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Siame numery BESPALVIS sYK0" KRUPAVIČIUS 
Nepasiekiama svajone Lietuvos 
kul tūr ininkams. 
Bespalvis Mykolas Krupavičius. 
Trijų didžiųjų koncerto belaukiant. 
Pokalbis su dail. Zita Sodeikiens. 
Aleksandro Radžiaus eilėraščiai. 
Gina Čapkauskiene dainuoja 
New Yorke. 
Mirė poetas Benediktas Rutkūnas. 
Iš Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos veiklos. 
Kultūrine kronika. 

Petro Maldsikio parašytąją monografiją perskaičius 

Petras Maldeikis, MYKOLAS 
KRUPAVIČIUS. Išleido Lietuvių 
krikščionių demokratų sąjunga 
1975 m. Spausdino "Draugo" spaus
tuvė Chicagoje. Knygos v'ršelis 
dail. Petro Aleksos. Knyga didelio 
formato. 494 psl., kištais viršel'ais. 
kaina S15.C0. gaunama "Drauge". 

Kertinė parašte 

Po ranka stambi ir svari be
keik 500 puslapių knyga ' 'Myko
las Krupavičius"', išleis'a Lietuvių 

rikščionių demokratų sąjungos 
chicagoje 1975 m. Jos autorius 
Hnomas pedagogas Petras Mal
deikis įžangoje gana kukliai pri-

j sipažįsta, kad jis nesiima uždavi
nio nei vertinti, nei ypač teisti 
olačios bei šakotos Krupavičiaus 
asmenybės. "Sis Jarbas, rašo jis, 
•ra tik nepilnas Krupavičiaus 

veikimo komentaras, turįs tikslą 

.<a: vertinama. Parašyta eilutė ar 
padarytas politinis sprendimas 
jau priklauso istorijai, nesvarbu 
ar nuo -to praėjo tūkstantis metų, 
ar tik viena diena. 

Tik dėl to, kad šios monogra
fijos autorius stengėsi piešti Kru
pavičiaus paveikslą "jo paties 
(Krupavičiaus) pažiūrų šviesoje", 
tas paveikslas nebūtinai turėjo 
išeiti monotoniškas. Krupavičius 

>e;žve'gti jo darbus ir san ykius daug kartų yra rašęs ir sakęs, kad 

VINCAS TRUMPA 
kais žmonių, asmeniškai daugiau 
ar mažiau pažinu "ių Krupavičių. 
Pirmajai daliai pagrindinis šal
tinis buvo paties Krupavičiaus 

valo būti matuo 
čiais, nebūtinai reikia eigns taip; pa 
kaip anas kiniečių istorikas, kuris, kiek i 
paklaustas apie Didžiosios pran
cūzų revoliucijos reikšmę, atsakė: 
Pagyvensime — pamatysime. 

Tai, kas įvyko vakar, jau tapo 
is'orijos dalis ir gali būti istoriš-

lojama šimtme- į "Atsiminimai", tiesa, jau po Kru-
;ikia elgtis taip. pavičiaus mirties išleisti ir ga! 

Pačram įdo
miausiam ir svarbiausiam Kru
pavičiaus gyvenimo ir veiklos 
laikotarpiui — seimokratijos me
tams — nepamainomas šaltinis 
yra "Lietuvos seimų stenogra
mos". Nors Maldeikis įtraukia ši 
leidinį į savo bibliografija, ta
čiau, atrodo, juo nedaug nepasi
naudoja. Vėlesnės paties Krupa
vičiaus reminescencijos bei kitų 

*VAJP"-w * t ; j LIETUVOS NEPASIEKIAMA 
KULTŪRININKAMS 

Šiuo metu Rumunijoje labiau- j 
šiai skaitoma ir diskutuojam«; 
knyga yra Marino Predos "Svai- į 
gulys". Jos pirmoji 35,000 eg-! 
zempliorių laida ištirpo per ke-1 
lias dienas. Bukarešto knygy
nuose jau išpirkta ir antroji laida. 

Predos romano populiarumo 
priežastys ne tiek literatūrinės, 
kiek tautinės ir politinės. Jo at
garsis daug ką pasako apie ru
munų nuotaikas, jų vyriausybės 
laikyseną ir Rumunijos san
tykius su Sovietų Sąjunga. 

Romano centre stovi maršalas 
Arrtonescu, Rumunijos diktato
rius 1940-1944 metais ir Hitlerio 
sąjungininkas. Po Antrojo pasau-
lin'o karo jis buvo Rumunijoje 
vaizduojamas kaip paskutinis iš
davikas ir niekšas. Tačiau Ce-
aucescu perėmus valdžią 1965-
a''sia?s metais, Antrojo pasauli
nio karo įvykiai pradėti vaizduo- P r e d {* į f^ i jos klastojimu ir da-
ti skirtingai. I * ' n ' u "faš ;stu vado" Antones-

_ . , .y
 ! cu reabilitavimu. Girdi, autorius 

Predos romane Antonescu is- • • •., , « • ~. „ . «. 
, , , . . . . . .^, istve'es i prieštaravimus ir į-
Kvia kaip sudėtinga ir tragiška i , 
f'uira. J:s padaro didelių klaidų, 

'A 'amas Rumuniiai ge-

Romane cituo'ama ir 1941-
-ais metais populiari patriotinė 
rumunų dama, rumunų armija' 
peržengus Pruto upę Besarabijon 
atakai prieš Sovietų Sąjungą: 

Vakar naktį pri. Pruto užvirė 
kova. 

Ir vėl rumunai žengia per upę 
Ginklų pagalba atsiimti 
Praėjusią vasarą prarastą šalį. 

Su marksizmo-leninizmo dės
niais susikerta ir autoriaus istori
jos filosofija. Iš romano visumos 
išplaukia idėja, kad istorinius į-
vykius gimdo ir kreipia ypatin
gos asmenybes, o ne ūkiniai 
veiksniai. 

Nenuostabu, kad šis romanas 
iššaukė labai didelį nepasitenki
nimą Sovietų Sąjungoje. "Litera-
turnaja gazieta" išspausdino il
gą straipsnį, kaltinantį Mariną 

;u kitomis poi i tnemis grupėmis 
:o paties pažiūrų švietoje" (rna-
10 pabraukta). Vertinti arba net 
teisti, anot Maldeikio, re ikšų su 
juo susilyginti arba net bū.i už 
jį aukštesniu. 

Man atrodo, čia šios mono-
»raf:jos autorius be reikalo susi-

I kuklina. Niekas nereikalauja iš 
biografo, ar literatūros bei me-

I no kritiko, kad jie būtų lygūs ar 
aukštesni už tuos asmenis, apie 
kuriuos jie rašo ir kurių darbus 
ir kūrybą kritikuoja. Jų pirmeny
bė prieš anuos yra ta, kad jie 
gali į jų darbus ir kūrybą pažiū
rėti iš laiko perspektyvos. Toji 
laiko perspektyva nebūtinai pri-

j s nieko nemėgo vynioti i vatą. 
Savo laiku Krupavičių esame pa
vadinę spalvinga asmenybe 
("Ak :račiuose" 1972 m. Nr. 8) . 
Atrodo, su tuo sutinka ir Maldei
kis. Tačiau jo monografijoje tas 
Krupavičiaus spalvingumas kaž
kaip pranyksta. Maldeikis gal per 
daug stengiasi nulyginti visus net 
ir mažiausius Krupavičiaus kam
pelius, užtat vietoje gyvo, be galo 
temperamentingo žmogaus daž
nai tematome tik kažkokį nuas
menintą valstybės vyrą, partijos 
lyderį, laisvės kovotoją. 

Rašydamas šią monografiją, 
Maldeikis naudojosi asmenišku 
Krupavičiaus archyvu, jo raštais, 
straipsniais, prisiminimais ir laiš-

spausdinta su rumunų valdžios rodo, kad rumunų vadovaujan-
pritarimu. Jos tonas ir turinys tiems asmenims Marino Predos 

ro V'encje romano scenoje An-
no 'na. "re'teir>c-a serra-

'ė- ' bara :į už jo šalin'nkų nu-
s'kaitimas Jis motinai aiškinasi. 

g a~!e tai nieko nežinojęs. Jo 
p a ' ė ' s e v n t ' beviltiška — "tė
vynei išge'bėti" jis įsivėlęs į są
jungą su Hit'eriu "Ką man da
ryt, m a m a ? " — klausia romano 
' " ,to ,e3cu. 

'Svaifm'k - • • igu'io pus'apiuose palie-
ir k:tos laba ; iautros 

n -b'e--..o- a n - e ku,.;^ RUmum-
berro tylima. Jų 

vra rumunų ir so-

izmą". Sovietų kritikui taip 
ncpat'ko Hitlerio — Stali

no p^kto paminėjimas, kurio iš
davoje buvo pa 'Vintą Lenkija ir 
vėliau aneksuoja Lietuva. 

Pirmrvį pokario d'vdešimtme-
tį taksai straipsnis "Literaturna-
ja gaz'e'.a" pus'ap'uose būtų be
matant pakeitęs rumunų auto
rių ir kritiku ga^'n P>et laikai 
jau yra gerokai kiti. Rumunu 
rašytoji] draugijos savaitrašti 
"Roroania Literara" ats'kir'o, 

' a n t s sov'e ų k i t 'ko "di-
la'kyseną ir visažiru 

Rumunų rašv'oju 
organo žorlž'a's, "tasai kritikas 
manė turįs pilną te'sę mokyti 

derinasi su rumunų vyriausybės 
pastangomis naujai pergvildent 
Rumunijos iston'ją, pabrėžiant 
tautines tradicijas ir patriotizmą. 
Prieš keletą metų Bukarešte net 
buvo cituojamas Marksas rumu
nų teisei į Besarabiją paremti. At-

romanas yra daugiau negu lite
ratūrinis įvykis, bet proga pa
brėžti Rumunijos savarankišku
mą, teritorinius reikalavimus ir 
teisę savaip aiškinti savo istoriją. 
Visa tai kol ka'- tebėra nepasie
kiama svajonė Lietuvos kultūri
ninkams. Steb. 

žmonių prisiminimai negali at
stoti seimo stenogramų. O kur 
tų metų spauda, kuri, rodos, irgi 
nėra taip sunkiai prieinama! Už
tat visas tas verdančio politinio 
ir valstybinio darbo laikotarpis, 
kuriame Krupavičius tikrai jau
tėsi kaip žuvis vandenyje, išėje 
blankokas. 

Vienoje recenzijoje nebūtu 
įmanoma apžvelgti visos, su Kru
pavičiaus asmeniu susijusios pro
blematikos. Be to, apie išei viską 
Krupavičiaus veiklą gal dar per 
anksti šnekėti, kol dar daugelis to 
laikotarpio asmenų tebėra gyvi. 
Mes čia stabtelėsime tik ties tri
mis, bene pačiais reikšmingiau
siais, Krupavičiaus gyvenimo mo
mentais ir pasižiūrėsime, kaip 
kartais vienašališkai juos pavaiz
davo Maldeikis savo monografi
joje. Turime galvoje Krupavičių 
ir žemės reformą, Krupavičiaus 
vaidmenį Gruodžio 17 d. per
versme ir Krupavičiaus santykius 
su Liaudies vyriausybe. 

n 
Žemės reformai Maldeikis pa

skiria visą savo monografijos sky-

PreL Rfykolas Krupavičius (USS-lfTI) 

1-ius. kaip ir kiekvienas, kuris 
truputi nuodugniau susipažinęs 
su sint klausimu, jokiu būdu to 
negalės tvirtinti. "Tur iu pabrėžti 
ir priminti tai, ką ne kartą esu 
sakęs", rašė Krupavičius 1954 m. 
"Tėvynės sarge", "būtent , kad 
žemės reformos autorius buvo ne 
Rimka, ne Krupavičius, bet ko
lektyvas. O tas kolektyvas visa 
Lietuva..." (cit. pas Maldeikį, p. 
171). Tegu ir ne visa Lietuva, 

rių (psl. 150-181). Gal daug ir Į bet geroka jos dalis, tikrai jos 
neklysta Maldeikis, sakydamas, 
kad ''daugelio dabar gyvenančių 
lietuvių supratimu, visa žemės re
forma — tai tik Krupavičius" 
(p. 150). Tačiau pats Krupavi-
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rlakti 
-ranr.šun?' 

r a -Vaus'oii 
•etu nesutarimas dė1 Besarabi- Marmą Pre-^ą ka'p rašyti" ir 
jos kurią sovietai užėmė 1940- patsai save pe.s:skyres "aukščiau-
-"Va's me'a 's ir perkrikštijo s'uoju teisėju, skelbiančia nuo-
MoV'avija Romane nepal'eka- sprendžius, kurių negalima ape-
rra Tckios gbefonės. ka ' Bėsa-a- I'urri". 
v ' ~ furlnti priklausyti Rumuni- Prisimenant, ka-* Rumunijoje 

V I*- mano veikėjų, ru- l'teratura T ki'i ""ena' gnezta 
rrenero'as, tvirtina, kad kontroliuojami, ši rumunų lai-

rumur-ii labai suklydę, veržda- kysena ^ali atrodyti paradokse 
miesi gilyn į Sovietų Sąjungą, ka. Tačiau iš tikrųjų ji sutampa 
Rumunų armija turėjusi atsiimti su rumunų vvriausvbės oolitika. 
Besarabiją ir tada sustotu i Predos knyga tegalėjo būti iŠ-1 ' - ' • - c* • • -

to* 

JT 
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dauguma. Maldeikis nenori su tuo 
sutikt; ir šaukiasi į pagalbą miš
kininką J. Kuprionį ir dr. A. Ma
ceiną. Šis pastarasis viename sa
vo laiške rašė pačiam Krupavi
čiui: "Socialinės reformos Lietu
voje nebuvo anoniminės, nebuvo 
kokios nors grupės ir partijos pri
brandintos ir įvykdytos, bet jos 
buvo vieno žmogaus nuojautos, 
valios ir užsidegimo vaisius. Ir to 
žmogaus vardą nešiojate Jūs, ku
nige Pirmininke. Objektyvus is
torikas negali to nepastebėti ir 
nepabTėžtf (cit. pas Maldeikį, p. 
173). 

co negali būt i toliau tei-
sybės. Ž.-̂ mės reforma ano meto 
Lietuvoje buvo lyg nunokę^ 
obuolys. Nereikėjo jokio užside-
gimo ir valios jam nupurtyti. Dė! 

reformos lenktyniavo be-
\cik visi nuo Aleksos tipo komu
nistų Tgi k i ių demokratų. 
J. Tumas - Vaižgantas, kuris bu
vo vienas iš nedaugelio skeptikų 
žemė:; reformos a ž.-ilgiu, supra
to tada, kad nieko nėra lengviau 
k ' : p sukur fvti liaudį plėšti sve
timą turtą. O kas tos liaudies var
du tada nekalbėjo! Vaižgantas 

' tą liaudies fe-
•. nors pats iš esmės buvo 

ras liaudies vaikas. Ir tas balso 
į pakėlimas kaštavo jam ir jo Pa-

?iemos ramybėje' žangos partijai labai brangia? 

Nuotr. Vytauto Mažeiio 

ateinančiuose seimo rinkimuose 
(apie tai esame plačiau rašę 1971 
m. "Metmenyse" straipsnyje "J. 
Tumas - Vaižgantas — gyveni
mo kritikas"). Šiandien, reabili
tavus Aleksą, ne vienas istorikas 
pripažįsta, kad ir Kapsukas nete
ko daug populiarumo, pasisaky
damas prieš dvarų parceliaciją. 
Kapsukas tada, kaip ir kai kurie 
socialdemokratai (Steponas Kai
rys) pasisakė prieš žemės refor
mą ne todėl, kad jie būtų buvę: 
priešingi dvarininkų, bažnyčių ir 
vienuolynų žemės nusavinimui, 
bet todėl, kad jie norėjo nacio
nalizuoti visą žemę ir organizuo
ti žemės ūkio kooperatyvus. Vė
liau tai įvykdė Stalinas, organi
zuodamas kolūkius ir valstybinius 
ūkius. 

M. Krupavičius, išėjęs revoliu
cinės Rusijos mokyklą Voroneže, 
gal buvo karštesnis, bet ne pats 
karščiausias, žemės reformos ša
lininkas krikščioniškajame blo
ke. Toks kun. Simonas Šultė sa
vo pažiūromis beveik konkuravo 
su Kapsuku ir Kairiu. Krupavi
čius, kaip ir daugelis kitų tada, 
i žemės reformą žiūrėjo ne tiek 
iš ekonominio, kiek iš socialinio 
ir nacionalinio taško. 

Gaila, mūsų monografijos au
torius ne'šryškina visų tų dalykų. 
Pavyzdž'ui, kiek įdėmios medžia
gos yra apie Krupavičiaus pa
stangas į ikinti Aleksandrą Stul
ginskį žemės reformos reikalin
gumu. Būdamas agronomas, Stul
ginskis i ši r ; ik^a žiūrėjo gry
nai iš ekonominės pusės, ir jam 
atrodė, kad per daug susmulkin
tas ūkis kažin ar galės būti la
bai našus. Gyvenimas parodė, 
kad Stulginskis buvo arčiau tie
sos negu Krupavičius. Būdamas 
ligi kaulo smegenų politikas ir 

(Nukelta \ 2 peL) 
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BESPALVIS MYKOLAS KRUPAVIČIUS 
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partijos lyderis. Krupavičius pir
miausia turėjo žiūrėti, kad jo 
partija laimėtu rinkimus. Ir jis 
laimėjo. Visai kitas klausimas, ar 
tai buvo jau toks didelis ir Lie
tuvos laimėjimas, kaip bando 
tvirtint; Maldeikis ir kiti Krupa-
vfoiaas garbintojai. 

III 

net bandė iį sutrukdyti (sic! p. 
193-195). O prof. K. Pakštas ne-j 
va dalyvavimą poperversminėje į 
vyriausybėje palyginęs su "pasi- j 
vertimu kiaulėmis" (p. 200). Tas! 
pats Pakštas m a n ne vieną sykį' 
pasakojo, kad kai jis sekančią j 
dieną po perversmo nuėjęs pas j 
Leonardą Šimuti, kuris tada bu- \ 
ve krikščionių demokratų atsto- j 
vas seime, ir pasakė jam, kas at- j 
si t i ko, šis apsikabinęs jį ir pasą- i 
kęs: "'Dėkui Dievui, Lietuva iš-
gelbėta". 

Iš viso mes vis dar linkę ma
nyti, kad tas perversmas įvyko 
tik vakar, kad į jį negalima žiū
rėti šaltai ir objektyviai. Iš tikrų
jų, kaip teisingai išsireiškė vienas 
jaunesnės kartos rašytojas, į tą 
perversmą galima žiūrėti taip pat 
šaltai, kaip į Žalgirio mūšį. Anot 
Valančiaus, viskas šiame pasau
lyje persimaino. Tas pats Krupa
vičius tada galėjo tarti šiltą žodį 
fašizmo adresu, o Smetona su 
Voldemaru buvo aršiausi Lietu
vos-Sovietų Sąjungos pakto gy
nėjai. 

Tur būt. teisingiausiai įvertino 
krikščionių demokratų vaidmenį 
gruodžio 17 u. perversme Rapo
las Skipitis, kurio atsiminimai iš 
viso pasižymi blaivumu ir visa
pusiškumu. "Iš to kas čia pasa
kyta", rašo Skipitis savo atsimi
nimų antrajame tome, "tenka 
manyti, kad krikščionių demok
ratų blokas žinojo apie įvyksian
tį perversmą ir neoficialiai jam 
pritarė" (Nepriklausoma Lietu
va, 1967, p. 107). Jie tarp kita 
ko tikėjo, kad Smetonos valdžia 
bus laikina, kad bus vėl skelbia
mi rinkimai į seimą ir kad krikš
čionių demokratų blokas vėl lai
mės daugumą. Tur būt, taip ir 
būtų buvę. bet... 

m j 18 

Chicagos lietuvių muzikiniu 
gyvenimu skųstis negalėtume. Vi
same koncertiniame metų sezone 
čia tiek daug savaitgalių, ku
riuose vis yra tai vienokios ar 
kitokios rūšies koncertas. Operos, 
operetės, solistų rečitaliai, Da- rečių rečiausia retenybė, prašo 

IV 

Iš Maldeikio knygos matytis, 
kaip blogai pasijuto Krupavičius 

riaus Lapinsko muzikiniai pasta
tymai, instrumentalistų pasirody
mai čikagiečiams yra pasidarę be
veik būtina kasdienybe. Tačiau 
toje tariamoje kasdienybėje laiks 
nuo laiko atsitinka ir staigmenų, 
ir Štai kuria prasme: įprasta 
klausytis vieno kurio pirmaeilio 
solisto arijų ir dainų rečitalio, 

ir-T. , I lygiai normalu bent kelis jų g Smetonos diktatūros metu. Jis be j Jb b 

politikos, kaip žuvis be vandens, j — ^ _ ^ ^ _ _ _ _ ^ — _ ^ _ — — 
Ką galėjo reikšti partijos lyderiui 
studijos Prancūzijoje, vikaravi
mas Garliavoje, ar profesoriavi
mas Vilkaviškio kunigų semina
rijoje. Net juokingai atrodo, kad 

Be abejo, reikšmingiausi (ir 
laimingiausi) Krupavičiaus gyve
nimo metai buvo 1920-1926. Pa
lyginti jaunas (vos 35 metų su
laukęs) politikas tapo ne tik sei
mo narys, pat pasidarė galin
giausios partijos ir viso krikščio
niškojo bloke lyderis. Gal ne visi 
žinojo,, kas vienu ar kitu metu 
buvo ministeris pirmininkas (jie 
fadą keitėsi labai dažnai), bet vi
li žinojo, kas buvo Krupavičius. 
Seime ir rinkiminėse kampanijo
se jis tikrai jautėsi savo vande
nyse. Savo aštriu protu ir dar ašt
resniu liežuviu jis dažnai n u 
ginkluodavo opoziciją ir, svar
biausia, patraukdavo mases. 
Tarp demokrato ir demagogo net 
Platonui nebuvo lengva surasti 
skirtumą- O reikia pasakyti, kad 
vėliau tautininkų ir kitų demok
ratijos priešininkų mestas kalti-
nimaa apie ano laiko seimokra-
ttją nebuvo visiškai iš piršto iš
laužtas. N u o Prancūzijos nura
šyta konstitucija, dargi ją "sude-
fnokra tinus", atidavė seimui visą 
valdžią į rankas, net rinkti prezi
dentą. Ji tiko ano meto Lietuvai, 
kaip asilui balnas. 

• 

Ir štai atėjo 1926 metai. Gal 
dėl to, kad žmonės iš viso ne
mėgsta ilgai matyti tuos pačius 
asmenis ir tas pačias partijas val
džioje (anot Cezario, Gaili sem-
per novis rebus studebant), gal 
dėl kai kurių klaidų ir korupci
jos, staiga rinkimuose krikščioniš
kasis blokas praranda seime dau
gumą ir noromis nenoromic 
(greičiausiai, nenoromis) turi 
užleisti valdžią valstiečių liaudi
ninkų - socialdemokratų ir ma
žumų (lenkų ir žydų) koalicijai. 

Tiesa, Krupavičius dabar, kaip 
opozicijos lyderis, seime pareiš
kia, kad toji opozicija nebus tik 
opozicija dėl opozicijos, bet pa
rems kiekvieną naujosios Sleže
vičiaus vyriausybės darbą, nau
dingą Lietuvai (,p. 185). Tiesa, 
kas yra naudinga ar nenaudin
ga Lietuvai, visados be galo sun
ku pasakyti. O kai toji vyriau
sybė ėmė kelti bylas kai kuriems 
krikščioniškojo bloko vadams, 
ėmė atidarinėti lenkiškas ir žy
diškas mokyklas, ėmė kėsintis į 
kunigų algas ir atleidinėti opozi
cijos blokui palankius karininkus 
į atsargą, naikinti karo stovi ir 
amnestuoti politinius kalinius (ir 
komunistus) ir t L ir t. t , toji lo
jali krikščioniškojo bloko opozi
cija pasišiaušė. 

Ypač paaštrėjo opozicija prieš 
Sleževičiaus vyriausybę po lap
kričio 21 d. studentų demonstra
cijos gana brutalaus išvaikymo. 
Visas krikščioniškasis blokas, 
tautininkai ir ūkininkų partija 
tuo reikalu įteikė vyriausybei in
terpeliaciją, o kai ginčuose dėl 
jos Voldemaras tiesiog siūlė vers
ti valdžią, dešinėje pasigirdo 
smarkus plojimas ir šauksmai 
"Šalin kabinetas". Tai ir buvo vi
si tie, kurie daugiau ar mažiau 
pritarė perversmui. Krikščio
niškojo bloko balsais Smetona 
buvo išrinktas prezidentu, to blo
ko žmonės įėjo į Voldemaro vy
riausybe. Stulginskis tapo seimo 
pirmininku, o Krupavičius vi
cepirmininku. 

Visai kitaip tuos įvykius po 
trisdešimties metų ėmė aiškinti 
pats Krupavi čius ir beveik po Dailininkas Adomas Varnas, kuriam š. m. sausio 1 d. suėjo 97 motai. Sukaktu-
rvnkiasdešimt motų — Maldei- 'minkąs yri vyriausias amžiumi anos patriarchališkos kartos dailininkų, 
. . y,. . . . , . , įtik pusketvirtų metų jaunesnis už M. K. Čiurlionį. Adomas Varnas ir Šiuo 
Kis. Vieni tatKininkai padarę per-; ĮBetu y f a k ū 0 . b i n g a s i r gUVus, čikagiečiu nuolat matomas beveik kiekviename 
versmą, O krikščionys demokra- \ kultūriniame Chicagos lietuvių parengime, koncerte, vaidinime, paskaitose. 

t mą atliks solistai: Dana Stankai-
i :ytė, Stasys Baras ir Jonas Vaz-
j nelis. Tai trys iškiliausieji lietu-
j viskosios išeivijos dainos meno 
i virtuozai. O juos visus išgirst 
! kartu jau ir yra neeilinė dainos 
1 meno šventė. 

Pabrėžtinas dar ir kitas šio 
koncerto aspektas. Jį rengia Lie-

j tuvių fondas, kurin suteiktas pi
nigas ir naudodamas išeivijos 

; kultūriniam gyvenimui palaikyti 
Į bei ugdyti. O rengiamo koncer-
| to tikslas irgi yra tas pat. Vi-
! sas koncertas yra auka Lietuvių 
J fondui, tuo pačiu mūsų visų kul-
į tūriniam gyvastingumui. Savo 
i neeilines pastangas tam aukoja 

ir visi trys solistai, neimdami jo-
i kio honoraro. Jų akimis turėtų į 
j šį koncertą pažiūrėti ir visa lie

tuviškoji Chicaga, gausiai atei
dama koneertan ir atnešdama 
savo dalį. 

Žinoma, kiekvienam smalsu 
jau iš anksto sužinoti, kas šiame 

nes vertimas), Stankaitytė — iš-r ir visi šie metai prae's aukštose 
muzikinėse pakopose, fttk prieš 
akis trys naujos mūsiškiu kompo-

trauka iš K. V. Banaičio op. 
"Jūratė ir Kastytis" (B. Buivydai-
tės libretas), Baras, Vaznelis — zitorių (Kačinsko. Gaidelio. Ma-
— duetas iš. Bizet op. "Perlų rijošiaus) operos, nauja (Aloyzo 
ž\eįai" (I. Motekaitienės verti- Jurgučk)) operetė ir kt Bet nor
mas) , Stankaitytė.. Baras, Vazne- tmai reikia, kad kūrybingos so-
lic - trio iš Gounod op. "Faus
tas' (A. Kutkaus vert imas). So
listą: ns akompanuos Alvydas Vą
šai ris. 

Tad 1976 meti? muzikinę veik
lą pradedant tokio lygio, išskir
tiniu koncertu, reikia tikėtis, kad 

listų. choristų, kompozitorių, ir 
aplamai muzikų pastangos rastų 
gyvą atg3rsį visuomenėje, kad jų 
tvirtu užnugariu bū'.ųm; visi. 
Protja š'tai parodyti vra kaip tik 
ateinančio sekmadie :"o kon-

! certas. 
I brd. 

Nuotr. V. Maželio 

didžiųjų koncerto 
belaukiant 

dėti tuo pačiu metu kurioje ope
roje; tačiau dviejų ar net trijų 
geriausiųjų solistų, sakytume, ko
lektyvinis gražiausių operų arijų, 
duetų ir trio koncertas toje pa
čioje scenoje tuo pačiu metu yra 

Solistai Jonas Vaznelis, Dana Stankaitytė ir Stasys Baras koncerto paruošoje. į k o n c e n e b u s d a 5 r m o i a m a . 0 dai
nuojama bus žymiųjų pasaulinių 
ir lietuviškųjų operų arijos, du
etai ir trio. Viso koncerto prog
rama yra tokia: Stankaitytė, Ba
ras, Vaznelis — trio iš Beetho-
veno op. "Fidelio" (B. Pūkelevi-
čiūtės vertimas), Stankaitytė, Ba
ras — duetas iš Donizetti op. 
"Lucia di Lammermoor", Vazne
lis — arija iš Gaidelio op. "Da
na" (St. Santvaro libretas), Stan
kaitytė, Baras — duetas iš Ver
di op. "Aida" (L Motekaitienės 
vertimas), Stankaitytė, Vaznelis 
— duetai iš Thomas op. "Mi-
gnon" (St. Santvaro vertimas) ir 
iš Mozart op. "Don Giovani", 
Baras, Vaznelis — duetas iš Gou
nod op. "Faustas" (A. Kutkaus i 
vertimas). Stankaitytė. Vaznelis 
— duetas iš Verdi op. "Likimo 
galia" (I. Motekaitienės verti
mas), Baras — arija iš K. V. 
Banaičio op. "Jūratė i r Kastytis" 

i (B. Sruogos žodžiai), Stankaity-

kanti visas įprčstas kasdienybes. 
Bet muzikinėje Chicagoje ir ši
taip atsitinka. 

Čia turime mintyje Lietuvių 
fondo labui rengiamą koncertą, 
kuris įvyks Ma-ijos aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje sausio 

r+! n 8-3*28 
3n AHNA BALIUKE 

3858 We*t 6Srd S t ro t 
\KJŲ, AUSŲ. NOSTEF 9 

GERKLfiS TAIGOS 
Valandos naga' susitarimą 

0R. K. G. B&LUKAS 
akušerija ir m o i e m U«o# 
GinefeolojctoB Chlraagija 

544S So. PuiasJa Road (Cravtford 
Pnima llgor.tus pagal «nattarima. 

MedicaJ Baildin?) TeL LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, »kambinti S74-8C12 

DR. VL BLAŽYS 
PŪAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Margaette Meti irai Center 
S132 So. Kedzle A ve. 

VaL: plrmad., antrad, tr ketvirtai. 
6 Iki 7:80 vai. vakaro. 

&mid. nuo 1 Ucl S vaL 
Pagai irasitarlma. 

Ofiso telef. WA &-3670 
ftezld. tel. WAlbrook S-S048 

TeL ofiso ir b«vo OLym|»ie 2-41ol» 

v'r, i>. KISIfcUUS 
GYDYTOJAS f R CKIP.L'RGAJ 
1443 S o . 50tb Aveaoe, Ciceru 

Vi.*. . • l -t vai. Ir e-8 vai »»> 
i** *• .- »_rečia<ltea)ū». 

3t*tad!emaJ^ i i Ir « »al. popte 

ičL EUOi&nce t-x»U 
ftfc KALTER I. KIRSTU* 

(Lietuvis gydytoja*) 
3923 West SSlh Street 

/ a i : plrmad.. antrad., teetrirUd. b 
nenktad. nuo 12-* vai. p p. f- l 
vai. vak.. šeatad l»-J r&l. p. p, 
treftad uždaryta. 

0R. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIK1C IB VAIKTj LIGOS 

SPECIALISTO 
MKDICAL BflLiJlKG 

71M Koatii Western ATOUM 
Valandos: Kasdien nuo 1* vai ryt* 
iki i va), popiet. 

Offlso telef. RE 7-ll«8 
Kezld. telef. UP-M1B. 

TeL ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 
DR, PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Wert 71st StTeet 

Vai. pirm., ketv. 1 iki 6 popiet, 
antrad., penkt. 1-5, treč Ir •eit. tik 
suaitarua. 

mėn. 18 d. (kitą sekmadienį),; te, Baras, Vaznelis — trio iŠ 
5 vai. popiet ir kuriame progra- i Verdi op. "Aida"' (I. Motekaitie-

dvasinė vyresnybė leidžia Krupa- Krupavičius nebuvo nei moksli-
vieiui dėstyti iškalbą seminari- j ninkas, nei vikaras ar klebonas, 
joje, bet neleidžia sakyti pamoks- | Krupavičius buvo politikas, liau-
lų Vilkaviškio katedroje. Mat, \ fes tr ibūna,. Nėra abejonės, kad 

i demckratmeie santvarKOie jis bu-
; tų išaugęs į valstybininkus. Bū
damas daugiau kaip 10 m. 
VLIKo pirmininkas, Kpjpavičius 
iš visų jėg-į bandė išlaikyti vals
tybines Lietuvos tradicijas. xMal-

riausybe, bet net iŠ Maskvos pu
sės buvo bandoma zonduoti ga
limybės ryšiams su Lietuvos ka
talikų bažnyčios hierarchija. Ra
šydamas apie vysk. Kazimierą 
Paltaroką ("Tėvynės sargas", 
1958) Krupavičius atskleidžia 
įdomų faktą, kad pats ano meto 
Lietuvos viešpats Dekanozovas 
per savo sekretorių A. G. Dolskį 

deikio knygoje skaitytojas ras į darė pastangų, Krupavičiui tarpi-

• ;r Ant. Rudoko kabinetą perem£ 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

y?09 West 51st Street 
TEIi. O R 6-24O0 

Vai.: cn«a3 suaitarlma: plrmad. tr 
<etv. !—4 ir 7—9: antrad. ir penk
tad, 10—«. ftestad. 10—» vaL 

Ot*. tel. 735-4477 Re*. PR 8-6960 
DR, E. DECKYS 

GYDYTOJA Ot C HTRITRG* 
Specialybė — Nervą Ir 

Emocinės l igos 
; R i W F O R D MEDICAL BUTLDIKO 

«44* So. Pa la ik i Road 
Valandos pa«ai susitarimą 

Ofiso H E 4-1818. Rea PR 8-tMl 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR C H I K U R G A J 

Specialybe Tldaus ligos 
2454 West Tlst Street 

(71-OM Ir Campoen 4ve., kampas) 
VaL: plrmad.. antrad., kett. Ir penkt 

K J O S iki 7 vai. p. p. 
Tik snsltanu 

TeL 778-6565 

DR. VIDAS J. RĖMIMAS 
ŠIRDIES IR VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 Street 
Valandos pagal susitarimą 

TeL — 282-4422 
DR, ROMA*: PETKUS 

»AJC LIOOfl — CHIRUltaiJA 
( M M 

t l t S. WABARB ATM. 
***» H. CTKHTBAIJ AVI 

Vaiandoa pagal sturttartma 

DR. FRANK PLEČIU 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

9618 W. 7 W St. — TeL 7S7 I14f 
Tikrina akte. Pritaiko aktata* tr 

contan lemee" 

Rerid. teL — GI 8-6873 
DR, W. M. EISIN-EISiNAS 

I K O H K B M IR M O T E R Ų U G O * I V*l pagml «ialtartma. iMaryta g M 
OrNEKOlX>Grvft r H I R I ^ ? O U A 

i i 8 2 So Redzfc- \ \ r WA 5-367« I 

tam laikotarpiui nemaža medžia
gos, tegu ir ne visapusiškos. 

Lietuvai pakliuvus į bėdas, 
Krupavičius laikėsi vieno prin
cipo, kuri jis ne kartą išreiškė 
žodžiais: jis susidėtų ir su velniu, 
jeigu tai būtų naudinga Lfetuvai. 
Tai buvo priešinga senai mūsų 

; liaudies išminčiai. Bet laikai kei-
; čiasi, gal turi keistis ir liaudies 
i išmintis. Bent vieną sykį Krupa-
. vičius banes tą savo principą 

pritaikyti gyvenime. Turime gai-
į voje jo bandymą surasti modus 
vivendi su Lietuvos komunistų 

! partija ir paleckine liaudies vy-
į riausybe. 

Su įkarščiu vykdydamas žemės 
reformą, Krupavičius jau spėjo 
pademonstruoti savo antidvari-
ninkišką nusistatymą. Būdamas 
tikras liaudies vaikas, jis bent 
šiuo atžvilgiu negalėjo būti vi
siškai svetimas liaudies vyriau
sybei. Be to, nors, kaip matėme, 
jis tegu ir netiesioginiai prisidė
jo prie gruodžio 17 d. pergalės, 
ne:rukus jis pasidarė smetoninės 
diktatūros aršus priešas ir nuo jos 
nukentėjo. 1940 m. Krupavičius j 
tikriausiai neliejo ašarų dėl Sme
tonos nuvertimo, o kaip paliudi
jo paskutinės smetoninės vyriau
sybės žemės ūkio ministeris Juo
zas Audėnas savo "Paskutiniame! 
posėdvie", ne vienam Smetonos > . 
t;, * •- - t- • * , . I jaus, pritarimu ir kad 10 tikslas 

diktatūros našalmimas a p t e m d ė ; ; . „ . v , . , j , . , 
tebuvo Išsiaiškinti, kokie buvo 

ninkaujant, prieiti prie Panevė
žio vyskupo. Žinant vysk. Palta
roko socialines ir politines pažiū
ras ir jo griežtai antismetonišką 
laikyseną, negalima nesistebėti, 
kaip nuodugniai Sovietai studi
javo Lietuvos gyvenimą ir kaip 
gerai suprato Bažnyčios vaidme
nį ir svorį tame gyvenime. Jie 
lengvai galėjo likviduoti politi
nes ir nepolitines partijas ir or
ganizacijas, bet jie negalėjo ir 
dar vis negali to padaryti su Baž
nyčia. Dažnos vyskupų ir aukš
tųjų Bažnyčios hierarchų konfe
rencijos anais laikais ir vengi
mas griežtesnių priemonių prieš 
''Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką" šiandien rodo, kaip 
rimtai sovietinė valdžia skaitosi 
su Bažnyčia. Iš dabartinės per
spektyvos žiūrint, gal ir be rei
kalo tada Krupavičius nesuvedė 
Dolskio (ir Dekanozovo) su vysk. 
Paltaroku. 

Tik tų faktų šviesoje reikia ver
tinti ir garsųjį Krupavičiaus me
morandumą ano laiko Lietuvos 
valdovams. Maldeikis, pasirem-
da mas A. Bendoriaus straipsniu 
apie Krupavičių "Lietuvių enci
klopedijoje", apie tą memoran
dumą tik tiek tepasako, kad jis 
buvo parašytas su aukštesnės baž
nytinės hierarchijos, net nunci-

S"%l*rwlo*! r*ax*l laMturtnu Jei TUK 
atsiliepta, stuunMnu Ml l-OOOl 

TeL — BE S-5898 
GR. A. S, GIEVECKAS 

;YDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
Specialybė Akių Ligos 
«*}< W*srt i08rd Mreet 

VaJacdne pajcai *ua:t\arizrja 

Ofise telet PR *Z9įŠ 
08 i*HiN$ !Ar($£V!*!U< 

J O K S * 
V A I K Ų I i G C ? 
265*} Wwi 63T-1 Street 

0R. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

'ROFTATOS CHIRURGU A 
?«56 W. 3Srd Street 

Vai. antrad nuo M popiet 
ir ketv. nuo 5 ? vakare 

f>fl*<> tel. 77$-"S80 rr%. 448 5641 

0R, I J. SIMONAITIS 
3 Y D 7 T 0 J A 9 

ldr«*a«: 1253 W SSrd Street 
Ofl»o telef RE 5-4416 

Kealdenctto* telef. GK «-<M11 
I ^alandon: pirooaa.. antrad.. ketvirtai 
• 'T pcnVr^.'l n-jo i !kt t ral poote* 
i 

Plrmad antrad.. ketvirtM . 'r penn 
įuo l t Iki 8 vai. y nuo * !*1 8 
»a). »ak ***tA4 ano 1 IkS • *a! 

tai ne tik jame nedalyvavę, bet I 

žvilgsnį į vykstančią Lietuvos tra
gediją. 

Kaip ten nebūtų, Krupavičius 
visiškai neneigia, kad ne tik jis 

Nuotrauka Vytauto Maželio i ieškojo k< iKtų su liaudies vy-

Maskvos planai Bažnyčios atžvi! 
giu Lietuvoje" (p. 237). 

Dabar šiek tiek daugiau duo-

(Nukelta i 3 pusi.) 

'Hs p o ?ivxw 
CK, A. 1EHKIMS 

; tDYTO T A S IR CHTRURO kf 
!W44 Wf«t B8rd Street 

Valandos oasra. svisitariiiui 

0R. K. A. V. IUCAS 
f » - < u i _ L O 1-4«OS 
i«-i mmmĖu*pu» w-.to---

ODOS u o o s - CHIRT:ROUA 
'Miaal 100'i \ 'o Wft*tem \venoe 

S214 No. We*»tem %venoe 
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0R, VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGĄ* 

Bendra praktika Ir moterų ligoa 
OftMais ir r<M 2(152 W. 5ttb M 

Tel PRonpeol S-122S. 
O'tao vai.: Pirm., antr., tr»* W 

O^skt otio ? iki 4 vai Ir nuo 6 Ori I 
Rer G.% J-7T7S v T #«**ad 2-4 vai popiet tr kitu 

lafkn paara? snsltarhną. 

Visi telefonai 652-1381 

OR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Coort, Cicero 
Vai.: Kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiftrt. 
'r fteštad. tik ausitarua 

Ofl4o tel. W 4-212a. namp Oi H-81M 

0R, y. TUMASONIS 
C H I R U R G A I 
2484 West Tint Street 

Vai p irm. antrad ketv Ir penktad 
j-g ir 8-T II aakato 

TH. Ofi««o PR <W44« 

M . F, C. W1NSKUNAS 
GYDYTOJAS tR CHIRURGĄ* 
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Valandos: 1-8 vai popiet. 

Treč. ir SeStad. pa«al susitarimą. 
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DR. PETRAS ŽLI0BA 
GYDYTOJAS TR CHIRURGA8 

6234 S. Vt'.rracansett AventK 
Vai.: pirm., antr. ketv. 2-5 tr «-8 
p»nkt 2-5. SeStad. pajcal susitarimą 

Perskaitę "Draug?", duokile jį kitiems. 
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Dailininkė Zita Sodeikienė, kurios darbų parcda M. K. Ciulionio galerijoje, Jaunimo centre, atidaroma sausio 16 d. 
Nuotr. Jurgio Prapuolenio 

Kūrybos procesas prasideda idėja 
Pokalbis su dailininke Zita Scdeikiene parodos proga 

Šių metų sausio 16-25 d. Čiur
lionio galerijoje, Chicagoje, Aka
deminis skautų sąjūdis rengia 
individualią dail. Zitos Sodeikie-
nės darbų parodą. Ta proga čia 
užkalbiname dailininkę. 

— Kurioje srityje šiuo metu 
daugiausia dirbate — grafikoje 
ar tapyboje? Kurios rūšies dar
bus matysime šioje parodoje? 

— Darbo valandas skiriu ir 
tapybai ir grafikai. Šioje parodo
je dominuos piešiniai, bet turė
siu nemažai ir tapybos. Pats 
centrinis parodos taškas bus ge
ometrinė piramidžių konstruk
cija. 

— Ar šioje parodoje matysi
me "naują" Zitą? Ar 
dos darbai savo tematika ir iš
raiškos forma skirsis nuo anks
tyvesniųjų? 

— Pagrindinis naujumas šioje 
parodoje bus piramidžių konst
rukcijos, trijų dimensijų objektų. 
Taip pat ši paroda turės 
lyg ir dvi ryškias temas: erdvės 
vaizdus ir piramides. Bus keletas 
ir šalutinių dalykų, pvz. iliust
ruoti keli absurdiški išsireiškimai 
ir Haydno oratorijos "Metų lai
kai". 

— Savo kūrybos eigoje nuo ko 
pradedate — idėjos, impresijos? 
Ar einate prie jau suplanuoto 
darbo, ar jis vystosi pačiame 
procese? Kokie yra vizualinių 
efektų šaltiniai? 

— Nėra jokios nustatytos vie-. 
tos, nei laiko. Idėjos ateina bet i 
kuriuo metu ir bet kur. Dažniau- j 
šiai idėjos gimsta iš paties min-
tijrntir. retkarčiais jos ateina iš. 
matytų vaizdų, iš klausomos mu
zikos, ar net iš tam tikrų • situ-! 
aeijų. Pats kūrybos procesas p ra '"• 
sideda idėja, paskui pasirinkimu ' 
technikos, ir tada paties atliki
mo. Kai kuriais atvejais, užmany
mą įkūnijant, pagrindinė idėja 
pradeda keistis, nes, susidūrus su 
spalva, forma, kompozicija, atsi- . 
veria kita plo.mė, ir užbaigi ne
būtinai tą, ką pradėjai. 

— Modemus menas, y~aČ 
kraštutinės modernizmo apraiš
kos, dažnai nesuprantami net iš 
prususiam žiūrovui. Rcikaling" 
paaiškinimai, interpretacija, kad 
išsivystytų komunikacija tarp 
dailininko ir žiūrovo. O gal čia 
kly tame. gal komunikacija tarp 
dailininko ir žiūrovo yra tik ša
lutinis ir gai net pripuolamas 
dalykas. 

— Nėra nuostabu, kad šiai5 

laikais ypač eilinis meno mėgė
jas, o tuo pačiu ir išprusęs žiū
rovas, dažnai nesupranta, kas de
dasi moderniame mene, ka
dangi šio laikotarpio menas ne

turi jokių nusistovėjusių taisyklių 
ir nėra, taip sakant, j ką atsi
remti. Tai nereiškia, kad menas 
be iš anksto nustatytų taisyklių 
negali būti geras. Dažnai būna 
kav? tik atvirkščiai. Suprantama, 
kad neapibrėžtumas apsunkina 
žiūrovą, ir dažnai pasidaro sun
ku atskirti net gerą meną nuo 
blogo. Sakyti, kad šiais laikais 
visiškai nėra taisyklių, būtų taip
gi netiesa. Tik tas taisykles yra 
sunku iš karto atpažinti, nes 
kiekviena dabartinė nauja srovė 
su savim atsineša neužrašytas 
taisykles, ir jau reikia būt tikrai 
dideliu meno žinovu ir mėgėju, 
kad jas atpažintum ir, interpre-1 
tuojant kūrinius, jas teisingai pa
naudotum. Dažnai ir meno kri
tikai čia suklumpa. Lieka tada ' 
kiekvieno žiūrovo tik subjektyvi š;os paro- I . •:i-„ u. ;x ! interpretacija. 

Ar komunikacija tarp meni
ninko ir žiūrovo yra tik šalu
tinis dalykas, konkrečiai atsakyti 
yra sunku. 

Kiekvienas meno kūrinys ką 
nors sako. Ar komunikacija įvyks
ta, priklauso nuo žiūrovo. Mo
dernus menas dažniausiai per
duoda abstrakčias idėjas, ir kiek
vienas žiūrovas interpretuoja jas 
savaip. Jeigu žiūrovas interpretuo
ja kūrinį taip, kokia buvo ir daili
ninko intencija, tada įvyksta tik
ra komunikacija. Bet žiūrovui 
įvertint modemų meną ir nebū
tinai reikia tos visiškos komuni
kacijos. 

— O ką Jūs savo daile nori
te pasakyti? Ar būtų teisinga gal
voti, kad Jūsų mene atsispindi 
tam tikri filosofiniai-pasaulėžiū-
riniai principai? 

— Tai,p. Savo menu bandau 
perduoti asmeniškas filosofines 
idėjas, kurios yra surištos su 
visatos egzistencija, vientisumu, 
vieno daikto priklausomumu nuo 
kito. Domina taipgi pats žmo
gus, psichologija, žmogaus ryšys 
su gamta ir visu aplinkos pa
sauliu 

— Kadangi Jūsų tapyboje ir 
grafikoje dominuoja daiktas (ne 
abstraktas), ar abstraktas niekad j 
Jūsų netraukė. O kaip su abst- į 
raktizmu — ar tai jau nebus tik 
praėjusi srovė? 

— Tiesa, grafikoje abstraktiz-
mo nenaudoju, bet tapyboje taip. 
Abstraktizmą naudoju ne ištisai, 
remiuosi vadinamu grynuoju ab
straktu, t.y. naudoju formas, ku
rios nereprezentuoja kokio žino
mo objektą Dėl abstraktizmo 
šiandien būtų galima pasakyti, 
kad abstraktizmas yra jau pra
ėjęs, nors kol kas daugelis me
nininkų dar dirba šios meno pa
kraipos tradicijoje. Abstraktizmas 
buvo vienas iš didesnių srovių 
meno istorijoje, kuris visiškai pa
keitė pažiūrą į meną. Jis prasi
dėjo šio šimtmečio pradžioje kaip 
pasipriešinimas iki tada vyravu
siam menui. Toliau abstraktiz-

Aleksandras kadžius 
MEDIS, 

išaugęs iš mano širdies, 
medis, 
palietęs kraštelį žvaigždės, 
yra mano žemė. 

Paukštis ir ai 
giedam abu 
ant medžio šakų. 

BALTA PANORAMA 

Speigas padangėj 
ir žemėj. 
Ledo ašaros dega. 
Dievo ekslibrisas 
spindi aukštai — 
Septyni Šienpioviai. 

POTVYNIS 

Rasoja akmenys ir stiklas, 
lietus pravirkdė pilką saulės orą. 
Užtvindė spindulių supintą tiltą 
ir žemę pasroviui nuplukdė. 

Ir plaukia žemė, vienišas laivelis. 
Vanduo nuo saulės Ugi Sirijaus, lig Denebolos. 
Kai vienumoj nurimsta Paukščių Tako jūra, 
s-ustojęs spindulys 
gulasi į šiltą 
amžinybės guolį. 

SROVĖ 

Erdvėj aušra. 
Spindulių upeliai 
užtvindo zodiaką. 
Šviesa dangum sruvena, 
į žalią žemę plakas, 
ir netikiu, kai sako: 
naktis tamsi, juoda- Nuotrauka Vytauto Maželio 

mas pats išsišakojo į visą eilę i no kūriniai, kuriuos žiūrovas ga-
naujų krypčių, kaip grynasis ab- Ii liesti, spausti, įeiti į vidų, ar 
straktizmas, abstraktinis ekspre
sionizmas (judesio tapyba) , op
tinis menas. Po optinio meno 
iškilo *'pop" menas, naujasis re
alizmas, minimalinis menas, ku
rie daugiau ar mažiau jau at
stovauja abstraktizmo priešin
gybei. — Svečiavotės Lietuvoje ir tu

rėjote šiokią tokią progą susipa-
— Be abejo, sekate naujausias I žjn;i su Lietuvos menininkais, 

meno apraiškas. įdomu kas Į Kas tenykščiame mene Jums at-

net pakeisti jų išdėstymą pagal 
savo skonį ir tiesioginiu fiziniu 
sąlyčiu iššaukti estetinį išgyve
nimą. Žodžiu, domiuos menu, 

BESPALVIS MYKOLAS KRUPAVIČIUS 
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menų apie patį memorandumą 
ir ištrauka iš jo pateikė Jonas 

. ... ,. , ... i Aničas savo studijoje "Katalikiš-
kuns išjudina ir praplečia ma- , . , , ., .. ' ' T . 

. j „ kasis klerikalizmas Lietuvoje no vaizduotę. izmas 
1940-1944 metais" (Vilnius, 
1972). Maldeikis tik spėlioja, kad 
šis memorandumas parašytas po 
rugpiūčio 6 d. Dabar paaiškėja, 
kad spalio 7 d. jis buvo įteik-

šiandieniniame mene Jus ypač 
domina? 

Mane domina atsipalaidavi
mas n u o bet kokių varžtų ar 
nereikalingų taisyklių ir dailinin
ko laisvė kurti tai, ką jis ar ji 
išmano ir savaip supranta. Daž
niausiai domiuos eksperimenti
niais meno darbais ir naujomis 
idėjomis. Kaip pavyzdį galiu pa
minėti supakavimo meną, kur 
yra suvyniojami ir surišami ob
jektai (pastatai, medžiai a r kiti 
dideli daiktai) , tuo būdu suku
riant objektams ir aplinkai nau
ją tikrovę. Taip pat domina me-

rodo ryšku, ypač palyginus su į tas LTSR Aukščiausios tarybos 
išeivijos lietuvių meno apraiško- prezidiumui, Liaudies komisarų 
mis? j ir Lietuvos kompartijos CK na-

— Mano žinių bagažas š i u o ! r i a m s - T a i b u v o išsamus 8 pus-
klausimu yra labai ribotas, tai i l aP i l* dokumentas, išreiškęs lie-
negaliu per daug į problemą gilin-į P° s 2 ' 3 d- Lietuvos vyskupų kon-
tis. Ką esu pastebėjusi per savo': ferencijos mintis. Jame, pasire-
trumpą buvimą Lietuvoj ar ste- m i a n t Leono XIII enciklika "Re-
bėdama grafikų atsiustus kūrinius : •um novarum" ir Pijaus XI "Qua-
čia, tai tik tiek, kad Lietuvos l dragesimo anno", dėstoma: " 1 . 
dailininkai, o ypač grafikai, se- Bažnyčia yra priešinga -kaptaliz-
miasi gana daug medžiagos iš mui ir jo padariniams. 2. Bažny-
liaudies meno ir tikrai origina
liai ir savitai jį panaudoja šiuo
laikinei kūrybai. 

Tuo tarpu išeivijoj yra tik 
saujelė dailininkų, bent kuriuos 
aš žinau, efektingai naudojančių 
lietuvių liaudinius elementus sa
vo kūryboje. 

— Teko girdė ii, kad iliustruo
jate kun. A. Kezio leidžiamom 
išeivijos enciklopedijos tomą apie 
lietuvių papročius. Augote ne 
lietuviškoje etnografinėje aplin
koje, įdomu, kaip ruošėtės š; 
veikalą iliustruoti? 

— Naudojau grynai savo vaiz 
duotę. Nuo mažų dienų skaity 
da/au apie Lietuvos kaimo gyv 
nimą, mintyse išryškėdavo ka 
kurie papročiai bei trad'cijos. ma 
ne labai žav ėdamos ir išjudia 
damos vaizduotę. Tad, kai būva; 

čia kovoja su kapitalizmu. 3. Ji 
stoja proletariato pusėn. 4. Ji.l;eČ 
imasi priemonių jų būklei page- pas Aničą, p. 49) 

rinti ir pašalinti neteisybės, skur
do bei vargo šaltinius" (cit p. 
Aničą, p. 47). Aničas cituoja c ar 
vieną labai įdomia memoran
dumo vietą: "Gal niekas taip at
sidėjęs nekovojo su Smetonos re
žimu, kaip katalikai ir ;ų kuni
gai. Juk nebuvo nei vieno veik
lesnio katalikų inteligento, kuris 
tuo ar kiru būdu nebūtų nuken
tėjęs nuo smetonizmo". Aišku, 
šis teigimas yra gerrokai perdė
tas, tačiau labai suprantamas. 
Norint pasiekti kokio nors modus 
vivendi. reikėjo kaip galima la
biau atsiriboti nuo "'smetoniz
mo". O tuo memorandumu bu
vo siekiama daugiau negu tik 
modus vivendi. Memorandume 
aiškiai sakoma: "Mes, kataliką', 
norime aktingai dalyvauti Lietu
vos tvarkymo ir gerinimo darbe... 
Mes norime, pas:likc katalikais, 
būti lojalūs Tarybų Lietuvos pi-

(ck. 

Neturint pilno Krupavičiaus 
memorandumo teksto po ranka 
(atrodo, jo neturėjo nei pats 
Krupavičius nei Petras Maldei
kis). sunku pilnai įvertinti jo is-

cagos amerikiečių meno pasauli, 
kuris nėra toks fantastiškas, kaip 
mes dažnai įsivaizduojame. Būtų 
pats laikas mums lietuviams at
sisakyti menkavertiškumo komp-J t o r inC reikšmę. Nemanoma, kad 
lekso ir telkti savo jėgas pozity- Aničas falsifikuotų cituojamas to 
viam darbui. Turim geras gale-' memorandumo vietas. Kitoje vie-
rijos patalpas, visuomenę, kuri j toje, pavyzdžiui, jis cituoja iš 
gana aktyviai reaguoja į meno; 1943 m. Lietuves vyskupų laiškD 
apraiškas, suorganizuojame ne-1 popiežiui Pijui XII tokią vietą: 
b'ogų parodų. Aišku, ne visos f "Mes meldžiamės, kad D'ev.js 
parodos būna aukšto lygio, bet ("Dievas" čia paliktas su didžią

ja raide, kas sovietinėse publi-
Yra I kaciiose yra labai retas dalyką?) 

to lygio neišlaiko net pačios ge
riausios Chicagos 

1 'a*' T^C 

•L gaierjos 
susikūrusi lietuvių menininkių saugotų mus nuo bado, maro ir 
draugija, kuri per kelerius veik- karo, tačiau bolševikų grįž'mą 
los metus surengė nemažai pa-, mes laikome sau kur kas bai-
rodų amerikiečių tarpe ir sušilau- j seserie ne'aime, ne<ru badas, n e 

paprašyta interpretuoti vaizdu i 5<ė pu'kių atsiliepimų apie jų kū- į ras ;r ka a," (p. 127). Sunku r 
lietuviškas tradicijas, apsiėmia rinius ir parodų paruošimą. I įs'vaizduoti smarkesnės bolševi ;-

Ta;;ri, daug geru dalyku g a l i - ™ k r i t k o s - Al^"> k ' d n c 1 

ma pasakyti. Man a rodo, kad L : e u v n s vyskupams boEevn ! 
problematiškiausia, gal būt, yra h , v o oaisesn s už tarTą, mani r 
irukūmas geros valios, nenoras ;

 :ara--
priimti ko nors naujo, baimė kel- Be abe:o, ta Krupavič'aus me
ti parodų lygį, paisant labiau to, n o r a n d u m reikia vertinti, at-
ką tas ar anas (pasakys. Yra trū-Į s'žve'giant į ano meto sąlygas, 
kūmas meno žinovų, kompeten- \ Ne v'en Krupavič'ui, bet ir daug 
tngų kritikų. Taip pat savo tarpe; kam ta^a atrodė, kad v"cn tik 
pasigendam didžiųjų mūsų meno ; smeton'zmo pasmerk'mo pakai-o 

su malonumu, nes tai buvo r - o | 
ga perduoti grynai asmeniška., 
interpretaciją. 

— Kas Jums atrodo šiuo me
tu yra labiausiai problematiška 
išeivijos lietuvių meno judėjime 
tiek organizaciniu, tiek kūrybi
niu požiūriu? 

— Anksčiau labai kritiška" 

Zita Sodeikienė 

žvelgiau į mūsų organizacinį ir talentų, kurie, išplaukę į didžiuo-, surasti modus vivendi su liaudies 
kūrybinį judc'jimą ar, geriau sa- sius vandenis, užmiršta bent ret- ; vyriausybe. Ne vien tik Krupavi-
kyti. nūdos egzistavimą. Paskuti- karčiais sugrįžti atgal ir savo kū- i - i , ,. . . . . , . ., 

Trijų dimensijų piramidžių konstrukcijos n'įu laiku pradėjau keisti nuomo- : rybingumu paskatinti ne taip to-į * r r ! x% 

Nuotr. Jorgio Prapuolenio | nę, ypač atkreipus dėmesį į Ch i - 1 Ii pažen.* -sius kolegas. (Nukelta J 4 pusi.) 
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Gina Čapkauskiene dainavo H 
— T*. ".~;».:">f <WM 
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mie 
Veržlumas nėra būdingas lie

tuvių charakterio bruožas. Mes 
sugebam rimtni. gerai ir sąžinin
gai dirbti, su kitų tautų žmonėm 
darniai bendradarbiauti, bet al
kūnėm pasitrankyti, kitą už ko
jų žemyn patraukti teišdrįstam 
tik savam kieme, savo giminių 
tarpe. Čia kartais mūsų drąsa, 
naivumas, neapykanta ir netole-
rantingumas savo "žiedais" tie
siog akis degina. 

Tačiau būna ir išimčių, ro
dančių, kad mes išmokstant susi
rasti save savųjų gretose, kad pa
jėgiam aukščiau pakilti, savo dar
bais kitiem pasirodyti ir kai ka
da tuos kitus net nustebinti. Iš
imtis, kaip atrodo, yra ir Gina 
Čapkauskiene (Gina Capkas, ne
labai jau linksmas pavardės de
rinys), gražaus įvertinimo susi
laukusi Montrealy. Kanadoje 

Visų pirma p. Ginos veržlu
mą liudija akivaizdžios pastan
gos siekti tobulumo muzikos ir 
dainavimo mene. Bent šių eilu
čių autorius neranda kito lietu
vio vokalisto, kuris dešimtmečio 
laikotarpy būtų pasiekęs tokių pa
sigėrėtinų laimėjimų. Aišku, kad 
Ginai Čapkauskienei tų laimėji
mų, kaip kokių skanėstu, niekas 
neiškepė ir ant lėkštės nepadėjo, 
ji pati turėjo susirast kelią, dau
gelį akmenų ir kelmų nuo to ke
lio nugriauti, sunkiai ir neatlai-
džiai padirbėti 

Čapkauskienės ryžtingumą ir 
veržlumą atspindi ir lapkričio 
30 d. 8 vai. 30 min. vale su
rengtas jos koncertas New Yor-
ke, muzikinio pasaulio gerai pa
žįstamoj Carnegie rečitalių salėj. 
Koncertą surengė N. J. Seaman 
drauge su Tarptautine Hugo 
Wolfo d-ja, puoselėjančia dai
nos meną. Tik... ar mūsų daini
ninkei tos nelengvos ir nepigios 
pastangos apsimokėjo? Mcninii; 
požiūriu Čapkauskienės koncer
tas buvo aukšte meninio lyg 
mens, jo programa buvo itin rū
pestingai paruošta, bet jeigu ji 
turėjo kokių nors vilčių, jeigu ti
kėjosi susilaukti "didžiosios" 
spaudos ar įžymiųjų teatn] dėme
sio, visa tai su paskutiniu kon
certo akordu nuskendo į naktį be 
atgarsio. Deja, sukomercintame 
New Yorko muzikiniame gyveni
me tik tarptautinį ?arsą turinčios 
"žvaigždės" dar gali turėti vil
ties tokių "malonių" susilaukti... 

Gina Čapkauskiene, laiky
damasi senų tradiciių, savo kon
certą Carnegie reeraliu salei pra-
dėio klasikinėm damom. Pradžioj i 
ii padainavo dvi G F. Haende- j 
lio ariias — vieną iš Semelės, j 
antrą iš Samsono; po to išgir- j 
rVwn \. Searlatti gracingąsias] 
V'oletes. subtilią ir gražia XV - \ 
XVI a prancūzų anoniminio au- Į 
toriaus daina ir H. Purcell'io kū- į 
rini: koncerto pirmoji dalis baig- i 
ta W. A. Mozart'o arijom iŠ Zai- j 
dės >r Stebuklingos fleitos. 

Po pertraukos G. Čapkauskie- Į 
nė perbėgo į modernesnės muzi- | 
kos laukus. Šioj dalv prancūzų' 
kalba ji padainavo G. Bizet ro
mansą Atveriu tau širdį, H. Du-1 
Darco Liūdna dainą ir C. De-
bussy Pierrofą: lietuvių vokali
nę muziką reprezentavo G. Gu
dauskienės Apynėlis, Br. Budriū-
no Dainos gimimas (žodžiai H. 
Radausko) ir VI. Jakubėno Gė- ' 
lės iš šieno (žodžiai K. Binkio) 
Koncertas baigtas A. Tomas'o Ti -
tanijos arija iš op. Mignon ir po
ra "bisų"., taip pat gero skonio 
dairom. 

Pretenzinga būtų norėti ir pa-
ti, kad tokio sudėtingo ir 

nelengvo koncerto kiekvieną kū
rinį, visai kitokį savo dvasia ir sti
lium, dainininkas ar dainininkė 
dainuotų visiškai be priekaištų. 
Tokio pobūdžio rečitaliuose be
veik visuomet skinam tą patį vai
sių: vieno kūrink) interpretacija 
mus žavi ir jaudina, kito paklau-

klausytojų širdyse nesukeldamas, torius — Saulius Cibas iš Bosto-
Panašiai buvo ir Ginos Čapkaus- no. T3i jaunas pianistas, stipriai 
kienės niujorkiniamo koncerte. 
Visus programas kūrinius ji pa-

1 apvaldes skambinimo techniką, 
turįs neabejotiną akompanavimo 

dainavo gerai, švariom intonaci- talentą. New Yorke jis buvo ge-

m 
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jom. išlygintu, lengvai ir dailiai J ras ir "saugus" solistės partneris, 
skambančiu balsu, nesunkiai po-i Sauliaus Cibo vis dažnesnis ro-
gaunama muzik'ne kultūra, bet dymasis mūsų koncertų scenose, 
iš eerų gabalų buvo ir geroka? ge- • B r. Railos žodžiais tariant, yra 
resnių. Itin stilingai, subtiliai, iš- tikra ir paguodžianti paguoda, 
laikytu mezzovoce buvo padai-1 J Carnegie rečitalių sale G. 
nuota prancūzų anonimo daina. 
Ta ip pat ir kiti trvs prancūzai — 
Bizet, Duparc ir Dcbussy. Tai bv-
loja, kad Montrealio mokykla G. 
Čapkauskienei yra padariusi 
reikšmingos ir teigiamos įtakos. 
Stilingumu ir grakštumu sužvil
go ir abi Mozarto arijos. Įdomus, 
išmintingai vokalistui parašytas, 
išraiškiai buvo padainuotas G. 
Gudauskienės Apynėlis. VI. Ja
kubėno Gėlės iš šieno teko gir
dėti gal jau šimtą kartų. G. Čap
kauskiene išieškojo, išdailino kiek
vieną gėlių frazę, padainavo tą 
skambų kūrinį su tokiu raiškumu 
ir emocija, jog tai buvo neabe
jotina jos koncerto staigmena. 
Ti tan i jos arija iš Thomas 'o op. 
Mignon, kaip man pasigirdo, tu
rėtų grįžti į p. Ginos studiją ir 
susilaukti dar grynesnio ir tobu
lesnio apdailinimo. 

G. Čapkauskienės akompania-

Čapkauskienės koncerto paklau- H 
-us :rinko gal šimtas, gal ke-į M 

iio'ika klausytojų daugiau. Sodo- • 
mai ir Gomorai, koks dabar yrai M 
\cvv Yorkas. tai mažas ir tikrai V 
skurdus klausytoji; kiekis. Tačiau | 
nr: piktintis, nei burnoti, nei liū-; 
dėti nedrįstu. Po koncerto man Į 
teko grįžti į Woodhaveną, pože
miniame traukiny ir autobuse 
užtrukti porą valandų. To ir pa-! 
kako, kad suprasčiau ir pateisin-| 
č;au New Yorko lietuvius: šiuo Į 
metu ten iš tikro išmintingiau h 
yra tūnoti namie, o ne naktim 
į koncertus važinėti. Vagone, ku
riuo mes keliavome, buvom tik 
trys balti veidai, o visa minia — 
juoda ir gana rūsti naktis. Tikrai 
nebuvo jauku ir linksma, kai 
kiekvienoj stoty mes buvom spin
dinčiom akim "tyrinėjami" nuo 
galvų iki kojų.. 

St. S. 

m. 

m 

J:. V 
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U vo kapitalistinę santvarką, 
prof. Stasys Šalkauskis manė, 
kad be reikalo Bažnyčia riša sa
vo likimą su kapitalizmu. Kai 
kurie kunigai siūlė tada palikti 
bažnyčiose maldą už tėvynę tik 
pakeitus Antano (Smetonos) var
dą Justino (Paleckio) vardu. 
Daugelis išmintingų politikų bu
vo tada nuomonės, kad visi, ku-

Į rie tik gali bendradarbiauti su 
į naująja vyriausybe, privalo su ja 
į bendradarbiauti. Užtat ir Krupa-

1940 m. birželio 23 d., kuris ga
na plačiai buvo skleidžiamas 
Lietuvoje vokiečių okupacijos 
metu (ne tik išeivijoje, kaip klai-

į dingai rašo Maldeikis, p. 238). 
Broniui Dirme.kiui prašant pasi
aiškinti dėl to laiško, Krupavi
čius labai kategoriškai paneigė, 
kad jis tokio laiško nerašęs. To 
laiško nemini ir J. Aničas, kuris 
šiaip jau gana stropiai stengėsi 
iškelti visus tariamai Bažnyčią ir 
klerikalinius veikėjus kompromi
tuojančius faktus. Užtat nėra rei
kalo netikėti Krupavičiaus pa
neigimu. 

V 
Aplamai kalbant apie Maldei-

kio monografiją, reikia pakarto-
ikai nereikėjo gėdytis j ti, ką jau pradžioje esame užsi-

savo "lojalumo" ir "bendradar- minę: jis be reikalo bijojo drą-
biavimo" siūlymo Tarybų Lietu- į siau ir kritiškiau pažvelgti į My-

I vai. Juk negalima pamiršti, kad į kolo Krupavičiaus asmenį ir veik-
j pasikeitimai Lietuvoje tada vyko lą. Tai ypač svarbu tokio asmens, 
j ne kaip karo, bet kaip pasidavi- kaip Krupavičius, biografui. Pats 
1 mo pasekmė. į Krupavičius nebijojo jokių prob-

Kitas reikalas dėl tariamo Kru- lemų ir jas drąsiai sprendė, kaip 
j pavičiaus laiško J. Paleckiui iš j jam tuo metu atrodė geriausia. 

Dėl to jis ir buvo politikas. Mal-
deikio monografijoje kažkaip nu-

Jfcafe 
Dainuoja solistė Gina Čapkauskiene 

IŠ LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS VEIKLOS 

1. Lietuvių katalikų mokslo a-; Pranciškus Juras yra padovanojęs 
kademijos X suvažiavimas. Cent
ro valdyba savo posėdyje š. m. 
gruodžio 17 d. svarstė L. K. moks
lo akademijos X suvažiavimo 
klausimą. Suvažiavimas numaty
tas sušaukti 

Akademijai, yra didžiai vertingas 
objektas, bet kartu yra ir sunkus 
uždavinys. Jo palaikymas, tvarky
mas ir ugdymas reikalauja darbo 
rankų ir lėšų. Yra būtina praplės-

I ti — padidint; ALKOS -patalpas, 
mėn. pabaigoje — Padėkos die- į Prie esamos .patalpos Putname, 
nos savaitgalį. Detroite. Suvažia- į Conn., reikia pristatyti dvigubai 
vimui ruošiamasi visa sparta. Vi- didesnį pastatą, kuris galėtų tai
sant pasiruošimo darbui vadovau- j pinti etnografinį Lietuvos muzie-
ja Detroito L.K.M. akademijos! j ų , tautodailės dalykus ir meno 
židinio pirmininkas prof. dr. Jus- | galeriją, dabartinį pastatą palie-
tinas Pikūnas, padedamas kitų to kant bibliotekai ir archyvui. Pri-
židinio narių. Jau užsakytos su- Į statydino pastato du projektus — 
važiavimui patalpas, sudaro- planus jau yra padarę inžnieriai 
ma programa, pasitariant su į-architektai:' A Kuipa-Kulpavi-
Akademijos nariais mokslininkais Į čius ir J. Gkunis. Žemės plotą, 
formuluojamos passkaitų temos, j kuriame stovi dabartinis ALKOS 
kviečiami paskaitininkai ir sekei-! pastatas ir kur bus galima prista-
jų vadovai. •; didesnes patabas, Akademijai 

2. ALKA — Amerikos Lietuvių padovanojo Put namo Nek. Pra-
kultūros archyvas, kurį prel. dėti - • Šve. Mergelės Marijos 

vienuolijos seserys. Joms už tai 
Akademija reiškia nuoširdžiausią 
padėką. Turint žemės sklypą, jau 
yra visai reali galimybė ALKĄ 
praplėsti — sukurti ten tikrą 
mokslo židinį. 

Akademijos nariai ir visi lietu
viai labai prašomi prisidėti prie 
sukūrimo mokslo židinio, pir
miausia prie statybos darbų įvyk
dymo. Būtų labai gražu, kad at
sirastų mecenatų, kurie paaukotų, 
sakysim, atskiros salės ar kamba
rio įrengimui reikiamą sumą. To
kie būtų garbės neeenatai. Au
kas jau galima silpti šiuo adresu: 

Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demija. Iždininkai J. Vembrė. 
R. F. D, 2. Pu.nam, Conn. 05260, 
USA. 

Visos aukos, duodamos Akade
mijai, gali būti nurašytos nuo 
mokesčių, nes Akademija turi tax 
exemption prf '':;. Čekį rašyti 
šiuo vardu: LitrraJBuan Catholic 
Academy of Sciences, Inc. 

3. Akademijos nariams ir mece
natams, gyvenantiems JAV, svar
bu žinoti. Visi. kurie nori pasinau
doti Akademijos tax exemption 
privilegija, tai yra, kad galėtų vi
sus Akademijai padarytus mo
kėjimus: nario mokestį, ūž leidi
nius - knygas ir aukas įrašyti mo
kesčių sumažinimui, turi čekius 
rašyci: Lithuanian Catholic Aca
demy of Sciences, Inc. ir * 
čekius pasiųsti ne į Romą. bet 
šiuo adresu: 

Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demija 

Iždininkas Juozas Vembrė 
R. F. D, 2 

Putnam, Conn. 06260, USA 
Taip reikia daryti dėl to, jog 

mokesčių ištaigos reikalauja, kad 
Siekiai bū: | \§k Sti Amerikoje, o 
ne užsienyje. Be to. ir Akademi
jos nariams ir visiems tiems, ku
rie duoda auk. Akademijai, bus 

' u ir patogiau pasiųsti laiš-
."rkiu į Putnamą, negu į 

'. Praturtintas Akademijos av
is Romoje. Akademijos pir

mininkui prof. dr. A. Liuimai, 
SI, rūpinantis, pavyko ga. 
: . icarijos lietuvių studentų or-

nizacijos RŪTA-LITHITAXIA, 
neikusios Fribourge, archyvą. Ar
chyvinę medžiagą sudaro: lietu
vių studentų fotografijos (? 
nė-- ir pavienios), fotografijų ne
gatyvai (stiklo ir zės), 
draugijų LITHUANJA ir MOTI-
N£L£ kasos knygos, nemaža LIT-
HUANIA draugijos ir ateitim 
draugovės protokolų, LlTrlI A-
NIA draugijos antspaudas ir ke
lios dešimtys knygų, tarp kurių 

| yra VARK) ir ū k l N I N K O kom-
[ plektai (nepilni). Ši archyvinė 

Nuo ir. V. Maželio 

ją sukataloguoti ir sutvarkyti. 

5. Akademijos leidiniai. Prieš 
pat Kalėdas išėjo iš spaudos kun. 
dr. Andriaus Baltinio parašyta 
Vyskupo Vincento Borisevičiaus 
monografija. Dabar yra spausdi
namos šios knygos: SUVAŽIAVI-
MO DARBAI. IX tomas; L. K. M. 
Akademijos METRAŠTIS, VI to
mas. Prof. dr. A. Salio RAŠTAI I 
tomas (redaguotas prof. d r. P. Jo
niko). Be to, jau parengti ir greit 
bus atiduoti į spaustuvę: Prof. dr. 
Z. Ivinskio, LIETUVOS ISTO

RIJA I t.; Prof. dr. K. Avižonio, 
RINKTINIAI RASTAI, R tomas. 
Vlado Kulboko, LIETUVIŲ LI
TERATŪRINĖ KRITIKA TREM 
TYJE; Vysk. Kazimiero Paltaroko 
redaj EVĖŽIOVYSKU-

•:Prof. dr. Vlado 
i lOJI ILIUZIJA 

SIZMAS TEORIJOJ IR 
ROV '., trijų tomų veikalas. 

Taip pat rengiami spaudai dar 
šie vei \ 7 E S HISTO-
RIAE LITUAMIAE. Relationes 
dioecc;.'um. II tomas; Kun. dr. K. 
C DRAUGIJOS 
\ AR3U VYSKUPIJOJE 1858 

- 1S64 m.; Prof. dr. Zenono Ivins
kio, VYSKUPAS MERKELIS 

(Nukelta į 5 pusi.) 

blanksta gyvasis Krupavičius. 
Po partijos vado, žemės reformos 
vykdytojo, seimo koalicijos lyde
rio, opozicijos vado. VLIKo pir
mininko skraiste pranyksta tas 
visados temperamentingas, kar
tais net grubus stačiokas, bet vi
sados spalvingas Krupavičius. 

Maldeikio monografijoje Kru
pavičius lyg neteko savo asmeny
bės. Tai yra didžiausias šios mo
nografijos minusas. Tačiau joje 
sukaupta nemaža medžiagos, te
gu ir truputį vienašališkos, ir ji 
bus pirmosios mūsų XX amžiaus 
pusės istorikui naudingas šalti
nis. M. Krupavičius buvo, be abe
jo, viena pačių didžiausių politi
nių asmenybių toje istorijoje. 
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Solistas Anioidas Voketaitis (stovintis) dainuoja prafįusių metų Coiorado 
Springs Operų festivalyje. Cia jį matome žymiojoj, keturguboj rolėj Offenba-

:ho operoi "Hofmanno pasakos". Metropolitan operos New \orkc leidžiamos , 
som ir nepuoląm į entuziastui- ' ^y^ra. Nev.s" praėjusių metų spalio mėa. numex>je (VoL 40, No. 4), plačiau Į medžiaga si ruaeni buvo parvežta 
gUS plojimus, O trečias visai pra- < ^prašydamos Colorado Springs operini sezoną, pabrėžtinai gerai vertina Ar- l Romą ir įjungta į ' 
i . / jui pro iAiU gilesnių eniOCijų: ooUio Voketaičio pa*iro<lymą "Ho;mano pasakose'% Akademijos archyvą. Ruošiamasi 
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Kultūrine kronika 
MIRĖ POETAS BENEDIKTASRUTKONAS 

Benediktas Kutkūnas (1907-1973) 

Praėjusių metų pabaigoje Phi-
ladelphijoje mirė rašytojas Be
nediktas Rutkūnas. Buvo gimęs 
1907 metais. Taigi buvo anos kū-
rvb'ngosios Aisčio, Brazdžionio, 
Miškinio, Borutos ir kitų kartos 
poetas. Studijavo ir baigė huma
nitarinius mokslus Lietuvos uni
versitetuos ir mokytojavo įvairio
se gimnazijose, dėstydamas dau
giausia vokiečių kalbą. 1944 me
tais pasitraukė į Vakarus, o n u o i j , - n o 
1949 metų gyveno Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Tačiau ke
liolika pastarųjų metų nuolat ne
galuodavo ir rimčiau sirgdavo. 
Todėl ir plačiau nesireikšdavo 
viešumoje, gyveno vienišas, ato
kiau nuo viso mūsų visuomeninio 
ir kultūrinio bruzdėjimo. Tačiau 
dar vis, nors ir retuomiais, pasi
rodydavo su savo naujais eilėraš
čiais periodinėje spaudoje, net ir 
vieną kitą knygą išleisdamas. Pa
staroji buvo 1971 metais išėjusi jo 
poezijos knyga "Žirgeliai žven
gia". Anksčiau yra parašęs ir iš
leidęs šiuos eilėraščių rinkinius: 
"Eilėraščiai marėse" (1930), 
"Versmės" (1937), "Gyvenimo 
tvanas" (1941), "Sparnus man 
meta paukštės" (1947), "Mėlyna 
diena" (1967). Rašė ir prozos, 
1932 m. išleido novelių rinkini 
"Nuodėmės". Taipgi lietuvių 
kalbon išvertė Stephan Zweig 
romaną "Marija Stiuart" (1939), 
Zsolt Harsanyi " O vis dėlto ji 
sukasi" (1940) ir Clemens Bren-

tano "Istorija apie narsuolį Kas-
r>era ir gražuolę Onyte" (1931). 

Tačiau visuose savo literatūri
niuose darbuose Benediktas Rut
kūnas pirmiausia buvo poetas. 
Ar>ie ankstesnę ir pastarąją jo po
eziją Antanas Vaičiulaitis ko-
le^tvvinėie knygoje "Lietinių li
teratūra svetur" (1968) šitaip 
.•ts:'"er?'a: "Anksčiau buvęs la
kus, žvalus ir jautrus, su itin 
lankse'u ir judriu žodžiu, Bene
diktas Rutkūnas toks vėl prašne
ko savo poezijoje, kuri iš pradžių 
pasisklaistė periodinėje spaudoje. 
o paskui išėjo ir atskiru leidiniu 
"Mėlyna diena". Šalia mąstymų 
ir problemų, šioie savo lyrikoje 
Benediktas Rutkūnas sugebėjo iš
saugoti gamtinį gaivumą, natū
ralumą ir frazės plastiškumą 
("Miežio grūde, tu akuotais ap
sikaišęs"). Gyvenimo sūkuriai 
nepajėgė nustelbti Benedikto Rut-

gamtinio entuziazmo bei 
poetinio žavesio". 

Ir užsklandai tebūna jo paties 
eilėraštis "Kelio žiburėliui" 

Iš Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos veiklos 

(Atkelta iš 4 pusi.) 

Lietuvos metropolitas arkivysk. Juozapas Skvireckas (1873-1959) 

"LITUANORUM GENTE" 
AUKSINE SUKAKTIS 

Kas vakarą, kas naktį vėlią, 
kai danginuos pro lauko 

kryžkelę — 
tave, gyvasis žiburėli, 
neregima Ranka man iškelia. 

Nuskaidrinai tu kelią juodą 
dosniuoju spindulių 

srovenimu; 
save lig dugno atiduodi, 
ir nieko neprašai ir neimi. 

Kelionėj į miglotą tolį 
degi, per klaidžią naktį 

vesdamas. 
Tylusis pakeleivio broli, 
spindėki, niekad 

neužgesdamas! 

Kas vakarą, kas naktį vėlią, 
kai danginuos pro lauko 

kryžkelę — 
tave, gyvasis žiburėli, 
neregima Ranka man iškelia. 

Studente Audrone Ambrozaityte pristato 
M. K. Čiurlionį amerikiečių kolegijoms 
AUDRONĖ AMBROZAITYTE 

studijuoja meną Barat College, 
Lake Forest, 111., o kaimyniniame 
Lake Forest College irgi ima me-! 
no istorijos kursą. Baigiamajam | 
semestriniam darbui studentai čia 
turėjo pasirinkti iškiliausią XX 
amž. menininką ir jį aprašyti me-; 
no istorijos seminarui. Audronė 
pasirinko M. K. Čiurlionį, apie 
kuri profesoriai mažai žinojo. Me-! 
no istorijos profesorius Čiurlioniu 
tiek susidomėjo, kad pakvietė 
Audronę skaityti savo referatą 
meno studentams ir profesūrai 
Lake Forest College. Audronė sa
vo referatą papildė skaidrėmis 
(gautomis iš K. Bradūno ir tėv. 
A. Kezio) ir antruoju Lietuvių 
fondo filmu apie Čiurlionį. Po to 
ją pakvietė programą pakartoti ir 
visam Barat College meno departa
mentui ir profesūrai. Studentai 
ir profesoriai Čiurlioniu labai su
sidomėjo. 

Audronė Ambrozaityte praėju
siais metais dalyvavo kolektyvi
nėj Vasario 16-tos parodoj M. K. 
Čiurlionio galerijoj. Chieagoje. 
Be to, su Liet. moterų dailininkių 

Atsikūrus nepriklausomai Lie
tuvos valstybei, reikėjo sutvarky
ti Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
reikalus. Mat, Lietuvos Bažnyčia 
administratyviu atžvilgiu pri
klausė trims užsienyje esančioms 
bažnytinėms provincijoms. Vil
niaus ir Žemaičių vyskupijos pri
klausė Mogiliavo arkivyskupijai, 
Seinų vyskupija — Varšuvos ar
kivyskupijai, o Klaipėdos katali
kai —Varmijos vyskupijai. 

Ta nenormali padėtis turėjo 
būti sutvarkyta. Lietuvos vysku
pai ir apaštališkasis vizitatorius 
arkiv. J. Matulaitis dėjo pastan
gas suorganizavimui Lietuvos 
bažnytinės provincijos. Popiežius 
Pijus XI 1926 balandžio 4 d. 
bula '"Lituanorum gente" iš Lie
tuvos sienose esančių bažnyčių 
sudarė bažnytinę provinciją, at
skirdamas ją nuo užsienyje esan
čių arkivyskupijų, turinčią tiesio
ginį ryši su Apaštalų Sostu. 

Tam istoriniam įvykiui tuoj 
sukaks 50 metų. Lietuvių kata
likų mokslo akademijos Chicagos 
židinio valdyba nutarė suruošti 
penkiasdešimtmečio minėjimą. 
Jam suplanuoti rugsėjo 27 d. bu
vo sukviestas akademijos narių 
dvasininkų ir istorikų posėdis. Ja

me dalyvavo: kun. V. Bagdana-
vičius, MIC, kun. Ign. Urbonas, 
kun. J. Vaišnys, SJ, Č. Grincevi-
čius, A. Rūgytė ir V. Liulevičius. 
Minėjimo projektas sudarytas i? 
religinės ir akademinės dalių. 
Židinio valdyba tą projektą pa
tvirtino ir pakvietė programos 
vykdytojus. 

Minėjimas bus koov 14 d. 
Prasidės pamaldomis 12 vai. Jė
zuitų koplyčioje. Koncelebruotas 
šv. Mišias atnašaus vysk V. Briz-
gys, kun. dr. V. Rimšelis, MIC, 
ir kun. dr. Ign. Urbonas. Pa
mokslą sakys kun. dr. Ign. Ur
bonas. Vargonais gros muzikas 
Manigirdas Motekaitis. Solo gie
dos solistas Jonas Vaznelis. 

Akademinė dalis bus tuoj po 
pamaldų jaunimo centro didžio
joje salėje. Paskaitą skaitys kun. 
dr. V. Rimšelis, MIC, neseniai 
grįžęs iš Romos. Bus skaitomos 
"Lituanorum gente" bulos iš
traukos bei rodomos skaidrės. 
Kalbės Kauno arkivyskupo pa
galbininkas vysk. V. Brizgys. Mi
nėjimas baigsis kameriniu trio 
koncertu, kurį atliks P. Matiukas 
smuiku, M. Motekaitis pianinu 
ir W. Cemota violončele. 

V. L. 

GIEDRAITIS ARBA LIETUVA' 
DVIEJŲ AMŽIŲ SĄVARTOJE. 
Taigi, kaip matote, mokslinė piū-
tis didelė, tik darbininkų ir lėšų 
trūksta. Todėl labai reikia mece
natų šiems veikalams išleisti. 

6. Prof. dr. Zenono Ivinskio 
kapo paminklas - antkapis jau pa
statytas ir praėjusiais metais bu
vo paš/entintas. Paminklas atsiė
jo daugiau kaip 6000 DM. Didžią 
dal. tos sumob suaukojo Akade
mijos nariai ir kiti asmenys per 
."akademiją. 

Padengus paminklo statybos iš
laidas, liko mažas likutis — 35 
dol., kurie bus panaudoti prof. dr. 
Zenono Irinskio raštams išleisti. 

7. Akademijos fondas. Akade
mija yra užsimojusi atlikti dide
lių darbų: ALKOS patalpas pa
didinti ir daug knygų išleisti, 
šiems darbams reikia ir didelio 
pinigo. Kunigas Simonas Morkū
nas iškėlė mintį įsteigti Akademi
jos fondą ir jin sutelkti kiek ga
lima daugiau lėšų, bent 200.000 
dol. Tą mintį jis ir konkrečiai pa
rėmė, atsiųsdamas į tą fondą 
1000 dol. Taip pat minėtini dar 
du aukotojai: dr. Antanas Čerš
kus ir kun. dr. Paulius Ragažins-
kas, kurie atsiuntė po 500 dol. 
knvgos PANEVĖŽIO VYSKUPI
JOS ISTORIJA Išleidimui. 

8. Naujas Akademijos narys. 
Akademijos šeimą papildė vienas 
naujas narys. 1975 m. gruodžio 
17 d. Centro valdyba savo posė

dyje vienbalsiai priėmė į Akade
mijos narius dr . Feliksą Palubins-

9. Mirusieji. Leonardas Simu
tis, buvęs uolus visuomenės veikė
jas, politikas ir žurnalistas, įvai
rių laikraščių redaktorius, akade
mijos nan 's buvo nuo 1962 metų, 
mirė 1973. IV. 17 d. Chieagoje. 

Zenonas Ignatavičius, prelatas, 
Bažnyčios teisių daktaras, Kauno 
kunigų seminarijos, Bello Hori
zonte ir Rio de Janeiro kunigų se
minarijų profesorius. Lietuvių §v. 
Kazimiero kolegijos Romoje vice-
rektorius, akademijos narys nuo 
1956 metų, mirė nuo širdies prie
puolio 1975. V. 21 d. Romoje. 

Antanas Starkus, medicinos 
daktaras, profesorius, akademijos 

j nariu buvo nuo 1939 metų, mirė 
vėžiu 1975. VIII. 17 d. Brooklyne. 

Audrius Baltinis. ':unigas. filo-
•s daktaras, iki paskutiniųjų 

sa\ gyvenimo vakmJų dirbo pa-
< ijoje ir mokslo srityje, ką tik 

užbaigęs rašyti monografiją 
apie fkankinį vyskupą Vincentą 
Ti risevičių, akademijos narys bu
vo nuo 1956 metų, mirė nuo šir
dies priepuolio 1975. IX. 5d. Chi
eagoje. 

ISTORIKU PIRMININKAS 
JAV Istorikų draugijos suva

žiavime Atlantoje nauju pirmi
ninku išrinktas kun. Colman Bar-
ry. Jis yra religinių studijų deka
nas Katalikų universitete Wash-
ingtone. 

FILOSOFU KONGRESE 
Pasaulio filosofų kongrese. Nev 

Delhi mieste, Indijoje, kun. T. A. 
Fay. Šv. Jono univ. Neu York.-
profesorius, skaitė paskaitą, tema. 
"Poeto ir mąstytojo vaidmuo"'. 
Kongresas buvo pirmas stambes
nis dialogas tarp rytų ir vakaru 
filosofų. 

LITHUANIANS IN AMERICA 
by ik. Antanas Kučas 

K n y g a supažindina su lietuviu imigracija i Ameriką, kaip 
j ie čia įsikūrė, organizavo parapijas, draugijas. Antrame knv
gos skyriuje plačiai aprašomos lietuviu organizacijos ir ju nu
veikti darbai . Trečiame knygos skyriuje nagrinėjamos Ameri
kos lietuvių pastangos a tgaut i Lietuvai nepriklausomybe. Ket
v i r tas skyr ius skir tas lietuvių kultūrinei veiklai pavaizduoti. 

Knyga turi 350 puslapių. Įdomiai ir patraukliai parašy
t a . Puiki dovana kiekvienam. Kaina — 6 dol. 

Užsakymus siųsti : Lietuvių Enciklopedija, 395 W. Broad-
way, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127. 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
B MĖGĖJAMS 

JAUNIMO KONGRESAS j lietuviškų papročiu ir savo močiu-1 
KULTŪRINĖJE VAKARONĖJE 

Stud. Audronė Ambrozaityte 

konkurse Audronė gavo antrąją 
premiją. Audronė 1976 m. sausy
je išvyksta į Prancūziją, kur Ahc-
n-Provence universitete studijuos 
meną ir prancūzų kalbą, grįš va
saros gale. 

ATGAUTAS REMBRANDTO 
PAVEIKSLAS 

Fine Arts muziejus Bostone at
gavo milijono dolerių vertės Rem-

Ateinančios savaitės Jaunimo 
centro kavinės Chieagoje kultūri
nė penktadienių vakaronė skirta 
tik ką pasibaigusiam mūsų jau
nimo kongresui Pietų Amerikoje. 
Grįžę jaunimo atstovai papasakos 
savo įspūdžius, įvertins laimėji
mus ir nepasisekimus, pabers su
gestijų ateičiai. Tad visi kviečia
mi kavinėn sausio 16 d. (.penkta
dienį) 7 vai. 30 min. vak. 

PROF. JURGUČIO MIRTIES 
DEŠIMTMETIS 

Ekonomistas prof. Vladas Jur
gutis yra miręs 1966 m. sausio 9 
d., turėdamas 80 m. amžiaus. Šie
met dešimtmetis nuo jo mirties. 
Tai buvo ateitininkų organizaci
jos pradininkas. Socialinius - eko
nominius mokslus studijavo 
Miunchene, kun. prof. Pr. Kurai
čio šelpiamas. Yra buvęs Vilniaus 
ekonomikos fakulteto dekanas, 
Lietuvos mokslų akademijos pir
mininkas. Nors tapęs kunigu, bet 
daugiausia laiko pašventė ugdy
mui Lietuvos ūkinio gyvenimo ir 

tės kalbos neišsižadėti". 

ČESLOVAS SASNAUSKAS 

Šiemet sausio 5 d. suėjo 60 me- j 
tų, kai Petrapilyje mirė kompozi-
tius, dirigentas Česlovas Sasnaus
kas. Mirė teturėdamas 48 m. am
žiaus, bet paliko didelį kūrybos 
lobyną. Jis pirmasis įrodė, kad 
lietuvių liaudies melodijos gali 
būti sėkmingai panaudojamos d i 
desniems muzikos kūriniams. Y-
ra sukūręs taip visų pamėgtas me
lodijas: Kur bėga Šešupė, Jau sla
vai sukilo, Skubėk prie kryžiaus, 
Karvelėli, Lėk sakalėli, kantatą 
Broliai, Blaivininku himną. Atei
tininkų himną, Mariją, Marija ir Į 

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai 
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3314 West 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998 

Chicago, minois, 60629 
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B. R PIKTKIIMICZ, Prez. 

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083 
PLENTY OF FREE PARKING SPACE 

VALANDOS 

Si 

SĖSTA D 9 
ANTRAX» k 

r Iki 12 v 
PENKTAD 

PIRMAD Ir KETVTRTAn 

d. — TreCiad uJdaryV 
9 v. ry+o tkl 5 v vak 

t T tkl 

7%% 6V2% 5 VA % 
Mokamas a i II m. 

eertifikatn*. 
Minimam $1,000 

Mokama.* ai I 
(sertifikatus. 

Minimam $1,000 

TO. 

WAGNER and SONS U ^ PINIGAI ĮNEŠTI IKI IS D. PELNO NUOŠIMČIUS 
"s Dividendai mokami Scaa 3 iiėnesiaJ 

Investavimo 
Mokamai ui 

*ą.skaib»« 
NUO t O 

TYPEWRITERS, 
ADDENG MACHINES 

AND CHECKWRITEKS 
NAUJOS — NAUDOTOS 
Nuomoja, Parduoda, Taiso 

Virš 50 metų pat ikimas Jums 
patarnavimas 

5610 S. Pulaski R<L, Chicago 
Phone — 581-4111 
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A. T V E R A S 1 
LAIKRODŽIAI DR BRANGENYBES 

Pardavimas ir taisymas 4 
2646 W. 69th Street TeL RE 7-194) 

•^tątt 

daug kitų. 

~v. „„ JV. - _ _ _ „ _ „ .^ .brandto paveikslą: "Elisabeth dėstymui universitetuose. Buvo 
draugija dalyvavo Hyde Park Arti van Rijn", kuris buvo pavogtas! b e r i t u mėgiamas, eruditas eko-
Center ir Gary Artist League pa- bai. 14 d. Nereikėjo mokėti jokio 
rodose. Ji, šalia kitų dviejų lietu- išpirkimo. Dabar grąžintas gana 
vaičių (V. Balukienės ir A. Bod- gerame stovyje. Paveikslą grąžino 
nar) buvo priimta į Illinois 1975 
m. metinę NTe\v Horizons in Art 
parodą Chieagoje. Po tos parados, 
iš 17§ priimtųjų, dvidešimt buvo 
atrinkta į H a u t h o m Center pa
rodą, tarp jų buvo ir Audronė. 

žmogus, dėvėdamas apdangą ant 
veido. Iškvietęs muziejaus parei
gūnus ir paprašęs jų automobilio 
raktų, jis restorano parkinimo 
aikštėje įdėjo paveikslą f jų ma
sinos bagažo skyrių ir pats nuva-

Vydūno fondo kalėdinių kortelių! žiave, perdavę* raktus. 

norrristas. 1921 m. yra buvęs Lie
tuvos užsienio reikalų, ministras, 
1922 - 29 m. — Lietuvos banko 
valdytojas. Iš spaudos išijo jo 
skaitytų kursų veikalai: Pinigai, 
Finansų mokslo pagrindai, Ban
kai. Už priešinimąsi Lietuvos jau
nimui stoti į nacių organizuoja
mus dalinius uždarytas į Štuthofo 
stovyklą. Kace:e jis skelbė: "Prieš; tarnavęs Vitebsko lietuvių bata-
rūeką nekapituliuoti, niekam savoj lione, tiek nukentėjusiame nuo 
tautinės garbė6 neišduoti, savo bolševikų. 

KRUOPŠTUS ZOOLOGAS 

Mokytojas, Dotnuvos akade
mijos docentas, Lietuvos univer
siteto dėstytojas Jurgis Elisonas 
buvo didelio darbštumo zoologas, 
tautosakininkas, pedagogas. Jo pa 
ruoštais zoologijos vadovėliais 
naudojosi Lietuvos mokyklos. Lie 
tuvių kalbos žodynui jis surinko 
per 10,000 žodžiu, daugiausia iš 
žuvininkystės srities, daug rašė 
periodinėje spaudoje ir paruošė 
atskirų leidinių. Yra buvęs Pane
vėžio mergaičių ir berniukų gim
nazijų direktorius. Šiemet, sausio 
4d ., suėjo 30 m. nuo jo mirties. 
Mirė 57 metus eidamas, Wiesba-
dene. įdomu, kad apie šį dide
lių nuopelnų žmogų nieko nerašo 
Lietuvoje okupantų išleistoji en
ciklopedija. Gal todėl, kad jis yra 

51//" 
PER ANNUM 
PASSBOOK 
ACCOUNTS 

/2 
PER ANNUM 

certificates 
$5000 or more 
4 year min. 

INSURED 

6'/4% 
PER ANNUM 
$5000 or more 

minimum 
30 months 

HIGH RATES 1 v,% 
PATO OUARTERLY AT 

BRIGHTON 
FEDERAL 

SAVINOS AND LOAI ASSOCIATIOM 

fflGHEST RESERVES 
4071 ARCHER AVENffE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
TEL: LA 3-8248 

(WHW O F OAUFOKN1A. AVE.) 

6 y,% 
PER ANNUM 

$1,000 or mor* 
1 year mia. 

i • 
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IŠ LMKF CHICAGOS KLUBO VEIKLOS vo klubo suruoštuose prieŠpiečiuo-

Tik viena moteris 
gubernatore 

Dar niekad JAV-ių istorijoje jo
kia didesnė partija nenominavo 
moters į prezidentus. Šiuo metu! 
Š. Amerikoje yra 18 moterų na
rių Atstovu rūmuose, ne; vienos 
senate, 610 įvairių valstijų legis-
'atūrose, 93, kurtos yra na s 
miestų su gjrventojtj skaičiumi 
daugiau kai o 30,000 ir tik vie
na vienintelė Eila Grazso iš Con-
neetieut, kuri yra guberna'orė. 

Sugrįžta valgomieji 
kambariai 

Chi . se vmicagoj reziduojančių kon
sulatu poniom'. Gauti ia'š ai la
bai š ė a; >"e *-i r v- ą 
•ietį". • :.. Ji a/.; • .šta nu š.: 
i i padėka už priešpiečius ir pasi
gėrėjimas ta proga suruoštemis 
parodomis. M. Marcinkienė pa
dėkojo visoms klubo narėms, ku-

- . . , . „ . , . . irios prisidėjo prie priešpiečių pa-
ir paskutiniam 1975 m. pasitari- nas, LB New Yorko a p y g a r d o s ' „ f ^ a L b u i r a S t a i a b -

E. DIMINSiCIEr.'Ė 

Gruodžio 14 d. Tautinių na- tuvos gen. konsulas A. Simutis : 

mų salėje LKMF Chicagos klubo Vliko vicepirmininkas J. Audė- į 
narės susirinko prieškalėdiniam nas, Akos ats:ovas inž. A. Var-1 
ir paskutiniam 1975 m. pasitari- nas, 
mui , kuriame klubo pirmininkė pirmininkas A. Vakselis, Pasau-

Valgomieji kambariai vėl at-
DttugeH m- q T*.S -

v • te 

su mažais 
gimsta. 

. lotais' • -i h*. į 
a'aom">!D kambar io :r na- P i n a m o seselių rė;r.ejų valdyba Chicajoja su sasslčmts iš Putnamo. Iš kaires i dešinę sėdi: Z. Pupienė, S. Endrijonienė, 

mų ir butų statytojai vis daugiau Kongregacijos vyresnioji ses. M. Maigarita, D. Augienė, s^s Palmira, D. Varaneckienė ir G. Meiluvienė. Stovi iš ka'.rės 
į dešinę: M. Reinienė, E. Abelkienė, P. Paplūs, B. Beteški ne, V. Čepaitienė, A. Vepštienė, O. Cradinskienė a J. Doč 

gauna pareiškimų, kad amerik;^- kie.iė. 
čių šeima nori a'skiro kambaric,i "" 

ir! 

M 

kur ji gale ų ramiai atsisėti 
, . i tu. Artimoje ateityje nu arta ruoš-! oavalevti 
Marcinkiene padare išsamų Iio liet katabkių sąjungos pirmi- fl j a u p ^ ^ y a k a r ą P r a n e . Į P* B 

pranešimą apie spalio 4-o dieno- nirue^dr. A. Janavičiene. GFVVC § i m ą lrmlnlnkė b a į g ė m i n t i m i | Amerikiečiai užaugino v.se 
m.s jvyKiis! LKMF suvažiavimą valdybos narė ir a.stove prie JT ; [ e r a m y b k u r b - I i n k 6 j o kartą vaikų, kurie valgydavo pri: 
J*em Yorke į prisiųsto LKMF Galia žiliomer-e, P ^ k i j o Mo- ^ ^ s u 3 i r i n k i m o n a r ė m s . Bu-i televizijos ar virtuvėje prie bute 

valdybos bendrarascio, terų tarybos pirmm.r e g m yQ a . t i k r a i ^g^įįfy^ D a b a r ^ [ ž ; a m a . 

tradicinio šeimos ru ibūrimo 
pagal kuri p:rmm.n,<e darė pra- Žymantaite Invokaciją sKaite n u o t a ] k ą . y . Kerelvtė paskaitė X. 
nešimą, papildydama ir savo pa- levas P Balta.<is. Pagr:nd;ne kai- J ^ J ^ . . K a l ė d ' u k e i ; o n e " . t ' . 
tirtais suyaziayme jspudzia:;, be.cja buvo Ba.tųjų Rūmų korės- M o t e k a i t i e n ė > akompanuojant P n e v a l S ° ™ J ° ^ a l ° 
matvti šakota LKMF veikla, lic- pondentė G. Kriviekierė. Raštu. 

. . . . . . . . . . . . . . M. Mote.oieiui, pagiedojo viena 
•tuvių moterų organizuotumas ir sveikino is Romos p. V. Lozora:-:- i . • - . - J _ : i i_,„ 
.v... . . . „ . . . . . . . . „ .v ir kartu su subrinkusiomis keletą 
išėjimas j tarptautinę viešumą, tiene, is Urugvajaus p. L. Griso- . . . . . . . . T. . . .. 
keliant Lietuvos vardą ir jos by- | nienė. Liet. gen. konsule J. Dauž- f ! e d m , ų S'esmių. Kvepėjo eglių 
lą. Praeitą vasarą įvykusioje vardienė. Europos Moterų tary- sakutes ir ramiai degė zva.<es ant 
Tarptautinių moters metų kon- bos egzilyje vardu p. Michael kukliai paruoštų stalų, gi mintys 
vencijoje. Mexico City, LMKF Detar, Lietuvos Vyčiai ir dauge-
kandidatė Elena Kulber išdalino lis kitų organizacijų bei pavienių 
daug informacinės medžiagos asmenų. 
apie Lietuvą. Kai jai nebuvo leis-

TIME PAGERBĖ TUZINĄ MOTERŲ 
Dvylika amerikiečių buvo pa- "Tokioje atmosferoje" žurnale 

gerbtos Time žurnalo kaip 1975 rašoma, "vadovai ne tiek vadova-
m. žymiausios moterys. Politinės' vo. kiek grobė", 
figūros, kaip Betty Ford ir Cor-
neetieut gubernatorė Eila G r a s o 

Leidiniai 
EVANGELIZACIJOS 

ANTOLOGIJA 

Kiek daug pastangų dedama, 

ta tą medžiagą išdėstyti su kita 
konvencijos --feeratūra, ponia 
Kulber įterpdavo informacinius 
lapus į komunistines brošiūras. 
1976 m. birželio 13-18 d. Phila-
delphijoje įvyks General Federa-
tion of VVomens Clubs konven
cija, kurioje bus atstovaujama 
apie 60 tautų. LMKF centro vai-. 
d /ba jau dabar ieško galimybių. į 
kad į konvencijos programą bū 
tų įtraukta lietuvių tautinių šo-j 
kiu grupė. Suvažiavime nutarta! , 

. . - . . . . . , i Kuris tęstu taip svarbu ir išeivi] 
pasiųsti raatus J.iv prezidentu:,I _., u _ _ j r

u <," ~. ._ 
Mrs. 
žmoga 
ambasador 
han , JT dekolonizacijos komisi

j a rašius j.-vv prez:ucruu:, i ., *. , . TT c- -i im • - • reikalingą daroa. H. S:oua — IT pareigūnei , ,. , • , A. . ., , , „ , buvo diskutuotas 1 raus teisių re;.<a!ams, JAV «. , . . . ^ ' . J S:s vardas jau yr 
įsaaonui prie JT D. Mony- , . , ... 

J * t o n I A n - a L ' A i ' M Y i o c 

jos pirmininkui ir GF\VC pirmi
ninkei Mrs. Carroll Miller. Ne
užmiršta M. Jurgutienės byla ir 
su rūpesčiu sekamas N. Sadūnai-
tės likimas. Spalio 7 d. Federa
cijos pirmininkė I. Banaitienė 
įkalbėjo 10 min. magnetofoninę 
juostą Amerikos Balso radijui. 

Susirinkimo dalyvė pasidžiau
gė centro valdybos pirmininkės 
J. Banatienės prisiųstu laišku, ku
riame ji dėkoja M. Marcinkie
nei už sėkmingai pravestą darbe 
posėdį ir suvažiavimo užbaigą. 
LMKF klubai dirba, prisitaikyda
mi prie vietos sąlysru. tačiau, rei
kalui esant, visi klubai sutartinai 
pakreipia s^vo vcii.ių viena link
me. Šiuo metu LMKF turi pajė 

\ gių darbininkių, tačiau reik'ia rū
pintis ir organizacijos prieaugliu. 

&\ 
reikalingą darbą. Suvažiavime 

LMKF vardas. 
ra pažįstamas, 

tad jo pakeitimas sudarytų keb
lumų, bendradarbiaujant su ki
tomis ypač su svetimtaučių or
ganizacijomis. L?vIKP vardas lie
ka nepakeistas. 

Kadangi didesnę su::rinkim r. 
dalį užėmė pranešimas apie su-

Aleksandra 
Bačelienė 

išleido vyro 
monografiją 

Straipmy taipgi kommtuc- 'besiekian; surinkti kas geriausio 
: jama: ''1975 m. moterų verŽ'ma-. įvairiose tautose ir į1, airiose tiky-

yra tame sąraše, taipgi viena J.- . , . . , . , . . . v • * i i i i -J-i . . . , , . - v A J J- i> :s ; :a l iee kie.<.:eną visuomene: i oose Kristaus mo.<slo skleidimo .ogicte juoduke Mr.s A i d u . •, . . r . . . . , , ,. , . , . j.ucisrų. Veržimasis subrend: ; metoduose, gali raredyti antolo-VVyatt. 

Toks pažymėjimas dažnai ski-
aukščiau ideologijos į nauji 
bendrą padėtį, o kartais visai ne

riamas vienam md:viaui ir pa- sąmoningai į pripažinimą. 1975; antras tomas, kurį redagavo bu-
rastai jis tenka (savaime aišku!) m. nebuvo tiek reikšmingi vienai' vęs Union teologinės seminarijos 

gims rinkinys: "Mission Trends 
Xo. 2. Evangelisation". Tai jau 

vyrui. Pripažinimas yra duoda-
j mas "asmeniui arba grupei, kur: 
j reikšmingiausiai pasireiškė metų 

Brazilijos lietuvių bendruome- į į v y k i ų g e r o v e i " -
Time žurnalas paaiškina, ko-

skrido.pas likusius Lietuvoje. 

Baigėsi kalendoriniai metai, 
ir žengiam į naujus 1976-uosius 
metus su ryžta dirbti, kad mūsų nė, Akademinis sambūris ir Li-
kraštas greičiau sulauktų laisvės teratūros būrelis yra išleidę inž. dėl neatžymėjo vyro, nes "tai bu-
ir likę Lietuvoje galėtų ramiai. Zenono Bačclio monografiją —j vo susiaurinimo ir pakartotine 
sėstis prie bendro Kūčių stalo. Į Nerimo siela. • įvertinimo metai". 

moteriai, kiek moterų metai — dekanas prof. G. H. Anderson ir 
nepaprastai daug įvarių moterų, j tėvų paulistų viršininkas Th. F. 
pakeitusių savo gyvenimą, už- i Stransky (išleido Paulist Press, 
ėmusių naujus laukus, funkcio- New Yorke, 1975 m., 279 psl., 
navusių visai kitokiu pripazini- 2.95 dol.). Čia yra sudėti 22 es-
.no jausmu, garbe ir pasitikėji-; says, išryškiną evangelijos skleidi
mu". ! mo reikalą ir sėkmingiautius bū-

" ' • " ^ T 

Leidėja yra velionio naŠ'ė 
Aleksandra Bačelienė, kuri pa i 
finansavo monografiją. 

A. a. inž. Zenono Bačelio 
draugai, prieteliai, kolegos ir kiti 
jo artimieji bei norintieji šį leidi
nį gauti dovanai, jį gaus, prisiun-

Time išsitarė, kad tarp vyri; 
buvo svarstomi Henry A. Kissin-
ger, disiden'as sovie'ų fiz:kas An
drei Sacharov, Eginto prez. An-
war Sadat 'r T?ng Hiaop ing . ku 
ris išplaukė kaip tikrasis Kinijo: 
valdovą?. 

JAUNAMARTE VIRĖJA 

Matymas geras, kai ftokėjai šoka įstrižai scenai ir žiūrovų kėdžių eilėms. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPAVIMAS 
SCENOJE IR AIKŠTĖJE 

Artinantis tautinių šokių ir j Mūsuose šitai pasikartoja kiekvie-

važiavimą, tai Chicagos k lub i 
reikalais buvo labai mažai kalbė
ta. Klubo pirmininkė paaiškino 

Malonu, kad LMKF veikla yra I apie skubotai suruoštą priėmimą 
remiama išeivijos iškiliųjų asme- poniai V. Leskaiticnei ir perskai-
nų bei veikėjų. Iškilmingame su- tė keletą la'škų. gautų iš įvairiu 
važiavimo posėdyje kalbėjo Lie- konsulatų ponių, kurios daly va-

dainų šventei, pravartu prisi
minti keletas svarbių taisyklių, 
kurios paprastai yra užmiršta
mos dėl nežinojimo ar kitų prie
žasčių. Tos nedovanotinos reži
sieriaus kla :dos pasitaiko ne 
mėgėjų, bet ir profesionalų d: 

: t . i 

ną kartą be išimties. 
Tik vieną kartą per dešimtį 

metų mačiau Chicagos Jaunimo 
centre M. Eivaitės paruoštą taut. 
šokių grupę, kuriuos žiūrovai ga
lėjo matyti viename šokyje kiek
vieną šokėją atskirai, neužsto-

— Ką aš gausiu, jeigu taip 
tę savo adresą Aleksandrai Bače- ^ ^ n kasdien? — droviai klau-
Iienei: 

Rua Sabaza 402 
ap t 122 Sao Paulo, Brazil, 

sia jaunamartė . 

— Mano gyvybės draudimą, 
— atsako jaunavedvs. 

iziųjų Kino teatrų pastatymuose.. j a n t i r neužtemdant kitų šokėjų. 
Pagrindinė scenarijaus tai

syklė yra ta, kad žiūrovai galėtu. 
matyti v;.:us įšokančiu sce 
Tam tikslui praktišką vaizdą ir 
Šokio schemą g >v matyti š 
šachmatų lentos. i :ai ytojas 

| lengvai gali pasakyti, kuri šokė
jų pozicija šarhmati; lentoje bus 
geriauria mc> yti. Taigi, Šokėjai 
bus geriausiai matyti, kai jude
sių kryptis bus įžambinė, o ne ly-
g:agre ė scenos ar salės sienoms. 

E ant mažo gilumo scenoms, 
geriau pasirinkti mažiau šokėjų, 
kad visi būtų ma'yti ir daugiau 
būtų laisvesnio š:>i<imo ploto, 
negu susigrūdimas ir nematy
mas. Dideliuose amfiteatro plo
nuose toj: problema lengvai *š-
sprendžiama Žiūrovų ir šokėjų 

naudai. 
Šokant ratu, nematymo prob

lema yra neišvengiama, jei žiū
rovai yra tame pačiame lygyje 
su šokėjais. Reikia pasakyti, kad 
mūsų fotografai, fi'muodami 
taut. šokius, daro tas pačias 
klaidas, pasirinkdami netinkamą 

I.MK* 3»*to\tų <,m<)>.a\ime 1»T.> m. .p<iii<. 4 "> dienomis '.<.. tuvių Kultūros /i< r.yie \ ew Vorke. Iš kaires j dešine: Chi-
caą * kiuH<, p.rmininkė M. Ms»rcin.dcn#, Aleksandra Mcriarty-Daukantlen*. P. Jurkus — "Darbininko** redaktorius, j ° P e r a v i r n O vietą 
tMfcJ- rt-nt/n v»id>r-» pinaunioM '• iUn-u>Dt H. KUvickJeafe — sekretore Ji J. Rutaoto 

Iš k.: 

i 

Po Konsuliarinio korpuso ponių klutii priėmimo Liet. Taut. namuosa 
Liet. Moterų federacijos Chicagos klut>o pirm. M. Marcinkienė, gen. kons. J. 
Dau*vardienė fklubo parengimų vadovė) i r vokiečių konsulo žmona I. Kin-

Mikasč IvanauaLutc, derleo (klubo pirm.), Nuotr. V Plauiinaičio 

dus, įvairių toje srityje pirmaujan
čių nustatytus. Prijungiami taip 
pat oficialūs pareiškimai katali
kų ir kitų tikybų suvažiavimų 
Bangkoke, Lausannoje, Romo
je, Bukarešte ir Taizėje. Veikalas 

| sudarytas didelėje ekumeninėje 
dvasioje, įdomus ne vien besidar
buojantiems misijose, bet visiems, 
kurie susirūpinę krikščionybės 

! plitimui panaudoti moderniausią 
' kelią. Stipriai iškeliamas sociali-
inis momentas, vietinių kultūrų 
I pagerbimas ir derinimasis prie jų, 
beskleidžiant krikščionybę. 

Nelaimei išspausdintas ir D. 
E. Maclnnis straipsnis: "A New 
Humanity in Pecple's China", 
parašytas vis:škai nekritiškai, su
darąs labai šališką propagandą 
Mao tse -tungui, klaidingai aukš
tinąs komunizmo humaniškumą, 
visai nesuminint slegiančios prie
spaudos komunistinėje dikta
tūroje. J- Pr-

R E U G I N I Ų PROBLEMŲ 
AKIVAIZDOJ 

Pažangus prof. R. E. Brown 
parašė knysrą: "Biblical Ref.ec-
tions on C r s e s Facing the 
C'iureh". Išleic'o Pau' is t P n ~~ 
New Yorke. 1975 m , 113 ps"., 
kaina 2 dol. 45 et. 

Autorius čia svarsto pačitis 
jautriausius dabarties klausi-

"•"iač ryšium su ekumeninė
mis pastangomis, siekiant krikš
čionių vienybės. Račo apie moks
linį Šv. Rašto tyrimą, teologijos 
naujas kryptis , moterų įšventi
mą kunigais, popiečiaus neklai
dingumo tiesą. Marijos vietą 
krikščionybės moks'e. 

Autorius, nors laikosi nuosai
kumo, bet gerokai s'-.iriasi n o 
tradiemių pažiūrų; visur s t e i 
giasi remtis šv. Raštu, pagrindi
niais kata l ikybis disniais. Kny
ga išieista vienuolių, turi bažny
tinę aprobatą. Pat? autorius — 
šv. Suipicijaus vienuolis, b m o 
Vatikano patarėjas Krikščionių 
vienybės sekretoriate. Pauliaus VI 
j is buvo paskirtas j Popiežišką 
komisiją, sudarytą iš 20 mol . se 
iškilusių asmenų. Dabar j is bib-
lines studijas dėsto Union teolo
ginėje seminarijoje New Yorke. 

J.Pr. 

http://mol.se

