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Kertinė paraštė
6a turi pasireikšti 

pačios kūrybingiausios mintys

devintojo kongreso belaukiant
Lietuvos nepriklausomybės lai

kotarpyje ateitininkai ruošė sa
vo "suvažiavimus kas penkeri me
tai. Kadangi VHI-sis kongresas 
įvyko 1970 metais Chicagoje, to- 
dęl tX-sis Ateitininkų kongresas 
galėjo įvykti 1975 metais, o> jo 
dar tebelaukiame. Prisiminkime, 
kad dabartinė AF valdyba buvo 
sudaryta 1974 metų pradžioje, to
dėl jai būtų reikėję iš karto im
tis kongreso rengimo darbų, ir 
tai nebūtų buvę tikslu. Ji 1975 
metų ateitininkijos jubiliejų pa
minėjo įspūdinga stovykla Dai
navoje. Iš ateitininkijos kūrimo
si perspektyvos žvelgiant, 1977 
m, sueina 50 metų nuo ateiti
ninkų pilnutinio susiorganizavi 
mo į tris ’bendradarbiaujančias 
sąjungas. šie metai yra Palangos 
konferencijos jubiliejiniai metai, 
ir jie teikia kongresui istorinį 
momentą.

Šiuo metu yra reikalingas IX- 
-jo kongreso idėjinis apibūdini- 

• mas, kuris galėtų kristalizuotis 
gausiuose trijų sąjungų skyriuo
se — ateitininkams susirenkant 
ir nagrinėjant šio suvažiavimo 
reikalingumą ir reikšmę ir savo 
susirinkimų duomenis pranešant 
Ateitininkų federacijos valdybai.

Su dideliu smalsumu ėmiau 
skaityti Vandos Daugirdaitės — 
Sruogienės knygą ‘‘Lietuvos Stei
giamasis Seimas”. Šiam Seimui 
posėdžiaujant, turėjau laimės 
kurį laiką būti plenumo posėdžių 
ir kai kurių komisijų protokoli- 
ninku. Tad visai suprantamas 
mano dėmesys minėtai knygai.

Knygos pradžioje įžanga — 
žvilgsnis į ankstesnius įvykius, 
pradedant lietuvių tautinių atgi
mimu, nuosekliai primenant jų 
raidą ligi pat Steigiamojo Seimo. 
Paginos žodyje autorė būkštauja, 
kad neišvengiamai bus prie
kaištaujama dėl per ilgos įžan
gos, Tuo tarpu manau, kad ji nė
ra per ilga, o labai vertinga. Joje, 
nors trumpai, paminėti sunku
mai ir kovos, kurias nugalėjus, ir 
buvo įkūnytas Steigamasis Sei
mas.

Trumpais bruožais supažindi
nama su politinių partijų bei 
tautinių mažumų siekiais. Nuro-

mo, veiklos laisvės ir veiklos var
žymo laikotarpius — kietą cari
nės ir bolševikinės Rusijos pries
paudą ir nemalonius savo val
džios dekretus. Nežiūrint didžių __ _  __

--IygU 'rinkimų įsuty^o" demo
kratiškumas ir rinkimų laisvės 
užtikrinimas. Primenama', kad 
priešrinkiminės agitacijos metu 
pasitaikydavę demagogijos ir 
šmeižto, bet nebuvo papirkimų 
ir apgaulės. Bene demagogijai pa
iliustruoti įdėtas vals. liaudinin
kų plakatas, kuriame pavaizduo
ta ponas, pasikinkęs arimui su
vargusius valstiečius, o klebonas 
(taip reikia spėti, nes storas ir 
plikas) rimbu juos plaka. Plaka
te įrašas: “Taip krikščionys de
mokratai ir jų sėbrai duoda lais
vės ir žemės”.

Tokio propagandinio “šedev-

įvairumo, ateitininkija išlaikė sa
vo ideologinių principų visumą 
ir sąjūdžio tęstinumą iki šių die
nų. Jos veikla tebėra plati ir ša
kota, gyva ir idealais papuošta. 

AfeittninJd/os kongresai

Pirmasis ateitininkų kongresas 
įvyko'1920 m. Kaime. Jis glau
džiai siejosi su Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimu, pareikala
vusiu iš ateitininkijos gretų daug 
kraujo aukos, bet suteikusio jai 
veiklos laisvę. Pirmasis kongre
sas pabrėžė ateitininkijos sąjū
džio ideologinį ir ugdomąjį po
būdį. Kaune taip pat įvyko ant
rasis ir trečiasis kongresas, o ket
virtasis 1935 metų kongresas įvy
ko Telšiuose. Vilniuje rengtas 
1940 metų kongresas jau nega
lėjo įvykti — jo ruošą nutrau
kė Raudonosios armijos okupa
cija. Penktasis kongresas įvyko 
beveik po dviejų dešimtmečių 
— 1954 metais Chicagoje. Jame 
buvo priimta naujom gyvenimoruciuuuinų iCUCJa.vijvo vaiu; uau . uuvu pušniui liaujuill gyveniniu

ši, pasitardama su IX-jo kongre-1 sąlygom pritaikyta konstitucija.
so rengimo komitetu, galutinai 
apibūdins tiek idėjinį, tiek ir ki
tus suvažiavimo aspektus. Dar
bas jau turėtų vykti šiuo metu, 
nes AFV jau nustatė tris kongre
so pagrindines temas: Gyvoji 
Dvasia — atsinaujinimo pagrin
das; Kovojanti Lietuva ir ateiti- į doje. Jo nagrinėta mintis 
slinkai; Lietuvių kultūros —kū
rybos puoselėjimas.

Clevelando parinkimas kongre
so vietove yra labai tinkamas — 
ten lengviau suvažiuoti ateiti- 

. ninkijos daugumai negu bet kur 
kitur, o ir lietuvių visuomenės 
veikla Clevelande yra gyvesnė už 
daugelio kitų žymių lietuvių ko- 

' lonijų.
„ Ateitininkija savo veiklos tėk-

ro” valstiečiams liaudininkams

galėjo pavydėti net komunistai, 
nes jie vargu ar būtų galėję ką 
nors “geresnio” išgalvoti... Tik, 
reikia pastebėti, kad tas plakatas 
buvo pagamintas ne rinkimams 
į Steigiamąjį Seimą, bet į trečiąjį 
Seimą. Tuomet soc. dem. adv. L. 
Purėnienė nesivaržydama skel
bė, kad, vykdydamas žemės re
formą, kun. M. Krupavičius įsi
gijęs dvarą... Pastebėjus, kad sa
koma netiesą, ji ramiausiai at
sakė: “Kas čia tokio, jeigu netie
sa, tai atitaisyk”.

Atrodo, kad rinkimuose į St. 
Seimą tokios “sodrios” agitacijos 
(išskyrus komunistus) buvo iš
vengta. Žinoma, buvo (plačiai 
naudojami iš Rusijos parvežti 
krikščionims demokratams pri
metami epitetai: klerikai, juoda
šimčiai, atžagareiviai ir pan. At
sikertant tokie kalbėtojai gal ir 
būdavo pavadinti “bolševikais”, 
kadangi, nieko naujo neišgalvo
dami, vartodavo bolševikinius 
pravardžiavimus, fuk ir pačiame 
Seime debatų metu tokie džen 
telmenai atstovai kaip V. Čepins
kis (psl. 127,8), M. Sleževičius 
psl. 160), St. Kairys (psl. 190,1), 
dr. V. Lašas (psl. 172) nepagai
lėjo krik. dem. epiteto “klerika
lai”. Tai ką kalbėti apie mitingi
nį leksikoną mažiau išprususių 
demagogų? Demagogijos apsčiai 
buvo vartota, svarstant Universi
teto statutą, Žemės reformos į- 
statymą ir Valstybės Konsti
tuciją...

Kai 1920 m. V. 15 d. Kaune bu
vo sušauktas Steigiamasis Sei
mas, buvusiam ūpui ir iškilmių 
eigai pavaizduoti autorė cituoja 
kun. J. Tumo - Vaižganto giliai 
jausmingų išgyvenimų ir šventės 
iškilmių aprašymą. Ir aš turėjau 
laimės tą dieną būti Kaune ir 
jautriai išgyventi St. Seimo susi
rinkimą. Tikrai džiaugsmas šir
dy netilpo... Juk tiek daugel bi
čiulių: M. Krupavičius, A Matu
laitis, Zigmas Starkus, dr. E. 
Draugelis, St. Gruodis ir daugelis

Aleksandras Stulginskis, Steigiamojo Seimo pirmininkas, to paties Steigiamo
jo Seimo išrinktas Lietuvos Respublikos prezidec-u.

kitų... išrinkti St. Seimo atstovais... ’ svarstyti Laikinosios Lietuvos 
Atidariusio St. Seimą Valsty-' valstybės konstitucijos įstatymą, 

bės Preziden‘0 A. Smetonos, vy- J Tik pradėjus svarstyti minėtus į- 
riausiojo atstovo, pirmojo posė-' statymus, iš pateiktų trumpų, 
džio pirmininkės rašytojos Gab- suglaustų atstovų argumentų, 
rielės Petkevičaitės - Bitės nau- matyti ryškus kairiųjų partijų ra
jai išrinktojo St. Seimo pirmi
ninko Aleksandro Stulginskio 
kalbos ir Lietuvos Valstybės ne
priklausomybės proklamavimo

dikalumas ir kietas krikš. dem. 
bloko at stovų atsikirtimas.

Nežiūrint to, priėmus Laikino
sios Lietuvos Valstybės konstitu-

tekstas knygoje paduoti ištisai. cijos įstatymą, gausiausio atsto-
Tdomus A. Smetonos posakis: ‘‘Ši 
diena yra Lietuvai visų prakil-

vų krikšč. dem. bloko pirm. M. 
Krupavičius, atsižvelgdamas į

niausią”... Deja, praėjus vos ket- gresiančius Lietuvai pavojus.
veriems metams, ji buvo jo pa
miršta...

Toliau knygoje rašoma, kaip 
Seimas susitvarkęs savo “kiemą”: 
išsirinkęs prezidiumą, priėmęs 
Seimo statutą, sudaręs svarbiau
sias komisijas, išklausęs daugybę 
sveikinimų St. Seimo atidary
mo proga, pirmon eilėn paskel
bęs Amnestijos įstatymą, ėmėsi

pasiūlė sudaryti visų partijų ko
alicinę vyriausybę. Į koalicinę 
vyriausybę savo atstovus siųsti 
sutiko Soc. liaudininkų dem. ir 
Valstiečių s-gos blokas, Demo
kratinė Lietuvos laisvės Santaros 
part. žydų frakcija ir gudai. 
Soc. dem. ir Tautos Pažangos par
tija įeiti į koaliciją atsisakė, pasi
likdamas opozicijoje.

Ministrų kabinetą sudaryti bu
vo pavesta soc. liaud. dem. ats. 
dr. K. Griniui, kuris iš krikš. 
dem. bloko paėmė du atstovus 
ir vieną jiems artimą nepartinį. 
Kiti visi buvo jo frakcijos ar jam 
politiniai artimi. Pradžioje Mi
nistrų kabinetas dirbo sklan
džiai. Sklandžiai dirbo ir išrink
tos komisijos. Bet plenumo posė
džiuose, kalbant ir viešumai, bu
vo jaučiamas partinis disonansas.

Sklandžiai, sutartinai dirbant, 
buvo sudarytos taikos sutartys su 
keliomis valstybėmis. Ypač svar
bi taikos sutartis buvo sudaryta 
su Sovietų Sąjunga, kuri atsisakė 
nuo visų pretenzijų į Lietuvos te
ritoriją, pripažindama visai ge
ras Lietuvos sienas rytuose.

Steigiamajam Seimui susiren
kant, Vilnius buvo lenkų ranko
se. Kova dėl Vilniaus, ėjusi dip
lomatinėje plotmėje, perėjo į 
ginkluotą konfliktą. Santykių su 
Lenkija sunormavimas pareika
lavo iš St. Seimo ir Vyriausybės 
daug energijos ir apdairumo. 
Konfliktas ir jo sprendimas gana 
plačiai aprašytas. Atsispirti gre
siančiam iš Lenkijos pusės pavo
jui partijos buvo gana vieningos. 
Vilnius, buvęs nepilnus 2 mėn. 
lietuvių rankose, lenkų klasta vąl 
užimtas ir pasiliko jų rankose ligi 
Lenkijos žlugimo 1939 metais.

Nors St. Seimąs gyveno kon
flikto su Lenkija grėsmėje, bet 
komisijos intensyviai ruošė Že
mės reformos įstatymą ir Lietu
vos Valstybės Konstituciją. Ko
misijom intensyviai dirbant, ats. 
A. Tumėno žodžiais tariant, ko
misijoje buvo “Panaudota labai 
daug medžiagos, peržvelgta per 
200 įvairių konstitucijų. Darbe 
sutarė, debatuose nebuvę jun
tama partinių kliuvinių”.

Bet visai kitas vaizdas iškyla, 
skaitant autorės paduotus trum
pus, suglaustus atstovų motyvus, 
pasisakymus. Čia jau ryški parti
nė retorika ir kairiųjų parti
jų priekabingumas, kuris vis in
tensyvėja, artėjant St. Seimo dar
bų pabaigai.

Ir štai, atrodo, visai nelauktai 
1922.1.13 d. M. Sleževičius Soc. 
liaud. dem. ir Valstiečių sąjungos 
bloko vardu perskaitė pareiški
mą, kurį autorė knygoje paduo
da ištisai. Tame pareiškime 
gausu krikš. dem. blokui padary- 

(Nukelaa į 2 psL).

ilgai liudys daugelį šio didingo 
kongreso momentų.

Nepaprastosios konferencijos

Ateitininkijos veiklos lūžių bei 
sunkumų atveju buvo šaukiamos 
nepaprastosios konferencijos. Pir
moji tokia konferencija įvyko 
1917 m. birželio 2-13 dienomis 

Tai buvo 
išėjimas į

Šeštasis ateitininkijos suvažiavi
mas įvyko 1960 metais taip pat 
Chfcagoje, jame buvo iŠkilmin- J Voroneže, Rusijoje, 
gai paminėta ateitininkų veiklos pirmasis ateitininkų
50 metų sukaktis.

Septintasis kongresas buvo su
šauktas 1965 m. Toronte, Kana- 

“ Atvi
rybė laikui — ištikimybė idea
lui” rodo, kad ateitininkai seka 
laiko ženklus ir stovi krikščiony
bės avangarde. 1970 metais aš-

viešumą, Rusijos revoliucijai įsi
liepsnojant Didžioji Voronežo 
konferencija sprendė ateitininkų 
organizacinius, lietuvybės ir vi
suomeninio veikimo bei princi
pų išryškinimo klausimus. Po 
dešimties metų sekančioji konfe
rencija, -vadinama reorganizaci
ne, įvyko Palangoje 1927 metaistuntasis ateitininkų suvažia

vimas prasidėjo su prieškongresi- liepos 15-20 dienomis. Ateitinin- 
ne stovykla Dainavoje ir kongre- ki ja priėmė trijų sąjungų federaci- 
su Chicagoje. Jis žymėjo 60 jos formą, o taip pat prof. St 
metų veiklos sukaktį ir pabrėžė Šalkauskio susistemintą ideologi- 
angažavimąsi Kristui ir Lietuvai: ją,Jebegaliojančią ir šiandien. 
Zmogus-kūrėjas Dievo rankose.! 1947 metų birželio 22-24 die

pergyveno 'veiklos draudi- i “Į septintąjį dešimtmetį” filmas j nomis įvyko uečioji nepaprasto-

ji ateitininkų konferencija Reino 
ekskursijos formoje, Ateitininkų 
federacijai atsikuriant Vokietijo
je. Jos metu ateitininkijos vairas 
atiteko dr. Adolfo Damušio ran
koms, o Ateitininkų tarybos pir
mininku buvo išrinktas prof. A 
Maceina. 1951 metais Rocheste- 
ryje buvo sušaukta ketvirtoji ne
paprastoji konferencija, kuri su
darė Ateitininkų federacijos va
dovybę Amerikoje pagal Palan
goje priimtą ideologiją ir struk
tūrą, nes kelių metų tremtį se
kusi emigracija patraukė didelę 
dalį ateitininkų į JAV. 1963 m. 
buvo sušaukta New Yorko ne
paprastoji konferencija. Pasidali
nusi į keturias sekcijas (organi
zacijos sudėties, jos veiksnių, jos 
reiškimosi ir jos programinių gai
rių), ši konferencija nuodugniai 
išnagrinėjo ateitininkijos veiklos 
metodus bei uždavinius ir priėmė 
tuometinei padėčiai atatinkarrią 
konstituciją. Jos gausūs nutari
mai tebėra ir šiandien aktualūs 
ū sektini. Pažymėtina, kad šalia

federacijos kongresų ir nepapras- Į bulinti. Nors būdami toli nuo 
tėvynės, mes turime telkti visas 
savo jėgas lietuvybės ir ateitinin
kijos veiklai ugdymui.

IX-jam kongresui artėjant, rei
kia plačiosios ateitininkijos veik
los sustiprinimo, kad išjudintu
me ir tuos vyresniuosius, kurie 
jau yra apsnūdę, kad iššauktu
me naują jaunimo veiklos bangą, 
kad pažadintume ideališką nusi
teikimą ugdyti ir gyventi Šalkaus
kio gyvąja dvasia. Visu pirma 
ateitininkija turi išlikti idealų 
siekiančio akademinio jaunimo 
sąjūdžiu. Tik gausios vyresniųjų 
auklėjamosios pastangos suteiks 
jaunimui progų pajusti ir lietu
vių tautos pulsą ir krikščionijos 
gelmėse esamas vertybes. Jaunes
nieji ir vyresnieji visi turėtų pri
sidėti prie kongreso idėjos sukū
rimo ir asmeninio pasiruošimo 
šiai didžiai ateitininkijos šven 
tei. Čia turi pasireikšti pačios 
kūrybiniausios religinės ir kul 
tūrinės mintys, slypinčios mūsų

tų konferencijų, Moksleivių ir Stu
dentų ateitininkų sąjungos pa
prastai šaukia metinius suvažia
vimus, o Ateitininkų sendraugių 
sąjunga susirenka kas treji me
tai. Visos • trys sąjungos ruošia 
metines ir kitokias stovyklas, o 
Moksleivių ir Studentų ateitinin
kų sąjungos taip pat organizuo
ja ideologinius kursus. Kaip ir 
Lietuvoje, taip ir JAV ir Kanado
je, ateitininkija tebėra dinamiš
kai gaivus sąjūdis, kurio dažni 
susibūrimai, šventės, stovyklos, 
kursai įr suvažiavimai atjaunina 
jos laiko tėkmėje besikeičiantį 
veidą.

Kongresui pasirengiant

Nuo Palangos konferencijos 
dienų savo ideologijos pilnumu 
ir organizacinės formos bei veik
los metodų sistemingumu Ateiti
ninkų federacija yra viena iš pir
maujančių viso pasaulio tautų 
jaunimo organizacijsc. Šį pirmu
mą reikia ir toliau plėsti ir to-

vyresniųjų tarpe ir jaunimo gre
tose.

Pasiruošimas kongresui yra 
visai ateitininkijai skirtas užda
vinys. Didinga ateitininkijos pra
eitis ir gyva jos veikla suteikia 
gerą suvažiavimo veiklai bazę. 
Palangos konferencija primena 
organizuotumo reikalingumą di
deliems uždaviniams atlikti. Atei
tininkų Federacijos valdyba mus 
skatina nagrinėti tris temas if 
veiklą kreipti šia perspektyva. 
Galima tikėtis, kad tokia veikla 
daug prisidės prie IX-jo kongrt- 
so dinamikos sukėlimo. Galop 
tik mes patys ateitininkai — 
moksleiviai, studentai ir vyres
nieji Clevelande, Chicagoje, To
ronte, New Yorke ir kitur — ga
lime ir turime sukelti dideli en
tuziazmą prieškongresinėje veik
loje, kad ateitininkijos idealai lr 
mūsų visuotinis dalyvavimas Cle
velando kongreso darbuose duotų 
didelių vaisių ateitininkijai ir vi
sai tautai.

Justinas Pikūnos
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Kodėl laukti, o ne laužti?
Ąrkiv. J. Matulaičio mirties minėjimų proga

STASYS YLA

Prieš trejetą metų teko būti 
Lenkijoj — aplankyti vietą, kur 
Jurgis Matulaitis atnaujino lenkų 
marijonų vienuoliją. Netoli Var
šuvos, Bielianuose, dar tebestovi 
kanaendulų namukai, kurių vie
name jis buvo įsikūręs. Priešais 
juos — baroko bažnyčia, kurios 
išlaukinėj sienoj įrengtas dide
lis spalvotas mozaikinis Dievo 
Tarno paveikslas. Toji vieta bu
vo pažįstama, kai gyvenau, iš
ėjęs iš kaeeto, netoli Varšuvos. 
Tik tada dar nebuvo šios mozai
kos, nebuvo pradėta nei jo beati
fikacija.

Lenkijon buvau nuvykęs dėl 
ko kito. Tenykščiai lietuviai mo- 
josi pastatyti naują paminklą 
dviem buvusiem Stutthofo kali
niam — kun. Alfai Lipniūnui ir 
inž. Antanui Šapalui, palaido
tam Pucke. Norėjo ir didesnių 
šventinimo iškilmių, dėl to kvie
tė tautiečius, gyvenančius tame 
krašte, ir buvusius Stutthofo ka
linius iš Amerikos.

Anksčiau nuvykęs apsižvalgiau 
-Varšuvos bei Krokuvos bibliote
kose ir pastebėjau ypač vieną da
lyką: lenkai labai gerbia savo žu
vusiuosius kare, Varšuvos sukili
me, kacetuose. Prie gatvių ir na
mų (žūties vietose) jiems įreng
ti įrašai, įsmeigtos vėliavėlės, pa
dėtos gyvos gėlės. Tokiame kraš
te mūsų tautiečiai, matyt, jau
tėsi nesmagiai dėl savų kanki
nių Pucke. Jų antkapiai buvo 
aptrūnijusio betono ir už
rašų lentos suskilusios. Jie buvo 
verti didesnės pagarbos, kaip sim
boliai tų aukų, kurias sudėjo ir 
vis tebededa mūsų tauta. O len
kuose neseniai buvo paskelbtas 
palaimintuoju buvęs Ausschwitzo 
kacetininkas poznanietis kun. 
Maksimilijonas Kolbe. Juodųjų 
pranciškonų vienuolis, buvęs 
misionorius Japonijoj, varg
šų globėjas, rasto žmogus (lei
dęs populiarų liaudies dienraš
tį), atsidūręs kacete, savanoriš
kai pasirinko mirti už jauną šei
mos tėvą lenką ir buvo nacių nu
karintas badu. Lyginau mintyse 
jj ir mūsų Sapalą, kuris išgelbė
jo gal keletą dešimčių gyvybių 
tik kitu būdu. Jis su J. Rimašaus- 
ku — vieni du suorganizavo nau
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tų priekaištų. JDėl Žemės refor
mos įst kad: 1 pataikauja dvari
ninkams, 2) nusavinant bažny
tines žemes, reikalauja taikyti ka
nonas, 3) atiduoda daug žemės 
bažnyčioms ir vienuolynams. 4) 
atiduoda kunigams vienuoly
nams ir visokiems dvasiniams or
dinams daug valstybinės žemės 
įr kitokio turto, pvz. trobesius.

Švietimo reikaluos pradžios 
mokyklas nori padaryti konfesi- 
aėmis, versdami mokytojus mo
kyti vienos ar kitos tikybos, lau
žo mokytojų tikėjimo ir sąži
nės laisvę.

Universiteto klausimu, kad: 
“...įstatymo keliu nori pasmaugti 
laisvą mokslo plėtojamąsi, aukš
tokos mokyklos autonomiją ir įs
teigti universitetą tam tikros pa- 
krAįpos, kad fabrikuotų Lietuvos 
'Respublikai tik tokios rūšies in
teligentija, kuri tarnautų kleri- 
kalų tikslams.

■Panašūs .motyvai ir kitais 
klausimais. Pareiškime pripažįs
tama, kad riaba rtinį poli
tini momentą reškia vertinti kaip 
labai rimtą ir pavojingą mūsų 
šalie* laisvei ir nepriklausomy- 
.ber.

Dėl to suversdamas visa atsa
komybę krikš. dem. blokui, M. 
Sleževičius atšaukė iš valdžibs

ją ligoninęį sutempė lovas, mat
racus ir, nesant gydytojo, patys 
gelbėjo, kaip mokėjo, ligoniams. 
Ten pat su jais ir gulėjo. Abu už
sikrėtė dėmėtąja šiltine, tik Ri- 
mašauskas apgalėjo ligą, o Šapa
las mirė; mirė už svetimus, ne
pažįstamus. Ir Lipniūnas išsėmė 
savo jėgas dėl kitų... Mums nea
tėjo į galvą daryti juos šventai
siais, o lenkai per trumpą laiką 
savąjį Kolbę pravedė per visu; 
procesus ir susilaukė jo beatifika
cijos. Ant altorių buvo išstatyti 
jo paveikslai su gėlėmis ir žvaku
tėmis, kai kur ir vėliavėlė
mis, o jo gimtinėj, Pozna
nėj, pradėta statyti didinga 
šventovė.

Lenkai vieną beatifikaciją bai
gia, pradeda kitą, arba keletą iš 
karto. Aš vėl- galvojau, o ką gi 
darysim mes, jei vieną dieną bus 
pranešta, kad Šv. Petro bazilikoj', 
Romoje, skelbiamas palaimintuo
ju lietinis? Kas tuo susidomės ir 
kiek vyks j iškilmes? Gal keletas 
dešimčių iš Europos, pora lėktu
vų iš Amerikos ' — ir viskas. 
Mums palaimintasis ar šventasis 
lyg nieko nesako. O nesako dėl 
to, kad neturim patirties per vi
są ilgą mūsų istoriją. Kazimiero 
beatifikacijos iškilmes atšventėm 
1604 metais Vilniuje, atsidžiau- 
gėm ir užmiršom. Ar neturėjom 
daugiau kandidatų į altoriaus 
garbę, ar tik nesirūpinom, o gal 
negalėjom dėl baisiai nepalankių 
istorinių sąlygų? Šio šimtmečio 
pradžioj pasauliečiai rašė pop. 
Leonui XIII, prašydami beatifi- 
kuoti Merkelį Giedraitį ir And
rių Rudaminą. Pakalbam apie 
arkivyskupus — kankinius Matu
lionį ir Reinį, Pabrėžą ir Valan
čių, Šalkauskį ir Dovydaitį, Peč- 
kauskaitę ir Lipniūną, bet jokio 
žingsnio nesam padarę.

Vienintelis, kurį turim beatifi
kacijos vyksme, yra arki v. Jurgis 
Matulaitis. Formalus procesas 
jau baigtas, o apie beatifikaciją 
dar niekur nieko. Ko gi trūksta? 
Teko būti Romoj tais metais, kai 
susidegino Romas Kalanta. Itali
jos spauda, televizija, radijas skel
bė naujus susideginimus. Ant 
sienų pasirodė užrašai: 11 viva 
Lituani Catolici! 11 viva Lituania

savo frakcijos ats. dr. K. Grinių. 
Dėl to įvyko vyriausybės krizė. 
Duotas platus 1922. m. 11.17 d. 
St. Seime posėdyje krikš. dem. 
lyderio M. Krupavičiaus atsaky
mas į minėtą pareiškimą.

Išnagrinėjęs papunkčiui pada
rytus priekaištus, M. Krupavi
čius rado, kad jie nepamatuoti ir 
neteisingi, nes krikščionių demo- 
ratų blokas nieko nusikalstamo 
nėra padaręs, kas būtų pagrįsta 
priežastis skaldyti buvusią vie-
nybę ir nors trumpam trukdyti i Purickį toje byloje išteisino.

lUdauf J Stefcianiiį Mat BtevlUkyj* latoaviiao vietoje bairaotojų tie

siog spūstis

Ariuv. Jurgio bareljefas sarkofage, Marijampolės baž-

Catoliea liberata de USSR! II 
viva Juventu Lituana Catolica!

Vieną dieną pakvietė pietų tris 
lietuvius palankus kardinolas. 
Jam ir buvo iškeltas klausimas, 
ar Vatikanas nieko neketina da
ryti? Lietuvių tauta yra despera
cijoj, jei jau žmonės deginasi... 
Tautai reikia moralinės paramos. 
Ar negalima paskubinti Matulai
čio beatifikacijos?

— O kaip paskubinsi, kad rei
kia dviejų stebuklų, — įsiterpė 
lietuvis romėnas.

— Stebuklus daro Dievas, o 
šventajam užtenka dorybių, — 
atsikirto pirmasis. — Argi popie
žius, atsižvelgdamas į dabartines 
sąlygas, negalėtų dispensuoti nuo 
stebuklų? Juk Lietuvoj joks gy
dytojas neduos parašo tokiam 
reikalui...

Nežinia, šis pokalbis, ar kitos 
priežastys “atskraidino” iš Vati
kano vieną monsinjorą čia, Ame
rikon. Jis aplankė keletą vieto

administraciįos aparato darbą.
Tad ir visą atsakomybę dėl to 

darbo trukdymo suvertė LSD ir 
VS St. seime frakcijoms.

Autorė pastebi, kad vyriausy
bės krizė Įvyko ne vien dėl koa
liciją sudariusių partijų birikų 
nuomonių skirtumo. Didelį vaid
menį suvaidino išgarsėjusi tuo 
metu užsienio reikalų ministrui 
dr. J. Purickiui iškelta byla dėl 
spekuliaeiįos, iš kurios pelnėsi ne 
tik daugelis kitų žmonių, bet ir 
pats dr. J. Purickis. Nepasakyta, 
tačiau, kad Vyr. tribunolas dr. J.

vių, susitiko su dvasiškiais ir pa
sauliečiais. 'Kalbėjo apie popie
žiaus rūpestį Lietuva ir apie Ma
tulaičio beatifikaciją.

— Kas iš to, jei beatifikacija 
bus nudelsta dar 10 ar 15 metų. 
Tautos dvasia gal jau bus pa
laužta... Matulaitis tokia didelė 
asmenybė, kad, jį iškėlę, duosit 
švyturį ne tik mums, bet ir visai 
Bažnyčiai.

— Bepįga jums, italams, — 
kalbėta toliau, — gaunat šventą
jį kas antri, treti ar penkti me
tai. Mes neturim jau ketvirtas 
šimtmetis. Neturim net patyri
mo, ką reiškią laukti šventojo. 
O tauta nemažiau šventa. Kiek 
šventų motinų, herojiškų tė
vų, o dabar kiek jaunimo! Jūs 
kalbat apie Matulaičio procesą... 
Gerai, bet mums to per maža. 
Lenkai gavo Kolbę — šio karo 
kankinį, duokit jnums Matulio
nį — kitos sistemos dabartinį 
kankinį..,

Sudatyti naują vyriausybę bu
vo pavesta inž. E. Galvanauskui, 
žinomam iš senesnių laikų 
demokratui, liberalui, kuris vas. 
m. 8 d. pristatė jo sudarytą mi
nistrų kabinetą iš 5 nepartinių 
liberalų ir 2 krikščionių demo
kratų bloko žmonių. Pakritikavę 
ministro pirmininko deklaraciją, 
kairiosios Seimo frakcijos liko o- 
pozicijoje.

Išsprendus vyriausybės krizę, 
St -Seimas ėmėsi spręsti pagrin
dinius įstatymus. Pirmiausia bu
vo priimtas Universiteto Statu
tas. Prieš balsuojant, kairiųjų 
frakcijų atstovai maždaug pa
kartojo jau minėtus priekaištus. 
Bet 1922 m. kovo 31 d. St. Seimas 
en bloc Universiteto Statutą pri
ėmė. Autorė konstatuoja: “Netru
kus Lietuvos Universitetas iapo 
rimtu mokslo židiniu, ruošusiu 
įvairių sričių specialistus ir puo
selėjusiu lietuvių tautinę kultū
rą”. Sekė Žemės reformos įst. 
svarstymas. Autorė ir čia trum
pai, objektyviai duoda svarbiau
sius ginčų argumentus. Priekaiš
tai pozicijai maždaug kartojasi. 
Balsuojant, už įstatymą balsa
vo krikščionių demokratų blokas 
ir 1 nepartinis. Prieš balsavo soc.

Į dem. ir 1 v.l. — viso 7 ats. LSLD! nedidelėmis pataisomis. Bet buvo 
4 ir Vai. s-gos atstovai susilaikė. paTagrafų dėl kurių buvo «mar- 

Autprė teigiamai vertindama pe-1 kjaf rasigi,včvia Vis išlįsdavo tos
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nbtrūkiB Lfėtwvą ' palietė ūkio’

Monsijoras klausėsi, kai ką žy
mėjosi, pagaliau klausiamas, ką 
turim daryti dėl Matulaičio, 
patarė rašyti prašymus popie
žiui. Taip prasidėjo akcija kolo
nijose — su Matulaičio minėji
mais ir parašų organizavimu po
piežiui.

Krypsnis į popiežių yra tik vie
na akcijos pusė. Reikia antros. 
Karią Kunigų Vienybės posėdy
je, pasidalinus įspūdžla’s ap'e Ko
mes svečio vizitą, iškilo toks klau
simas. Čia gimę kunigai — val- 
dybjninkai pastebėjo, kad ne tik 
žmonės — jų para piečiai, bet ir 
tie patys beveik n;eko nežino apie 
D ievo Tarną. “Duokit medžia
gos, kad galėtume žmonėms jį 
pristatyti”.

Beatifikacijai, atrodo, dar ne
paruošta dirva pas mus pačius. 
Paskaitom (jei kas skaito “Lai
vą”), kad Matulaitis buvęs šven
tas vienuolis ir Vilniaus vysku
pas. Kai kas žino daugiau: bažny
tinės Lietuvos provincijos steigė
jas, konkordato tarp Lietuvos ir 
Vatikano parengėjas. Ar daug kas 
žino. kad buvo žymiausias mūsų 
sociologas ,krikščioniškosios akci
jos akstintojas, žemės reformos 
rėmėjas?

Ar žinom, kodėl atsisakė gar
bingos ir sėkmingos profesūros 
Petrapilyje ir tapo vienuoliu? No
rėjo pabėgti iš pasaulio — užsi
daryti už mūrų? Ne! Vienuoly
no reikėjo ne jam, o Lietuvai, nes 
rusai buvo juos sunaikinę. Socio
logas žinojo, kad gerai organizuo
ti pasišventusių žmonių bran
duoliai gali atlikti tautoj "neap- 
skaičiuojamai didelį vaidmenį — 
dvasinį, ugdomąjį, kultūrinį ir 
socialinį. Štai ko jis norėjo, at
kurdamas vienuolynus.

Buvo nepaprastų gabumų 
žmogus ir geriausias profesorius 
akademijoj — gilios minties, 
įžvalgus gyvenimo problemoms. 
Savo gabumus palenkė visuome
nei, darbininkijai, vienuolijoms 
atkurti. Įsiliejo mūsų tautos at
gimimo srovėn kaip naujas dva
sinis raugas su didele jėga, apsis
prendęs eiti absoliučios aukos ke
liu. Šventojo veikla buvo prideng
ta tuo metu būtino atsargumo ir 
jo paties didelio kuklumo, dėl to 
ilgą laiką mes taip maža apie jį 
težinojome.

Beatifikacija yra toks vyksmas 
— ilgas ir sunkus, — kuris tačiau 
viską surenka ir perleidžia per ty
rinėjimų rėtį, pasveria. Jeigu po 
to skelbiamas palaimintuoju, tai 
reiškia, kad asmuo yra dvasios, 
charakterio, dorybių, herojinio 
gyvenimo pavyzdys. Turėti tokį 
žmogų iš savo tautos, reiškia tu

krizė, ...tačiau mūsų kraštas, ją 
atlaikęs, sparčiai ėmė žengti viso
keriopos pažangos keliu”. Prieš 
I pasaulinį karą iš Lietuvos kas
met emigruodavo 30-40 tūks
tančių žmonių, tai 1938 m. vos 
706 asmenys. Žinomas prancūzų 
žurnalistas Henri de Chambon 
taip apibūdino mūsų žemės 
reformą: “Išmintingai ir kruopš
čiai paruošta, reforma buvo di
delis teisingumo ir tolimo numa
tymo socialinės srities darbas”. 
Bet ji nepatiko mūsų priešams.

Kretingoje kalbantis su oku
pantais vokiečiais, jie paklausė, 
kiek žemės turėję Tiškevičiai. 
Tiksliai nežinodamas, pasakiau, 
kad kelias dešimtis tūkstančių 
ha. ‘Veriluchte diese Boden Re- 
form”, nusikeikė vokietis. Pasau
linio garso įgijo mūsų reforma ir 
jos vydkvtojas kun. M. Krupavi- 
či us.

Sekė pats svarbiausias St. Sei
mo punktas: Lietuvos Valstybės 
Konstitucija. Jos projektą ruošė 
14 asmenų komisija, sudaryta iš 
visų frakcijų atstovų. Projektą 
priėmus be didesnių ginčų, prasi
dėjo diskusijos, projektą skaitant 
papunkčiui. Ištisi paragrafai bu 
vo priimami be diskusijų ar su

(Nukelta į B f«L)

rėti visuotinai pripažintą švyturįl 
ne tik sau, bet ir žmonijai... Šven
tasis turi ką nors pasakyti šiems 
laikams, o Matulaitis tikrai turi. 
Kardinolai, kurie dalyvauja jo ty
rinėjimų vyksme, esą nustebinti, 
koks aktualus Matulaičio pavyz
dys nūnai. Daug dalykų, kurie 
iškilo Vatikano II suvažiavime,į 
Matulaičio jau buvo skelbiami; 
ir vykdomi prieš 50 metų.

Beatifikacijai reikia stebuk
lų... Bet ar ne stebuklas, kai pa
ti beatifikacija prikelia mirusį ir 
jis pradeda švitėti, kalbėti, veik-! 
dinti daugelį. Šventasis betgi pra
byla per savo tautą ir jos istori-j 
ją. Pasauliui jį pristato savos tau- , 
tos biografai. Jį ir sutinka išskės
tom rankom pirmiausia savoji 
tauta. Naujas šventasis “įsipilie-

TeL PR 8-8229

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GėRKLfiS LIGOS 
2858 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologinė Chirurgija 
6449 So. Pulaski Road (Cravrford 

Medical Building). TeL LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8004.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Center 
<132 So. Kedzie Avenne

Vai.: pirmad., antrad. ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 1 iki 3 vai.

Pagal susitarimą.
Ofiso telef. WA 5-2670 

Rezid. tel WAIbrook 5-3048

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 888-2288

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet.
Antrad., penktad. 1-5, treč. ir šeštad. 
tik susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street

TeL — GR 6-2400

VaL: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt. 
10-4; šeštad. 19-3 vai. .

Ofs. tek 785-4477; Rez. 246-2839

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Specialybė — Nervu ir 
Emodinės ligos

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą.

Rezid. teL — GI 8-6873

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

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Avė. WA 5-2670

Valandos pagal HU&ilarim*. Jei ne
atsiliepia skambinti: MI 2-0001.

DR. A. 8. GLEYECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tet — BE 8-5893

Specialybė Akių ligos 

8907 VFest lOSrd Street

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tet — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEYIČIUS
J O K š A

VAIKŲ LIGOS

2656 Wert 63rd Street

Pirmad.. antrad.. ketvirtad. ir penkt. 
nue 12 iki 2 vai. Ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. FO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. IENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą

DU K. A. JUČAS,
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 

5214 No. We»tero Avenue 

1002 No. We»tern Avenue 

Tel. atsakomas T? valandų 

489-4441 — 861-4606

įstaigos ir buto teL 652-1381

DR. FERD. YYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA

1407 S. 4M8i Coort, Cicero 

10-12 ir 4-7

trei. ir Įeit

tina” pasaulyje tik per jo kilmės 
kraštą. Jei mūsų tauta turi ką pa
sakyti pasauliui, — o ji turi, — 
dabar yra proga pasakyti per Ma
tulaitį.

Jei beatifikacija mums buvo 
lyg iškritęs arba neįkritęš! reika
las lietuviškon — krikščioniškon 
sąmonėn, tai laukti, kol toji są- 
itionė pati išbus arba pribręs, 
reikštų laukti dar šim1 trečius. 
Ir kodėl laūkti, o ne laužti? Ko
dėl nedrumsti negirtinos ^ramy
bės? Dabar proga, arba tokias 
greit neturėsim ir nebus ko kal
tinti, tik save pačius. Mafulaitis 
tik pradžia, kurią reikia baigti. O 
toliau eiti prie minėtos eilės kitų, 
ypač didžiųjų dabarties kanki
nių. fj

< • - fė-

Tel. ofiso ir buto: OLympie 2-4159

DR. R. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR-CHIRURGAS 

1443 So. 50tfa Avė., Cicero

Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vatvak
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 13- iki 4 vai. popiet.

TeL REliance 5-1811.'

DR. WftLTER J. KIRSTU*
(lietuvis gydytojas}

3925 West 59th. Street

Vai.: prirmad., antrad., ketvirtad. U 
penktad. nuo 12-4 va., popiet- ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCMKfŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTE --. 

MEDICAL BCTLDING-
7156 South Western Avenue. 

Valandos-: Kasdien nuo 10 va., ryto 
iki 1 vai. popiet.

Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 2S9-291D
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street

(71-oe ir Campbell Avė. kampas) 
Vai: pirmad., antrad., ketvirtad. k 

penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik sueitaraa

OPTICAL STCOIO

VIOLETA KAROSAM*
7051 So. Washtenaw. Tel. 778-6764 
• Pritašomi akiniai pagal gydytoju

receptus.
Didelis akinių rSibų pasirinkimas. 
Vai.: pirm., antr., penkt. 10-6:80

Ketv, 1-8 v. vak. šešt. 10-4 V. p. p.
Trečiadieniais uždarytai.

Telef. — 282-4422

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS — CHLRURGUA 

Ofisai:
111 NO. WABASH AVĖ.

4200 NO. CENTRAL AVĖ. 
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLEČIAS
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS ’

2618 W. Tirt St — TeL 737T-8149

Tikrina akis. Pritaiko akintas ir 

“Contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tre&

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGRJA 

2656 W. 6Srd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 

ir ketv. nuo 5-7 vakare.

Ofiso tet 776-2880, rez. 44S-554S

DR. J. J. SIMONAITIS
G Y D Y U) J A S 

Adresas 4255 W. 6>rd Street 

Ofiso telef. RE 5-4414 
Rezidencijos telef. GR 4-0487 

VaL: pirmad., antrad. ketvirtad. ir

penktad. nuo 1 iki S vaL

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika ir moterų ligos
Ofisas ir rez. 2652 W. 5O«b SL 

Tel. * FRnepee* 4-lMB
Ofiso vaL: pirm., antr.. treč. lr 

penkt. nuo 2-4 vaL ir 6-8 v. vak. 
Še5L 2-4 p. p. Ir kitu laiku

Ofiso tel. HE 4-2123, namų OI 8-4144

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71»t Street 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. Ir penktad. 
2-S lr 6-7 — iŠ anksto susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6444

DR. F. C. imSKNNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8167 Wesf 71rt Street

Vaiandoo: 1-6 vai. popiet.
Treč. ir SeStad. pagal susitarimų.

Ofiso teL 586-3166; namų 636-4850

DR. PETRAS ŽUOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6284 S. Narragansett AVe.
VaL pirm., antr., ketv. ir poaltL 2-7 

D&zal anaifari—
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Aksominių gelmių dailininkas
Vladislovo Žiliaus darbų paroda M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chieagoje
r

KELIONĖ
PRANAS VISVYDAS

KAZYS BRADŪNAS

Bene pirmą kartą tokia nau
jiena: okupuotoje Lietuvoje su
brendusio dailininko individuali 
kūrybos paroda išeivijoje. Su
prantama, kad ji smalsumą 
Žadina ir traukia. Tai liudijo ir 
sausakimšai žiūrovais perpildyta 
M. K. Čiurlionio galerija, Jauni
mo centre, Chieagoje, parodos ati
darymo vakarą, sausio 14 d.

Kaip žinome, dailininkas Vla- 
Bislovas Žilius (g. 1939 m.) pra
ėjusiais metais, susikirtęs su kūry
binę laisvę varžančiu režimu, pa
sitraukė iš okupuotos Lietuvos i 
Vakarus. Šiuo metu su žmona 
gyvena New Yorke, bet, kaip at
bodo, labiau norėtų įsikurti Chi
eagoje, jeigu tik atsiras čia pa
tenkinamos darbo sąlygos.

Dabar vykstančioje parodoje, 
Chieagoje, dailininkas išstatė per 
50 savo darbų. Dauguma jų ta
pyba, bet netrūksta ir grafikos. 
Tiek tapyboje, tiek grafikoje Vla
dislovas Žilius, galima sakyti, 
yra lygiai stiprus ir išradingas.
' Parodoje matomoj grafikoj do

minuoja ir labiausiai žiūrovų akį 
patraukia “Vilniaus legendų 
ciklas (cinkografija), sukurtas 
1967 metais. Keturi “Modus vi- 
wndi” ciklo (ofortas) paveikslai 
taipgi sukurti 1967 metais. Prie jų 
šliejasi ir daugiau to pat meto 
piešinių. Kai tapyboje dailininkas 
žiūrovą džiugina darbais, atlik
tais daugiausia 1971-1976 metų 
laikotarpyje, tai parodoje naujes
nės grafikos lyg ir-pasigendame, 
apgailestaudami, nes anksčiau 
Sukurtoji akį labai pririša ir pro
vokuoja klausimą: kodėl jos nėra 
$u pastarųjų metų datomis? Negi 
Y. Žilius gręžtųsi nuo jo rankai 
gana būdingos ir paklusnios gra
fikos?

Parodos lankytojai, daugiausia 
būriavosi kaip tik prie juoda-bal
ta kontrastu - atliktų“Vilniaus le
gendų”. Ir pirkėjų šiam ciklui 
netrūko. Jame dailininkas mus 
nukelia į detalėmis kiekvienam 
savą, bet ne šiandieninį Vilnių, o 
į aną pirmapradinėmis legendo
mis ir gotikinių linijų skliautais 
gaubiamą Vilnių. Būdingos se
najam Vilniuj atributikos, nuo 
smulkaus mūro ornamento iki 

- atpažįstamos senamiesčio gat 
: velės siužeto, čia yra tiek daug, 

kad prie kiekvieno paveikslo ga 
li ilgai, ilgai prastovėti, laiką vi
sai užsimiršęs. Įdomu, kad Vil
niaus temų grafikoje Vladislovui 

' Žiliui beveik neegzistuoja baro
kiniai, klasikiniai ir šių dienų 
modernieji Vilniaus kontūrai bei 
detalės. Smailu gotikinu skliau 
tu susitinkančios linijos yra šių

V. Žiliaus darbų stichija. Tai, 
tur būt, ta istorijos ūkų pridengta 
epocha, kada šiame mieste pir
mą kartą lietuviškoji pagonybė 
susitiko su lotyniškąja krikščio
nybe, ir miestas, savo dvasioje 
dar pagoniškas, jau ėmė gyventi 
ir gotikinėje Vakarų kultūros tėk
mėje. Gal todėl ir neatsitiktinai 
šiuose Vladislovo Žiliaus darbuo
se šalia gotikinių architektūros 
'ormų taip gyvai plazda dar se
nesnis Lietuvos ir Vilniaus kul
tūrinių sluoksnių klodas, kurį Ži- 
iaus grafikos darbuose simboli

zuoja žalčių ar gyvačių pavida- 
ai. Tai pažįstamos formos iš lie

tuviškų pasakų ir iš Čiurlionio vi
zijų. Tik Žiliaus grafikoje žalčių 
brmos yra tiek dinamiškos, tiek 
sukaupta jėga pritvinkusios, kad 
vienur jos liejasi lyg nesustabdo
mų liepsnų tvanas, kitur susisu
kusios į spyruoklę, lyg akimirko
je prieš šuolį. Žinoma, šią žalti- 
nę simboliką ar realybę žiūrovui 
valia aiškintis, kaip jam pačiam 
arčiau prie širdies, įžiūrint joje 
ne tik tūkstantmetę, bet ir šian
dieninę tikrovę.

Savo grafikos darbuose V. Ži
lius yra lengvai balansuojančios 
linijos virtuozas. Tačiau vienišos 
linijos funkcijos, ypač “Vilniaus 
legendų” cikle, beveik neranda
me. Žilius yra čia linijos pluoštų 
meistras. Linijos driekiasi čia 
grįžtėmis, lygiai kaip žmogaus 
raumenų skaidulos, apkrautos 
judesio jėga.

Pereinant prie tapybos, galime 
pasakyti, jog dailininkas su 
įkvėpta nuojauta labai tikrai iš 
karto sprendžia visas spalvines ir 
kompozicines, plokštines ir gilu
mines problemas. Ta prasme Ži
liaus tapybos darbai neatsiduoda 
kankinančio darbo prakaitu, o 
dvelkia polėkiu ir įkvėpimu. Tai 
dar nereiškia, kad jie yra impro
vizaciniai. Anaiptol. Kiekvienas 
paveikslas yra nutapytas sąžinin
gai iki tobulo atbaigimo. Ir iš re
zultato matai, kad jis atliktas ne 
įsikalbėto, be tikro talento.

Labiausiai reikia džiaugtis pa-’ 
čiais naujausiais darbais, kurių 
eilėje jau yra sukurtų praėjusiais 
1976 metais New Yorke. Pa
veikslai yra tikra aksominių gel
mių poezija. Tai neišmatuojamos 
gilumos, tačiau į kurias puolęs, 
atrodo, nesusimuši. Aksominio 
minkštumo mėlynos, žalios, 
rausvos, pilkos ir kitokios spal
vos, ar jos būtų debesų, augalų, 
koralų, vandenų ar uolų formose, 
vis tiek aksominiu minkštumu 
plaukia begalybėje, tiesiog prara
dę savo fizinį svorį. Aksominis 
spalvos švelnumas nepraranda-

Vladislovas Žilius Vilniaus legendos (cinkografija, 1967)

R. K.

Vedė per miegantį slėnį 
žydrojo lūkesčio draugas- 
eglės Saka pasipuošęs, 
savo ramybėn įaugęs.

Miesto langai tylėjo, 
tartum bestygės gitaros. 

Vienišas kiemo kaštanas 
rodėsi tėviškai geras.

Mintys pynėsi juostom 
žingsnių taikioj kantilenoj. 
Ūkana svaigdama guodės 
skylančiai fabriko sienai.

Guostis ir klausti norėjau 
žydrojo nerimo draugo: 
Argi nakties viešpatijoj 
galima tikslą išsaugot?

Ar ne vaiduoklio akys 
blizga už rampos sienojų f 
Ar ne spygliuotoje lūžtvėj 
pasmerktas žodis alsuoja f

Ar neatrodo, kad žingsniai 
lūkesčiui nežada nieko? 
Aštrios likimo drožlės 
randus praeiviui palieka.

Grįžkim, bičiuli mielas, 
grįžkim į vinkšnų bulvarą. 
Ne, neatsakė... Tylėjo, 
balsą kelionėj uždaręs.

Sankryžų kliedinčios raidės 
atspindžius gimdė akyse.

' Jau sudundėjo vagonai. 
Gelžkelio bėgiai ištįso.

Garvežio dūmuos išniro 
kalno šlaitai. Pagražėjo

kelias. Tarytum žibintas 
žengė vilties korifėjus.

Štai, pamačiau, kad neša 
fleitą, gėlėm padabintą.
Argi ne eglės šakelę, 
alko ramovėj nuskintą.

Štai, pamačiau ir sode 
niūrų granito paminklą. 
Kelios atbėgo eglaitės. 
Klevas ir beržas palinko.

Laurai, liekni kiparisai, 
ūko pravirkdytos rožės, 
gedulo žavūs vainikai 
sodo krūtinę apgožė.

Baltos kamelijos žiedas. 
Lengvas jaunystės suolelis. 
Mano bičiulis sustojo, 
nužvelgė prarastą kelią.

Fleitą prie lūpų priglaudęs, 
tyliai pradėjo sau groti. 
Aukso plaukais pasruvo 
juosvas apylinkės plotas.

Liūdno grojimo upokšnis 
plaukė į miegantį slėnį. 
Medžiuos garsai pasigirdo. 
Švito akiračio plėnys.

Tvoros, namai, šventovių 
stiklo spalvingi niuansai 
tryško iš miesto žaizdro, 
laisvės sapnais apsidangstę.

Meilės daina nutrūko, 
saulės kraščiukui sutviskus 
Draugas mane pastebėjo-. 
Tarė: Dabar jau sugrįžkim.

Žengęs arčiau, apkabino, 
skruostą švelniai pabučiavo, 
įteikė feitos šakelę — 
nebaigtą liūdesį savo.

Dingo... O Dieve! Nustebęs 
sodo lapijoj dairiausi... 
Laimine bundančią žemę 
saulė ir tolimos dausos.

KNYGA APIE STEIGIAMĄJĮ SEIMĄ

1975)

Vladislovas Žilius

mas net ir ten, kur drobėje kun
kuliuojančiai verda pirmykštė vi
satos energija, kaip “Juodajam 
paveiksle” (Nr. 2). Ne viename 
darbe dailininkui pasiseka kone, 
neapibrėžtą, siurrealistinę, for
mą darniai suvesti su geometri
nių linijų spalvomis. Vienuose 
darbuose lyg pirmapradžių ele
mentų, masių ar augalų laisvi 
kontūrai aksominiu lengvumu 
plūduriuoja drauge aukštybėse ir 
gelmėse. Kitur tačiau labai kon
struktyvių, geometrinių fromų 
architektūros tampriai sukabintos 
plokštumos ar perspektyvos rė
muose. Sitai liudija, koks vis dėl
to platus yra Žiliaus teptuko ir 
minties diapazonas. Štai sakysim, 
paveikslas, pavadintas “Ten už 
jūrų žalių” (Nr. 3). Jame iš cent
rinio šviesos taško, lyg iš kokios 
pirmapradės Alfos, centrifūginiu 
judesiu trykšta geometrinės ir ne
apibrėžtos spalvinės formos, to
lyn nuo šviesaus centro vis tam
sėjančios, bet nesulaikomos ju
desyje. O štai ir kita drobė, kuri 
pavadinta “Raudonas paveiks
las” (Nr. 7). Viskas jame su
konstruota tiksliai architektūri
nių formų begalinėje, bet stabilio
je perspektyvoje, jog imi tikėti, 
kad čia Žilius chaotiškų formų 
Grand Canyoną privertė paklus
ti io valiai ir tanti klasiškai ie»

Portretas (aliejus 1975)

ometriniu, tiksliai architektūri
niu.

Įspūdine ir tapybine prasme 
galima būtų rašyti čia apie kiek
vieną V. Žiliaus paveikslą, tačiau 
nenorime tuo apibrėžtumu var
žyti ir žiūrovo kūrybinio žvilgs
nio. O akyliems atradimams čia 
begalinės platumos.

Su paroda atsisveikinant, dar 
stabtelkim prie paveikslo “Juo
dos rožės” (Nr. 11). B karto 
nugrimsti į kažkokią čiurlionišką 
nuotaiką, lyg paveikslas mistiš
kai susišauktų su Čiurlionio ty
linčiu varpu ir miegančiu, kažkur 
nskendusiu “Saulės” sonatos” 
pasauliu. Ir šiame Žiliaus paveiks
le viskas suguldyta į didingų for
mų sarkofagus. Viską gaubia taip
gi aksominio minkštumo tamsa. 
Tiktai paveikslo gelmių tolybėse 
dar šviečiasi paskutiniai dingu
sios saulės atspindžiai. O viską 
uždengia liūdnų, juodų rožių žie
dai, lyg būtų numesti atsisveiki
nimui ant karstų. Paveikslas su
kurtas dar Vilniuje 1974 metais. 
Tačiau paveikslas nei savo me
lancholija, nei savo sarkofagais 
mūsų kažkaip nebaugina. Juo la
biau, kad savo tarpe matome gy
vą, laisvą ir kūrybingą dailinin
ką, dabar klausantį tik savo šir
dies balso.

Parodą surasi* Santara -Svie-

(Atkelta iš 2 pusi.)
nuoširdūs pranašavimai, kaip 
ir svarstant kitų įstatymų projek
tus.

Prieš priimant Konstitucijos 
įstatymą, pateikti platesni opozi
cijos frakcijų pareiškimai. M. 
Sleževičius LSLD ir VS. vardu 
savo pareiškimą baigė, kad Kon
stitucijos balsavime nedalyvaus, į 
sudėdamas visą atsakomybę už 
Konstituciją ir vaisius bei pasek
mes krikščionių demokratų blo
kui. Soc. dem. frakcijos trys ats
tovai viens po kito skaitė atsto
vo St Kairio paruoštą pareiški
mą, pasisakydami iš esmės, ne
žiūrėdami pirmininko įspėjimo, 
kad galima kalbėti tik dėl balsa
vimo. Išvadoje socialdemokratai 
taigpi pareiškė, kad balsavime 
nedalyvaus.

Kun. M. Krupavičius, visą si
tuaciją plačiau motyvavęs, pa
reiškė: “Kadangi Lietuvoje yra 
įvesta tokia vidaus tvarka, kuri 
priduoda Respublikai reikalin
go stiprumo ir atsparos gin
tis nuo vidaus ir išorinių prieši
ninkų... tad Krikšč. dem. parti-

sa. Paroda M. K Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo centre, Chiea
goje, atdara dar šiandien ir ry
toj nuo 11 vai. ryto ild 8 vai. vak.

ja, ūkininkų S-gos ir Darbo Fede
racijos frakcijos balsuos už" šią 
konstituciją.

Už Lietuvos Konstituciją bal
savo: KD blokas, vienas neparti
nis, žydų frakcija be vieno. Prieš 
— 1, Susilaikė Soc. dem. ir SLD 
bei Vals. s-ges bloko atstovai. 
Lenkai ir vokiečiai balsavime 
nedalyvavo. Autorė pažymi, kad, 
nepaisant didelės kairiųjų partijų 
opozicijos, Lietuvos Valstybės 
Konstitucija kai kurių jų pačių 
pripažinta kaip viena iš moder
niausių, pažangiausių ir demo
kratiškiausių konstitucijų. Dide
lis valstvbinės teisės autoritetas 
prof. M. Roemeris teigiamai ver
tino konstituciją, kuri “Stipriai 
išreiškė parlamentarinę sistemą 
prancūzų pavyzdžiu “ir yra” vie
ningas, logiškas vienetas — vie
nos kūrybinės minties išdėsty
mas”.

Priėmus savosios valiotos įsta
tymą, kuris buvo priimtas vien
balsiai, ir dar keletą mažesnių 
įstatymų, Steigiamais Seimas sa
vo darbą baigė 1922 m. spalio 7d. 
Per beveik 29 mėnesius jis susi
rinko į 257 posėdžius.

Baigdama Steigiamojo Seimo 
darbų aprašymą, autorė pastebi: 
“Žinant kokie sunkūs ir pavojin
gi buvo laikai, kiek teko iškentė
ti nepriteklių, kaip neprityrę ir

daugiausia jauni buvo atstovai, 
tenka tik stebėtis jų kūrybingu
mu ir produktyvumu”.

Pabaigoje aprašyta techniki
nė darbo dalis, suminėta ryškes
nės atstovų asmenybės ir nuro
dyta Steigiamojo Seimo reikšme. 
Duodama sinchroninė lentelė 
svarbesniųjų etapų Lietuvos ke
lyje į Nepriklausomybę bei Stei
giamąjį Seimą ir įvykių Steigia
mojo Seimo sesijos metu. Nuro- 

1 dyta gausi bibliografija.

Knygos stilius lengvas. Daug 
nuotraukų, bene 52 puslapiuose. 
Grupinėse nuotraukose pasitaikė 
kai kurių netikslumų. Žinoma, , 
•po 54 metų sunku visus atpažinfi. 
Lietuvių konferencijos StockhąJ- 
me nuotraukoje (psl. 11) stovi 
trečias iš kaitės J. Aukštuolis. 
KrikšČ. dem. bloko nuotraukoje 
(psl. 82)) 30 su klaustuku pat.
P. Lumbis, iš tikrųjų yra J. Va lie
ki s, 40 paž. neatpažintas yra K. 
Bražėnas, 46 paž. neatpažintas 
yra P. Lumbis. Ūkininkų S-gosfr. 
(psl. 148) 4 iš kairės paž. P. 
Lumbis, yra J. Valickas. Darbo 
Federacijos nuotr. (psl. 202) sė
dįs 1 iš dešinės paž. neatpažin
tas yra A. Simanauskas.

Aplamai visa knyga yra labai 
vertinga, kruopščiai, objektyviai 
atlikta studija, aiškiai nušvie
čianti Steigiamojo Seimo darbus.

•W
u*"t

Amm li Steigiamojo
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Ričardas Daunoras dainuoja Briuselio operoje
Ričardas Daunoras, buvęs Vil

niaus operos solistas, kuriam ne
seniai buvo pripažintos politinio 
pabėgėlio teisės Prancūzijoje, yra 
pakviestas dainuoti Briuselio (Bel
gijoje) karališkajam “La Mon- 
naie” teatre (Theatre Royal de 
la Monnaie). Jis jau pasirašė su
tarti šešiems Verdi “Aidos” spek
takliams, dainuos Egipto kara
liaus Ramaneso partiją. Spektak
liai įvyks sausio 30, vasario 2, 
5, 8, 11 ir 13 d.

Ta proga solistas mielai sutiko 
atsakyti į keletą klausimų.

— Praslinkus šešiems mėne
siams nuo Jūsų pasitraukimo į 
Vakarus, Jūs buvote pakviestas 
dainuoti į karališkąjį “La Mon
naie” teatrą Briuselyje. Tai dide
lis Jūsų laimėjimas.

— Tai džiuginanti žinia, ir aš 
esu nepaprastai laimingas, galė
damas dirbti savo profesijoje. Ne
sitikėjau, kad galėsiu taip greitai 
įsijungti į čionykštį muzikinį gy
venimą ir kad pirmasis mano de
biutas bus tokiam įžymiam te
atre.

—Kur Jūs mokėtės dainuoti?

—1972 m. baigiau Vilniaus
Valstybinę konservatoriją. Dai
navimo mokiausi pas savo brolį

„Palikę tėviškės namus"
ALĖ RŪTA

PALIKĘ TEVttKflg NAMUS.
Šv. Kazimiero Lietuvių kapinės 
Chicagoje. Išleido Lietuvių foto ar
chyvas 1976 ra. Knygą redagavo 
Algimantas Kezys, S. J. Dailininkas 
Vincas Lukas. Fotografijos Algi
manto Kezio, S. J. Tekstai; Jono 
Dainausko, Birutės Pūkelevičiūtes 
ir Leonardo Šimučio. Leidinys di
delio, puošnaus formato, 252 psl., 
kietais viršeliais, kaina $19.95, gau
namas ir “Drauge”.

*

Įspūdis, pavarčius šią knygą, 
yra didelis. Norisi nusiųsti po 
vieną visiems iš namų pasaulin 
išklydusiems vaikams, norisi pa- 
dovanot meną įvertinantiems 
svetimtaučiams draugams. Kas 
parinko šį knygos vardą? 
—Gražesnio, taiklesnio ir pras- 

mingesnio negalėjo būti. Miru
sieji visi palieka savo namus, ta
čiau šioj monumentalioj knygoj 
žodžiu ir nuotaikom pavaizduo
tos šv. Kazimiero Chicagoje kapi
nės palieka gilų įspūdį, kad lie
tuvis, gyvas ar miręs, ištikimas 
savos tautos religinėms ir kultū
rinėms tradicijoms. Gražus kny
goj sugretinimas lietuviško ir 
angliško teksto padeda lietuviui 
skaitytojui pajusti, kad mes ne 
namie ir, vis dėlto, kai susitelkia
me — gyvieji ar mirusieji — esa
me šiame svetingame krašte tar
tum namie; o svetimtaučiui skai
tytojui, tartum pro mūsų gyve
nimo langą pažvelgus, lieka apy
tikris vaizdas lietuvio sielos, jo
troškimų ir mirties.

Kažin kodėl Lietuvių etninės
enciklpedijos knygų serija pradė
ta knyga apie mirusius? Ar tai 
pagal tam tikrą planą, ar tikpir- 
miausiai pavyko surinkt šios rū
šies medžiagą? Kaip bebūtų, su
manymas yra milžiniškas, reika
laująs (mūsų sąlygomis) beveik 
antžmogiškų pastangų. Serijai 
šių knygų, kurių kelios jau pa
ruoštos spaudai, net įsteigta nau
ja leidykla: Amerikos lietuvių 
biblioteka (Lithuanian Library 
Press, Ine.). Šių sumanymų šir
dim ir protu, atrodo, yra “Pa
likę tėviškės namus” knygos re
daktorius kun. Algimantas Ke
zys, SJ. Esu tikra, kad tėv. Algi
mantas Kezys turi didžią viziją 
ir plačią * kūrybinę vaizduotę,

Vaclovą Daunorą.

— Ką Jūs veikėte toliau?

— Pirmus metus dirbau Aka
deminiame liaudies ansamblyje 
“Lietuva”, vėliau tris sezonus dir
bau Vilniaus operos ir baleto te
atre, kur atlikau 15 operinių 
vaidmenų. Kai operos teatro di
rektorium tapo V. Noreika, abu
du su broliu buvom iškelti į Kau
no muzikinį teatrą (operetę).

— Kodėl Jus iškėlė į Kauno 
operetę?

— Dviems sakiniais į tai neat
sakysi, o gal neužtektų ir 10 sa
kinių. Dabartinėje Lietuvoje žiū
rima ne vien į solisto gabumus, 
bet ir į kitus dalykus, kurie nieko 
neturi bendro su muzika...

— Su kuo turi bendro?

— Su politika. <

— Gal žinote, kokia dabartinė 
Jūsų brolio V. Daunoro padėtis?

— Mano turimom žiniom, 
brolis po mano išvykimo yra net 
praradęs darbą ir Kauno operetė
je. Šiuo metu jo vienintelis pra
gyvenimo šaltinis yra dėstymas 
dainavimo Vilniaus konservato
rijoje. Gauna ten 140 rublių į 
mėnesį.

šiems užsimotiems darbams at
likti. Tik reikalinga jam mūsų 
visų paramai Kaip geriau galime 
jo darbus įvertinti ir paremti, jei 
ne užsisakant visus tuos leidi
nius, kuriuos jis taip organizuo
tai, taip visapusiškai meniškai 
■paruošia ir mums pateikia? Ne 
tik redaktoriaus sumanumas šią 
knygą padarė verta didžio dėme
sio, bet ir jo, tėv. Algimanto 
Kezio, meninės nuotraukos kny
gą “Palikę tėviškės namus” pa
verčia tikru meno kūriniu.

Meno kūriniu šią knygą daro 
ir skulptorius Ramojus Mozo- 
liauskas (bei kiti čia dalyvaują 
menininkai) ir autorės Birutės 
Pūkelevičiūtes tekstas.

Ramojaus Mozoliausko skulp
tūros kūriniai, kurių daugiau 
kaip šimtas yra Šv. Kazimiero 
kapinėse, verti atskiros studijos, 
išsamaus įvertinimo. Viena jo 
paminklų detalė, kurią dail. Vin
cas Lukas darniai įkomponavo į 
viršelį, daro šią knygą patrau
kiančia akį, norisi imt ir var
tyti, ieškoti daugiau... Ne tiek 
lietuvių kapinėse besiilsinčių var
dų, kiek, jiems pagerbti ir prisi
minti, sukomponuotų skulptūrų, 
paminklų ir prasmingų poetų bei 
artimųjų žodžių...

“Tik gimto krašto žemės
saujos troškau,

PALIKĘ TEVISKES NAMUS

S\Įfs
Ntae*1

Solistui Ričardui Daunorui (viduryje) įteikiamas Paryžiuje Lietuvos pasas. 
Kairėje — Paryžiaus lietuvių kolonijos kapelionas kun. J. Petrošius; dešinė
je — Paryžiaus lietuvių visuomenės veikėjas P. Klimas.

— Kokie Jūsų tolimesni pla
nai?

— Kol kas visą dėmesį skiriu 
savo pirmajam pasirodymui Briu
selyje. Nuo to priklausys mano

tik Tavo, Višpatie, ramių
akių...”

“Sielą skiriu Dievui,
gyvenimą — tėvynei”.

Arba B. Brazdžionio:

‘‘Pavargusias akis užmerkiau, 
bet ne čia

aš, Dieve, amžinojo poilsio
ieškojau.

po tėviškės padange žydinčia, 
skaisčia

ir prie tėvų milžinkapio
žaliųjų kojų”.

(Ant Modestos Kojelytės 
antkapio).

Rašytojos B. Pūkelevičiūtes 
planingas ir giliai įsijaustas ra
šinys išsilieja penkiais skyriais:
1. “Miserere” — “Norėčiau savo 
kaulus parnešti Lietuvon”... O 
paguldė čia galveles, “šioj šven
toj žemėj, tarp saviškių, tarp 
kraujo giminiečių” (50 p.). Pir
mieji šių kapinių paminklai pri
mityvūs, graudūs palinkusio Kris
taus veidu.. “Nes mūsų Dievo 
veidas liūdnas” (B.P. — 50 p.). 
Jau vien iš to Veido atpažinsi, 
kad tai lietuvių kapinės.

“Maloningasis Viešpatie, būk 
geras savo tautai, atstatyk jos 
sostinės sienas. Pasigailėk, pasi
gailėk... Nes Tu gailestingas” 
(52 p.).

2. “Subvenite”, — šiame sky
riuje autorė meniškai kalba apie 
krikščioniškas lietuvių kapines, 
peržvelgdama jas istoriškai. Jau 
Bremenietis XI šimt. aisčius va
dinęs ‘‘homines humanissimi”. 
Vėliau Lietuva buvo praminta

tolimesni planai. 

Paryžius 1977. I. 8.

Žibutė Klimienė 
Ričardas Daunoras

kryžių žeme. Kryžius lietuviška
me penzaže buvo šviesus, nes jis 
— regėjimas. Ne mediniai kry
žiai, o jų detalės paminkluose 
daro ir šias kapines, iš dalies, 
liaudiškomis, kur sudėta lietuvio 
kūrybinė galia ir...meilė.

3. “Libera me”... — Apie savo 
žemės, savos valstybės praradi
mą. “Šiose kapinėse miega to 
šviesaus nepriklausomybės laiko
tarpio spindinčios skeveldros” 
(118 p.).

4. “De profundis” — gražus 
istoriškas rašinys apie šv. Kazi
mierą, Lietuvos karalaitį.

5. “Angelus Domini” — apie 
lietuvio meilę šventam Kazimie
rui; užbaigiama — mūsų laido
jimo papročiais.

Jono Dainausko ilgas įžangi
nis knygos straipsnis išsamiai ap
žvelgia lietuvių “santykius su mi
rusiais”, laidojimo papročius se
novėje ir krikščionybės laikais; 
rašo apie lietuviškus kryžius, 
liaudies kūrybingumą, apie atei
vius Amerikoje, kapines ir jų me
no paminklus bei menininkus. 
Jo straipsnis duoda daug su
glaustos informacijos.

Giliai informacinis ir dvelkiąs 
senųjų ateivių vargais bei ‘sa
vybės’’ šilima, — Leonardo Ši
mučio straipsnis; autorius jau 
pats įgludęs į šių kapinių ramy
bę...

Taip, seniausios Chicagos lie
tuvių parapijos — šv. Jurgio — 
įsteigtos 1903 m. kapinės (kun. 
Matas Kriščiūnas) sulaukė šia 
knyga žodinio ir vaizdinio pa
minklo, kuriame glūdi kur kas 
daugiau, negu mirusių jaukus, 
šventas prieglobstis; jame glūdi 
lietuvio išeivio charakteris, jo 
kūrybingumas ir ilgesys, jo pa
garba mirčiai ir viskam, kas tik 
šventa, ko netekta, “palikus tė
viškės namus”. Ko tenai netek
ta, čia atsinešta.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• KARYS, 1976 m. gruodžio 
mėn., Nr. 10. Pasaulio lietuvių 
karių-veteranų mėnesinis žurna
las. Redaguoja Zigmas Raulinai- 
tis. Administruoja Leonas BiJeris. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: Karys, 341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N .Y. 11207. Žurnalo 
metinė prenumerata 10 doL

apieie dr. J. Šliulupą
ASS Filisterių skautų sąjun-1 

gos Centro valdybos 1970. VI. 4 ‘ 
d. nutarimu buvo (prie FSSl 
Centro valdybos) įsteigta knygų Į 
ir kitokių kultūrinių priemonių i 
leidykla, siekiant:

1) sudaryti sąlygas ASS ir ben
drai LSS narių bei išeivijos moks
lininkų ir kūrėjų vertingiems ir 
reikalingiems darbams paskelbti; i

2) rūpintis ypač jaunimui skir
tos literatūros ir lituanistinio, 
auklėjimo priemonių leidimu;

3) prisidėti prie bendro išeivi
jos kultūrinio gyvenimo palai-: 
kymo ir kėlimo, palaikant kny-i 
gų ir kitų kultūrinių priemo- i 
nių leidimą ir platinimą.

Leidyklos darbui finansuoti 
buvo įsteigtas Knygų fondas, ku- ■ 
rio pagrindą sudarė paskirų na
rių ‘(“šimtininkų”) įnašai bei 
aukos. Leidyklos veiklą sustipri
no ir tai, kad visas redagavimo, Į 
leidimo ir platinimo darbas yra 
redaktorių bei leidyklos vadovy
bės narių geravališkas, neapmo- ’ 
karnas įnašas. Iki šiol išleistos 8 
knygos: 1) M. Saulaitytė “Viena J 
saulė danguje”, poezija (96 p.);
2) Gen. St. Raštikis “Įvykiai ir 
žmonės, atsiminimai (616 p.);
3) N. Jankutė ‘‘Nuo devynių iki 
pirmos”, jaunimui (144 p.); 4) 
N. Jankutė “Kelionė į septintą 
stotį”, jaunimui (151 p.); 5} A. 
Sabaliauskas “Noted scholars of 
the Lithuanian language”, bio
grafijos (drauge su Pennsylvania 
universitetu, vertimas — 168 p.; 
6) Dr. J. Gimbutas ir inž. J. Da
nys “Steponas Kolupaila”, bio
grafija (464 p.); 7) ASD kandi
dačių konspektas (125 ip.); 8) Dr. 
H. Lukaševičius “Vienas mažas 
gyvenimas”, atsiminimai (192 p.)

Šiuo metu spaustuvėje renka
mos dvi sekančios knygos: 1) 
“Akademinis skautų sąjūdis” 
(vadovas) ir 2) prof. dr. J. 
Jakšto parašyta “Dr. Jonas Šliū
pas” monografija. Spaudai bai
giami parengti trys tolimesni vei
kalai. Iš dabar jau spausdinamų 
tų dviejų veikalų “ASS vado
vas” yra skirtas ASS nariams, 
ASS vidaus veiklai organizuoti, 
tvarkyti, aiškinti.

Dr. Jono Šliūpo (g. 1861. II. 
23-III. 6. d. Rakandžių k., Gruz
džių vis., Šiaulių aps. —m. 1944. 
XI. 6 d. Berlyne, Vokietijoje) mo
nografija yra studija apie aušri
ninką, Amerikos lietuvių ne tik 
politinio, kultūrinio bet ir visuo
meninio lietuviško kelio prano
kėją. Jis vedė kovą prieš caro žan
darus, redagavo ‘‘Aušrą”, kovojo 
dėl lietuvių tautinio sąmoningu
mo Amerikoje, leido laikraščius, 
knygas. Raštu ir gyvu žodžių ra
gino lietuvius organizuotis, skir
tis nuo lenkų — susiprasti, siekti 
mokslo. Nepriklausomoje Lietu
voje steigė prekybos ir pramonės 
įmones, mokytojavo, profesoria
vo, burmistravo.

Dr. J. Šliūpas, šiandienine ter
minologija kalbantj buvo kon
troversinė asmenybė, turint min
ty ano meto tikinčiųjų ir neti
kinčiųjų, religine prasme, santy
kius. Bet visų pirma jis buvo di
delis Lietuvos patriotas, gyvenęs 
Lietuvos gerovės mintimi. Dr. Jo
nas Šliūpas Lietuvai ir lietuvybei 
nepaprastai daug yra padaręs.

J. Šliūpas išgyveno lietuviškos 
Lietuvos sampratos formavimą
si, naujos lietuvių inteligentijos 
kūrimąsi, valstybės nepriklauso
mybės atstatymą, gyvenimą ir ne
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tekimą, rusams okupavus Lietu
vą.

Pažymėtina, kad dr. J. Šliūpas, 
1940-41 metais, būdamas Lietu
voje, kategoriškai atsisakė ben
dradarbiauti su Lietuvą užval
džiusiais paleckininkais ir jų po
nais.

Amerikoje dr. J. Šliūpas buvo 
vienas svarbiausiųjų Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje steigė
jų ir senesniuose SLA leidiniuo
se minimas su didele pagarba.

Prof. J. Jakšto parengtos mo
nografijos tekstas jau yra spaus
tuvėje surinktas, šfuo metu tvar- 

■ komos išnašos, atrenkamos foto
grafijos, papildoma dokumenta
cija (pridedant jo vėliausią, nie
kur dar nespausdintą autobiogra- 

i fiją, tekstą jo paskutinės kalbos,
Į kurios jau nesuspėjo pasakyti, jo 
i raštų bibliografiją ir vardų in- 
Sdeksą). Manoma, kad tuo veika- 
į lu susidomės visi tie, kuriems, 
1 XIX amžiaus pabaigos ir iki trem
ties laikmečio, JAValstybėse ir 
Lietuvoje, lietuvių praeiti keliai 
rūpi prisiminti, pažinti, neuž
miršti. J. Šliūpas yra to mūsų ke
lio neatskiriama dalis.

Apie šios monografijos leidi
mą rašoma, berods, pirmą kartą, 
bet josios išleidimu jau susirū
pinta. Taip, p Antanas Vala
vičius, iš Chicagos, mirus 1976 
m. pavasarį Grasildai Šliūpienei 
(dr. J. Š. našlei), vieton gėlių, 
paskyrė šimtą dolerių veikalui 
apie J. Šliūpą išleisti, perduoda
mas tą savo auką Akademinės 
skautijos leidyklai.

Tokios monografijos reikalu 
buvo susirūpinta dar 1948 m., 
perkeliant dr. J. š. pelenus į Chi- 
cagą. Buvo sudarytas komitetas 
paminklui pastatyti ir išleisti jo 
biografiją, tiems reikalams tel
kiant lėšas, renkant aukas. Skulp. 
R. Mozoliausko darbo pamink
las buvo pastatytas Lietuvių 

(Nukelta į 5 pusi.)

»
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DĖMESYS FOLKLORISTIKAI 
IR ETNINIAMS 

IREKORDAVIMAMS

Susidomėjimas įvairiausia folk
loristika pastaraisiais metais A- 
merikoje taip išsiplėtė, kad net 
federalinė valdžia nutarė įsteig
ti šios srities atskirą instituciją. 
Tokiu būdu prie Kongreso Bib
liotekos buvo įkurta, visai au o- 
nomiškai veikianti, įstaiga, pava
dinta “The American Folk’ife 
Center”. Tai institucija, kurios 
dėmesio rate yra visas Amerikos 
praeities ir dabarties, galėtume 
sakyti, liaudinis gyvenimas įvai 
riausiose kūrybinėse ir buitinėse 
apraiškose. Aišku taipgi, kad čia 
bus daug dėmesio skiriama ir iš- 
eiviškajai visų tautybių folkloris
tikai, sudarančiai įdomų Ameri
kos porterto bruožą.

“The American Folklife Cen
ter” š.m. sausio 24-26 d. Kong
reso Bibliotekoje, Washingtone, 
rengia konferenciją, -pavadintą 
“Ethnic Recordings in Amerika: 
A. Neglected ..Heritage”. Tris 
dienas čia bus klausoma šios te
mos paskaitų, folklorinio pobū
džio koncertų, diskutuojama 
simpoziumuos, kuriami planai 
ateičiai. Konferencija, kaip iš 
laikraščiui prisiųstos programos 
matyti, nesiriboja tik Amerikos 
šios srities specialistais. Progra
mos punktuose matyti žinomų 
pavardžių iš Kanados ir Europos.

Lietuviai šia nauja Amerikos 
institucija turėtų taipgi susido
mėti. Jos adresas: The American 
Folklife Center — Library of 
Congress, Washington, D.C. 
20540; telef. (202)426-6590.

JONAS DOVYDĖNAS 
RINKTINĖJ CHICAGOS 

PARODOJ
Šiuo metu Chicagos Moder

niosios dailės muziejuje (Muse- 
um of Contemporary Art (237 
E. Ontario St.) vyksta nuotrau
kų paroda, pavadinta “The 
Photographer and the City”. 
Tai rinktinių Chicagos fotogra
fų duoklė savajam miestui. Paro
doje išstatyti 22 fotografų darbai. 
Viso 152 Chicagos gyvenimo 
nuotraukos.

Lietuviams itin malonu, kad 
parodoje yra ir šešios Jono Do
vydėno nuotraukos. Tai jau ne 
pirmas kartas, kai amerikiečiuose 
pabrėžiama Jono Dovydėno 
nuotraukų kūrybinė kokybė. 
Praėjusio savaitgalio didžiųjų 
Chicagos dienraščių “Chicago 
Daily News” ir ‘‘Chicago 
Tribūne” laidos savo kultūri
niuos prieduos ir magazinuos, 
plačiai ir teigiamai aprašydamos 
parodą, išskirtinai mini ir Jono 
Dovydėno darbus, recenzijų 
iliustracijai vis pasirinkdamos k 
Jono Dovydėno nuotraukas.

Paroda muziejuje vyksta iki 
kovo 6 d.

OSKARO V. MILAŠIAUS 
“MIGUEL MANARA” 

LIETUVIŠKAI

Prancūziškai rašiusio pasauli
nio garso lietuvio poeto Oskaro 
Vladislovo Milašiaus žymioji 
poema — drama “Miguel Ma- 
nara” ryš'vm su poeto 100 metų 
gimimo sukaktim?. Lietuviškos 
knygos klubo išleidžiama šiemet 
Chicagoje. Lietuvių kalbon “Mi
guel Manam” išversta Antano 
Vaičiulaičio.

Gegužės mėnesio pabaigoje 
trad'c’nėse Poezijos dienose Jau
nimo cen*re. Chicagoje, šiemet 
vienas vakaras (gegužės 27 d.) 
kaip tik bus skirtas O.V. Mila
šiaus 100 metų gimimo su
kakčiai paminėti. Ligi to laiko 
tikimasi išleisti ir “Miguel Ma- 
narą”, o, gal būt, ir kitų jo eilė
raščių lietuviškąją rinktinę.

NAUJAS JURGIO JANKAUS' 
NOVELIŲ RINKINYS

Žinomojo mūsų beletristo Jur
gio Jankaus naują novelių knygą 
šiemet išleis Lietuviškosios kny
gos klubas Chicagoje. Knyga va
dinsis ‘‘Ir nebepasimatėm”. 
Rankraštis “Draugo” spaustuvė
je šiuo metu jau baigtas rink
ti, taisomos korektūros ir netru
kus bus- pradėtas laižyti į pusla
pius. Knygoje bus penki švie
žiausi autoriaus apsakymai.

Filmų įvairumai
STASĖ SEMĖNIENĖ

“SMALL CHANGE” yra pra
eitų metų (paleistas į rinką prieš 
Kalėdas) vienas pačių geriausių 
filmų. Francois Truffaut duoda i 
juokingą ir liūdnoką iškarpą iš 
paauglių gyvenimo prancūzų 
provincijos miestely. Jis turi ma
gišką pojūtį šiltiems žmogiš
kiems jausmams visuose savo fil
muose, kurie tampa labai supran
tamais ir nepalyginamais.

Ir šis tobulai pastatytas fil- į 
mas virsta meistrišku darbu. 
Amerikiečių kritikų sutiktas su 
fanfaromis, keturiom žvaigžde
lėm (aukščiausiu pagyrimu) ap
vainikuotas, jis rekomenduoja
mas mažiems ir visiems.

Šitoji šilta, pilna žmogiškų 
jausmų gyvenimo riekė atiden
gia kelių vaikų santykius su 
savo tėvais ir mokytojais Pran
cūzijos provincijos užkampy. Jo 
pasakojimo būdas yra epizodinis. 
Tiktai palaipsniui mes pradeda
me išskirti pažįstamus veidus, iš
rinkti svarbiausius — centrinius 
charakterius iš viso pulko kitų.

Gal teisingai F. Truffaut pri
simena vaikystę, kaip epizodinę. 
Kiekviena diena atrodo skirtin-
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Policijos Unija Nuotrauka Jono Dovydėno

Garbės legionas Nuotrauka Jono Dovydėno
Iš “Fotografas ir miestas” (The Photographer and the City) rinktinių nuo
traukų parodos “Museum of Contemporary Art” Chicagoje.

ga nuo kitų, kiekvienas naujas 
patyrimas yra aštriai išgraviruo
tas. O visi nauji svarbūs atradi
mai, bei gyvenimo apraiškos tam
pa didžiu įvykiu, apsuptos begali
ne tuštuma. Tik tų visų atski
rų akimirkų sukaupimas, paga
liau, sukuria pilną asmenį.

Truffaut kartais meistriškai 
atveria situacijas ant pat ri
bos tarp komedijos ir tragedijos. 
Žiūrovas jojo laikomas lyg del
ne, mėginantis spėlioti nuo vie
nos akimirkos ligi kitos, kokia 
bus išeitis.

Charakterių lūpomis Truffaut 
paleidžia gražių' posakių, galin
čių pasilikti aforizmais. Kai ku
riems gal pasigirs slidžiai pavo
jingas kitų pareiškimas, kaip: 
“Vaikai praeina nepaliesti pro 
pavojus, kurie visiškai sunaikin
tų suaugusį”.

Tarp visos eilės komiškų nuo
tykių, pinamas ir daug rimtesnis 
pasakojimas. Liūdnesniam epizo
dui pragiedrinti Truffaut, lyg sau
lės spindulį, įpina skaidresnį vai
kišką įvykį.

Vienas įdomus momentas 
Francois Truffaut surežisuotame 
filme “Small Change” taip pui
kiai primena kiekvienam vaikys-

RI I • • •Nauji leidimai
• Julius Sinius, DAINOS IR 

GIESMĖS BROLIAMS LIETU
VIAMS. Kleista Veronikos Ma- 
minskaitės-Kulbokienės pastan
gomis. Gaidų įgravi ravimo dar
bą atliko' Jonas Zdanius. Spaudė 
Pranciškonų spaustuvė, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Tiražas 1,000 egz., kaina 
nepažymėta.

Neeilinis, ypač gražiai išleis
tas mūsų muzikinės literatūros 
didelio formato leidinys, net 100 
■puslapių. Tai daug lenkų ir ru-
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tę, kad žiūrovas nežino, ar juok
tis, ar jam skausmingai duria pai- 

i kystė iš jojo gražiausių dienų vi
same jo gyvenime.

Ir toks įvykis gali būti tiek pat 
lietuviškas, kiek jis yra prancū
ziškas. Vaikystės pergyvenimai 
yra universalūs. Taigi, štai, vaiz
das iš klasės. Dienos pabaiga. 
Paskutinės minutės prieš skam
butį paskutinėje pamokoje. Iššau
kiamas klasės “mandrapypkis”. 
Stovi nebylus, nežinodamas atsa
kymo (jis niekad nežino). Ta
čiau jo klaidžiojantis žvilgsnis už
kliudo už lango laikrodį. 28 mi
nutės po valandos. Rodyklė klik- 
sena 29-tą minutę. Jis lūkuriuoja, 
plačiai išsišiepia, girdi mokytojos 
kartojamą klausimą. Kliksėji- 
mas — 30 minučių —išgelbė
tas! Baukščiai ir nekantriai lau
kiamas klasės skambutis! Vaikas 
nušvinta triumfališka šypsena 
ir zovada pasileidžia su besigrū
dančiais mokiniais iš klasės.

Ši scena, kaip daugelis Truf
faut magiškame filme, turi būti 
pamatyta, kad ją įvertintume. 
Atpasakota ji nublanksta. Ir re
žisierius atkuria vaikystę su mei
le, objektyviai. Jis prisimena pokš
tus, išdaigas, juok4, bet nepa
miršta nei skausmų. Jis parodo 
pirmosios tragedijos kančias ir 
agoniją. Jis supranta vaiko baisų 
neturtą, kai tas kasdien turi dė
vėti tą patį nuvalkiotą megztinį.

Tačiau Truffaut mato iš švie- 
: čiančią viltį. Ir mes stebime įtem
ptai šiltą, neišgalvotą, bet žmo- 
gišką. visiems suprantamą, iš 
užmaršties ištrauktą mūsų visų
vaikystę, lyg veidrodyje atkurtą.

VEIKALAS APIE
DR, J. ŠLIŪPĄ

(Atkelta iš 4 pusL)

tautinėse kapinėse Chicagoje,, 
bet dr. J. Šliūpo biografijos tas 
komitetas jau neįstengė parengti, 
nors, kiek žinia, ir tam reikalui 
buvo surinkta gerokai aukų.

Tiesa, viename kitame JAV 
laikraštyje kartkartėmis buvo pa- 
sirodžiusių žinučių apie būtinu
mą paruošti ir išleisti to didelio 
lietuvio biografiją, raštus, kartais 
net prasitariant, kad, esą, vis ieš
komas dr. J. Šliūpo biografijai pa
rašyti autorius, tačiau iki šiol tai 
ir liko tų žinučių autorių “ge
rais norais”. '

Šios monografijos parengimo 
iniciatorius buvo Juozas Bičiū
nas (1893 - 1969m.), Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas, 1967 m. gavęs prof. J. 
Jakšto sutikimą-tokią biografiją 
parašyti. Kiek ilgėliau užtruko 
medžiagos rinkimas, derinimas, 
tikrinimas. Monografija: “Dr. Jo
nas Šliūpas. Asmuo raštuose ir

sų okupacijose iškentėjusio ir jau 
mirusio vilniečio kompozitoriaus 
Juliaus Siniaus kūryba. Leidiny
je duotos gaidos ir tekstai 15 
dainų ir 39 giesmių.

• Stasys Būdavas, EUROPIE
TĖ. Romanas. Nidos Knygų klu
bo leidinys, Nr. 98, 1976. Ro
manas 174 psl., kairia 5 dol., 
kietais viršeliais 6 dol., gauna
mas ir “Drauge”.

Kaip leidinio prierašas sako,, 
šis romanas išleidžiamas rašy
tojo Stasiaus Būdavo (1908- 
-1966) dešimties metų mirties su
kakčiai paminėti; tai yra paskuti
nis jo dar niekur iki šiol neskelb
tas kūrinys.

• Aldona Veščiūnaitė, ŽO
DŽIAI KAIP SALOS. Eilėraščiai. 
Išleido Algimanto Mackaus Kny
gų leidimo fondas 1976 m. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė Chi
cagoje. Apl'ankas ir titulinis pus
lapis piešti Viktoro Simankevi- 
čiaus. Leidinys kietais viršeliais, 
64 psl., kaina 5 dol., gaunamas 
ir “Drauge”.

Australijoje gyvenančios poe
tės, ligi šiol savo kūrybą spaus
dinusios tik periodinėje spaudo
je, pirmoji — debiutinė knyga.

• MŪSŲ SPARNAI, 1976 m. 
gruodžio mėn., Nr. 41. Lietuvių 
evangelikų reformatų žurnalas. 
Redaguoja Jokūbas Kregždė, 
2439 W. 51st St., Chicago, Ilk 
60632. Leidžia Lietuvos Evange
likų reformatų kolegija. Admi
nistruoja Jonas Palšis, 5718 S. 
Richmond St., Chicago, Jll. 
60629. Kaina — auka.

• MŪSŲ ŽINIOS, 1977 m. 
sausio mėn. 16 d. Nr. 1. Lietu
vių jėzuitų ir Jaunimo centro Chi
cagoje biuletenis. Redaguoja Al
gimantas Kezys, SJ. Administruo
ja Petras Kleinotas, S.J. Redak
cijos ir administracijos adresas: 
6520 S. Claremont Ave., Chic- 
go, III. 60636. Siunčiant biule
tenį paštu, bent 5 dol. metams; 
išeina kas dvi savaitės.

darbuose”, su iliustracijomis, mi
nėtais priedais sudarys apie 600 
puslapių.

Jauniausias dr. J. Š. sūnus inž. 
Vytautas Šliūpas yra ASS filiste
rių skautų sąjungos narys, už
tat tą monografiją išleisti ir rūpi
nasi Akademinės skautijos leidyk
la.

Filisterių skautų sąjungos 
Centro valdyba
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MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite,' pirkdami čia 
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.

3314 Weit 63rd Street
Chicago, Illinois 66629

Tfi — J8«awąG_m8

Nuo

1914 Metų
*

Mi<flaad Savings apta. 
įauja taupymo Ir namų 

oaskolų reikalais “Tt*- 
-nūsų apylinkes Dėkc 
jame iums ui mum?

oarodvrą oasirikėjttną

Mes aoretum bfitr lum- 
auduųr tr ateityje

X *' -
^USketm

FRANK ZOGAS 
Preoident

paid ųoarteriy

gS^OOO

MIDLAND
SAVINGS
A'LOAN ASSOCIATION 

4048 Archer Avenue
Chicago, Illinois 60632 

Phone-. 254-4470

ir 8929 So. Harlem Ave_ 
Bridgeview, Dfinois 60455

TeL 598-9400

Ali accounts com- 
pounded daily — 
Passbook Savings

= iiiiiiiiiHiiiiiiKninminmmninninitniuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĄ;
I NAUJAS ŽODYNAS STUDENTAMS I

| LfETUVBKAI ANGLIŠKAS ŽODYNAS |
= Išleistas Minkštais viršeliais |
| kaina tik $8.00 1
= Kai kurios kolegijos dabar mokina lietuvių kalbą ir dažnai = 
= studentams reikia lietuviškai angliško žodyno pamokoms. Dabar = 
= Draugas išleido Studentams papigintą laidą šio žodyno, kurj sure- = 
š dagavo VMbs PMeroite. Batais viršeliais šis žodynas kamuoja 5 
5 $10.00. =

I Rašykite: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., I 
| Chicago, III. 60629 |
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AUTO REPAIR
Motor feme-up, motoro, stabdžių, vairo
ir automatinių transmisijų remontas. 

Starteriams ir attenatoriams duodame ilgalaikes
’ * garantijas. TEXAC0 gazolinas.

IGRAS DUBAUSKAS Ir PETRAS PISNYS 
5769 Šerife Mtetera Aveoue — Telef. 737-3988
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GRANE SAVINGS
ARD LOAfl ASSOCIATIONb. r. KEsraancz, Pre&

2555 West 47& Street Tel. LA 34083
PUENTT 07 FREE PARKENG PLACE

_ PIRMAD. lr KETVIRTAD. — 9 v. r. Iki S V. V. 
VALANDOS: ANTRAD. Ir FEMKTAD. — 9 v. ryto Iki 6 v. vak 

ŠEŠTAD. 9 v. r Iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta
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Investavimo
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PASIKALBĖJIMAS 
SU LINU REGIU

BED. EMILIJA PAKŠTAITĖ, 2801 W. 38TH ST., CHICAGO, ILL. 60632. TeL (312) 927-3090

KANADOS IR JAV LIETUVIU JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Prelegentų ir dalyvių dėmesys būsimajai Belgrado konferencijai

Kanados ir JAV lietuvių jauni
mo sąjungų suvažiavimas įvyko 
1976 m. gruodžio mėn. 29-31 d.
Detroite.

Pirmoji prelegentė, Vaida 
Kuprevičiūtė, iš Toronto, Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjungos val
dytos narė parengimų reikalams, 
kalbėjo apie jaunimo ryšius ir 
bendradarbiavimą. Keturios sri
tys, kuriomis PLJS valdybai ten
ka rūpintis, yra: koncertų ruoši
mas, talkininkų siuntimas į ki
tus kraštus, priėmimas keliauto
jų ir ryšininkų tinklo sudarymas.
Ji plačiai atpasakojo, kas lig šiol 
yra padaryta ir kokie yra atei 
ties planai.

Algis Zaparackas, pirmojo Jau
nimo kongreso pirmininkas, Mi- 
chigano respublikonų partijos 
valdybos narys, kalbėjo apie Bel
grado konferenciją ir jaunimo 
veiklos galimybes. Daugelis mū
sų esam girdėję apie Helsinkio 
konferenciją, bet mažai žinom 
apie ten padarymus nutarimus. A- 
Zaparackas ištam'ai pristatė su
tarties punktus ir paaiškino, 
kaip jie liečia mus, lietuvius.
Prelegentas siūlė bandyt itaigot 
valdžias ir viešąją opiniją asme
niškai per vietinę spaudą, laiš
kais redak'oriams, kolektyviais 
būdais per veiksnius ir organiza
cijas. Turėtume rinkti duome 
nis, liudijančius, kad paskiros su
tarties pastraipos yra laužomos 
ir tuos faktus perduoti Amerikos 
Kongreso komitetui, kuris juos 
renka.

Vienas įdomiausių prelegento 
pasiūlymų buvo pasamdymas 
specialisto (lcbbyist) reprezen
tuoti mūsų reikalus Belgrade.

PLJS valdybos pranešimą pa 
darė pirmininkė Gabija Juozapa
vičiūtė. Kalbėdama apie są
jungos apimtį ir tikslus, ji cita
vo Rasos Lukoševičiūtės straips
nį, atspausdintą “Pasaulio Lietu
vyje”: “Nesvarbu kokiu vardu 
organizacija vadinasi, bet svarbu 
kokius uždavinius ji atlieka ir 
prie kokių tikslų jos visuomeninė 
veikla veda. Kiekviena organiza-

Trečiosios lituanisiiiy5s stovyklos — seminaro lektorius prof. dr. Antanu 
Klimas ir studentė Anelė Kaminskaitė. Nuotr. L. Rimkaus

PLJS valdybai daug darbu poli- ’ mo bendradarbiavimas, lietuvis- 
tikos srity. Kongreso nutarimu, į kai nekalbančio jaunimo įjungi-
ruošiama jaun’mo konferencija 
su VLIK-u vasario 26-27 d. New 
Yorke. Bendra konferencijos te
ma: ‘‘Politika ir Lietuva”, susi

Čikagiškio Lino Regio nuo
traukos iš lietuviško gyvenimo 
dažnai matomos mūsų spaudoje. 
Jo darbai buvo atspausdinti 
“Drauge”, “Pasaulio Lietuvių 
Jaunime”, “Dirvoje”, "Laisvojo
je Lietuvoje” ir “Skautų Aide”. 
Jis dalyvavo Lietuvių fotografų 
išeivijoje parodose 1974, 1975 ir 
1976 metais. 1974 metais suor
ganizavo foto parodą Southwest 
kolegijoje.

EP: Visai neseniai matėm ta
vo nuotraukas Jaunųjų meninin
kų .parodoje Jaunimo centre, Chi
cagoje, sausio 7-16 d. Dalis išsta
tytų darbų buvo rinktinių tauti
nių šokių šventės fotografijų cik
las. Ar tie devyni jaunieji foto
grafai iš anksto susitarė tokį re
portažą paruošti?

LR: Taip. Parodos mintį iš
kėlė profesionalas fotografas 
Aleksas Urba. Pastebėtina, kad, 
nors sąlygos, ypač liečiant ap
švietimą,buvo labai prastos, mū
sų bendros pastangos parodė vi
sai neblogus rezultatus.

EP: Kas paskatino reikštis fo
to mene? Kada pradėjai domėtis 
fotografija?

LR: Pradžioje labai domėjaus 
komunikacija — radiju ir televi
zija. Bendradarbiavimas Margu
čio radijo programoje daug prie 
to prisidėjo. Tačiau vieną dieną, 
turėdamas laisvo laiko, paban
džiau fotografuoti. Patiko. Taip

mas.
Milda Kupcikevičiū'ė, buvusi 

Šiaurės Amerikos Lietuvių studen
tų sąjungos pirm’ninkė, pažvel-

dedanti iš šių dalių: 1. Laisvini- gė į Jaunimo sąjungą ne kaip 
mo institucijų apžvalga; 2. Lie- jos veiklos, dalyvė, bet iš stebė- 
tuvos valstybingumo klausimo - tojos taško. Ji pateikė visą eilę 
istorija ir šio klausimo padėtis; siūlymų veiklai, kuriais ji pasi 
šandien; 3. Laisvinimo uždavi- naudojo, vadovaudama Studentų 
niai, viltys ir galimybės. 4. Pa- \ sąjungai.
vergo ir laisvojo lietuvio jau-! Linas Kojelis, JAV LJS valdy- 
nuolio psichologiniai bruožai, bos politinės veiklos koordinato- 
5. Jaunimo kelionių į Lietuvą rius, papildė A. Zaparacko pas 
ligšiolinis balansas. 'abas, plačiai analizuodama'

PLJS valdybos manymu, Bei- Helsinkio konferenc’jos nutari- 
grado konferencija lietuviams mus ir siūlydamas mūsų reaga- 
turėtų būti pirmaeilis uždavinys, vimo būdus. Jo kalba buvo svar- 
Jei mes praleisim šią progą pa-. bi ir įžvalgi. Lietuvių jaunimas 
sireikšti, mūsų ligšiolinės kalbos turėtų plačiau susipažinti su Li
apie teisių gynimą bus tik tuš
čiažodžiavimas.

Paulius Kuras iš Windsoro, 
Petras Kisielius iš Cicero ir Mil
da Kupcikevičiūtė iš Chicagos da
lyvavo simpoziume, kuriame kri
tiškai buvo žvelgiama į PLJ 
Sąjungą.

Paulius Kuras pažvelgė į Są
jungą iš keturių taškų: 1. Įsikū
rimo mintis — kodėl Sąjunga 
buvo įkurta, kaip ji per penke
rius metus išsivystė, ar įsikūrimo 
tikslas tebegalioja šiandien? 2. 
Kas yra Sąjungos narys? Ar Są-

cija ar susibūrimą!, kuris pajė- *un®a st‘P™s.,'T, d'.įeI,ovuz 
gia angažuoti žmones lietuvybei i .^Sano gal, ife.la.kyO? 3. Ko- 
ir Lietuvos laisvės siekiams, yra! f“ J™. Sąjungos vodovybe atsa

Portretas

ir pradėjau. Vėliau susipažinau 
su darbais tokių menininkų kaip 
Aleksas Urba, Kastytis Izokaitis, 
jonas Dovydėnas ir Vaclovas No
reika. Jie šiek tiek prisidėjo prie 
mano apsisprendimo.

EP: Ką daugiausiai mėgsti fo
tografuoti.

LR: Savaime aišku — mergi
nas. Fotografuoju veidus — ne 
sacharininius, madų žurnalų vir
šelių tipus, bet paprastus žmo-

Nuotrauka Lino Regio

Washingtone arba neramumai 
Marąuette Parke.

Mėgstu fotografuoti ir žino
mus žmones, tarp kurių yra a.a. 
burmistras Daley, ponia Ford, 
gubernatorius Walker, senatorius 
Percy ir kiti.

EP: Žinau, kad esi Lietuvių

foto klubo narys. Kokia klubo 
visuomeninė veikla?

LR: Mano manymu, tai labai 
reikalingas vienetas. Jame daly
vauja įvairių įsitikinimų ir am
žiaus žmonės, kurie sutartinai ir 
darniai dirba. Suorganizavom šių 
metų parodą; pertvarkėm kai ku- 
rias taisykles, pakvietėm kitatau
čius iš įvairių foto klubų daly
vauti jury komisijoje. Jie labai 
teigiamai atsiliepė apie mūsų pa
rodą ir džiaugėsi parodos įvai
rumu.

EP: Kokie ateities planai?
LR: Norėčiau pasilikti “Chica

go Tribūne” redakcijoje. Įdomu 
dirbti didžiausio Amerikos vidur- 
vakarių laikraščio kolektyve. No
rėčiau kada nors dirbti žinių ar 
vedamųjų skyriuje kaip fotogra
fas. ji

EP: Šiuo metu dirbi ‘‘Chicago 
Tribūne” laikrašty. Kokios tavo 
pareigos?

LR: Pradėjau dirbti kaip pap
rastas raštinės darbininkas. Su
žinoję, kad moku fotografuot, 
davė pora uždavinių. Po dvejų 
metų perkėlė į klasifikuotų rek
lamų skyrių. Esu skyriaus oficia
lusis fotografas. Be to, tenka pri
sidėti prie skelbimų tekstų paruo
šimo ir laužymo. Fotografuoju 
įvairius įvykius, žmones ir vie
tas, pvz. automobilių parodas, 
senelių prieglaudas, pardavėjus 
ir pan.

Manau ir toliau gilintis foto
grafijos mene. Įdomu užfiksuoti 
lietuviškus ir pasaulinius įvykius 
ateičiai.

ir kas čia darytina.
Suvažiavimo metu vyko JAV

LJS Tarybos posėdžiai. Sudaryti nes- Bandau būti menininkas, 
planai sekančios Tarybos rinki- ne kosmetinių iliuzijų pardavė- 
mams, politinei veiklai ir t-t. J35-
JAV LJS valdybai vadovauti' su
riko Birutė Zdanytė iš Hartford,

Esu nufotografavęs nemažai 
demonstracijų. Įdomu užfiksuoti

ConnecticuL Jai linkirn sėkmės ir žmonių išraiškas, kai kyla kont- 
reiškiam padėką, kad sutiko rū- roversijos, konfliktas, nuomonių 
pintis plačiašake jaunimo veik- skirtumai, pvz. demonstracijos 
la. Korespondentė prieš Brežnevą 1973 m. vasarą

MUSŲ VEIKLA TRUMPAI

no Kojelio mintimis. Šis jo žodis 
bus atspausdintas sekančioje 

‘Akademinių Prošvaisčių” lai
doje.

Maloni atvanga, po visų orga
nizacinių ir politinių diskusijų, 
buvo Lilės Gražulienės, iš Det
roito, paskaita apie lietuvių li
teratūrą. Ji bandė atsakyti, ko
dėl jaunimas lietuviškai neskaito

komybė ir kaip ji turėtų mus ves
ti? 4. Kokie turėtų būti Sąjun
gos ateinančių metų uždaviniai 
ir kokioje plotmėje ji turėtų veik
ti?

prasminga. Svarbu, kad šioje 
veikloje mes neišsieikvotumėm 
asmeniškose intrigose ir susiskal
dymuose. Svarbu, kad, šių tikslų 
siekdami, mes mokėtumėm gerb
ti vienas kitą ir, svarbiausia, kad I Petras Kisielius teigė, kad, įdė 
pripažintumėm ir sutiktumėm, jus termometrą į Sąjungos bur 
jog į lieuvybę ir Lietuvos laisvę ną, matyti, jrg ji rimtai serga, 
gali būti daug ir įvairių kelių. Sąjunga dar nėra radusi savo vie- 
Išeivijos gyvenime viskas yrra ver- tos lietuvių visuomenėje. JAV 
ta ir prasminga, kas sumažina LJS dar neturi šaltinio, ,'š kurie 
nuotolius lietuvio su lietuviu, galėtų semti lojalius, ištikimus 
kas sustiprina tiltus tarp organi- narius. Mes jų turim skolintis iš 
zacijų, nes kiekvienas lietuvis ar ideologinių organizacijų. Tie va- 
lietuvių kilmės žmogus, kur jis dai ir darbininkai pasirodo, kai 
begyventų ir ką jis besugebė ų yra kokia krizė uždavinys ar 
daryti, yra būtinai reikalinga ”. s ambus renginys, kaip Jaunime 

Vienas pagrindinių valdybos kongresas. Jų n galim iš'a:kyt 
uždavinių dabar yra IV Jaunimo kasdieniniam, eiliniam darbui, 
kongreso ruoša Europoje 1979 Ką daryti? Kisielus siūlo dau- 
metais. G. Juozapavičūrė prista- g au apibrėžti ravo tikslus ir 
tė Kongreso komitetą ir prane- dirbti tuos darbus, kurių ideo’o- 
šė apie lig šiol atliktus darbus. giries organizacjos neatlieka, 

Trečiasis kongresas uždavė, pvz. politika, tarptautinis jauni’

Neseniai miręs Chicagos meras Richard J. Daley, kai dar energingai tvarkė 
Nuotrauka Lifj Regio

PREMIJOS JAUNIEMS 
ŽURNALISTAMS

Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
Centro valdyba sausio mėn. 13 
d. posėdyje paskyrė Daužvardžio 
Fondo premijas šiems jauniems 
žurnalistams:

100 dol. — Eglei Juodvalky
tei, Petrui Kisieliui, Rasai Luko- 
ševičiūtei, Viktorui Nakui ir Ro
mui Sakadolskiui;

75 dol. — Gabijai Juozapavi
čiūtei;

50 dol. — Rasai Baltutytei, 
Teresei Gaidelytei, Rasai Razgai- 
tienei, Birutei Radzivanienei ir 
Vyteniui Zinkui;

25 dol. — Audrai Aleknaitei, 
Andriui Balnioniui, Laurai Bal 
tutytei, Algiui Čepui, Danutei 
Norvilaitei, Gintarui PLačui ir 
Gintai Viliūnaitei. ,

Išeivijos laikraščių redakcijos 
buvo prašomos rekomenduoti 
jaunuolius iki 30 m. amžiaus, 
kurie reiškėsi lietuvių spaudoje 
1976 metais.

Premijos bus įteiktos Žurnalis
tų metinio baliaus metu sausio 
29 d.

VIEŠNIA IŠ ARGENTINOS 
KONCERTUOJA CHICAGOJE

Adriana Jočytė, jauna solistė 
iš Argentinos, koncertuos Chica
goje vasario 6 d. Jaunimo cent
re 3 vai. popiet Ji yra laimė 
jusi visą eilę premijų Pietų Ame
rikoje ir žavėjo Jaunimo kong 
reso dalyvius talentų vakare ii 
uždaryme. Bilietai po 6, 5, 4 ir 
3 dolerius gaunami Vaznelių pre
kyboje — Gifts International. 
Koncertą ruošia Pasaulio lietu 
vių jaunimo sąjunga.

ŠIŲ METŲ VASAROS 
LITUANISTIKOS SEMINARAS

Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos Ryšių centras jau dabar 
pradeda ruošti programą ketvir
tajam lituanistikos seminarui, ku 
ris įvyks rugpiūčio 14-26 d. ne
toli Rochesterio, New Yorko vals
tijoje. Dėl platesnių informacijų 
kreip'is:

PLJS Ryšių centras,
2422 West Marąuette Road,
Chicago, IL 60629

Nuotrauka Um Regio į Telf. (312) 476-0601

CHICAGOS AUDRININKU 
BALIUS

“Audros” choro metinis balius 
ruošiamas Jaunimo centre, Chi
cagoje, vasario 26 d. Programą 
atliks visi trys chorai. Po prog
ramos vakarienė ir šokiau Bilie
tus bus galima gauti per choris
tus.

“GRANDIES” VAKARAS 
CHICAGOJE

Tradicinis “Grandies” tauti
nių šokių grupės vakaras įvyksta 
šiandien (sausio 22 d.) 7:30 vaL 
vak. Jaunimo centre, Chicagoje. 
Įdomi programa, vakarienė ir-šo
kiai. Bilietai gaunami pas S. 
Pranekevičienę, tel. PR 6-2191.

JUNGTINIS KONCERTAS 
RELIGINEI ŠALPAI

Grandies tautinių šokių grupė, 
“Audros” mergaičių choras ir 
liaudies instrumentų ansamblis 
atliks programą Lietuvių katali
kų rėmėjų šalpos fondo rengia
mame koncerte vasario 6 d. 3 
vai. p.p. Marijos aukšt mokyk
los salėje. Bilietai gaunami Mar
giniuose.

LIPNIŪNIECIAI KVIEČIA 
PASILINKSMINTI

A Lipniūno moksleivių ateiti
ninkų kuopos Chicagoje balius, 
pavadintas “Gyvenimas sapne”, 
įvyks sausio 29 d. 7 v.v. Jauni
mo centre. Bus trumpa, įdomi 
programa, kurią atliks Linas 
Rimkus ir Vitas Underys. Po 
programos šilta vakarienė, šo
kiams gros 16 žmonių “swing 
band” orkestras. Lipni ūniečiai 
kviečia visą Chicagos jaun'mą 
lalyvauti. Vietas rezervuokitei 
oas Rūtą Garūnaitę tel. 
925 2017.

NIJOLĖS SPARKYTĖS 
ESTRADINIS DAINAVIMAS

Nijolė Sparky'ė, estradinės mu
zikos dainininkė, pasirodys Woin 
Kow North restorane, pirmadie
nį, sausio 24 d. 8 vai. 30 min. 
vak. Adresas 420 West Belmont, 
Chicagoje. Dėl rezervacijų skam
binti: 281-1844.




