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Visose lietuvių kolonijose pra- Wagnerio operą daugiausia at- 
sideda koncertų, parodų, vaidi- lieka vokiečių dainininkai, Verdi 
nimų sezonas. O ir įvairius kitus 
pobūvius lietuvis mėgsta pratur
tinti kultūrine programa, 
visu reikia labai džiaugtis, 
abejo, norima, kad visa tai 
spindėtų ir mūsų spaudoje.

Ne kartą žurnaluose, simpo
ziumuose, žurnalistinėse popietė
se, kultūrinėse vakaronėse buvo 
keliamas reikalas, kad spauda 
mūsų menininkų pasirodymus 
kritiškai vertintų, tuo padėdama 
jiems dar didesnių laimėjimų 
siekti. Tai, žinoma, svarbu, ta
čiau čia jau tenka susidurti su 
mūsų menininkų jautrumu. Tai 
iš dalies suprantama. Jie juk dau
giausia dirba iš pasišventimo, 
nesusilaukdami reikiamo atlygi
nimo ir, ijei tos jų aukos pastan-, 
gos šalčiau sutinkamos, jie jau
čiasi neįvertinami, o kartais reik
lesnį recenzentą ima laikyti lyg 
savo asmenišku priešu.

♦

Kai kurie laikraščiai, supras
dami tokią komplikuotą situaci
ją, pirma duoda šiltą reportaži
nį aprašymą, kur nupasakojamos 
publikos nuotaikos, išryškinamos 
menininko pastangos ir intenci
jos, paliekant 
žodį vėliau tarti 
ties specialistui, 
retų patenkinti
kus. Tačiau menininkas yra 
prigimties jautrios sielos žmogus 
ir net specialisto žodį, siekiantį mėjo, kad dabartinis “Traviatos’ 
ne tik įvertinti laimėjimus, bet pastatymas buvo “varginantis 
ir nurodyti trūkumus, kuriuos nuobodumas, didžiosios operos 
pašalinus būtų pasiekta dar dau- kaulai be raumenų, taip kaip 
giau laimėjimų, palaiko ne kartą “Walkūre” pastatymas buvo rau- 
tik asmenišku priekaištu.

O taip neturėtų būti. Kultū-

gilesnį kritišką 
atitinkamos sri- 
Tai, atrodo, tu- 
mūsų meninin- 

iš

Laikas, kuriame ALK. Čiurlionis
gimė ir gyveno

K. 2OROMSK1SKada žmoguc virsta legen
da, jis ne visada sutelpa į savo 
krašto etnografines ribas. Dargi 
dažnai (oks žmogus pasidaro vi
sos žmonijos asmuo, gyvenęs tam 
tikrame savo laike ir gimęs tam ____ ________
tikrame krašte. Nors jau praslin- jau gimdomas. Kandeliab-
ko daugiau kaip šešiasdešimt, rų §vjesa jau išmainoma į elek- 
mctų nuo M. K. Čiurlionio mir- trf)S ]pmputę; per daugelį kraštų 
ties, jis dar tebėra problema di- jau nutiestas arba tiesiamas ge- 

tarptautiniam pripaži-' ]ej nkelis; garo katilas jau suka

da savo pamatus: kiekviena 
vusi mintis jau persvarstyta, 
naujos (modernios) epochos

bu- 
ir 

kū-

Z

— italų. Visi jie parinkti specia
listų, visi savo garsu jau prašo
kę savosios tautos ribas.

Ir vis dėlto net ir tokių adresu 
muzikos kritikai nesibijo pasaky
ti, nors nemalonų, bet tvirtą ir 
teisingą žodį. Pvz. po “Traviatos” 
pastatymo “Sun-Times” kritikas 
R. Marsh pažymėjo, kad “solistai 
tėra tik kuklių vokalinių laimė
jimų", “Violeta” yra C. Casapiet- 
ra... Jos pavėlavimai yra sunkiai 
suprantami... Jos įsijungimas ne
tikras... Pirmajame akte daug kur 
jos burna uždara, balsas suvar
žytas ir Violetos paskutinės arijos 
buvo arčiausiai katastrofos iš bet 
kurių kitų, mano girdėtų Lyric 
scenoj... Buvo net pasipiktinimo 
šauksmų ,ir suprantama kodėl... 
Jdomu, kaip ši menininkė buvo 
pakviesta. Kas jos balsą tikrino?... 
Giorgio Merighi Alfredo vaid- 
meny buvo medinė figūra... Nuo
bodulys ir rutina... Publika ėmė 
apleisti “Traviatą”, nepaisant 
brangių bilieto kainų... Bus 
pastatymai studentams. Ar iš jų 
galės jaunimo auditorija pamilti 
operas?"

džiajam, 1 
nime. O tai gal ne vien todėl, 
kad mes esame “maži”.

Užsibrėžta tema, aišku, reika
lauja išsamesnės studijos, kurią 
gal kita proga teks kur, nors pa
rašyti. Tačiau ir šį škicą dary
damas, temą jau turiu suskirstyti 
į keturis straipsnius. Pirmas tok
sai būtų: Laikas kuriame M. K. 
Čiurlionis gimė ir gyveno. Ant
ruoju straipsniu atsakysiu į klau
simą: Abstraktistas ar surrealiz- 
mo pirmtakas? Trečiojo antraštė 
Čiurlioniškąsias problemas su
muojant. O ketvortąjį straipsnį 
užvardysiu: M. K. Čiurlionio ta
pyba kaip tokia.

Laikas, kuriame M. K. Čiurlio
nis gimė ir gyveno, nemažiau iš
radingas ir revoliucinis kaip ir 
mūsiškis. 1875 (M. K. Čiurlionio 
gimimo) metai jau yra matę 
daug naujų įvykių ir pažįsta 
daug naujų veidų. Šimtmečiais 
buvę pastovios tradicijos praran-

mašinos ratą, technikos žmogus 
jau svajoja pakilti į orą. Tai lai
kas naujų išradimų ir persigal- 
vojimų. Nei kiek nemenkesnis už 
mūsiškį. Sakytume, —didelė
pradžia mūsų laiko, nuskridusio 
į Mėnulį, skrendančio į Marsą, 
Jupiterį, Venerą ir bandančio pa
žiūrėti, kas dedasi kitapus 
saulės...

mūsų.

tech-

♦

“Chicago Daily News" muzi
kos kritikas B. Jacob.son (kuris 
yra palankiai atsiliepęs net apie 
kai kuriuos lietuvių pastatymus, 
pvz. D. Lapinsko “Marą"), pažy-

i rinė pažanga reikalauja atviro 
žodžio, ir jo nesibijoma platesnio 
masto meno sluoksniuose. Labai 
vaizdžių pavyzdžiu čia gali būti 
šis Lyric operos sezonas Chica
goje. Sezonan yra sukviesti žy
mūs solistai iš poros kontinentų.

menys be kaulų... Neberandama 
didingo dainavimo ir puikaus di
rigavimo šioje Traviatoje, o su 
tuo dingo ir pastatymo Žiedai”. 
Apie primadoną Casapietrą Ja- 
cobsenas rašo: “Jos intonacijos 
pasiliko skausmingai klaidingos, 
jos dramatiškas suvokimas nekon-
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Žmogaus smegenims ir 
nikai jau duota valia!

Prancūzija, paskelbusi laisvę, 
lygybę, brolybę, pati jau net tris 
kartus išmainiusi imperijas į 
respublikas. Kaizerio Vokieti
ja apsijungusi ir sulamdo Napo
leoną Tretįjį (1871). Nebetikros 
dėl savo dienų nei Pranciškaus 
Juozapo, nei Nikalojaus imperi
jos. Astronomija skelbia naujus 
galimus pasaulius visatoje, kas 
ypač aiškiai užantspauduota M. 
K. Čiurlionio kūryboje. Filosofija

plyšta galutinai pusiau: prieš
Dievą ir už Dievą. Feuerbacho ir1 
Nietzschės paleistas žmogus, už
mušęs Dievą, jau eina per “gy-| 
vačių mirties slėnį”, kad įkoptų 
į “Zarathustros aukštumą”.... 
Žmogaus be Dievo “Aš” pasida-) 
ro vienintelė buitis, dar galinti, 
išsigelbėti nuo “Nieko”. “Ueber-| 
menscho” idėja iki liguistumo: 
sukrečia žmogų, norint sau pa
čiam pasidaryti dievu...

Dvasinis žmogaus kodeksas, 
taipgi pajudintas!

Pažvelgę į įvairių kultūrų ir 
menų istorijas, mes visada rasi
me didelį meno priklausomumą 
nuo socialinių, religinių ir eko
nominių santvarkų. Šie veiksniai 
visada įtaigojo ir tebeįtaigoją 
meną. Todėl ir M. K. Čiurlioniui 
gimus, o ypač jam pradėjus iš
eiti į gyvenimą, anų minėtų įvy
kių raidoje tapybos meno mokyk
la yra jau visai pasikeitusi: jai 
duota nauja kryptis, kuriama jos 
nauja Filosofija. Impresionizmas 
(Vakaruose), tą naują mokyklą 
sukūręs, jau visiškai subrendęs ir 
beleidžiąs visą eilę dar modernes
nių atžalų. 1863 metai yra ne 
vien Lietuvos—Lenkijos sukilimo 
metai, bet ir Paryžiaus dailinin
kų sukilimo metai: oficialioji 
impresionizmo gimimo data. 
Impresionizmas, padėjęs pagrin-

plyšta galutinai pusiau:

H. K. Čiurlionis Mergelė (Iš ciklo “Zodiako ženklai”)

Aukuras■1 M. K. čiurlionla

dus moderniajai meno mokyklai, 
neatsirado iš nieko, o kaip tik 
iš to, kad daiktai ir jų sąvokos 
buvo iš naujo peržiūrėtos. Šia 
proga, nesileidžiant į išsamesnę 
impresionizmo analizę, nes tai 
būtų atskira tema, reiktų pažy
mėti, kad impresionistai surado 
ketvirtąjį elementą tapyboje, ku
rio pagalba buvo galutinai ir vi
siškai pakeista tapybos mokykla. 
M. K. Čiurlionio gimimo metais 
impresionizmas yra jau visai 
subrendęs: Seurat jau bando di- 
visionistinius eksperimentus, o 
čia pat ir privati Pissaro mokyk
la duoda privačias pamokas Gau- 
guinui, Van Goghui ir Cezan- 
ne, kurie už metų kitų jau suda
ro poimpresionistų grupę, pasi
darydami pagrindinėmis kolono
mis visos šių dienų moderniosios 
tapybos.

Seurat divisionistinės arba 
naujojo impresionizmo teorijos 
1892—97 jau persimeta į Vokie
tiją ir Austro—Vengriją. Čia taip 
pat norėtųsi pridėti, kad Kroku
va (lenkų intelektualų centras) 
tuo laiku tebepriklauso Austrijos 
imperijai.

Vienos secesionistų šauksmas 
atsisakyti nuo visų buvusių ta
pybos formų sklinda taip greitai, 
kad tuo laiku, kai M. K. Čiurlio
nis mokėsi Varšuvoje muzikos, 
Rusijoje jau garsūs tapybinėmis 
naujovėmis buvo Kuindži ir Vru- 
bel, o Lenkijoje atsiranda net 
toksai Ruszczyc.

1900 metais paryžiečiai jau 
pagimdo fauvismą, o 1907—10 
metais ir kubizmą. Tais pat 1910 
metais Berlyno secesionistai sky
la, ir Nolde su Pechsteinu ima 
vadovauti ekspresionistams. Ne
gana to. Po Muencheno Bau- 
haus jau vaikštinėja Kandinskis 
ir Klee, o 1911 ir 1912 m. jiedu 
jau suorganizuoja pirmąsias 
abstraktistų parodas.

Jei nors truputį dar daugiau 
praskėstume šį istorijos piūvį, ka
da M. K. Čiurlionis dar tebesimo
ko ir tik pradeda dirbti, — Pary- 

. žius pilnas naujų veidų: Braųue, 
Derain, Dufy, Marųuet, Matisse, 

I Rouault, Vlaminck, o čia pat jau 
ir Juan Gris, Picasso, Van Don- 
gen, Bonnard ir visa eilė kitų, 
kurių, ramiai atsisėdę, priskai

čiuotume netoli pusės šimto. 
Norvegija pagimdo Munchą, po 
Muencheną ir Berlyną dėl nau
jų tapybos išraiškų kariauja 
Jawlenskis, Kandinskis, Kirchne- 
ris, Noldė, Pechsteinas ir Klee. 
Po Vilniaus ir Minsko žemes jau 
pardavinėja “uknolius” Lipchit- 
zas, Malevičius, Chėgall ir Sou- 
tine. Po metų antrų Malevičius 
ir Chagallis net-vadovauja rusų 
modernistams. Jeigu dar bent 
kiek pieštume minėtą piūvį, su
rastume bent šimtinę veidų ir 
vardų moksle, filosofijoje, litera
tūroje ir muzikoje. Ir beveik visų, 
jų gimimo metrikai buvo sura
šyti daugiausia tarp 1870—1880 
metų. Taigi daugumas jų ne tik 
M. K. Čiurlionio laikininkai, bet 
ir vienmečiai. Tuo lyg norėtųsi 
pasakyti, kad M. K. Čiurlionis, 
būdamas nuoširdžiai knislus sa
viaukloje, nemažai minėtų vardų 
galėjo taipgi girdėti, apie juos 
skaityti, juo labiau, kad ir Var
šuvos (ypač Krokuvos) intelek
tualai stipriai orientavosi į Va
karus.

Karolis Marksas jau miręs 
(1883). Fabian Society nei Ber- 
nard Shaw nebeišlaiko jo “Ka
pitalo “Londono” intelektualų” 
rankose. 1903 jis plačiai išneša
mas į Europą, ypač caristinę Ru
siją.

Buvę socialiniai, dalimi ir re
liginiai pamatai1 pajudinti!

Tai vis įvykiai, vaizdai ir da
tos, kada M. K. Curlionis, jau 
subrendęs muzikas (1902) su
grįžta iš Leipzigo į Druskininkus 
ir susidomi tapyba.

1900 Matisse Paryžiuje pabai
gia suformuoti fauvistų grupę ir 
paskelbia jų credo - “supaprastin
ti gamtą iki galimiausios ribos”. 
Nors Rusijoje oficialiai dar tebe
dominuoja rafaelistinis akade
mizmas ir Repino bei Levitano 
realizmas, bet Kuindži, Kuprin 
jau užsirekomenduoja vakarie
tiškomis idėjomis, nors jos arti
mesnės tirolietiškam secesionis- 
mui, negu paryžietiškam impre
sionizmui. Ogi čia pat ir M. Vru- 
belis (1856—1910). 1890 jis jau 
turi nutapęs savo “Demoną”.

Jeigu šalimais padėsime Gus
ta* Klimt (1867—1918) ir Vru-

(Nukelta į 2 psl.)
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Istoriko kun. Juozo Stakausko netekus
J. VAIŠNORA.MIC

Kai 1917 m. Marijampolėje 
pasirodė pirmieji atgaivintos Ma
rijonų vienuolijos “juodieji” ma
rijonai kunigai (seniau marijo
nai nešiojo baltus rūbus), žmo
nėms buvo tikra sensacija. Jie se
kė ir stebėjo “naujuosius” mari
jonus. Nuostabu buvo ir ta j,, kad 
marijonų tarpe buvo ne tik kuni
gai, bet ir broliai pasauliečiai. Šie 
sekmadieniais eidavo iš vienuoly
no į bažnyčią Sumai visi kartu 
poromis. Žmonės, atėję į bažny
čią, ypač jais domėjosi, juos ste
bėdavo.

, 19'19 m. tarp tų vienuolių bro
lių pasirodė jaunas, iki tol ne
matytas, pablyškusio veido, 
nuolat besišypsąs vyras. Tai bu
vo Juozas Stakauskas, atvykęs iš 
Vilniaus. Nežinoma kokiose ap
linkybėse J. Stakauskas, Vilniaus 
Ryto gimnazijos V klasės moks
leivis, susipažino su Marijonų 
vienuolijos vyriausiuoju vadovu, 
Vilniaus vyskupu Jurgiu Matu
laičiu, kuris, patyręs jaunuolio 
sunkią materialinę padėtį (buvo 
kilęs iš neturtingos šeimos) ir jo 
polinkį į dvasinį luomą, nukrei
pė jį į Marijampolės Marijonų 
vienuolyną. J. Stakauskas pėsčias 
atkeliavo į Marijampolę ir įsiri
kiavo į marijonų vienuolių eiles. 
Tačiau, kiek pabuvęs vienuolyne, 
būdamas silpnos sveikatos (buvo 
džiovininkas), nusprendė, kad 
jam vienuolinis gyvenimas yra 
per sunkus. Palikęs vienuolyną, 
negrįžo į Vilnių, bet, marijonų 
globojamas, apsigyveno privačiai 
Marijampolėje ir lankė Marijam
polės gimnazijos VLddasę. Jį glo
boti pasiėmė prel. J. Laukaitis,

tuo metu Seinų vyskupijos kuri
jos kancleris. Kai lenkai iš Seinų 
išvijo vyskupą A. Karosą, tasai 
su kurija apsigyveno Marijampo
lėje. Laukaitis davė J. Stakauskui 
kurijos name kambarį ir maistą. 
Tuo metu šių eilučių autoriui 
teko arčiau pažinti J. Stakauską.

1920 m. rudenį įstojau į Ma
rijampolės gimnazijos III klasę, 
bet be lotynų kalbos (jos buvau 
nesimokęs) egzaminų. Buvau pri
imtas su sąlyga, kad 1920—1921 
mokslo metų pabaigoje išlaiky
siu lotynų kalbos egzaminus iš 
dviejų metų kurso. Reikėjo rasti 
privatus mokytojas. Gimnazijos 
kapelionas kun. V. Borisevičius 
man nurodė J. Stakauską. Kas
dien po pamokų eidavau pas jį 
mokytis Jotynų kalbos. J. Sta
kauskas iš pat pradžios man pa
reiškė, neimsiąs jokio už pamo
kas atlyginimo. Bet tos pamokos 
nedaug man ką davė. J. Stakaus
kas jau tada buvo daugiau lin
kęs į istoriją. Pamokose su užsi
degimu daugiąu man pasakojo 
apie Romos istoriją, negu apie 
lotynų kalbos gramatiką ir sin
taksę. Tur būt, ir pats pastebėjo, 
kad iŠ tų pamokų nedaug man 
naudos, todėl pavedė mane savo 
klasės draugui J. Aleksai. Taip 
mano asmeniški santykiai su J. 
Stakausku nutrūko. Jį iki 1922 
m. galo matydavau gimnazijoje, 
kurią jis tais metais baigė.

Vilniaus vyskupas Jurgis Ma
tulaitis neišleido Stakausko iš 
akių ir patarė jam vykti į Aust
rijos Innsbrucko universitetą, pa
žadėjęs stipendiją. Ten J. Sta
kauskas baigė filosofijos ir teolo-

laikas, kuriame 
Čiurlionis gimė 

ir gyveno
(Atkelta iš 1 psl.)

belį, juodviejų misticizme rasime 
net giminingumo.

Nors secesionistų judėjimas ne
sukūrė tokios aiškios meno mo
kyklos kaip impresionistai, bet 
faktai rodo, kaip plačiai jis buvo 
išsiplėtęs (D. L. Dumond, The 
Secession Muvement 1860-1931). 
Secesionistų berlyniškoji atskala 
ir pagimdo (1910) ekspresionis
tinę mokyklą.

Tuo pačiu laiku (1907—10) 
Paryžiuje Picasso, Braąue ir Juan 
Gris suformuluoja kubizmą 
(“Nėra jokio reikalo rodyti pa
veiksle visą daiktą, pakanka pa
rodyti tik daikto tipingiausią ele
mentą”).

Impresionizmas net savo ge
riausiuose metuose Rusijos stip
riau nepalietė. Kuindži, Levitan 
ar Kuprį n taip ir pasilieka dau
giau natūralistai. Kaip vokiečių 
pirmieji secesionistai pradžoje 
daugiau domėjosi Whistler, Co- 
urbet ir Millet natūralistiniu sim
bolizmu, taip ir rusai greičiau 
priėmė (kartu su Courbet) Bo- 
ekliną ir Stucką, negu Gauguiną 
ar Cezanne. Kiek stipriau užsi
rekomenduoja Vrubel. Bet ir jo 
impresionistinės idėjos daugiau 
paskęsta (kaip ir pas Klimt) sim
bolizme negu gamtoje.

Jeigu XIX amžiaus pačioje pa
baigoje tik viena antra impresio
nistų drobė patenka į Peterbur
gą ir Maskvą, tai XX amžiaus pa
čioje pradžioje fauvistų ir ką tik 
pradedančių kubistų drobės jau 
keliauja į Rusiją dėžėmis. Tačiau 
tuojau pat įvykusi revoliucija 
Chagallio, Malevičiaus ir Souti- 
ne eksperimentus čia pat pasmer
kia (Javlenskis ir Kandinskis jau 
anksčiau buvo persikėlę į Vokie

tiją ir įsijungę į vokiečių ekspre
sionistų grupę).

M. K. Čiurlionis sugrįžta iš 
Leipzigo, jau bandydamas piešti. 
Po trumpos viešnagės tėviškėje, 
bando apsigyventi Varšuvoje, 
versdamasis privačiomis muzikos 
pamokomis. (Jis jau kvalifikuo
tas muzikas ir subrendęs intelek
tualas, sugebąs diskutuoti tų die
nų klausimais). Varšuvoje jis 
bando tai vienur, tai kitur pasi
mokyti ir tapybos. Iš Varšuvos 
su meno studentais 1907 vasarą 
išvažiuoja į Karpatus piešti gam
toje. Iš čia, savo bičiulių Vol- 
manų paremtas, pasileidžia į ke
lionę per muziejus. Aplanko 
Dresdeną, Prahą, Vieną Muen- 
cheną, Berlyną. Po šios kelionės,

Kun. Juozas Stakauskas (1900-1972)

gijos mokslus ir 1926 m. buvo 
įšventintas kunigu, įsirašydamas 
į Kaišiadorių vyskupiją. Dabar 
jau vysk. J. Kuktos globojamas, 
persikėlė į Vienos universitetą, 
kur studijavo istoriją ir šalutines 
šakas — filosofiją, pedagogiką 
ir lotynų kalbą.

Parašęs disertaciją apie Lietu
vos ir Vakarų Europos santykius 
XIII amžiuje, 1930 m, gavo filo
sofijos daktaro laipsnį. Grįžęs į 
Lietuvą, iš karto buvo Kaišiado
rių vyskupo paskirtas Semeliškių

sugrįžta atgal į tėviškę ir apsi
gyvena Vilniuje. Čia jis greit ir 
aktyviai įsijungia į beveik .visus 
meno ir saviveiklos ratelius, va
dovauja chorams, organizuoja 
dailės parodas. Čia susitinka su 
Sofija Kymantaite ir ją veda 
(1909). Nežiūrint visa to, Vil
niuje negalėdamas nugalėti ma
terialinių sunkumų (kai kurių 
teigimu), išvažiuoja į Peterbur
gą (Peterburgas tuo laiku buvo 
Rusijos meno ir meno kritikų 
centras). Ten gyvena jau tarp 
rusų žinomas dailininkas Dobu- 
žinskis, kuris M. K. Čiurlionį su
veda su to laiko svarbia rusų me
no grupe “Mir Iskusstva” ir su 
meno kritiku Benoit. (Pats Be- 
noit buvo dailininkas “Mir Iskus- 
tva” organizatorius ir meno kri

Paul Cezanne (prancūzas, 1839-1906) Mont Sainte-Victoire

vikaru. Tačiau pastoracinis dar
bas jo neviliojo. Ieškojo tokio 
darbo, kuris jam buvo arčiau 
širdies.

Norėdamas atsidėkoti marijo
nams už jam tąiktą paramą, šių 
pakviestas, 1932 m. atvyko į Ma
rijampolę ir marijonų gimnazijo
je . dėstė vokiečių kalbą. Bet jį 
viliojo Kaunas, kur yra archyvai, 
kur jis rastų darbo istorijos stu
dijoms. Todėl po metų persikėlė 
į Kauno Aušros berniukų gim
naziją. Būdamas1 silpnos sveika- 

tikas; kiek vėliau, kaip ir Dobu- 
žinskis, teatro dekoratorius; dar 
vėliau, išsikėlęs iš Rusijos, gyve
no Paryžiuje).

M. K. Čiurlionis Peterburge 
buvo sutiktas su jam palankiu 
vertinimu, dalyvauja ten rengia
mose parodose, bet... neišgyve
nęs nei trejų metų, sunkiai suser
ga. Baigdamas pasveikti, žiemos 
metų išėjęs į lauką piešti, persi
šaldo ir... numiršta (1911).

Šitokia nelaukta ir ankstyva 
mirtis kaip tik ir palieka už jo 
nepabaigtą atspėti mįslę, o tuo 
pačiu ir legendą: kas iš tikrųjų 
M. K. Čiurlionis buvo?

— Genijus?! Negalimas!.. O 
gal tik nebaigtas bandymas?

Pats apie save jis maždaug ši
taip pasisako:

(Atkelta Iš 1 psl.)

centruotas, o jos muzikinių niu
ansų idėja pasiliko blanki ir ne
subtili iki vulgarumo”.

*
Nors, stebint tos premjeros pą- 

' statymą, eiliniam žiūrovui, atro- 
■ dė, kad spektaklis pakenčiamas, 
bet “Chicago Tribūne” muz. re
cenzentas Th. Willis pastatymą 
pavadino “baisiu”. Anot jo, Vio
letos vaidmenyje C. C a sa pi et ra 
“neturėjo nei aukštų gaidų, ku
rių buvo reikalinga dešimtimis, 
nei balsinio patvarumo, reikalin
go išlaikyti publikos susidomėji
mui. “Sempre libera” buvo katas
trofiška... Jos pagrindinis partne
ris vargiai ar buvo geresnis... G. 
Merighi yra bespalvis tenoras, 
kartais tiesiog subliaująs, medi
niu būdu perteikiąs balsą”. Trijų 
pagrindinių solistų dainavimą re
cenzentas pavadino “bekrauju, 
nerangiu, antraeilės vertės”, da

tos, turėjo atsisakyti nelengvo 
mokytojo darbo ir tuojau buvo 
paskirtas Kauno centrinio valsty
bės archyvo vedėju. Nuo dabar 
su archyvais jis jau nesiskyrė. 
Vilnių atgavus, 1939 m. jis jau 
Vilniaus valstybinio archyvo di
rektorius. Antrosios rusų okupa
cijos metais, atleistas iš archyvo 
direktoriaus pareigų, atsidėjo 
pastoraciniam darbui,: 1944—45 
m. Gelvonų, 1945—57 Kazokiš- 
kio klebonas. Nuo 1957 m. gy
veno Žasliuose kaip altaristas. 
Nuo 1959 m. veik iki mirties 
Kauno kunigų seminarijoje dės
tė Bažnyčios istoriją, vokiečių .ir 
lotynų kalbas. Mirtinai susirgęs,

(Nukelta į 5 pusi.)

— Tai, ką iki šiol padariau, 
yra tik škicai, išskyrus “Rex”. 
Norėčiau nutapyti dideles dro
bes ir didelius ciklus: kokio šimto 
paveikslų... Tapau tai, ko nega
liu pilnai išsakyti muzika. (Lais
va interpretacija jo laiškų ir po-1 
kalbių).

Taigi, va, situacija, į kurią esa
me įmesti, M. K. Čiurlioniui taip 
anksti mirus (Penki ar septyni 
metai dailininko darbe yra dar 
labai menkutė pradžia).

Tad, nors ir nenorėdamas, pa
klausi:

— M. K. Čiurlionį, kodėl dar 
nepagyvenai bent kitus 36 me
tus?! Nu, jeigu dar bent dešimtį 
ar dvidešimtį būtumei pridėjęs?!..

Deja... Istorija nenagrinėja žo
džio “jeigu”.

(Bus daugiau)

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius

2858 West 63rd Street
.ai kasdien 10—12 vai. ir 7—» » 
ak. Šeštadieniais 10—i vai. Trečiad 
'įdaryta Ligoniai priimami susitariu 

Ofiso telefonas PR 8-8220 
Rez. teleef. WAlbrook 6-5078

REZID TEL. 239-4083

0R. K. G. BALUKAS
tkuAerlja ir
Ginekologių*' < hirurfctja 

6449 S. Pulaski Road (Craivford 
Medical Building) Tel, LU 5-6446

Priima IlgonlUB pagal susitarimą, 
je! neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. VL BLAŽYS 
^LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 

1801 West «Srd Street 
Kampas 88-člos lr California 
Valandos pagal sujutartnsą: 

Pirmad.. antrad ketvlrtad. nw
« Iki 7:20 vai. vakaro, 

šeštad nuo 2 iki 2:30 va) 
Trečiad tr penktad. uždaryta 

Ofiso telef. 478-4041
Rezid. tel. VVAIbrook 5-8O48

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B, SEITON 

■KUTŲ IR SLAPUMO T4K1 
CHIRURGIJA

Tel. — 695-0533
”OX VALLEY MEDICAL CENTEI

800 Bummlt Street
Boate 88 — Elgin. Dllmls

Panytės
lį kaltės primesdamas dirigentui 
M. Arenai.

Savo recenziją Th. Willis bai
gia šitokiu mirtinu smūgiu solis
tams: “Paprastai aš gailiuosi, kai 
būtini įsipareigojimai neleidžia 
man pamatyti šios operos ketvir
tojo — mirties — veiksmo. Bet 
šią naktį tai nebuvo problema: 
“Violeta ir dauguma kitų šiame 
pastatyme jau buvo mirę daug 
anksčiau, negu aš išėjau”.

♦

Tel. ofino HE 4-6S4B m &88 1ir 
0R PETER V BRAZIS
VPYTOJAS (K CHIRURGAb

OP. 71 SI Mreef
wl/i M i* popie

ntr pen l • • rą/ H
uzltame

HadoAo fcabinet* perftur 
0R EDMUND E. CUB' 

OPTOMETRISTAS 
709 51«t Strm

I’el. GB 8-94e0
Vai pagal susitarimą: pirmad. , 

s.etv. 1—4 lr 7—8. antrad It perta. 
■«--4; šsštad 10-8 vai _ __ ___

Of*. teL 785-4477 Rez. PR 8 6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6HU So. Pul»«kl Road 
Valandos pagal susitarimą

Rezid. Tei. — GI 8-087S

DR. W. M. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2671 
Valandos pagal sueltarimą. Jei na 

atsiliepia, skambinti: MI 8-0001

Tel. — BE 3-5393

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 We*t lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-3110
Namą — rezid. — PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 8 A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvlrtad. lr penkt 
nuo 12 Iki 8 vai. lr nuo I iki i 

vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Of*. PO 7-6000 Re*. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 Weat 68rd Street

VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr 4 
kl 1 vai. Trečiad. ir šeštaa. uždaryta

ifiso tr buto tel. OLympic 8-1181

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49tb Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. b 
lAjtad tik susitarus

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE 
5540 South Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 
Skambinti — 585-2525

FeL ofisu ir buto OLympic 2-415b
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero 

Kasdien 1-1 vai. lr 0-8 vai vak 
Utekyrus trečiadieniu® 

dedtadi&niaia 12 iki 4 vai popiet

Tel REliance 5-1811
OR. WALTER J. KiRSTUH 

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ. 

3925 West 59th Street
Vai; pirmad.. antrad., ketvlrtad. u 
penktad nuo 11-4 vaL p. P- 4- -2 
vaL vak šeštad. 12—2 vaL p. p. lr 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPEClALISTfi 

MEDICAL BUILDING 
7158 South Westem Avenue 

Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto lkl 
2 v. popiet. Trečiad. ir šeštad. nur 

10 v. ryto Iki 1 v. popiet.
Ofiso telef. RE 7-1168 
Rezid. telef. — 239-2919

Pasinaudokite Brango “Classified" skyriumi.

Niekada neteko skaityti pana
šiai kietų kritikos žodžių, lietu
viškoj spaudoj, nukreiptų prieš 
mūsų menininkus. Čia šiuos di
džiųjų laikraščių muzikos kritikų 
vertinimus cituojame tam, kad 
parodytume, jog meno pasaulyje 
nėra nieko nepaprasto atviras, 
tiesus žodis, nors jisai būtų tar
pais ir kietas, jei tik jis pasako
mas to, kuris problemoj nusima
no. Taigi tokiais atvejais ir mūsų 
menininkai (solistai, aktoriai, 
dailininkai, režisieriai), kuriuos 
mes labai branginame ir tiesiog 
mylime, neturi per jautriai imti 
kritikos žodžio. Tai bus daug 
sveikiau ir jų pažangai, ir plačio
sios publikos skonio ugdymui.

J. Pr.

OR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIONAITE

>hT«lKLIA IR MOTERŲ LIGOr 
6132 A Kedzit Avė

' Tei 5-2670, neatniliepus okaii
i Pint 471 0225 Vn.la.ndow pairai mi* 
' tarimą

Ofiso ELE 4-1818 Rea. PR <-•«<»

OR, J. MEŠKAUSKAS
SYDVTOJAP IR CHIRURGE

.PEČIAI YBf VIDAUS LIGO* 
2454 VVest 71 st Street

(71*t ir Campbell Avė. kampas
Pirmad.., antrad., ketvlrtad. lr peni 
nuo 8 vai. popiet lkl 7 vai. vai 
Ketvlrtad. lr šeštad nuo 9 v. ryt. 

iki 11 vai. ryto — tik susitarus

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR, A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ: 
•PECIALYB® VIDAUS LIGOR 

5159 South Damen Avenue
Tel. Ofiso PR 8-7800 Namą 925-7897 

Valandos tik pagal susi tarimą 
Trečiadieniai, uždaryta

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ij Prostata 

CHIRURGIJA 
2656 Weat 63rd Street 

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

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

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

Ofiso tel. REliance 5-4419 
Rea. GRovehill 4-0017 

Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai 
lkl 2 vai. p. p. lr nuo 7 Iki 8 v. vak 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai p. p 
ir vakarai, pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
.YDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir chirurgija

Ofisas 3750 W. lįst Street
TEL. — *35-8398 

Valandos: 2—8 v. v. penktan 10—18 
ryto, 2—8 vai vak, Šeštad. 1 ik' 
4 v. vak. Treč. tr sekmad. uždaryte 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Bendra praktika lr moterų Ilgis
Ofisas Ir rea, 3053 W. 59th m

Tel. PRoepect 8-1338
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. u 

penkt. nuo 2 lkkl 4 vai. lr nuo 8 lkl 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet lr kito 
talku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namą Gi 8-0198
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

J454 VVest 71*t Street
vai.; pirm., antrad., ketv. lr penktad
2-4 ir 6-8 Treč. lr šeštad. uždaryta

TEL. PRoepect 0-9400

OR. ONA VAŠKEVIČIUS (VAIKAS) 
1YDYTOJA IR CMIRURG1 
6648 South Albany Avenut

• a'.. pirm., antrd., ketv. 6—8 ru 
-ai.., penktad. ir šeštad. 2—4 popi« 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 0-0440

DR. F. C, WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą 

lūi PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 707-3141. Namą 8S0-48M.
VaL: pirm., antr., ketv. 2—6 ir 8—8 
oenk< » • o«sra> siMštarlms
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Tokios Bažnyčios nėra JO NAMU TARPUVARTĖJE

Pastabos dėl vieno straipsnio
A. RUBIKAS

“Tėviškės Žiburiuose”, rug
piūčio 24 ir 31 dienų numeriuo
se, pasirodė poleminis straipsnis 
“Bažnyčia ir nūdienis nerimas”. 
Jo autorius aštriai pasisako prieš 
tuos, kurie “iškreipia II Vatika
no susirinkimo dekretus, kurie II 
Vatikano susirinkimo vardu 
skleidžia klaidingą mokymą”. 
Tokių klaidingų mokytojų auto
rius randa visą eilę; jo žodžiais 
tai “didieji triukšmautojai, nau
jumų ieškotojai, reformų prana
šai”, kurių “ypatingai daug pa
sirodė Vatikano 11 susirinkimo 
rųetu ir po jo”. Nuo tokių pra
našų autorius perspėja visuome
nę, šitaip rašydamas. “Prieš 
Šiuos reikia pasisakyti, nes jie 
yra klaidingi pranašai, kurių 
saugotis įsakė Kristus”.

Bet vadovaujantis autoriaus 
paskelbta teisinga taisykle, kad 
reikia pasisakyti prieš tuos, ku
rie “skleidžia klaidingą moky
mą”, tenka pažiūrėti, ar paties 
autoriaus skleidžiamos pažiūros 
sutinka su Vatikano susirinkimo 
mokymu?

Kas yra Bažnyčia?

Štai atsakydamas iį klausimą, 
kas yra Bažnyčia, autorius ją taip 
aiškina: “Kas yra Bažnyčia? 
Bažnyčia yra žemėje, bet nėra 
žemiška. Bažnyčia yra žmonių 
bendruomenė, bet nėra grynai 
žmogiška bendruomenė. Bažny
čia yra dieviška. Ji yra teokrati
nė bendruomenė. Ji yra pats mis
tinis Kristus. Bažnyčią nemato
mai valdo pats Kristus. Jis juk 
yra pasakęs: Štai aš esu su junis 
visada, ir iki pasaulio pabaigai. 
Tie, kurie yra Bažnyčioje, gyve
na pačiame Kristuje”.

Šie sakiniai, paimti pavieniui, 
kone visi yra teisingi. Iš tiesų

Bažnyčia yra ir dieviška, ir teo
kratinė bendruomenė: ją valdo 
pats Kristus.

Tačiau šitie sakiniai pažymi 
tik vieną bažnytinės tikrovės pu
sę, būtent dieviškąją. Palikti vie
ni ir nepapildyti kitais, jie duoda 
nepilną ir tuo pačiu klaidingą 
Bažnyčios sampratą.

Autorius rašo: “Šitaip supratus 
Bažnyčią, argi galima būtų kal
bėti apie nerimą joje? Juk Die- 
vuje nėra nerimo. Jukš jis ramy
bė, darna, meilė. Nėra taigi neri
mo ir Kristuje. Negali taigi jo 
būti nei Bažnyčioje”.

Ką sako apie tai autorius?

Iš tų sakinių aiškėja, kokią 
Bažnyčią autorius turi galvoje? 
Jis Bažnyčią doroviniu požiūriu 
tapatina su Dievu. Autoriaus su
pratimu Kristus savo Bažnyčią 
turi būt jau taip persunkęs savo 
ramybe, darna ir meile, kad nei
giamų reiškinių, kaip nerimo, ne
darnos ar meilės stokos, čia jau 
negali būti. Pagal jį Bažnyčia su
sidėtų tik iš tobulųjų, gyvenan
čių ramybėje, darnoje ir meilėje.

Tuo autorius parodo, kad jis 
nedaro skirtumo tarp Bažnyčios 
galvos — Kristaus — tobulumo 
ir Bažnyčiai priklausančių, nuo
dėmingų žmonių netobulumo. 
Jis tuos dalykus sumaišo, suplaka 
ir pradeda Bažnyčią aiškinti mo- 
nofizitiškai.

Galimas daiktas, kad autorius 
nėra išsiaiškinęs Bažnyčios šven
tumo sąvokos: pagal jj šventoj 
Bažnyčioj turėtų viskas būti 
šventa. Autorius klaidingai su
pranta Kristaus savybių, ypaty
bių, bruožų, jo žymių perkėlimą 
Bažnyčiai.

Tą klausimą yra prieš septy
nerius metus gražiai aiškinęs A.

V. Kašubu Sv. Bonaventūra (St. Bonaventūra universitete, N.Y.) 
Nuotr. V. Maželio

Liuima SJ savo studijoje “Bažny- 
kūno išraiška” (Roma, 1965). 
Jis taip pradeda: “Kaip Kristus 
įsikūnydamas priėmė žmogiškąją 
prigimtį, taip kad abi prigimtys, 
dieviškoji ir žmogiškoji, nors su
jungtos į vieną asmenį, bet nesu
maišytos, lygiai ir Bažnyčia, nuo-

čia kaip regima mistinio Kristaus 
latinis, pasiliekantis Kristaus rep- 
rezentavimas, jo apreiškimas ar
ba parodymas, kartu yra ir die
viška ir žmogiška. Šitie du ele
mentai, kaip Kristuje, taip ir Baž-

(Nukelta į 4 psl.)

Danguolė Sadūnaitė

RUDUO PUTNAME

1.

Spalvos prikibę prie lapų —
( skaisčios )
bet greitai snigs------
lr tamsa, už snaigių žiūrėk, 

noksta kekėmis.
(Tamsa didesnė negu naktis.)

2.
IS kažkur toli —
apsnigtam kaime,
iš džiaugsmo luš nakties tiltai: 
žvaigždžių pūgoje . . .

3.

Duok man savo spindesį, jūra.
Jūra, ir savo plačią širdį.

Dabar, kada medžiai paklysta 
minioj debesų------

ir raudoni namai per srovę brenda;
Ir naktis, kaip užmiršta 

kaimo stotelė.

SAULĖLEIDŽIAI

1.

tai niekas kitas, 
kaip tiktai trumpi 

apsilankymai pas Dievą.

».

tai stovėjimas Jo namų 
tarpuvartėje.

Kai šviesos rasa sumigo kaktą.
Ir apvelka mane, kaip rūbu.

• «
♦ • *

1.

Menka iš manęs
maldininkė.

Kaip tas vaikas —

suplaku ‘Tėve mūsų’ 
su ‘Sveika Marija!.

2.

Bet jeigu reiktų Tau 
tokios čigonės?
Pašluot, 
paravėti.
(Karolius susegi iš rasos?)

Vieną, kitą žmogų 
prajuokinti.

3.

Mažoj palapinėj miegočiau------
Po tamsiu karavanu

žvaigždžių.

♦

♦ • •

1.

Aš mačiau, kaip naktis gimsta — 
lietaus šiltume, 
žolės linijoj —----

Naktis, ieškanti kryžkelės.

2.

Ir yra taip, lyg niekada nebūtumėm 
stovėję kartu — 

Kur medžiai lieja geltoną šviesą.
• • • » . • •

Aš gyvenu tavyje, kaip kambary — 
iš kurio negaliu išeiti . . .

• • •

f . . > .♦ • .. -♦ 4*; :

Kas galėjo būti pradžia, .
sutrukdė —
staigus nakties atėjimas:
gėlių kvapas ir tolumos
• • • • •* • • •

tiktai tavo žodžius 
vartau rankose — 
lyg brangakmenius . . .

Toks tai gyvenimas žmogaus
Iš rinkinio "Pašiurpo mano velnias"

LIUDAS DOVYDĖNAS

“Ar visą tėtį graban sudėjom, mama?”— 
ėmė ir paklausė. Kiek jis tada ūgio turėjo? Gal 
driekėsi į dvyliktuosius, savo plonu kaklu, 
kaip uodas. Ir atsakyk jam. Aš pati kalta: 
kaip akla varna ėmiau puldinėti prie geležų, 
prie žvyro. Rūkas. Dar tik šiepėsi aušra. Ran
du ranką su visa rankove... žandas su ausimi. 
Lekiu pagal geležį... vėl randu batą, o toliau 
— koją.

— Taip aš ir nemačiau, kad ir jo rūke, be 
kepurės, prie akmens stovima. Žinia, jis vis
ką matė, kad ir toks šatras, nebijok, įsideda 
akysna. Subariau: “Ar tu neisi namo!” Jau 
ėjau pastūmėti; bet jis pats, kamuolin susi
metęs, pasileido šlaitu žemyn. J rūką nuniro. 
O rūkas iš slėnio lustais kyla. Aš pati stoviu 
su kruvina vyro kepure rankoj ir nebežinau 
ką? I rūką akis metu. O rūke tu, žmogau, 
kur akis užkabinsi? Ir viskas ašaroj... Tokia 
gaila ant širdies užkrito, gi abiejų vaikas, Juk 
jau jisai nutuokė, kaip su tėvu...

Ji pasakoja, skubėdama, rūsti, save smerk
dama. Abiejų rankų šiurkščiai delnais, be 
nuovargio brauko melsvą nosinaitę. Jos pirš
tai stori, kreivi, prasta skuba įpirštyti, vienas 
prie kito nepriglaudžiami. Tokius pirštus įsi
gyja daržų ravėt Ojos, mūrininkai, skalbėjos.

Nutilusi ji dar atkakliau brauko melsvą no
sinaitę, susitraukusi į kuprą. Kaip nakčiai ga
tavas paukštis, retkarčiais lenkta nosimi knap
si prie rankų.

Ji atsitiesė, kiek pakreipusi galvą: — Na
muose, po užbūrimo žemėmis, susėdom vaka

re ant slenksčio abu. “Tu dabar, Rapolai, 
būsi šeimos galva”. Jis tyli ir atsargiai, saky
tum, pirmąkart kačiukas, glaustosi. Aš gi 
sumečiau, kad reik apsakyti, kiek man numa
niai tikra. Tur būt, sakau, mūsiškis, kaip vi
sada, baisų maišą prisirinkęs anglių, visas su
lenktas po maišu, atėjo prie geležų. Tuo me
tu, anksti rytą, iš Skrantų traukinys (tada va
dinom pojezdu, treinu) riedėjo į Chicagą. Jį 
praleidęs ,matyt, metėsi ant geležų, skersai, 
o čia —čikagiškis, greitasis, antromis gele
žimis, riedėjo į Skrantus. Ar jis užmiršo, ar jis 
buvo srovės pagriebtas... — Susirinko artimie
ji, kiek čia mūsų kruta. Grabnešiai lengvai 
neša... Mes, visi septyni: šeši sūnūs ir aš pati, 
sekam iš paskos. Anie, mažyliai, kągi, kicena 
sijono pasigriebdami, o šis, vyriausias, taigi 
— Rapolas, vis stengiasi pagauti mano akis. 
Ir akys jo kaip tėvo, ir gilios mėlynai, ir klu- 
sios budriai. Taigi, kaip jau tarta buvo, po to 
visko, sėdim ant slenksčio, danguj tiek žvaigž
džių, nors rėk visu balsu, kad nukrėstum ko
kią.

“Mama, ar aš galiu verkti?” —tada jis 
man klausia. Pažiūrėjau į žvaigždes ir visais 
penkiais pirštais gerklę suėmiau. Žvaigždės 
pradėjo lietumi kristi...

Dabar ji nutyla. Nelanksčiais dviem pirš
tais du kartu perbraukia per kaklą pilkai 
raukšlėtą. Vėl brauko nosinaitę. Lyg gniužu
lą duonos nurijusi, timpteli visu kaklu ir at
meta galvą atgal. Galvą, žilą, sausą. Žalsvų 

akių vokai užvirtę iš lauko, lyg pro trikampį 
žvelgia judrios akys.

— Tėvas sakydavo “Lengviau molį sausą 
nuryti nei ašarą”. Ir vis pridurdavo “Ašarą 
nuryk... Kas viduje —Dievui ir velniui žino
ti”. Aš, pasakysiu, va, slėpiau ašaras nuo 
vaikų. Man regis, ašara jaunam — tai kaip 
žarija ant šilko — kiaurai pradegina. Gal ne 
visai gerai, bet vis sakiau, būkit kietesni už 
geležį. Mat, va, kietam ir ant kelio sukritus 
tikriau. Daug kas nubluko, susipainiojo, o tas 
vakaras, žvaigždžių lietus, mano vyriausio 
klausinėjimai... beveik pirštu galiu paliesti. 
Pasakius man, kad jis bus šeimos galva, jis 
po kiek šnekos pradėjo storesniu balsu kalbė
ti. Apsišluostęs akis, jis man ir sako. “Jei ne
reikia, tai aš neverksiu”. Dar po keletos aki
mirkų, jis klausia: “Ar visi žmonės turi savo 
žvaigždę? Tai kuri bus tėčio? “Reikia spėti, 
sūnau. Sako, pagal gyvenimą. Nekokia, jeigu 
gyvenimas nekoks. Kuri, tikrai — nežinau”.

— Po mano atsakymo, regi, koks buvo vai
kiškas pakaušis, jis apgailestauja: “Aš ma
niau, kad tu, mama, viską žinai... Ir aš augsiu, 
ir aš žinosiu, kuri tėčio”.

Kurį laiką moteris nutyla. Už sienos, kitam 
name, žvaliai suskamba stiklai pro atdarus 
langus. Ant sienos rėmuose kabantis liūdnai 
rimtas Linkolnas ima judėti. Taip pat kampe 
ant staliuko grafine virpa vanduo. Tai nuo 
traukinio, kuris slėniu ateina ir praeina. Kas
kart garsiau girdis sausas geležų tarškėjimas, 
ir ims, rodos, viskas po dangumi virpėti.

— Ir vėliau, paaugus, jis tuoj veide persi
mainydavo, kai tik prisimindavo tėvą. Gal po 
metų, kartą vakare ir vėl jis man saka “Ma
ma, ar aš galiu verkti”? Mat, išėjo kalba 
apie traukinių nelaimes. Kalta vaiko nenu
saugojus, kalta. Gal jis visą gyvenimą, kol 
akis skirs duonos riekę ir žvaigždę, regės vi
sam savyje tai kruviną batą, tai žandą su pu
se ausies.

Jinai nutyla. Pavakario šiltoj tyloj dulsta 
geležinis dundesys — traukinys už kalnų. Da

bar ji ūmai pakyla, kaip viduje spyruoklės 
pastūmėta, kairį petį pirmyn stumdama, pa
linkusi, nuskuba prie vandens. Kaip paukš
čio nagais, pirštus išplėtusi, ūmai sugriebia 
grafiną ir drebančia ranka prisipila pilną stik
linę, kurią meste užmeta praviron, paukščio 
būdu atmetusi galvą. Ji, nusišluosčiusi lūpas, 
kažinką man mostu parodė per didelį langą 
matomoj gatvėj. Ten po gatvės lempa sustojo 
trynio spalvos mašina. Išlipo ponia, paukš
čio plunksnomis ant skrybėlės, kažin kokį žvė
rį persimetusi per pečius. Tai, tur būt, Traki
mo duktė, iš Las Vegas. Ji ten, kalba mūsų 
miestas, iš laimėjusių ir pralaimėjusių uždir
banti šiltą dolerį — apartmentų raktais žvan
gindama ir gausų būrį merginų dažnai pa
keisdama naujomis.

Išėjau į sodą. Seni medžiai po vasaros nak
ties žvaigždėmis kvepėjo jau drėkstančiu lapu 
ir ankstyvaisiais obuoliais. Iš upės dugno 
vandens nuslidinti akmenukai čiužėjo po ko
jų. Jauteisi supamas lapijos kvapo ir švelnaus 
čiužesio. Po senomis obelimis, atokiau nuo 
tako, baltavo suolai, miklios rankos piausty- 
tomis atramomis. Tie suolai žinomi mūsų 
mieste, Beverly, kaip antikinės senienos, Joe 
Kossik senelio padarytos. Kossik —graborių 
giminė, jau j trečią kartą perėjusi. Joe senelis 
Gabrielius vienu margu arkliuku veždavęs 
angliakasius į šlaite, viršum kasyklų, išsibars
čiusius kapus. Angliakasiai, saliūnininkai, ir 
laikrodininkas, ir šunų profesorius, kuri šunis 
dainuoti išmokydavusi, miss Joana Kennedy, 
buvę nuvežti lopiniuotu arkliuku keliu be su
grįžimo.

Dabartinis, trečios kartos grandinė, Joe Kos
sik tebeina giminės pramintu taku: laidoja už 
tiek, kiek kas išgali. Joe kaimynai ir priešas 
Frank Pustelnick, turtingos žmonos paveldė
jimu įdėjęs milžiniškas duris it marmuro ko
lonas, laidoja miesto turtinguosius. Ant var
tų miega du cementiniai liūtai, bet retai ant 

Pustelnick durų kaba vainikas. Ir turtingieji 
neskuba praeiti pro liūtus paskutinį kartą.

Atėjom mes lankyti čia paguldytą Piter 
Trakimą, Veronikos vienmetį. Veronika ma
ne pakvietė: “Petrą Trakimą, kažin, ar kas be- 
atlankys”. ... . , >•< ,

Senesnieji besusitinka, užsilikusius išlydė
dami. .. .

Aną savaitę prieš pietus lietuj ir vėjuje pa- 
lydėjom Jokūbą Kirdeiką. Angliakasį ir muzi
kantą. Kalnus išrausęs, atgrojęs vestuves, 
krikštynas, piknikus, išsitiesė, Kossik apskus
tas. Ir gėlės ir muzika vėdinamoj. iš paskliau- 
čių tyškančioj Šviesoj nusilenkėm muzikan
tui, kurio pirštai po II-jo karo suglaudė ar
monikos dumples.

Po obelimi sėdint, Veronika pamokančiai: 
“Nereikia per ilgai kramtyti duoną ir kalen
dorius pirkti. Ir aš regi, kaip gervė rudenį 
sparnu palaužta, likau rugienoj, išskridusiųjų 
palikta. Apsidairau ir sakau: surask, Veronika, 
atsiminimą, kapu nepridengtą.

Pro atdarus Tomgalio langus, pro obelų ša
kas ir lapiją atliula judrus alasas. Jau drėg-. 
noj žolėj prie akmeninės sienos sausai groja 
svirpliai.

Visiems po žvaigždėtu dangum išsitenka 
vietos.

— Pasakysiu, gal jau buvo atsileidę Tra
kimo kokie ten šriubeliai po jo žilaisiais plau
kais — Ir tvirtina ir abejoja Veronika. — 
Praėjusią vasarą po šita pačia obelim sėdim 
su Trakimu, atėję atsisveikinti su Tomu Da
giliu, kirpėju. Kalbėjom, tiesa apie Misso-Mi- 
siūną, kaip jis rudeniais farmerių laukuose 
prisišaudo vučekų žiemos mėsiškam stalui, o 
po to nutilom. Tokia tyla. Toj tyloj netikėtai 
sujušo obelis, sušlamėjo pačia viršūne. Ir vėl 
tylim, lyg naujo vėjo gūsio laukdami. Nei iš 
šio, nei iš to Petras Trakimas savo vyriškai

(Nukelta | 4 pusi.)
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Toks tai gyvenimas žmogaus
(Atkelta iš 3 pusi.)

gražiu balsu ir tarė: “O tu, obalala, kogi tu 
atsidusai?” Ir mane tokia griauda, per visą 
kūną šiurpuliu... Atsiminiau obelį, tenai kur 
mergiška eidama miestan pusbačėlius persi
maudavau. Ir, va, ašara man išsirito. Neken
čiu ašarų. O ritasi. Gal tokia senystos valia.

Tyla. Savaima tyla ir mus pritildė. Lyg bi
jodama tylos, atsargiai kalba Veronika:

— Po tos tylos, kaip jam atsitikdavo, Tra
kimas metėsi pasakoti apie Rušėno vėjinį ma
lūną. Ten jis, tam vėjo malūne, po dideliais 
sparnais, tokiu parankiniu trainiojosi. Skruo- 
dys toks, valakinis, jau praplikęs, rėžė sparną 
apie Rušėnaitę Emiliją. Pažinau ir aš Emili
ją. Žmogau, sakysiu, žiūrėk, laižykis ir atsi- 
dusk, ir tai nebus per viršų. Gražumo jai 
buvo. Palauk, apie ką dabar? O o, taigi, tą 
vakarą, besėdint ant šito paties suolo, Traki
mas ėmėsi pasakotis, kaip jis ten tam vėjo 
malūne. Kur tik rasdavęs dulkių sluoksnelį, ar 
tai ant lango, ar tai ant užsigulėjusio maišo, 
ėmęs rašyti: Emilija, Emiliuta, Emilyta. Ir 
sako Trakimas: “Negalėjau rankos suvaldyti, 
rašau ir dar kartą ir dar kartą rašau josios 
vardą. Nemačiomis, regiu, jos tėvas delnu tri
na miltuos parašytą dukteries. vardą. Trina 
delnu, kad jį šalna! Ir Emilija prašo nerašyti, 
nors ji many, kur sutikus, ims ir nusišypsos. 
Ir dar kaip nusišypsos! O josios tėvas išprašė 
many, o ją pačią verkiančią išdava. I žmo
nas Skruodžiui išdava. Kas mon daryti? Ir pa
kilau Amerikon. Ir va, Veronika, jau penkios- 
dešimt aštunti Amerikoje, kur, gumą kram
tant, išnyra žandikauliai, o dantistai šunų 
dantis sutaiso. Tai, va, Veronika, kodėl aš 
myliu šunis. Tikra yra tik viena meila... šu
niška. Kai aš susimąstau apie čionykštį žmo
gų, tai man reik labai pagarbiai manyti apie 
gyvulį”. Tai pasakęs, Trakimas, sakytum ma
ne smerkdamas, atsistoja nuo suolo ir gražiu, 
vyrišku balsu:
f Užaugino many motinala;

Išnešiojo unt baltų runkelių.
— Ir nuėjo čiužančiu žvyru, obelų šakas 

pasisiekdamas. Likau ant suolo kaip avis, pu
siau kirpta, pusiau pešta. Nuėjo pamūrėmis 
glaustydamasis, o man nei kaip Tomgalin 
eiti, kur visi pažįstami, nei vienai klunksoti. 
Toks tai buvo Trakimas. Tu, žmogau, neži
nai, kas kada šaus jam galvon. Žiūrėdavau 
į jį, ir man rodėsi, jis per visų galvas žiūri 
kažin kur ir sau, savimi užsiėmęs. O kalba, 
susitinka, tai — kad reik susitikti, reik kal
bėti. Taip ir surado mano sūnus Rapolas Tra
kimą prie generolo Granto akmens, šaltą su 
lesalu paukščiams... Taigi, kokiems paukš
čiams?

Žmonių rinkosi; dažnas priklaupdamas il
gokai žvelgė iš padilbų į gerai nuskustą (gal 
pirmą kartą jo gyvenime) liesą veidą, ploną, 
beveik permatomą nosį, viršum lieso veido 
paukščio snapu iškilusią. Trakimas buvo sa
vita mūsų miesto žmogysta. Jį visi, visur ma
tė ir niekas, niekur nematė. Vienišas, ūgiu 
ir žila galva prasikišęs, visada be kepurės, jis 
vaikščiojo gatvėmis, bet vis kažin kaip glaus
tydamasis pasieniais, užleisdamas vietą gumos 
kramtytojams, save branginantiems pensinin
kams, įžūliems jaunuoliams ir šunims. Šunis 
jis gerbė. Veronikai kartą prasitaręs, girdi, 
per šunų malonę gyvenu. Priviso šunų my
lėtojų. Suneš irgi pajuto savo svorį. Koks ma
žas, kumščio dydžio, tempdamas savo poną, 
laikantį grandinės ar šikšnelės galą, stovinė- 
ja prie stulpo, prie sienos, prie jam patinka
mo žmogaus kojų. Šuva neturi ką daryti be
veik prie kiėkvieno stulpo, bet jo užpakalyje 
sekąs nuolankiai su viskuo sutinka. Atrodo, ir 
šuns savininkas kilsterėtų koją, palaikant 
draugystę šuniui.

Šunes beveik niekad nepraeidavo, sutikę Pi
ter Trakimą. Trakimas švelniu balsu skubi
nosi pirmiausia prakalbint šunį. Daug šunų 
vardų jis atsiminė. Mielių fabriko savininkę, 
našlę Veintraubą visada nustebindavo Traki
mas jos septynių šunų vardų žinojimu. Juoku 
taria mieste, būk kartą ponia Veintraub pati 
užmiršusi šunų vardus ir tik Piter Trakimas 
atrinkęs. Misis Veintraub, sutikus Trakimą, il
gai leidžia džiaugtis jos šunimis, kurių ji ve
dasi bent tris, keturis. Kasdien ji ką nors per
ka šunims; tada Trakimas stovi prie krautu
vės durų, globodamas šunis, kol misis Vein
traub grįžta su pirkiniais. Už tai ji duoda ret
karčiais visą penktuką, neužmiršdama pri-. 
minti, kad jos jaunystėje už penktuką galėjai

pirkti du puoduku kavos arba svarą arklienos. 
Kartais Trakimas su šuniu kalbasi lenkiškai, 
lietuviškai, angliškai. Trakimas kiekvieną 
mėnesį gauna tris čekius: du nuo sūnų, vieną 
svaresnį iš Las Vegas, nuo jo vienintelės duk
ters. Providense miesto dalyje, kur dažniau
siai maišosi Trakimas, jis būna greit draugų 
apsuptas, — dvi tris dienas ir šunes jo ne
randa. Jis būryje draugų, gal būt, tokių kaip 
jis, be kepurių, be kojinių, šiurkščiomis kaip 
rugienos barzdomis, geria ir rūko vieną po 
kitos cigaretes ir tyliai žiūri į lubas. Taip 
mąstantį sutrukdo Valter Sheshkunas, Mi- 
chel Soskovski ar Thomas Mac Greven. Jie 
žino po kiek stikliukų kokiomis akimis Piter 
Trakimas žiūri į lubas, kada cigaretė prilipu
si, užgesusi prie apatinės lūpos — ir tada jau 
gali prašyti paskolinti. Taip Trakimas išsko- 
lina trijų čekių mėnesines be vilties atgauti.

Po dienos kitos Trakimas pasirodo gatvėje, 
dar arčiau glausdamasis prie sienų, ant iš- 
geltusio veido dygią žilą barzdą dažnai lyg 
slapčia paglostydamas.

Ne kartą tokią dieną jie eina pas Veroni
ką Rapalionienę, striukiau vadinamą Rapal. 
Jis ilgai stovinėja prie durų, po storu uosiu, ci
garetę (jei turi) ,paslėpęs suglaustam delne. 
“Tai tu tenai vagis ar kokia kačerga”!

Po tokio Veronikos pasveikinimo Trakimas 
greitai smunka į naujas Veronikos Rapalio- 
nienės duris ir ilgai valosi kiaurus batus. Be
veik visada: “Tai kaip tu, Veronika? Ar tu ti
ki, kad karalienė Jadvyga mokėjo lietuviš
kai “Tėve mūsų”?

Ir geroji Veronika atsilieps: “Ir Sveika Ma
rija krėtė kaip iš rankovės. Burokų ar kopūs
tų skystimo”?

— Kas parankiau, Veronika.
— Gerai gaspadinei ir kačerga kupron pa

ranku!
— Žodžio tu neperki, Veronika.

— Ale užtat parduodu. Gerk kopūstų skys
timą... į skerdžiaus sermėga veidas panašus.

— Tai jau taip. Veronika.
Išgėrus, užkandus, Veronika tars: “Duok 

man dešimt žaliųjų, kai bus riesta — rasi”.
Trakimas, marškinius praskleidęs, tuoj su

randa sutrintą dešimkę. Kartais jis ilgai ieško, 
kuisiasi po kišenes, patylomis tikina dėjęs už
antin, keletą kartų tikina. “Kad tave vana
gas, kur galėjo nusibelsti”? Tada jis ima Vero
nikai aiškinti apie Vytautą Didįjį, —galima 
manyt, kad Trakimo draugai ir paskutinę de
šimkę išgvelbė. “Vytautas Didysis ant širmo 
arklio jojo Žalgiryje, tą aš gerai žinau”... Tai 
ženklas, jog dešimtinė užmuštinai prapuolė.

Kurį laiką tylėdami sėdim ant suolo. Ka
žin koks paukštis pakeičia naktigultą — per
lekia į kitą obelį, ir lapija nutyla. Veronika 
beveik rūškanai pasižiūri į žvaigždžių pilną 
padangę, ar uodą vaikydama, ar sielvartą 
stumdama, mosteli prieš akis išplėstais pirš
tais.

— Ne visada noris pažvelgti į žvaigždės. 
Širdis užlūžta, pasakysiu. Patylėjus, — Bus 
gerai viskas. Gal ir geroj vietoj Piter kapuo
se įkiš. Ir Filiomena, ir mano sūnus labai 
brangų grabą užsakė. J žemę. Mat, prieš žmo
nių akis...

Jau trečia diena laukiam Piter vaikų —tri
jų sūnų.

Pamažu, plačiau atsiverdama, Veronika 
pasakoja. Tai jau jinai jautusi. Toks gyveni
mas —pamūrėmis, tokia ir mirtis. Rado jį — 
Piter prie Everett muziejaus, prie generolo 
Granto kojų Veonikos sūnus Rapolas.

— Tą rytą anksčiau sūnaus atsikelta — ne 
kaip visada, ir taręs tyliai nesavu balsu:“Dėde 
Piter”! Ale Trakimas ir mane prikėlė. Per 
miegą jutau už rankos patraukė. Ir sako: “Ra
polai, kelkis, Vytautas Didysis atjoja prie var
tų. Jis tau pasakys, kaip iš tikrųjų dėjosi Žal
girio grumtynėse”. Matai, Piter, duok jam ra
mybę, vis sakydavo, kad ir Vytautas ir Jogaila, 
gi beveik broliai, sakysim, dirbo savo darbą. 
Vytautas su kardu, Jogaila su rožančium. Ma
no sūnus perėjo gatvėmis, net į saliūnus gal
vą kaišiojo —klausinėjo. “Girdėjau mieste 
kalbant, esą, Trakimas kartais miegąs visą 
naktį ant muziejaus laiptų. Ten, sako, už ko
lonų kalbėjo sūnus Rapolas. Girdėjau. Ką čia 
girdėti, juk Piter tam parkutyje vasarą su 
paukščiais visada. Ten jis juos lesina, ten jie 
dar be dienos, alasą keldami, tupinėja ant 
generolo pakaušio ir pusryčių prašo.

(Bus daugiau)

TOKIOS 
BAŽNYČIOS 
KERĄ

(Atkelta iš 3 pusi.) 
nyčioje, jo Mistiniame Kūne, yra 
neatskiriami, 'bet lieka nesumai
šyti, skirtingi”.

Bažnyčios šventumas
‘Tačiau yra vienas skirtumas”, 

aiškina Liuima. “Kai Kristuje jo 
žmogiškoji prigimtis yra kuo to
buliausia ir visiško atbaigimo, su
dvasinimo stovyje, to dar nėra jo 
Mistiniame Kūne — Bažnyčioje”.

“Bažnyčia yra sudaryta”, sako 
jis, “ne iš kokių specialia: pa
rinktų, iš kažkur atsiradusių 
šventųjų, bet iš eilinių, šio pa
saulio žmonių, iš nusidėjėlių, iš 
žmonijos tokios, kokia ji yra kas
dienybėje, neišskiriant net nė pa
čių jos padugnių, didžiausių pra
sikaltėlių. Kaip tik ir yra Baž
nyčios, Mistinio Kristaus Kūno 
uždavinys ir tikslas priimti žmo
niją tokią, kokia ji yra, puolusią, 
nuodėmingą, pačiose jos padug
nėse —neišskiriant nė vieno, —: 
ir ją pakelti, perauklėti, perkeis
ti, pašventinti, sudievinti. Kris
tus ne tik nepanorėjo išskirti iš 
Bažnyčios, savo Mistinio Kūno, 
nusidėjėlių, bet kaip tik tų nusi
kaltėlių naudai jis ir įsteigė savo 
Bažnyčią”.

Kadangi Bažnyčia susideda iš 
nuodėmingų žmonių, tai “šitas 
žmogiškojo trapumo elementas 
nusidriekia iki pačios Bažnyčios 
viršūnės, paties Kristaus vieti
ninko. Nė vienas žmogus, išsky
rus Dievo Motiną Mariją, nėra 
išimtas, nėra išlaisvintas nuo a- 
no žmogiškojo trapumo ir polin
kių naštos, bet kiekvienas nuo 
paskutinio ir paties žemiausiojo 
Mistinio Kristaus nario, pasku
tinio prasižengėlio ir piktadario 
iki paties aukščiausiojo ir šven
čiausiojo yra po šita našta” (A. 
Liuima).

Bažnyčia nėra kokia išskirtinė 
tobulųjų bendruomenė. “Bažny
čioje, Mistinio Kristaus Kūno 
nariuose, yra ne tik silpnybių, 
netobulumų, bet net klaidų, 
žaizdų, nuodėmių. Šios pūliuo
jančios žaizdos, kurios turi būti 
išgydytos, šitie žmonės, kurie jų 
varginami, kaip tik yra ‘medžia
ga’, kuri dar turi būti pašvęsta, 
yra ‘tešla’, kuri turi būti ‘įraug- 
ta’, perkeista, nušviesta Bažny
čios šventumo” (A. Liuima).

Po šito vaizdingo aiškinimo 
apie Kristaus santykį su jo mis
tinio kūno (Bažnyčios) nariais, 
apie Kristaus šventumą ir jo 
Bažnyčiai priklausančių žmo
nių nuodėmingumą bei trapumą, 
grįžkime prie ano straipsnio “Tė
viškės Žiburiuose” ir pažiūrėki
me, koks Bažnyčios samprotis te
nai atsispindi?

Monofizitiškas Bažnyčios 
aiškinimas

Tebūnie čia leista iš toliau už
simoti

Bažnyčia moko, kad Kristuje 
yra dvi prigimtys: dieviškoji ir 
žmogiškoji. Jos abi yra sujungtos 
į vieną asmenį, bet juodvi nėra 
sumaišytos. Tačiau 5-to šimtme
čio viduryje atsirado herezija, ku
rios autorius Eutyches buvo pra
dėjęs mokyti, kad Kristaus žmo
giškoji prigimtis negalėjusi atsi
laikyti prieš jo dieviškąją pri
gimtį: ji paskendusi dieviškojoje, 
kai medaus lašelis paskęsta jū
roje, ir iš jos nelikę nieko. Kris
tuje likusi vien tik dieviškoji pri
gimtis, žmogiškajai visai išnykus. 
Toks aiškinimas buvo pavadin
tas monofizitizmu, pagal graikų 
kalbos žodžius: monos — vienas, 
vienintelis, ir fyzis —prigimtis. 
Monofizitai yra tie, kurie teigia 
tik vieną prigimtį. Tą hereziją 
Bažnyčia pasmerkė Chalcedono 
susirinkime.

Panašiai bando aiškinti Baž
nyčią ano straipsnio autorius. Jis 
Bažnyčią vadina dangiška, die
viška, teokratiška, Kristaus val
doma. Tai visa tiesa, — bet dar

Paulius Augius Malda (medžio raižinys)

ne visa. Teigdamas Bažnyčios die
viškumą, tobulumą, (atneštą pa
ties Kristaus, Dievo-Sūnaus), au
torius išleidžia, iš akių Bažnyčios 
žmogiškumą ir iš jo plaukian
čias išdavas: Bažnyčios- narių tra
pumą hęi nuodėmingumą. Per 
Kristaus, Bažnyčios galvos, tobu
lumą, autorius pradeda nebema
tyti Bažnyčioj narių galimų ydų 
ar nuodėmių. Kadangi Krislus 
yra įkūnyta ramybė, darna ir 
meilė, tai tokia tobula, autoriaus 
supratimu, esanti ir Bažnyčia. Jis 
teisingai rašo, .kad “tie, kurie yra 
Bažnyčioje, gyvena pačiame 
Kristuje”, ir kad Bažnyčioje “Die
vas teikia ramybę, skleidžia dar
ną, visa pripildo meile”. Bet iš to 
jis daro klaidingą išvadą, kad tai 
visa Bažnyčios nariuose yra jau 
ir įgyvendinta, pasiekta, atbaig
ta. Jis cituoja apaštalo Pauliaus 
laišką efeziečiąms (4, 15—16) 
apie Kristaus,, Bažnyčios galvos, 
susijungimą su jo kūno (Bažny

čios) sąnariais, tai yra žmonėmis, 
tikinčiaisiais, ir mano, kad to kū
no (Bažnyčios) nariai, tikintieji, 
to susijungimo ar priklausymo 
Bažnyčiai dėka yra jau tos pa- 

.čios tobulybės kaip ir pats Kris
tus, kaip ir pats Dievas. Auto
riaus aiškinime nematyti Bažny
čios mokslo apie gimtąją nuodė
mę ir jos pasekmes Bažnyčioje.

Autoriaus argumentavimas la
bai paprastas: kadangi ydų, nei
giamų reiškinių negali būti Die- 
vuje, tai jų nėra nė Bažnyčioje. I 
Bet čia autorius daro klaidą, 
panašią į Eutycho, išvedžioda
mas, kad Kristaus dieviškas to
bulumas yra žemės Bažnyčioje 
panaikinęs jos narių netobulu
mą; arba kad tikinčiųjų netobu
lumas yra taip paskendęs Kris
taus tobulume, kad' iš šių neto
bulumo ar nuodėmingumo jau 
nelikę nieko kito, kaip vien ra
mybė, darna ir meilė, — kaip ir; 
Dievuje.

Tiesa, autorius pamini ir nu
sidėjėlius. Jis rašo. “Jei pasitaiko 
nerimo tikinčiųjų tarpe, tai tik 
dėl to, kad jie Bažnyčios neklau
so, nesilaiko Dievo įsakymų, 
nuodėmėje gyvena”. Bet kartu 
lieka neaišku, kur. tuos nusidėjė
lius reikėtų padėti? Kad jų vieta 
jau ne Bažnyčioje, aiškėja iš au
toriaus argumentacijos. Jis įsak
miai tvirtina, kad Bažnyčioje nė
ra ir negali būti nerimo. O ka
dangi nerimas, kaip pats auto- 

I rius rašo, yra nuodėmės, Bažny
čios neklausymo, Dievo įsakymų 
nesilaikymo išdava, tai “išve
jant” iš Bažnyčios nerimą, reikia 
iš jos išvyti ir nusidėjėlius. Ant
raip jie čia sukeltų nerimą.

Ką sako apie tai liturgija?
Šitaip aiškindamas Bažnyčią, 

autorius susikerta su liturgija, su 
Bažnyčios maldomis. Juk į sek
madieniais apie altorių susiren-

(Nukelta į 5 pusi.)
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PLOKŠTELĖS, GAUNAMOS " DRAUGO" ADMINISTRACIJOJE
Plokštelės pavadinimas Artistai Kaina
AURELIA A. Jūratė Paukštelis (Stereo) $5.00
ARIJOS Stasys Baras-Baranauskas (Stereo) 7.00

(Mono) 6.00
DAINOS Aldona Stempužienė (Stereo) 7.00

(Mono) 6.00
DAINOS LIETUVA] Salomėja Čerienė 4.00
LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI (Išleido L. Bendr. Kultūros Fondas) (Stereo) 5.00

(Mono) 4.50
LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS VATIKA
NE PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS (Išleido Liet. Vyčiai) 5.00

JŪREIVIŲ KELIAI Modernūs kūriniai, atliekami Tamošiūno orkestro
ir solistų 5.00

RADIO VAKARUŠKININKĖS DAINUOJA (S. Barčus) 4.95
ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS PAŠVENTĮ-
NIMO IR RELIGINIO KONCERTO MOMENTAI 5.00
ŽIRGINĖLIAI 5.00
DAINOS A. Trečiokas 5.00
GRJŽKIM, GRĮŽKIM Kvartetas Viltis (Stereo) 5.00
KETURI AUTORIAI: Poezija ir proza; III-sis 5.00
LITERATŪROS VAKARAS IV-sis 5.00
MONTREAŲO AUŠROS VARTŲ CHORAS DAINUOJA 5.00
SEK PASAKĄ Laima Rastenytė 5.00
ZUIKIS PUIRIS Grigaitytės ir Tijūnėlių šeima 5.00
RINKINYS 25 <, A. Dvariono muzika 5.00

26 A. Šabaniauskas dainuoja 5.00
.27 P. Dėdė-Graužinis-Volteraitė 5.00
2Š Karo muz. orkestras ir kiti 5.00

(Mono) 5.00
LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ DAINOS Stasė Klimaitė (Mono) 5.00

(Illinois valstybės gyventojai prie tų kainų oridėkite 5% taksų mokesčiams ir 25 centus persiuntimui.)

Užsakymus siųskite : DRAUGAS
4545 W. 63rd Street
Chicago, III, 60629
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Tokios Bažnyčios nėra
(Atkelta iš 4 pusi.)

kančią Dievo tautą kunigas ši
taip prabyla: broliai ir seserys, 
prisipažinkime nusidėję, kad pa- 
siruoštume šventų Mišių aukai. 
Ir tada susirinkusieji kalba: labai 
nusidėjau mintimis, žodžiais, 
darbais ir apsileidimu.

Dabar belieka klausti: ar ta 
apie altorių susirinkusi bendruo
menė yra Bažnyčia ar ne? Jeigu 
tie žmonės jau nepriklauso Baž
nyčiai, kadangi prisipažįsta (iri 
yra) nusidėjėliais, tai kas tada iš 
viso Bažnyčiai dar priklauso? O 
jeigu tie apie altorių susirinkę 
nusidėjėliai vis dėlto yra Baž
nyčia, tai prieš ką jie galų gale 
nusidėjo, jei ne prieš ramybę, 
damą ir meilę?

Kaip žinome, prašyti nuodė
mių atleidimo Bažnyčia įparei
goja visus, nuo mažiausio iki 
paties aukščiausio joje. Nebent 
kas jau manytų, kad jam tokios 
maldos nebereikia. Bet toks tap
tų panašus anam, Kristaus pa
smerktam fariziejui, kuris matė 
vien tik gerus savo darbus, o ne
matė savo ydų, ir šventyklą pa
liko pasmerktas. Tą palyginimą 
Kristus pasakė tiems, “kurie pa
tys savimi pasitikėjo teisūs esą”, 
sako Lukas (18, 9).

(tampa Bažnyčios gyvenime
Bažnyčios nėra galima atskirti 

nuo Jėzaus Kristaus. O vis dėlto 
ji nėra tas pat kas ir jos Vieš
pats. Apaštalas Paulius, tiesa, 
Bažnyčią vadina Kristaus kūnu, 
bet kartu jis moko, kad Kristus 
yra to kūno (Bažnyčios) tik gal
va. Jis veikia savo kūne, savo 
Bažnyčioje, teikdamas malonę 
bei šventumą nuodėmingiems 
žmonėms. To veikimo dėka Baž
nyčioje atsiranda tam tikra įtam
pa, iššaukianti šventėjimo pro
cesą.

Ta įtampa ir tas procesas nie
kad nesibaigia, kadangi Bažny
čia, keliaujanti šioje žemėje, su
sideda iš viena po kitos slenkan
čių generacijų srovės. Kadangi 
Bažnyčion vis ateina nauji žmo
nės, tai ji, tegu ir vieną kartą 
Kristaus įsteigta, vis dėlto yra 
ne vienkartiniam, o nuolatiniam 
šventėjimo, atsinaujinimo, re- 
formavimosi procese. Pagal laiš
ką efeziečiams (4, 13) kiekvienas 
žmonių yra šaukiamas tobulėti 
arba pasiekti Kristaus pilnybės 
saiką, kol gyvena žemėje.

To atsinaujinimo reikia ne tik 
pavieniams tikintiesiems, — jo 
reikia ir bažnytinėms instituci
joms. Ir jas, bažnytiniai visuo
menines įstaigas, užima vis nauji 
žmonės. Jie nepasidaro tobulais, 
vien tas vietas užimdami. Jų tra
pumas, jų ydos gali ir čia pasi
reikšti ir pasireiškia. A. Liuima 
rašo: “Kiekvienas Mistinio Kris
taus Kūno narys darosi šventas 
ne pagal užimamą vietą hierar
chijoje, ne pagal turimą titulą, 
ne pagal priklausymą — išorinį 
įsirašymą j Bažnyčią, lyg į ko
kią draugiją, bet vien tiktai pa
gal savo asmeniškos sąveikos su 
malone laipsnį”.

Reikia pasakyti, kad kalbos 
apie bažnytinių institucijų re
formą ar atnaujinimą reiškia 
ne tų institucijų iškreipimą ar 
jų panaikinimą, o vien josna 
žmogaus įneštų konkrečių formų 
derinimą su šventos Dvasios vei
kimu Bažnyčioje. Kalbėti apie 
bažnytinių institucijų reformą 
reiškia žiūrėti, ar tų institucijų 
konkrečios formos atitinka šven
tosios Dvasios arba Bažnyčios 
Steigėjo, Kristaus mintį. Tai reiš
kia ne institucijas šalinti, o jas 
derinti su Kristaus valia, jas 
krikščioninti.

Nerimas Bažnyčioje?

Autorius, teigdamas, kad Baž
nyčioje negali būti nerimo, ka
dangi jis yra neigiamas reiškinys, 
pradeda savaip tą žodį aiškinti. 
Lietuviški žodynai pažymi, kad 
nerimas yra arba “neramybė”

(Skardžius, Barzdukas, Laurinai
tis) arba “ramybės stoka” (Bal
čikonis). Gi ano straipsnio auto
rius nori būtinai įtaigoti, kad ne
rimas yra vien vidinės ramybės 
stoka. Tuo jis stengiasi nerimą 
aiškinti kaip privatų, pavienio 
asmens reikalą ir kartu bando už
ginčyti nerimą kaip visuomeninį, 
bendruomeninį reiškinį. Gi Bal
čikonis nerimą aiškina štai ko-

siskyrimo, nuolankiai prašome 
Dievą atleidimo, o šiuos savo 
brolius prašome atleisti, jeigu jie 
jaučiasi kuo nors įžeisti”.

Aišku, toks popiežiaus pasaky
mas buvo nemaloni staigmena 
visiems tiems, kurie tvirtino, kad 
Bažnyčia esanti be šešėlių ir 
ydų.

kiu sakiniu: “Anglijos darbinin
kų klasėje auga nerimas ir nepa
sitenkinimas”. Kaip iš to pavyz
dinio sakinio matyti, nerimas ga
li būti (ir yra) visuomeninio, 
bendruomeninio, socialinio po
būdžio. Jį gali iššaukti vienų 
žmonių nesiskaitymas su kitais. 
Tokio nerimo gali atsirasti ir 
Bažnyčioje, kai tikintieji prade
da vieni kitų nepaisyti arba kai 
bažnytines institucijas užimą 
žmonės pradeda nepaisyti bend
ruomeninių reikalų ar stengiasi 
užgniaužti kritiką.

Autoriaus anam straipsny pa
teiktas monofizitiškas Bažnyčios 
amprotis, —kad joje yra ramy

bė, darna ir meilė, — ne tik ne
atitinka kasdienę patirtį, — jis 
yra ir žalingas: jis nepripažįsta 
atsinaujinimo ar reformų reika
lingumo.

Popiežiaus aiškinimas
Ruošiantis reforminiam Baž

nyčios susirinkimui Vatikane bu
vo ir tokių, kurie gynė esamą pa
dėtį Bažnyčioje, sakydami, kad ji 
yra dieviška, ir kad dėl to jai jo
kių reformų nereikia: negi refor
muosi patį Dievą. O kritikuoti 
Bažnyčią, jų manymu, reiškė 
kritikuoti patį Kristų.

Ir vis dėlto Vatikano susirin
kimas nuėjo kitu keliu. Susirin
kimo tėvų galvosenos bei užim
tos linijos pagrinduose buvo min
tis, kad ne Kristui, Bažnyčios gal
vai, reikia reformų, o jo Bažny
čiai priklausantiems žmonėms.

Kaip Evangelija rodo, nė pa
tys didžiausi Kristaus priešinin
kai negalėdavo jame įrodyti ko
kios nors kaltės (plg. Jono, 8, 46). 
Bet savo Bažnyčion pašauktuo
sius Kristus nuolatos perspėdavo: 
“Jei nedarysite atgailos, visi žū
site” (Luko, 13,3). Tai buvo 
nuolatinė Kristaus pamokslų te
ma.

Dėl to Vatikano susirinkimas 
nuėjo ne gyrimosi ramybe, dama 
ir meile keliu, o sąžinės sąskaitos.

' Jo vadu buvo tam kely popiežius 
Paulius VI! Atidarydamas antrą
ją susirinkimo sesiją (1963 m. 
rugsėjo 29 d.) jis pasakė garsią 
kalbą. Joje popiežius nusakė su
sirinkimo tikslus šiais žodžiais: 
“Bažnyčios samprata arba, ge
riau, savęs pačios pažinimas, jos 
atsinaujinimas, atstatymas visų 
krikščionių vienybės ir Bažnyčios 
pokalbis su šio meto žmonėmis”.

Reikalaudamas atsinaujinimo 
popiežius pasakė šią labai reikš
mingą tiesą: “Bažnyčia nori rasti 
savo atvaizdą Kristuje. Ką ji tuo
jau pat visu uolumu turi daryti, 
jeigu, įsižiūrėjusi į save, savo vei
de, ar savo vestuviniame rūbe 
pastebėtų kokį šešėlį ar ydą? 
Aišku, nieko kita, kaip tik atsi
naujinti, pasitaisyti, pasiekti to
kio panašumo į savo dieviškąjį 
pirmavaizdį, kokio siekti yra ypa
tinga jos pareiga”.

Kaip iš popiežiaus mokymo 
matyti, Bažnyčia Kristuje lyg 
kokiam veidrodyje gali ir turi pa
stebėti, pamatyti savo šešėlius ir 
ydas. Tų šešėlių ir ydų šalini
mas yra būtinas, kadangi Bažny
čia visu uolumu turi siekti pana
šumo į Kristų. O tai įau reiškia 
atsinaujinimo ir reformų būtinu
mą.

Aptardamas tretįjį susirinkimo 
tikslą popiežius atsisuko į tribū
ną, kurion buvo susirinkę neka
talikiškų, nuo Romos atsiskyru
sių bažnytinių bendruomenių at
stovai, ir pasakė: “Jeigu mes esa
me nors kiek kalti dėl šio at-

Susirinkimo diskusijos
Diskutuojant klausimą apie 

Bažnyčios narių pašaukimą būti 
šventais, kardinolas Bea. švento 
Rašto žinovas, reikalavo, kad bū
tų padarytas aiškus skirtumas 
tarp Bažnyčios šventumo šioje 
žemėje ir anos ją u danguje. Šios 
žemės Bažnyčios šventumas, 
aiškino kardinolas, yra dinamiš
kas (Bažnyčia dar tebėra šven
tėjimo procese), o anos danguje 
jau atbaigtas, pasiektas. Todėl 
nesą realu kalbėti apie šventųjų, 
tobulųjų Bažnyčią. Kol Bažny
čia yra šioje žemėje, tol ji susi
dedanti iš nusidėjėlių. Jeigu šios 
žemės Bažnyčia būtų šventa jau 
pasiekto, atbaigto šventumo 
prasme, kalbėjo kardinolas, tai 
joje nebūtų įvykę nė skilimo, — 
tai joje nebūtų buvę nė dalykų, 
sukėlusių protestantų reformaci
ją-

Gi ano jau minėto straipsnio 
autorius rašo, kad Bažnyčia yra 
dangiška, ir iš to daro savo iš
vadas.

Susirinkimo tėvai, kalbėdami 
apie ateizmo rūšis bei šaknis, 
moko, jog ateizmas (širdies už
darymas Dievui ir ypač krikščio
niškajai religijai) neatsiranda 
savaime, bet kad prie jo “ątsira-Į 
dimo gali nemaža dalimi prisidė
ti tikintieji” klaidingu tikėjimo 
aiškinimu” (apie Bažnyčią da
bartiniame pasauly, 19). Ir iš 
tikrųjų, kas tada, jei žmonėms iš 
vienos pusės bus aiškinama, kad 
tikroji Jėzaus Kristaus Bažnyčia 
yra dangiška, kad joje yra ra
mybė, darna ir meilė, o iš kitos 

| pusės tie žmonės damos ir mei-1 
lės bažnytinėse bendruomenėse j 
pasiges? Kokias jie tada išvadas 
padarys? Jie šitos Bažnyčios pra
dės nelaikyti Kristaus Bažnyčia ir 
neims jos rimtai arba pradės kur
ti naujas, pačių susigalvotas 
bendruomenes. Tik šitaip ir ge
ma visokios sektos.

Ką sako Vatikano 
susirinkimo dekretai?

Vatikano susirinkimo tėvai, 
būdami realistai, o ne fantastai, 
ir vadovaudamiesi apreiškimu, 
moko, kad Bažnyčia nėra vien 
dangiška,- dieviška tikrovė (mo- 
nofizitų prasme), bet kad joje 
yra drauge suaugę ir dieviškas ir 
žmogiškas elementai (plg. Baž
nyčia, 8). Susirinkimo tėvai ne
sako, kad Bažnyčioje jau yra ra
mybė, dama ir meilė, bet kad 
darnos ir meilės reikia siekti, “vi
si nariai turi formuotis, kol įgaus 
jo (Kristaus) pavidalą” (7). O 
tai jau reiškia ne pasiektą, ne 
atbaigtą, ne statišką šventumą, 
o dinamišką, apie kurį buvo kal
bėjęs Bea.

Dogminė konstitucija (apie 
Bažnyčią), kalbėdama apie visų 
pašaukimą tapti šventais, aiški
na, kad tą šventumą reikia su
prasti eschatologine prasme, tai 
yra, kad Bažnyčia “bus pilnai at
baigta vien dangaus garbėje, kai 
ateis visų • dalykų atnaujinimo 
metas” (48). Tik tada žmogus 
“bus tobulai atnaujintas Kristu
je” (48). Gi dabar Bažnyčia ap
supa tuos, “kuriuos slegia žmo
giškoji silpnybė” (8). O tos silp
nybės dėka atsiranda plyšys tarp 
išpažįstamo tikėjimo ir kasdienės 
praktikos: vienaip meldžiantis ir 
kitaip gyvenant “Tą plyšį tarp 
daugelio išpažįstamo tikėjimo ir 
kasdienio jų gyvenimo reikia lai
kyti viena iš stambiausių mūsų 
meto paklaidų”, sako susirinki
mo tėvai (Bažnyčia dabartinia
me pasaulyje, 43). •

Tokių plyšių pasitaiko visų
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mas. Jau Simonas Daukantas, o 
vėliau J. Šliūpas, prof. Vaclovas 
Biržiška ir kiti kaltino katalikų 
Bažnyčios vadus, kad jie nesirū
pinę lietuvybės išlaikymu, dargi 
ją kliudę. J. Stakauskas istorinės 
tiesos meilės vedinas, ėmė įrodyti, 
jog Katalikų Bažnyčia daug yra

nusipelniusi ir lietuvybei paža
dinti bei palaikyti. Pasitelkęs ar
chyvinius šaltinius ir gyvus liu
dininkus, Atsekė lietuviškosios 
minties kilimą Žemaičių ir Seinų 
seminarijose, bet ypač nušvietė 
vyskupo Motiejaus Valančiaus 

(Nukelta j 6 pusi.)

’> Mes padidinom mūsų štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti 
paketus. Greitai siųskite savo paketus mums 

o mes viską sutvarkysime.

PAKETAI - DOVANOS
I TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA 

Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klientūrai 
40 metų egzistencijos tradicijose

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
klientų mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nerate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 
ir Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 

kreipkitės į:

Istoriko kun. Juozo Stakausko netekus
(Atkelta iš 2 psl.)

iš Žaslių buvo nugabentas į Vil
niaus ligoninę, kur 1972.III.3 mi
rė. Vienintelis jo paskutinis pa
geidavimas — būti palaidotam 
Melagėnų kapuose šalia tėvų. 
Bet valdantieji asmenys jį nuo to | 
atkalbinėjo. Tada rezignavęs pa
sakė: “Pagaliau laidokite, kur 
norite”. Palaidotas Žaslių ka
puose. Taip net1 paskutinę 
gaus valią apsprendžia tie, 
turi valdžios ir galios.

J. Stakauskas istorikas
Domėtis istorija ir istoriniais 

šaltiniais J. Stakauską paskatino 
prof. kun. J. Totoraitis. Jis tiek

privačiuose pasikalbėjimuose, 
tiek gimnazijoje istorijos pamo
kose kalte kalė savo mokiniatns, 
jog reikia panaudoti Lietuvoje 
esančius parapijų archyvus, kur 
yra gausiai medžiagos Lietuvos 

I istorijai. Prof. J. Totoraičio dok- 
i torato disertacija apie Lietuvos 
| karalių Mindaugą sudomono J. 
Stakauską ir jis parašė patį pag
rindinį savo istorinį darbą: Lietu
va ir Vakarų Europa XIII amžiu
je. Nauja jo darbe buvo tai, kad 
jis Mindaugo laikų Lietuvą įri- 

i kiavo į bendrąją Europos istori- 
■ ją. Jis pats, remdamasis ne savo 
nuomone, o tik šaltiniais, pirma- 

i sis paneigė Mindaugo atkritimą 
nuo krikščionybės, ką teigė prieš 
ji rašiusieji istorikai. Dėsnio —1 

j įstatyti Lietuvos istorinius įvykius I 
gyvenime, ne tik pasauliečių, ir aiškinti juos ano meto dvasioje 
Bažnyčia, sako susirinkimo tėvai,| ir rėmuose, laikėsi taip pat ir 
“aiškiai žino, kad jos narių, ir1 prof. Z. Ivinskis, 
kunigų, ir pasauliečių, per dau-j Nuo viduramžių J. Stakausko 
gelį šimtmečių yra buvę, Dievo i dėmesys susitelkė ties Lietuvos 
Dvasiai neištikimų. Ir dabartį-1 atgimimo laikotarpiu, kuris dau- 
niu metu Bažnyčia mato, kaip Į geĮio buvo tendencingai aiškina- 
toli yra vienas nuo kito jos skel
biamas mokslas ir Evangelijos 
nešėjų žmogiškasis silpnumas. 
Kaip apie tuos trūkumus istorija 
bespręstų, mes privalome juos 
matyti ir energingai su jais kovo
ti, kad nekenktų Evangelijos 
skleidimui” (ten pat, 43).

šios citatos iš Vatikano susirin
kimo dokumentų rodo, kad’ ano 
autoriaus išvedžiojimai, apie ra
mybę, darną ir meilę Bažnyčio
je, be neigiamų reiškinių joje, 
neatitinka Vatikano susirinkimo 
mokymo ir net jam prieštarauja. 
Bažnyčios, kuri susidėtų iš žmo
nių be šešėlių, ydų ar kaltės, — 
tokios Bažnyčios nėra.

Vatikano susirinkimas moko, 
kad “keliaujanti Bažnyčia yra 
Kristaus šaukiama imtis nuolati
nio atsinaujinimo, kuris jai, kaip 
žmogiškai ir žemiškai instituci
jai, yra visuomet reikalingas” 
(Ekumenizmas, 6). Susirinkimo 
tėvai reikalauja bažnytinių insti
tucijų reformų (plg. ten pat, 6) 
ir širdies atsivertimo (8). Jie vi
sai kitaip aiškina Kristaus šven
tumą ir Bažnyčios narių nuodė
mingumą. Jie moko: “Kristus, 
šventas, nekaltas, nesuteptas, 
nepažino nuodėmės, bet atėjo 
vien atlyginti už tautos nusikal
timus. O Bažnyčia apglobdama 
pati savyje nusidėjėlius, yra 
šventa ir drauge nuolat apvaly- 
tina; todėl ji nuolat žengia at
gailos ir atsinaujinimo keliu” 
(Bažnyčia, 8).
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kurie
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kartos pasiruošimas ne tik ‘lietu
viškai šeimai’, bet ir šioje šeimo
je kultūrinei kūrybai”.

Ir kongreso apžvalgos gale, jau 
turint prieš akis dviejų jaunimo 
kongresų patirtį, daromos tokios 
išvados:

1. Ar tikslinga kongresą viskuo 
versti: ir manifestacine švente, 
ir studijų dienomis, ir lituanisti-

Istoriko kun. Juozo Stakausko netekus

problemų autoritetai čia neužsi
sklendžia vien tik savuose auto
riuose. Literatūrės mėgėjo akira
čiui praplėsti tokie žingsniai į 

; laukus

• AIDAI, 1972 m. rugsėjo 
mėn. Nr. 6. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass, 02122. Leidžia lietuviai, 
prancižkonai. Administruoja T. 
Benvenutas Ramanauskas, O.F. 
M., 680 Bushwick Avė., Brook
lyn, N.Y. 11221. Metinė prenu
merata 10.00 dol.

Po vasaros atostogų išėjęs pir
masis “Aidų” žurnalo numeris 
pirmiausia dr. S. A. Bačkio 
straipsniu mini Jungtinių Ameri
kos Valstybių pripažinimo Lietu
vos de jure 50 m. sukaktį. Ras e 
jau iš istorinės perspektyvos nu
šviečiant ano meto įvykių ir po
litinių situacijų raidą, prieinama 
ir prie šiandieninės JAV valdžios 
laikysenos, akcentuojant nepaki
tėjusi nepripažinimą rusiškosios - 
bolševikinės okupacijos ir darant 
reikšmingas iš to išvadas.

Poezijos mėgėjui bus malonu 
rasti, kurį laiką tylėjusio, Alfonso 
Griciaus du eilėraščius. Poetas,—................ t--------- —------ -
eina senuoju savo keliu, tačiau jį bolševikų okupacijos, vargu ar bu- 
formine ir vaizdine prasme labiau vo iki šiol kur nors paskelbtos. O 
palygindamas, visiems tiems savo 
įprastiems egzotiškiems vande
nims įkvėpdamas dar labiau jau
čiamą vėsų, tropikinį bangavimą 
ir kažkokį fatališką nerimą rude- 
nėjantiems savo eldoradinio kraš
to peizažams.

Atrodo, kad skaitytoją labai pa
trauks čia pradėtas spausdinti 
Jurgio Jankaus pasakojimas “Is
torija iš pirmųjų šaltinių.” Pa
sakojimas liečia ankstesnės lietu
vių ateivių kartos buitį čia, Ame
rikoje, jų ūkininkavimą, jų valdi
ninkavimą, bet svarbiausia jų 
dvasios portretą, meistriškomis 
žodžių spalvomis čia pradėtą 
piešti Jurgio Jankaus plunksna. 
Atrodo, kad ir mūsų čionykščiai 
rašytojai jau gali gerai rašyti ne 
vien tik apie Lietuvos kaimą, bet 
ir apie gyvenimą naujose žemėse, 
per kelias dešimtis metų jau pa
kankamai į jų bruožus įsižiūrėjus.

Grožinei literatūrai duoklė (tik 
jau moksline prasme) yra taipgi 
Rimvydo Šilbajorio pradėtas raš
tas “Struktūriniai pasikartojimai 
Dostojevskio romane” Nusikalti
mas ir bausmė”. Straipsnio auto
rių mūsų skaitytojai gerai pa
žįsta iš gausių jo straipsnių išei
vijos periodinėje spaudoje ir kny
gose apie lietuvių literatūros 
problemas bei tos literatūros kū
rėjus. Sį kartą pašėkam jo žvilgs
nį, nukreiptą į Dostojevskį. Ir la
bai gerai, kad mūsų kultūros pabrėžti, kad šį bendravimą ga- 
žurnalai ir grožinės literatūros' lutinai gali įprasminti jaunosios

čiui praplėsti tokie L 
pasaulinius literatūros 
yra labai sveikintini.

'Didelio profesinio įžvalgumo y- 
ra Vlado Jakubėno straipsnis “K. 
V. Banaičio “Jūratė ir Kastytis” 
ryšium su šios operos pastaty
mu praėjusį pavasarį Chicagoje. 

■V. Jakubėnas savo temos dėstyme 
! apima ne vien tik operos paruo- 
j Šimo problemas, ne vien tik pa- 
! ties spektaklio vertinimą, bet ir 
po premijeros įvairioje mūsų 
spaudoje pareikštas nuomones 
bei paliestųjų atsiliepimus.

Kun. dr. Viktoras Pavalkis rašo 
apie Lietuvos ir Vatikano diplo
matinius santykius 1918-1940 m. 
Jeigu maždaug iki 1939m. šie 
santykiai buvo jau daugeliui ga
na gerai žinomi, tai tų santykių 

! deta:ės, Lenkijai žlugus ir Vilnių 
j grąžinus Lietuvai, nuo antro pa- 
I saulinio karo pradžios iki rusų -

(Atkelta iš 5 pusi.)

(prof. — Vaclovo Biržiškos ap
šaukto dviveidžiu) rolę lietuvy
bės kėlime. J. Stakausko teigia
mą pažiūrą, paremtą dokumen
tais, apie vysk, Valančiaus lietu
vybę priėmė ir ankstesni šios 
tiesos neigėjai. Be ištisos eilės 
straipsnių Tiesos Kelyje, Židinyje, 
Vaire, Draugijoje ir kit. 1936 m. 
pasirodė prof. A. Aleknos para
šytas ir J. Stakausko suredaguo
tas veikalas Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje. Lygiai J. Stakausko 
redakcijos buvo Lietuvos Praei
ties I tomo pirmasis sąsiuvinys, 
pasirodęs 1940 m.

Bestudijuodamas šaltinius ir 
lygindamas juos su istoriniais lie
tuvių kalba pasirodžiusiais net 
kai kurių profesorių darbais, J. 
Stakauskas atsekė, kad kai kurie 
tokie darbai nėra savarankiški, 
o tik nurašyti iš kitų. Vienu tar
pu Kaune kilo lyg ir panika dėl 
vadinamų plagiatų atskleidimo. 
J. Staikauskas kompromisų neži
nojo, Amicus Plato, sėd magis 
amica veritas...

Lietuvos okupacijos metais, 
nors J. Stakausko studijų jau ne-

V ’ niais kursais? Per daug programą) fi' 
apkrovus, vis vien daug ko nepa
siekiama. Tad, gal būt, verčiau 
kongresu palikti tik kongresais 
- šventine manifestacija, visų 
pirma patarnaujančia įvairių 
kraštų jaunimo susipažinimui ir 
lietuviškam nusiteikimui.

2. Studijiniams uždaviniams 
kongresą aplamai netinka. 
Jiems reikia atskiro kolektyvo. 
Kongresui ga'lima pateikti tik jau 
išdiskutuotus klausimus, o ne ja
me pačiame imtis to, kas neįma
noma.

3. J kongresą turi būti renka
masi ne aklomis, o iš anksto ži
nant svartysimus klausimus ir 
pateiksimus, sprendimus. Todėl 
visi pranešimai turi būti iš anks
to parengiami (o ne jau po kon-! 
greso išleidžiami), kad būtų pa-1 
sirengta juos ne improvizuotai, o 
apgalvotai svarstyti.

4. Labai abejotina, ar kongre- į,uv0 galima atspausdinti, tačiau

Nuo
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Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.

sąskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

jos yra čia ypač įdomios.
Mėgstantieji etnografiją ir “se

nus, gerus laikus” su pasitenki
nimu skaitys naujuose “Aiduose” 
Aleksandro Pakalniškio rašinį 
“Žmonių santykiai Žemaičiuose”.

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
pats reikšmingiausias dalykas y- 
ra netrumpas Pasaulio lietuvių 
jaunimo II kongreso įvertinimas. 
Visos kongreso dalys, visi jon į- 
rėmirrti įvykiai, renginiai, links
mosios ir studijinės programos 
apžve'gtos išsamiai ir akylai. Vi
są įvykį bendrąja prasme verti
nant teigiamai, vietomis neveng
ta ir gana konstruktyvios kriti
kos. Sakysim, kongreso atidarymo 
paskaitoje, žvelgiant ateitin, bu
vo labiau akcentuota socialinis ir 
bendruomeniškas santykis išei
vijos jaunime. Tuo tarpu apžval-j 
gininkas S.K.R. tuo rimtai suabe
joja, tardamas:

“Kaip atskirą žmogų, taip ir 
‘lietuvišką šeimą’ galutinai į- 
prasmima ne bendruomenišku
mas, o kūrybiškumas. Jei kuri 
.bendruomenė nepajėgė kūrybiškai 
pasireikšti, tai neturės daug pras
mės nė tai, kad ji bus kurį laiką 
egzistavusi. Netrūko bendravimo 
senajai išeivijai, netrūksta jo ir 
mūsų jaunimui, nes tai daug iš 
žmogaus ir nereikalauja. Bet kaip 
tik dėl to ir būtų reikėję, keliant 
socialinio bendravimo reikšmę,
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PHONEi 254447$

Al] accounts com
pounded daily — 
Passook Savings 

paid ųuarterlly

6*
2 Years Savings

Certificates

(Minimum $5.000)

sui reikėjo oficialių atstovų. Bet 
jei vėl jie būtų renkami, reikėtų 
rūpestingiau išrinkti: ęvarbu, 
kad būtų atstovaujama visa 
nustatyto amžiaus skalė.

5. Pasirodė naudinga kongresą 
sujungti su dainų ar šokių šven
te, bet reikėjo taip viską suderin
ti, kad vieno renginio repeticijos 
nesutaptų su antro renginio pro
grama.

6. Vargu ar buvo tikslinga gai
šinti laiką ilgoms kelionėms iš 
vienos į kitą vietą. Tai ir patį 
kongresą pabrangina. Nėra ko 
vaidinti puotą, kai neturima lė
šų būtiniausiems reikalams. Vie
nur išleidus, nebelieka kitur pa
remti to paties jaunimo darbams.

Išskirtinio dėmesio yra vertas 
paties redaktoriaus Juozo Gir
niaus apžvalgos puslapių straips
nis, minintis žinomojo nepriklau
somos Lietuvos laikotarpio kul
tūrininko bei žurnalisto, “Naujo
sios Romuvos” redaktoriaus Juo
zo Keliuočio, pasilikusio Lietu
voje, 70 metų amžiaus sukaktį. 
Pokario metais okupanto ištrem
tas, o paskui ilgai ignoruotas, 
šiais metais Okupuotos Lietuvos 
ir Maskvos spaud'ol/e paskel
bė, greičiausiai išprievartau
tas, straipsnį, didžia dalimi skir
tą išeivijai ir užginantį okupaci
nę - tarybinę santvarką Lietuvo
je. “Aidų” redaktorius jubiliatui 
skirtame straipsnyje labai šiltai 
ir pozityviai vertina milžinišką 
Keliuočio įnašą į kultūrinį ne
priklausomos Lietuvos gyvenimą, 
tačiau atsiliepia ir į plačiai per 
tarybinę spaudą paleistą jo pas
tarąjį straipsnį, jautriai tardamas:

“Brangus Juozai Keliuoti, jei 
bus lemta bent šiam žurnalo 
puslapiui Jus pasiekti, tikėkite, 
kad nesame pamiršę Jūsų, kuris} 
taip skaidriai simbolizavote lais-. teisingos informacijos stokos ne- 
vosios Lietuvos kūrybinį entuzi
azmą. Jaudinote savo žodžiu: ‘Su 
Lietuva esu taip suaugęs visomis 
būtybės ląstelėmis. Be jos aš nu- 
džiūčiau kaip medis be šaknų ir 
uždusčiau kaip gyva būtybė be 
oro’. Šiuos žodžius esate paliudiję 
savo likimu. Nemanome pamirš
ti Lietuvos nė čia, nes tik tėvy
nėje glūdi tautos gyvybės šaknys, j rime ir vargu ar galime tikėtis. 
Tautinis solidarumas tarp tų, ku
rie esate tėvynėje, ir tų, kurie sve
tur atsidūrėme, yra neabejoja
mas tiltas. ‘Tiltas, kurio dar nėra’ 
ir liks tokiu, kurio nebus, jei no
rima tilto su pačiu okupaciniu 
režimu. Kol tarp lietuvio ir lietu
vio stovi okupantas, nėra lengva 
kalbėtis. Nėra lengva ir skirti, 
kas iš širdies pasakyta ir kas iš 
šalies padiktuota. Turime tai su
prasti, tad ir suprantame. ‘Sudė
tingomis’ sąlygomis ir visi santy
kiai lieka’ sudėtingi’. Ne polemi
kos, o vienų antriems pagarba 
gali visus jungti į vienus ‘mes’ ir 
tėvynėje, ir svetur.

Jautriai parašėte savo ‘Kultū
ros Barų’ straipsnį. Bet, leiskite at

jis vis nesiliovė rinkęs medžiagą. 
Kai kurie jo darbai, kaip pvz.

kiečių okupacijos metais, kada, 
rizikuodamas savo gyvybe, Vil
niaus archyvo patalpose paslėpė 
ir nuo mirties išgelbėjo 17 žydų. 
Nenuostabu tad, kad jam mirus, 
jo išgelbėti žyclai atvyko su juo 

i atsisveikinti ir ant jo kapo padė
jo vainiką su užrašu: “Neužmirš
tamam kun. Juozui Stakauskui 

— Išgelbėti nuo hitlerininkų 
žydai”. Jo didvyrišką pasiaukoji
mą kitiems paskutiniais metais 
paminėjo ir komunistinė spauda, 
kuri šiaip kunigus laiko visuo
menės priešais, savanaudžiais.
J. Stakauskas - kunigas ir žmogus

J. Stakauskas buvo giliai reli
gingas ir savo kunigiškąjį pašau
kimą brangino. Tačiau iš kitų 
kunigų jis išsiskyrė tam tikru 
savotiškumu. Net ir savo išore 
skyrėsi nuo kitų: nešiojo civilius 
drabužius, taupydamas sutaną tik 
kunigiškoms pareigoms. Nešio
jo ilgą barzdą (kas anuo metu 
buvo neįprastas dalykas) dėli 
paprastos priežasties: kasdien
skustis užima daug laiko. Buvo 
griežtas abstinentas, vegetaras, 
įsitikinęs, kad mėsa valgyti ne
sveika. Nemėgo draugysčių ir gy
veno lyg koks atsiskyrėlis, dau
gelio nesuprastas, tarp archyvo 
tomų ir dulkių. Gyvendamas

tas archyvas, laikė ožką, kurią 
paganydavo arti esančiose pieve
lėse. Bet tai nebuvo tik pramoga, 
o praktiškas reikalas: buvo įsiti
kinęs, kad jam, džiovininkui, 
sveika gerti ožkos pienas. Jei kas 
tuo stebėjosi, jį pašiepdavo, jis 
į tai nekreipė dėmesio. Turėjo sa
vo nusistatymus, buvo sau žmo
gus.

Dėl jo keistoko būdo sunkiai 
jam sekėsi bendrauti su žmonė
mis. Kai dirbo gimnazijose, mo- 

I kiniai tuoj pastebėjo jo kai kurias 
! keistas savybes. Iš to darydavo 
juokus, sukūrė jam pravardę. Pa
mokų metu jam buvo sunku pa- 

i laikyti klasėje drausmę ypač ta- 
i da, kai pabardamas ar įspėdamas 
mokinius, visada šypsodavosi. 
Gal dėl to mokytojo darbas at
siliepė į jo sveikatą, ir jis sten- 

I gėsi to darbo atsikratyti ir eiti 
' į archyvus, kurių tomai leidosi 
klusniai jo vartomi ir skaitomi.

Kaip kunigas, įvairiose situaci
jose neapleido savo kunigiškų 
pareigų, o reikalui atėjus, stojo

į grynai kunigiško pastoracinio 
darbo eiles.

Su kun. dr. J. Stakausko 
mirtimi lietuvių tauta neteko ne 
tik garbingo kunigo, didelio hu
manisto — artimo meilės apšta- 
lo, bet ir žymaus istoriko. Tik 
gaila, kad jis, panašiai kaip pro
fesorius Z. Ivinskis, pririnkęs 
daugybę medžiagos, nespėjo ar 
neturėjo galimybės jos panaudo
ti, paskelbti viešumai. Mirtis 
pasiskubino nutraukti gyvybės 
siūlą ir neleido įgyvendinti dide
lių užsimojimų. Bet J. Stakaus
kas paliko ateinančioms istorikų 
kartoms pavyzdį, kaip reikia 
dirbti istoriko darbas: su tiesos 
meile, atsidėjimu, kruopštumu.

PRANCŪZIJOS MOKYKLOSE
Socialistų ir komunistų partijų 

koalicija paskelbė, kad, laimėję 
rinkimus, jie uždrausią dėstyti 
dvasininkams suvalstybintose mo
kyklose. Rinkimus laimėję, Jie 
visas mokyklas įjungsią į valsty
binę švietimo sistemą, jas suvals
tybindami.

Lietuvių spaudos draudimas, teko| prie VI forto, kur buvo sukrau-
Lietuvos Mokslų Akademijai. Iki 
pat mirties, apsikrovęs knygomis 
ir rankraščiais, rūpestingai juos 
saugojo, vis dar paprašydamas 
pažįstamų Vakaruose atsiųsti jam 
naujausių istorinių veikalų. Rei
kia tikėtis, kad per ilgus kruopš
taus darbo metus surinktoji me
džiaga nebus išmėtyta, žuvusi, ir 
ja galės pasinaudoti busimieji 
Lietuvos istorikai.

J. Stakauskas altruistas

J. Stakauskąs buvo kilęs iš ne
turtingos šeimos. Palikęs Vilniją 
ir atsidūręs Suvalkijoje, priklau
sė nuo kitų malonės. Tačiau ne
tiesa, kai kartais rašoma, kad jis, 
Marijampolėje besimokydamas, 
kentėjęs badą. Jis bado nekentė, 
globėjų buvo pakankamai aprū
pintas, tačiau vargas buvo su juo 
tas, kad, ką gavęs, tuojau dali
nosi su kitais, už jį varginges- 
niais. Nevykdavo jį nė geriau ap
rengti. Gautą geresnį drabužį, 
tuojau atiduodavo kitiems, pats 
pasitenkindamas paprasta “ru- 
baška”, perjuosta diržu.

Visą savo gyvenimą J. Stakaus
kas mažiausiai rūpinosi savimi, 
nekreipė dėmesio į savo apsiren
gimą, pasitenkino kukliu mais
tu, kas jam džiovininkui tikrai 
nėjo į sveikatą. Gautąjį mokyto
jo, kunigo, tarnautojo atlygini
mą tuojau išdalindavo kitiems. 
Pinigas jo kišenėje nešilo. Bet pa
tį didžiausią altruizmo arba arti
mo meilės darbą yra atlikęs vo-
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MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

m mėgėjams

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

čia 
bei 
pa-

~ WAGNER & SON8
Typewriters Adding Machines 

Checkwriters
Nuomoja Parduoda—Taiso
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 50 m. patikimas patarnavimas
NAUJOJE VIETOJE

5610 S. Pulaski Rd. — 581-4111

1 virai pasakyti, noromis nenoro
mis tas straipsnis parodė, kad dėl

galite orientuotis išeivių nusista-1 
tyme. Nesame tokie, kokiais mus 
piešia ‘kryptingoji’ spauda. Jei i 
galėtumėte ne tik mums pasiųsti 
spaudos, bet ir iš čia jos gauti, 
visai kitaip nušvistų ir visas tas 
‘tilto’ k ausimas. Išeivių tauti
niam išlikimui labai svarbi tėvy
nės parama. Deja, mes jos netu-

Propaganda —ne parama”.
Naujų knygų puslapiuos “Ai

duos” recenzuojama prof. Vytau
to Vardžio redaguota 17 autorių 
knyga: “Kari Marx: Scientist? Re- 
volutionary? Humanist?” (Lex- 
ington Mass. D.S. Heath Co., 19- 
71 94 +XVIII p.). Pateikta plati 
džiugių ir liūdnų įvykių kronika. 
Žurnalas papuoštas Jaunimo 
kongreso, Tautinių šokių šven
tės ir Kongrese premijuotų dailės 
darbų nuotraukomis. Dviejuose 
vidurio puslapiuose skaitytojas 
supažindinamas su dviem kūry
bingais šių dienų Lietuvos daili
ninkais, (L. Surgaila ir L. Tulei- 
kiu), nepagailint taipgi jų darbų 
nuotraukų.

i

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

SKAMBINTI RE 7-9615

OLYMPIA
[ SPARTA

J.L.Giedraitis

j

O
10 Barry Drive
E. Northport, New York 11731
Tel. (516) 757-0055
Chicago 476 7399 vakare

v ZENITH

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Msnufacturers

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

Tel. VIrginia 7-7258 - 59
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| 10-0 JI IR PASKUTINĖ 1972 METŲ | 
| EKSKURSIJA Į LIETUVĄ !!! 1

| 1972 METAIS WALTER RASK-RASCIAUSKAS NUVEŽĖ NET E 

= 9 EKSKURSIJAS J LIETUVĄ; VISOS BUVO PILNOS. KALĖDŲ = 
= IR NAUJŲ METŲ LAIKU RUOŠIAMA DAR VIENA KELIONE. = 
= NORINTIEJI PRALEISTI METU ŠVENTES SU ARTIMAISIAIS = 
= LIETUVOJE, SKUBĖKITE REGISTRUOTIS - YRA TIK KE- = 
= LIOS LAISVOS VIETOS.
= IŠVYKSTA GRUODŽIO MĖN. 21 DIENĄ - GRĮŽTA SAUSIO f 

= MĖN. 4 DIENĄ (14 dienų). >
11 DIENŲ PRALEIDŽIA LIETUVOJE.

KAINA: NUO NEW YORKO — $660.00
Į NUO CHICAGOS — $760.00
= = 
E Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti j Ameriką. Dabar E 
= pats laikas pradėti rūpintis iškvietimu 1973 metų vasarai.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 S. Western Avenue
Chicago, Illinois 60643

TELEFONAS (312)238-9787
' iiHHuiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii?

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
1. MŪSŲ BENDROVE veikia nuo 1947 metų. Kiekvienais metais mes 

persiunčiame j Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siuntinių.

2. MŪSŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį pasi
rinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.

3. TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, Mosk- 
viš, Zaporožec), motociklams, šaldytuvams ir kit. oficialiomis kai
nomis.

4. JEIGU JOS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parūpin
sime reikalingus dokumentus.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 SOUTH STATĖ ST., CHICAGO. ILL. 60604

TEL. WA 2-9354

ir mūsų skyrius:

DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE

2618 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629
TEL. WA 5-2466

7 ____________________________________ '

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

. PIRMAD. tr KETVIRTAD...........» V. r. lkl » y. y.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD............ 0 v. r. iki S y. V.

ŠEŠTAD. D V. r iki 11 T. d- — TraMad atdaryta

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE
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Jadvyga Paukštienė Siekiniai (Iš spalio 29 d. atidaromos
[parodos Chieagoj)

I

įžymiųjų JAV katalikų kultūri
ninkų. Išleido NC Publications,- 
Ine., The National Press Build
ing, Suite 932, 14th and F. St. 
N. W., Washington, D.C. 20004.

Didysis l'eluvių 
tautos mylėtojas

Net jau 50 m. sueina spalio

, joms.. Kiti, kurie norėtų įsigyti, I Who”. Leidinys turi 445 pusi., 
; teparašo šiuo adresu: Lietuviui kainuoja 12 dol. 95 et. J jį yra 
Mokslo Akademija, Piazza della! jtraiikti suglausti aprašai 4,500 
Pilotta 4, 00187 Pvoma, Italia.

I Suvažiavimo Darbų III-jo tomo 
kaina 10 dol.

Ed'ta Stankuvienė 
Čiurlionio galeri oje

Visą šią sąva’tę Čiurlionio gale-' 
rijoje, Chieagoj, vykusi viešnios iš i 
Kanados — dail. ;ĘJitos Stanku
vienės tapybos paroda čikagie- 31 d. nuo mirties Adalberto Bez- 
čia*;i^ buvo gana smpat nga, ypač zenbergerio — kalbininko, arehe- 
realistinio meno mėgėjams. Para- ologo, Lietuvių kalbos ir senovės 
daje yra išstatyta 40 paveikslų: 28 
aliejai ir 12 akvarelių. Dailininkės 

: mėgiamos teinos — garnius peiza- 
I žai, ežerų pakraščiai, vienišos so
dybos l ai daugiau kie os .r šaį-

1 tos Kanados šiaurietiški motyvai. 
Todėl skaidrių tolių vėsa yra per
sunktos ir dauguma jos aliejinių 
tapyba. Einant pro pavefiks'us, su- 

, sidaro įspūdis, jog dailininkė savo 
Į darbui yra profesionaliai pasiruo? 
šusi, nors neatrastų kelių ir neieš- 

| kanti, tuo pačiu savosios indivi- 
! dualybės dar visu tikrumu neat- 
i radusi. Labiau minkštomis ir šil- 
i tesnėmis spalvomis (nors būtų ir 
žiemos peizažai) pasižymi Stan- 

I kuvienės akvarelės. Tiktai tuo 
! minkšto baltumo pamėgimu dai
lininkė daug kur primena šiuo 
metu labai populiarų amerikiečių 

| dailininką Wyth.
DABARTIES ŽYMIŲJŲ KATA

LIKŲ VARDYNAS

Kleista dvidešimtoji laida 
“American ' Catholic Who’s

tyrinėtojo. Indoeuropiečių kalbų 
i studijas jis buvo išėjęs Goettinge- 
no ir Miuncheno universitetuose. 
Lietuvių ka'bą pradėjo studijuoti, 
paragintas kalbininko Fieko. Bu
vo Goettingeno ir Karaliaučiaus 
universitetų profesorius, o 1918 - 
1921 m. Karaliaučiaus univ. rek
torius. Jau 1877 m. įsteigė ir ligi 
1906 m. redagavo kalbotyros žur
nalą “Beitraege zur Kunde der 
indogermani :chen Spraehen”.

1 Žurnalas 1906 m. buvo sujungtas 
su "Zeitschrift fuer vergi. For- 
schung” ir jo redakcijoje dirbo 
Bezzenbergeris, gausiai rašyda-

mas lietuviškomis temomis.
1907 m. buvo išrinktas Lietu

vių mokslo dr-jos nariu, o. 1922 
m. — Lietuvos universiteto gar
bės profesoriumi. Lietuvą daugiau 
pažino savo 1881 m. kelionėje. 
Nuo to laiko pastoviai tyrinėjo 
’ietuvių kalbą ir proistorę. Para
šė ir išleido visą eilę veikalų iš. 
.ietuvių raštų istorijos, lietuvių '. 
kalbos istorijos, apie Neringos:* 
kuršių kalbą ir kt. Parašė daugy
bę studijinių straipsnių apie lietu
vius ir lietuvių kalbą savo reda
guojamuose ir kituose žurnaluo
se.

Ištyrė nemažai lietuvių priešis
torinių kapinynų, radinius ga
bendamas iį savo tvarkomą mu
ziejų Karaliaučiuje. Išspausdino 
visą eilę darbų iš lietuvių proisto- 
rės. Domėjosi lietuvių atgimimo 
sąjūdžiu, ir 1920 m., atsakydamas 
į lietuvių sveikinimą jo 70 m. 
sukakties proga, rašė: “Savo ilgų 
metų mokslo darbą bedirbdamas, 
pamilau lietuvių tautą ir išmo
kau Lietuvos žmones aukštai 
gerbti. Lietuvių tauta dabar yra 
pradžioje savo plėtojimosi. Lin
kiu, kad ji plėtotųsi laimingai ir

sėkmingai”.

Prieš mirtį savo didelę litua
nistikos ir seniausių lietuvių kny
gų biblioteką už menkus pini
gus pardavė Lietuvos švietimo 
ministerijai, kuri tuos rinkinius 
atidavė universiteto bibliotekai.

GĖLES
VeHluvfniH, banketams, laidotu včrn. 

tr kitokioms progoms
BEVERLY HILLS GĖLYHYČIA
M-18 U «3rd Street. Chicago, ritinote 
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HIGH RATES
■Į Per 
f Annum5*

Passbook 
Accounts

Per Annum 
K1OOII or u),ir.
Certificates

1 year min

PAID OUARTERLY

— AT-

BRIGHTON
SAVINGS & LOAN ASS'N

HIGHEST RESERVES

4071 Archer Avenue 
Chicago, III. 60632
TEL — LA 3 • 8248

of California Aveniur)

MES TEBEMOKAM 
6% už 2 Metų 

Certifikatus
(Minimam $5,000)

5% % už 1 METŲ CERTIFIKATUS (Minimum $1,000)

$5000 or more 
Certificates 

2 year min.

Per Annum 
Investment 

Bonus 
Certificate*

Jadvygos Paukštienės 
darbų paroda Chieagoj
Dail. Jadvygos Paukštienės 

tapybos paroda atidaroma Tau
tiniuose namuose. Chicagoje. 
Tapytoja Paukštienė yra baigu
si Kauno Meno mokyklą ir gili
no savo meno studijas Paryžiu
je. Nuo pat meno mokyklos bai
gimo dalyvavo bendrose lietu
vių dailės parodose, o šiame 
krašte ir amerikiečių dailės pa
rodose. Yra suruošusi visą eilę 
individualių savo darbų parodų 
Bostone, Los Angeles, Philadel
phijoje, Hartforde, Clevelande, 
Detroite, ir Toronte, Kanadoj. 
Chicagoje kitą sekmadienį bus 
atidaryta penktoji individuali 
J. Paukštienės paroda.

Dailininkė tapyboje reiškiasi 
gana dinamiškai, eidama nuo 
neoimpresionizmo į abstrakčias 
formas. Jos tapyba charakterin
ga savo spalvingumu. Mėgsta 
vaikų, motiniškumo ir kitas 
žmogiškosios būsenos temas. 
Gėlės ir peizažai yra dailininkės 
taipgi savitai vystomi. Dažnai 
pasirodo ir vaikiškam pasauliui 
skirti piešinėliai.

Kadangi dailininkai naudoja 
gana įvairias priemones savo 
kūrybai įkūnyti, tai ir Paukštie
nė mėgsta nuo aliejaus kartais 
peršokti į akriliką, akvarelę, 
pastelę, indiškąjį rašalą ir kt.

Dailininkės darbų yra Vil
niaus Dailės muziejuje, Čiurlio
nio galerijoje Chicagoje, lietu
vių pranciškonų galerijoje Mai
ne. Daug jos paveikslų galima 
rasti ir privačiose lietuvių pa-, 
stogėse, o taip pat ir amerikie
čių bei kitų namuose.

Visuomenė yra kviečiama at- j 
silankyti ir į šios dailininkės ‘ 
ruošiamos parodos atidarymą, 
kuris įvyks spalio 29 d., 3 v. po 
pietų (sekmadienį) lietuvių 
Tautiniuose namuose, 6422 Ke
dzie Avė., Chicagoje.

Išleista LKMA 
"Suvažiavimo Darbų” 
III tomo nauja laida

Lietuvių Katalikų mokslo 
akademija išleido naują laidą 
SUVAŽIAVIMO DARBŲ III to
mo. Šis tomas buvo išleistas po 
III-jo L. K. Mokslo akademijos 
suvažiavimo 1939 m. Kaune, bet 
jo laida buvo greit išsemta, ir 
mūsų laikais jos jau nebebuvo 
galima gauti. O daugelis Aka
demijos narių ir jos leidinių 
prenumeratorių, o ypatingai 
universitetų bibliotekos, kurios 
gauna vėlesnius Akademijos lei
dinius, pageidaute pageidavo 
turėti ir tris pirmuosius Suva
žiavimo Darbų tomus. Dėl to 
Akademijos Centro valdyba su
sirūpino, kad šie pirmieji trys 
tomai būt perspausdinti. Jai pa
vyko sur asti mecenatę p. Eleną 
Mickeliūnienę (84-14 108th St., 
Richmond Hill, N. Y. 11418), 
kuri paaukojo tam tikslui 3,000 
dol. Tokiu būdu mecenatės E. | 
Mickeliūnienės dėka galės būti i 
perspausdinti visi trys pirmieji 
SUVAŽIAVIMO DARBŲ tomai. 
Šiuo metu vienas tomas, būtent 
III-sis, jau perspausdintas. Nau
ja jo laida atrodo gražiai. Pats 
tomas yra stambus, — turi 514 
puslapių ir vertingas. Jame yra 
rimtų studijų iš įvairių mokslo 
sričių: filosofijos, psichologijos, 
istorijos, pedagogikos, sociolo
gijos, teologijos, lietuvių kalbo
tyros, teisės, gamtos ir kit. Stu
dijos parašytos žymių mūsų 
mokslininkų: Stasio Šalkauskio, 
Mečislovo Reinio, Prano Kurai
čio, Juozo Girniaus. Antano 
šerkšno, Andriaus Ašmanto, Ze
nono Ivinskio, Kazio Pakšto, 
Stepono Kolupailos, Česlovo Pa- 
kucko, Prano Šivickio ir kitų.

Šis tomas jau išsiuntinėtas 
Akademijos nariams, jos leid. 
prenumeratoriams, universitetų 
bibliotekoms, žurnalų redakci-

FLORIDOS PAMARIAIS 
ATEINA RUDUO

Juno Beach, Florida 33408
Žiema Floridoj tiktai turtuoliams. 

Nori aplankyti ir pažinti Floridą, at
važiuok rudenj arba vglyvą pavasari. 
Kainos Floridoj tos pačios iki gruo
džio m6n. 1 d. kaip vidurvasaryje. 
Kod 61 nepasinaudoti ?
Tomikų vasarviete SAPPHIRE SEA 
adresas yra’

AJA 700 Ooean Drive, Juno Beach, 
Nortli Palm Beach, Florida 38408, 
305-844-3388
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S AINT
ANTHONY 

SAVINGS

1447 So. 49th Court 
Cicero, III. 60650 
TEL — 656-6330

Joseph F. Gribauskas, 
Executive Secretary

Open Mon. 9-8; Tuea. Thurs. Fri. 9-5; Sat 9-1; Closed Wed.

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

-TĖVAS IR SŪNUS—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Best 7 Irt St. Telef. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 60th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKSTB AUTOMOBILIAMS STATYTI

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllttlllllllllllllllllllllllll

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

earn more... more often

Laidotuvių Direktoriai

-

6845 SO. VVESTERN AVĖ.
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDIT1ONED KOPLYČIOS
MAŠINOMS VZETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Kas tik turi gerą skonj, 
viską perką pas Lieponj

L I E P 0 H I S
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. VVestern — PR 8-5875

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 9:30. Kitom dienom 
nuo 9:00 iki 6:00 vai. vak. Sekmad. atdara 12 v. iki 5 v. popiet, i

A Standard Federal Certificate Account 
. brings you both the satisfaction of high 

earnings and the comfortDf a safe investment.
The interest rate on a 2 year, minimum 

25,000 certificate is 6%, compounded daily. 
If you accumulate your interest for a full 
year the annual yield inereases to 6.18%. 

Or you can earn an annual yield of 5.92%. 
if you do not withdraw your interest on 

51,000 or more invested in Standard Federal’# 
one year 5%% certificate. And your 

principai plūs interest are both safe at 
Standard Federal Savings.

$5,000 minimum
2-year maturity

per annum
$1,000 minimum
1-year maturity

Interest compounded
Receive an interest check automatically 
monthly, ąuarterly, or have the interest 

added to your account ųuarterly to be 
compounded for a higher yield. Funds 

deposited by the lOth earn from the lst of 
the month. Deposits received after the lOth 
of the month earn from the date of receipt.

Assets over $175,000,000 
Reserves over $15,700,000

STANDARD 
FEDERALH

Savings and Loan Association of Chicago 
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140 

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m. 
Saturday, 9 a.m. to 12 noon • Wednesday, no business transacted

Office will be closed Veterans Day — Monday, October 23, 1972

J

EUDEIKIS
OOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių Direktoriai 
Trys Moderniikos Koplyčios 
4330 South Californla Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9b52
4605-07 South Hermltage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

i

STEPONAS C, LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
4314 W. 23rd PLACE Tel Vlrgtnla 7-6671
$424 W. 69th STREET Tel REpublic 7-121$
11028 8onthweel Highway, Palo* HUla. UI- TeL 974-4414

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S CALIFORNIA AVĖ Tel LAfayetta 8-857

ANTANAS M. PHILLIPS
<307 8. UTUANIOA AVĖ. Tel. YArds 7-340

JURGIS F RUDMIN
4319 8. UTUANIOA AVĖ Tat Y Arde 7-1188-118»

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIA«
Metavtą Laldotavtg Direktorių Asociacijom Nariai

POVILAS I RIDIKAS
i854 8 HALSTED 1TREF7 Tel YArds 7-191

VASAITIS - BUTKUS
14441 8 50th AVĖ nCERO fl.I Tat Ol.ympk $-100'
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I.
I ir gairingos. Suvažiavimas bai-
: glas — Ateitininkų himnu.

Praėjo vieneri me ai, prasidė- 
‘ jo nauji. Mintyse lieka himno žo

džiai:
Mūsų idėjos: tikybos 

brangybė,
Mokslas, dorumas, tauros 

reikalai.

Stokime drąsiai į kovą
( garbingą

Dirbkim, kovokim dėl
Lietuvos!

J- J-

Aukso spindulius beriant

tingiau tarė tėvas.
Minutėlę girdėjos tik šakučių 

ir peilių skambesys.
— Tėveli, tik ne taip, — su

šnabždėjo sūnus.
— O, nutilk... nieko tokio, — 

tarė tėvas, paimdams visą viš
čiuko pusę vėl j rankas ir pasi- 
gardžiuodams pradėjo kirst. Sū
nus žvilgterėjo mano pusėn ir 
greit atsisukęs į tėvą paraudona
vo. įbedė akis į viščiuką ir visaip 
bandė jį dorot su šąkute ir pei
liu, karts nuo karto žvilgterėda
mas mano pusėn.

— Gal ko daugiau galėčiau 
pasiūlyt? — užnugary pasigirdo 
padavėjos balsas.

— Well, ... gal dar vieną Co
ke? — taip staigiai užklaustas at
sakiau.

Atsigręžęs atgal, sutikau tėvo 
žvilgsnį,manin įbestą.Žiūrėjo tie
siai man į akis, ritmingai be
kramtydamas. Lėtai apsisukau ir 
įbedžiau akis į Coca-Cola kraną 
priekyje. Vis vien buvo nejauku, 
nes jaučiau, jog jo akys mane dar 
seka. Išsiėmiau cigaretes ir pra
dėjo kišeniuos ieškot degtukų. 
Neradau. Žvilgterėjau į ^grindis... 
gal koks ir pametė kartais... nie
ko po mano kojom... sukaus ap
link... sustingau. Priešais stovėjo 
pilkos kelnės, kurių apačia kė
liom lankstom buvo užvirtus ant 
dide’ių gelsvų batų. Pakėliau 
galvą ir pažiūrėjau tėvui tiesiai į 
akis. Veidas iš arčiau tikrai atro
dė daugiau panašus į tuos kal
nus, kuriuos išdrasko angliaka
sės mašinos. Jo rankų didumoj 
net nepastebėjau degtukų, ku
riuos atkišęs užklausė:

— Reik liepsnos?
— Ta... tai... taip, ačiū,? —vos 

galėjau ištart. ■ • ,
— Prašau, — lyg husišypsd- 

jo, lyg linktelėjo galva ir,’ dar sę- 
kundę giliai į mane pažiūrėjęs, 
lėtu žingsniu grįžo pas sūnų, ku
ris sekė kiekvieną tėvo judesį. •,

— Tėte, kodėl tu tai darei? Juk 
degtukų jis galėjo pasiimt iš tos 
dėžės, ten prie kasos...

Tėvas tjk palingavę gilva iri 
perbraukdamas ranka savo prabi
lusius plaukus, lėtai ja rtiostėlė- 
jo.

— Tai' nieko... nesvarbu... 
baik valgyt.

Apsisukau. Dvi musės ramiai 
gėrė iš naujai pripildytos mano 
stiklinės, karts nuo karto pa- 
mankštydamos sparnelius. Nesi
norėjo jų trukdyt. Net smagu pa
sidarė žiūrint, kaip jos operuoja. 
Tiktai padavėja brūkšt pro šalį, 
ir jos žybt pakilo ir, apsukę pil
ną ratą apie vėsintuvą, nutūpė 
ant jo sparnų. Dingi dingi Žvilg
terėjau link kasos, kur stovėjo jie
du ir padavėja. Tėvas bandė ly
giai atskaičiuot smulkius, bet 
kažkaip vis nesisekė, tai pagaliau, 
išsitraukęs penkinę, ją įdavė pa
davėjai, kuri, keistai j jį pažiū
rėjus, greitai atskaičiavo grąžą. 
Plačiam delne tėvas • skambtelė
jo smulkiais, neva juos skaičiuo
damas, ir, berdamas kišenėn, 
murmtelėjo.

— Ačiū.
Beveik tuo pačiu judėsiu pra

vėrė sietines duris, pro kurias iš- 
straksėjo sūnus ir, vikriai moste
lėjęs man ranka, šūktelėjo:

— SudievJ
Kilstelėjau ir aš ranką, kai 

jau trinktelėjo durys. Atsisukau 
prie savo Coke. Viena musė suko 
ratą stiklinės briauna, karts nuo 
karto stabtelėdama pasigar
džiuok

— Labas, muse, ar ir tu nori 
į miestą — pusbalsiai tariau.

— Ką? — įsiterpė padavėja, 
nuvydama musę automatišku 
judesiu.

— Nieko, nieko, — numykiau.
— Sąskaitą prašau.

Danguolė Stonči&tė Lino raižinys

ITALIJOS ŠVIETIMO 
RŪPESČIAI

Italijos švietimo sistema nuo 
cdži?'. mokyklų iki universite

tų imtinai spalio mėn. vidury dvi 
dienibuvo paraiižuota, paskelbus 
mokytojų streiką dėl neįmanomų 

; darbo sąlygų. Be kitų dalykų, 
nusiskundžiama, kad kas trečias 

Į studentas neturi vietos atsisėsti 
klasėje, o gimnazijose net du 
trečdaliai mokytojų neturi rei
kiamo paruošimo. Moksleivių, 
studentų skaičius nepaprastai 
----- , ir nesuspėjama paruošti 
reikiamo kiekio mokytojų ir kla- 

sauleas.' ų L1R ANO MOKYKLOS

Libano valstybėje yra 500 pri
vačių mokyklų, kurių 55% yra 

1 katalikų. Iki šiol valstybės iždas 
toms mokykloms davė po 43 dol. 
paramos už kiekvieną turimą 
moksleivi ar studentą. Padidėjus 
išlaidoms, dabar prašoma tą pa
ramą padidinti iki 63 dol.

dūnas ir .Rimas Čepulis, Gaude- 
amus — Rimas Petrauskas.

Lekmadienio rytas — t______ ,
1 Pro Jaunimo centro koplyčios 
langus girdisi malda ir g.esmė. i 

.-J

Daina Danilevičiūtė, Marija Ei- 
vaitė, Jūratė Žymantaitė — sek- 
retor.atas mant a ų bei rezoliu
cijų komisijos, metėmės į darbą.

Augustinas Idze’is, buv?s SAS 
valdybos pirmininkas, iš Cleve- Dėkojame už tai, kuo esame, ir 
laniio skaitė paskaitą: ‘Gy.eni-' prašome palaimos ateities dar-

I oai.is.
I Iškilmingas SAS suvažiavimo 

pažindino suvažiavimo dalyvius uždarymas — naujosios SAS val
su studentų ateitininkų veikla dybos įžodis, uždedant s ant pe- 
Amerikoje. Pristatydamas praei-1 čių sunkią naštą, didį darbą. Pro 
ties veiklą, pristatė ir ateičiai gai-į ašaras atsisveikina buvusi pirmi- 
res Paskaita įdomi, jos mintys j ninkė, sakydama, kad Naujoji 

l pajus 
są

jungai, kuri retai kitur randama. 
Naujasis pirmininkas ištaria pir
mus žodžius ir prašo visų pa
galbos bendruose darbo baruose. 

Rezoliucijos — taiklios, našios

Ne kartą tenka nugirsti pokal
bius, kurie išreiškia nusivylimą 
lietuviškąja studentija. Retai gė
disi teigiamų pasisakymų. Sup
rantama, reikia kartais ir pabar
ti, bet yra ir daug kuo pasi
džiaugti. 1 ,

Studentų Ateitininkų sąjungos mo kaita, vertybės ir studentas j bams. 
istorija ilga. Jos praeitis yra tur- ! ateitininkas”. Paskaitininl.as su- 
tinga. Dabartį mes matome prieš' 
savas akis. Irgi, turt.rigą pilną Į 
idealizmo, tačiau neužmerkian-'l 
čią akių pr.eš gyvenimo tikrovę, į 
aplinką.

1972 m. spalio mėn. 13—15: 
dienomis Studentų ateitininkų 
sąjunga ir tuo pačiu visa Ateiti- 
ninkija pažengė vieną stiprų 
žingsnį j priekį. įvyko Studentų 
ateitininkų sąjungos suvažiavi
mas Chicagoje.

Penktadienio vakare, naujoj 
gražiai ir jaukiai išpuoštoj Jau
nimo centro salėje įvyko suvažia- 
virito dalyvių susipažinimas-pri- į 
ėmimas-registracija. Tyli muzi
ka, pasikalbėjimai ir karts nuo 
karto džiaugsmingas “Labas” 
šūktelėjimas, draugams iš toli 
atvažiavus, sudarė šeimynišką ir 
šiltą nuotaiką. Ypatingai įdomu | 
buvo susilaukti fotografo — žur
nalisto iš Chicagos katalikiško- į 
jo laikraščio “New World”, ku-; 
ris domėjosi lietuvių studentų ka- gas ir sunkus, tačiau matėsi įdė- j 
talikų veikla. Išsiskirsčius pailsėti ' ’ ’ • • • ■
rytojaus dienos posėdžiams, ne
baigtos šaltos salės sienos, neat
rodė tokios nei šaltos, nei ne
apšlifuotos. Jos priminė tik jau
kų, jaunatvišką juoką, meilę 
žmonijai ir viltį ateičiai.

Tėveliai gerai mus mokė. Šeš
tadienio dienos posėdžiai prasi
dėjo tik pusvalandžiu pavėluotai. 
Ford City, Green Room — prie 
žaliomis staltiesėmis apdengti) 
stalų sėdi darbui pasiruošę stu
dentai ateitininkai. Atstovai su
važiavo iš visur — New Yorko, 
Philadelphiljos, Washingtono,To
ronto, Hamiltono, Detroito, Cle- 
velando, Chicagos — jų rankose 
Sąjungos ateinančių metų atei
tis.

Suvažiavimą oficialiai atidarė po P°r°s valandų susirinkome 
ir susirinkusius pasveikino buvu-1 puošnioje salėje atsipalaiduoti. | 
si SAS valdybos pirmininkė Jū- j Grojo orkestras. Nors gal vyres- 
ratė Jasaitytė, primindama šio' nieJ* svečia, nelabai buvo tokia 
suvažiavimo tikslą.

Pakiliai buvo pristatomos Chi- į 
cagos Draugovės kandidatės —, 
Daina Danilevičiūtė, Jurga Gyly-' 
tė ir Žibutė Paulėnaitė, kurios 
per metus išėjo tinkamą kandi
datų programą. Pasigirdo įžodis, 
prašant stiprybės ir pasižadant 
eiti studento ateitininko pareigas. 
Sukalbėjome Ateitininkų Credo 
visi —- prašydami Aukščiausiojo 
palaimos ne tik sau, bet ir visai > 
žmonijai. Suskambėjo Ateitinin
kų himnas, žodžiais, kurie ne tik 
duoda jėgos ir stiprybės, bet iš
reiškia mūsų siekius, norus ir įsi
tikinimus. Džiaugėmės visi — 
mūsų gretos stiprėja ir ateitinin
kiška idėja nešama iš kartos į 
kartą.

Išrinkus prezidiumą, kurį su
darė: Algis Norvilą (New Yor- 
kas), Almis Kuolas (Torontas) 
— pirmininkaujantis, čikagietės

Apalačų kontaktas
JURGIS BRADŪNAS

dar labiau uždegė jau ir taip Valdyba per savo darbą 
ateitininkiška dvasia persiėinu- j tokią meilę ateitininkijai ir 
sius suvažiavimo dalyvius.

Po pietų pertraukos — drau 
govių veiklos pagyvinimo simpo
ziumas. Simpoziumo dalyviai — 
draugovių pirmininkai bei drau
govių valdybų ' nariai: Elenutė 
Razgaitytė — Glevelandas, Jur
gis Bradūnas —• Chicaga, Mary
tė Dambriūnaitė — Washirigto- 
nas. Linas Mikulionis — Detroi
tas, Algis Norvilą — Nevv Yor- 
kas, Vaidotas Vaičiūnas —- To
rontas. Simpoziumui vadovavo 
— Vytas - Narutis. Simpoziumo j 
dalyviai pristatė savo 
draugovių veiklą — kas 
atsiekta, ko yra siekiama. Siekia
me idealo ir kelias iki jo yra il-

RIZIKA
— Jis man pasakė, kad 

patraukliausia, gražiausia, 
miausia ir protingiausia mergi
na, kokią pirmą kartą savo gyve
nime sutikęs.

— Ir tu tekėtumei už tokio 
žmogaus, kuris jau iš anksto tau 
taip begėdiškai meluoja?

esu 
įdo-

miestų 
buvo

I tas darbas ir jautėsi ryžtas to-i 
' liau dirbti. Yfa vilties, yra jėgų, I 
I kai stovi prieš akis ateitis ir ide- Į 
I alas.

Panagrinėjome ir statutą. Pa-, 
Į keitėme, pridėjome tai, ko reikė
jo tolimesnei sklandžiai sąjungos 
veiklai.

Atėjo naujosios valdybos rin- . 
kimo valanda. Atsistojo ir savas 
giliai išmąstytas mintis bei sie
kius pristatė dviejų kandidatuo- i 
jančių sąstatų pirmininkai — Vy-I 
tas Narutis — Chicaga ir Rimas 
Petrauskas — Torontas. Sunkusį 

i buvo atstovų apsisprendimas. A- 
I bu sąstatai puikiai pasiruošę, ly- 
I giai pajėgūs. Balsavome slaptu 
j balsavimu. 
I Dienos posėdžiams pasibagus,

Vytas Narutis (iš Chicagos), Studentu ateitininkų sąjungos suvažia- 
i'ime Chicagoj išrinktas Sąjungos pirmininku 1972-1973 metams.

vei-

nuo

muzika, kuri girdėjosi, patenkin
ti, bet mums jaunatviška dvasia 
veržte veržėsi iš kiekvienos gai- j 
dos. Šokome, dainavome, džiau
gėmės sava jaunyste, savu atlik
tu darbu, laukdami nekantriai 
viedurnakčio ir naujosios SAS 
valdyboj- pristatymo.

Išmušė laikrodis dvyliktą. Nu
skambėto trimitas, suaidėjo būg-1 
nas ir buvusi SAS valdybos pir-j 
mininkė ištarė : “1972—73 me
tų Studentų ateitininkų sąjungos“ 
valdybos pirmininkas yra Vytas i 
Narutis!” Džiaugėmės, šokome, 
sveikinome ir, spausdami rankas, 
linkėjome jam ištvermės!

Kiti valdybos nariai: vicepirm.
— Linas Sidrys, administartorius
— Saulius Mikaliukas, iždininkas
— Pijus Stončius, užsienio reika
lų sekretorė — Loreta Leščins- I 
kaitė, SIS — Irena Skiriutė, Živi- į 
lė Jonikienė, nariai — Jurgis Bra-1

Apalačų kalnų vidurvasario. gruoblėtas, plaukai žili ir sulipę, 
“tušinančioj” drėgmėj ir karšty 
nebuvo įmanoma toliau sėdėti 
Vo’iksvvagene. Vingis po vingio ir 
vis nesisekė pamatyti Coca-Cola 
iškabos. -Visur žaliavo tankūs 
miškai, paskendę migloje, o gal 
geriau — garuos. Plaukai prili
pę prie kaktos, rankos slidinėja 
vairu, o prakaitas varva net nuo 
ausų... pralekia maža iškaba... 
Flickville 5... (Ach, penkios my
lios ir šaltas butelis!). Iš miš
ko pakelės iššoka pora iš lentų 
sukaltų trobesių. Tarp jų (vos 
neprąvažiavau) žemas namelis 
su dideliu langu, ant kurio už
dažyta besilupančiais dažais vos 
įskaitomai, Restaurant. Salia ben
zino pompa ir du baigią rūdyti 
automobiliai. Prie jų ir aš pasi
stačiau.

Praėjau pro surūdijusiu sieteliu 
aptrauktas duris ir atsitūpiau 
priešais Coca-Cola kraną.

— Howdy!
Nubraukiau sulipusius plau

kus nuo akių ir pažvelgiau į 
smarkiai išdažytą padavėjos 
dą.

— Meniu?
Pakračiau galvą.
— Coke prašau —didelį.
Kol padavėja vaikė muses

apverstų stiklinių ir bandė vieną 
švaresnę atrinkti, apsidairiau. 
Vieta buvo tuščia. Viršum gal
vos lėtai sukos seno vėsintuvo 
sparnai. Jie sukos taip sunkiai 
ir lėtai, kad net musės tai nu
tūpdavo, tai vėl pakildavo nuo jo 
sparnų.

— Ar ko daugiau?
Vėl pakračiau galvą, nenorė

damas mestis į šnekas. Jinai nu
sisuko ir nuėjus užsuko radiją. 
Suskambo Johny Cash suskirdęs 
balsas ir kaimietiškos gitaros. 
Pažvelgiau pro langą su besilu- 
pančiu užrašu. Lauke irgi nieko 
nesimatė. Tai užkampis, nuta
riau. Tur būt, aš pirmas čia šian
dien. Taip begalvojant, išgirdau 
gailiai sugriežiant išklerusios 
mašinos stabdžius. Dusyk trink
telėjo durys. Pro sietines atsar
giai įėjo ir stabtelėjo dairydamies 
tėvas ir sūnus. Abu nedrąsiai pa
žvelgė mano pusėn, paskui kiton 
ir jon patraukė. Atsisėdo už sta
liuko.

— Meniu?
Tėvas susiraukė ir pasilenkė 

link sūnaus. Tas lukterėjęs pa
lingavo galva. Padavėja auto
matiškai atkišo du 
kainoraščius ir nuėjo 
vandens stiklines.

Sėdėjo prie stalo
Tėvas dėvėjo išblukusius raudo
nus marškinius su dėmėtom bet 
išlygintom šviesiom kelnėm, ku
rios nesiderino su gelsvai rudais 
batais. Kupra sulinkus, veidas

i

taukuotus 
atnešti

kontrastai.

Rimas Petrauskas (iš Toronto, Kanadoj), kandidatavęs į Studentų 
“ ateitininkų sąjungos pirmininkus Sąjungos suvažia\ime Chicagoj. Išrin- 
i kus Narutį, Rimas sutiko tvarkyti Gaudeamus reikalus.
| Nuotr. R. Vilkaičio

Nuostabiausios buvo jo rankos, 
kurios marškiniam buvo per il
gos, delnai veik lopetos dydžio. 
Tur būt, angliakasys, tariau sau 
ir nuriljau šaltą gurkšnį. Pažiū
rėjau į sūnų: kokios dešimties 
metų, dailiai apsirengęs, baltais 
marškiniais ir mokykliniu kakla
ryšiu. Gelsvi plaukai buvo gra
žiai sušukuoti. Blizgančiom akim 
jis dabar skaitė meniu. Tėvas, 
permetęs akim meniu, apsidairė 
ir, nedrąsiai pasilenkęs link sū
naus, šiurkščiu balsu paklausė:

— Kas ten parašyta, ką gero 
jie turi?

— Visko jie turi, tėte, visko I
— Tai pasiimk ką tik tu nori, 

ir man tą pat, O. K.?
Sunku man buvo tikėt Nejau

gi tėvas pirmą kartą restorane? 
Ir ar tikrai jisai nemoka skaityt? 
O gal jam reikia akinių, kuriuos 
pamiršo namie? Prie jų grįžo 
padavėja.

— Apsisprendėt?
— Dvi porcijas viščiuko.
— O užsigert?
— Cider, — atsakė tėvas.
— Neturim, yra 7 up, pepsi, 

coke, orange, pienas, arbata ir 
kava.

— Kavos, — numykė tėvas.
Dar rašydama, padavėja nu

skubėjo virtuvėn.
Restorane pasidarė tylu, vien 

tik čirškėjo karštuos taukuos 
viščiukas. Tėvas, padėjęs milži- 
žiniškas rankas ant stalo, pavar
gusiom akim žiūrėjo į priešais 
besišypsantį savo sūnų. Sunkus 
jo žvilgsnis pamažu atsidūrė ties 
vėsintuvu ir, lyg užburtas sparnų 
lėto tempo, į juos ilgai žiūrėjo. 
Maniau, kad jis ims ir užsnūs, 
nes jo akys atrodė tokios sunkios, 
jog net norėjos prieit ir jas už
merkti, kad bent jam būtų leng
viau. Restorano kaitra susimai
šė su viščiukų kvapais. Tiesiog 
silpna pasidarė, tad greit nugė- 
riau iki dugno savo Coca-Cola. 
O tėvo žvilgsnis taip ir liko pa
niręs vėsintuve; sūnus nuobodžiai 
vaite šakutę.

— Tėte?... — Tyla.
— Tėėėėte!.. Tėte...
— Ką... ko reik?
— Tėte, kodėl mes 

kraustom į miestą?
— Kodėl?
— O, aš nežinau... Mes galė

tumėm kasdien eit į restoraną,ir... 
aš turėčiau daug draugų ir aš 
turėčiau dviratį ir ...

— Nu ja, gal... bet tik ne šian
dien, ne dabar...

— Bet tėte! Aš...
— Prašau, štai jūs viščiukai, 

— su kreiva šypsena tarė pada
vėja, trinkteldama garuojančias 
lėkštes jų panosėn.

— Tai kirskim. — entuzias-

neišsi-

I

l» •

RUMUNIJOS STUDENTAI
Rumunijos prezidentas Ceau- 

sescu kritikavo “konservatyvią 
universitetų personalo sampratą 
ir religinį studentų elgesį”. Anot 
jo, “buvo gėda Kalėdų metu ma
tyti jaunimo sąjungų narius ir 
net komunistų jaunimo valdybų 
narius, klūpančius bažnyčiose 
pirmose eilėse”.
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