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Architektūros sulituanistinimas
Simpoziumo santraukinės mintys ir akcentai

Lietuvių menininkų klubo va
sario mėn. 20 d. Jaunimo cent
re, Chicagoje, rengtas simpo
ziumas tema “Lietuvių architek
tų ir dailininkų pasireiškimas 
architektūroje šiame krašte’’ 
sutraukė arti šimtinės šiuo 
klausimu besidominčios publi
kos. Tai rodo, kad ir ateityje 
reikėtų surengti vieną kitą pa
našų simpoziumą įvairioms kul
tūrinio aspekto problemoms ap
svarstyti.

Čia pateiksime tik buvusio 
simpoziumo santraukinės mintis 
bei įdomesnius akcentus, pa
reikštus pagrindinių kalbėtojų 
ir kitų pašnekesio dalyvių.

SIMPOZIUMO ATIDARYMAS
P. Gaučys: Chicagoj per pas

taruosius 10 metų lietuvių vi
suomeninio bei verslinio pobū
džio institucijos (parapijos, vie
nuolynai, bankai) yra surentę 
apsčiai įvairių pastatų. Rūpestį 
kelia, kad geroka tų statybų 
dalis atlikta ne pačių lietuvių, 
nors šios srities specialistų 
mums netrūksta. Šiai problemai 
apsvarstyti Lietuvių menininkų 
klubas ir surengė šį simpoziu
mą. Kviečiu moderatorium kun. 
V. Bagdanavlčių.

Kun. V. Bagdanavičius: Lai
kau reikšmingu faktu tokias 
grupines diskusijas. Pagrindi
niai simpoziumo kalbėtojai: ar- 
chitektai V. Germanas, V. Pet
rauskas, J. Stankus, LB pirm. 
J. Jasaitis, kun. dr. A. Baltinis 
ir dail. A. Valeška. Pirmiausia 
juos ir kviečiu.

PAGRINDINE SIMPOZIUMO 
DALIS

Arch. V. Germanas: (Jo žo
dis iliustruojamas pavyzdžiais 
ekrane.) Modernioji architektū
ra skirstoma į grynai tarptau
tinę ir individualią, pastarajai 
priskiriant ir tautinės architek
tūros apraiškas. Antroji kryp
tis šiandien kaip tik ima pir
mauti. Įprastinė “dėžė” dažnai 
jau sulaužoma. (Seka visa eilė 
įdomių pavyzdžių.) Tautiniai 
aspektai architektūroje jau iš
sikovoja visuotinį pripažinimą. 
Net JAV ambasadų modernūs 
pastatai įvairiuose kraštuose 
taikomi prie vietos architektūri
nio stiliaus. Tačiau derinimasis 
prie tautinio charakterio archi
tektūroje nėra koks Vyties 
įmontavimas sienoje. Tautiniai 
pastato bruožai turi išplaukti
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iš viso pastato dvasios, atskirų 
dalių proporcijos bei bendrojo 
plano.

Arch. V. Petrauskas: Lietuvių 
architektų reiškimosi JAV prieš 
Antrą pasaulinį karą nebuvo 
girdėti. Lietuviai architektai ir 
jų naujos idėjos pasirodė tik 
pokario metais. Bet dar 1953 
metais šiame krašte reiškėsi tik 
4 lietuviai architektai. Po to 
jau kiekvieneriais metais iš jau
nosios kartos priauga 2—3 nau
ji. Nors nuosavom lietuviškom 
arch. firmom išsilaikyti neleng
va, tačiau jų taipgi turime: Pel- 
dos, Kerelio, Petrausko. Anks
čiau Lukštaitės ir Kovo firma 
pastatė Tėvų marijonų centrą 
Chicagoje, Šv. Kryžiaus liet, pa
rapijos Chicagoje seserims mo
kytojoms namą ir koplyčią. Pa
našių darbų liet, architektų yra 
atlikta Chicagoje ir daugiau. 
Rasime jų ir kitose JAV vieto
se. Stankaus firma labiau an

Lietuvių koplyčios Washingtone kairioji siena, spalvotų mozaikų, 
23 pėdų aukščio ir 13 pėdų pločio, reikš mūsų tautos pasitikėjimą 
Dievo Apvaizda ir Kristumi. Centre: Rūpintojėlis tarpe dviejų an
gelų. Aukštai: Dievo Apvaizdos simbolis ir iš jo einą šviesos spin
duliai. Gilumoje: dirvų, sodybų, senobinių bažnyčių ir'kryžių vaiz
das. Kairėje: motina prie ratelio moko savo kūdikį skaityti lietu
viškai iš maldaknygės. Šiuo (pagal P. Rimšos skulptūrą) norima 
pabrėžti spaudos draudimo ir dabartinės priespaudos laikus, žemai: 
dr. J. Schollmer aprašytos lietuvių šv. Mišios Vorkutos koncentra
cijos stovyklos kasyklose. Iš Dievo Apvaizdos ir Kristaus trykštą 
šviesos spinduliai pasiekia ir šį požemį. Viso vaizdo viršuje bus 
mozaikinis lietuvių kalba įrašas: “Apsaugok, Aukščiausias, tą 
mylimą šalį.” Projektas dail. V. K. Jonyno.

Sidabriniams varpams gaudžiant
Čiurlionio ansambliui 25-rių metų veiklos sukaktį minint

Šiam vienam iš populiariausių 
ir veikliausių mūsų dainos an
samblių šiemet švenčiant tokį 
išskirtinį jubiliejų, pasitaikė 
mums proga užkalbinti energin
gąjį ansamblio vadovą muz.

Alfonsą Mikulskį. Juk lietuviš
kosios dainos sambūris, išgyve
nęs intensyvioje veikloje jau 
dvidešimt penkerius metus, gali 
daug ką prisiminti ir daug ką 
papasakoti, kas yra taipgi smal-

Georges Rouault (prancūzas, 1871 -1958) Šventoji šeima
Tautinis moderniojo meno muziejus Paryžiuje

gažuojasi komerciniams pasta
tams. Vien tik Illinois valsty
bėje turime 18 lietuvių archi
tektų, o greitai jų skaičius pa
dvigubės.

Arch. J. Stankus: Pastato 
forma dažnai pareina ir nuo me
džiagos brangumo. Lietuvių 
praktikoje paprastai kubinė pa
stato pėda apskaičiuojama nuo 
90 centų iki dviejų dolerių. Sve
timieji šią kainą dažnai net pa
dvigubina. Prieš dešimtmetį lie
tuviškuoju charakteriu archi
tektūroje buvo stipriai abejoja
ma. Dabar jau ne vienu pavyz
džiu įrodyta lietuviškosios ar
chitektūros realybė. Gaila, į tai 
nebuvo atsižvelgta, statant lie
tuvių parapijos bažnyčią Brigh
ton Pk., Chicagoje.

Kun. V. Bagdanavičius: Kyla 
problema, kaip laimėti pagarbą 
lietuviškumui visose srityse.

(Nukelta į 2 psl.)

šiai įdomu visai lietuviškajai vi
suomenei. Šia proga tebūna čia 
sunerta ši virtinė klausimų ir 
atstakymų.

NEPRIKLAUSOMOJE 
LIETUVOJE

— Kada ir kurios organizaci
jos prieglobsty Čiurlionio an
samblis gimė ? .

— Steigimo metu turėjome 
tik Vilniaus Šaulių rinktinės vy
rų chorą Vilniuje; įsteigimo da
ta — 1940. I. 15 d.

— Kas laikytinas ansamblio 
steigėju ?

— Steigėju ir chorvedžiu lai
kytinas Alfonsas Mikulskis; pir
muoju choro pirmininku buvo iš
rinktas Kazys Tamaševičius.

— Kada gi susibūrė kankli
ninkės?

— Greta Šaulių vyrų choro 
buvo įsteigtas kanklininkių or
kestras (10 kanklininkių), va
dovaujamas Onos Mikulskienės, 
be to, tautinių šokėjų moterų 
grupė, vadovaujama Jadvygos 
Kazlauskaitės.

— Kada ir kur teko pirmą 
kartą pasirodyti viešumoje?

— Pirmą kartą koncertavo
me Vilniuje, Paštininkų salėje, 
1940. II. 16 d. dainininkų turė
jome 28. Tų pat metų vasarą 
jau buvo 65 vyrai dainininkai.

— Kada įvyko apsijungimas ?
— Bolševikams okupavus Lie

tuvą, 1940 m. rugsėjo mėn. visi 
trys minėti šaulių meno vienetai 
apsijungė ir pasivadino M. K. 
ČIURLIONIO L. T. M. AN
SAMBLIU. Ansamblio vadovu 
pasiliko muz. Alfonsas Mikuls
kis: taigi aš pats. Po to pa
kviečiau Edvardą Karnėną vy-( 

riausiu seniūnu. Jo pastangomis 
buvo sudaryta ansamblio valdy
ba. Tautinių šokių grupei vado
vauti pakviesta Marija Baro
naitė, gi kanklininkių orkestrui 
— Ona Mikulskienė.

— Ar ir nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo ansamblio keliauta 
ir koncertuota?

— Taip. Lietuvoje mūsų an
samblis aplankė 20 vietovių 
(kai kur teko būti po kelis sy
kius). Spėta surengti 80 pasau
linės muzikos koncertų; keli jų 
su Vilniaus Filharmonijos sim
foniniu orkestru. Religinių kon
certų bei giedojimų pamaldose 
turėjome 22-jose bažnyčiose bei 
katedrose, iš viso 75.

— Kiek dainininkų, kanklinin
kių ir kitų meno mylėtojų pe
rėjo per ansamblio gretas?

— 204 žmonės.
— Teko girdėti, kad ir lite

ratai buvo prisijungę prie an
samblio darbų?

— Tai tikra tiesa! Vokiečių 
okupacijos metais prie ansamb
lio veikė ir literatų sekcija; jon 
buvo įsirašę 10 jaunesnės kar
tos literatų, kurių tarpe buvo 
poetas Kazys Bradūnas, Julija 
Švabaitė, Eug. Matuzevičius 
ir kt.

POKARIO EUROPOJE
— Okupavus Lietuvą raudo

najai armijai, kur gi prisiglau
dė Čiurlionio ansamblis? Gal iš
sisklaidė ir pavieniui nuėjo kiek
vienas kas sau?

— Daugumas mūsų nukrypo
me į Austrijos sostinę, į Vieną. 
Čia susiradome vienas kitą ir 
ėmėmės Čiurlionio ansamblio 
gaivinimo darbo. Mum padėjo 
vietos klebonas kun. Feliksas 
Gureckas, ir 1944 m. VIII. 28 
d. jau ten giedojome šv. Mišias. 
Pirmasis koncertas buvo Vienos

(Nukelta į 5 psl.)

PARAMA KULTŪRINEI 
PROPAGANDAI

Kaip bekalbėsime ir kaip be- 
projektuosime, tremtyje mes 
be aukų rinkimo neišsiversime, 
nes neturime valstybės institu
cijų, kurios mūsų vienokius ar 
kitokius darbus finansuotų. 
Galima, tiesa, kai ką gal ir ki
taip suorganizuoti, kai kurios 
draugijos turi svetaines ar na
mus, nešančius pelną, bet šiaip 
jau vis tiek reikės vienokių ar 
kitokių aukų rinkimų. Tų au
kų rinkimų būna labai daug, 
renkama šalpai, renkama vie
nokiam ar kitokiam reikalui 
paremti, renkama arba ragina
ma remti Lietuvos vadavimo 
veiksnius. Kartais per krautu
vę pereina daugiau rinkėjų ne
gu pirkėjų, tačiau suprantama, 
kad rinkimas reikalingas, juo 
labiau, kad renkama ne sau, 
bet visuomeniniam reikalui.

Tačiau iš antros pusės, kiek 
tai liečia mūsų politinius dar
bus, vis dėlto būtų pageidau
tina, kad politikai labiau rem
tųsi ne į išviršinius kokius 
demonstravimus, suvažiavimus 
ar pasitarimus, kurie teturi 
tik vienadienės reikšmės, bet 
į politinę ir kultūrinę propa
gandą. Būtų gera, kad mūsų 
veiksniai, jeigu jau surenka 
kiek lėšų, remtų visa tai, kas 
turi ilgesnės ir informacinės 
reikšmės. Manytume, kad “Li
tuanus” žurnalo leidimas geras 
reikalas, jei yra jaunųjų aka
demikų rankose, tačiau nebė
ra gerai, kai jis vis turi elge
tauti, gi jam paremti jau bū
tų mūsų politinių veiksnių rei
kalas. Suvažiavimus ir kon
gresus reikia, žinoma, ruošti, 
bet tik tuo metu, kai rengia
mos tautinių šokių ar dainų 
šventės, nes tada suplaukia 
masės žmonių ir tūkstančiai 
tautiniais drabužiais pasipuo- 
šusio jaunimo, kurie padaro 
įspūdžio ir sukviestiems sve
čiams amerikiečiams, ir žurna
listams. Tokiu metu ir laikraš

Vytautas Kašuba Rūpintojėlis
Toronto lietuvių parapijos Prisikėlimo bažnyčia __

čiai daugiau parašys ir sena
toriai padarys naudingų pa
reiškimų. Įvairūs politiniai 
kongresai ir žurnalistų sukvie
timai turi turėti ir organizuo
tų mūsų masių užnugarį, ypač 
patogų dainų ar šokių švenčių 
metu. Visos kitos įvairios kon
ferencijos, kaip parodė praei
tis, praeina su labai mažu pa
sisekimu. Taigi, norint pada
ryti didesnį vienkartinį įspū
dį, reikia remtis ir mase, no
rint padaryti ne akimirksninį, 
bet ilgesnį Lietuvos reikalų 
garsinimui pasitamavimą, rei
kia kreipti dėmesį į politinių 
ir kultūrinių leidinių leidimą.

Sunku tikėtis nūdieninėse 
sąlygose mūsų leidykloms bent 
kiek apčiuopiamesnio pelno. 
Atvirkščiai, daugeliu atvejų 
nuostolis beveik užtikrintas. 
Juo labiau reikia nuostolių ti
kėtis iš tų informacinių leidi
nių, skirtų mūsų tautinei ir 
kultūrinei propagandai. Bet 
mes vedame šiandien kovą ne 
ginklu, o iaštu, todėl ir būtų 
gera, kad politiniai veiksniai 
atkreiptų dėmesį ir į propa
gandinių leidinių leidimą, ku
rie palieka ne vienai dienai, 
bet amžiams. Juk ne paslap
tis, kad neturime jokio gero 
veikalo apie Lietuvą. Tiesa, 
išeina dr. Vyt. Vardžio reda
guota knyga, bet nekenktų, 
jei išeitų jų ir daugiau. Kny
ga apie lietuvius partizanus, 
Armonienės “Palik ašaras 
Maskvoj”, vokiškai ir angliš
kai išleisti leidiniai apie mūsų 
rezistenciją ir okupantų geno
cidą yra daug svarbesni už 
įvairius posėdžius, pasitarimus 
ir važinėjimus. Žinoma, ir ši
tie reikalingi, tačiau nereikia 
vien tuo remtis, mums reikia 
stiprinti kultūrinę ir politinę 
propagandą ir ją daugiau rem
ti. Mums reikia išleisti mūsų 
kacetininkų atsiminimus ang-

(Nukelta į 2 psl.)
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Reikia ieškoti būdų, kaip tai 
įvykdyti.

LB pirm. J. Jasaitis. Tauti
nės gyvybės išlaikymui svarbi 
ir tautinė architektūra. Ji su
stiprina mūsų tautinę ambiciją. 
Ji galėtų padėti mūsų architek
tams atkreipti į save ir ameri
kiečių visuomenės dėmesį.

Kun. dr. A. Baltinis: Vargu 
ar kuri įstaiga meną taip šimt
mečiais gerbė kaip Katalikų 
Bažnyčia. Bažnytinio meno tiks
las — praverti langą iš šios že
mės į amžinybę. Tačiau bažny
čios pastatas turi išsiskirti iš 
kitų namų. Blogai, kai moder
ni bažnyčia nesiskiria nuo spor
to salės. Tačiau moderni archi
tektūra gali taipgi išreikšti aną 
gotikinį begalybės ilgesį. O šios 
krypties nuotaikai ir šių dienų 
abstraktusis menas gali net la
biau tikti, negu visoki konkre
tūs margumynai. Lietuviškoji 
bažnyčia mums turi reikšti ir 
lietuviškąjį pamaldumą, o taip
gi jos dailininkas turi tikėti į 
Dievą.

Dail. A. Valeška: Nesustoki
me prie raudų sienos be akci
jos. Beveik trečdalį Lietuvoj 
buvusių bažnyčių skaičiaus tu
rime JAV. Atrodo, kad prie jų 
galėtų dirbti kone visi mūsų 
dailininkai, kaip daro čia savo 
bendruomenėje italai. Mūsuose 
tačiau taip nėra. Jei remčiausi 
tik lietuviais, nė cigaretėms ne
užtektų. Šitai pramačiau, nuei
damas ir kitur jau prieš 10 me
tų. Kodėl. mūsuose taip yra? 
Dauguma lietuvių klebonų gal
voja taip, kaip ir eilinis ameri
kietis: kreipiasi į komercinę 
bendrovę. Daug reiškia ir psi
chologinė - intelektualinė pusė: 
apsčiai čionykščių kunigų silp
nai orientuojasi esminiame me
no supratime, mažai kreipdami 
dėmesio į meninį ir net į religi
nį bažnyčios pastato aspektą. 
Ypač šios rutinos negali nusi
kratyti vyresnioji mūsų kunigų 
karta. Lietuvių tautos gyveni
me buvome įpratę regėti kuni
gus kūrybingai aktyvius visa
me kultūriniame gyvenime. Čia 
dabar kitaip, šiame krašte gi
musi kunigija didele dalimi nuo 
to yra atšokusi. Reikalą pataisy
ti gali tik asmeniškas kontak
tas, bet ne kokia laikraštinė re
cenzija. Mes juos patys maža 
kur kviečiam ir su jais kontak
tų neieškom. Tai mūsų pačių 
kaltė. Jei mūsuose būtų tikras 
susipratimas ir nusistatymas 
savas bažnyčias puošti tik au
tentiškais dalykais, po dešimt 
metų apie mus kalbėtų visa 
Amerika.

Kun. V. Bagdanavičius: Ma
nyčiau, kad labai realus siūly
mas šiai problemai spręsti: vi
sur kelti būtiną meno autentiš
kumą. Kai įsisąmoninsim, jog 
dėmesio verta tik tai, kas yra 
autentiška, lengviau išspręsime 
ir tautinės architektūros ir ap
lamai tautinio meno problemas.

BENDRASIS SIMPOZIUMO
DALYVIŲ PAŠNEKESYS 

PO PRANEŠIMŲ

A. Valeška: Kun. A. Baltinis 
akcentavo gotiką, šiuo metu 
modernioji bažnytinė* architek
tūra kartais panašų įspūdį ir 
daro. Tačiau reikia atsiminti, 
jog Katalikų Bažnyčia niekad 
stiliaus (kaip ortodoksai) per 
amžius nenustatė, nenustato jo 
ir dabar. Bažnyčia čia duoda 
neribotą laisvę. Juk bažnyčiose 
ir prasidėjo moderniosios archi
tektūros klestėjimas.

Inž. D. Bielskus: Kun. A. 
Baltinis teigia, kad niekas nėra 
taip gerbęs meno kaip Bažnyčia. 
Tačiau visos moderniojo meno 
srovės, gimę prieš 100 metų, 
nebuvo sulaukę paramos iš Baž
nyčios. Tik 1958 metais Briuse
lio parodoje Bažnyčia pasisakė 
už modernųjį meną. Ar bažny
tiniame mene architektas ir dai
lininkas turi būti būtinai tikin
tis, tai irgi nėra taip lengvai 
išsprendžiamas klausimas.

A. Valeška: Ne Bažnyčia de
gino ir neįsileido į meno galeri
jas bei salonus impresionistų ir 
kitų, anais laikais moderniųjų, 
tapytojų darbų. Prieš tą nau
jumą kaip tik kovojo to laiko 
meno kritikai ir meno viršūnių 
autoritetai. Tačiau, jeigu ką 
nors šia prasme šiandien mes 
smerktume, turėdami prieš akis 
tik šiandieninius įsitikinimus, 
visai nekreipdami dėmesio į ano 
laiko kontekstą, būtume patys 
neteisingi. Priminus Briuselį, 
tenka pridurti, kad pirmoji mo
derni bažnyčia buvo pastatyta 
1925 metais Romoje. Dėl tikė
jimo ar netikėjimo, manyčiau, 
kad kiekvienas menininkas iš 
prigimties tą tikėjimą nešiojasi 
savyje.

J. Janušaitis: Architektai ir 
dailininkai turėtų kokia nors 
forma apsijungti ir drauge kon
taktuoti mūsų parapijų klebo
nus. Aštrinimas problemos spau

Adolfas Valeška . . Bronzinės durys Šv. Filomenos bažn. Chicagoj

doje vargu ar šiam reikalui pa
dėtų.

Dali. Br. Jameikienė: Šiame 
krašte turime apie 140 savų 
bažnyčių ir apie 500 kunigų. Ir 
tik kelias bažnyčias savam, lie
tuviškame stiliuje. Įdomu, kiek 
architektūrine prasme lietuviš
kųjų bažnyčių buvo pastatyta 
Lietuvoje nepriklausomybes me
tais?

Arch. J. Mulokas: Kiek žinau 
— dvi: arch. V. Dubeneckio 
Karmėlavoj ir Betygaloj.

P. Gaučys: Gal palankiam 
kontaktui su klebonais užmegsti 
praverstų atitinkamas, pačių 
architektų parūpintas leidinys, 
aiškiai rodantis, kas mūsų pa
čių čia jau yra pastatyta. Bet 
reikia ir pačios visuomenės ir 
parapijiečių spaudimo. Taipgi 
neužtenka kalbėti vien tik apie 
bažnyčias. Yra ir kitokių viešų
jų lietuviškų pastatų, kaip ban
kai, salės ir kit. Ten į lietuviš
kąjį aspektą lig šiol beveik vi
sai dėmesio nekreipiama. Rei
kia, kad visuomenė ir spauda 
visur reikalautų meninio spren
dimo ir tautinio charakterio.

V. Meškauskas: Čia nėra nė 
vieno užsakytojo, tai ką reiškia 
mūsų siūlymai.

Kun. V. Bagdanavičius: Su
prantamas susirūpinimas ir ska

KULTŪROS TEMOMIS KITUR
Ne tik “lietuvybę išlaikyti”, bet ir ją 

kūrybiškai reikšti

Parama kultūrinei 
propagandai

(Atkelta iš 1 psl.) 
liškai, reikia išleisti atsimini
mus ' tų kalinių, kurie kentėjo 
rudojo ir raudonojo okupanto 
kalėjimuose, mums reikia at
skleisti anglų kalba viską, kas 
dabar daroma Lietuvoje. Žy
dai apie savo kančias išleido 
labai daug leidinių, o gi mes 
lietuviai kentėjome ir rudojo 
ir raudonojo okupanto praga- 
rfc.xąu<h>n .r

Be abejo, nenorime tuo pa
sakyti, kad visa kita nereika
linga, bet, manau, visi sutiks, 
kad pirmasis mūsų uždavinys 
khygomis, spauda ir įvairiais 
leidiniais rėkti apie mūsų tau
tai primestą neteisybę ir kan
čias. Tokie leidiniai tikriausiai 
pragyvens ir mus visus, jais 
pasinaudos daugelis akademi
nio jaunimo žmonių bei žur
nalistų. Taigi, būtų gera, kad 
mūsų politiniai veiksniai, nau
dodami visuomenės aukojamas 
lėšas, kiek įmanoma, daugiau 
jų skirtų taipgi spausdintai 
kultūrinei ir politinei propa
gandai. J. K.

Tėvų benediktinų Šv. Anzelmo bažnyčia Tokio mieste, Japonijoj. Nuo
trauka viršuje — vaizdas j didįjį altorių; nuotrauka apačioje — baž
nyčios erdvė nuo didžiojo altoriaus. Bažnyčia ryškiai primena japonų 
tautinės architektūros bruožus. Architektai Antonin Raimond ir 
L. L. Rado.

tinimas reaguoti visuomenei. 
Tačiau reikia atsiminti, kad laz
da visada turi du galu. Man la
biau priimtina A. Valeškos nuo
saikesnė sugestija.

Dr. A. Baliūnas: Lietuviai 
esame nelinkę į verslo profesi
jas. Ir visokiems kontaktams 
labai nepaslankūs. Nemokam 
ekonominių reikalų tvarkyti ir 
savo tarpe. Pritariu A. Valeš- 
kai. Reikia artimesnių ir nuo
latinių kontaktų. Daugiau tar- 
pusavės informacijos, daugiau 
dėmesio ekonomijai.

J. Jasaitis: Spaudoje visų 
šiuo klausimu turi rašyti patys 
architektai ir menininkai, tik 
tada raštą bus galima imti už 
tikrą pinigą. Bet ar tuos raštus 
skaitys, kas turėtų juos skaity
ti? Ar nebūtų paranku, sakysim, 
Amerikos lietuvių Kunigų Vie
nybės seimo metu architektams 
prisistatyti su atitinkama archi
tektūros paroda, tuo pačiu už
mezgant ir kontaktus.

Arch. V. Germanas: Ameri
koje aplamai mažai matome 
modernių katalikų bažnyčių. 
Vis žiūrima, kad tik būtų pigu 
ir praktiška.

A. Valeška: Praktiškumą ir 
ekonomiškumą iš architektūros 
išjungti neįmanoma. Ir tai sa
vaime juk nėra blogybės. Blo
giausia čia yra menkas atlygi
nimas architektui. Žinoma, tai 
neliečia architektų garsenybių.

Arch. V. Petrauskas: Kiek 
dvasiškiai turi teisės pasirinkti 
vienokį ar kitokį architektą?

Arch. J. Stankus: Kurija ne
įsako.

Arch. V. Germanas: Chica
gos diocezija čia yra labai libe
rali. Mažesnėse vyskupijose 
daug priklauso nuo vyskupo.

Kun. V. Bagdanavičius: Ne
sutinku su V. Germanu, kad 
Amerika savo moderniomis baž
nyčiomis būtų atsilikusi nuo ki
tų kraštų.

Arch. V. Germanas: Kiekybe 
neatsilikus, bet kokybe.

A. Rūkštelė; Reikėtų išleisti 
ir visiems klebonams įteikti lei
dinį apie lietuviškąją architek
tūrą. Pagaliau nenorėkime ste
buklų tuoj pat. Juk ir tautinės 
architektūros bruožai išsivystė 
tik per ilgą laikotarpį.

Kun. V. Bagdanavičius: Siū
lyčiau šioms problemoms toliau 
svarstyti, ką reik kontaktuoti 
ir praktiškai kalbėti architektų 
ir dailininkų vardu sudaryti pa
tiems architektams ir dailinin
kams lyg ir gildiją iš kelių as
menų.

*
Simpoziumo dalyviams palan

kiai pasisakius tokio komiteto- 
gildijos reikalu, apie tris va
landas užtrukęs pašnekesys bu
vo baigtas, Lietuvių menininkų 
klubo pirmininkui P. Gaučiui 
dėkojant visiems atsilankiu
siems. kzp

Pirmajame šių metų “Aidų” 
žurnalo sausio mėn. numeryje, re
daguotame jau naujojo redakto
riaus dr. Juczo Girniaus yra dė
mesio vertas paties redaktoriaus 
įvadinis straipsnis “Žvelgiant į 
ateitį”. Jame prasmingai užgrie
biamos beveik visos mūsų degan
čios problemos. Maža ano straips
nio ištrauka norime čia užakcen
tuoti tai, kas visokiuose mūsų vei
kimuose turėtų būti pagrindiniu 
rūpesčiu. Dr. Juozas Girnius rašo:

“Todėl ir mums, sveikai žvel
giant j save, tenka ne sielotis mū
sų išeivinę bendruomenę laukian
čiu galu, o rūpintis, kad ligi to 
galo būtume ne tuščiai laikęsi,, o 
kūrę istoriją, t. y. liudiję savo 
tautinę gyvybę kūrybiniais laimė
jimais. Galutinai visos mūsų emi
gracijos prasmę lems ne patys 
metai, o ką per tuos metus būsi
me pasiekę. Ką būsime išeivijoje 
laimėję savo tautinei kultūrai, 
anksčiau ar vėliau pasieks tautą. 
Kas sukuriama išliekamos vertės, 
tas sukuriama ne tik čia sau, bet 
ir visai tautai. Savo išliekamosios 
vertės kūryba betarpiškai Įsijun
giame visos tautos istorijon. O 
šituo būdu įprasmindami savo išei
vių lietuvybę, drauge lietuviškuo
ju žvilgiu kiekvienas įprasminame 
ir save pačius.

Drįstu teigti, kad galutinai vi
sos mūsų emigracijos vertę svers 
ne kiek metų “išlaikysime lietu
vybę”, o ką per tuos metus būsi
me kūrybiškai laimėję. Nevieną 
tai gali papiktinti, kad tokia min

timi imamasi kūrybinius laimėji
mus aukščiau pastatyti už pačią 
lietuviškąją gyvybę. Iš tikro ne
tikiu plika lietuvybės gyvybe, nes 
kiekviena žmogiškoji gyvybė vi
sada save kūrybiškai liudija. Ta
čiau nuraminti tiems, kurie būtų 
pasipiktinę, primenu, kad juo bus 
labiau rūpinamasi ne tik “lietuvy
bę išlaikyti”, bet ir ją kūrybiškai 
reikšti, juo ilgesniam laikui bus 
laiduojama ir pati lietuviškoji gy
vybė. Priešingai, juo bus tenkina
masi tik pliku “išlaikymu”, juo 
greičiau bus artėjama j lietuviško-

Tel. ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES UGOS
CRAWFORD, MEDICAL BLDG. 

044a So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimo

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGOS 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų Ilgos 
2454 West 71st Street 

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

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

IIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIHII1IIIII11I1IIIIIIII
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudų nuo ugnies Ir auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% VVest 95th Street 

Chicago 42, Illinois 
Tel. GA 4-8054 ir GR 8-4339 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

WA 5-2017
DR. A. GARUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2787 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta. 
Pacientus priima pagal susitarimų.

llllllill llllll IIII lllll Itlllllllllll lllllllllillll'
Jeigu Jums reikia 

GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės | “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, 
greitai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 W. 63 St, Chicago, m. 60629

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

2656 west 63rd Street
Pirm., antrad., ketvirt. Ir penkt 

nuo 11 Iki 1 vai. Ir nuo 4 Iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Į nililliiiiliiliiiiiiiiiliiniiiiiiiiiliiliiiiiiiiiii

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29. Iii.

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1

Tel. ofiso PO 7-6000, res. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečlad ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehiU 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 VVest Marųuette Road 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

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

Ofiso Ir buto teL OLympio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
VAL.: kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Res. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti MI 8-0001

Ofiso PR 6-1795 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 
2300 VVest Slst Street 

Oakley Medical Arte
Pirm., antr., ketvirt ir penkt nuo 

2—4 ir 6—9 tr pagal susitarimą

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Resld.: 8241 VVest 66tli Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:80—8:30 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečlad. 
uždaryta.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos ir Callfornla 

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso ir buto Olymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero 

Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius.

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No Liberty Street, 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ ir VAIKŲ UGŲ
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. p.p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Res. teL 239-2919.

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. Hl 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika Ir Alergija 

2751 VVest 51st Street
Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9. 
vai., penktad. 10 v. r. iki 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet Li
gonius priima pagal susitarimų.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų

Ofiso HE 4-1818, Hez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

sios gyvybės galą. Kiek bus rūpi
namasi mūsų kūrybiniu gyvybin
gumu, tiek bus tiesiamas pagrin
das ir apskritai mūsų lietuviško
sios gyvybės ateičiai”.

Į šias dr. Juozo Girniaus mintis, 
manytume, turėtų atkreipti dėme
sį ir pasidaryti atitinkamas išva
das kiekvienas, tautiniai dar gy
vas, lietuvis, o taipgi ir mūsų or
ganizuotos visuomenės bei įvairių 
institucijų vadovai, kad nebūtų 
dvasiniai ir materialiniai ištekliai 
bl-škcmi j paviršutines ir trum
paamžes periferijas, o labiau bū
tų susitelkta ties pačiu išeivižkos 
prasmės branduoliu. kz.

— Gyvenimas yra tiltas, naudo
kis juo, bet nestatyk narni) ant 
jo. Fr. Schiller

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28. III 

Telef. ofiso: PUIlman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

Pri6m. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt,
1-3 p. p. jr treč uždaryta

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600
DR. C. K. PAULIS

Diagnostika ir Vidaus Ligos
Monroe Building, Suite 709
104 South Michigan Avenue
Valandos susitarus telefonu.

Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 925-7097
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS

5159 South Damen Avenue 
Valandos: 1—9 p. p. 

Išskyrus trečiadieni
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 Sonth Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 Iki 8 vai. vak.
Treč. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 West 69th Street
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: Plrmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 Iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.-

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė., YA 7-7381 
VAL.: 1 vai. p. p. Iki 8 v. v. kasdien: 
trečiadieniais- uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. iki 1 v. popiet.

Rex. tel. PR 9.0780.

DR. L SEIBUTIS
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 Weet 
7Ist. St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tol. 776-2880.

Valandos pagal susitarimų

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas; 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. tel. GRovehill 0-0017 
Valandos: 1-3 p. p. Ir 6-8 p. p.

Penkt tik 1-3 p. p. 
Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

Offiso Jolef. CLiffside 4-2890 
Resld. telef. VVAlbrook 5-3099

DR, P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija 

4644 So. A&hland Avenue 
Valandos kiekviena dienų 3—4 Ir 

6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimų, šeštadieniais nuo 2 v. 
iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai,: Pirm., antr., treč. ir 
penkt.. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6198

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
Prilmlnšja ligonius tik susitarus 

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

Išvykęs į chirurgų suvažiavimą: 
gr)š kovo 8 d.

Telefonas — GRovehiU 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
LIGOS

VALANDOS: 1 Iki 4 ir 6 Iki 8 v. v. 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečlaidlenlals uždaryta

Tel. PRoepect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 So. Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

šeštad. nno 2 ik 4 v. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 718t Street 
VaL: 2 iki 4 v. p. p. Ir 7 iki 8 v. v 

Treč. ir šeštad. pagal sutarti



PUBLICISTIKA
APIE ANTANA SMETONA

Pakartotinai monografijos klausimu atsiliepiant

PR. PAULIUKONIS

t
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gyvenimo srityse ir 
nepriklausomybes su- 
visus minėtus tautos 
įvykius autorius yra 
A. Smetonos asmeny-

Praeitais metais lietuvių tau
tos istorinė literatūra praturtė
jo stambiu veikalu, Aleksandro 
Merkelio parašyta Lietuvos pre
zidento Antano Smetonos mo
nografija. Knygos autorius yra 
žinomas lietuvių žurnalistas ir 
keliolikos knygų autorius, bu
vęs A. Smetonos asmeniniu sek
retoriumi. Tad autorius be pa
skelbtos spaudoje medžiagos tu
ri daug žinių iš asmeninės pa
tirties apie paskutinį Lietuvos 
respublikos prezidentą, okupan
tų priverstą pasitraukti iš tė
vynės. Be to, monografijai pa
naudota ir eilės asmenų prisiųs
tieji laiškai.

Knyga yra iš stambių septynių 
dalių: Šviesos takais (5—50), 
Vienybės gairėmis (51—130), 
Nepriklausomybės keliu (131— 
256), Demokratijos sūkuriuose 
(257—339), Tarp fašizmo ir ko
munizmo (339—472), Neprikišu 
somybės sutemos (473—582), 
Tremtinio dalia (583—676). 
Pradžioje trumpas prologas 
“Tiesos jieškant” (1—4) ir epi
logas “Laiko tėkmėj” (677— 
680), Autoriaus žodis (V—X), 
Leidėjo žodis (XI—XIII), Pa
stabos (681—706), Vardynas 
(707—726), gausi panaudota 
bibliografija (727—732), iliust
racijų sąrašas ir monografijos 
garbės prenumeratoriai.

A. Merkelis savo veikale pa
sirinko gana dėkingą, bet ir ne
lengvą temą, atvaizduoti lietu
vių tautos XX amžiaus pirmųjų 
keturiasdešimt m,etų gyvenimą 
tai bene kūrybingiausias lietu
vių tautos gyvenimo laikotarpis: 
atkakli lietuvių kova už laisvę, 
už savo nepriklausomybę, nepri
klausomybės atkūrimas, nepri
klausomos valstybės kūrybinis 
darbas, didelė lietuvių pažanga 
įvairiose 
Lietuvos 
temos. Į 
praeities 
įrėminęs 
bę. Aprašydamas A. Smetonos 
tėvus ir jo vaikystę, autorius 
siekia ir praeito šimtmečio net 
baudžiavos laikus.

Ir bešališkai rašant, apie A. 
Smetoną yra daug vertingos 
medžiagos: jis buvo visuomenin- 
kas, vienas iš didžiųjų publicis
tų bei stilistų, kultūrininkas, 
politikas ir valstybininkas. Ta
čiau knygos autorius pasirinko 
kitą rašymo būdą. Nežiūrint 
savo žodyje prisimintų Benedet- 
to Crocės 
protavimų, 
negali nei 
bet siekti 
objektyviai atskleisti tikrovę' 
(VI), A. Merkelis, lyg nusižiū
rėjęs į Sovietų Rusijos komu
nistus istorikus, laikosi nuo
monės, kad “iš visų mokslų is
torija yra pats subjektyviau
sias” (1). Tad savo knygoje lie
tuvių tautos praeities įvykius 
ir rikiuoja pagal savo simpati
jas ar antipatijas: vienus sunie
kina, apkaltina, nuteisia, o ki
tus iškelia į tautos altorių, nė 
dėmelės klaidos juose nerasda
mas. Nieks šiandien neginčija 
kad A. Smetona buvo vienas iš 
lietuvių veikėjų, valstybininkų, 
bet negalima tvirtinti, kad ką 
jis darė, viskas buvo teisinga 
ir Lietuvos valstybei naudinga 
Jei keliamos kitų veikėjų klai
dos ir už tas klaidas drįstama 
net juos žeminti, tai teisybė rei
kalauja, kad ir A. Smetonos 
klaidos būtų nurodytos, jis ne
buvo neklaidingas. Ir pats A. 
Merkelis pripažįsta, kad “daug 
kur jis galėjo ir klysti" (679). 
Istorinis objektyvumas reika
lauja, kad kaip kitų, taip ir 
Smetonos politinės klaidos bū
tų nurodomos. Tada išnyks ir 
kontroversijos. A. Smetonos 
kontroversijų svarbiausia prie
žastis yra “ne buvusios politi
nės srovės”, kurios A. Merke* 

istoriosofinių sam- 
kad istorija “nieko 

smerkti, nei teisinti, 
tiesos, kiek galima, 

1**

lio supratimu” yra “nepastovus 
ir laikinas reiškinys” (679), bet 
jo gerbėjų neblaivus ir neob
jektyvus galvojimas. Kai kas 
nėra užmiršęs tų “gerų laikų”, 
kai “Lietuvos Aidas” galėjo 
laisvai rašyti, kas jam patiko, 
o cenzūros žirklės karpė opozi
cijos straipsnius, kuriuose bu
vo nemalonios tiesos pasakyta 
apie vyriausybės politiką. Tei
singai “Darbininko” bendradar
bis kun. J. Vaišnio, SJ, paskai
tos proga yra išsireiškęs: “Jo 
vaizdas nė kiek nedidėja, jei 
bus kiti rodomi menkesni. Prie
šingai, sveikoje tautoje natūra
lu, kad valstybių vyrai yra skir
tingų nuomonių ir vienas su ki
tu dėl savo nuomonės rungias. 
Atskirų vadų didybė iškyla ne 
kovoje su “Nykštukais”, bet su 
lygiais partneriais. Šia prasme 
parodytas A. Smetonos vaizdas 
būtų ir istoriškai teisingesnis ir 
žmoniškai didingesnis” (1964 
m. 69 nr. 4 p.). A. Merkelio pa
rašyta knyga nėra A. Smetonos 
monografija tikra to žodžio 
prasme, bet jo apologija. Maž
daug tą patį pripažįsta ir dr. 
J. Jakštas, labai palankiai įver
tinęs A. Smetonos monografiją. 
(Draugas II d., I. 23).

Skaitant knygą, susidaro keis 
tas įspūdis: A. Merkelis, kelioli
ka metų gyvenąs demokratiška
me krašte ir naudojąsis viso
mis demokratinėmis santvarkos 
laisvėmis bei privilegijomis, sa
vo kapitaliniame veikale sten
giasi suniekinti demokratinių 
Lietuvos seimų laikus, kada bu
vo nutiesti patys pagrindiniai 
valstybės pamatai ir Lietuva 
įvesta į tarptautinę valstybių 
šeimą, iškovotas Lietuvai di
džiųjų valstybių pripažinimas 
de jure, ir norima pateisinti dik
tatūrinį valdymą, kuris ypač 
po II Pasaulinio karo tapęs la
bai nepopuliarus. Visais laikais 
demokratinė valstybės santvar
ka buvo skaitoma tobuliausia 
valstybės (forma, daugiausia 
respektuojanti piliečių teises bei 
laisves. Visos tautos prie kiek
vienos progos siekė ir siekia de
mokratinės santvarkos. Dikta
tūra nėra visos tautos valios 
išraiška, bet vieno asmens ar 
mažos grupelės užkrautas visai 
tautai prievartinis valdymas, 
suvaržąs piliečių teises bei lais
ves. Todėl A. Smetonos biogra
fijos autoriui sekėsi daug sklan
džiau ir objektyviau nušviesti 
lietuvių tautos praeitį, kur ma
žiausiai jis susidūrė su demo
kratine ar diktatūrine Lietuvos 
santvarka.

Pirmasis skyrius “Šviesos ta
kais” yra geriausias. Čia auto
rius kaip menininkas piešia A

Charakteringas mėnulio aukštumų vaizdas. Ištisos kraterių virti
nės. Pačiame fotografijos centre) gražus žiedinis kalnas Tycho su cent
rine viršūne pačiame kraterio viduryje. Toji viršūnė 5,500 pėdų aukščio, 
o kraterio sienos iškyla iki 17,000 pėdų. Tiesiai viršum Tycho tvyro 
milžinas ClaVluS

Nuotrauka R. KisieliausO Ral jau ir paskutinis sniegas?

Smetonos tėviškę — Užgirį, jo 
tėvus, buvusius kunigaikščio 
Radvilos baudžiauninkus, lietu
vių vargus baudžiavos ir Rusi
jos caro priespaudos metu, A. 
Smetonos vaikystę kaime, jo 
sunkią mokslo pradžią, bet pil
ną pasiryžimo siektis aukščiau, 
lietuvių moksleivių gyvenimą bei 
jų kovą su rusifikatoriais ir t. 
t. Antrame skyriuje “Vienybės 
gairėmis” apima lietuvių gyve
nimą 1902—1914 metais. Čia 
šalia A. Smetonos publicistinio 
ir kultūrinio darbo apsčiai duo
dama žinių iš viso apie to meto 
lietuvių veikimą, švietimo drau
gijas bei ekonominį gyvenimą. 
Knygos autorius sako, kad A. 
Smetonos skelbiami vienybės ir 
kultūrinės kūrybos pradmenys

KRATERIU KARALYSTE MENULY
ALEKSANDRAS BADŽIUS

mėnulio 
O žemėje liko jo nud- 
kelionės rezultatas — 

paviršiaus fotografi- 
viena, ne dvi, o 4,316.

Dy Amerikos šūviai į mėnulį 
šio mūsų žemės palydovo tyri
nėtojams dovanojo begalinės 
vertės duomenų, apie kuriuos 
netolimoje praeityje tebuvo ga
lima tik svajoti.

Ranger 7-tojo smūgis į Mare 
Nubium pernai nuaidėjo per 
visą pasaulį. Liepos 31 dienos 
rytą kosminiu paslaptingumu 
zvimbiąs erdvės laivo signalas 
staiga nutrūko, kai Ranger 7- 
tasis palaidojo save 
dulkėse, 
stabios 
mėnulio 
jos. Ne 
Jose nieko kito, kaip krateriai, 
krateriai ir krateriai.

Dabar vėl vasario mėn. 17 d. 
paleistas Ranger 8-tsis po 66 
vai. kelionės pasiekė mėnulį dar 
didesniu tikslumu, prieš tai pa
siųsdamas žemėn net 7000 
artimų mėnulio paviršiaus nuo
traukų, kuriose vėl kraterių 

buvę svarbiausi ir lemiantieji 
veiksniai lietuvių tautos laisvei 
siekti (IX). Išeitų, lyg A. Sme
tona buvęs vienintelis Lietuvos 
laisvės šauklys. Trečiame sky
riuje “Nepriklausomybės keliu” 
smulkiai aprašyta lietuvių veik
la I Pasaulinio karo metu, lie
tuvių pastangos atstatyti savo 
valstybę, Lietuvos Tarybos veik
la ir trumpai paminėtos lietu
vių kovos su priešais. Visur 
ypatingai pabrėžiama A. Sme
tonos reikšmė. Tenka pasigesti 
kiek išsamesnio pirmosios vo
kiečių okupacijos apibūdinimo.

Savo medžiagos parinkimu ir 
turiniu gal silpniausias yra ket
virtasis skyrius “Demokratijos 
sūkuriuos”, kuris aprašo demo
kratinių seimų laikotarpį ir

■
krateriai ir dulkių nugulti slė
niai.

Milžinai ir nykštukai
Žvilgterėję mėnulin pro te

leskopą. taip pat pamatysime 
jo paviršių, nusėtą dideliais ir 
mažais krateriais. Vietomis jie 
sudaro ištisas grandines, susi
liesdami vienas su kitu, arba 
perkirsdami vienas kitą ir įsi
braudami į vienas kito teritori
ją. Mažieji krateriukai lyg pri
barstyti aplink didžiuosius ir 
neretai pačiame didžiųjų vidu
je. Tik vadinamosios : “jūros” 
atrodo lygios, lyg sustingusia 
lava užlietos. Bet, kaip Ranger 
7 fotografijos rodo, net ir ly
gūs “jūrų” paviršiai yra nusė
ti mažom duobutėm — krate- 
riukais, kurių teleskopai jau ne
begali įžiūrėti. Tad mėnulį kra
teriai užvaldę, krateriai jame 
visur dominuoja.

Buvo laikai, kada žmonės ti
kėjo, jog mėnulio paviršius esąs 
lygus, dailus, lyg nušlifuotas. 
Mėnulis esąs dangaus kūnas, 
ir dėl to jis turįs būti iš amži
nos ir nesikeičiančios medžia
gos, nes nuo neatmenų laikų jis 
atrodęs vis toks pat. Bet kai 
Galileo Galilei pirmą kartą pa
žvelgė į mėnulį savo nauju te
leskopu, rado ne lygų, nušli
fuotą paviršių, o kalnus, dide
lius ir mažus įdubimus ir kra
terius. Tad krateriai jau nuo 
Galilėjaus laikų yra charakte
ringiausia mėnulio paviršiaus 
formacija.

Nepaprastas tų kraterių įvai
rumas. Visų pirma dydžiai. 
Pats didžiaiusias, Bailly, yra 
185 mylių skersmens. Tai maž
daug tiek, kiek iš Baltimorės 
iki New Yorko. Antras dydžio 
atžvilgiu yra Clavius — 146 
mylių diametro. Toliau galima 
būtų paminėti dar tokius mil
žinus, kaip Schickard, 134 my
lių diametro, kuriame tilptų vi
sa Delaware valstybė, Grimal- 
di, 120 m. skersmens, ir dauge
lį kitų. O patys mažiausi kra
teriai, Ranger 7 nufotografuo
ti, yra vos 3 pėdų diametro. 

gruodžio 17 d. perversmą. Kiek 
daugiau pasakyta apie Kauno 
universiteto įkūrimą ir gana 
plačiai išdėstytas Klaipėdos 
krašto atvadavimas, nes tuodu 
klausimu turi tamprių ryšių su 
A. Smetonos asmenybe. Apie 
epochinės reikšmės Lietuvos že
mės reformą, kuria ir šiandien 
didžiuojamės, A. Merkelio taip 
išsireikšta: “Jei jau pats Lietu
vos žemės reformos įstatymas 
buvo kontroversiškas, tai jo 
įgyvendinimas tapo dar kontro- 
versiškesnis” (295). Apie Stei
giamojo Seimo 1922 metais pri
imtą konstituciją konkrečiai nie
ko nepasakyta, tik yra paduota 
ilga M. Šleževičiaus kalbos iš
trauka, kurioje aiškinama, kad 
Lietuvos valstybei nereikalingas

Vienas .mėnulio krateris Hortensius. Tik ne fotografija, o paty
rusio stebėtojo piešinys, darytas, naudojant žymiai mažesnį teleskopą 
—121/2 inčų reflektorių, atskleidžiąs žymiai daugiau paviršiaus detalių.

Kraterių klasifikacija ir .jų 
formos

Esant tokiam diametrų įvai
rumui, selenografams paran
kiau kraterius klasifikuoti pa
gal jų dydžius. V. A. Firsoff 
savo “Mėnulio atlase” kraterius 
skirsto šitaip: kalnais apvestos 
lygumos (“Walled plains), žie
diniai kainai (“ring moun- 
tains”), krateriai (“craters”), 
krateriukai (“craterlets”) ir 
duobutės (“pits”). Kalnais ap
vestom lygumom vadinami visi 
tie krateriai, kurie yra didesni, 
kaip 80 mylių diametro, šiai 
grupei priklauso jau minėtieji 
Bailly, Clavius, Schickard, Gri- 
maldi, o taip pat ir Darwin 
(130 mylių), Ptolemeus (85) 
ir kt. Nuo 20 iki 80 mylių dia
metro jau žiediniai kalnai: Aris
totelis (56 m.), Copernicus (56 
m.), Plato (60 m.), Tycho (54 
m.) ir daugelis kitų. Mažesni, 
kaip 20 mylių vadinami tiesiog 
krateriais, o krateriukii yra 
mažesni, kaip 2 mylios skers
mens. Duobutės yra patys ma
žiausi krateriukai.
Kraterių sienos, ašys ir dugnas

Kraterių grupių pavadinimai 
sugestijuoja jų apvalią formą. 
Toks įspūdis, pažvelgus į mėnu
lio paviršiaus fotografiją. Ta
čiau tyrinėtojai yra pastebėję, 
kad didelė dalis kraterių yra
daugiakampiai. Minėtasis V. A. aplinkinio paviršiaus. A Archi-

APIE BENDRAVIMĄ . “Į

Keista, 
bet taip jau yra, 
kad aš dažniausiai bendrauju su mirusiais 
arba su tais, kurie liko
Lietuvoj > 
ir kurie iš tikrųjų 
šiuo metu man yra lygiai mirę ir lygiai palaidoti. 
Ir blogiausia, 
kad šis bendravimas tėra vienpusiškas: 
tenka kalbėt už save ir už tuos, kurie liko 
Lietuvoj 
arba iškeliavo kitan pasaulin.
Ir liūdniausia, 
kad šis bendravimas nėra bendravimas, 
o tiktai atkartojimas 
visa to, 
kas labai seniai buvo kartą sakyta. 
Tenka sakyt ir sakyti, 
ir vėl kartoti 
visa tai, 
kas labai seniai buvo kartą sakyta.

|,, ,

APIE LIETŲ

Idant lietus galėtų kalbėti, 
jam reikia stogo: 
čerpių, 
skardos 
arba paprasto gontų stogo, 
arba, 
blogiausiu atveju, 
reikia šiaudinio 
pažaliavusio stogo, 
idant per kiaurą naktį tuščioj pastogėj 
jis galėtų kalbėti.
Ką jisai sako naktį tuščioj pastogėj? 
ką jisai sako naktį? Ogi nič nieko.
Jis tiktai šiaip sau per naktį plepa ir plepa, 
kaip sena moterėlė.

aoį

■.

umd 
prezidento postas (271—272). tos visos rašytojų satyrds, 'A. 
Šiaip nesigailima patirštintų Jakšto ir Vaižganto neigiami 
juodų dažų demokratinių sei- pasisakymai, žodžiu, kur kas ką 
— (Nukelta į 4 psl.)mų darbų kritikai: čia surink-

Firsoff tvirtina, kad juo di
desnis ir senesnis krateris, juo 
aiškesnis jo poligonalinis cha- 
rarkteris. FranciB J. Manasek 
ištyrė 1,250 kraterių ir rado, 
kad krateriai, didesni kaip 14 
mylių skersmens, visi yra poli- 
gonaliniai, labai dažnai šešia
kampiai. Juo mažesni diametrai, 
juo mažiau daugiakampių kra
terių. Situacija irgi turi daug 
reikšmės. Kalnuotose vietose, 
mėnulio paviršiaus aukštumose, 
daugiakampių kraterių kur kas 
daugiau, negu žemumose — t. 
y. “jūrose”.

Nemažai yra kraterių, kurių 
sienos lyg apgriautos. Kai ku
rių tik pusė apskritimo belikę. 
O toks krateris Boscovich taip 
deformavęsis, kad atrodo kaip 
netaisyklingas keturkampis su 
labai nereguliariom sienom. Tuo 
tarpu Hesiodus A turi dvi gra
žiai koncentriškas sienas, o Vi- 
tello net tris.

Kitas įdomus kai kurių kra
terių bruožas tai centrinis kal
nas. Jis kyla staigiai aukštyn 
iš dugno, lyg būtų viso krate
rio ašis. Kalbant apie kraterio 
dugną, įdomu tai, kad jis ne 
visada būna tam pačiam lygy, 
kaip kraterio aplinkos pavir
šius. Žiedinio kalno Wargentin 
(50 mylių skersmens) dugnas 
iškilęs net 1,500 pėdų aukščiau 

medo dugnas 650 pėdų žemiau 
aplihkumas.

Teleskopas ir žmogaus akis
Mėnulio paviršius tiriamas 

nuo pat teleskopo išradimo lai
kų. Galileo Galilei padarė pir- 
mąjį kraterio piešinį, kurį pa
skelbė savo knygoje “Sidereus 
Nuncius”. Po jo visa eilė sele- 
nografų fiksavo mėnulio pa
viršių, leido jo atlasus.

šiais laikais jo paviršiaus de
talės ypač stropiai fotografuo
jamos ir piešiamos, tiesioginiai 
stebint teleskopu. Atrodo, kad 
fotografinei technikai taip aukš
tai išsivysčius, nebūtų reikalo 
stebėtojams sėdėti valandomis 
prie teleskopų ir ranka daryti 
kraterių piešinius. Bet, pasiro
do, kad foto aparatams dar to
li gražu iki žmogaus akies to
bulumo. Pastaroji sugeba daug 
daugiau detalių įžiūrėti net ir 
pro mažesnį teleskopą. Čia, mat, 
viską daro nelemtoji atmosfera. 
Ji kas sekundę keičia savo tan
kumą, banguoja, o foto objek
tyvas negali, kaip žmogaus akis, 
prie to prisitaikyti. Ir gaunasi 
neryškus vaizdas, smulkios d*" 
talės užtušuojamos.

Bet ne vien tiktai krater
Nors krateriai ir yra užval

dę žemės palydovą, bet jie nė
ra vienintelė mėnulio pavlršikūs 

‘formacija, šalia jų riogso ir 
atskirų kalhų, driekiasi «usv'r 
virtinės kalnynų, keistos apva
lios kalvos, ‘ lyg paviršiaus Su
tinimai, milžiniški sprogiai, į>a- 
slaptingi balti spinduliai ir, ^pa
galiau, didžiulės lygumos — 
“jūros”.

Krateris Hortensius ir .jo aplinka. 
Fotografija daryta Yerkes obser
vatorijos 40 inčų teleskopu - re- 
fraktorium. Tai nedidelis krateris, 
tik 9 mylių diametro.
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PUBLICISTIKA
APIE ANTANĄ SMETONĄ

"(Atkelta iš 3 psl.). 
neigiamo yra pasakęs apie tą 
laioktarpį, viskas sudėta, bet 
gero veik nieko. Autoriaus su
pratimu, grynai parlamentinė 
demokratija Lietuvai buvo pa
vojinga, ką parodęs I Seimas 
(275). Ypatingai pylos gauna, 
krikščionys demokratai, kurie 
šešerius metus Seime turėjo 
daugumą atstovų. Jiems nesi
gaili ir įvairių “epitetų”, kurie 
su rimtos knygos turiniu ne vi
sai derinasi. Bet A. Merkelis, 
pliekdamas A. Smetonos opo
zicionierius, užmiršo lietuvišką 
patarlę: “Lazda turi du galu”. 
Pvz. Kauno miesto ir apskrities 
karo komendantas V. Braziule- 
vičius, remdamasis 1919 m. ko
vo 5 d. ir balandžio 4 d. (A. 
Smetonos prezidentavimo met- 
tu) ypatingais valstybės apsau
gos įstatymais, 1922 m. gruo
džio 2 d. laikraščių redakto
riams ir leidėjams išleido įsa
kymą, už kurio nevykdymą bus 
baudžiami iki 5,000 litų arba 3 
mėn. kalėjimo. A. Merkelio ma
nymu įsakymas “specialiai bu
vo taikytas A. Smetonai, ku
ris spaudoje kėlė aikštėn pir
mojo Seimo negalią”, nes “A. 
Smetona savo plačia erudicija 
ir puikiu stiliumi sunkiai įvei
kiamas polemikoj, ir vyriausy
bė prieš jo vadovaujamą spau
dą griebėsi drastiškų priemo
nių”... (297). Pagal A. Merkelio 
galvojimą išeina, kad ir A. Sme
tonos diktatūrinė vyriausybė 
nepajėgė įveikti polemikoje opo
zicinės spaudos, tai už tai bau
dė redaktorius, uždarinėjo laik
raščius ir cenzūra aštriomis 
žirklėmis karpė rimtus laikraš
čių bendradarbių straipsnius. 
Panašių lazdos dviejų galų ga
lima daug užtikti.

Penktajame skyriuje “Tarp 
fašizmo ir komunizmo” smul
kiai nupasakojami A. Smetonos 
valdymo laikai. Kadangi šis lai
kotarpis mūsų literatūroje be 
gen. St. Raštikio atsiminimų 
nėra plačiau paliestas, tad au
torius pateikia dug naujos in
formacijos, bet ir čia jis painio
jasi. “Pokario metais parlamen
tarizmas kai kuriose valstybėse 
negalavo, rašo A. Merkelis, o 
naujoje, visiškai be parlamenti
nių tradicijų Lietuvos valsty
bėje jo negalavimai dar buvo 
skaudesni, labiau tautą skaldą 
ir jos žmones tarpusavyje kir
šiną. Juos šalinant, gruodžio 17- 
sios žygiu pasukta nauja kryp
tim. A. Smetonai, jo vadovybės 
pastatytam valstybės pirešaky, 
atrodė, kad jis buvęs padarytas 
tautinės vienybės tikslu, pasu
kant valstybės vairą tautiška 
linkme”,.. (381). Norima suda
ryti įspūdį, kad A. Smetona 
gruodžio 17 d. perversmu buvo 
pastatytas valstybės vadu vi
sam laikui, ir “vado... principą 
A. Smetona stengės grįsti istor 
riškai. Tad jis turėjo teisę iš
leisti 1928 m. naują konstitu
ciją, kuria, pasak M. Roemerio, 
diktatūrinė valdžia “įvesta į tam 
tikrą teisinės konstitucijos va
gą” (366), ir “Lietuvos valsty
bė ir parlamentinės demokrati
jos virto prezidentine demokra
tija, nors jos demokratiškumas 
ir kvestionuotinas” (365). Po 
1926 meti) perversmo A. Smeto
nos “vadovybė buvo budri ir 
revanšo siekiantiems rūsti ir 
negailestinga” (359). A. Smeto
nos vyriausybės opozicija buvo 
priešvalstybinė ir, kaip tokia, 
visuomenėje visiškai neturėjusi 
pasisekimo” (404). Tačiau 1928 
metų konstitucija nebuvo ati
duota tautos referendumui, nes 
“balsuotojai gali pasisakyti 
prieš konstitucijos keitimą” 
(361) ir 1931 m. pabaigoje iš
leistas prezidentui rinkti įsta
tymas, kuris rinkimus pavedė 
vidaus reikalų ministerio ir jo 
patikėtinių apskričių viršininkų 
kontrolei buvęs “labai svarbus 

esamam režimui išlaikyti, su
teikiant jam teisines normas” 
(391), 1936 m. vasario 6 d. už
darytos demokratinės partijos 
“ryšium su numatytais seimo 
rinkimais” (450). Šiame skyriu
je daug A. Smetonos įvairiomis 
progromis pasakytų kalbų, ku
rių mintys dažnai kartojasi. 
Blankiai paliestas Suvalkijos 
ūkininkų streikas, kuris bando
ma surišti su Lietuvos komu
nistų veikimu, apie A. Smeto
nos vyriausybės santykius su 
Katalikų Bažnyčia bei Vatika
nu veik nieko nepasakyta.

Šeštame skyriuje “Nepriklau
somybės sutemos” aprašomos 
prasidėjusios Lietuvos nelaimės 
— ultimatumai. Dėl Maskvos 
ultimatumo priėmimo kaltina
mi gen. St. Raštikis, mmisteris 
pirmininkas A. Merkys ir vice
pirmininkas K. Bizauskas. Bet 
A. Merkelis nurodo, kad A. Sme
tona į atgautą iš Sovietų Ru
jos Vilnių nesikėlęs gyventi, nes 
manęs, kad iš ten “bolševikams 
okupuojant Lietuvą, nebegalė
čiau pasitraukti, tapčiau jų be
laisviu ir būčiau verčiamas pa
sirašyti Lietuvos nepriklauso
mybės sužlugdymą” (568). Jei 
tokį aiškų Lietuvai pavojaus 
nujautimą A. Smetona turėjo, 
tai Maskvos ultimatumas nega
lėjo būti jam staigmena ir jam 
turėjo būti iš anksto reikiamai 
pasiruošta ir aiškiai su visa tau
ta nusistatyta, kaip tą ultima

Vytautas Klemka Laukų gėlės

A. Smetona, 
valdžią savo 
nepadarė, tai

tumą sutikti. Jei 
turėdamas visą 
rankose, laiku to 
ar šiandien tikslu tuo kitus kal
tinti, ypač tuos, kurie jau ne
begali pasiteisinti. Su A. Sme
tonos išvykimu iš Lietuvos juk 
nenutrūko lietuvių tautos gyve
nimas, tad ar nereikėjo duoti 
bent trumpą Lietuvos apžvalgą 
Maskvos ir Berlyno okupantų 
metu. Kai A. Smetona sielojo
si Lietuvos reikalais, būdamas 
tremtiniu, tai būtų buvę visai 
logiška lygiagrečiai parodyti ir 
esamą Lietuvos būklę, o nesi
tenkinti vien tik nuotrupomis.

A. Merkelis tenkinosi daugiau
vidaus ir užsienio nepriklauso- Smetoną, susidaro įspūdis, kad 
mos Lietuvos politika, visai ma-' tai nėra giliai išmintyta ir kri
zai arba visiškai neliesdamas tiškai apsvarstyta istorinė stu- 
kultūrinės bei ekonominės kraš- dija, bet daugiau gausios me
to pažangos. Autorius teisina- džiagos rinkinys — publicistika, 
si, kad tai negalėjęs padaryti parašyta lengvu publicistiniu 
dėl veikalo apimties (IX). At-’j stiliumi. Dėl to knygoje yra 
rodo, jei vietoje ilgų A. Smeto- daug netikslumų, kontroversijų 
nos straipsnių citatų bei ištisų net pačiam sau prieštaravimų 
kalbų ir ilgų ministerių pirmi- ir aiškių sąmoningų klaidų. To- 
ninkų deklaracijų, kuriose pa- dėl vargiai A. Merkelio veika- 
ties autoriaus slifratimiį nieko 
naujo nepasakyta' (525),' būtų “Naujosios Lietuvos istorijos 
tenkintasi tik suglaustu turinio 
atpasakojimu ir svarbiausių 
minčių citavimu, būtų atsiradę 
vietos ir kitiems klausimams 
nušviesti. Tai buvęs išsamesnis 
Lietuvos valstybės ir paties A. 
Smetonos asmens paveikslas. 
Pačios kalbos ar deklaracijos 
toli gražu dar nereiškia pačių 
darbų.

Reikia pripažinti A. Merke
liui didelį nuopelną už surinki-

Mimi (medžio raižinys)V. Ratas

mą tiek gausios medžiagos apieminklu pirmam ir paskutiniam
XX a. lietuvių gyvenimą. Kny
ga smulkesniu šriftu turi 740 
puslapių, jei būtų spausdinta 
normalaus dydžio šriftu, siektų 
arti tūkstančio puslapių, tai du 
dideli tomai. Monografijoje 
įprasta daugiausia liesti tuos 
įvykius ar klausimus, kurie ko
kiu nors būdu turi tam tikro 
ryšio su aprašomuoju asmeniu. 
A. Merkelis yra surinkęs žymiai 
daugiau medžiagos, tik palies
tieji įvykiai nėra surikiuoti pa
gal jų istorinę vertę, kaip kad 
iš tikrųjų turėtų būti. Vietomis 
atrodo, kad kai kurie įvykiai 
paminėti visai pripuolamai. Vie
nus įvykius, net ir nereikšmin
gus, aprašo labai smulkmeniš
kai, o kitus ir svarbius sumini 

tik prabėgomis arba visai pra
leidžia. Autorius stengiasi savo 
tvirtinimus ar tam tikras išva
das paremti atitinkamais šalti
niais, tačiau šaltinius ne visa
da naudoja kritiškai, kartais sa
vo nuomonei paremti tenkinasi 
vieno : asmens subjektyviu pa
sisakymu, laikydamas jį abso
liučia tiesa. Bet pasitaiko reikš
mingų tvirtinimų, neparemtų 
jokiu šaltiniu. Pvz. pasakymas: 
“Prezidentas A. Stulginskis bu
vo priešingas Klaipėdos sukili
mui”... jokiu šaltiniu neparem
tas. Tokių pavyzdžių yra daug.

Perskaičius A. Merkelio pa
rašytą monografiją apie A.

las bus “pirmaeilis vadovas 

tyrinėtojams, kaip mano dr. J. 
Jakštas minėtoje “Draugo” re
cenzijoje, nes 1920—1940 metų 
Lietuvos gyvenimo paveikslas 
yra netikras, gerokai iškraipy
tas, jis klaidins ne tik nepaži- 
nusį anų laikų gyvenimo eilinį 
skaitytoją, bet ne vieną ir pra
eities tyrinėtoją. Taip pat nega
lima sutikti su dr. J. Jakšto 
nuomone, kad A. Smetonos mo
nografija “paliks žymiausiu pa

prezidentui anos nepriklausomos 
Lietuvos”. Žymiausias pamink
las privalo būti švarus, vaizduo
ti garbingai gerbiamąjį asmenį, 
bet jokiu būdu nežeminti, ne
niekinti kitų. A. Merkelio para
šytą veikalą negalima kitaip įsi-I 
vaizduoti, kaip A. Smetonos pa
minklą, pastatytą ant suniekin
tų garbingų lietuvių tautos vei
kėjų pečių.

Dr. J. Jakštas savo recenzi
joje pasakoja, kaip 1927 m. ba
landžio mėn. Kauno visuomenė 
buvo susijaudinusi dėl dr. J. Pa
jaujo nuteisimo mirtin. Visuo
menės susijaudinimas paveikė 
prezidentą ir sprendimas buvo 
pakeistas, šia proga noriu pri
minti kitą panašų įvykį. 1936 
m. gegužės mėn. nuteisus su
šaudyti keturis Suvalkijos ūki
ninkus, Suvalkijos visuomenė, 
gal būt, nemažiau jaudinosi už 
anuo metu Kauno visuomenę, 
bet tas suvalkiečių jaudinima
sis nepaveik# *mei karo lauko 
teismo, nei Daties prezidento. 
A. Smetonos IValdžia norėjo pa
rodyti savo griežtumą bei tvir
tumą ir nuteistuosius sušaudė, 
prezidentas nbt partijų vadų de
legacijos nepriėmė. Gegužės 23 
d. sekmadienis Suvalkijoje buvo 
gedulo sekmadienis, šaudomie
ji keturi ūkininkai nemokėjo 
demonstruoti savo patriotizmo 
ir giedoti “Lietuva, Tėvyne mū
sų”, bet širdyje jie buvo nema
žesni patriotai. Vienas iš šau
domųjų Petrauskas Vilkaviškio 
areštinėje atsilankiusiai žmonai 
su mažu kūdikiu ant rankų at
sisveikinti tarė: “Ką padarysi, 
nupiaus žolę, geriau žels ato
las”... A. Merkelis nori Suval
kijos ūkininkų streikui primes
ti komunistinį atspalvį, jis ci
tuoja komunistų atsišaukimus, 
bet necituoja nė vieno streiki
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ninko atsišaukimo, kur buvo 
reikalaujama sudaryti visų par
tijų vyriausybę, pravesti de
mokratinius rinkimus, išrinkti 
naują prezidentą, įvesti valdžios 
kontrolę, pašalinti cenzūrą 
ir t. t.

Reikia atsiminti, kad iš su
šaudytų ūkininkų buvo ir sau
gumo organų išprovokuotų. Vie
nas jaunas idealistas gimnazi
jos mokytojas buvo nesąmonin
gai įtrauktas į provokatorius. 
Bet po ūkininkų sušaudymo, ne
galėdamas pernešti tos trage
dijos, pats tragiškai mirė. Jo 
paveikslas dar ir šiandien neiš
nyksta man iš akių, kaip nekal
ta A. Smetonos režimo auka.

A. Smetonos gerbėjai, atsily-
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FRAME COMPANY 
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Rankomis išpjaustyti paveikslų 
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gindami už savo laiku patirtas 
įvairias malones ir turėtas pa
togias šiltas vietaB, šiandien sta
to jam paminklą ir juo gėrisi, 
bet visi tie, kurie buvo laikomi 
posūniais, buvo stumdomi, už 
viešai tartą tiesos ar sveikos 
kritikos žodį buvo tardomi, ka
linami, baudžiami, ir nekaltai 
sušaudytų tėvai, vaikai, žmonos 
ir artimieji negali nereikšti ir 
kitokios nuomonės, iškeliančios 
tuos A. Smetonos portreto bruo
žus, kuriuos knygos autorius pa
slaugiai neišryškino.

Baigiant šias įžangines pasta
bas, reikia sutikti su A. Mer
kelio cituojamais Th. Carlyle 
žodžiais: “A well-written li
fe is almost as rare as well - 
spent one” (VII).
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Rasite jaukią aplinką, sveiką maistą ir neperdėtą kainą. 
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų susitarta iš 

anksto.
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Įrengiame tvoras, duris, langus, stogelius, tureklius ir kitus 
įvairaus metalo, plastikos ir stiklo gaminius jūsų namų page
rinimui ir papuošimui.
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LIETUVĄ

skyrius Marąuette Parke
2618 West 63rd Street

Telefonas WA 5-2466
Dabar galite užsakyti per mūsų įstaigą automobilius, mo
tociklus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus vietinės ga
mybos fabrikatus. Pas mus taipogi rasite gausų, tinka
mų siuntimui, prekių ir maisto siun
tinių pasirinkimą.

Užeikite, apžiūrėkite ir įsitikinkite 
patys.

f SUSTOKIT, APŽIŪREKIT — 1 

MŪSŲ METINĮ IŠPARDAVIMĄ
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birą už žemas kainas.
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KONFLIKTO GALIMYBE TARP 
MOKSLŲ IR RELIGIJOS

Nė vienos mokslinės teorijos ne
galima laikyti nei teistine, nei 
ateistine, nes pačios savyje jos tė
ra pasaulio, o ne Dievo atskleidi
mas. Visada yra nesusipratimas 
tikėjimą į Dievą ginti ar pulti ku
rios nors mokslinės teorijos var
du (pavyzdžiai, teistai be pagrin
do iš pradžių baiminosi evoliucijos 
teorijos, o ateistai lygiai be pa
grindo dėl jos džiūgavo). Patirtinės 
tikrovės tyrimas ir žengimas į Die
vą ar jo paneigimas formaliai yra 
nepriklausomai vienas nuo antro, 
ir todėl konflikto galimybė tarp 
mokslo ir religijos yra principiškai 
išskirta. r,K;

Iš Juozo Girniaus 
“Žmogus be Dievo”

Dabar laikas siųsti 
savo artimiesiems dovanas
VELYKOMS

ir tik per 

CENTRAL PARCEL 
SERVICE, Ine.

Centrinė įstaiga:
220 South Statė Street

Telefchas WA 2-9S54,

Jau 18 metų 
pristatome siuntinius 

į Lietuvą 
VISADA LAIKU!



SIDABRO VARPAMS
GAUDŽIANT

DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. vasario 27 d.

(Atkelta iš 1 psl.) 
koncertų rūmuose, Mozarto sa
lėje, 1944. X. 29 d.

— Antrajam pasauliniam ka
rui pasibaigus, kur pradėjote 
koncertuoti?

— Vos tik buvo pasirašytas 
kapituliacijos aktas, taikos nuo
taikos pagauti, po dviejų dienų 
jau koncertavome Feldkirchene 
prancūzų armijos kariams.

— Kur daugiausia koncerta
vote? — Austrijoje, Vokietijo
je?

— Dirbome dieną ir naktį. 
Persikėlėm prancūzų zonon, kur 
buvome globojami I-sios pran
cūzų armijos vado generolo De 
Lattre de Tassigny. Gyvenome 
visi kartu vienoje stovykloje ir 
ruošėmės koncertams, nors 
mums trūko maisto ir drabužių, 
bet mes to nepaisėme. Nuotaika 
buvo pakili. Visi dirbome su en
tuziazmu. Iki 1949 m. pavasa
rio ansamblis surengė Austri
jos bei Vokietijos miestuose 
424 koncertus. Be to, įdainavo
me magnetofono juostosna sa
vo repertuarą Vienos Mokslo 
akademijai, Paryžiaus, Miunche
no. Hamburgo ir Stuttvart.o ra-

— Ar žinote, kiek žmonių čia 
Jūsų dainuojamų dainų klausė 
si?

— Pagal parduotus bilietus 
sprendžiant, 221,415 klausytojų

— Gal turite ansamblio cho
ro įdainuotų plokštelių, kur bū
tų galima jų nusipirkti?

— Kol kas turime tik dvi il
go grojimo plokšteles. Jų gali
ma gauti Clevelande pas 'O. Mi
kulskienę, 10400 Brighton Rd., 
Cleveland, Ohio 44108, be to, 
kituose miestuose beveik kiek
vienam lietuviškame knygyne 
ir kitose panašiose krautuvėse 
bei kioskuose.

— Kokius nuotolius esate nu
galėję, bekeliaudami koncertų 
tikslais?

— Apytikriai esame suskai
čiavę 27,923 mylias.

— 1965 m. sausio 16 d. iš- 
pildėte puikiai pavykusį ansamb
lio koncertą Detroite. Kelintas 
tai buvo koncertas iš eilės per 
visus 25 ansamblio veiklos me
tus?

— Ačiū už gražų šio koncer
to įvertinimą! Jūsų minimas 
koncertas buvo, pradedant skai
čiuoti nuo pirmojo Vilniuje

M. K. Čiurlionio ansamblis su savo vadovu Alfonsu Mikulskiu. Nuotrauka V. Pliodžinsko

MŪSŲ KALBA
RED. D R. P R. SKARDŽIUS
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Reikia taisyti ir stiliaus ar

visai niekuo nesiskiria; pvz. di
džiajame liet, kalbos žodyne di
dis yra “aukštas; ilgas; platus, 
erdvas; storas, drūtas”; “gau
sus, gausingas”, “stiprus, smar
kus; svarbus, tikras”, “galingas, 
garbingas, žymus, garsus” ir 
“puikus, išdidus”, o didelis “di
dis, aukštas; ilgas; platus, erd
vas; storas”,, “labai didis”, 
“apstus, gausus, daugus”, “stip-

romnyj”. Priesaga -ei- čia se
niau galėjo būti didybinė (amp- 
lifikatyvinė arba augmentaty- 
vinė), kurią iš dalies dar paliu
dija Ruigys ir A. Juškevičius. 
Plg. dar daug ir daugelis, grai
kų meg- ir mėgai- “didis, dide
lis” ir kt.

Magus .atrodo, yra vėlyvas 
naujadaras ir nieko bendro ne
turi su lot. magnus, gr. megas, 
šen. indų mali- ir kt. Mūsų šak
nis mag- (mugėti, maginti, ma- 
gotis,..) balsių kaitos laipsniu 
yra susijusi su mėg- (mėgti, mė
ginti) ; slav. mog- (rusų mogu 
“galių”, mūsų magulas “dau- 
'pis”) ir kt.

Iš viso to tokia išvada, ėmus 
ka’bėti apie praktinius stilisti
nius dalykus, nereikia be reika
lo išklysti iš kelio ir nuklysti 
į “kalbotyrinius” palyginimus, 
kuriuose autorius negali kaip 
reikiant susigaudyti. Stilistika 
yra ne tik literatūros, bet ir 
gramatikos (sintaksės) dalis: 
vartojamas žodis turi būti ne 
tik gerai sudarytas, taisyklin
gas, bet ir tinkamas, tikslingas, 
sklandus, vaizdingas. Būdvardis 
didis sakinyje “mūs didis bro
lis traktorium važiuoja” yra 
labai menkas šaltinis stilisti
nėms išvadoms pasidaryti, dar 
vnnnlraūnia nolvcriniTYioma £311 Iri-

tomis kalbomis. Taigi rašykime 
tik apie tokius dalykus, su ku
riais esame geriau susipažinę.

P. S.

Nėra jokios abejonės apie sielos 
nemirtingumą. Aš norėjau abejoti, 
bet svarstymai atskleidė mano 
klaidą.

' i; — Byron

Stirbis Fuel Oils
Al’ejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Maplevvood Avė 

Chicago. III. 60629

ŠVENTAS DIEVE
ši maldaknygė, stambiomis rai

dėmis, tinkama ypač vyresnio am
žiaus žmonėms. Daug maldų pri
taikintų įvairioms progoms, kal
ba paprasta, lengvai suprantama 
ir taisyklinga,

656 pusi. Kaina $3.50
Paauksuotais kraštais $4.00

Užsakymus su piniagis siųsti:

DRAUGAS
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NETIKIME RUSIŠKĄJA
"TIESA"

Chicagos lietuviai evangelikai paminėjo bažnytinių 
giesmių vertėjo kun. superintendento Adomo Šerno mirtį

Neseniai Eltos buvo pranešta, i prie ano laiko literatūrinės kal- 
kad Lietuvoje, Nemunėlio Rad
viliškyje, sulaukęs 80 metų aih- 
žiaus, mirė evangelikų reforma
tų kunigas Adomas šernas. Jis 
vyriausias amžiumi iš trijų Lie
tuvoje pasilikusiųjų dvasiškių, 
turėjęs superintendento — vy
riausio dvasininko titulą. Jį mir
tis ištiko, vos trims mėnesiams 
praslinkus po to, kai “Tiesoje” 
buvo paskelbtas straipsnis “Ko
dėl tai aš darau”, kur kun. Ado
mas šernas nutraukė savo ry
šius bu religija. Pagal “Tiesos” 
redakcijos komentarus, jis bu
vęs keleto žymių daktarų pri
pažintas esąs pilno proto ir ge
ros sveikatos. Tikrovė tačiau 
atrodo kiek kitaip: paskutinius 
mėnesius jis praleidęs lovoje, 
nebevaldydamas dešinės ran
kos; “naujųjų giminių” globo- 
jamas ir nuo kitų izoliuotas, jis 
neva tai diktavęs aniems numa
tomą išleisti savo knygą Stai
gus sveikatos suirimas ir mir- 
tib šį sumanymą nutraukė; 
štraipsnis “Tiesoje” pasiliko at
skiru disonuojančiu įvykiu gar
bingame, tiesia linija ėjusiame 
velionies gyvenime.

Nepriklausomybės akto sig
nataro advokato Jokūbo Šerno 
brolis kun. A. Šernas buvo ra
maus, susitvardančio būdo, gi
liai patriotiškai nusiteikęs, 
linkstąs prie meno, muzikos 
(gerai smuikavo) ir poezijos. 
Savo poetinės dovanos dėka jis 
paliko neišdildomą paminklą vi
siems lietuviams evangelikams 
ir šiaip lietuvių religinių eilėraš
čių literatūroje. 1935—1939 m. 
laikotarpyje, Evangelikų refor
matų kolegijai ir Evangelikų 
liuteronų konsistorijai pavedus, 
jis išvertė į lietuvių literatūrinę 
kalbą keletą šimtų giesmių, tu
rėjusių tilpti bendrame abiejų 
konfesijų lietuviškame giesmy
ne. Pagrindu buvo paimtas 
evangelikų reformatų 1910 m. 
išleistas pataisytas giesmynas. 
Tada šį darbą atliko poetas, A. 
Mickevičiaus vertėjas Stanislo
vas Dagilis; iniciatyva išėjo iš 
kunigo Povilo Jakubėno ir Jono 
šepečio — pirmųjų tautinės lie
tuviškos minties iš kaimo kilu
sių lietuvių dvasininkų. Nors, 
pereinant iš gotiškojo į lotyniš-

bos, palikdamas tačiau vieną 
kitą ir senovišką posakį bei bar
barizmą.

Kun. Adomas šernas kantriu 
darbu ir poetiniu įkvėpimu 
įvykdė darbą, susilaukusį pripa
žinimo iš įvairių lietuvių kalbos
autoritetų, jų tarpe ir prof. A..| 
Salio. Kun. A. šerno talkininku 
buvo ir dabartinis kun. J. Pau
peras, tada dar teologijos stu
dentas. Giesmyno išleidimo dar
bui buvo suteikta ir švietimo 
ministerijos pašalpa; darbas jau 
buvo vykdomas, pradedant pir
majai rusų okupacijai. Bet nau
joji valdžia jau atspaustus lan
kus sunaudojo kaip makulatūrą. 
Giesmynas vis dėlto buvo išleis
tas 1942 m., vokiečių okupaci
nei valdžiai leidus. Jis buvo žy
miai platesnis, negu jau minė
tas ev. ref. giesmynas. “Trem
ties giesmyno” vardu tas leidi
nys buvo praplėstas ir pakar
totas 1947 m. Vakarų Vokieti
joje. Kun. Adomo šerno verstos 
giesmės sudaro žymią Tremties 
giesmyno dalį ir yra nuolat gie
damos lietuvių evangelikų tiek 
šiame kontinente tiek Lietuvo
je. Įdomu, kad 1963 m., viene- 
riais metais anksčiau prieš savo 
“tarybinį atsivertimą”, kun. su
perintendento A. Šerno rūpes
čiais buvo iš komunistų valdžios 
gautas leidimas atspausdinti 
sutrumpintą to paties giesmyno 
laidą (pavadintą, berods, “Dai
nynu”).

To nesugriaunamo paminklo 
akivaizdoje Evangelikų refor
matų tremties kolegija ir Mote
rų draugija nutarė šių metų Ne
priklausomybės šventės minėji
mą sujungti su kun. A. šerno 
minėjimu. Buvo pakviesti daly
vauti kitų evangelikų konfesijų 
dvasininkai, kurie entuziastin
gai tam pritarė. Ir vasario mėn. 
21 d. Lietuvių ev. reformatų 
bažnyčioje, 1942 N. Spauding, 
Chicagoje, įvyko iškilmingos 
pamaldos, kuriose dalyvavo vi
si Chicagos lietuvių evangelikų 
dvasininkai: reformatų kun. su
perintendentas Stasys Neimanas 
ir kun. Povilas Dilys, evan. liu
teronų abiejų liet, parapijų kun. 
A. Trakis ir J. Pauperas ir Brid 
geporte esančios lietuvių meto-

kąjį raidyną, buvo vengiama dietų parapijos kun. Kostas 
perdaug griežtos reformos, St. Burbulys. Giedojo “Tėviškės” : 
Dagilis sklandžia eilėdara vis Ev. liuteronų parapijos oktetas, i 
dėlto priartino giesmių kalbą vedamas J. Lampsačio, fortepi-

Vasario šešioliktąją ir kun. Adomą Šerną Chicagoje minint. Iš kairės j dešinę: kun. P. Dilys ir kun. su- 
perintendantas St. Neįmanąs (evang. reform.), kun. A. Trakia (Tėviškės parapija, evan. liuteroną), kun. 
K. Burbulys (metodistų), kun. J. Pauperas (Ziono parapija, evan. liuteronų), komp. VI. Jakubėnas, var
gonavęs minėjime Nuotr. Kn.

Vak. Vokietijoje, Lueneburg 
mieste gyvenančiam Pabaltijo 
kultūros propaguotojui, .publi
cistui Erik Thomson š. m, va
sario 12 d.,-.sukako 50 m. am
žiaus Jis gimė 1915 m. Tartu 
(Doępąte), Estijoje. 1941 m. 
persikėlė į Vokietiją. Nuo 1945 
m. dirbo Bavarijoje, pabėgėlių

jonu pritariant R. Lampsatytei. 
Vargonavo kompoz. VI. Jaku- 
bėnas. Pamaldos praėjo labai 
pakiliai: trumpus pamokslus pa
sakė kun. J. Pauperas, kun. su- 
perint. St. Neimanas ir kun. A. 
Trakis. Ypač paliko atmintyje 
šio paskutiniojo žodžiai; “Mes 
esame čia susirinkę tie, kurie 
netikime rusų ‘Tiesa’....” Po pa
maldų įvyko bendri pietūs, ku
rių metu įvairių kalbėtojų bu
vo plačiau priminti įvairūs kun. 
A. šerno gyvenimo etapai, tau
rūs jo būdo bruožai ir nepapras
tas kantrumas ir pasišventimas, 
beverčiant bažnytines giesmes 
lietuvių kalbon, kurių, be minė
tų, dar išleista 1947 metais 
“Tremties giesmynas”.

1938 m. išleistas “Trumpas 
karių giesmynas” (kun. A. Šer
nas eilę metų buvo Liet, ka-l 
riuom. kapelionu), tai pat 1963 
m. Lietuvoje išleistas sutrum- į 
pintas “Dainynas” pasiliko lyg! 
neginčytini paminklai tikrosios i 
velionies sielos; šio paminklo j 
negalėjo nustelbti jo nusilpusios I 
sąmonės ir naujųjų globėjų pa-1 
diktuoti priešmirtiniai antireli-1 
giniai straipsniai. O puikiai pa-1 
vykusios pamaldos - minėjimas 
virto lyg savotišku protesto ak
tu prieš dabar Lietuvoje su
stiprintą bedievybės platinimo 
akciją.

VI. J-nas

aus dem Baltikum”.
Neseniai paskelbtas E. Thom

sono knygų ir brošiūrų biblio
grafinis sąrašas. Minėdami Pa
baltijo bičiulio sukaktį, džiau
giamės, kad energingo publi
cisto dėka vokiečių ir šveicarų 
visuomenė plačiai ir išsamiai 
supažindinama su Pabaltiiu, jo 
likimu bei kultūra. (E.)

INKVIZICIJA IR SIU LAIKŲ 
KANKINIAI

Inkviziciją ginti nėra pagrindo, 
ir niekas jos iš tiesų nebegina. Bet

kada visą laiką svaidomasi inkvi
zicija, tenka atsakyti, kad seniai 
jau vėl kankinių turi ne bedievy
bė, o krikščionybė. Ir ne kelis, o 
tūkstančius. Laisvamaniams sunku 
pamiršti inkviziciją po kelių šimt- 

j mečių. Tikintieji negali nesijaudin- 
1 ti dėl šiandien pat tebevykstančio 
teroro komunistinio ateizmo kraš
tuose, ypač matydami laisvųjų 
kraštų ateistus paprastai nekelian
čius balso prieš šį terorą, o grei
čiau savo tyla su juo sąmokslinin- 
kaujančius.

Iš Juozo Girniaus 
“Žmogus be Dievo”

TURTAS $90,000,000.00

r*

T

Standard Federai
S A V INO S d LO AN ASSOCIATION

4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 
Telef. — Virginia 7-1141

REZERVAI $8,800,000.00

Vienintele lietuviška bendrove Chicagoj mokanti dividentus kas

3 menesius. Dabartinis dividentas 4 % visoms taupmenoms.

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI

PRIEINAMOMIS SĄLYGOMS

VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 9 iki 8 vai. vakaro

Antradienia’s ir penktadieniais 
nuo 9 iki 4 vai. vakaro.

šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEVVICH, 
Valdybos pirmininkas

JUSTIN MACKIEVVICH, Jr. 
Prezidentas

globos srityje, nuo 1951 m. — 
Lueneburge, “Ostdeutsche Aka- 
demie”, kur tebedirba ir šian
dien. 1959—1963 m. E. Thom- 
son buvo vyriausiu žurnalo 
“Ostdeutsche Monatshefte” re
daktorium.

E. Thomson per visą eilę me
tų skelbia vokiečių visuomenei 
apie dabartinę Pabaltijo kraštų 
padėtį, yra parašęs, išleidęs ir 
redagavęs knygas, brošiūras, al
bumus apie Pabltijo kraštų kul
tūrą, jos paminklus. Iki šiol iš
leisti 26 tokie leidiniai. Be to, 
Vak. Vokietijos bei Šveicarijos 
spaudoje jis paskelbė daugiau 
kaip tūkstantį straipsnių apie 
Pabaltijį, keldamas reikalą at-

statyti trijų kraštų nepriklau
somybę. Jis yra ir Baltų Dr-jos 
Vokietijoje narys.

Iš E. Thomsono knygų minė
tinos šios: “Baltische Bibliogra- 
phie” (1945—1961), “Schloes- 
ser und Herrensitze im Balti- 
kum” (96 nuotr., 1959), “Dome, 
Kirche und Kloester im Balti- 
kum” (96 nuotr., 1962), “Balti- 
kum” (96 nuotr., vaizduojan
čios Pabaltijo kraštus ir jų pa- 
minkius, 1963), išleido ir sure
dagavo “Baltisches Erbe” (20 
nuotr., 1964). Sukaktuvininkas 
yra vertęs iš estų kalbos, apie 
Estiją kalbėjęs per vokiečių ra
diją. Bendradarbiauja V. Vokie
tijoje Baltų Dr-jos leidžiamame 
žurnale “Mitteilungen aus bal- 
tischem Leben” (Muenchen) ir 
Stokholme estų ir latvių leidžia
mame biuletenyje “Nachrichten

FOTOGRAFAS

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

Ul| lunne. antrad. Ir PENKT. .......................9 v. r. iki 5 v. v.VALANUU5! PIRMAD ir KETV.............................9 v. r. iki 9 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. ik.l 12 v. <1........... Trečiad. uždaryta

sąskaitas

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

/ Naujas aukštas dividendas 
C? mokamas už investavimo

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rd St.

MIELI TAUTIEČIAI!

/ / VA
(Sincloirh

HEATING // 
AyOILjZ 
SuperFĮgmc Į

POrtsmouth 7-8020

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.

GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:

NELAUKITE, nes rytoj gali būti pervėlu!

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

£

MANHATTAN FIRE & MARINE 
MERCURY MUTUAL
MONARCH 
NATIONAL UNION 
NEW YORK FIRE
SECURITY INSURANCE 
UNITED STATĖS FIRE 
UNIVERSAL INSURANCE 
VVESTERN FIRE & CASUALTY 
CALIFORNIA LIFE

Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais prekybiniais 
ryš’ais su Lietuva kviečiame per mus pasiųsti giminėms Tėvy
nėje tai kas ten naudingiausia ir reikalinga.

Siūlome šiuos vertingus siuntinius labai aukštos kokybės 
dovanų ypatingai nuspaustomis kainomis įskaitant Sov. muitą 
ir pasiuntimą.

LKS: Vyn arba mot. angliško gabardino lietpaltis; 3(4 jardų 
angliškos vilnonės medžiagos kostiumui ir 4 jardai puikaus ne
permatomo nailono suknelei, tik už $66.00.

Dvigubas LKS: 2 lietpalčiai, 7 jardai medž. dviemB kostiu
mams 8 jardai nailono dviems suknelėms, tik už $120.

P—3: 6 jardai šiltos angliškos vilnones medžiagos dviems 
paltams ir 3(4 jardų extra geros viln. angį, medžiagos kostiu- . 
mui tik už $75.00,

V—3: 10(4 jardų labai tvirtų gražių vilnonių angį, medž'agų
3 eilutėms, tik už $55.00,

N—4: 16 jardų keturioms suknelėms nepermatomo sunkaus 
pageidaujamų spalvų labai gražių raštų nailono, tik už $45.00,

V—3 ir N—4 jungtinį siuntinį skaitome tik $86.00 (susitaupo 
pasiutimo išlaidos).

ir patį vertingiausiąjį
SM siutinį: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis įvafrių 

spalvų; 6 itališko šilko elegantiškos gražių raštų skarelės ir 3 
škotiškos vilnos arba oriono labai šilti susegami arba per galvą 
užmaunami megztiniai, tik už $65.00.

Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3—4 savaites. 
Gavėjams nereikia nieko primokėti. Viskas įskaičiuota į nurody
tas kainas.

BALTIC STORES, Ltd.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2., England
Telef. SHO 8734.

Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 m.
Atstovai USA:
L. Venckus, 7030 So. Tabnan Avė., Chicago, III. Te. 436-0494) 
GAIVA, 3570 VVest Vemor, Detroit 16, Michigan.

‘V ■■ /J

AMERICAN BONDING 
AMERICAN INDEMNITY 
CASUALTY MUTUAL 
FIDELITY & DEPOSIT 
FIRE & CASUALTY OF CONN. 
GIBRALTAR INSURANCE 
THE HANOVER
HIGHVVAY INSURANCE 
THE HOME
INTERSTATE 
LASALLE CASUALTY

222 W. Adams Street Room 800
Telefonas CEntral 6-5206

f

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

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

2310 W. Roosevelt Road Tel, SEeley 3-4711
Atdara pirmad. tr ketvlr. 9—9 vai., antr., treč., tr teAtadlentata nuo

9 tkt « vai. Sekmad. atdara nuo 11 Iki 4:90 po pietą

Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge



NAUJI LEIDINIAI
• LIETUVIŲ ENCIKLOPE

DIJA. Trisdešimt antras tomas. 
Tuebingenas - Valeika, šį to
mą ligi Tw redagavo J. Purinas, 
nuo U — P. Čepėnas. Tomas 
544 psl. Miela kadaise buvo 
gauti pirmąjį Lietuvių enciklo
pedijos tomą, bet anąjį džiaugs
mą vis dar temdė ir nežinomy
bės šešėlis: ar bus ištesėta iki 
galo? Dabar, kada į rankas gau 
name jau trisdešimt antrąjį to
mą, kada jau stovima visai ar
ti laimingo galo, kuriuo neabe
jojama, džiaugsmas jungiasi su 
pagarba visiems tiems, kurie 
savo ištverme ątliko milžinišką 
darbą lietuvių tautai. Platesnė 
tomo recenzija kitą šeštadienį.

• Ignas Končius, ŽEMAIČIŲ 
KRYŽIAI IR KOPLYTĖLĖS. 
Išleido Tėviškėlė, 4346 S. Wes- 
tern Avė., Chicago, III. 60609, 
1965 metais. Tai gausiai auten
tiškomis nuotraukomis iliust
ruoti Žemaitijos kryžių apra
šai. Visas leidinys yra ištisas 
etnografinis lobis, ypač kai į 
tų kryžių aprašymus autorius 
įtrina ir visokių spalvingų nutiki 
mų. Leidinio vertę sumenkina 
labai jau neišlyginta lietuvių 
kalba tiek rašybos, tiek sintak
sės bei gramatikos, tiek apla
mai šiandieninio bendrinės kal
bos grynumo atžvilgiu. Jeigu į 
tai neatkreipė dėmesio autorius, 
tai tuo turėjo susirūpinti pati 
leidykla, pasikviesdama talkon 
kalbininką. Dabar, knygą per
skaičius, negali atsikratyti įspū
džio, lyg brangus ir geras vy
nas būtų supiltas į geldą. Kny
ga kietai įrišta, 176 psl., kaina 
nepažymėta.

• AIDAI. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. 1965 m., sausio mėn., 
nr. 1. Leidžia Tėvai pranciško
nai. Redaguoja Juozas Girnius. 
Redakcijos adresas: Dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122. Administracijos 
adresas: “Aidai” 680 Buschwick 
Avė. Brooklyn, N. Y. 11221. Pre 
numeratos kaina metama JR7 CO 

novelė ir ištrauka iš A. Lands
bergio naujos "Penkių stulpų” 
versijos. Į. Užgirienė rašo kūry
bingumo klausimu, o V. Vizgir
da prisimena Lietuvoje mirusį 
skulptorių Juozą Mikėną. Duo
dama plati pernykštės lietuvių 
veiklos apžvalga, kurioje ypač 
kritiškai atsiliepiama apie tos 
veiklos politinį sektorių. Įdomi 
ir šiaip apžvalginė dalis, kurio
je, be kita ko, K. V. Cukuras 
rašo kpie dabarties teologą Rah- 
nerį, o Andrius Sietynas recen
zuoja Vytauto Janavičiaus kny
gą “Pakeliui į Atėnus”. Taipgi 
nauji (dail. V. Igno) viršelio, 
titulinio puslapio ir skyrių įra
šai. Kai patys grafiškieji pieši
niai įdomūs ir pagaunantys, tai 
prie jų pripieštos raidės kažkaip 
daro neišbaigtumo, kone mėgė
jiškumo įspūdį.

• UX CHRISTI. Leidžia 
ALRK Kunigų Vienybe. 1965 
m. sausio mėn. Nr. 1 (52). Re
daktorius — kun. P. Celiešius, 
2718 St. George St., Los Ange
les, Calif.; administratorius — 
kun. Zenonas Smilga, 155 Wa- 
shington St., Middletown, Conn. 
Šių dienų aktualiją ir nuotaikas 
atliepia kun. V. Budrecko ver
timas “Šv. Tėvo Liturginės ko
misijos instrukcijų ištraukos 
apie Mišias” ir to paties auto
riaus straipsnis apie naujai įve
damas bendruomeninio dalyva
vimo skaitytines Mišias pagal 
Liturginės komisijos instrukci
ją. Tęsiamas taipgi V. Gidžiūno 
straipsnis “Krikščionybės įvedi
mas Lietuvoje". Apie kunigystę, 
jos kilmę ir paskirtį bei apie 
kunigą šių dienų pasaulyje ra
šo prel. V. Balčiūnas. Įdomus 
klausimas, kaip sakyti: tikiu į 
Dievą, ar tikiu Dievą? Apie tai 
rašo kan. K. Steponis ir kun. 
St. Yla. Recenzuojamos knygos: 
J. Girniaus “Žmogus be Dievo”; 
Rev. Bouyer “Liturgical Piety”; 
dr. J. Prunskio “Mokslas ir re
ligija” ir V. Volerto “Gyveni- 
trina vro /l i Iii <3* ’ ■■

Simpoziumas lietuviškos architektūros meno problemomis vasario mėn. 
20 d. Jaunimo centre, Chicagoje. Nuotrauka viršuje temos simpo- 
ziuinininkai iš kairės į dešinę: arch. V. Germanas, arch. J. Stankus, LB 
pir.m. J. Jasaitis, kun. dr. A. Baltinis, kalba simpoziumo moderatorius 
kun. V. Bagdanavičius, MIC, dail. A. Valeška ir arch. V. Petrauskas; 
nuotrauka apačioje — simpoziutman susirinkusios publikos dalis.

kė lygiai 30 dalyvių. Šatrijiečiaiprie Mackaus — nei pridėt, nei 
atimt. Straipsnis prie Mačernio 
— ? Kas juo norėta pasakyti? 
Negi blogai, kad Mačernio mi
nėjimas buvo šatrijiečių ruoštas 
"Draugo” panašioms progoms 
labai patogiose patalpose, o ne 
Jaunimo centro didžiojoj salėj 
ar Marijos aukštesniosios mo
kyklos tūkstančius žmonių tal
pinančioje salėje. Apie literatū
rinius dalykus rašant, reikėtų 
atsiminti, kad literatūra ir po
ezija nėra krepšinis, čia tuks
iančių dvasios per keletą sa
vaičių neuždegsi, literatūriniam 
“dvasios sportui” reikia bręsti 
lėtai ir ne taip jau masiškai, 
šatrijiečiai, rinkdamiesi labiau 
kamerinį Mačernio minėjimo po
būdį su gera šimtine dalyvių, 

Mačernį norėjo pagerbti, bet ne 
apjuokinti. Dainos Skirmuntai- 
tės “Nerami dvasia” yra įdomi 
kampuotesnių problemų kėlimu. 
Tik kartais ar ne perdaug to 
žodinio dramatizavimo: “Aš pa
sijutau, kad mano laisvė ban
doma varžyti” ir pan. Taipgi 
tame rasinio ir lietuviškojo rei
kalo kaitinime ar ne perdaug 
ugnies, ar tik čia nepersisten
giama ir įsakymas “Mylėsi ar
timą kaip pats save” pataiso
mas į “Mylėsi artimą daugiau 
už save”.

• MARGUTIS, 1965 m. sau
sio mėn., nr. 1. Numeris išleis
tas tragiškai žuvusiai "Margu
čio” leidėjai Idilijai Vanagaitie-

Reta knyga pavergtoje Lietuvoje
R. Orlauskas, CHROMINIŲ OOŲ per akis komunistinę propogan-

IŠDIRBIMO TECHNOLOGIJA. re
daktorius chetnijog mokslų kandi
datas inž. K Blažys, Valstybinė 
politinės ir moksl. literatūros lei
dykla, Vilnius 1959 metai, 299 psl. 
Kaina rb. 7.85, kieti viršeliai.

Neperseniai Lietuvoje išėjo iš 
spaudos retas ir, kiek žinome, 
pirmas savos rūšies leidinys lie
tuvių kalba: “Chrominių Odų 
I įdirbimo Technologija”. Kny
ga. pasiekė mus tik 1964 metų 
gale., rątis tik I. : -

Knygos autorius — R. Or
lauskas, žinomo mums miškinin
ko V. Orlausko brolis.

Reikia pripažinti, kad šio 
kruopštaus ir energingo lietu
vio pastangos tiek savo darbo 
apimtimi, tiek panaudota gau
sia literatūra neabejotinai pri
lygsta mokslinės vertės darbui. 
Tai, berods, pirmaB lietuvių kal
ba tokios rūšies veikalas.

Čia paduosime tik bendrąjį 
(ne detalinį) šios knygos turinį:
I) Žaliava: gyvulių oda ir jos 
struktūra, pirminis žaliavos 
konservavimas, odos topografi
ja; 2) Atmirkymas; 3) Nuplau- 
kinimas; 4) Kalkinimas; 5) Nu- 
kalkinimas ir minkštinimas; 6) 
Rauginimas; 7) Odų drožimas - 
falcavimas ir odų dažymas; 8) 
Riebiriimas; 9) Odų dailinimas, 
šlifavimas ir apretavimas; 10) 
Veršių odų išdirbimas, džiovin
tų ožkų odų — ševro išdirbimas;
II) Odų išdirbimas pirštinėms; 
12) Arklių odų, kiaulių odų, ve
liūrinių odų ir lakuotų odų išdir
bimas; 13) Indijos ožkų odų iš
dirbimas pirštinėms ir Nako 
odos išdirbimas; 14) Odos pra
monės naujienos mūsų šalyje 
ir užsienyje; 15) Odos pramo
nės automatizavimas.

Orlausko veikale randame iš
tisais šimtais, gal ir tūkstan
čiais, matematiniu - cheminių 
formulių, lyginimų, analizių ir 
rezultatinių sprendimų. Visur 
nepaprastas objektyvumas. Jo

dą.

Šiam moksliniam darbui pa
naudota literatūra pusiau rusų, 
pusiau vokiečių kalbomis. Kny
gos gale paduota panaudotos 
literatūros sąrašas. Viso nau
dotasi 21 įžymiais šaltiniais

■p. i SŽJ.

v. ...

FUNERAL HOME

T H RE E 
AiR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

< TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tol YB 7-17A1.9

Garsiosios rašytojos šeima

Teari Buck, dabar 73 metų 
amžiaus, vienintelė moteris, lai
mėjusi Pulitzer ir Nobelio lite
ratūros premijas, yra įdukrinu
si net keturias margaites ir gy
vena su jomis Perkasie; Pa. Jos 
yra: Henriette, 18 metų; The- 
resa, 17 metų, Chelko, 16 m., ir 
Johanna, 15 m. Henriette yra 
vokiečių - amerikiečių kilmės; 
visos kitos — japonų - ameri
kiečių.

—
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Kraujo dovana apdraudžia 
žmogų

ONA DAUKŠIENE, Chicago, IU.

Sveikata yra brangus turtas. 
Niekas iš mūsų nežino, kaip il
gai mums skirta tuo turtu nau
dotis. Sveikatos apdrausti ne
galime. Galime tiktai apsidraus
ti nuo išlaidų, kurios susidaro 
ligos metu.

Paprastai draudimai apmoka 
daktarams, už ligoninės kam
barį, laboratorijos tyrimus bei 
operacijas. Tačiau juose yra 
viena stambi spraga — kraujo 
transfūzijų išlaidos. Už kraujo 
transfūzijas draudimai nemoka.

Kraujo vienetas (500 cc) kai
nuoja $25, o retos grupės krau
jas (Rh negative) kainuoja $35.

Kraujo transfūzijų terapija

Per paskutiniuosius 25 metus 
kraujo tranfūzijų terapija labai 
išpopuliarėjo. Naujagimiai, tu
rį gentligę (erythroblastosis fe- 
talis), išgydomi kraujo pakeiti
mo būdu. Iš jų, tam tikros ge
neracijos būdu, išimamas ligą 
sukeliąs kraujas ir duodamas 
šviežias, sveiko žmogaus krau
jas. įvairios anemijos bei vidu
riniai kraujavimai reikalauja 
didelio transfūzijų skaičiaus. 
Operacijų metu dažnai sunaudo
jami pacientui keli kraujo vie
netai. Nelaiminguose atsitiki
muose žmogaus gyvybė gelbė
jama krauju.

Tas visas išlaidas pacientai 
turi susimokėti patys.

Kaip tapti naudingo plano 
nariu?

1$57 m. Chicagoje įsisteigė 
“Cooperative Blood Replace- 
ment Plan”. Pagal šį planą, jei

Pagerbta savanore
Birutininkės St. Statkevičienės 70 m. sukaktis

a

Malonu pažvelgti į praeitą 
gyvenimo kelią, jei tas gyveni
mas buvo skiriamas ne vien sa
vo asmens malonumams, bet 
dažnai būdavo atsisakoma sa
vęs Tėvynės ir artimo labui!

Šiuo gyvenimo keliu ėjo kuk
lioji L. D. K. Birutės dr-jos gar
bės narė St. Statkevičienė 
Pranculytė, kuri, atsikuriant 
nepriklausomai Lietuvai, už 
nuopelnus 1928 m. buvo apdova
nota savanorės - kūrėjos ordi
nu.

Vasario 7 d. buvo suruoštos 
gražios vaišės dukters Nijolės 
ir žento V. Kaveckų namuose 
mamytės septyniasdešimto gim
tadienio proga. Jubiliatei buvo 
maloni staigmena, kai atlydėta 
antrosios dukters dantų gydy
tojos Alės ir žento Cižinauskų, 
įėjusi pamatė būrį šeimos drau
gų bei artimesniųjų birutininkių. 
Sudainuota ilgiausių metų. 
Įteikta dovanų. Maloniai pralei
do sekmadienio popietę vyres
nioji karta, besidalindama toli-

131 metų moteris
Eliza Moore Carter, negrė, 

gyvenanti Augustoje, Ga., yra 
seniausia moteris pasaulyje. Ji 
nė pati nebežino, kiek žvaku
čių galėtų padėti ant gimtadie
nio pyrago. Iš visų gautų in
formacijų sprendžiama, kad ji 
yra tarp 119 ir 131 metų am
žiaus.

narys gauna kraujo transfūzi
jas, visas kraujas yra ligoninei 
grąžinamas. Ta privilegija na
riai naudojasi ne vien Chica
goje, bet visose JAV.

Tapti “Cooperative Blood Rep 
lacement Plan” nariu gali kiek
vienas, paaukodamas “pantį” 
kraujo ligoninei priklausian
čiai tam planui. Jų Chicagoje ir 
apylinkėse yra 43.

Vienos kraujo “panties” au
ka apdraudžia neribotam trans
fūzijų skaičiui vieną asmenį — 
keturiems metams, vyrą ir žmo
ną — dvejiems metams ir šeimą 
(vaikai iki devyniolikos metų) 
— vieniems metams.

Pigiausias, bet labai reikš
mingas draudimas

Šio, jei galima pavadinti, 
draudimo globoje dabartiniu 
metu Chicagoje yra jau per 
68,500 asmenų.

Kraujo trūkumas visur yra 
nuolatinis. Sveikas žmogus, duo
damas “pantį” kraujo, nei kiek 
nepakenkia savo sveikatai. Me
dicinos yra nustatyta, kad žmo
gus gali kraują aukoti apie pen
kis sykius į metus: moterys kas 
tris mėnesius ir vyrai kas du 
mėnesiu.

“Cooperative Blood Replace- 
meit Plan” yra pigiausias drau
dimas šiame krašte, tačiau yra 
labai naudingas ir apsaugoja 
žmogų nuo kai kada labai dide
lių išlaidų.

Norintieji šioje srityje gauti 
platesnių informacijų gali skam
binti TR 3-4500, prašant su
jungti su “Blood Bank’” skyriu
mi.

mos praeities gražiais išgyveni
mais vaišingų šeimininkų glo
boje.

Nors “žirgeliai pakinkyti” 
prie durų seniai jau laukė, ta
čiau tik apie 10 v. v. viešnios 
buvo išvežiotos į namus Stat
kevičienės rūpestingųjų žentų.

L. K.

grįžusi lėktinu j O’Hare aerodromą iš

i

Bernadeta Piežaitė - Shaner, Stasio ir Onos Piežų Chicagoje duktė,
Tunisijos, kur dirbo, kaip gailestingoji sesuo, Taikos korpuse (Peace Corps). Prieš parv.vkdama Bernareta 
susituokė su Denis Shaner (agrikultūristu) katalikų bažnyčioje Sousse, Tunisijoj. Jaunieji planuoja baigti 
studijas Oklahonios universitete. Nuotraukoje iš kairės į dešinę: John McGlone su Matthew, Joana Pie
žaitė - McGlone su Katerina, Marijona Rez.gaitė -Spetta, Tomas Pieža, Bernadeta Piežaitė - Shaner ir jos 
vyras Dennis Shaner, Ona Piežienė ir Stasys Pieža su Mykolu McGlone.

Veidas svajonių šešėliuose Nuotrauka R. Kisieliaus

Sapnų sapnaL ir tikrovė
Sapnas turėjo nemažos reikš

mės nuo senų laikų, pvz. Jokū
bo sapnas, aprašytas šventa
jame Rašte. Ir šiandien sapnais 
domisi ne tik eiliniai žmonės, 
bet ir medicina. Vieni tvirtina, 
kad sveiki ir normalūs žmonės 
turi miegodami būtinai sapnuo
ti, tai reiškia, nenustoti toliau 
gyventi. Turi ilsėtis tik išvar
gintas kūnas, o smegenys turi 
nenutraukti savo sistemiško 
darbo, kol kraujas tekės gys
lose. Todėl kiekvienas miegoda
mas sapnuoja, tik, deja, ne kiek
vienas atbudęs prisimena savo 
sapną. Kiti gi linksta manyti, 
kad sveikas žmogus turi miego
ti be sapnų.

Žmogus, turėdamas silpnus 
nervus, išvargęs per dieną, pri- 
sapnuoja pergyventus dienos 
metu įvykius, pridėdamas dar 
įvairias fantazijas, kitą sykį net 
tragiškas, ir sapne tuos įvykius 
dar smarkiau pergyvena. Atbu
dęs, ilgai negali nusiraminti ir 
ilgai negali užmiršti savo sap
no. Buvo atsitikimų, kad sap
nas išsipildė gyvenime, todėl 
daug žmonių tiki savo sapnais.

Pasirodanti sapne motina 
gelbsti nuo mirties

Viena ponia, keletą sykių sun
kiai operuota, pasakojo, kad 
kiekvieną sykį jos gyvybę išgel
bėdavo jos mirusi motina, ku
rią ta ponia sapnuodavo. Pas
kutinį kartą gydytojai nebetu
rėjo jokios vilties jos išgelbėti. 
Ji kovojo su mirtimi dešimt die
nų ir naktų. Pati buvo giliai nu
siminusi, kodėl taip ilgai jos 
motina nepasirodo ir įsigalvojo, 
kad vieton jos šį kartą ateis 
mirtis. Tačiau vienuoliktą nak
tį ji sapnavo, kad jos motina 
atvažiavo vežimu, pakinkytu 
baltais arkliais. Motina tik trum 
pą akimirką sulaikė arklius ir 
skubiai vėl nuvažiavo toliau.

1 -jtr *■ s ■ is 1

N. BUTKIENE, Reading, Pa.

kad ji greit pa- 
taip tikrai atsi-

kurie mėgsta

Serganti ponia atsibudo links
ma ir pranešė, 
sveiksianti. Ir 
tiko.

Yra žmonių, 
aiškinti sapnus geron ar blo- 
gon pusėn. Daug knygų išleista 
su paaiškinimais, ką šis ar ki
tas sapnas reiškia.

Sapnas aiškina problemą
Pasitaiko sapnų, kurie pade

da išspręsti įvairius klausimus.

Nuotrauka R. KisieliausRūtelė sapnų šalyje

Vienas teisėjas pasakojo, kad 
jam dažnai sapne išryškėja sun
kios komplikuotos bylos teisin
gas sprendimas. O vienas gim
nazistas, negalėdamas išspręsti 
uždavinio, padėdavo matemati
kos knygą po galva, kad susap
nuotų tikrą atsakymą.

Sapnų supuolimai
Praktika žino ir sapnų supuo

limus. Viena jauna ponia su
sapnavo savo dar gyvo tėvo lai

dotuves kažkokiame, nepažįs
tamame mieste. Laidotuvių ei
sena turėjo praeiti pro kažko
kius vartus. Buvo lietingas vė
juotas oras. Staiga jos sesers 
apsiausto skvernas užsikabino 
už mažo stulpo prie vartų. Ji 
išsigando ir norėjo skverną at
kabinti. Bet nepavyko. Ir ji pra
dėjo verkti.

Atbudusi ta ponia greit už
miršo savo sapną. Vėliau ji ga
vo žinią, kad tėvas su šeima 
karo metu atsidūrė mažame, jai 
nepažįstamame miestuke ir ten 
po kiek laiko mirė. Ji nuva
žiavo į tą miestuką ir kartu su 

seserim nuėjo aplankyti tėvo ka
po. Jos ilgai ėjo keliu, kuris po
niai pasirodė pažįstamas. O kai 
jos priėjo prie vartų, ponia ap
stulbo ir pradėjo tvirtinti, kad 
ji tikrai šią vietą yra mačiusi. 
Ir staiga ji prisiminė savo sap
ną ir papasakojo jį seseriai. Jos 
sesuo, tai išgirdusi, vos neapal
po nuo susijaudinimo. Prieš jai 
atvykstant su tėvu šitan miestu- 
kan, sesuo taip pat susapnavo 
lygiai tą patį sapną. O gyveni
me tikrai atsitiko taip , kaip jos 
abi sapnavo.

Lengviausias sapnų problemos 
išsprendimas

Būna atsitikimų, jog žmogus 
sapnuoja, kad jis sapnuoja sap
ną, ir jam sunku nustatyti, ku
rį iš tų sapnų laikyti tikruoju.

Geriausią ir lengviausią būdą 
sapnų problemoms išspręsti iš
rado viena ponia. Pagal savo 
praktiką ji siūlo atbudusiam 
žmogui tuoj pažiūrėti pro langą 
ar bent į tą pusę, kur matyti 
dienos šviesa, ir sapnas tuoj 
bus užmirštas, nepasiliks atmin
tyje. Ir tada jau nebus jokios 
problemos aiškinti sapno prana
šingąsias laimes ar nelaimes.

Castro režimas reikalauja (ne 
prašo) iš Kubos šeimininkių, 
kad jos išpirktų atvežtus lai
vais importuotus česnakus, ku
rie, nors atrodo labai blogai, 
valdžios išparduodami. Hava
nos radijas teigia, kad česna
kus pagadino laivais plukdymas 
ir atmosferinės aplinkybės.

Gloria Fuertes

ŽMOGAUS PASITRAUKIMAS

Septynias dešimt metų ilgas amžius; 
aš mirštu senas,
nuo darbo jau pavargęs — 
septyniolika valandų kasdien.
O neuždirbau aš per visą šitą amžių 
net tiek, kiek futbolistas, 
paspardęs sviedinį per vieną popietį. 
Tas gėrio ir darnumo jausmas, 
kur kylą man nuo kojų link gerklės, 
man sako, kad aš mirštu;
o ši kvailutė moteris štai vaikšto apsiverkus: 
ji niekad nesuvokia įvykių tikrų.
Juk mums abiems prasideda gyvenimas. 
Jaučiu, kad pradedu jau stingti, 
ir vėl užgimsta: iš motinos, kurią mirtim vadina. 
Nebeprižadins jau tavęs tas kosulys rytinis, 
ir nebereiks .man šalčio kęst darbe; 
užgis taipgi suskirdę mano rankos, 
o tu galėsi antklodes išpirkti 
su iš lombardo gautais pinigais.
Močia, suprask gi, — kam verkt dėl tokio nieko?

KOPIANT VIRŠUN

Mirtis sėdėjo ten, sėdėjo ant ribos. 
Mirtis, kurią mačiau, nebuvo išdžiūvus, 
nei kaulėta, šalta, 
nei įkapėn įvijus savo ilgus plaukus. 
Mirtis buvo viena, kaip visad, 
ir nėrė sau megztinį kabliuku, 
sėdėdama ant uolinio akmens.
Ji buvo išsiblaškius, manęs gal net nepastebėjo. 
Staiga sušuko: “Dar eilė ne tavo!” 
ir ėmė megzti lyg pasiutus.

— Galėsi nusinešt tu šias eiles, 
šį meilės ilgesį, šią cigaretę, 
galėsi nusinešti ir mane skaudinantį kūną, 
bet saugokis paliesti mano sielą!
Ir štai Mirtis dabar jau susirūpinus: 
jai nepasisekė manęs nuliūdint.

PAUKŠČIAI SUKA LIZDUS

Ant mano rankų paukščiai suka sau lizdus 
o ant pečių, pakinkėse, «
tarp krūčių pas mane kurapkos spurdi. 
Galvoja paukščiai, kad aš medis;
kad aš šaltinis mano gulbės: 
jos nusileidžia gert, kai aš kalbu. 
Praeidamos per mane lipa avys, 
o žvirbliai lesa man nuo pirštų. 
Gi skruzdės tiki, kad aš žemė. 
Tiktai žmonėms atrodo, kad aš niekas.

ISPANŲ ŽMOGAUS DALIOS 
POETĖ

Madride gimusi ir augusi 
Gloria Fuertes daugiausia pa
žįstama kaip “socialinės” poezi
jos atstovė. Tuo apibūdinimu 
tačiau neužtektinai pasakoma: 
ton pačion grupėn įsijungiami 
ir socialinio - politinio protesto 
poetai, sekantys vienos ar kitos 
partijos programą. Ją gi domi
na daugiausia žmogaus dalia: 
ji protestuoja ne prieš neteisy
bę ar išnaudojimą “per se”, o 
prieš jų pasėkas žmoguje.

Poeziją rašyti Gloria Fuertes 
pradėjo pilietinio karo metu, 
būdama dar jauna mergaitė. 
Pirmųjų eilių tema būdinga 
kiekvienam jaunuoliui; meilė. 
Tačiau tuoj pat jos poezijon 
įsiskverbia ir karo diktuojami 
motyvai: alkis, žiaurumas, gai
lestis nekaltai mirštančių vai
kų. Dėmėsio taškas pasislenka 
nuo jos pačios į visą žmoniją. 
Šios temos nustelbia visa kita: 
rašyti “gryną poeziją”, trokšti 
joje vien grožio, atrodo, nebe
įmanoma. “Šiom dienom tai ne
leistinas liuksusas”, sako ji. Jei 
eilėraštis gali tuo pačiu metu 
iššaukti estetinį pasitenkinimą 
ir “pajudinti” žmogaus sąžinę, 
juo atsiekiama daug daugiau. 
Paskutinių metų bėgyje pas ją 
vis daugiau atsiranda filosofi
nių bei autobiografinių — są
žinę perkratančių — eilėraščių, 
nes ir pačios aplinkybės, dikta
vusios grynai socialinius pos
mus, pamažu kinta. Ji yra pa
rašius ir keletą poezijos rinki
nių vaikams.

Gloria Fuertes eilėraščių for
ma labai įvairi. Pasak jos, kiek
vienas motyvas atsineša ir sa
vo ritmą bei melodiją. (Įdomu 
tai, kad ji, nemokėdama groti 
jokiu instrumentu ar skaityti 
gaidų, yra sukūrus visą eilę po
puliarių, Madridui tipingų dai
nų, kurios rado gyvą atgarsį.) 
Formalinis aspektas jai nėra 
svarbus: ji nenori išdailintų, 
bet tuo pačiu ir visą gyvenimą 
praradusių eilių. Kai kurie kri
tikai jai primeta net tai, kad 

jos kūryba yra tikra "gatvėB” 
kūryba, nes jon ji surenka vi
sus, kartais net ir grubiai nu
skambančius, liaudies išsireiški
mus. Tačiau jos vienintelis tiks
las; sukurti ne gražią poemą, o 
atrasti kelią į žmonių širdį. To 
ji pasiekia: jos eiles gali su
prasti ir pajusti kiekvienas, ko
kio sluoksnio ir kokio išsilavini
mo jis bebūtų.

Poetė, užklausta, ką jai pa
čiai jos kūryba atnešanti, at
sakė: “Kol rašau, nesijaučiu vie
niša, o kai pabaigiu, nors tebe
su tokia pat vieniša, lieku ma
žiau nuliūdus”.

Birutė Ciplijauskaitė

IŠ MOTERŲ PASAULIO
* Profesorė dr. Birutė Cip- 

lijaiuskaitė, dėstanti ispanų kal
bą ir literatūrą Wisconsin uni
versitete, Madisone, gavo iš sa
vo universiteto stipendiją tyri
mams ir visus ateinančius me
tus ji praleis Europoje, atlikda
ma studijines keliones, šiuo me
tu jau keletas mėnesių pas pro
fesorę vieši ispanė Gloria Fuer
tes. Dr. B. Ciplijauskaitė keliais 
ryškesniais bruožais pristatė 
šią poetę lietuviškai publikai ir 
išvertė jos eilėraščius, kuriuos 
čia duodame.

“Acadetny Award” premiją laimė
jusi aktorė Patricia Neal, čia ma
toma dr. Cartwright rolėje “Sep
tyniose moteryse?, paguldyta i 
“UCLA Medical Center”, išsiliejus 
kraujui j smegenis, jai grįžus iš 
studijos Hollywoode namo.
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