. Jis kalba lėtu, švelniu, vi
sad ramiu balsu, nepaprastai 
mandagus, niekad neis priekin 
neištemptas, niekad nepertrauks 
kito kalbos, visad nuošaliai sto
vės, niekados nepareikš griežtos 
nuomonės, atrodys paprasčių pa
prasčiausiai, niekad’ nesisakys ką 
gero padaręs, visad mažins savo 
nuopelnus ar juos bandys pa
neigti, bet kitų pastangas ar net 
mažus laimėjimus kels, jais gėrė
sis, statys pavyzdžiu.

Jei netoliese teks atsistoti eili- traukomis, 
niam lietuviui, iškart pastebėsi- skambūs, pilni sklandžių lietu- 
te to eilinuko pūtimąsi, savosios viškų naujažodžių, gausūs tikrais 
nuomonės gynimą, argumenta
vimą, pašaipišką juoką ir ben
drai sukinėjimąsi, tarsi tik jis su
daro visko pagrindą.

Vien šis rinkinys, kuriam, ma
nau, lietuviuose prilygstančio nė
ra, yra neįkainuojamai brangus 
visos tautos turtas.

Daumantas Cibas žinomas ir 
kaip kelionių aprašymų auto
rius (ir jo sūnus Kantrimas). 
Prieš porą metų jo paskelbti atos 
togų aprašymai Kalifornijoj, pa
leisti per “Draugo” kultūrinio 
puslapio skiltis, dar ir dabar te
bėra gyvi skaitytojuose. Kelionių 

' įspūdžius jis turėtų paskelbti 
knygomis. Būdamas pirmaeilis 

. fotografas, visas keliones liudija 
Į reto įdomumo meniškomis nuo- 

Jo raštai vaizdūs,

Toksai palyginimas kiekvieną 
kartą gyvai stojasi, kai sutinku 
Daumantą Cibą ar jį pamatau 
kitų būryje. Juo daugiau jį pa
žįsti, tuo daugiau jį gerbi, ste
biesi to asmens nuostabiu skai
drumu, tyrumu, tarsi ne šios že
mės būtybė. Jisai tiek nuostabus 
ir kuklus, jog iki šiol gal dar 
joks rašytojas ar kultūrininkas 
neatkreipė į jį reikiamo dėmesio. 
Žinau, Daumantas to nenori, 
kratosi, bet. būtina apie jį bent 
trupinėlius žinoti, būtina numa
nyti kokių asmenų esama trem
ties ar emigracijos gyvenime.

Nežiūrint savo nepaprasto kuk
lumo, Daumantas Cibas yra la
bai karštas lietuvis patriotas, ne
palaužiamas. Jis yra tarsi vaikš
čiojanti Lietuva. Jame tarsi glūdi 
visos mūsų tautos kančios, ilge
sys, sielvartas, pasiryžimas, sieki
mai. Kalbėdamas su juo, tuoj 
įsitikinsi jį esant teisų, ir jei kiek 
abejojai Lietuvių tauta, tas abe- Į simąstys. 
jonėš“hbplaus kalbėjimasis su 
Daumantu.

gamtos aprašymais, augalais, gy
viai, tuo suteikiant raštams 
moksliškos, geografinės reikšmės, 
greta jų literatūrinio skambesio. 
Daumantas reiškiasi ir kaip vai
kų literatūros kūrėjas dar nuo 
nepriklausomos Lietuvos laikų. 
Prieš keletą metų iš Los Ange
les persikėlęs į gamtą ir dabar 
gyvendamas Vista, Calif. apylin
kėse, geriau pažįsta aprašomą gy
vūniją, nei miestelėnai. Būda
mas pavyzdingas sodininkas, gė 
lių augintojas, savo ūkelį pa
darė, iš buvusio pliko lauko, pui
kiai žaliuojančiu botanikos so
du. Augina kalakutus, žąsis, an
tis, ožkas bei kitką.

Bitės, bičių karalystė pagrindi-1 
nis Daumanto užsiėmimas, gre
ta visų kitų irgi pagrindinių po
mėgių. Jų turi pora šimtų avilių, 
laikomų kalnuose. O, jeigu Dau
mantas madosis, be jokio gaima- 
rumo ne tik aprašys bitučių ka
ralystę, jų čiučenimus dailiadar- 
biai nueniuos, kad nei eikis balt- 
žiedžio akeivos nepridės. Vis į tą 
patį lietuviškumo aruodą, kad 
net gaidašius padėjęs magarą su

I

Daumantas Cibas drauge su savo žmona prie jo paties rankomis pa
gaminto kryžiaus, kuris sfovi Cibų sodyboje Vištoje, Kalifornijoje, 
netoli Meksikos sienos. Nuotr. Alg. Gustaičio

• Lietuvos ir Pabaltijo rašy
tojai dar vis per mažai rašo ‘ka
rinėmis ir patriotinėmis’ temo
mis. Juos daugiau tokiai kūrybai 
paskatinti Vilniuje, balandžio 
mėn. pradžioje, buvo sukviestas 
Pabaltijo rašytojų pasitarimas. 
Lietuvius ir kitus pabaltiečius Ka-

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE 
2615 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 60632 

Tel. 254*2233 ar PR 8*5374

žinėje literatūroje. Taigi ‘balan
džiai’ skraidinami tik į užsie
nius, o namie turi visi virsti ‘va
nagais’.

rininkų namuose atitinkamai 
‘švietė’ rašytojai, atvykę iš 
Maskvos, Leningrado, Kalinin
grado (b. Karaliaučiaus). Kalbė
ta apie karines temas ypač gro-
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Small classes encourage an ex- 
cellenj educational environment 
and the development of leader- 
ship ąualities through cmphasis 
on ,'he
SPIRITU AL

EDUCATIONAL 
PHYSICAL

SOCIAL. . . development 
of tlje whole man.

LIETUVIŠKAS RESTORANAS,, kuriame 
GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.

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

Pirmadieniais uždaryta

GĖLĖS
Vestinėms, baiineiams, laidotuvėm? 

ir kitokioms progom**
U 2 A U S K V

Beverty Hills Gėlinyčia 
1143 U 63rd Street. Chleaau. lllinol

•R 8-OM3.3 S-OHS4

MOUNT MICHAELĮ 
BENEDICTINE 
HIGH SCHOOL i 

Elkhorn, Nubraška
A TOTAL LEARNING 

EXPERIENCE

PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETRIEVVICZ, Pre®.

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

S*MI..
lietuviškos istorijos išpiaustyta. Kryžius turi kelių aukštų pa- 
Ne pabaiga, bus daugiau.Ne vien gražinimus, besistiebiančiai Vis 
žiūrėti; glamonėti, glaudinėti no- gražesnius, su dievdirbiškom 
retum tuos puikius Daumanto skulptūrėlėm. Net anas garsusis 
Cibo medžio drožinius. j Lietuvos dievdirbys Vincas Svirs

kis turėtų kuo pasigrožėti, tikėki- 
| te. Apatinėje kryžiaus dalyje, ant 
metalinės priekalos, išrėžti valsty
bių vardai, daugiausia kentėju-

Jis yra tokia plati asmenybė, 
jog vienu atraipsniuku tebus 
paliestos tik užuominos. Su lai
ku, tikėkime, kiti jį pagrečiui 
panagrinės.

Gimęs 1907.9.20 d. Biržų aps. 
Pedagogika ir psichologiją stu
dijavo Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune. Nepriklausomoje 
Lietuvoje redagavo žurnalus, 
nuotraukomis puošė lietuvišką 
spaudą. Ypač daug istorinių se
nų nuotraukų pasidarė iš ame
rikiečių archyvinių bibliotekų, 
surastų jam gyvenant JAV Ry
tuose, Bostono - New Yorko apy
linkėse. Jis tenai užtiko ištisus 
Lietuvos -Lenkijos archyvus, į 
JAV atvežtus 1863 ir kitų metų 
sukilimo laikais. Gavęs leidimus, 
tuos archyvus perfotografavo ir 
taip sudarė nepaprastos svarbos 
lituanistini archyvą. Juo labai 
naudojosi Lietuvių Enciklope
dija, Br. Kviklys ir kt. Dauman
tui tie ir kiti asmenys siuntė daug 
senų nuotraukų, dokumentų per
fotografuoti. Visa padarė kaip sa
kyta, visų pasiliko ir sau nuos
paudus.

Prieš metus laiko bandžiau iš 
Daumanto išgauti, kiek tokių 
nuotraukų turi, jų klasifikacijas. 
Iki šiol duomenų negavau ir gal 
niekad negausiu. Jis apie save 
duoti žinių nenori. Žinau, archy
vinių, lietuvišką istoriją liečian
čių nuotraukų yra tūkstančiai. 
Vis atskiromis temomis. Sakysi
me, kokios pilies ar 
kunigaikščio net iki 
skirtingų nuotraukų,

karaliaus, 
keliolikos 

tik rinkis.

BODY WQR

! Prieš ūkio vilaitę jau išaugirl- . 
tas sodelis. įvairių žalumynų, spy-1 
gliuotų, dygliuotų, lapuotų, kve
piančių, plačiašakių ir sėsliakrū- . . , . . . v ,
mių, akmenimis atitvertų, medi-! 
nėmis tvorutėmis apvestų, smė
liu išbarstytų, žvaigždais iš- 
pluktų, žalia veja pasivaikščioti-1 į

V<e-N..n 196! -. išturi- 
nuopelnai ne vien 1 
bet jo žmonos, jos sesers, nepa
prastai pasiaukojančio jų sūnaus

Pernai, nusidanginus pas Dau- Kantrimo. Visi keturi triūsia nuo 
mantą Cibą, tarpvartėje, užtver
tame atskyrime maurojo nema
tytai piktas vilkinis šuo, didumu eglė. Aplinkui Daumanto ranko- 
bene prilygstąs asilėnui. Tiek pik- mis išpjaustytas lietuviška orna- 
tas, kad dantimis graužė, plėšė j 
medinius atitvėrimus, taip norė
jo mane sudraskyti. Kitas, irgi 
krokodilo balsu maurojantis, ala- 
savo kitoje sodybos pusėje. Nuo. 
amerikiečių marinų gintis. Anie, 
matykis, naktimis skeryčiojasi po 
laukus, atliekamas ūkininkų an- 
tes, medaunes, triušynes palen
gvina.

Jo namukyje lentynos su lietu
viškomis knygomis, laikraščiai 
stirtomis prieloviuose ~--------

munizmo imperializmą: Finland
i 1930-40, Lithuania 1944-52 (me 
tus galvoja pakeisti), Greece 19- į

tamsos iki tamsos. Tyliai, kukliai, Į 
Sodelio viduryje jau plačiašakė

DaumantoJa daJ nebaigta Ją Daumantas 
sars npna- Papnny3, Valstybes išvardintos 

| angliškai, kadangi apylinkėse 
daugiau lietuvių kaip ir nėra, 
pas juos dažriaF lankosi įvairūs 
amerikiečiai, čia daug ką sužino
dami ir apie Lietuvą. Visur čia 
muziejus, tautos istorijos dalis.

Daumantas Cibas žilas, kaip ir 
Lietuvos istorija.Sveikas, links
mas, gyvas, tvirtas kaip ir pa
grindinė lietuviu tautos dalis. 
Veidas išgraviruotas rėžių rėže
liais, kaip ir aimanuoti negalinti 
Lietuvos žemelė. Daumantas yra

I mentika didelis kryžius. Išdai
lintas, išskaptuotas, išpuoštas 
nors į nežinomo kario muziejų 
statyki. Maldai, susikaupimui. 
Stovėjau greta ir taip lyg šventa, 
lyg graudu širdyje darėsi. Dieve, 
Dieve, kada išklausysi mūsų mal
dų, kada grąžinsi Lietuvai laisvę, mažutė, vaikščiojanti Lietuva 
nepriklausomybę, kada sutremsi 
mūsų tautos žudikus, mūsų tau
tos naikintojus? Eglės šakos ošia, 
neša šlamesį link kalnų, į tolius, Remiate dien. "Draugą", 

stirtomis prieloviuose sunume-. Prie "x"' ~~1
ruoti. Sienose gausu medžio dro-I kia. 
žinių, parodoms ar muziejams 
tinkamų, ne vien kukliam sodie
čio vilaitės papuošimui. Dalis

prie Ramiojo vandenyno Kali
fornijoje.

prie bitučių. Maldai gal taip rei-,

MK*.
PETE’S AUTO REPAIR

automatinga 
Generatoriai, 

kiti 
sav. 
737-

Taisoma — Motorai, 
transmisijos, stabdžiai, 
starteriai. Motor Tune-up. Ir 
pataisymai. PETRAS PiSNYS, 
0211—15 S. Damen Avė. Tol. 
3988.

SACRED H E ART 
SCHOOL

Resident School For Boys
Grades 4 Through 8 

BROTIIERS OF THE SACRED
HEART SCHOOL 

ANDOVER, MASS. 01810
Viii.- •>': : ■ ii

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

SKAMBINTI RE 7-9615

PROGRESS-PAŽAHGA
C O L L I S I O N E X P E R T S

A & J. STANEVIČIUS 
(Fender) Pilnas Pataisymas 

Plauname — Ištepame — Dažome 
Motoro, Karoserijos (Body), Sparnų 
2637 W. 47th St., Tel. LA 3-9663

Chicago, Illinois 60632

Write:
Father Marle Graimlich, O.S.B.
Mount Michael Benedictine 

High School
Elkhorn, Nebraska 68022

Mokamas ui Vienu Me- Nantas ankštas dlvl-
Cq Certiflcattj sąskaitas (lendąs mokamas oi

Minimum 35,000.00 miestą rimo saskaitaa
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
PIRMAD. Ir KETVIRTAD............» v. r. *1 » v. V

VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD. ... » v r lkl 5 ▼. v
SESTaD » v r Iki l! v. 4 — Trečiad uždaryta

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

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ
IR KITAS USSR DALIS,

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSEI) by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA IŠTAIGA

1776 Broadvvay, New York, N. Y. 10019
Tel. — 581-6590; 581-7729

LOSE 2 BELT

NOTCHES IN JUST

2 WEEKS

I “SLIM - GYNI
AS SEEH 0H

I LADIES .I

I

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

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui jvai 
riaušių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valančio- ryto iki 4 valandos popiet

IN 7-6435__ OR 4-1540
MI 2-2452— CL 7-3320— RE 2-7476— 333-0494___ PO 9-4507— HE 5-1654__ DU 5-6550__ H U 6-2818_ DI 2-4240_ TX 5-0700

365-6780
_ 249-6216

HE 5-6368
475-9743

PR 1 -0696_ 365-6740_ AN 8 1 120_ F.N 2-0306_ 381-8997

MERKS

LOSE A DRESS

SIZE IN JUST

2

DEMONSTRATION OR STOP IN AT
OF HEALTH FOODS

Tel. 581-3900 Chicago, III. 60629

FREE HOME

HOUSE
6832 So. Pulaski.

MŪSŲ SKYRIAI:

ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $10,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

PASSBOOK 
ACCOUNT

PER ANNUM ' '

Paid and
Compounded

Quarterl y

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

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

No Business Transacted on Wednesday N0W INSURED TO $20,000.

BROOKUYN, N Y. 
NEW YORK 3, N. Y. 
NIAVARK. N. J.
SOI’TH R1VER, N. J. 
UTICA, N V. 
FARMINGDALE. N. J. 
PHILADF.I.PHIA 23. PA. 
AI,I,ENTOWN. PA.
IflS ANGELES 4, CAD. 
CHICAGO 22, ILIj 
BALTIMORE 31, MD. 
BUFFALO 12. NEW YORK 
DETROIT 12, MICH. 
HARTFORD «. CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
CTJ VEI AND 13. OIHO 
HAMTRAAICK. MICH.
SO. BOSTON. MASS. 
TRENTON 10. NEW JERSEY. 
RAHAVAY. N.

ma BEDFORD AVĖ.
78 SECOM> AVENUE

378 MARKET STREET
4(1 LVHITEHEAD AVENUE 
9(13 BLEECKER STREET 
FREELVOOD ACRES
331 W. GIRARD AVENUE
123 TILGHMAN STREET
159 SO. VERMONT AVENUE 
1241 NO. ASH1.AND AVENUE 
1900 FI.EET STREET
701 FIT.EMORE AVENUE 
11001 JOS CAMPAU AVENUE 
122-123 HIUI.SIDE AVENUE 
219 MONTGOMERY ST.
5(5 MARCFIJ.US STREFT 
1028 KEN1TAVORTH AVENUE 
113:59 JOS CAMPAU AVENUE 
390 W. RROADAVAV
1152 DFI'TZ AVENUE
47 E. MIDTON AVENUE

Mutual Federal ,.... 
Savings and Loan
2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747

PER ANNUM

ANMVERSARY

7
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— ATEITIS, 1970 m. balandžio 
mėn. Nr. 4. Lietuvių katalikiškojo 
jaunimo žurnalas. Vyr. redaktorius: 
Jonas Šoliūnas, 6641 So. Albany 
Avė. Chicago, 111. 60629. Adminis
tratorius: Juozas Polikaitis, 7235 S. 
Sacramento Avė., Chicago, III. 606- 
29. Prenumerata metams JAV ir Ka
nadoje $5.00, susipažinimui prenu
merata $3.00, garbės prenumerata 
$10.00, visur kitur laisvajame pa
sauly $3.00.

Kaip ir pridera ateitininkijos kon
gresiniais ir jubiliejiniais metais, šį 
kartą vedamasis “Kongresas ar smū
gis?” pilnas dinamikos, gerų suges
tijų kongresui, reikalaująs savaime 
suprantamo kūrybingumo visai gy
vajai ateitininkijai. Tik iš šalies 
žiūrint, vis dėlto kyla ir klausimas: 
ar tik ne perdaug sūriai patys atei
tininkai kartais save susikritikuoja. 
štai čia minimojo vedamojo saki
nys, rašant apie šių dienų ateiti- 
ninkiją: “Vežimas klimsta purvan, 
ir vis mažėja jėgos, kurios norėtų 
jj patraukti sausumon”. “Ateitį” čia 
minintis praėjusį sekmadienį stebėjo 
Chicagos ateitininkų šeimos šven
tę Jaunimo centre. Ir jam toli gražu 
nesusidarė toks blogas įspūdis. O ir 
pačios “Ateities”, tokios, kokia ji da
bar yra, leidimas bei redagavimas, 
žinant išeivijos sąlygas, kelia tik pa
sigėrėjimą. Tad ir tas “smūgiavi- 
masis” savo tarpe ar tik nėra kar
tais perdėtai impulsyvus?

Iš antros pusės, ar daug laimi
ma, kalbant bendrybėmis apie “su
kilėlių saujelę”, padėtį pertemptai 
dramatizuojant, lyg jau ant kiekvie
no individo galvos būtų kuolai ta
šomi. Pagaliau nederėtų ir tą vie
nybės sąvoką visur ir visada imti 
tik pašaipos potekstėje. Net ir kam- 
puočiausias individas turėtų įsiti
kinti, kad ateitininkija, kaip organi
zacija, yra viena, ir negali būti tiek 
ateitininkijų, kiek yra individų. 
Gi pozityviai reikštis individui jo ■ 
talentų ir sugebėjimų srityje atei
tininkija niekad netrukdė, atvirkš
čiai —individą dar ugdė, jeigu tik 
kas norėjo augti.

Jdomūs, aktualūs ir visi kiti nau
jos “Ateities” puslapiai, ką rodo jau 
vien straipsnių antraštės: “Tarp su
sipratimo ir pasimetimo” (Eligijus 
Sužiedėlis), “Ateitininkai be kuni
gų” (pokalbis su Tėvu Gediminu 
Kijausku, S.J.), “Pakeliui į kongre
są” (pašnekesys su Kongreso ren
gėjais), “Jaunuoli, ko sieki” (Jono 
Šulco), “Esame viena šeima” (B. 
Kriokto) ir Vt. Literatūrinės apy

braižos ir eilėraščiai taipgi skaityto
ją viltingai pradžiugina.

pateiktus jam klausimus. Apie mon- 
tesorinį auklėjimą ir jo principus ra
šo D. Petrutytė. Įdomi, įvairi ir vi
sa kita medžiaga. Numeris iliustruo
tas foto konkursą laimėjusiomis 
nuotraukomis.

YTSIŲSTA PAMINĖTI
— Kazys Binkis, SALĖM ALEI- 

KUM. Mažoji biblioteka. Išleido 
Pedagoginis lituanistikos institu
tas 1970 m. Chicagoj. Mokomajam 
reikalui persispausdinta iš K. Bin
kio rinktinių eilėraščių knygos “Ly
rika” (Terra, 1952). Redagavo Do
mas Velička. Macenatas JAV LB 
Švietimo taryba. Tai 24 psl. leidi
nys, kuriame talpinama 15 pačių 
ryškiųjų K. Binkio eilėraščių.

Naujos “Ateities” viršelis, pieštas 
Aldonos Zailskaitčs.

— AKIRAČIAI, 1970 m. kovo 
mėn. Nr. 3. Atviro žodžio mėnraš
tis. Redaguoja redakcinis kolekty
vas. Adresas: 6821 S. Mapletvood 
Avė. Chicago, III. 60629. Metinė 
prenumerata JAV $5.00, kitur 
$6.00.

— Filatelistų draugijos “Lietu
va” BIULETENIS, 1970 m. ba
landžio mėn. Nr. 4. Redaguoja Eu
genijus Petrauskas, 7742 South 
Troy St., Chicago, III. 60652. Pre-1 
numerata (metams) draugijos na
riams $4.00, kitiems JAV ir Kana
doj — $5.00, Europoj ir Pietų A- 
merikoj — $7.50, Australijoje — 
$10.00.

— LIETUVIAI AMERIKOS VA
KARUOSE, 1970 m. balandžio mė
nesio Nr. 4. Redaguoja redakcinė 
kolegija. Leidžia Antanas Skirtus. 
Adresas: 4364 Sunset Blvd. Los An

geles, Calif. 90029. Prenumerata 
metams $3.00.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufactiirers

. J
Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai—pritaikintni paveikslams 
ir skelbimams rėmai—metalu 

aplieti rėmai.

2400 So. Oakley Avė., Chicago 
Tel. Virginia 7-7258-59

Lietuvių operos jubiliejiniai metai. 1970 .metai Lietuvos vokalinei ir instrumentalinei muzikos kultūrai 
yra jubiliejiniai: prieš 50 metų (1920. XII. 31) Kauno miesto teatre buvo pastatyta pirmą kartą lietu
vių kalba G. Verdi opera “Traviata”. Spektaklį paruošė tuo metu veikusi Lietuvių meno kūrėjų draugi
jos globoje Operos taryba, kurią sudarė, kaip šioje anų laikų nuotraukoje (iš kair. į deš.) matome: Juo
zas Žilevičius, J. Tallat-Kelpša, Stasys ^Šilingas ir Kipras Petrauskas. Iš jų dar gyvas yra prof. J. Žile
vičius. Chicagoje taipgi gyvena dail. Adomas Varnas,anuomet buvęs LKM Draugijjos pirmininkas. Taipgi 
laisvajame pasaulyje yra gražus būrelis (apie 30) ano laikotarpio operos solistų, qhoro, orkestro ir ba
leto dalyvių. Jubiliejaus proga Lietuvių muzikologijos archyvo vadovybė šių metų rudenį organizuoja 
Lietuvos Valstybinės operos akademiją, kurioje bus atrinkama paskaita, kostiumuotų ano laikotarpio I 
mūsų operos solistų nuotraukų paroda, mirusių solistų arijų demonstravimas plokštelėmis, o taipgi jau
nesniųjų asmeniškas dalyvavimas, banketas ir kt. Rengiamasi išleisti ir atitinkamą leidinį.
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NURSING HOME
Ligoniai ir seneliai maloniai 

globojami 
rūpestingoj 24 valandų gailestingų seselių priežiū
roj. Jaukūs, švarūs namai. Ligoniai priimami trum
pam arba ilgam laikui.

Informacijai skambinkite nuo 9 v. ryto iki 5 v. po-

— Šatrijos Ragana, MĖLYNOJI 
MERGELĖ. Mažoji Biblioteka. Iš
leido Pedagoginis lituanistikos in
stitutas 1970 m. Chicagoj. Moko
majam reikalui persispausdinta iš 
Šatrijos Raganos rinktinių raštų 
knygos “Irkos tragedija” (1969). 
Redagavo Domas Velička. Mecena
tas Chicagos Aukštesniosios litua
nistinės mokyklos XIX laidos abitu
rientai. Šiame 30 psl. leidinyje pa
teikiama žinomoji Šatrijos Raganos 
novelė “Mėlynoji mergelė”. Knyge
lės kaina $1.00. Leidėjo adresas: 
Pedagoginis lituanistikos institutas, 
5620 S. Claremont Avė., Chicago, 
III. 60636.

— Dr. Viktoras Gidžiūnas, O. F.- 
M„ PRANCIŠKONAI OBSER- 
VANTAI LIETUVOJE XV ir XVI 
AMŽIUJE. 500 metų jubiliejaus 
proga. Atspaudas iš kultūros žur
nalo “Aidai”, 1970 m. Nr. 2-3. Lei
dinys 30 psl., iliustruotas.

14 - 1418), Brooklyn, N. Y. 1970. 
Atspaudas iš Lituanistikos institu
to “Lituanistikos darbai”, II, 1969, 
5-34 psl.

— Jonas Jaškauskas, LEMTIN
GOS DIENOS. Apysaka. Viršelis 
P. Jurkaus. Apysaka vaizduoja rytų 
Aukštaitijos miestelį ir kaimą pir
mojo pasaulinio karo metu. Konflik
tai tarp vokiečių okupantų ir lie
tuvių, jaunųjų meilė ir lietuviškas 
idealizmas sudaro šios knygos in
triga. Knyga 187 psl., kaina $2.50, 
gaunama ir “Drauge”.

—VYRIAUSIOJO LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETO 19- 
69 M. SEIMAS. Redagavo V. Alsei
ka. ELTOS leidinys, Nevv York, N. 
Y. 1970 m. Tai 40 psl. leidinys, ku
riame matyti Seimo priimtieji nu
tarimai, skaityti pranešimai, svar
besnės sveikinimo ir kitos pasakytos 
kalbos, taipgi visa eilė'Seimo atsto
vų pageidavimų.

— LAIKO ŽINYNAS KALEN
DORIUS, 1970 metai. Paruošė Pi
jus Gudelevičius. Spaudė “Laiko” 
spaustuvė Argentinoje. Tai paran
kus Argentinos leituvių kalendo
rius, teikiąs naudingą vietos infor
maciją, ten gyvenančių lietuvių ad
resus ir kt. Leidinys iliustruotas, 80 
psl.

ŠALTINIS, 1970 m. balandžio

mėn. Nr. 2. Tikybinės ir tautinės 
minties žurnalas. Leidžia Šv. Kazi
miero sąjunga Anglijoje. Redagauo- 
ja S. Matulis MIC. Prenumerata 
metams $2.00. Adresas: 16, Hound 
Rd. West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH, England.

AŠTUNTOJI DIENA, 1970 m. 
Nr. I. Cicero Vysk. M. Valančiaus 
moksleivių ateitininkų kuopos 
laikraštėlis. Redaguoja Danguolė 
Stončiūtė. Darbo redaktorės: Audro
nė Arštikytė ir Jolita Kisieliūtė. Me
ninė priežiūra Ritos Latožaitės. Re
dakcijos adresas: “Aštuntoji Die
na”, 1841 S. California, Chicago, 
III. 60608. Šalia idealoginių rašinių 
yra ir viltingų literatūrinių bandy
mų, kaip pvz. ir šitas Sigitos M. Pa- 
cytės eilėraštis “Naktis”: 
Apsirengus juodu apsiaustu,

Ji apkabina dangų
Ir nutroškina saulę,
Ji puošia savo rūbą
Blizgančiomis sidabrinėmis sagomis 
Ir patenkinta žaidžia
Savo geltonu sviediniu-

— LIETUVIU KATALIKIŲ 
MOTERŲ ORGANIZACIJŲ PA
SAULINĖS SĄJUNGOS ŽINIOS, 
1970 m. Nr. I (8). Administracijos 
adresas: LKMOPS ŽINIOS, c/o 
Mrs. A. Radzivanas, 84-16 HOth 
St., Richmond Hill, N. Y. 11418.

WAGNER & SONS
Typewriters — Addlng Machines — 

Checkwrlters.
Nuomoja -— Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 60 m. patikimas patarnavimas

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

M O V I N G
Perkrausto baldus iš arti ir toli

A. BENIULIS
Chicago, III. 60629. Tel. RE 7-7083

B. R. PIETKIEVV1CZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPAGE

5V
Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 
investavimo sąskaitas.

piet Chicagoje tel. PO 7-0365; Oak Lawn 636 3850

PARKSIDE GARDENS 
NURSING HOME
5701 West 79th Street 

Oak L a w n , Illinois
: .................. .......................................... . .......

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ STAIGA

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

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

LUIZ AUTO REPAIR
6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 60629

TELEF. — 436-3699
KAROSERIJOS, SPARNŲ (FENDER) 

TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI 
Atliekami tiksliai ir nebrangiai. 
Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

— LAIŠKAI LIETUVIAMS, 1970 
m. balandžio mėn. Nr. 4. Tėvų jė
zuitų leidžiamas religinės ir tauti
nės kultūros mėnesinis žurnalas. 
Vyr. redaktorius: Juozas Vaišnys, S. 
J. Metinė prenumerata $5.00. Redak
cijos ir administracijos adresas: 23- 
45 W. 56th St., Chicago, III. 60636.

Numeris pradedamas labai daly
kišku ir taikliai parašytu paties re
daktoriaus straipsniu “Jau laikas 
nusiraminti”. Ir tas antraštinis pa
geidavimas nukreiptas į visus tuos, 
kurie dar vis nepatenkinti liturgi
nėmis Bažnyčios reformomis. Tęsi
niu eina ir dar nesibaigia M. Kru
pavičiaus studijinė replika Vėbrai 
(Lietuvoje išleistos knygos apie dva
siškuos įnašą, kovojant už Lietu
vos nepriklausomybę autoriui). Re
plikoje atskleidžiama daug įdomių 
mūsų kultūros istorijos faktų, juos 
čia pat pakomentuojant ir pirštu 
prikišamai parodant tuo ar kitu at
veju Vėbros tendencingumą. Mari
ja Saulaitytė aptaria naują Henri
ko Nagio knygą “Broliai balti ait
varai”, vertinimą įdomiai Sujungda
ma su paties poeto atsakymais j

— Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.-
M., ŽEMAIČIU BYLA KON
STANCOS SUSIRINKIME (14-

MARQUETTE PH0T0 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

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

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

Kviečiame j taikę!
Lietuvių Enciklopedijos leidykla, 

išleidusi eilę vertingų ir kažin ar be- 
pakartojamų leidinių, iš naujo sutelkė 
jėgas prie ENCYCLOPEDIA LITU
ANICA, kurios bus 6 tomai. I-sis to
mas yra jau išleistas. Maloniai kvie
čiame į talką ją užsiprenumeruojant.

Čikagoje prenumeratas priima: 
Draugo. Naujienų, Barcaus, Margu
čio, Jaunimo Centre pas p. Rožans- 
ką įstaigose, Marginių ir p. Tvero 
krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių dar tu
rime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 36 to
mai,

2. Vinco Krėvės Raštai — 6 tomai

3. Mūsų Lietuva — 4 tomai.

Tai yra vertingos dovanos bet ku
ria proga. Jų kainos yra žemos, lei
džiant dabar kaštuotų beveik dvigu 
bai. Nedelsiant užsisakykite, nes at
sargos yra nedidelės.

Adresas:

JUOZAS KAPOČIUS
361 W. Broadway, P, O. Box 95, 
So. Boston, Mass. 02127, USA.
Tel.: leidyklos (617) 268 7730, 

Namų (617) 282-2759. (sk.)

Mokamas už Vienų Me
tų Certliieatų sąskaitas 

Minimum $5,000.00

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

VALANDOS:
. 9 v. r. Iki 9 v. v. 
9 v. r. iki 5 v. v. 
Trečiad. uždaryta.

Fotografas žavioms nuotakoms

Studio

PIRMAD. ir KETVIRTAD. 
ANTRAD, Ir PENKTAD. .

ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d.

fc.*, ~. -Tisą®

The Paul

MODERN. FOTOGRAFO 
NAMAI.

ŠEIMOS PORTRETUS
IR VISOKIŲ PROGŲ 

NUOTRAUKAS

3213 So. Morgan St
Chicago, Illinois 60608

TEL. YArds 7-5858

ALUMINIJAUS RYN0S (Gutters) 
vandens nubegimui.

Nerūdija ir nereikia dažyti.

TVOROS: įvairiausio alu- 
minijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.

STOGELIAI
DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų — K. Butkaus kon

strukcijos.
Naujausi žieminiai balto emalio 

ir "stainless steel" langai.

F0RMICA KABINETAI

KOSTAS BUTKUS
Telef. — PRospect 8-2781
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Tapyba (Miotr. Jono Dovydėno)Kazys y arine lis

• Rašytojui Jurgiui Savickiui frizai. Varnelio milžiniškos lenk 
šiemet gegužės mėn. 2 d. būtų i tųjų formų išorinės ir vidinės li- 
buvę 80 metų. Kaip žinome, šis

A mūsų nepriklausomos Lietuvos 
diplomatas ir ryškus ekspresio
nizmo, impresionizmo ir kitų 
modernių literatūros srovių at
stovas lietuvių literatūroje, vi
sas jas gražiai sulydęs į savo nuo
savas temas ir stilių, mirė 1952 
m. Prancūzijoje. Tiesiog sunku 
patikėti, kad jau ir nuo rašyto
jo mirties yra praėję 18 metų.

. Nepriklausomos Lietuvos de
šimtmečiuose išleistos dvi J. Sa
vickio novelių knygos: “Šventa
dienio sonetai” ir “Ties aukštu

'i

Jurgis Savickis

sostu”. Po antrojo pasaulinio ka
ro laisvuosiuos Vakaruos išėjo 
novelių knyga “Raudoni batu
kai” (1951), romanas “Šventoji 
Lietuva” (1952 ir antrojo pa
saulinio karo dienoraštinis dvie
jų tomų veikalas “Žemė dega” 
(1956 ir 1957). Už šią knygą 
autoriui paskirta jau pomirtinė 
1956 metų Lietuvių raštyojų dr- 
jos premija. J. Rimošiaus slapy
vardžiu J. Savickis yra išleidęs ir 
kelionių knygas: “Atostogos”, 
“Truputis Afrikos”, “Kelionės”. 
Kai Jurgis Savickis mirė ir, kaip 
diplomatas ir rašytojas, okupan
tui jau negalėjo daugiau “nu
sikalsti”, buvo leista išspausdin
ti jo rinktinių novelių knygą ir 
Vilniuje 1967 metais.

• Kazio Varnelio paroda — 
balandžio mėnesio Chicagos 
kultūrinio gyvenimo akcen
tas. Chicagoje, Dabarties dailės 
muziejuje (Museum of Contem- 
porary Art, 237 East Ontario St.) 
kovo 27 d. atidarytoji Kazio 
Varnelio darbų paroda dar vis 
randa plataus atgarsio šio did-

nijos tiesiasi ir lenkiasi, kildamos 
iš drobės, lyg poliruota, išdrožta 
skulptūros figūra. Trys dimensi
jos sudaro svarbų jo tapybos as
pektą, visai kitokį kaip Vasarely 
ir Brigit Riley, kurie efektui iš
gauti remiasi vien koloritu. Var
nelis dirba su šviesa ir šešėliu, 
su kolorito minimumu, išgauda
mas alsuojančias formas. Jis taip 
pat sukuria lyg ir ritmišką ju
desį iš sugretintų kontrastų — 
didybių ir mažybių, plokštinių 
ir reljefinių, švelnių ir ryškių 
spalvų.’

Ši Kazio Varnelio darbų paro
da minėto ‘Museum of Contem- 
porary Art’ patalopse uždaromą 
šį sekmadienį (gegužės 10 d.). 
Šiandien ir rytoj čikagiečiams 
dar yra paskutinė proga ją pa- 

1 matyti.
• Kun. dz. P. Celiešius, atvy

kęs dirbti į Lietuvių sielovados 
centrą Europoje, turi dabar pa
lankias kūrybiniam darbui sąly
gas. Jau parašė leidinėlį: ‘Ar 
Bažnyčia gali klysti?’, kurį jau 
išspausdino saleziečiai Romoje; 
greit leidinėlis pasieks ir kitas lie 
tuvių kolonijas. Ruošia spaudai 
ir antrą leidinį: ‘Ar žmogus įsta
tymui, ar įstatymas žmogui?’ 
Kun. dr. P. Celiešius susirūpinęs 

i ir Lietuvos istorijos šaltinių lei-

dimuj- tuo klausimu ruošia porą 
straipsnių mūsų kultūros prie
dui. Dabar jis gyvena Bad 
VVoerishofenę (Kirchenstrase 5, 
8939 Bak Woerishofen, Germa
ny).

• Turistinis Lietuvos žemė
lapis. Okup. Lietuvoje neseniai 
‘Minties’ leidyklos išleistas 
‘Lietuvos TSR turistinis žemė
lapis’ (red. L. Kokštienė) pasi
rodė turįs įvairių trūkumų ir at- 
siliekąs nuo panašių, seniau iš
leistų leidinių.

J. Martiškius ‘Tiesoje’ (bal. 
1) nusiskundžia, kad leidiny ne
nurodytos gatvės miestų planuo
se, nenurodyta, kur ir kokie pi
liakalniai, gamtos paminklai, 
garsūs medžiai, nepažymėta net 
ir senoji Lietuvos sostinė — Ker
navė. (E)

23/4 HOUR SERVICE
NAUJI GARO KATILAI (BOILERS) — KROSNYS — VANDENS 

ŠILDYTUVAI GAZU IR ALYVA — NAMAMS IR PRAMONEI — ORO 
VALYTOJAI (AIR CLEANERS) & DRĖKINTUVAI, WESTINGHOUSE.

Jonas Mekas ieško toliau

AL. GIMANTAS

Jonas Mekas vėl prakalbėjo savo 
naująja filmo juosta, kuri, tam tik
ra prasme žvelgiant, gal yra net į- 
domesnė ir būdingesnė už visus iki 
šiol matytus jo filmus, {domesnė 
tuo atžvilgiu, kad naujasis jo dar- 

miesčio spaudoje. Mūsų laikraš-' bas yra pavadintas dienoraščiu ir 
tyje jau buvo minėta, kaip tuoj škicais. Užtat, norint bent kiek dau- 
po parodos atidarymo didžiųjų giau pažinti Meką, labai pravartu ( tad, kad paties Meko žodžiais, jis 
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atskiriama dalimi Meko filminio 
veiksmo. Ir šioje plotmėje jis nieko 
naujo neatranda ir nieko naujo ne
duoda. Užtat beveik kiekviename 
paveiksle gali jausti tą šilumą ir 
meilę, su kuria foto objetyvas sten
giasi pagauti norimą vaizdą, sie
kiant norimo efekto. Nenuostabu

nai ar kitai žiūrovų grupei. Pir
moje eilėje, jo filminis dienoraštis 
yra pačiam sau, gi jei yra publiko
je tokių, kurie norėtų tai pamaty
ti, jis nesislepia. Dienoraštis yra 
subtilus savęs išsakymas, asmeninis 
išgyvenimas, tokia yra ir Meko die
noraščio juosta. Jis nebijo, kad pa
šalietis vienaip ar kitaip ją išskai
tys, nes jis fiksuoja realų gyveni
mą, žmogiškąją buitį, t. y. tikrovę, 
tokią, kokia ji yra, tegu ir per ka- 

( meros stiklą perleista, 
i Nerimas ir judesys Meko juosto- 
' je yra tos vertybės, kurios tikrai y- 
ra nepaskutinėje vietoje. Gali gal
voti, kad tai jam būtinos priemo
nės išsakyti savąjį filminį credo. 
Nors vietomis jis yra besikartojan
tis, jokiu būdu nėra nuobodus. Į- 
pintas šaržavimas, lengvas humo
ras, toks paprastas ir gyvenimiškas, kas yra lietuviškas”? Prieš tai turi-

nėra koks sacharinas, bet neatskiria-mc prisiminti, kad ir Alg. Lands- dintą 
ma Meko pasakojimo dalis. Tai jo 
vaizdas, jo išgyvenimas, jo akių 
prizmė — nerasi čia jokio dirbtinu
mo, todėl jis yra atviras sau ir savo 
stebimam gyvenimui. Tai i savo 
ruožtu pristato kūrėją nuoširdžiu ir 
tikru. Vietomis to dienoraščio vaiz
dai ar škicų nuotrupos virsta tik 
minatiūriškais, skubiais vaizdais, 
per daug nesigilinant j detales ar 
net paties veiksmo esmę, leidžiant 
pačiam stebėtojui spręsti ar spėti pa
baigą. Tuo tarpu kitoje vietoje jis 
darosi net perdėtai įkyrus nuolati
niais pasikratojimais ir • ištęstomis 
scenomis, bet kiekvienu atveju žiū
rovui sudaromas įspūdis ir auto
riaus norimas efektas.

Tad, kaip visapusiškai žvelgiant, 
atrodo toji Meko “underground ci
nema”? Pirmiausia, krenta į akis, 
kad Mekas yra daugiau stebėtojas, 
bet ne dalyvis savo fiksuojamoje ap
linkoje. Nėra jis ir moralistas, neki
ša niekur jis savo “message”, jis tik 
prakalba į žiūrovą kiek galint pa
prastesnių, nekomplikuotu žvilg
sniu, be jokių pašalinių sugestijų, 
kiekvienam suprantamu būdu. Jis 
gražiai išvengia vis dažnaiu pogrin
diniame filme dirbtinai keliamo 
sensualizmo, tad ir jo parko ar pa
krūmių scenos apsieina be jokių 
kopuliuojančių porų vaizdavimo. 
Mekas supranta ir įžvelgia ribą, ku
ri skiria tikrąjį meną nuo praeinan
čio ir dienos , madai pavergto daly
ko. Šioje plotmėje vertinant, Meko, 
filminis žodis yra pozityvus ir tik-1 
rai (Jaugiau patraukiantis už jo ko
legų bandymus pogrindinio filmo 
ekrane. Meko dienoraštyje nėra tuš- > 
čių ar nublukusių lapų. Čia ir 
bus jo, kaip nepriklausomo filmo 
kūrėjo, stiprybe. Aplamai, Joną Me
ką, teisingiau, jo filminę kūrybą, y- 
ra be galo sunku atpasakoti, ją rei-1 f 
kia pačiam pamatyti.

Baigiant, dar vienas skirsnis. | M 
Daug kas stato klausimą: “Ar Me- ■

bergis buvo pultas už tai, kad jo “5 
stulpų” angliškoje versijoje niekur 
neminimi lietuviai ar Lietuva. Me
kas, vienoje savo dienoraščio vie 
toje, turi atskirą neilgą lapą, užvar-

“namų besiilgint”, ekrane 
vaizdas: ištiesta ranka, tarp prištų 
laiko laukų dobilėlį, fone pieva, ku
rioje dar daugiau dailių, spalvingų 
lauko gėlių. Ne New Yorko gėlių 
jis juk ilgisi...

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS.

RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenuė Chicago, Illinois 60682

I

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

ParJting Facilitiaa

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

PETKUS
— TĖVAS IR SŪNUS —

MARQUETTE FUNERAL HOME 1
>K%y MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71st St. Telef. GRovehilI 6-2345-6
1410 S. SOfh Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09 |

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI (

dienraščių meno kritikai labai 
palankiai rašė apie K. Varnelio 
paveikslus. Dabargi išskirtinį dė
mesį jam paskyrė ir didelio for
mato, liuksusinio apipavidalini
mo mėnesnis žurnalas ‘Chica
go’, balandžio mėnesio numery
je. Šitas žurnalas yra lyg ir vi
sos Chicagos rinktinio kultūrinio 

‘-■gyvenimo veidrodis. Balandžio 
mėn. numeryje, dailei skirtuo
siuos puslapiuos, pirmenybė ati
duodama Kaziui Varneliui.

Žurnalo puslapį užsklen
džiant K. Varnelio vieno paveik
slo detale, ‘Chicago’ meno kri
tikė Mary V. Nelson rašo:

‘Nuostabu, kad ši yra pirmu
tinė jo individuali paroda JAV- 
ėse, taip aiškiai liudijanti jo su
gebėjimą apvaldyti precizišką, 

v'kietabriaunį abstraktą. Tenka 
taipgi stebėtis, kad toks produk
tyvus ir įgudęs tapytojas galėjo 
taip ilgai pasilikti nepastebėtas 
šiais laikais, kada didžioji pra
monė naudoja architektoniškas 
meno formas savo plačiųjų erd
vių dekoravimui. Varnelio me
nas yra dekoratyvinis — masyvi
nio pobūdžio menas, lengvai ga
lįs būti integraline pastato dali
mi panašiai kaip romėniškieji

pamatyti ir “perskaityti” ekrane tą 
medžiagą, kuri, paprastai ,kaip die
noraštis, gali būti ir labai subtili, ir 
lyriška, ir asmeniška. Čia kaip tik 
gali daugiau pagauti Meko aš, nors, 
antra vertus, kartakis ir gali susida
ryti {spūdis, kad daug kas liko neiš
karpyta, gal net ir galutinai nesu
redaguota, bet pačiam dienoraščio 
tvarkytojui, regis, nebūta jokio be
reikalingo balasto ar detalės.

Jei iki šiol Meko filmus matėme 
baltai juodoje juostoje, tai šie, jo 
vidinės išraiškos atspindžiai traukti 
spalvotame filme, kaip ir dera gy
venimo įspūdžių pasipasakojimui, 
kurie visad yra ir gilūs ir spalvingi. 
Bet ir naudodamas spalvą, Mekas, 
regis, nebūna jos pavergtas, bent 
jau nepateikia jokių spalvinių nau
jų spektrų, kurių nebūtų naudo
jęs kas nors anksčiau. Spalva, jo 
šiame kūriny, nebūtinai ką nors 
daugiau iškelia ar pabrėžia, atrodo, 
kad eilė dienoraščių puslapių ne 
ką būtų nukentėję ir atspausti juo
dai baltoje juostoje.

Visa filmo technika neiššaukian
ti ir nekomplikuota, ypač kai žiū
rovas jau po pirmųjų filmo kad
rų pamato, kad sulėtintas ar pa
greitintas filmo veiksmas, tampa ne-

filmuoja kasdien be išimties. Kar
tais tai gali būti tik kelių sekun
džių epizodas, pakankamas tai 
dienai, kartais gal ir eilės valandų 
neužtektų. Priklauso nuo aplinkos, 
nuotaikos ir paties siužeto. Gamta 
jam, regis, kaip ir nebūtina, nebent 
tarp kita ko. Pagrinde jo ieškojimo 
yra žmogus ir tik jis vienas, jį prisita- 
tant civilizacijos fone. Bet ir toji 
ciyilizacija dažniausiai yra reiškia
ma didmiesčio, konkrečiai New Yor
ko, vaizdavime. Jis nevengia miesto 
parkų, skersgatvių, aikščių, jis 
net ieško tvenkinio, tiltų, gatvės... 
Iš judančio automobilio ar trauki
nio lango, jis ieško... ieško... Mies
tas vasarą, rudenį ar žiemą. Aplin
ka jam visad turi ką pasakyti. Jis 
gaudo tą kartais konkretų, kartais 
tik abstraktų pasaulį, išnaudoda
mas visas technines galimybes ir 
triksus, kokius tik galima išgauti iš 
jo naudojamos Bolex kameros. Jis 
turi savąją discipliną ir jai nenusi
žengia. Santūrumas, neperdėjimas, 
saikas ir skonis yra tie kriterijai, 
kurie yra jo dienoraščio pagrindu.

Neieškokime Meko kūryboje di
desnio estetizmo pradų — jis jų 
nesivaiko ir dėl jų nepereina į jokią 
akrobatiką, kad tik pataikavus vie-

3354 West 63rd Street. Tel. — 476-8400.
Atdara kasdien nuo 8:30 iki 6:00 P.M.; šeštad. nuo 9 v. r. iki 5 v. v.

G. McGrath & Son
HEATING AND AIR CONDTIONING

PASSBOOK SAVINGS
— o — 

All Accounts 
Comi>oundc<l Daily 
— Paid Ouarterly

MIDLAND B-v6 patar
nauja taupant ir duodt 
namams įsigyti paskolas. 
Dėkojame už pasitikėjimu 
tr esame pasiruošę Jums 
patarnauti ateityj. Sąs-tos 
apdraustos iki *20,000.00.

ZogM,

2-YEAR SAVINGS 
CERTIFICATES 

(Minimum *5,000)

%

KfiPTEiniS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

Savininko

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3914 West lllth Street 

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklų Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

CEdarcrest 3-6335

EUDEIKIS
Laidotuviy Direktoriai 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMIP
Trys Moderniškos Koplyčios 
1330 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

Pasinaudokite Draugo „Classiiicd" skyriumi
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiHiniiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiim

FRANK ZAPOLIS
io% — 20% — 80% pildau mokėsit 
už apdraudę nuo usnies tr automo
bilio nas

3208% VVest B5tb Street 
Chlcaeo, Illinois 

Tel. GA 4-8654 ir GK 8-433*

A- VILIMAS 
M O V I N C
Apdraustas perkraustymas 

— Įvairių atstumu — 
823 WEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

POVILAS J. RIDIKAS
1354 S Halsted Street Tel YArds 7-191

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
STEP C. LAUK IV SUNOS 

l,»CKiWlr»
2424 W. 69th Street Tel REpublic 7-1213 
2314 W. 23r<l Place Tel Vlrgmia 7-6672

PETRAS BIELIŪNĄ-
4348 S. California Avė, Tel. LAfayette 3-857'2

ANTANAS M PHII I H>-
3307 So. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

JURGIS F. RUDM1N
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, III., Tel. OL 2-1003
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REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 S. TROY ST., CHICAGO, ILL. 60629, TELEF. 925—5988

LKMOPS tarybos metinis su- mas jaunų akademikių bran- 
važiavimas, įvykęs kovo mėn. 14 
d., Kultūros Židiny Brooklyne, 
pasižymėjo sklandumu ir gyvu
mu. Pirmoje suvažiavimo dalyje 
buvo tarybos atstovių posėdis, 
antroje dalyje viešas pasikalbėji
mas ir diskusijos tema: “Ar lietu
vė moteris turėtų daugiau įsijung 
ti į bendrines organizacijas?" Po 
to sekė meninė dalis ir vaišės.

Suvažiavimą 3 vai. p.p. atidarė

. duolys ,kuris ruošis vadovavi- 
1 mui ateityje, padės valdybai jos 
i darbuose, kaip LKMOPS Žinių 
leidime, jų paskirstyme, suvažia
vime ir programų rengime bei ki
tur. Po trumpų diskusijų ir pa
siūlymų posėdis buvo baigtas 
PKMOU malda.

mokslo akademijos New 
Židinio vardu pirm. dr. D. 
tis. Nuoširdžiu plojimu buvo su
tikta viešnia iš Lietuvos A. Grin 
cevičienė, kuri tarė keletą sveiki
nimo žodžių.

Yorko 
t Jasai-

Po pertraukos antrąją suvažia
vimo dalį pradėjo dr. A. Jana- 

LKMOPS pirm.’dr? A. Šlepčtytė- čienė> LKMO Pasaulinės sąjun- 
Janačienė. Po sugiedotos maldos 80s valdybos vardu pasveikina-

ma atsilankiusius svečius. Ji tarė 
žodį tema: “Žvilgsnis į pasauli
nę Katalikių moterų veiklą”, 
kurioje pabrėžė PKMOU sudė- 

žiavimo dekr. dr. A. Rudzivanie-1 ir siekius, jos bendraJarbiavi- 
nė. Pirmininkė pranešime apie PL 1 >r atstovavimą didžiose tarp- 
KMOPS valdybos 1969 m. veiklą 
pažymėjo susirinkimų skaičių, 
organizacijas, kurių minėjimuo
se ar suvažiavimuose valdyba at
stovavo sąjungą, sveikino žodžiu 
ar raštu, ryšį, kurį palaikė čia 
JAV-ėse bei su kitų kraštų lietu
vių katalikų organizacijų skyriais. 
Dr. A. Janačienė taip pat pami
nėjo paskaitas, kurios buvo skai
tytos tais metais įvairiom pro
gom, vizitai daryti svetimų 
kraštų atstovėms ar susirašinėji
mai su Pasauline Katalikių mote
rų organizacijų unija. •

Ižd. M. Vaitiekūnienė pateikė 
žinių apie iždo padėtį.

ir prezidiumo rinkimo, buvo pra
eitų metų suvažiavimo protoko
lo skaitymas ir priėmimas. Jį 
skaitė LKMOPS valdybos ir šuva-1

Darbų apžvalga ir pranešimai

Brooklyno 29-tos kuopos pirm. 
O. Kubilienė kalbėjo apie narių 
skaičių, dabartinę veiklos padėtį ir 
metinius parengimus. E. Vaišno
raitė, 24-tos kuopos pirm, pada
rė darbų apžvalgą ir paminėjo 
sunkumus, sutinkamus visuome
ninėje veikloje. Abi pirmininkės 
pažadėjo daugiau paremti tarp
tautinę lietuvių 
rų veiklą.

P. Ažuolienė 
mą New Yorko 
kių moterų kultūros dr-jos vardu, 
kuri šįmet atšventė savo veiklos 
penkmetį ir be gausių darbų, pa
dedant kitoms organizacijoms, ji 
kasmet rūpinosi Lituanistikos in- ] 
stitutui Fordamo universitete 
lėšų telkimu ir stipendijų įteiki
mu tam tikslui ruošiamose po
pietėse. Taip pat dr-ja kasmet ren 
gia, drauge su L.K. Religine šal
pa, koncertus Kenčiančiai Baž
nyčiai paminėti. Dr. A. Radziva- 
nienė perskaitė “Giedros" pirm. 
V. Kleivienės, ALRK sąj. atstovės 
K. Keblinskienės ir LKMO Pasau
linės sąjungos įgaliotinės Chica
goje A. Dumbrienės prisiųstus 
pranešimus.

katalikių mote-

padarė praneši- 
Lietuvių katali-

Tarptautinė veikla

Apiė LKMO Pasaulinės sąjun
gos ateities darbo gaires kalbėjo 
vicepirm. M. Lušieriė, pateikda
ma informacijų iš šios organiza
cijos istorijos ir sutojo ties dabar
tine veikla, pabrėždama B. Vens- 
kienės didelį įnašą daugelį me
tų sėkmingai atstovaujant LKM 
OS Pasaulinėj Katalikių moterų 
organizacijų unijoj. M. Lušienė 
taip pat palietė įgaliotinių reika
lą didesniuose centruose ir prane
šė, kad dabartiniu metu sudaro-

tautinėse organizacijose kaip 
UNESCO, UNICEF, Europos ir 
Amerikos tarybose ir daugelyje ki
tų. Plačiau kalbėjo apie lietuves 
katalikes ir kuo jos prisideda prie 
tarptautinės veiklos. Ji pabrėžė, 
kad mūsų tautos padėtis pasau
linėje arenoj yra skirtinga nuo 
daugelio kitų laisvų kraštų, nes 
šalia darbo bendri žmonijos ge
rovei, lietuvės moters pareiga yra 
nuolat skelbti pasauliui mūsų 
tautai daromas skriaudas, infor
muoti užsienio spaudą, rašyti 
straipsnius, skleisti leidinius iš
leistus apie Lietuvą svetimom 
kalbom. Ji suminėjo Europoje į- 
vykusius 
vijumus, 
stove B. 
1969 m.
pranešimus Ženevoje Europos 
katalikių moterų suvažiavime, 
Paryžiuje - tarptautiniame kolok- 
vijume, Olandijoje-Tiltenber- 
ge, Poissy- Prancūzijoje ir kitur. 
Taip pat buvo paminėta Kana
dos, Australijos, New Yorko, 
Chicagos ir kiti veiklūs lietuvių 
katalikių moterų centrai.

Sveikinimus raštu prisiuntė, 
vysk. V. Brizgys, B. Venskuvienė- 
LKMOPS atstovė. Pas Kat. mo
terų or-fų unijoj, A. Sungailienė - 
Kanados Liet. Kat. moterų dr- 
jos Centro v-bos atstovė, Nekal
to Marijos Prasidėjimo, seserys, 
O. Bačkienė iš Washingtono, iV. 
Kleivienė -“Giedros” pirm., A. 
Dumbrienė LKMOPS -gos įgalio
tinė Chiagoje, K. Keblinskienė - 
ALRKM sąj. atstovė, G. Kaneb- 
LKMOPS vicepirm. M. Watkins- 
Worchesterio skyr. pirm..

Ar suderinama visuomeninė 
veikla su vaikų auklėjimu?

garbės pirm. M. Galdikienė, pa
žymėdama, kad lietuvės dar tikrai 
per mažai dalyvauja bendrinėse 
organizacijose. Jų dalyvavimas bū 
tų prasmingas, nes praplėstų jų 
pačių akiratį, o taip pat būtų 
naudingas ir organizacijoms se
kančiais požiūriais. Pirmiausia, 
mūsų moterys nemėgsta viešai 
daug kalbėti, tai tas pristabdy
tų vyrų didelį iškalbingumą susi
rinkimuose ir nukreiptų dėmesį 
į konkrečius darbus. Antra, mo
terys, papratusios būti taikos ir 
vienybės puoselėtojomis šeimose, 
galėtų šias dorybes panaudoti ir 
veikime. Tokiu būdu gal turėtu- 

| mėm mažiau tuščių ginčų mūsų 
viešame gyvenime ir darnesnį į- 
vairių srovių sugyvenimą.

Lietuvės moters įnašas 
organizacijoms

Stasys Lūšys, Vliko politinio 
skyriaus pirmininkas kal
bėjo: “Būtų labai netikslinga ir 
nemandagu į šią klausiamąją te
mą atsakyti neigiamai. Visoms 
lietuviškoms organizacijoms truk 
sta dirbančių žmonių, ir tas trū
kumas bene y-a svarbiausia prie
žastis silptančios veiklos. Jei lie- 

[ tuvė moteris didesniu skaičiumi 
ir didesniu uolumu prisidėtų prie 
dirbančių žmonių skaičiaus, at
neštų iniciatyvos ir naujo im
pulso, būtų ir didelis džiaugs
mas ir didelis laimėjimas. Lietu
vės moters didesnis įnašas kon
krečiais darbais lietuvių bendruo
menei, K Federacijai, susivieniji
mams, Amerikos Lietuvių tary
bai ir Vilkui būtų.pačios didžiau
sios vertės, jei tinkami asmenys! 
ateitų į tinkamas vietas. Indivi
dualiai vertinant, ne kiekviena 
moteris, taip kaip ir ne kiekvie
nas vyras, tinka visoms sritims, j 
Kai kurios gyvenimo sritys yra1 
daugiau vyriškos, kai kurios dau- Į 
giau moteriškos. Tai prigimties' 
lemtis ir su ja reikia skaitytis, j 
Dažniausia tie dalykai susitvarko 
savaime, bet būna ir nesusipra
timų.

Šeimos pareigos yra pirmoje ei
lėje, o tiktai kas lieka nuo jos, 
gali būti pašvęsta visuomenės 
veiklai”.

Motinos džiaugumas

veiklos gražus pavyzdys jaunajai 
kartai.

Meninė daZis

pasirodė publikai, išpildydamos 
liaudies dainų pynę.

Po valdybos padėkos žodžio, 
svečiai pakilioj nuotaikoj ilgai 
šenkučiavosi prie skoningai pa
puošto stalo.Vaišėms vadovavo 
B. Reventienė. Svečių tarpe, be 
anksčiau išvardintų mūsų orga
nizacijų atstovų su žmonomis, 
dalyvavo ir Lietuvių moterų klu
bų federacijos narės bei kiti vi
suomenės veikėjai. Suvažiavimo 
metu viršutinėse Kultūros Židi
nio patalpose vyko J. Balsytės

J. Balsytė deklamavo mūsų 
poetų kūrinius: Alės Nakaitės — 
Pavasarį, Leonardo Andriekaus-! 
Briedį, Liūnės Sutemos—Pirmąją 
kelionę ir Maironio — Nedaugei 
mūsų. M. Sandanavičiūtė skaitė 
ištrauką iš Nelės Mazalaitės kū
rinio — Miestelis, kuris buvo ma
no. T. Dzikienės vadovaujamos
kanklininkės A. Bružaitė, R. Le- Į keramikos ir M. Va niūtės kūri- 
leivaitė ir A. Stąknytė du kartus nių parodėlė.

P*

DEBIUTANČIŲ ARBATĖLĖ

Silvija Petrošienė (Petroshus), 
gyv. Glen Elyn, suruošė savo 
puikiame name, gražioj gamtos 
aplinkoje arbatėlę pereitą sek
madienį, pagerbiant sesers duk
terį Carol Jean Statkutę Krajicek, 
Genovaitės (Ambroziūtės) ir Mi
lo 
S. 
tė 
tė

suvažiavimus ir kolok- 
kuriuose LKMOPS at- 
Venskuvienė vien tik 

bėgyje dalyvavo ir darė

Sveikinimai

Suvažiavimą žodžiu sveikino 
gen. Konsulas A. Simutis, New 
Yorko LB apygardos vardu M. 
Bulvičienė, Alto ir Katalikų fe
deracijos vardu dr. A. Skėrys, LK

Pasikalbėjime ir diskusijose te
ma “Ar lietuvė moteris turėtų 
daugiau įsijungti į bendrines or
ganizacijas?” dr. A. Janačienė pa
minėjo, kad plačiame pasaulyje 
vis didėja opinija, kad reikia dau
giau moteris paskatinti ir nuo
širdžiai paremti jų dalyvavimą 
kultūriniame ir visomeniniame 
gyvenime. Iki šiol buvo vis iške
liamas moters, kaip motinos ir 
žmonos vaidmuo, kuris neabejo
tinai garbingas ir reikalingas,. auginanti mažamečius 
bet tuo pačiu keliamas klausi-1 kyklinio amžiaus vaikus, ne vi- 
mas, ar jai nedaroma skriauda 
įrėminant ją vien tik tose parei
gose? Ar lietuvei moteriai užtek
tų rūpintis savo vaikų tautiniu 
auklėjimu namuose? Ar įmano
ma suderinti visuomeninę veik
lą su vaikų auklėjimu ir savo vy
ro gerbūviu? Ar lietuvė moteris 
yra pajėgi dirbti už namų ribų, 
rūpintis šeima ir dar dalyvauti 
organizacijose? Ar būtų reikš
minga jai daugiau įsijungti į 
bendras su vyrais organizacijas ir 
kokios priežastys, kad lietuvių 
moterų jose palyginant mažai?

Diskusijos

I diskusijas įsitraukė: gen. kon
sulas A. Simutis, J. Pumputienė, 
J. Vytuvienė, Ulėnienė, dr. Ra- 
dzivanas ir kiti. Visumoj buvo 
pabrėžta, kad lietuvė moteris,

> ar mo-

Nemėgstančios kalbėti moterys 
pristabdytų vyrų iškalbingumą 
Diskusijas pradėjo LKMOPS

Chicagoje lenkai pastatė ope- išgirsti mielą lietuvę. Turime vil- 
rą “Tosca”, kur pagrindinį vaid
menį turėjo mūsų solistė Pru- 
dencija Bičkienė. Publika ir len
kų spauda labai šiltai apie jos 
pasirodymą atsiliepė. Dienraštis 
“Dziennik Chicagoski” bal. ' 21 
d. rašė: “Florijos Toscos vąid-

suomet gali įsitraukti į platesnį i 
visuomeninį darbą dėl visiems Į 
žinomų priežasčių. Dėl to ji ir 
nesmerkiamąjį prisideda, kiek jė
gos ir laikas leidžia.Buvo pripa
žinta, kad lietuvei moteriai šalia 
naminių darbų taip pat reikia j 
dvasinės atgaivos, aplinkos pakei-, 
timo ir akiračio praplėtimo. Jų 
vyrai turėtų tai suprasti ir suda
ryti sąlygas jos asmens ugdymui. 
Moterys, ypač tos, kurios jau už
augino vaikus, plačiau įsijung- 
damos į bendrines organizacijas, 
papildytų ir praturtintų savo gy
venimą, o taip pat konkrečiai 
prisidėtų prie mūsų pavergtos 
tautos laisvinimo darbų. Be to, 
tai būtų taip pat visuomeninės

Solistė Pmdencijja Bičkienė

Lietuvių katalikių moterų organizacijų pasauline ,‘arybos .metinio suvažiavimo, įvykusio kovo 14 d., 
Kultūros Židiny, Brookyne, atstovės: iš kairės, I-oj eilėj — LKMOPS pirm. dr. A. Slepetytė - Janačie- 
ne, vlce-pinm. M. Lušienė, garbės pirm. M Galdikienė, O. Kubilienė. Il-oj eilėj — sekr. dr. A. Radziva- 
nienė, B. Reventienė, O. Končienė. IlI-oj eilėj — ižd. M. Vaitiekūniene, R. 1~
R Balsienė, O. Barauskienė, P. Ąžuolienū ir E, Ram ončionienė.

Krajicek dukterį, gyv. 680 
Artesian Avė. Jaunoji mergai- 
buš pristatyta, kaip debiutan- 
10-tame Gintaro baliuje, ren

giamame Chigos Lietuvių mote
rų klubo birželio 20 d., šeštadie
nį, South Shore Country Clubo 
salėje. Baigusi pradžios mokyklą, 
ji gegužės mėn. baigs Marijos aukš 
mokyklą.

Ateityje planuoja studijuoti 
Chicagos meno institute.

Tarp dalyvavusių arbatėlėje 
matėsi: jos močiutė iš motinos 
pusės Bronė Ambrose; jos motina 
Genovaitė Krajicek, C. I. M. klu- 

j bo pirmininkė; jos močiutė iš tė
vo pusės Elena Statkienė Verbe- 
lienė, gyv. Dania, Florida; Juzė 
Daužvardienė, klubo pirm.; Ma
rija Rudienė, baliaus rengimo ko
miteto pirmininkė; Bronė Dod- 
ge, teta; puseserė Adeline Kut- 
chins; teta Viktorija Kutchins; 
Konstancija Hofer; Viktorija Osin 
skienė; Genovaitė Stasiukaitienė; 
Sofija Vizgardienė; Anastazija 
Aleksiūnienė Elena VVoidatienė; 
Rūta Woidatienė; Valerija Stanai 
tienė; Juzė Swilainienė; Anelė 
Pacienė; Juzė Lapinskienė (re
zervacijų pirm.); Kelen Alen 
(propogandos pirm.); Ema 
Lukas; Bronė Nebirieza; Geno
vaitė Maluškipnė chreografė, ir 
Genovaitė Giedraitienė, progra
mos knygos spausd-pirm.

Taipgi dalyvavo Card Jean 
‘seserys’ debiutantės, kurių šie
met yra visas tuzinas: Sharon 
Botica, Marilyn Brazytė, Anita 
Giedraitytė, Rūta Elena Giedrai
tytė, Dalia M. Jasaitytė, Carlyn 
Kasarski, Sharon Kech, Joana 
Markevičiūtė, Mary Louise Pud- 
ge, Rožytė Marija Rudytė, Mary 
Jo Wenckus.

• i tį, kad tai nebus paskutinis kar-
• tas. Ji turi gerą balsą ir išėjusi
• gerą vokalinę mokyklą. Be to — 
; didelius vaidybinius sugebėji- 
> mus, mokėjimą išgyventi scenas,

pilnas dramatiškumo. O tai ne
lengva. Kiek reikia pavargti, kad 
tragiškoje scenoje išdainuoti 
‘Tai žmogus, prieš kurį drebėjo 

' visa Roma’. Tas “drebėjo Roma” 
nėra lengvas net lenkui solistui, 
o ką bekalbėti apie lietuvę, ku
riai lenkų kalba svetima. Kartu 
reikia vaidinti akimis, veidu, bal
su. Kalbos svyravimus išlygino 
labai mielas provincijos akcen
tas. Bravo, ponia Bičkienė. 
pelno pripažinimą ne tik už 
rai atliktą Toscos partiją, 
taip pat už dideles pastangas 
galėti sunkią kalbą.”

Recenzijose šiltai atsiliepiama 
ir apie mums pažįstamą solistą 
Wiciką.

I Pažymėtina, kad ir lenkų ope
ros organizatorius — dirigentas

, Wolski palaiko ryšį su lietuviais. 
I Prieš spektaklį net pats buvo at
vykęs į “Draugo” redakciją.

J. Daugi.

Dvigubas doroves 
standartas

Ji 
ge- 
bet 
nu-

Spaudoje pasirodė užklausimas 
ar yra įprastas dvigubas dorovės 
standartas? Atsakyta, kad tai yra 
net labai dažnas dalykas. Žmo
nės dažnai tikisi iš tų, kurie yra 
turtingi ir stovi aukštai visuome
ninėje padėtyje, kad jie būtų 
socialūs, altruistai, aukštos inte
ligencijos, gerai informuoti ir 
aukštos etikos. Iš ‘žemesniųjų’ 
žmonių, tuo tarpu, nesitikima 
nieko arba labai mažai. Priešin
gai, jie dažnai laikomi nuskriaus
tos aukos piktos ‘visuomenės’. 
Iš tikrųjų, sako psichologai, visų 
klasių žmonės yra su žmogiškom 
ydom, ir jie turėtų būti taip trak
tuojami. Reikalauti tobulybės iš 
vienų ir nieko iš kitų ne tik di
džiai neteisinga, bet ir nenau
dinga.

Kų vaikas išmoksta savo aplinkoj?meny pirmą kartą lenkų scenoje 
pamatėme lietuvių kilmės akto- 
rę-dainininkę Prudenciją Bičkie- 
nę. Jos parinkimas buvo pilnai 
pagrįstas ir laimingas. Reikia pa- [ 
brėžti dideles artistės pastangas 
išmokti rolę lenkų kalba...‘Tos-1 
cos” <
su, atskleidžiančiu jos gerą mo
kyklą ir patyrimą dainavime, 
bet ir kaip aktorė ji įstengė paro
dyti tikslius šio pagrindinio 
vaidmens visų atspalvių ir nuo
taikų išgyvenimus”.

Truputį padaręs rezervų dėl 
tarimo ir atžymėjęs tam tikra ne
tikrumą pradžioje, ką laikraštis 
riša su sunkumu perteikti vaid
menį svetima kalba, “Dziennik 
Chicagoski” muz. kritikas A. A- 
zarjew pagaliau pažymi, kad 
“besivystant veiksmui, solistė 
kaskart labiau įsijautė į savo 
vaidmenį, sukurdama personažą 
pilno susitelkimo ir moterišku- 

. mo”.
“Dziennik Zviązkovvy” bal. 

23 d. numery tarp geriausiai pa
sireiškusių solistų pirmoje vieto
je sumini Bičkienę. Toliau W.

“Turėjome gali-

Kiek išleidžia moterys?

Statistika rodo, kad moterys iš
leidžia 85 procentus vartotojo 

dolerio, vaikai 15 procentų, o 
atlikėja žavėjo ne tik bal- 1 vyra' likusią dalį.

Kondratienė, E. Vaišnoraitė, Bielinski rašo:

Jei vaikas gyvena nuolatinės 
kritikos aplinkoj, jis pats išmoks
ta viską lengvai pasmerkti.

Jei vaikas gyvena nedrausmin
goj aplinkoj, jis išmokstt peštis.

Jei vaikas gyvena apsuptas pa
šaipos, jis išmoksta būti labai 
droviu.

Jei vaikas gyvena gėdingoj 
aplinkoj, jis išmoksta jaustis la
bai kaltu.

Jie vaikas gyvena tolerancijoj, 
jis išmoksta būti didžiai kantriu.

Jie vaikas gyvena nuolat pa
drąsinamas, jis išmoksta įgyti 
pasitikėjimo.

Jei vaikas gyvena pagiriamas 
dėl gero, jis išmoksta įvertinti.

Jei vaikas gyvena, pažindamas 
sąžiningumą ir garbingumą, jis 
išmoksta pažinti teisingumą.

Jei vaikas gyvena saugiai, jis 
išmoksta tikėti žmonėmis.

Jei vaikas gyvena santaikoj, 
] jis išmoksta pakęsti pats save, 
i Jei vaikas gyvena primtinoj 
aplinkoj, jis išmoksta būti drau- 

l gišku.
Tada jis išmoksta mylėti ir

— , „ “Gintaro’’ baliaus programos cho-Į rasti meilę sau ir kitiems šiame
mybę pirmą kartą lenkti scenoje} reograiS Genovaitė MaJuškienA pasaulyje.
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