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Michelangelo (Italas, 1475-1564 Žmogaus nupuolimas ir išvarymas iš rojaus (Freska Siksto koplyčios lubose, Vatikane)

AR GIMTOJI NUODĖME YRA LEGENDA, 
AR GYVENIMO TIKROVĖ,?

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC

APREIŠKIMAS IR TEOLOGAI

Ar nėra tuščia pasaka kal
bėti apie gimtąją nuodėmę? Ši
taip klaus mą mums kelia kele
tas aplinkybių. Pirmiausiai šian
dien yra pasklidusios pažiūros, 
kad pirm !eji Šv. Rašto persky
rimai, kuriuose yra aprašytas 
pirmųjų žmonių nusikaltimas, 
yra tik legenda. Toliau, šian
dien individualinio teisingumo 
sąmonė yra taip išsivysčiusi, 
kad nėra lengva žmonėms su
prasti, kaip už vieno žmogaus 
kaltę gali būti baudž ami nekal
ti žmonės. Šios pažiūros kultū
ringa Vakarų visuomenė atsisa
kė, kai, po praėjusio karo, kai 
kas norėjo kaltinti vsą vokiečių 
tautą už Hitlerio nusikaltimus. 
Mūsų dienose Bažnyčia paneigė 
šią pažiūrą, kai ji pareiškė, jog 
negalima kaltinti šiandieninės 
žydų tautos už tai, kad jos at
stovai p"'c5 1900 metų nužudė 
Kr'.’tų. Taigi, nėra savaime su
prantama, kodėl Adomo ir Ie
vos nusikaltimas yra perėjęs 
visai žmonijai.

Turėdami prieš akis šiuos sun 
kumus, pasvarstykime visų pir
ma, kaip mes turime skaityti 
pirmuosius Šv. Rašto perskyri
mus; toliau pažiūrėkime, kaip 
Bažnyčioje yra subrendęs ir su
sikristalizavęs mokslas apie gim 
tąją nuodėmę ir pagaliau bandy
kime susidaryti savo pažiūrą į 
žmogų, kuris nors yra pažeistas 
gimtosios nuodėmės, tačiau vis 
tiek yra tiek laisvas, kad gali 
atskirti gera nuo blogo ir rink
tis gera.

1. Kaip skaityti Šv. Raštą?
Šv. Rašto skaitymas yra ne

lengvas uždavinys. Juo labiau
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minės pampos. Tai nėra vie.iaša- 
’iškas ITevo veikimas. Čia yra ir 
žmogaus atsakymas į jį, kuris 
yra visiškai autonomiškas.

Dėl to nesistebėkime, kad 
daug kas mums Šv. Rašte užkliū 
va. Mes čia randame labai nedo
rų žmonių. Kartais tie nedoru
mai nebuvo laikomi nedo
rumais toje kultūroje, pvz. 
daugpatystė. Kartais jie yra 
esminiai nedorumai, pvz. me 
las, apgaulė ar ne štikimybė. 
Kas blogiausia, kad mes čia ne 
kartą randame patį Dievą atvaiz 
duotą laip, kad jo veidas gau
nasi labai iškreiptas, tarsi pras
to dailininko portrete. Norint at 
vaizduoti Dievo teisingumą ar jo 
ištikimybę jam tikinčiam žmo
gui. jis yra atvaizduotas papras 
tu žiauruoliu.

Norint rasti priėjimą prie Šen. 
Testamento, visų pirma reikia 
pasisavinti pirmu žvilgsniu nei 
giamą tiesą, būtent, kad šv. Raš
tas nėra tikėjimo vadovėli!. Jis 
nėra knyga pritaikinta mūsų lai 
kams. Jis yra knyga, kuriai ge
riausiai tinka apibudinimas: 
naujų Dievo santykių su žmoni
ja istorija. Ji net nėra tikslia 
prasme istorija. Ji tik pate kia 
istorinę medžiagą, tų faktų, ku 
riais buvo parengtas kelias Die
vui tapti žmogumi. Šita prasme 
Šv. Raštas yra skirtas visiems 
laikams ir visom kultūroms. Tai 
yra visuotmysis Šv. Rašto bruo
žas.

Dėl to, norint naudotis Šv. Raš 
tu, reikia sugebėti derinti, arba 
kartais išskirti, šiuos du skirtin 
gus bruožus. Iš vienos pusės ji y- 
ra Dievo knyga, skirta visai 
žmonijai ir visiems laikams, iš 
kitos, ji yra knyga apie vienos 
tautos kultūrinį ir religinį gyve
nimą.

Štai dėl ko Šv. Rašto skaity
mas nėra paprastas pasiskaity
mas, bet greičiau šaltinių studi
jos, reikalingos atitinkamo pasi 
rengimo ir nusiteikimo Tai tu
rėdami prieš akis, mes galime su 
prasti, kodėl naujųjų amžių pra 
džioje, kai protestantizmas ska
tino kiekvieną žmogų skaityti

nelengvas jis darosi mūsų lai
kais, kai, dėka platesnio kultū
ros istorijos pažinimo, mūsų rei 
kalavimai darosi didesni. Skai
tydami šv. Raštą, mes susitinka
me su didesniais sunkumais, ne
gu su jais susitiko krikščionis 
naujųjų amžių pradžioje, kai 
pvz. Liuteris labai skatino Šv. 
Rašto skaitymą.

Mes pvz. negalime nežinoti, 
kad Šv. Rašto Senasis Testamen 
tas yra vienos taupos ir vienos 
kultūros knyga. Šalia š'o.s kultū
ros mes žinom dar visą eilę daug 
senesnių kultūrų ir senesnių 
tradicijų. Kai kurie Šv. Rašto 
tyrinėtojai pvz. sako, kad žydų 
tauta yra naujokas kultūros is
torijoje. Kai Abraomas pradėjo 
žydų tautos istoriją, visa eilė 
kultūrų buvo jau neti pražydėju 
sios, bet ir savo duoklę atidavu
sios žmonijos pažangai ir nuėju
sios nežinion. Galima suklysti, 
nustatant, kur ame šimtm. gy
veno Abraomas, bet negalima 
suklysti, kad tada jau buvo pra- 
žydėjusios kai kurios Šumerų 
ar Uro kultūros, iš kur pats Ab
raomas išėjo. Arba yra visa' tik
ra, kad kai Abraomo vaikaitis 
Juozapas buvo atvestas Egiptan 
ir vėliau jį valdė, Cheopso pira
midę jis matė jau stovinčią, kaip 
ir mes ją šiandien matome.

Taigi S. Testamento kultūra y 
ra vienos tautos kultūra, kuri 
savo pagrindiniais bruožais pri
klauso gyvulių augintojų vyriš
kos teisės ciklui. Šalia jos 
mes žinome visą eilę kitų gyvu
lių augintojų kultūrų; žinome 
taip pat žemdirbiškų, daugiau 
moteriška s teisės kultūrų ir ži
nome nesuskaičiuojamą daugy
bę jų tarpusavio maišymosi for 
mų. Nepaisant to, Šen. Testa
mentas galioja visoms kultū
roms ir visai žmonijai. Jis vaiz
duoja .’storinį procesą, kaip Die 
vas iš naujo mezga santykius 
su žmonija, norėdamas atstaty
ti teisinga jo pažinimą ir teisin
gą žmogaus supratimą. Mes čia 
negalime sustoti prie klausimo, 
kaip ši santykių istorija yra re
alistiškai turtinga ir pilna dra

sekmes. Kad mūsų svarstymas 
būtų naudingesnis, labai patarti 
na prieš jį persiskaityti 2 per
skyrimą, 8 eilutę pradedant ir 
visą trečiąjį perskyrimą.

Mokslininkai šiandien yra pri 
ėję nuomonės, kad Šv. Rašte yra 
labai įvairaus pobūdžio veikalų. 
Ten yra kronikinių žinių, bet 
taip pat yra poezijos, pamoks
lų, yra grožinių pasakojimų ir 
kita. Yra ten ir teisminės me
džiagos, surinktos iš Jeruzalės 
teismo archyvų. Iš jų yra suda
rytos kai kurios, taip vadina
mos, Išminties knygos. Jas skai
tant, tai labai svarbu turėti 
prieš akis, nes kurie nors įspū
dingai išreikšti teigimai gali bū
ti teisingi vienos bylos atveju, 
bet gali būti visiškai klaidingi 
kitos.

Kalbant apie pirmuosius Šv. 
Rašto perskyrimus, reikia taip

šv. Raštą, Bažnyčia gana santū
riai šiuo reikalu laikėsi ir įsak
miai kartojo, kad Šv. Rašto skai 
tymui reikia moksliško paaiški
nimo ir kad kai kuriais klausi
mais tas paaiškinimas turi laiky 
tis Bažnyčios nusistatymo vie
nu ar kitu klausimu. f

Šiandien Bažnyčia yra pakeltu 
si savo liniją ir skatina tikin
čiuosius imtis savo iniciatyva 
Šv. Rašto skaitymo. Tačiau ir 
šiandien ji mano, kad tikintysis 
šiame savo užsiėmime bus reika 
lingas ir mokslinio ir bažnytinio 
vadovavimo.

2. Kaip skaityti pirmuosius 
Senojo Testamento 

perskyrimus?
Po šių pastabų eikime prie 2 

ir 3 pirmosios knygos perskyri
mo, kuriuose kalbama apie Ado
mo ir Ievos nuodėmę ir jos pa

Michelangelo Piktoji dvasia (detalė iš “Paskutiniojo teismo”)

Mes savo religijos tikėjimo 
tiesas grindžiame diev škuoju 
apreiškimu. Apreiškimas yra 
tikėjimo tiesų šaltinis, galuo
jąs visiems laikams ir visiems 
tikintiesiems. Bažnyčia yra to 
šaltinio saugotoja. Kristus jai 
patikėjo tikėjimo iždą. Bažny
čios mokslas savo turimų ti
kėjimo tiesų požiūriu yra visa
dos tas pats ir nesenstantis. 
Tai yra pastovusis tikėjimo 
momentas, pagrįstas Dievo 
nuolatiniu dabartinumu. Amži
nybės požiūriu Dievas tikėjimo 
tiesas ne apreiškė, bet apreiš
kia.

Tačiau prie apreikštų Dievo 
tiesų priėjimas vyksta istori
niam laike. Tai reiškia, kad 
priėjimas prie apreikštų tiesų 
jva:ruoja pagal laiko iššūkius 
ir pagal žmogaus dvasinio im
lumo galimybes.

Kiekvienas laikotarpis turi 
specifines kultūrines s tuaci.ias. 
Jos sudaro žmogaus dvasios 
nnsirc'škimo sąlygas. Žmogus 
avo dvasinius polėkius išreiš

kia jo gyvenamojo la kotarpio 
kalbos sąvokomis, atsakyda
mas į to laikotarpio reikalavi
mus. Dėl to kiekviename šimt
metyje ir net kiekviename 
šimtmečo dešimtmetyje yra 
skirtingi apreikštųjų Dievo tie
sų interpretatoriai, arba teolo
gai. Kultūr nės laiko aplinky
bės lyg ir nurodo teologams, 
ko jie turi siekti ir į kokius 
gyvenimo iššūkius atsakyti. 
Tertul onas siekė įrodyti savo 
laiko tikintiesiems, kad nuo
dėmė atskiria žmogų nuo Die
vo, ir dėl to Bažnyčia turi iš
skirti didžiuosius nusidėjėlius 
iš tikinčiųjų bendruomenės. 
Tuo jis norėjo atriboti krikš
čionių bendruomenę nuo stab
meldžių bendruomenės. Au
gustinas stengėsi taip rikiuoti 
visus teologinius aiškinimus, 
kad jais duotų stiprų smūgį 
manichiejams ir kitoms jo lai
kų tikėjimo atskaloms. Tomas 
Akvinietis užsimojo sistemin
gai įv’lkti katalikų tikėjimo 
tiesas į aristotelinės filosofijos 
rūbus. Naujų amžių teologai, 
derindamiesi prie Tr dento su
važiavimo nuostatų, turėjo už
mačių apsaugoti katalikus 
nuo protestantizmo. Paskuti
ne šimtmečio teologai apolo- 
getuoja su raconalistais, vita- 
listais ir ateistais. Paskutinių 
mūsų gyvenamo laikotarpio 
dešimtmečių teologai stengiasi 
teologinių tiesų interpretacijo
je pabrėžti žmogaus gyveni
miškąjį momentą, arba egzis- 
tenc’nį momentą, kad užbėgtų 
už akių ateistiniam egzisten

! pat atkreipti dėmesį į jų pirminį 
i tikslą. Pavyzdžiui pirmasis per 
skyrimas kalba apie septynių 
dienų pasaulio kūrimo vyksmą 
ir apie tai, kad septintą dieną 
Dievas ilsėjosi. Tyrinėtojai yra 
nustatę, kad čia yra buvęs pa
mokslas. kurio tikslas buvo pa
skatinti švęsti septintą dieną ir 
kad pasaulio kūrimo procesas y- 
ra tam tikslui panaudotas, kaip 
medžiaga pamokymui. Taigi jo 
pirmasis tikslas buvo ne pasau

cializmui, susirūpinusiam indi
vidualaus žmogaus egzistenci
ja kaip tokia, aplenk anti reli
ginį žmogaus egzistencijos mo
mentą.

Taigi, Bažnyčia, kaip tikėji
mo tiesų saugotoja, niekados 
negali būti sutapatinama su 
vienu teologu arba su žymaus 
teologo sukurtąja teologine 
mokykla. Ji yra virš pavienių 
teologų ir jų mokyklų. Bet tai 
nere škia, kad visi teologai tu
ri tylėti. Nepakanka sukalbėti 
Tikėjimo Išpažinimo artikulą, 
ir viskas baigta. Reikia mokėti 
ir pagal jį gyventi. Reikia mo
kėti jį ir paaiškinti. Reikia mo
kėti atsakyti aplinkos žmogui 
į jo daromus egzistencinius 
priekaištus. O visa tai galime 
rasti mūsų laikų teologų raš
tuose, kuriuose tikėjimo tiesos 
suaktualintos, pritaikytos at
sakyti į dabartinio laiko iššū
kius.

Suprantama, pavienis teolo
gas yra nepajėgus aprėpti viso 
gyvenimo ir atsakyti į visas, 
pasaulietiško mokslo keliamas, 
problemas. Dėl to tenka pasi
dairyti plačiau. Vieni jų at
sako teologiškai į paskutinį 
mokslo žodį vienoj mokslo sri
ty, kiti — kitoj. Pavyzdžiui, j 
evoliucijos problemą moderniš
kai atsako jėzuitas Teiihard 
de Chardin savo knygoje “The 
Phenomenon of Man”. Moder
nišką šv. Rašto sampratą pa
teikia jėzuitas John L. McKen- 
zie; savo knygoje “The Two - 
edged Sword”. Modernaus žmo 
gaus prasmę atskleidžia Jean 
Mouroux "The Meaning of 
Man”. Apie Dievo amžinybės 
sampratą ir jo teikiamos ma
lonės sudabartinimą ras me 
pas jėzuitą John Courtney Mu- 
rray “TheMystery of Time”. 
Kas yra sakramentas ir kaip 
reikia suvokti sakramentinę 
malonę puikiai atsako olandas 
domininkonas teologas E. 
Schilebeeckx “Chrlst the Sac- 
rament of the Encounter with 
God”. Kas mūsų tikėjimo iš- 
reišk mo formose galėtų būti 
pakeista, kaip atgyvenusios 
graikų filosofijos Tekanos, su 
gilia filosofine įžvalga rašo 
kanadietis teologas Leslie De- 
wart “The Future of Belief”. 
Ap e katalikų gyvenimo deri
nimą su modernaus gyvenimo 
problemomis daugeliu knygų 
pasisako du žymiausi vokiečių 
teologai: jėzuitas Kari Rahner 
ir Hans Kueng. Čia suminėjau 
tik keletą svarbesnių. Jų yra 
kur kas daugiau. Kurie skai
tys čia nurodytus, ras kelius ir 
į kitus. P. C.

lio sukūrimo istoriją pasakoti. 
Jis tik paėmė kokį labai seną 
pasakojimą ir padarė iš jo mora
linį pamokymą. Tačiau tai ne
reiškia, kad teologinės idėjos, 
kurios glūdi šiame pasakojime 
būtų neteisingos. Tiesa yra, kad 
Dievas sukūrė pasaulį iš nieko. 
Taip pat galima laikyti šio pasa
kojimo išreikšta tiesa, kad pa
saulio sukūrimas buvo įvykdy-

(Nukelta į 2 psl.)



Gražina Tulauskaitė

ŽEMĖ IR VARPAI
KAZIUI BRADŪNUI

Žinau, tu negirdėsi 
Šio vakaro tylos: 
Skambės tau varpo balsas 
Ar žemės įmylimos 
Širdies gelmėj 
Tau ataidės 
Iš sutemos.

O žymę skausmo juodo 
Nuo veido tau nuplaus 
Ranka, kuri gyvybę duoda, 
Malda tyra ir ašaros 
To vakaro tylaus, 
Ir širdį nuramins vienintelės paguoda 
Tikėjimo dangaus.

Kai birs ant karsto smėlis, 
Varpai kai gūdžiai gaus, 
Jo siela garbins Viešpatį 
Ir žemės ir dangaus, 
O maldos sužydės kaip gėlės 
Pavasario žavaus. 
Ir šaltis jų nei vėjas 
Nepalauš.

Tave lydės vėl vakaras, 
švelnus toks ir tylus, 
Kai susimąstęs grįši 
Į vienišus namus.
Ir balsas žemės mylimos 
Tau vis aidės 
Iš tolumos.

Cicero,
1967. X. 24.

Ar gimtoji nuodėmė legenda?
(Atkelta iš 1 psl.) 

tas ne išsyk, bet per tam tikrus 
tarpsnius.

Kalbant apie 2 ir 3 perskyri
mus, kurie pasakoja apie žmo
gaus sukūrimą ir jo nuodėmę su 
jos pasekmėmis, reikia sutikti, 
kad čia yra labai senas pasako
jimas, gal būt, tūkstančius me
tų perduotas iš lūpų į lūpas, kol 
jis pagaliau, Dievo lėmimu, buvo 
užrašytas. Pasakojimų apie pa
saulio sukūrimą ir žmogaus nu
puolimą turi ir kitos tautos, kul 
turingos ir nekultūringos. Iš kul 
turingųjų galima paminėti babi
loniečius, o iš nekultūringųjų — 
įvairias pirmines Indonezijos, 
Ugnies žemės, Australijos ir A- 
frikos gentis. Reikia pripažinti 
faktą, kad pirminėje žmonijoje 
yra buvęs išlaikytas atminimas 
apie asmeninį Dievą, pasaulio 
sukūrimą ir vienaip ar kitaip iš
reikštą Dievo ir žmonių santy
kių nutrūkimą.

Pavyzdžiui, paimkime Afrikos 
pigmėjų gentifeS Bambuti pasa
kojimą apie Dievo pasitraukimą 
iš žmonių tarpo. Ši gentis Dievo 
— Kūrėjo iš nieko sąvokos jau 
nebeturi, tačiau jo santykių nu
trūkimą su žmonėmis yra išlai
kiusi. Anot jų padavimo, pra
džioje Dievas gyveno su pirmai
siais žmonėmis, kuriuos jis bu
vo sukūręs. Jų buvo trys: du vy 
rai ir sesuo. Jie buvo laimingi ir 
nepatyrė jokio vargo ir mirties. 
Dievas buvo kartu su jais ir kal
bėjosi kaip tėvas su vaikais. Ta
čiau jie jo negalėjo matyti. Tai 
buvo formaliai uždrausta. Jis 
gyveno savo palapinėje, prie ku
rios mergaitė kasdien atnešdavo 
vandens ir malkų. Žingeidumo 
pagauta, ji pasislėpė už medžio, 
norėdama Dievą pamatyti, kai 
jis išeis pasiimti vandens ir mal 
kų. Ji pamatė tik jo ranką. Tuo 
ji labai džiaugėsi, tačiau Dievas 
dėl to užsirūstino, pasišaukė vi
sus tris žmones pas save ir pa 
reiškė, kad dėl šio neklusnumo 
jis juos paliks vienus ir vietoj 
jo jiems ateis mirtis ir vargas. 
Nieko negelbėjo žmonių prašy
mai. Vieną dieną Dievas paupiu 
nuėjo augštyn ir žmonės dau
giau jo nebematė. (P. Schbesta, 
Religion der Primitiven, veikale 
Chr. u. Religionen der Erde, I 
tomas, 565 p.).

Panašių pasakojimų tautose y 
ra pilna. Yra visai tikra, kad jie 
nėra kilę iš Šv. Rašto. Tai liudi
ja jų visiškas formos skirtingu
mas. Pvz. Bambuti legendoje nė 
ra nei medžio, nei žalčio, nei už
drausto vaisiaus, nei ištrėmimo 
iš rojaus. Tačiau Dievo ir žmo
nių santykių nutraukimo idė
ja yra aiški. Dėl to tiek šv. Raš
to pasakojimas, tiek įvairūs tau 
tų pasakojimai turi turėti kur 
nors bendrą šaknį, nes jų teolo

gelijose neskiria gimtosios nuo
dėmės, nuo faktiškos nuodė
mės” (V. Vergriete, 249 psl.).

Adomo kaltę su žmonijos nuo 
■ dėmingumo visuotinumu ir su 
Į Kristaus atpirkimu sujungia a- 
paštalas Povilas. Jis išveda pa
ralelę tarp dviejų žmonijos gal
vų : Adomo ir Kristaus. Pasak jo 
“Dėl to, kaip per vieną žmogų 
atėjo į pasaulį nuodėmė ir per 
nuodėmę mirtis, taip mirtis per
ėjo visiems žmonėms, nes visi 
žmonės nusidėjo” (Rom. 5,12). 
Adomo užtrauktą žmonijai tragi 
ką atitaiso kitas Adomas—Kris 
tus. “Nes jei per vieno nuodė
mę daugelis mirė, tai daug la
biau Dievo malonė ir dovana 
pasipylė ant daugelio, per vieno 
žmogaus Jėzaus Kristaus malo
nę” (Rom. 5, 15). Šia mintimi 
apašt. Povilas yra taip persiė
męs ir taip stipriai ją apaštalau
ja, kad jos dėka jam pasidaro 
suprantama krikščioniška išga
nymo teologija. “Nes kaip vie
no žmogaus neklusnumu dauge
lis pasidarė nusidėjėliai, taip ir 
vieno klusnumu daugelis bus pa 
daryta teisūs” (Rom. 5,19).

Visoje savo turtingoje teologi 
joje apašt. Povilas jokio mokslo 
neskelbia kaip savo išradimo. 
Dėl to ir jo mokslas apie gimtą
ją nuodėmę vienokiu ar kitokiu 
būdu yra kilęs iš Kristaus. Kad 
jo nerandame Evangelijose, iš 
to netenka daryti perdaug toli
mų išvadų, nes, pasak evangelis 
to Jono, ne viskas evangelijose 
yra surašyta, ką pasakė Kris
tus. Išeina, kad kai kurios tie
sos gyvu žodžiu perėjo pirmųjų 
tikinčiųjų bendruomenėn.

4. Gimtoji nuodėmė 
krikščionijoje

Pirmaisiais krikščionybės am
žiais Bažnyčios Tėvai pasiėmė a- 
paštalo Povilo gimtosios nuodė
mės mokslą, kaip savo, ir jis 
stipriai prigijo Bažnyčioje. Ir ne
nuostabu, gimtosios nuodėmės 
mokslas kiekvienam mąstan
čiam žmogui padėjo išsiaiškinti 
visus varginantį klausimą, iš 
kur pasaulyje yra blogis. Jis y- 
ra ne Dievo sukurtas, bet atsi
radęs protingų kūrinių laisvo ap 
sisprendimo dėka. Filosofams 
buvo patogu galvoti apie tai, 
kad kai suiro žmogaus santykiai 
su jo Kūrėju, tai suiro žmo
gaus santykiai ir su žemesnią
ja kūrinija. Ji pradėjo žmogaus 
neklausyti. Atsirado ligos ir mir 
tis, nekalbant jau apie tai, kad 
pati dorinė blogybė žmonijoje 
plito ir bujojo, kaip koks kenk
smingas, gaivalingas augalas.

Gimtosios nuodėmės tiesa bu
vo neginčijama Bažnyčioje 
senaisiais amžiais. Pastan
ga atmesti gimtąją nuodėmę ir 
be jos išsiaiškinti žmogaus pas 
laptį atsirado 5 šimtmetyje. Ta
da iškilo mokslas, vadinamas pe 
lagianizmu. Šio mokslo kūrėjas 
buvo vienuolis Pelagius. Jis bu
vo didelis optimistas žmogaus 
prigimties atžvilgiu ir nesutiko 
manyti, kad žmogaus prigimtis 
yra pažeista, žmogaus prigim
tis, pasak jo, yra be “žaizdos”. 
Žmogus pats savo jėgomis gali 
daryti gera. Iš to jis padarė 
praktišką išvadą, kad krikštas, 
kaip gimtosios nuodėmės atleidi 
mo sakramentas, yra nereikalin 
gas. Pasak jo, Adomas buvo su
kurtas mirtingu ir su visais gei
duliais, kuriuos jaučia žmogus 
dabar.

ginė mintis yra iš esmės ta pa
ti. Tik Senojo Testamento ji y- 
ra pilnesnė.

3. Gimtoji nuodėmė žydų 
tradicijoje

Taigi padavimas apie pirmųjų 
žmonių santykių nutrūkimą su 
Dievu yra ne tiek žydiška tra
dicija, kiek apskritai žmonijos 
padavimas. Jis yra išreikštas į- 
vairiais pasakojimais. Kartais 
jie yra gerokai panašūs į Senojo 
Testamento pasakojimą, o kar
tais Dievo nutraukimais santy
kių, su žmonėmis yra aptaria
mas tik aukso amžiumi, buvusiu 
kada nors žmonijoje.

Ši tradicija tačiau yra visiško 
užmiršimo pavojuje. Net Senojo 
Testamento religija, kuri pra
džioje turi užrašytą šį pasakoji
mą, toliau juo nesidomi ir jo ne
komentuoja. Jis jau Šen. Testa
mente stovi kaip užmiršta kultu 
ra, kaip nelabai suprantama se
niena.

Tėvas V. Vergriete, OP, savo 
studijoje apie nuodėmę rašo: 
“Pirmosios Adomo kaltės min
tis ir perdavimas jos pasekmių 
nėra sutinkama kitose Senojo 
Testamento knygose. Tačiau čia 
plačiai yra pasklidusi sąmonė, 
kad nuodėmė yra visuotinė, kad 
žmogus yra sugedęs, kad jis yra 
palinkęs į blogį. Ypač tai paste
bima psalmėse, pas pranašus, iš 
minties knygose pvz., Jobo kny 
goję. Tie autoriai nesirūpina iš
aiškinti iš kur yra šis žmogaus 
sugedimo visuotinumas. Jie liu
dija tik patį faktą, bet nejungia 
jo su Adomo kalte” (Man and 
his Happiness, redaktorius A. M. 
Henry, 248 p.).

Negana to, ir Evangelijos tyli 
apie gimtąją nuodėmę. Jėzus sa
ko tik, kad jis yra atėjęs gelbėti 
ne teisiųjų, bet nusidėjėlių (Mor 
kus, 2,17). “Bet niekur jis Evan

Pirmasis šerkšnas Adirondakų kalnuose. Nuotrauka Vytauto Maželio

Br. Murinas

Su šiuo mokslu stipriai kovo
jo Šv. Augustinas. Jo raštuose 
yra daug šių diskusijų palaikų. 
Pelagijaus mokslą parėmė didis 
ano meto krikščionijos priešas 
imperatorius Julijonas Aposta
tą, kuris irgi buvo persiėmęs na 
tūralaus žmogaus gerumo idėja 
ir dėjo daug pastangų atgaivin
ti klasikinę pagonybę, kaip ide
alaus žmogaus religiją. Pelagi- 
jus, nuo Bažnyčios atskirtas, mi
rė 454 metais.

Toliau gimtosios nuodėmes tie 
sa Bažnyčioje buvo neginčijama 
per visus viduramžius iki nau
jųjų amžių pradžios. Šis klausi
mas vėl iškilo, prasidėjus refor
macijai ir Tridento visuotinis 
susirinkimas buvo priverstas su 
formuluoti tas tiesas apie gim
tąją nuodėmę, kurių mes laiko
mės iki šiol. Po to įvykę abu Va
tikano susirinkimai šiuo klausi
ma nieko nepapildė ir nepakeitė.

Kaip gimtosios nuodėmės klau 
simas stovi protestantizme? Pro 
testantizmas gimtosios nuodė
mės mokslo neneigė. Priešingai, 
jis, jį išpažindamas, net perdaug 
stipriai kartais jį pabrėžė. Liu
teris gyvai matė krikščionių 
nuodėmes ir grubius jų nusikal 
timus, dėl to jam nuodėmės vi
suotinumo faktas žmonijoje bu
vo labai aiškus. Jį vargino kitas 
klausimas: kaip yra su gimto
sios nuodėmės atleidimu, ir jos 
panaikinimu per krikštą, jei 
krikščionys taip nedorai elgiasi.

Norėdamas rasti atsakymą į 
šį painų klausimą, jis paskelbė 
mokslą, kad gimtoji nuodėmė 
Kristaus nuopelnų dėka yra ne 
tiek atleista ir panaikinta, kiek 
krikščioniui yra neužskaitoma, 
o žmogaus prigimtyje ji reiškia
si, kaip reiškusis anksčiau. Dėl 
to jeigu krikščionis nori ką gero 
padaryti, jis negali to padaryti 
kitaip, kaip tik Kristaus malo
nės padedamas. Liuteris ma
nė, kad žmogaus prigimtis yra 
taip pagadinta gimtosios nuode 
mės, kad jis pats savo jėgomis 
negali padaryti nieko gero.

Tridento visuotinis susirinki
mas stengėsi išaiškinti, kas šia
me moksle yra teisingo, kas ne. 
Jis sutiko, kad gimtoji nuodėmė 
yra sava kiekvienam žmogui ir 
kad jos atsikratyti neįmanoma 
kitaip, kaip Kristaus nuopelnų 
dėka (Denz. 790).

Vien savo natūraliomis jėgo
mis tai padaryti neįmanoma. 
Šios nuodėmės atleidimas yra 
suteikiamas krikšto sakramen
tu. Šis atleidimas yra tikras ir 
realus. Tiesa, Tridento susirinki 
mas atkreipė dėmesį ir į tai, kad 
ir pas pakrikštytus žmones pasi

Miesto siluetas (akvarelė) 
lieka linkimas į nuodėmę. Ta
čiau, pasak Tridento dekreto, jis 
yra paliktas tam, kad mes sa
vo jėgas prijungtume prie Kris 
taus malonės ir tokiu būdu as
meniškai prisidėtume prie nuo
dėmės nugalėjimo (Dez. 792).

5. Sąlygos mąstymui apie 
gimtąją nuodėmę

Susipažinę su gimtosios nuo
dėmės mokslo istorine raida, 
bandykime suimti visus davi
nius kartu, kurie sąlygoja mū
sų mąstymą apie šią tiesą. Sa
vo teologiniam svarstymui mes 
turime šiuos penkis faktus, ku
rių negalime apeiti. 1. Dievas su 
tvėrė žmogų gerą iš esmės ir ap
dovanojo jį nemirtingumu. 2. 
Pirminis žmogus nusikalto, tuo 
prarasdamas ypatingą Dievo ma 
lonę sau ir savo ainijai. 3. Ta
čiau žmogaus natūralinė prigim
tis šio nusikaltimo nebuvo pa
žeista ir žmogus pasiliko lais
vas daryti gerą. 4. Kristus, Die
vo Sūnus, tapęs žmogumi, ati
taisė pirmojo žmogaus nusikalti 
mą ir grąžino žmonijai pirmykš 
čius santykius su Dievu. 5. Su
taikintoje su Dievu žmonijoje 
mes dar irgi susitinkame su nu
sikaltusio žmogaus reiškiniais: 
pagundomis, nuodėmėmis, ligo
mis ir mirtimi.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas

Aparatal-Protezal, Med. ban.
dažai, Spec. pagalba kopomt į
(Arch Supports) ir t. t.' *

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III,

Tel. PRospect 0-5084
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. VVAlbrook 5.5076

Rez. tel 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 

. GINEKOLOGINE CHIRURGIJA . 
6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal Susitarima
is! neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

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

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos ir Californla 

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

Trečlad. tr kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476-4042

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin

425 N. Liberty Street

Route 25, Elgin, lllinois

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

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos, antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., AeStadienlals lt-1 v. p.p. 
Ligoniai prUmfL.ni pagal ■ueitarlma

Kaip matome šio teologinio už 
davinio sąlygos yra labai kom
plikuotos. Nei su vienu iš šių 
penkių teigimų negalime eiti taip 
toli, kad jis pažeistų ar panai
kintų kitus keturis. Mes negali
me sakyti, kad žmogus buvo su
kurtas blogas ar palinkęs į blo
gį. Jis buvo geras, tik turėjo lais 
vę pasirinkti, ar būti intymiuo
se santykiuose su Dievu ar be 
jų apsieiti. Mes negalime sakyti, 
kad Adomo ir Ievos nuodėmė nė 
ra reali ir kad ji nėra pereidavu
si visai žmonijai. Iš kitos tačiau 
pusės, mes negalime sakyti, kad 
gimtosios nuodėmės dėka žmo
gus yra netekęs laisvos valios 
ar kad jis negali dorai elgtis 
vien savo pastangomis. Tačiau

Ofs. 735-4477. Rez- PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BLDG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe akušerija ir moterų ligoa 

2454 VVest 71st Street 
(71-oe ir Canmbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
šeštad. 12-—3 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta

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

J O K Š A 
GYDYTOJA IR CHIRURGE

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Plrmad., antrad. ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 Iki 8 v. ir nuo 5 iki 8 v. v. 
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v.: 
šešt. nuo 9 lkl J2 vai.; arba susi- 
tarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 9-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court. Cicero

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečlad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad, ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8
vai. vak. šeštad. 12-8 vaj„ o trečiad. 
uždaryta.

TeL ofiso ir buto OLy ;pic 2-4159
DR, P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 13 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai ryto lkl 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto Iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel. PR 8-7773; Rez. PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: plrmad., ketv., 5 — 8 vai. 

antrad. Ir penkt. 1 — 4 vai. 
Prilminfija tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Street 
(71-os tr Campbell Avė. kampas)

Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 v. p. p.

ASSOCIATE OPTOMETRIST8 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir “con- 
tact lenses’*.

Vai.: 9:30—12:30 ir 1:30—3:80 
Kitom valandom susitarus. 
Uždaryta antrad. ir trečiad. 

mes negalime sakyti, kad Kris
tus gimtosios nuodėmės neat- 
pirko ir kad per krikštą nėra at
statomi mūsų santykiai su Die
vu. Tačiau mes meluotume, jei 
sakytume, kad krikščionijoje nė 
ra tikrų sunkių nuodėmių.

Situacija, kaip matome yra 
labai komplikuota. Teologai, ban 
dydami ją suprasti, yra išdirbę 
savitas sistemas. Jiems visiems 
rūpėjo išsiaiškinti, kas yra ta 
paslaptingoji gimtoji nuodėmė.

(Bus daugiau)

— 25,000 amerikiečių turį į 
jų kūną įsodintus elektrinius 
įtaisus, kurie reguliuoja širdies 
plakimą.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAI- IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. -ofiso PR 6-7800: Namu 925-7697 

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

Išskyrus trečiadienį

Tel. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzle Avė.

VaL. pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ii 
šešt, 8 v. r. iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Prieš šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: plrmad., antrd., ketv., penkt. 
nuo 9 Iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir kiti 
laiku susitarus telefonu: 
______ Telef. REpublic 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rčmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL..: 1 v. p. p, lkl 8 v. ▼. kasdien, 
irečladlentals uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. lkl 1 vai. ponlet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PCSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VVest 71st St.

Vai. antrad. nuo 2—5 popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vak 

Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS
15542 S. Cicero, Oak Forest, IU.

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 839-1071 

______ Vizitai pagal susltarlma______

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

Ofiso tel. REliance 5-4410
Rez. tel. GRovehiU 6-0617

Valandos: pirm, ir ketv. nuo 12 lkl
2 v. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. v.; antr.
ir penkt nuo 12 lkl 2 v. p. p. Ir 
vakarais pagal susitarimą._________

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8296
Valandos. 2-8 v. v., penktad. 10-18 
v. r.. 2-8 vai. vak. šešt. 1-4 ▼. vak. 
Sekmad. Ir trečlad. — uždaryta.

Rez. tel. WA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th SL 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. 1» 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą._________

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
Priimlnčja ligonius tik susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 v. vaa.

Treč. ir šeštad. uždaryta
Telefonas — GRovehill 6-2823.
DR. A. VALIS-LABOKAS

' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos 1 iki 4 ir 6 lkl 8 v. vak 
šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 

Trečiadienį uždaryta
Tel. PRospect 6-9400

OR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Avė.

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

Kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. NINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVeet 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. ir 7 iki 8 v. v 

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą.

Ofiso teL 767-2141. Namą 636-48M

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai., pirmad., antrad., penktad. 1—4 
ir 6—8 v. v.; ketvlrt. 6—8 v. vak. 
šeštad.. 10—3 vai
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Įspūdžiai iš poezijos simpoziumo

Santaros-Sviesos 1967 metų su 
važiavime įvyko uždaras poezi
jos simpoziumas, kuriame Algis 
Antanavičius iš Bostono, Laima 
Svėgždaitė iš Toronto, Kazys 
Berteška iš Montrealio ir Mirga 
Pakalniškytė iš Chicagos skaitė 
savo eilėraščius. Jauni poetai čia 
išgirdo patarimų, kur jų- kūryba 
vertino J. Mekas, H. Nagys ir Al
girdas Antanaitis. Aišku, malo
niausias momentas buvo pats su
sitikimas su žmonėmis, kurių ei
lėraščius skaitai, bet kurių gyvų 
nepažįsti, tačiau to simpoziumo 
metu iškilo taipgi kelios įdomios 
mintys, kuriomis norisi ir su laik
raščio skaitytojais pasidalinti ir 
gal truputį jas praplėsti.

Sunkiausias klausimas simpo
ziume buvo: “Kas yra poezija?” 
Arba: “Kuo poezija skiriasi nuo 
prozos?” To klausimo niekas ne
bandė pilnai aptarti. Kad poezi
ja, anot T. S. Eliot, yra nesąmo
ningas susikaupimas įvairiuose 
išgyvenimuose, kurio metu suku
riamas naujas dalykas, tai aišku, 
tačiau kuo tas naujas dalykas ski 
riasi nuo prozos? Ar savo papras
tumu? Savo įvaizdžiais? Glaudu
mu? Klausimas sunkiai atsako
mas, bet labai svarbus, nes jau
ni poetai dažnai užmiršta tas po 
ezijos savybes, kurios poeziją da
ro poezija ir, anot Meko, jie tik 
išlieja savo jausmus, neatsižvelg
dami į techniką. O technika, są
moningasis meno aspektas, kaip 
tapyboje ar muzikoje, taip ir po
ezijoje, yra svarbiausia dalis.

Pats pirmasis klausimas, iškel
tas dar net visiems nesusirinkus, 
lietė žodžių svarbą. Antanaitis, 
perskaitęs vieną eilėraštį iš L.S.S. 
metraščio, pasiskundė, kad jauni 
poetai nepažįsta poetiškos kal
bos. Anot jo, yra žodžių, kaip 
pvz. “gausumas" ar “įvairūs”, 
kurie nėra poetiški. Mekas į tai 
atsiliepė, kad kiekvienas žodis ga 
Ii būti vartojamas eilėraštyje, 
nors jis kartais gali ir blogai ar 
klaidingai skambėti eilėraščio vi- 

.sumoje. Antanaitis nesutiko ir 
vėl pasisakė prieš žodžio “Pepsi” 
vartojimą kitame eilėraštyje, ka
dangi tas žodis greitai gali dingti 
iš gyvosios kalbos ir taip praras
ti bet kokią prasmę. Mekas atsi
liepė, kad, anaiptol, tas žodis po 
15-20 metų gali įgyti daug sub
tilių ir įdomių prasmių, kurių da 
bar jis neturi. Jis pats eilėraš
čiuose ieškąs paprastos, kasdie
niško;. kalbos, o ne kokios išpūs
tos, kuri tariamai esanti poetiška.

MIRGA PAKALNIŠKYTE

Kitas klausimas, kuriame An
tanaitis smarkiai susikirto su dau 
guma ten esančiųjų, buvo ritmo 
vartojimas. Jaunieji, pasinaudo
dami jau priirpta laisve, kūrė sa
vo ritmį, o Antanatis kaip tik 
pasigedo mėtronomiško ritmo. 
Tačiau dauguma pasisakė už tai, 
kad, ką nors sakant ar rašant, 
negalima apsieiti bė ritmo, ku
ris slypi kiekviename garsų deri
nyje. Aiškti, tas ritmas gali bfl- 
ti sklandus, gali būti ir kdpotaš, 
neatitinkąs eilėraščio tohui, ta
čiau jis visuomet yra. Ir vėl čia 
būtų galima pastebėti, kad eilė
raštyje ritmas turėtų atitikti pa
prastam kasdieniškam pasikalbė
jimui. (Žinoma, retorinė poezi
ja, kurioje siekiama iškilmingo to 
no, ar laužyta poezija, kaip Me
ko knygoje “Pdvieniai žodžiai”, 
yra išimtys.)

Išgirdęs tokias jaunųjų išva
das, Antanaitis panorėjo sužino
ti, kuo eilėraštis besiskiria nuo 
paprasto pasišnekėjimo.

Čia ir glūdi ta aukšta siena, 
per kurią retas poetas teperlipa. 
Anot W. B. Yeats, poezijos kalba 
turi sutapti su “aistringa norma
lia kalba”. Poezija turi būti “šal
ta ir aistringa kaip aušra”. Tai 
reiškia, kad skaitytojas, skaityda
mas gerą eilėraštį, neturėtų su
prasti, kiek darbo įdėta rašant, 
bet turėtų gėrėtis jo paprastumu. 
Reikia vartoti paprastus žodžius, 
tik naujame, įdomiame sąryšyje. 
Čia geru pavyzdžiu galėtų būti 
Nykos-Niliūno peršlapimo nusa
kymas: “nunuoginantis vandens 
šniokštimas”.

Sprendžiant, kaip poezija ski
riasi nuo paprasto pasikalbėjimo 
ar nuo prozos, visi sutiko, kad 
didžiausias dėmesys turi būti krei 
piamas į žodžių paprastumą, bet 
ne visi buvo vienodos nuomonės, 
kaip tie paprasti žodžiai turėtų 
būti vartojami. Gal teisingai sa
ko Ezra Pound, kad poetai turi 
vengti abstrakcijų. Reikia veng
ti raštyti taip, kaip jau yra para
šyta geroje prozoje. Rašyti, kad 
“aldžiajai buvo trys kąsniai tor
to”, yra priimtiniau, negu rašyti: 
“gyvenimo laimės momentai grei 
tai praeina”. Taip poezija skirtų
si nuo prozos ar paprasto pasi
kalbėjimo tuo, kad joje stengia
masi išsireikšti įvaizdžiais. įvaiz
dis turi tokį šviežumą, kokio idė

ja ar abstrakcija niekada netu
rės. Idėją mums diktuoja daik
tai. Anot John Crovve Ransom, 
idėja yra kilusi iš daiktų ir jau 
prijaukinta. Vietoj žodžio “nea
pykanta” galima, pavyzdžiui, ra 
syti “primerktos žėrinčios akys”ar 
“susiraičiusios lūpos”. Įvaizdžiai 
turi dar kitą gerą pusę, kad jie 
gali reikšti skirtingus dalykus skir 
tingiems žmonėms. Mekas nesu
tiko, kad poetai turėtų vengti ab
strakcijų, nors ir vėl — negalima 
perkrauti eilėraščių abstrakčiais 
žodžiais be įvaizdžių.

Žinoma, vartojant įvaizdžius 
atsiranda ir sunkumų. Jaunieji 
poetai neretai pavartoja nelogiš
kus įvaizdžius. Tai primindamas 
Antanaitis perskaitė viename ei
lėraštyje, kad kraujas “buvo kaip 
siurblys, siurbiantis į žemę”. An
tra, kadangi sunku yra sugalvoti 
šviežių įvaizdžių, jaunieji vartoja 
senus ir banalius išsireiškimus, 
pvz., “elgeta vėjas”, “rudens auk
siniai medžiai”, “gluosnio plau
kai”, “vėjas dainuoja medžių ša
kose” ir 1.1. Tačiau susidūrus su 
tokia problema, reikia atsiminti, 
kad kūryba niekada nėra lengva.

Didžiausia jaunųjų poetų klai 
da, kaip Mekas nurodė, yra var
tojimas bereikalingų žodžių. Rei
kia vengti būdvardžių, kurie nie
ko naujo nepasako. Jaun Voltai- 
re būdvardį vadino daiktavar
džio priešų. Nereikia rašyti: “bal 
tas pienas”, “balta gulbė” ar 
“baltos burės”, nes yra savaime 
aišku, kad tie daiktai yra balti. 
Geriau jau rašyti: “juodas pie
nas”, “juoda gulbė”, “juodos bu
rės”, nes tai jau būtų neįprasta 
ir suteiktų naujų niuansų tiems 
žodžiams. Salia tokio bereikalin
go būdvardžių vartojimo reikia 
saugotis žodžių, kurie viską per
deda. Eilėraštis turi palikti įspū
dį ne savo perdėtais išsireiškimais 
o savo paprastumu. Žodžiai: 
“žiaurus gyvenimas kūrė tragedi
ją mano vienišoje širdy, ir net 
žvaigždės nesuprato mano gilios 
melancholijos” parodytų didelį 
nepasitikėjimą skaitytojo vaizduo 
te, nes nebeturėtų jokio subtilu
me. Dažnas tokių perdėjimų var 
tojimas nebepaliktų įspūdžio, 
bet, atvirkščiai, pasidarytų tiesiog 
nuobodus. Verčiau jau rašyti: 
“Aš sėdžiu viena ir stebiu šaltas 
žvaigždes”. Bereikalingų žodžių 
išbraukimas ne tik padarytų ei
lėraštį įdomesnį, bet ir trumpes
nį. O juk poezija ir skiriasi nuo 
prozos savo suglaustumu.

Rendez - vous... Nuotrauka Vytauto Maželio

Albinas Baranauskas
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KAIP LIEPSNA

Kaip liepsna ant gimtinės stogo, 
Klaiki tamsiai raudona poezija. 
Visr. laimė, kad saulė nian dar 
Tebeužteka iš vakarų ir nusileidžia
Miškų užsegiotuos rytuos pro neišpainiojamas 
Pavienių medžių mintis. Laimė, kad naktys 
Da* vis taip juodai uždangste langus ii kad 
Kiekvieną pavasarį taip ilgu 
Krintančių lapų bei lietaus ir vėjo, 
Vėjo su tylinčiais paukščiais. Šitaip 
Dar galima visai neblogai gyventi.

DAR VIENĄSYK

Dar vienąsyk saulės švytuoklė ir šalti 
Mėnulio arimai. Iš gatvės j gatvę seniai 
Negirdėtas žodis, kaip upeliūkščio 
Drebulys ir šiurpas, kaip akis 
Užimanti šypsena.

Dar vienąsyk mano vardą ir pavardę 
Vėlyvo vasaros popiečio vėjas įrašė 
Smėlyje prie žiogrių tvoros pas daržą: 
Mano kadaise tokios mažos basos pėdos.

Šitaip žalio ežero jau nepabudinamas sapnas. 
Rugpjūtis. Ilgas, ilgas kelias.
Nelyginkime poezijos su niekuo dabar, *
Ji nėra medžių šlamėjimas,
Ji yra medžių šlamėjimas už lango vakar.

Tikrai, tikrai, tai dar visai sveikas ir niekur 
Neįbrėžtas paveikslas. Dar vienas žingsnis atgal. 
Daugiau jau nežiūrėti į priekį.

AUCTUMNUS

širšėm atšipo dantys.
Ties dūluojančia, atlapa klėtim
Dvi dienas nuo debesio iki debesio voratinklis 
Ir nuo šito medžio iki ano storojo medžio 
Sausas tylėjimas. Aliejiniais dažais
Namas ant kalno. Gilu pavėsio rytmečiais, gilu 
Spalvotame sutemus. Juodai pabraukti mėnulio 

antakiai,
Raudonos uogą lesusio paukščio lūpos.
Pasigėrusi lapų senatvė siuva 
šiltą su pamušalu drabužį.

UŽLIPUS J MANO PASTOGĘ

Kalbant apie žodžių svarbą po 
ezijoje, galima šį tą pasakyti ir 
apie poetinę medžiagą. Jaunieji 
lietuviai poetai, vargdami Mai
ronio ir kitų lyrikų šešėlyje, ne
gali atsikratyti “žalių laukų” ir 
“ošiančių girių”. Gyvendami mie 
stuose ir niekada nebuvę prie jū
ros jie rašo apie bangų kalnus, 
nematę kaimo jie rašo apie pauk
štelių čiulbėjimą. Tokia poetinė 
medžiaga būtų priimtina, jei bū
tų atrasta naujų įžvelgimų į ją, 
jei būtų sugalvota įdomių įvaiz
džių. Bet kaip jaunas poetas ga
li kurti tikra to žodžio prasme, 
jei jis rašo apie daiktus, kurie ne 
turi vietos jo pergyvenimuose? 
Mašinų ūžesys ir dangoraižiai

cĮuotų jam dėkingesnės medžią 
gos, negu jūra ar girios, kadangi, 
be abejo, jis yra pastebėjęs dau
giau detalių žmonių sukurto mie 
sto negu gyvosios gamtos.

Lyrika jaunus poetus veda į 
dvejopą pavojų: į anksčiau minė 
tąjį banalių išsireiškimų vartoji
mą ir į kūrimą “poetinio pasau
lio”, kuris visai neatitinka tikro
vei. Niekada negyvenęs kaime ir 
idilinį vaizdą brolių artojėlių su
sikūręs, jis pradeda rašyti eilėraš
čius, kurie tarytum lėkštėje vaiz
dus dažo, jokio žmogaus pergyve
nimo neatkurdami. W. B. Yeats 
yra pasakęs, kad poezija pasisavi
na realybę, bet ta realybė turi 
būti priimtina ir tikra.

Žiemos vėjas be perstojimo kartoja 
Šūkį iš senų laikraščių 
špagatu surištuose pundeliuose 
Šalčiu kvepiančioje palėpėje.
Ar girdite,
Ar girdite tą šūkį iš pageltusių laikraščių, 
Kuri dar vis kartoja žiemos vėjas?
Užsilikusiose fotografijose jų plaukai su brilijantinu 
Perskirti per vidurį, ir jie atkakliai šypsosi.
Neša sniegą per su žeme 
Sulygintus jųjų kapus.

Baigiant ir sutraukiant visus to 
simpoziumo įspūdžius, galima pa 
sakyti, kad poezija turi siekti pa
prastumo ritme ir žodžiuose, tuo 
pačiu duodant įdomumo ir jaus
mingumo žodžių deriniui. Tik su 
pratęs, kaip sunku yra raštyti ei
lėraščius ir į ką reikia atkreipti 
dėmesį rašant, jaunas poetas te
galės žengti pirmyn savo kūrybo
je. Naudingos buvo diskusijos,

nes jos davė progos jauniesiems 
pagalvoti apie techniškąją kūry
bos pusę ir apsispręsti, ko jie šie- • 
kia savo eilėraščiuose. Žinoma, 
tie apsisprendimai nebus jiems 
dogma ir su laiku keisis, tačiau 
jie dabar supras ką Paul Valery 
norėjo pasakyti, kai jis sakė: “ta
sai, kuris nori aprašyti savo sap
ną, turi būti visiškai atsibudęs.”

Iberijos įspūdžiai

GIBRALTARO ŽIBURIAI
ČESLOVAS GRINCEVIČIUS

Girnų akmuo po kaklu tiems nenaudė
liams, kurie ir šiandien, moderniais, pažan
giais laikais panašiai elgiasi, kaip prieš šim
tą ar pusantro šimto metų, kada senajame 
Weimare po klevų lapais valandų valandas, 
ištisas naktis prie Dianos ar Iridės statulų 
romantiškasis jaunimas nieko gero rieveikda 
vo, o tik klausydavos deklamacijų arba net 
vien tik žiogų čirškimo; arba panašiai kaip 
mes, būdami gimnazistais, tyliais gegužės 
vakarais rinkdavomės Kėdainių parite prie 
Dotnuvėlės upelio po baltom akacijom. Bu
vome jau skaitę Pierre Loti knygas, tai po- 
rydavom apie begalinius vandenis, būrinius 
laivus ir Pietų Pacifiko salas, kur gyveno 
tik ilgaplaukės deivės ir jos nieko kito ne
veikė, tik dainavo pajūry.

Mūsų ekskursantų grupė po Ispaniją ir 
Portugaliją, vienų amerikiečių, buvo gerai 
susigyvenusi, susidraugavusi ir kartu labai 
rimta ir linksma, tačiau reikėtų ir kiekvie
nam iš mūsų girnų akmens, ar net dviejų, 
kad tenai, senojoj romėnų, maurų, o dabar 
turistų išmindžiotoj ispanų žemėj, pačiam pie 
čiausiam Europos smaigaly, ir mes vieną 
naktį praleidom kitaip nei visi rimti geri, 
žmonės daro: prasėdėjom ant jūros kranto.

Algericas — nedidelio miestuko vardas, 
kurį ištaręs dar ilgai jausiu, lyg po kojom 
būtų žemė susvyravus. Gyvenime esti daug 
gražių dienų, bet giliai atminty išlieka tik 
koks vienas kitas trupinėlis, sakysim, kaip 
studentiškais laikais lietingą vasaros dieną 
kartą laukei autobuso po vienu lietsargiu su 

pačia simpatiškiausia kolege. Algericas — te 
gul jį galai: mes ten vaikštinėjom, stovinė- 
jom, sėdinėjom visą naktį, nes miegoti bū
tų buvę neatleidžiamas nusikaltimas praleis
ti tai, kas nepakartojama.

Mes buvome dviejų pasaulių, dviejų gi
gantų susikirtime — Atlanto ir Viduržemio 
jūros. Dešiniau, už kokios dešimties mylių 
per sąsiaurį, Afrika. Naktį Maroko kalnų ne
buvo matyti, bet Ceutos švyturio ir keli ki
ti žiburiai ir pro rūkus Spindėjo. Kiek kai
riau, tik ūž kelių mylių, per įlanką stūkso
jo Gibraltaras. Ta didžioji, iš vandens iššo
kusi uola, kaip pabaisa, nakties tamsoj pri
minė Čiurlionio paveikslą “Tyla”. Tik ne du, 
kaip aname paveiksle, švytėjo žiburiai, bet 
jį aplink juosė tūkstančiai liepsnelių.

Kristina — toks buvo mūsų viešbučio 
vardas. Jis randamas visur sąrašuose 60 pa
čių garsiausių viešbučių pasauly. Ir supran
tama dėl ko: priekiu į jūrą, o tarp jo ir jū
ros — tartum žemės rojus. Ne visus sodus 
ar parkus galima tuo vardu vadinti. Palmių 
ir fontanų pavėsy augo, bujojo, pynšsi šim
tai mums nežinomų žydinčių krūmų. Jų aro
matas, ypač naktį, mums buvo nepatirtas, 
ir nuo jo vieno galima būtų stogais bėgio
ti. Tik mūsų Teresė Eastern Michigano uni
versiteto simpatingoji biologijos profesorė, 
betyrinėdama žuvų giminę jau buvo išmai
šiusi Pietų Pacifiką, tvirtino, jog kažką pa
našaus patyrusi Naujojoj Kaledonijoj ir Ta- 
hiti salose, kada ir ji vos neįšokusi į jūrą. 
Pirmą sykį atvykusieji visad daugiau ar ma

žiau būna panašūs į išprotėjusius ir nakti
mis klajoja pajūriais.

Dar viena svarbi smulkmena: visi laik
raščiai jau buvo rašę, kad rugpiūčio 12 die
ną pasipils meteoritų lietus, skriejąs iš Per
se jaus konsteliacijos. Vadinas, tą naktį pa
būkite su žvaigždėmis.

Ir atsitik tu man taip, kad rojuje kaip 
tik buvome tada, kada kalendorius rodė, jog 
šiandien yra šeštadienis, rugpiūčio 12 diena, 
iš Dievo malonės 1967 metai. Su labai drau
giškais, iš visos Amerikos kampų susirinku
siais akademikais bendrakeleiviais, kurių tar 
pe prieš dvi savaites nebuvo nei vieno, ku
ris būtų kitą pažinojęs.

Vienam kartui tikrai per daug: rojaus 

Gibraltaro uola naktį

sodai, kodylų ar kažkokie kiti kvapai, Gib
raltaro ugnys, meteoritų lietus, žiogų muzi
ka, ar kažkur virš vandens gitarų garsai ir 
ispanų vynas. Taip, vynas, nes čia vandens 
niekas negeria ir jo nėra. Žinoma, jog sugrį
žę ir prisiminę visa tai, jausimės lyg pusės 
galvos nustoję. Bet tada buvo visai nesvar
bu, ir vieni kitiems buvome nuostabiai geri, 
atviri. Taip, kaip porą sykių yra buvę ano
mis gražiomis studentiškomis dienomis, kai 
Kauno Vytauto kalne būdavo sykį į metus 
“vienos nakties pamišimai” ir paryčiais spon 
taniškai susiorganizuodavo keistos procesi
jos su visokiais barškalais, vėliavomis per 
visą Laisvės alėją.

Tą naktį buvo labai gera būti lietuviu 

tarp nelietuvių: mūsų nepamainomas “svie
to linksmintojas” Antonio jau ne pirmą kar
tą kelionėje pasakojo, jog lietuviai turį bū
ti auksaširdžiai. “Įsivaizduokite sau, kas at
sitiko: mano šeimoj tokia bėda (jis tą bė
dą jau man buvo aiškinęs, tik aš ir tada 
nieko nesupratau), tai kur daugiau kreiptis 
pagalbos, jei ne į savo parapijos kelboniją. 
Aš pats gimęs ir užaugęs New Haven italų 
parapijoj, mokęsis, moku visus mokesčius, 
procesijose nešu altorius, o kai reikėjo pa
galbos, mano kunigai griežtai atsisakė pa
dėti. Ir ką gi — ėjau pas lietuvius. Ir “fa- 
ther John” iš lietuvių parapijos man pada
rė daugiau, nei tikras brolis būtų padaręs. 
Už tai dabar kiekvienas lietuvis man kaip 
brolis”.

Mūsų mažoji Kathe, farmacistė iš Water- 
burio, kurią vadinom tik Shirley Temple, ė- 
me pasakoti, jog jos senelis iš motinos pu
sės, kilęs iš pietinės Ukrainos, dažnai saky
davo, kad ir jo tėviškė kadaise buvusi lais
va, žydėjo, turėjo auksines dienas. Tai buvo 
gal prieš 4 ar 5 šimtus metų, kai Ukraina 
buvusi Lietuvos dalis. Ji atsiminė ir porą 
vardų: Vytautą ir Algirdą. Nieko iš anų lai
kų neliko, tik gražios legendos ir pasakos 
apie lietuvių valdymą.

Man buvo gera tai girdėti, kai tvirtinti 
liudininkė, ką aš visad pasakoju savo moki
niams, užgriebdamas Lietuvos istoriją.

Margarita iš New Yorko pasigyrė, kad 
gražiausias koncertas, kokį kada ji girdėjo 
buvo, kai netyčia draugų buvo nuvesta Cle
velande į lietuvių parengimą. Dainos, šokiai, 
muzikos instrumentai ir mergaičių drabu
žiai jai labiau patikę nei neseniai matytoji 
Madride ispanų garsioji zerzuelų šventė ar 
Sevilijoj Parilla klubo ant stogo šokami fla
mingo šokiai.

(Nukelta į 4 psl.)



GIBRALTARO ŽIBURIAI
(Atkelta iš 3 psl.)

Tik mūsų gražuolė Nancy iš Pietų Caroli- 
nos nebuvo niekad sutikusi lietuvių, tai ji 
staiga panoro išgirsti lietuvišką žodį. Prie jos 
prisijungė visas moterų legijonas, ir sunku 
buvo atsispirti jų spaudimui.O kadangi tą 
naktį visi buvome dar ir ispanų Jerez sherry 
vyno paveikti, o Perse jaus konsteliacijos 
žvaigždės nei kiek neprotingesnės už mus, 
tai mūsų karalaitės Nancy ir jos palydovių 
pageidavimas buvo įsakymu. Ir tokiu būdu 
gal pirmą kartą gyvenime Algerico ir Atlan
to susikirtime lietuviškai nuskambėjo “Kur 
lygūs laukai” arba “Žalioj lankelėj”. Tą 
naktį klausytojai buvo labai palankūs, tai ir 
arklio balsu buvo galima traukti.

Paskui jie panoro išgirsti, kaip skamba 
paU. šnekamoji lietuvių kalba, ne tik daina. 
Čia labai tiko mielas Jonas Aistis, kaip kar-

ir įmesiu Tave, Terese, į Atlantą. Lietuvių 
kalba tiek slaviška, kiek tavo visos didelės, 
mažos ir vidutinės žuvys drambliškos.

— Atsiimu savo lingvistines ir istorines 
nesąmones. Tai ne mano specialybė. Atsime
nu tai iš mokyklinių dienų pas seseles. Va
dovėliuose buvo parašyta, jog Lietuva — tai 
tik Lenkijos dalis.

— Bylą baigsim geruoju ir tavęs į jūrą 
nemesiu, tik užduosiu labai švelnaus pobū
džio atgailą: grįžęs į namus išrašysiu tau 
žurnalą “Lituanus”.

Gera turėti žymų atsivertėlį, būsimą lie
tuvių draugę.

Tačiau naktis turi savo pabaigą, ir ana
pus Gibraltaro diena ėmė rodyti savo ga
lybę. Mums buvo likę dar pora valandų nu
migti iki tolimesnės kelionės į Torremolinos.

Tik nesuprantu, kaip galima iš čia iš-

Ispaniškas šokis

tais pasitaikydavo ir anom studentiškom 
rinktini prie negailestingos kolegės vartelių: 

O kaip tavęs man neminėti!
O kaip tavęs man nekartot!
Žiogeliai šoka menuetą

Tąnakt, kaip tūksantį naktų.
Ir taip toliau, ir taip toliau.
Žinoma, tą viską reikėjo labai nevyku

siai versti į anglų kalbą, paskui jiems jau 
žinomą mintį dar kartą deklamuoti.

Prasidėjo visokie komentarai. Tą naktį 
Perse jaus akivaizdoje kas gi būtų išdrįsęs 
kitaip kaip tik gerai kalbėti:

— Lietuvių kalba skamba net labai gra
žiai, turi daug balsių, kaip ir visos slavų 
kalbos.

— Neišgelbės tavęs nei pats Poseidonas, 
kai padarysiu šią naktį dar vieną kvailystę

vykti ir šį Europos kampelį palikti kam nors 
ant kaklo neužmovus girnų akmens ir neį
metus į Atlantą. Ir tas akmuo turėtų būti 
toks didelis, kad jo sukeltos bangos užpiltų 
visus Algerico sodus su jo fontanais, pal
mėm, iliuminacijom, aromatais, kad jų nebū
tų nei ženklo ir dabar likę atminimai kaip 
kirminas negraužtų širdies. ,

Nežiūrint tų pražūtingų linkėjimų, tu, mie
las skaitytojau, jei kada plauksi ar skrisi į 
Gibraltarą, padaryk visai maironiškai: ne
užmiršk sustabdyti arklių ir įkelk koją į 
kvepiančius Kristinos sodus. Bus gera žino
ti, kad gal ir tu, prisilietęs rojaus vartų, 
būsi kuriam laikui ramybę praradęs ir ku
rią nors vėjuotą naktį prie negailestingos my 
ūmosios lango deklamuosi su manim: “O 
kaip tavęs man neminėti!”

KULTŪRINĖ KRONIKA me Chicagoje, šią savaitę baig- > • Ant. Škėmos raštų antras
ta spausdinti. tomas jau atiduotas spaudai.

• Dail. Elenos Urbaitytės ta
pybos kūrinių paroda įvyks 
Čiurlionio galerijoje, 5620 S. 
Claremont Avę.? Chicagoje. lap- 
krič’o 4—12Ud. At darymas lap
kričio 4 d. 7 v. y. Lankymas — 
Savaites dienoms 7—9 v. v.; 
savaitgaliais — 11 p. p. — 9 
v. v.

Dail. Elena Urbaitytė, baigu
si Šiaulių valdžios mergaičių 
gimnaziją, Dailės studijas ėjo 
Taikomosios cla'lės institute | 
Kaune ir tęsė Muencheno Aca- 
demię der ' Bildenden Kuenste. 
1949 m. baigė Freiburgo L’Eco- 
le dės Artsuet Metiers. 1960 m. 
įg'jo meno magistro laipsnį Ko
lumbijos un'versitete, New Yor- j 
ke. 1961 ir 1962 m. pasirodė in- 1 
dividualinė.se parodose Ruth j 
Sherman ir 10/4 Group galeri
jose New Yorke.

• Dailės parodos Čiurlionio 
galerijoje:

lapkričio 4 12 Elenos Ur- 
baitytės tapybos paroda;

lapkr. 24—26 bendra paroda 
iš Čiurlionio galerijoje esamų 
darbų, Kultūros kongreso pro-
ag:

gruodžio 2—10 Žibunto Mik- ' 
šio. iš Paryžiaus, grafikos pa
roda. rengia Santara - šv'esa; , 

sausio 7—14 Vidos Krištolai- 1 
tytės tapybos paroda; rengia 
at-kal_sendraugiai;

kovo 16—23 Pranas Lapė; 
balandžio 6—14 M. Šileilfs; 
gegužės 4—12 “Dailės” bend

ra paroda.
• Komp. Gaidelio “Kantata”,

kurja Dainavos ansamblis išpil
dys nepriklausomybės minėji-1

MODERNIOSIOS DAILĖS 
APRAIŠKOS

Dail. A. Tamošaičio paskaitos, skaitytos Detroite 
santrauka

Žengiant iš devynioliktojo į 
dvidešimtąjį šimtmetį, dailės is
torijoje įvyko vienas iš didžiau
sių, tiesiog lūžtuvinių pasikeiti
mų šimtmetinėje meno raidoje. 
Meno istorikai pripažįsta, kad 
naujosios dailės šaknys glūdėjo 
impresionistų dar apie 1872 me
tus atsiektuose laimėjimuose, 
kada jie iš savo uždarų studijų 
išėjo į gamtą ir savo paveikslus 
apipylė šviesa, laukų nuotaika, 
gyva spalva. O po-impresionis- 
tus, kaip Van Goghą, Gaugu ną 
ir Cėzanne’ą, galima laikyti 
naujo, šiandieninio meno tėvais.

Aplamai dvidešimtojo š'mt- 
mečio pradžioje su mokslo, tech
nikos, socialinio gyvenimo pa
žanga ir dail ninkai pasuko į 
naujų kelių ieškojimą. Niekad 
meno istorijoje per tokį trumpą 
laiką neatsirado tiek naujų dai
lės srov:ų, kaip šio amžiaus pra
džioje. Fauvizmas su didžiuoju 
spalvininku Matisse apie 1905— 
1910 m. atskleidė lig tol nepa
tirtą spalvų grožį. Vokiškas 
ekspresionizmas .su Nolde, He- 
ckeliu, Pechsteinu ir eile kitų 
parodė naujus kelius ne tik kaip 
pavaizduoti gamtą, bet ir žmo
gaus vidaus pasaulį — savus 
pergyvenimus.

Prancūzų kubizmas su Pica- 
sso ir Braque davė gamtos for
moms naujų stilizacijų, sugeo- 
metrinant įvairias formas. Visi 
jų paveikslai iškyla lyg archi
tektų pastatai. Orfizmo dailės 
kryptis, būdama kubizmo atža
la, suteikė dailei .poetiškumo, 
žmoniškojo jausmo ir kiekvie

nas šios krypties menininkas 
i pasuko į personalinio bruožo pa
brėžimą savo kūriniuose (De- 
launay, Leger, Chagall).

Italai sukūrė futur zmą, pa
skelbdami garsųjį jo manifestą 
(1910 m.), kur dailininkai Bo- 
ccioni, Carra Russolo ir Seve- 
rini išdėstė principus, formuo
jančius naują meną santykyje 
su gyvenimo pasikeitimais. Pa
galiau Kandinsk:o ir Čiudlionio 
dienomis (apie 1906—10 m.), 
gimsta abstraktinis menas, iki 
šiai dienai viso pasaulio meni
ninkų plačiai puoselėjimas ir 
įva;riai kultivuojamas.

Nuo moderniosios dailės gi
mimo (apie 1906 m.) dabar be
maž kas penkti ar dešimti me
tai vis pasireišk a kokia nors 
nauja dailės srovė, kaip surrea- 
lizmas, pop-art, op-art ir kitos, 
palikdamos dailės istor joje ir 
savo pėdsakus.

Greta susiformavusių dailės 
srovių, iškyla ir dideli atskiri 
kūrėjai su visai savitu individua 
liu pasauliu, dažniausiai net ne
įsijungdami į kokią nors tuolai
kinę srovę. Keletas iš jų pami
nėtini : H. Rousseau. primįtyvis- 
tas, įlejęs daug poezijos į re
alistiniai - primityvius savo pa
veikslus (dirbęs apie 1910 m.); 
F. Leger, puikiaus ų va*sių at
siekęs ir radęs grožį mechaniko
je, t. y. iš ratų, ratukų ir kito
kių mašinų dalių sukūręs pui
kiausius savo tapybos pavyz
džius ; P. Klee bemaž kiekviena
me savo darbe išreiškęs nau
jus dailės sprendimus pave ks-

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SA-TOM

NUO SAUSIO MĖN. I D., 1967 M.
Sąskaitos apdraustos iki $15,000 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue. Chicago, Illinois 60632

^F^N^lV^d'RADIOUNČ
17] 3240 SO. HALSTED STREET
\1 DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO, i 
N STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS TAIPGI ORu 
p VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
so MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVĖ

CHICA G0 S A V INGS
AND I.OAN ASSOCIATION

6245 S0. IVESTERH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60636 TEL. GR 6 ■ 7575
BENDROVE viena 'artCHICAGO SAVINGS AND LOAN 

žymesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apy
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau vn 
43 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama 
palyginamai aukštą dividendą Per paskutinius 10 metų 
Chicago Savings išmokėjo savo taupė tojam.- virš 14 milijonų 
lolerių dividendų Chicago.. Taupymo Bendrovė stengiasi būti 
li|.n finansiška) ir teikti pačius geriausius patarnavimus 

vo taupymo ir skolinimo nariams
Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi

zacijomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga- 
etų pasiekti geresnių gyvenimo sąlygų Kviečiame visus 
taupymo ir paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovę išaugusią į virš $84,000.000 turto 
įstaigą
CHICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, 
ypatingai tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 84 milijonų 
dol finansinės įstaigos, vienos įdomiausių viBoje Chicagoje

AtBilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstaigos aukštą 
Laimės šaltinėlį — Wishing Well. per kurį surenkama ir išdalinama 
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200 00 Pamatysite 
plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kambarj, kuriam, 
yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų su-

Telef. — CA 5-7252 ‘

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS

1. Insured Family Savings
2 College Bonus Savings
3 Christmas Club Savings
4 Vacation Club Savings
5 Home Mortgage Loans
6 Home Improvement Loans
7 All Types of Insurance

Guggenheimo meno muz:ejuje New Yorke. Nuotr. V. Maželio

lo kompozicijoje, formų stiliza
cijoje, spalvų harmonijoje ir pa
čioje dailės technikoje.

Da l. Antano Tamošaičio nuo
mone, dailėje ir aplamai kūry
boje labiausiai lemia įgimtas ta
lentas. Išsimokslinimas čia tik 
padeda kopti į išskirtines meno 
aukštumas.

Lietuviams dailin nkams di
deli lobiai sukrauti lietuvių liau
dies dailėje, kurioje galima įžiū

rėti visą eilę dailės krypčių nuo 
realizmo iki abstrakto (pvz. geo 
metr’niai audiniai).

Mes galime didžiuotis, kad 
šio šimtmečio pradžioje, kada 
pasaulinėje da‘lėje iškilo dauge
lis naujų dailės genijų, lietuviai 
taip pat turėjo ir turi savo M. 
K. Čiurlionį, savo tapybai ir vi
sai lietuvių dailei ieškojusį šak
nų liaudies kūrybos gelmėse.

(sta)
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Z JAU DVYLIKA METU VEIKIA LIETUVIŲ |

z BERNIUKŲ MOKYKLA —
e ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
= K e n n e b u n k n o r t e, Maine, Ę

= SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISEM. E

i| Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas. =
z Oficialiai dėstoma lietuvių kalba (po 4 vai. savaitėje, 4 gru i
z pėms). Ę
z Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama z

lietuviška gyvenimo orientacija. Pati gimnazija padeda mokiniams
įstoti į kolegijas. E

= Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių.
Atlyginimas visiems prieinamas. z
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį. z

E Registruokite mokinius 1968 - 1969 m.
E Priimami mokiniai, baigę 8 skyrius. 1
E Infonmacijų ir kitais reikalais rašykit:
= Rev. Rector
z St. Antliony High School =
z Kennebunkport, Maine 04046 E
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I METAMS

sirinkimams Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą Šis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis Pamatysite įvairių 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų, kuriais per 
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai

Ypatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų moks 
iui reikalingus pinigus Mes turime specialų skyrių, kuriame taupomi 
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings) Siame skyriuje 
laikomiems pinigams mokami patys 
iki

daugiau Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalingus pinigus Galite pradėti $2.50, $5.00, $10.00 arba net 
$25 00 sumomis į mėnesį. Kai padėsite 200 kartų po $25.00, tai 
susidarys reikalinga suma Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui 
reikalingas mokslas. Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o 
tėvams romesnė sąžinė, (šio mokslo taupymo skyriaus nereikia 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium)

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime
JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos Iki

5'/.% šiandien mokslas kainuoja
aukščiausi dividendai net 
nuo $6 000 iki $12.000 ir

VISUOSE 
TAUPYMO 
SKYRIUOSE

MUSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

8 Sėli and redeem U S Bond-
9 Safety Deposit Boxes

10 Free Community Rooms for
10. your organization meeting
10 (Free Coffee)
11 Cash checks and pay ai) family
11 bills with our special money

>rder checks No service charge 
to members

12 U. S. Postai Stamp Machine
12 Service
13 We sėli Travelers Checks
14 Save-by-mail Kits
15 Notary Public Service

16 Two large Free Parking Lots
17 Free Theatre tickets two Šatui- 

days each month for your chil- 
dren and mothers

18 Christmas party with gifts to 
College Bonus Members

PATOGIOS
MONDAY
TUESDAY 
VVEDNESDAY 
THURSDAY 
FRIDAY’ . 
SATURDAY ..........

VALANDOS:

12:00 P.M.—8:00 P.M
9:00 A.M. — 4:00 P.M

........... Closcd All Da.v
9:00 A.M.—8:00P.M.

9:00 A.M.—6:00 P.M.
9:00 A.M.—12:30 P.M

t

dividualin%25c4%2597.se


APIE ČIURLIONĮ, VAIŽGANTĄ IR... URACHĄ
Pasakoja Jadvyga Tūbelienė

Solistės Anitos Navickaitės 
Karns ir jos mamytės Onos ele
gantiškoje viloje Miami Beach, 
1777 Meridian Avė, būrelis Chi
cagos ir vietinių lietuvių sėdė
jome prie nukrauto stalo. Tarp 
meniško servizo buvo išklotos 
hibiskų šakelės su skaidriai rau
donais žiedais. Viskas derinosi 
su skoningai įrengtų namų ap
linka. (Čia ir milijonierė Paule- 
kiutė - Rockefellerienė atvyksta 
pasisvečiuoti.)

Mamytė Ona Navickienė pa
sakojo, kaip, būdama dvylikos 
metų, išvyko su mokytojų šei
ma į Petrogradą, kur matydavo 
carą su visa šeima bevažiuo
jančius keturių žirgų trau- 
kiamoj karietoj. Dalyvaudavo 
moksleivių išleistuvių baliuose ir 
kartą vienas lietuvis studentas, 
su ja tą vakarą šokęs, sudėjo 
jai pagerbti eilėraštį, kurį ir da
bar tebemoka padeklamuoti. 
Jau 60 metų, kai ji Amerikoje 
ir jos gyvenimas gausus nuoty
kiais.

Vaišingosios šeimininkės iš
vedė svečius į patio. Buvo su
temę, tik virš aukštos palmės 
iškilęs mėnulis savo balzgana 
šviesa sudarė idilišką, romaritiš- 
ką nuotaiką.

J. Tūbe'Uenė pasakoja 
apie Čiurlionį

Po lietuviškųjų eilėraščių dek
lamavimo (ką atliko A. Pruns- 
kytė) ėmėme prašyti čia besi
svečiavusią Jadvygą Tūbelienę 
papasakoti savo atsiminimų. 
Buvo tokia šilta, sava nuotaika, 
kad ji greit pradėjo atskleidi- 
nėti savo nuotykingo gyvenimo 
paslaptis, surištas su mūsų di
džiaisiais žmonėmis.

Ji buvo jauna gimnazistė Vil-

Jadvyga Tūbelienė

niuje, kai ten buvo ruošiama 
pirmoji lietuvių dailės paroda. 
Be kitų dailininkų, atvyko ir 
Čiurlionis. Jau tada jis buvo 
karštas patriotas, bet dar jam 
buvo sunku lietuviškai kalbėti.

Vilniaus vadovaujantieji kul
tūrininkai sušaukė sus rinkimą, 
kuriame vienas svarbiųjų punk
tų buvo svarstymas, kaip čia 
įsigyti nors mažą būstinę sa
viems kultūriniams parengi
mams, parodoms.

M. K. Čiurlionis klausėsi, 
klausėsi ir pakilo pats kalbėti. 
J's buvo toks liesas, tokio lyg 
kampuoto veido. Jis kalbėjo 
maždaug taip:

— Man labai nemalonu, aš 
tiesiog gėdžiuosi, kad negaliu 
kalbėti lietuviškai.; leiskite man 
prabilti lenkiškai. Lietuvių tau
ta tokia didinga, turi tokią gar
sią praeitį, lietuvių tautos geni
jus toks stiprus, kad ką čia be- 
svarstyti apie mažas patalpas. 
Mums reikia Vilniuje turėti di
džius savo kultūros rūmus, kad 
užimponuotume pasaulį, kad 
atitiktų lietuvių pajėgumui...

Vaižgantas apie Čiurlionio žuvis

Dabar, — pasakojo toliau J. 
Tūbelienė, — kai pažįstame 
atstraktų meną, Čiurlionio pa
veikslai mums beveik visai aiš
kūs. Bet anais laikais jo tapy
ba buvo daugumai nesupranta
ma. Anos parodos metu Tumas- 
Vaižgantas į dailininką prabilo:

— Mikalojau, va, šitą tavo 
paveikslą su žuvimis, tai suvo
kiu ir aš. Gavėnios metu dabar 
jis ir aktualus...

Čiurlionis buvo demokratiš
kas ir jis ano meto gimnazistę, 
dabartinę Tūbelienę, nusivedė 
pamokyti lošt biliardo.

Pabėgėliams globoti komitetas 
Petrapily

Karo metu, Tūbelienei būnant 
Petrapily, lietuviai buvo susita
rę budėti, kad kalba būtų gry
na. Jei kuris pavartodavo kokį 
svetimos kalbos žodį, turėdavo

Lietuvių moterų klubo pirm. B. 
Tautvilienė Viliamų namuose sega 
gėle J- Tūbelienei per jos išleistu
ves persikeliant iš Washingtono, 
kur ji dėstė vienoj kolegijoj, j 
Miami. Nuotraukoje matosi dar B. 
Saldukiene.

I įmesti 5 kapeikas į specialų 
“banką”, stovėjusį pabėgėlių 
komiteto valgykloje ant stalo. 
Visi buvo drausmingi ir “nusi
kaltę” mokėjo pabaudą. Surink
ti pinigai buvo panaudojami lie
tuvių pabėgėlių šalpai.

Vieną dieną ateina Vaižgan
tas. Išsiėmęs penkrublinę įgrū
do į “banką” ir pratarė:

— Pane tego, man kitaip ne
išeina. Aš iš anksto užsimoku. 
Aš žinau, prasitarsiu, pane te
go...

Slegiantis įspūdis Petrapilio 
lietuvių seime

J. Tūbelienė 1917 m. dalyva
vo Petrapilio lietuvių seime. Jai 
ypatingai slegiantį įspūdį pada
rė, kai iškėlus Lietuvos nepri
klausomybės klausimą kairieji, 
giedodami internationalą, de- 
montratyviai išėjo iš salės. Iš
žygiavo ir Tūbelienės draugė 
socialdemokrate Purėnienė...

Tada Vaižgantas prabilo į 
seimo dalyvius, išreikšdamas 
pasibaisėjimą, kaip gali lietu
viai patys reikšti protestą, kai 
keliamas Lietuvos nepriklauso
mybės klausimas. Jei taip, tai 
jis nebenorįs dalyvauti visuome
niniame, politiniame gyvenime. 
Tada ir Nagevičius’ metė savo 
nagarsėjusį posakį “Šalin zui
kiai!”. Salėj buvo labai slegian
ti nuotaika.

Nuotykis su Vaigžantu 
Kopenhagoj

Iš Petrapilio Tūbelienė per 
Skandinaviją keliavo į Lietuvą. 
Pasiekė Danijos sostinę Kopen
hagą. Čia buvo J. Savickis, Vaiž 
gantas, dar keletas lietuvių. Jie 
suorganizavo vaišes. Tada dar 
ir Vaižgantas nebuvo abstinen
tas. Tai taip visi pasilinksminę, 
pagal vietos paprotį, išėjo į gat
vę ir, viduriu kelio eidami susi
kibę rankomis, dainavo.

Staiga Vaižgantas visus su
stabdė ir, kreipdamasis į savo

highest 
rates
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HOURS:

Mon. & Thurs. 9 A M. to 8 P.M.
Tues. & Fri. 9 A.M. to 4 P.M.
Saturday 9 A.M. to 12 Noon
Wednesday — Closed

m our 
history

per annum, current rate 
Paid Ouarterly

Earn the highest passbook rate In 
our hlstory, paid ųuarterly. Earnings 
at our current rate of 4%% per annum, 
compounded ųuarterly, are equal to 
an average annual rate of 4.83%. 
Are you now receiving earnings on 
your savings four times a year? 
Your passbook savings account has 
time or minimum reąuirement You 
may add any amount at any time.

6 month certificates.

Savings Certificates are issued in 
minimum amounts of $10,000 and 

larger amounts in $1000 multiples.

Safety for savings and financial 
strength are a tradition at 

Standard Federal Savings.

Passbook Savings in by the lOth 
of the Month Earn from the lst.

4192 Archer Avenue

STANDARD 

FEDERAL 
SAY1HGS

Assets over $120,000,000
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Fpnppai
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Chicago, Illinois 60632 • Phone VI 7-1141

giminaitę Bronę Mėginaitę (Kli- 
mienę) tarė:

— Brone, tu ožka. Tu greit 
vyksi į Lietuvą. Vokiečiai tave 
sulaikys. Visko klausinės. Tu 
pasakyk, kad nieko nežinai, — 
kad po mėnesio atvažiuos tavo 
dėdė ir viską pasakys...

Ir vėl toliau ėjo visi dainuo
dami viduriu gatvės. Staiga vėl 
Vaižgantas visus sustabdė, 
kreipdamasis į giminaitę:

— Brone, tu ožka, ar neuž
miršai, ką aš tau sakiau?!.

“Naujoji Lietuva” Berlyne
Lietuvas taryba, tarpininkau

jant dvarininkui Roppui (kuris 
tada dėjosi patriotu) steigė 
Berlyne žurnalą, kuris gintų 
Lietuvos reikalus. Parinktų kan 
didatų į redaktorius vokiečiai 
vis netvirtino. Pagaliau jie suti
ko su Tūbelienės kandidatūra, 
ir ji tapo redaktore laikraščio 
“Das Neue Litauen”. Jai čia tal
kino Ašmys, kuris vėliau .mir
tinai susirgęs įprašė, kad Ere
tas užimtų jo vietą Lietuvos rei
kalų tarnyboje. Tuo metu vo
kiečiai labai skriaudė okupuo
tos Lietuvos gyventojus. Lietu
vos tarybos žmonių lankymaisi 
į įvairias įstaigas nenešė leng
vatų, todėl buvo nutarta paju
dinti viešąją nuomonę. J. Tūbe
lienei pavedė tuo reikalu para
šyti straipsnį. Kai ji parašė, vo
kiečių cenzoriai ne tik neleido 
spausdinti, bet ir tą lietuvių 
laikraštį uždarė. Jo tegalėjo pa
sirodyti septynetas numerių. Tą 
straipsnį Tūbelienė vistiek iš
spausdino vokiečių socialdemo
kratų laikrašty "Vorwaerts”.

Kodėl Urachas kviestas 
karaliumi?

Vokiečiai būtinai norėjo Lie
tuvą išlaikyti savo kontrolėje. 
Jie kietai siekė į Lietuvos val
dovus įstatyti kaizerio sūnų Jo- 
akimą. Ryšium su tuo Joakimu 
lietuviai kalbėdavo:

— Jie nori, kad mes jo akim 
žiūrėtume, o mes norime savo 
akim...

Padėtis buvo sunki. Joakimas 
buvo protestantas, svetimas 

i Lietuvai. Jo valdoma Lietuva 
pasiliktų visiškoj Berlyno pri
klausomybėje. O spirtis vokie
čių užmačioms buvo labai sun
ku. Kad būtų išvengta priklau
somybės Berlynui, dauguma 
Lietuvos tarybos narių nuspren 
dė karaliumi kviesti Wuertem- 
bergo princą Urachą, kataliką. 
Tarybininkai jokiu būdu nebu
vo monarchistai. Jų vienintelis 
noras gelbėti Lietuvos laisvę. 
Urachas buvo neturtingas, ne
įtakingas. Karaliaus titulas jam 
būtų kėlęs prestyžą, todėl jis 
sutiko su visomis lietuvių są
lygomis: jis viską darys, ko 
lietuviai norės. Net ėmė moky
tis lietuvių kalbos.

Nuvykusiai pas jį Lietuvos 
tarybos delegacijai Urachas 
raštu išdavė aukščiau minėtos 
dvasios pasižadėjimą.
Slaptas uždavinys — pergabenti 

Uracho pasižadėjimą
Gavus jo pasižadėjimo raštą, 

buvo svarbu tą dokumentą nu
gabenti į Lietuvos tarybos būs
tinę — Vilnių. Buvo nutarta, 
kad saugiausia bus tą uždavinį 
pavesti mergaitei — dabartinei 
Tūbelienei. Ji sutiko, bet nelai
mei, tuo metu, betvarkydama 
akis, per klaidą buvo įsilašinu- 
si atropino ir laikinai nustojo 
regėjimo. Vistiek reikėjo va
žiuot. Dr. Purickis ir dr. Vol
demaras sudėstė jos daiktus į 
lagaminą, nuvedė ją pas Lietu
vos reikalams skirtą valdinin
ką vizai gauti.

Valdininkas buvo medalių rin 
kėjas ir tikėjosi už palankumą 
lietuviams gauti medalį, kai Lie
tuva bus nepriklausoma. Vizą 
išdavė, pakviesdamas Tūbelienę 
net pirma laukiančių vokiečių.

Tūbelienė Uracho dokumentą 
paslėpė po kojine už ilgo bato 
aulo, kokius tada dėvėta.

Iš Berlyno atvykus į Kybar
tus paaiškėjo, kad viza duota 
per kitą pereinamą punktą — 
per Lauksargę. Vienintelė viltis 
buvo siųsti telegramą į Berlyną, 
kad vizą pakeistų. Tai padarius, 
teko nakvoti ir laukti atsaky

mo. Besistengdama išsaugoti 
kar. Uracho dokumentą, Tūbe
lienė ir miegojo su batais. Vo
kiečių valdininkė buvo dariusi 
kratą, net Tūbelienės kasas iš
pynė, bet batų neliepė nuauti...

Vis dėlto iš Berlyno laiku bu
vo atsiųsta telegrama. Dieną 
pavėlavus, Tūbelienė spėjo sėsti 
j traukinį ir nugabenti doku
mentą Lietuvos tarybai.

J. Tūbelienė turi daug įdo
mių atsiminimų ir būtinai reikė
tų ją išjudinti juos surašyti.

J. Pr.
*

Studijuos Michigano dugną
Michigano universiteto moks

lininkai povandeniniu laivu bu

MOV I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

vo nusileidę į 912 pėdų gilumą 
Michigano ežere ties Frank- 
furt, Mich. Mokslininkai stebė
jo sąlygas pravesti nuodugnes
nius tyrimus. Ypač jiems rūpi 
ištirti paskutinį puscolį van
dens ir viršutinį puscolį dugno. 
Tai svarbu tiriant vandens už
teršimą ir žuvų augimą.
lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Kuriam galui 
mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
KITE NUO $500 IKI $1.000

BALZEKAS MOTOR
SALES, INC.

PLYMOUTH • VALIANT

4030 Archer, VI7-1515
“U WILL LIKĘ US”

CHRYSLER • IMPER1AL
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NUOLATINE 
^SIUVIMO MOKYKLA 

Jai vadovauja prityrusi mokytoja - i 
instruktorė

IRENA BERNOTĄ VIČIENft.

tik 
vių 
to.

Išmokite naujo suprastinto siuvimo metodo 
per 10 pamokų. Pamokos dėstomos lietu- 
ir anglų kalbomis. Registruokitės iš anks- 

kad patektumėt j pirmesni kursą, pas

AND B. SEW1NG SCHOOL VEDEJAB.
ARVYDĄ DIKINĮ — TEL. 927-0044-45 į
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J I T V & KABIO (LIETUVIAI)bIKuUI I I - V. Sav DAN LIUTIKAS B
f PASIRINKIMAS SPALVUOTŲ AR PAPRASTU TELEVIZIJUM 

RADIJŲ • STEREO • ORO VfiSINTUVŲ • TAISYMAS 
į 2412 WEST 71st ST.. CHICAGO, ILL. 60629, TEL. 471-2446 P

4 ' ...........   =

Kas tik turi gėrę skonį, 
viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western , PR 8-5875
Vedėjas — J. LIEPON1S

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai Kitom 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro.

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B 
! SKIP'S Self Service !
i LIOUOR STORE Į

5515 S. D AMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202 ■

J AUGSBURGER BAVARIAN FLAVOR
BEER, Case of 24—12 oz. T. A. Bottles Case J/J..59 I

OCTOBER - SPALIO MEN. 26, 27 ir 28 D. D.

CAMUS GRANDE Fine Champagne 
COGNAC Fifth $5-98

DU JARDIN VJS.O.P. Imported
GERMAN BRANDY Fifth $5-49

CHAPOULIE 160 Month Old Imported
BRANDY Fifth $3-98

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89

RICCADONNA IMPORTED
VERMOUTH dry or svveet 30 oz. Bottle $1.39

ESCORIAL GRUN Imported 112 Proof
GERMAN LIQUEUR Fifth $5-98

GLEN-MAVIS Imported
SCOTCH VVHISKY Fifth $3.39

DUCAL 1959 Vintage Imported Med. Sweet
RED PORTUGAL WINE Fifth $1.98

GRAND MARNIER LIQUEUR Fifth $6-89
IMPORTED



A. JUŠKA

Padejuojama viešai, kad lietu doj. Jis yra prityręs plunksnos 
-mogus, turįs didelį pagyrimą 
spaudos darbe, pasižymįs nepa
prastu darbštumu. Šiomis die- 

l lomis rankraštyje varčiau ir 
skaičiau jo paruoštą veikalą, pa 
vadintą “Šventoji Lietuva”, dūo 
dant jo ir antrinę antraštę “Mū 
sų religinė praeitis ir dabartis”. 
Khygoje mašinėle rašytų pusla
pių yba 242. Jos gale dar pridė
ta labai plati bibliografija, pri- 
Lietuviškoji religinė muzika.

Būtų per platu čia ilgiau kal
bėti apie šios knygos detalesnį 
turinį. Suminėsime tad vien jos 
skyrių pavadinimus, kurių iš vi
so yra 10: Lietuviai katalikai 
senovės Lietuvoje, Rusų carams 

• valdant, Nepriklausomoje Lietu
voje, Lietuviai katalikai pasau
lyje, Mūsų šventovės, Mūsų šven 
tieji, Mūsų didieji vyskupai, Re
liginiai papročiai ir tradicijos, 
Lietuviškasis bažnytinis menas, 
Lietuviškoji religinė muzika, 

Ryškesniam vaizdui susidary
ti pateikiu bent dviejų skyrių 
antrines antraštes. Skyriuje 
“Religiniai papročiai ir tradici
jos” autorius štai apie ką rašo: 
lietuviškojo religingumo bruo
žai, religiniai papročiai ryšium 
su kalėdiniu laikotarpu, gavė
nios ir velykinio meto papročiai, 
vasaros ir rudens šventės, lietu
viškoji šeima, ypatinga pagarba 
žemei, vandeniui, ugniai, duo
nai, miškams ir pagarba perku-

viškai knygai trūksta skaityto
jų. Jai leidėjų darosi vis kas 
kartą sunkiau surasti. Jos se
nieji mecenatai, sakysime, kad 
ir tokie prelatai kaip P. Juras, 
J. Karalius, atidavė jai viską, ką 
turėjo, ką galėjo, o naujų neat
siranda. Kiek lengviau yra su ro 
manais, kuriu yra dar didesnis 
pareikalavimas. Vis sunkiau su 
poezijos leidėjais, nors šis žan
ras mūsuose yra užkopęs ganą 
sunkiai pasiekiamas aukštumas. 
Prieš kelerius metus išgyveno
me labai stiprią lituanistinių va
dovėlių krizę. Dėkui Dievui, jų 
dabar jau turime. Tačiau turės 
praeiti dar gerokai laiko, kol at
siras naujų ir tai tokių, kuriuos 
mokiniai pamils, su noru naudo
sis, vertins, brangins. Lietuviš
kos knygos skaitytojas stato vis 
didesnius reikalavimus autoriui.

Bene daugiausia nuskriausta 
yra lietuviška religinė literatū
ra. Kiekvieneriais metais po vie
ną ar kitą knygą (daugumoj 
vertimai) pasiro’do šioje srityje. 
Tai ir sudaro šiokį tokį įnašą 
dvasinei kultūrai. Vartydami lie 
tuviškus laikraščius, randame 
pasisakymų apie tikybos dėsty
mą lietuvių kalba lituanistinėse 
pradžios ir aukštesnėse mokyk
lose. Jų kapelionams tai sudaro 
milžinišką rūpestį. Jie bent aukš 
tesnių skyrių bei klasių moki
niams negali paduoti į rankas 
jokių vadovėlių, nes jų visiškai 
neturime. Ir niekas nesirūpina 
jų parašymu. Žemesni skyriai 
gali dar bent naudotis Lietuvoje 
išleistu ir Amerikoje perspaus
dintu kun. K. Žitkaus Tėve mū
sų, Sveika Marija. Tokios me
džiagos labai stinga visoms mū
sų organizacijoms: ateitinin
kams, skautams, vyčiams. Šaky 
sime prelegentas susiduria su di
deliu sunkumu, kai jis prašomas 
paruošti referatą apie religinę 
padėtį Lietuvoje carų, nepriklau 
somybės ir komunistinės oku
pacijos laikais. Panašių žinių 
stokoja ir mūsų studentai aukš
tesnėse mokyklose, kolegijose, 
universitetuose, kai jų mokyto
jai bei profesoriai, žinodami, ka'd 
Lietuva visada buvo katalikiš
ka,, paveda jiems ką nors para
šyti ar pakalbėti apie lietuvių 
tautos religinę padėtį praeityje 
ir dabartyje. Visa tam reikalin
ga medžiaga yra taip išblaškyta, 
išsklaidyta, kita jau ir gerokai 
pasenusi, kad studentui, tokį 
darbą pasiėmusiam, nežinia net 
už ko griebtis.

Tą milžinišką spragą nutarė 
užtaisyti mūsų žinomas kateke- 
tas pedagogas kelių knygų au
torius, profesoriavęs keliuose 
universitetuose kun. dr. Jonas 
Gutauskas, dabar klebonaująs 
Delhi lietuvių parapijoj, Kana-

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo Ir na

mų statybos darbus, cemento darbus 
elektros įrengimus ir kt. išrūpina 
reikalingus leidimus, iš miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
tr remontavlmul.

VLsas darbas yra garantuotas ir 
apdraustas.

2040 West 52nd Street
Telef. — PR 8-7887

CHICAGO, ILLINOIS 60609
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(Svelca-rlfikos. vokiškos, itališkos, ja
poniškos, ir visu kitų firmų). Taiso
me, parduodame lr nuomojame priel- 
narnomis kainomis ir sąlygomis. Dar- 
bas greitas ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skoni kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
prlemiesčtuose. Parduodame ir taiso
me dulkių siurblius, (vairių gamybų.

B & B DISTRIBUTING CO. 
4214 S, Archer Avė.. Chicago, m 
«O«32. Tel. 927-0044 ; 927-0045

Vedšjas Arvydas M. Bikinis

Jaunas žvejys. Nuotr. V.V.

no skyriaus. Juk visiškai pasi- Į kas čia tikro istoriko žvilgsniu 
keitė liturgija, kai į ją vietoje ( parenka vien objektyvius faktus, I 
lotynų kalbos buvo įvelta dabar pateikia juos tokia forma, kuri 
naudojamoji žmonių kalba. Kny suprantama visiems.
gai šia prasme papildyti nebū- Į Reikia dabar tik rūpintis šio 

! tų jokių sunkumų. į taip labai reikalingo veikalo iš-
šis veikalas yra skiriamas pJa 1 je^imu, neabejojant . betUvlų 
snei lietuviškai katalikiškai vi, kiškos Vlsuo™"fs bei J°S 

I religines šalpos sutelktine para
ma išam reikalui.

I I
tesnei lietuviškai katalikiškai vi 

: suomenei. o juo naudotis galėtų 
ir auktesnių skyrių lituanistinių 
mokyklų mokiniai. J’3 labai tik
tų ir mūsų gimnazijoms — aukš 
tesnėms lituanistinėms mokyk
loms. Juo džiaugtųsi mūr s i 
dentai kolegijose, universit
-’e, kaip ir jaunimo organizacijos 
bei jų vadovai. Jam turėtų būti

tetuo- |

“ - — 1 senovės pe
vietos ir visuose lietuvių priva-1 ^ž(jas ilgio.

I

100 milijonų metų senumo įšalusių skruzdžių. Mokslininkai 
randa, kad jos buvusios gyvos 
maždaug prieš 100 m lijonų

skruždes
New Jersey valstybėje atras

ti gintaro gabalai, kuriuose yra 1 metų.

%

nui, saulei, mėnuliui. Skyriuje 
“Lietuviai katalikai pasaulyje” 
nagrinėjami šie dalykai: Bend
roji apžvalga, Lietuviai atski-1 
ruošė kraštuose, Parapijos, 
Draugijos, Mokyklos, Spauda, 
Vienuolijos.

Autorius šį veikalą užbaigė 
1963 metais. Tai buvo dar prieš 
Vatikano It susirinkimą. Tad la
bai trūktų tam veikalui dar vie-

čiuose knygynuose, šis veikalas 
sudaro kaip ir lietuviškąjį ka
tekizmą. Autoriaus kalba yra 
lengva, suprantama, sakiniai 
trumpi, tad pats veikalas būtų 
prieinamas visiems — mažiems j 
ir dideliems. Kun. dr. J. Gutaūs-

Rasta nauju senovės raštų 
prie M rties jūros

Prie Mirties jūros atrastas il
giausias iš visų iki šiol rastųjų 

j senovės pergamentų, turįs 28 
. Radinys Izraelio 

valstybės nuosavybė. Prof. Ya- 
din aiškina, kad jame surašyti 
patarimai, kaip izraelitai turi 
gintis nuo priešų. Tie patarimai 

j formuluoti, kaip duodami pa- 
i ties Dievo, dažnai vartojant net ( 
.pirmąjį asmenį.
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METROPOLIS^RESTORANAS
6538 S. WESTERN AVĖ., CH1CAGO, ILL. — TEL. 476-9009

Vienintelis lietuviškas restoranas sii gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
šnicelis Ir kt., didelis pasirinkimais vietinių ir importuotų gSrimų.

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laikų, skaniai paval
gyti lr atsigaivinti. 

Atdara kasdien nuo 3 vai. popiet iki vėlumos, šeštad. lr sekmad. 
nuo 12 vai. d. Iki vėlumos. Visi prašomi atsilankyti.

Savininkai PETRAS .IR ANTANINA KAUŠAI

I 11V Irll iri V11 i lllirll l/vl I ■ ■

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje artėjančių 
Švenčių proga kiekvienas lengvai tai galime padaryti, pasinaudo
dami Baltic Stores patarnavimu ir pasiųsdami jiems dovanų siun 
tinėlj.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinuką š 
Baltic Stores kainoraščio arba užsakyti jam patinkamą jau pa
ruostą siuntinį. Žemiau išvardiname kelis, kurie yra labai prak- 
t ški ir ten laukiami.

Mišrus siuntinys 1967.
3*/2 jarde geriausios rū’ies angliškos vilnonės kostium inėf me 
džiagos, 3 jardai vilnonės medžiagos kostiumėliui arba vilnonei 
suknelei, 2 vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi bliuskutės šil
kinės arba terelyno, 1 vyriškas arba moteriškas geros rūšies 
megztukas, 1 vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 2 p. vy
riškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 1 nailoni
nis vyriškas arba moteriškas lietpaltis. 1 svaras saldainių ir 20 
geriausių cigarečių.
$100.00

Maisto 1967.

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. VIrginiai 7-7258 59

you H leave uour heart 
at the

3 sv. taukų, % sv. arbatos, >/2 sv. geriamo šokolado. VĮ sv ka 
kavos, 2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dėžutė neseafe.
1 sv. maišytų saldainių. 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, 'A sv. pipirų 
ir *4 sv. lauro lapų.
$30.00

Moteriškas K. 1967.

MOVING
perkrausto baldus iš arti ir toli.

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

♦♦ * « * * • *

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

RESTAURANT AND LOUNGE

3 jardai vilnonės paltui medžiagos 3 jardai vilnonės suknelei 
medžiagos, 1 vilnonis megztukas, 2 poros nailoninių arba v ino- 
nių kojinių, 1 vilnonė gėlėta suknelė. 1 p odinių pirštin ų 1 sv. 
maišytų saldainių.
$75.00

Ponioms ir Panelėms 
švediškas masažas. Sauna ir garo 
vonios. Specialus masažas pavargu
sioms kojoms Pašalinimas nerei
kalingų plauku elektrolysis būdu.

JANINA POCS. MARSHALL 
FIELD ANNEX BUILDING 

25 E. IVashington St. Snite 1420 
Tel. DE 2-6631 ir namų NA 2-6712

SOTCS UŽKANDŽIAI 
Kartą jžengus vidun, 
jūsų širdys nuskraidins 
jus i niekad nepamirš
tamą tropikinj Pietų 
Pacifiko groži. Pasi
džiaukite puikiais tro- 
pikiniais ar ameriko
niškais kulinarijos ga
miniais, atydžiu patar
navimu ir elegantišku 
patogumu.

P-3. Vilnonė medžiaga dėl dviejų paltų ir angliška vilnonė me 
džiaga dėl vyriško arba moteriško kostiumo
$75.00
V-3 10 jardų kostiuminės medžiagos dėl trijų
$55.00

Praktiški dalykai, kuriuos galima didėti i 
tinį. Itališki lietpalčiai, nailoniniai lietpalčiai $11.00. 
akmenų laikrodžiai $27. Vilnonės skarelės $4.00. 
plokštelės.

kostiumų.

Private Rooms for Group Parties and Couples

60650o

betkur siun- 
šve:eariški 17
Ego grobimo

ON INVESTMENU 
Units of $100 00 
Oividend Checki 
Msiled ūuarterly

8 vai 
lt šeštadle-

5*
ON BONUS SAVINGS 

Unit, of $1.000.00 
For 3 Ye.ri 

Oividend, Paid 
Ouarterly 

or Conipound.d

~ ST. ANTHONY A
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Jottph F. Grlbau.ha.
Executiv» Secr.fary j

į

OME*

sąskaitas

Naujas ankštas dividendas 

mokamas už investavimo

LIETUVIŠKA VALGYKLA. GRAŽIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS, KURIAME 

GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI

Atdara — nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 
valandos vakaro.

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

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d. 

..mno ANTRAD. lr PENKT........................... » ▼. r. !M I v. v.VALANDOS: pirmad ir ketv. ... .................. s ▼. r. iki » ▼. ▼.
ŠEŠTAD. S v. i. Iki 12 v. d. Trečlad. uždaryta

HĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllv

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
toglu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai proga . 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pinmad. ir 
ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

Rankomis išpiaustytl paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LiTWINAS, Prez.

3039 So. Halsted St., VI 2*1272

Apkainavimą ir prekių pristatymą 
teikiame nemokamai.

Raštine atdara kasd en nuo 
ryto iki 6 vai. vakaro 

nlals Iki 8 vai

KALĖDINĖS DOVANOS 
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius 

LIETUVOJE, 
jei siųsite jas per 

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
220 South Stale St, Tol. WA 2-9354

arba

2618 West 63rd St., Tel. VVA 5-2466
Mūsų turimas ypatingai gausus pasirinkimas įvairiausių prekių 
ir mūsų patarimai palengvins tikrai vertingų siuntinių sudarymą.

Per mus galite užsisakyti 
ypatingas dovanas — automo
bilius. motociklus, šaldytuvus, 
televizorius ir kitokius daiktus 
bei maisto produktus.

Mes mielai priimame ir 
išsiunčiame siuntinius, 
sudarytus iš siuntėjų nuosavų 
daiktų ar maisto produktų.

Reikalaukite naujus katalogus bei muitų sąrašus. 
Garantuotą siuntinių pristatymą atliekame jau virš 20 metų.

O jeigu norite aplankyti Lietuvoje savo giminaičius, tai mūsų 
skyrius, —

— GORDON TRAVĖL SERVICE, INC., — 
sutvarkys Jums keliones reikalus be jokių rūpesčių.

BALTIC STORES, LTD.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England 
TELEF. — SHO 8734.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir grei
tas siuntinių pristatymas.

1447 So. 49tn Court 
CICERO, ILLINOIS • 

Phone (Area Code-312) 656-6330

HOURS: Mun. 9-8; Tum.. Įhw« , F'ri. 9-5; Sat. 9-1; Wed. Clo.ed 
SoviflCJ In By TAe JOM Of The Mor.Hi Wlll Eorn From TA. J.f.

Jtes mokame

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKLEWICZ, Prez.

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

------------ ---------------- ------------
PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 

DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI PAVASARIO 
SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632

Telephone CL 4-4470
August Saldukas 

Chairman of the Board

STEIN TEXTILE CO.
ant risią sutaupu

MIDLAND
SAVINGS

urminėmis ka nomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko. brokados. “boucle’s” ir “fiberglass".

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffeta, aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas

61S W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien it sekm 9:15 r. iki 5:30 vak Pirmad užddarj-ta

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo 1 šiaurę 
Jefferson Street — Chernm’s aikštėje

s
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• Algirdas Landsbergis, da
bar profesoriaująs Fairleigh 
Dickinson universitete, parašė 
straipsnį “Writers under Com- 
munism: Farewell to Utop a”, 
kuris išspausdintas žurnale 
“ĄCEN News” lapkr. mėn. nu
meryje. Straipsnyje autorius iš
ryškina komunizmo pastangas 
pajungti literatūrą savo tarny
bon ir atskleidžia, kaip rašyto
jai, apsupti cenzorių ir polici
ninkų, labai kietai spaudžiami, 
vis dėlto įstengė prasiveržti pro 
tuos priespaudos varžtus, siek
dami tarnauti laisviau besireiš
kiančiam kūrybos grožiui.

• “Romos Katalikų Apeigy- 
nas Lietuvos vyskupijoms ir lie
tuvių bažnyčioms už Lietuvos” 
išspausdintas Chicagoje. Išleido 
tėvai jėzuitai. Tekstas paruoš
tas Lietuvos dvasiškijos, patvir
tintas Apeigų kongregacijos ir 
Liturginės komisijas. Knyga tu
ri 448 psl. Lietuvoje Apeigynas 
buvo išleistas dviejuose tomuo
se. Čia gi visos svarbiausios 
apeigų maldos yra surinktos į 
vieną tomą.

• Ant. Gustaičio eilėraščių 
“Ir atskrido juodas varnas” 
premijuotos knygos visa laida 
jau išpirkta.

• Minint. 85 m. sukaktį nuo 
V. Krėvės gimimo Lietuvoje, 
buvo surengta ekspedicija į gar
sios istorinės praeities ir turtin
gos liaudies kultūros vietovę — 
Merkinės apylinkę. Ekspedicijo
je dalyvavo daugiau kaip 100 
įvairių specialybių žmonių. Tau
tosakininkai užrašė apie 1,000 
dainų, pasakų ir kitokių liau
dies žodinės kūrybos pavyzdžių. 
Literatai surinko gausiai atsi-

i minimų apie V. Krėvę. Etnogra
fai aprašė vietos žmonių pasta
tus, verslus, baldus, audinius, 
drabužius, išdirbinius, papro
čius, šokius, pramogas. Daili
ninkai nupiešė apie 500 audinių 
raštų, 600 senų buities daiktų. 
Istorikai rinko medžiagą apie 
Merkinės praeitį, 1831, 1863 m. 
sukilimus. Gamtininkai tyrė Ne
muno - Merkio santaką, jos su
sidarymą.
• Opera “Maras”, libreto su 

gaidomis, jau išspausdinta Pr. 
Morkūno spaustuvėje.

• “Karalius Mindaugas” kan
tata, K. Bradūno žodžiai, D. 
Lapinsko kompozicija, išspaus
dinta Pr. Morkūno spaustuvėje. 
Leidinys turi 36 psl.

• Lietuviškas mišių kanono 
tekstas tėvų jėzuitų priežiūroje 
išspausdintas Pr. Morkūno 
spaustuvėje ir siuntinėjamas į 
visų kraštų lietuvių bažnyčias.

• Čekoslovakijos kultūrininkų 
šauksmas.. Anglų savaitraštis 
“Sunday Times” skelbia tekstą 
Čekoslovakijos rašytojų kreipi
mosi į pasaulį, kuris slaptai pa 
siekęs laisvuosius Vakarus. Če
koslovakijos rašytojai šiame raš 
te kaltina komunistų partijos va 
dovybę dėl to, kad ji naudojan
ti fašistinės prievartos ir valsty 
binio teroro priemones rašytojų 
laisvės suvaržymui. Manifestas 
kviečia Vakarų ir sovietų di
džiuosius rašytojus padėti Čeko
slovakijos rašytojams apginti žo 
ožio ir kūrybos laisvę. Kreipi
mąsi — pažymi “Sunday Ti
mes” — yra pasirašę 183 rašy
tojai, 69 menininkai, 20 kino ir 
televizijos aktorių, 56 moksli
ninkai ir šiaip intelektualai.

Br, Murinas Gėlės (akvarelė)

“Gyvenimas yra daugiau komp
likuotas, negu kai kurie galvo
ja”.

Apie dabartinį Sovietų gyve
nimą Svetlana atsiliepė: “Jau

praėjo 15 metų, kai mano tėvo 
nebėra, o kraštą valdo tie pa
tys žmonės; tie patys valdo par
tiją ir tas pats gyvenimas kraš
te... Valdantieji yra išauklėti

Stalino eroje ir jie nepasikeis...! 
Gali matyti, kaip partija sten-1 
giasi sustabdyti progresyvius ' 
veiksmus studentų, menininkų, j 
rašytojų. Prieš 50 metų revo- i 
liucija įvyko, siekiant žodžio, ' 
spaudos, rinkimų laisvės, ir tie ( 
siekiai pasilieka neišpildyti”.

Mirė pirmaujantis filmų 
kritikas

Prancūzijoje mirė George Sa- 
doul, autorius monumentalinių 
veikalų iš filmų istorijos, para
šęs taip pat filmų žodyną, duo
damas labai daug informacijų 
apie juos. Jo veikalai ir jo filmų 
kritikos raštai žinomi ne tik 
Prancūzijoje, bet ir daugelyje 
kitų kultūringų pasaulio šalių. 
Mirė turėdamas 63 m. amžiaus.

Istoriniai radiniai Rygos 
apylinkėse

Archeologai Rygos apylinkėse 
iškasė per 12,000 skandinaviš
kų ginklų, arabiškų monetų, ru
siškų papuošalų bei kitų senie
nų, čia atneštų dar ir britų, da
nų, švedų ir germanų.

Dideli turtai jūrose
Raudonosiose jūrose rasti 

turtingiausiai sukoncentruoti 
aukso, sidabro, cinko ir vario 
sluoksniai. Tik vienoje vietoje 
jų vertė siekia apie $1.5 bilijo
no.

Norėdami geriau aptarnauti mūšy gausius klientus, perėmėme 
dar vieną restoraną Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skubą patarnavimą, kaip Ir mūsą pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsą atsilankant.

I

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3*47 H

T

Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9 - 9 vai., antrad.. trečiad. ir šeštad. nuo 
9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai. po pietų.

TT*

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600 ]

M MtaM

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4605-01 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2
4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3 - 3440 ir LA 3 - 9852

FILMŲ Į V
Filmas, kuriame nei meno, 

nei turinio

Jeigu galima praleisti vieną 
filmą šiais metais nepamačius 
be jokio nuostolio, tai būtų “I, 
A Woman”.

Jei filmas niekam tikęs, tai 
kam jį iš viso ir beminėti? Tik 
dėlto, kad reklamoms karštligiš
kai propaguojant, jis pavirto la
biausiai diskutuojamu, kontro
versiniu filmu. Negana to, jis, 
kaip koks ledlaužis, prasiskyrė 
kelią į Chicagos miesto centre 
esantį vieną kino teatrą, kuria
me būdavo rodomi trumpi pui
kūs kelionės filmai po įvairius 
kraštus, ir netgi pasiekė kai
myninius teatrus, kuriuose ligi 
šiol visai nerodydavo filmų sve
tima kalba.

Sinchronizuotas ir uždėjus 
etiketę “Tik suaugusiems”, jis 
paleistas į rinką surinkti, dole
rius, pataikaujant žemesnės rū
šies publikai. Keista, kad pas
kutiniuoju laiku filmų gaminto
jai įsikalė sau į galvą kvailą 
idėją, jog jau yra “suaugu
siems” filmas, jei jame rodoma 
daug kūno. Tačiau suaugusiems 
filmas būtų toks, kuris nagrinė
ja su realiu subrendimu bei pa
sigailėjimu tikrą gyvenimo 
džiaugsmą bei sielvartą.

To negalima pasakyti apie 
minimą filmą. To subrendimo 
tiek teparodyta, kiek jo teras- 
tume išdykusio paauglio žiūrė
jime pro rakto skylutę.

Atrodo, lyg ir visa filmo ppob 
lema būtų seksas. Seniau filmai 
bent sustodavo prie miegamojo 
durų, dabar žengiama pro jas, 
o tos miegamojo scenos vis la
biau užkariauja ekraną.

Tačiau ir vėl — nei tas sek
sas ar meilė nenuspalvina fil
mo nešvariu, kiek trūkumas 
jautrumo ir gero skonio.

Ir nereikia būti kritiškesniu 
žiūrovu, kad suprastum, jog, 
nežiūrint laikino garso, šis fil
mas pripažintinas, kaip kvailas 
ir labai prastai susuktas. Netgi 
National Catholic Office for 
Motion Pictures (seniau buvusi 
Legion of Decency — Padoru
mo leigonas) visai jo neklasifi
kavo, bet pilnai ignoravo.

Šiame filme viskas pigu ir be

A I R U M A I
.skonio. Nerasi nei meno, nei 
įdomesnių nuotraukų, vaidyba 
vidutiniška, labiau linkstanti į 
silpnąją pusę, turinys be intri
gos — tiesiog mechaniškas. 
Trumpai tairant, jauna danų 
aktorė Essy Person vaidina iš- 
sistatančią nimfamaniakę. Kal
ba vulgari ir netinkanti pado
rioje kompanijoje. St. S.

*

Svetlana planuoja naują 
knygą

Svetlana Alilujeva, Stalino 
duktė, atbėgusi į JAV, planuo
ja parašyti naują knygą, kuri 
būsianti daugiau skirta dabar
tinės Sovietų sistemos kritikai. 
Apie tai skelbia “The Christian 
Science Monitor”. Svetlana pa
reiškė: “Sovietų sistema yra 
bloga ir ji daug nepasikeitė per 
50 metų. Manau, kad Rusijos 
gyventojai svajoja apie tokią 
politinę santvarką, kurioje būtų 
daugiau negu viena partija, kur 
būtų laisvi rinkimai ir demokra
tinė valdymo forma”.

Pasikalbėjime per televiziją 
Svetlana pažymėjo, kad ji turi 
dar daug dalykų pasakyti. Už
klausta, kaip ji dabartinėje sa
vo knygoje (Twenty Letters to 
a Friend) galėjo vadinti savo 
tėvą švelniu, ji atsakė, kad tas 
pats asmuo, kuris yra žiaurus 
savo šeimai, negailestingas poli
tiniams priešams, gali būti švel
nus savo pamėgtam vaikui.

I

Kilty's Restaurant
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois

(2 blokai { rytus nuo Cicero Avenue)

Telef. — GArden 4-5800

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
KOPLYČIOS

Tel. GR 6*2345 - 8 
Tel. TO 3*2108*08

.f
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Jauk' atmosfera Skanūs valgiai — Skubus patarnavimas

VESTUVĖMS TR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI - 
NUO 10 IKI 800 ASMENŲ

-
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto. Sekmad ir šventad nuo 1:00 vai po pietų

Artesian Restaurant
2432 VVest 63rd Street (63rd & Artesian)

PIETŪS
$1.65 IR $2.25

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimsas

• Puiki atmosfera

GREITAS PATARNAVIMASJOKIO LAUKIMO —
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ

Rezervacijoms skambinkite — 436*4622
Atdara sekmad. ir ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 vai. ryto; penktad. 

ir šeštadieniais iki 5 vai. ryto.
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TRYS MODERNIOS
2533 VVest 7 f st Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

GUDAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitu papuošimų.

2443 West 68rd Street, Chicago
Telef. PRospect 8-0833 PRospect 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asosiacijos Nariai

•IRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO
SAINT CASIMIR

MONUMENI CO. 
5911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef, — CEdarcrest 3 * 6335 
Vienas blokas nuo kapinių

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 43/<% išmokamas du kart per metus už PASKOLOS

perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne 
siniais išsimokėjimais.

DĖL, INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

22’2 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4- 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday cloaed

STEPONAS C. LACKAVYICZ
Tel, REpublic 

28rd PLACE Tel VIrginia

PETRAS BIELIŪNAS
■ AUFORNIA AVĖ Tel. LAfayetU

ANTANAS M. PHILLIPS 1
LITUANICA AVĖ Tel. YArds 7-3401 H

2424 W. 69th STREET 
2314 w

7-1218 
7-007° I

1848

uun

S354

9

s

S-351

POVILAS J. RIDIKAS
SO HALSTED STREET Tel. V Arda 1-19 U

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
0821 40 HICHIGAA 4VE Tel. COtnmo4oiv V222

JURGIS F. RUDMIN
1819 SO. 'JTUANICA AVĖ. Tel. YArde 7-1LS8 — 113b rt

VASAITIS — BUTKUS
1440 SO 50th AVĖ., CICERO. ILL. Tel. OLympio 2-10OS

| LAWN FUNERAL HOME
Slgmund J. Sutkus

;»o» STATĖ RB., OAKLAWN, ILL. Tel



DRAUGAS, šeštadienis, 1967 m. spalio mėn. 28 d.

yvemmas

Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago, BĮ., 60629 
Tel. 925-5988

Lietuves išeivės buitis Brazilijoje
HALINA DIDŽII LYTL - MOŠINSKIEN®

PRIEŠKARINE IŠEIVIJA

Masinė lietuvių emigracija 
vyko tarp 1926—1930 m. Tuo 
laiku S. Paulo valstijoje įsikū
rė 30 tūkstančių lietuvių kolo
nija. Atvyko viengungių, ieš
kančių laimės praturtėti, atvy
ko ir ištisos šeimos su mažame
čiais vaikais. Įsikūrimo pradž a 
buvo itin sunki dėl nepalankaus 
klimato, varginančio savo karš
čiais ir tropiškomis liūtimis bei 
primityviomis gyvenimo sąlygo
mis.

Tuo laiku imigrantai daugu
moje buvo paskirstyti į ūkius, 
vad. fazendas, žemės darbams. 
Teko kaupti kavą arba paruoš
ti dirvą kukurūzų bei cukrinių 
nendrių plantacijoms. Atlygini
mai būdavo labai menki, tad 
tekdavo visai šeimai griebti 
kauptuką į rankas, kad būtų 
kuo prasimaitinti. Moters - 
motinos padėtis buvo tikrai ap
gailėtina, nes vaikus kankino 
ligos — viduriavimas, maliari
ja ir įvairūs parazitai. Nebuvo 

Ualina Didžlulytė - Mošinskienė

į kur kreiptis, ieškant pagal
bos, užtarimo, nes pirmasis Lie
tuvos konsulatas S. Paulyje te
buvo įsteigtas 1929 m.

Matydami, kad padėtis yra 
tikrai beviltiška, imigrantai ėmė 
bėgti iš ūkių į miestus, ieško
dami čia darbo. Vyrai stojo į 
fabrikus, moterys į siuvyklas, 
jaunos merginos ėjo tarnauti 
pas turtuolius. Nors ir tos są
lygos būdavo nelengvos, bet bu
vo bent pastogė, kur šeimai bu
vo saugiau.

Nežiūrint viso vargo ir bėdų, 
lietuvė moteris nepalūžo. Ji iš
tikimai saugojo šeimos židinį ir 
auklėjo savo vaikus lietuviškoje 
dvasioje.

1936 m. pastatyta lietuvių 
bažnyčia S. Paulyje, Vila Zeli- 
nos priemiestyje. Susikūrė lie
tuviška parapija, prie kurios ir 
ėmė spiestis tikintieji. Katalikai 
susiorganizavo į Šv. Juozapo 
bendruomenę, įsteigė chorą, ku
ris ir šiandieną tebegieda lie
tuviškas giesmes palamose ir 
pipuliarina Lietuvos vardą viso
je Brazilijoje. Moterys susior
ganizavo pradžioje į Lietuvių 
moterų draugiją, o kiek vėliau 
prie Šv. Juozapo katalikų lietu
vių bendruomenės susidarė sek
cija ir Lietuvių katalikių mote
rų bei Maldos apaštalavimo 
draugija.

Prieškarinėje moterų organi
zacijų veikloje pasire’škė Lietu
vos konsulo dr. P. Mačiulio žmo 
na a. a. ponia Mačiulienė, mo
kytoja Majienė, O. Pažerienė 
(neseniai mirusi S. Paulyje), J. 
Silickienė, I. Kutkienė, Bagdžiu- 
vienė - Kleivienė, Matelionienė, 
Vagnerienė ir kt.

įsisteigus lietuviškoms mo I

kykloms, kurių buvo S. Pauly
je net penkios, pastatytos Ne
priklausomos Lietuvos valdžios 
pinigais, motinos siuntė savo 
vaikus į jas, į lietuviškus cho
rus ir pačios juose dalyvavo. 
Namuose buvo tik lietuviškai 
kalbama. Todėl daugumoje prieš 
karinių imigrantų vaikai Brazi
lijoje lietuviškai gerai kalba, 
skaito ir rašo. Tenka pabrėžti, 
kad prieškarinė imigracija iki 
šių dienų nėra nutautėjusi dėka 
lietuvės moters - motinos.

Pokarinė išeivija

Po II Pasaulinio karo emigra
cija Brazilijon buvo silpna. Tarp 
1947—1950 m. viso atvyko apie 
350 lietuvių. Įsikūrimo sąlygos 
buvo lengvesnės, nes ir pačių 
žmonių išsilavinimo lygis aukš
tesnis. Lietuviškoje spaudoje ir 
mene pasireiškė šiuo kartu ir 
moterys: dail. Vlada Stančikai- 
tė - Abraitienė, rašytoja Karo- 
lė Pažėraitė, poetė Magdalena 
Vinkšnaitienė, Julija Draugelie- 
nė ir kt. Tačiau tautiškai kul
tūriniame veikime pokarinės 
imigrac'jos moterys neieško or
ganizuotumo, gyvendamos už
darą šeimyninį gyvenimą.

Daugiau pasireiškia Katalikių 
moterų draugijai ir Lietuvių są
jungai priklausančios narės, ku
rios mielai prisideda prie įvai
rių viešų parengimų, kongresų 
ar šalpos darbų.

Jaunosios kartos moterys re
tais atvejais siekia aukštojo 
mokslo, pasitenkindamos vidu
riniuoju. Jaučiamas palinkimas 
į mišrias šeimas. Daugelis poka
rinių ateivių, negalėdami tvir
čiau įsistiprinti Brazilijoje dėl 
nuolatinės ekonominės krizės, 
išvyko į JAV nuolatiniam apsi
gyvenimui, šeimoms gi rūpėjo, 
kad vaikai turėtų daugiau gali
mybių sukurti lietuviškas šei
mas. Išvyko bene stipriausios 
intelektualinės pajėgos.

Kadangi išuo metu teturime 
šeštadienines mokyklas, tai mo
kinių skaičius pareina nuo tų 
motinų, kurios paskatina savo 
vaikus mokytis gimtosios tėvų 
kalbos. Kalbą dėsto tik lietu
vės mokytojos.

Lietuviškas kultūrinis veiki
mas susikoncentravęs labiausiai 
S. Paulyje. Rio de Janeire savo 
gyvu veiklumu pasižymi 80 m. 
amžiaus senutė visuomenininkė 
p. Gaulienė, Anelė Dubauskie- 
nė, Antanina Siaurusaitienė. 
Santose turime jauną ir stiprią 
pajėgą — Rymantę Steponaity
tę. S. Paulyje ryškiau pasireiš
kia Magdalena Vinkšnaitienė, 
suorganizavusi priešmokyklinio 1 
amžiaus vaikus į “Žilvičio” sam 
būrį; Liucija Šukytė yra choro 
akompaniatorė ir vargonininkė, 
p-lė Subačiūtė pasižymėjo meno 
akademijoje tapyboje. Ir dar 
viena kita visuomenininkė. Su 
kitų Pabaltijos tautų moterimis 
iki šiol nėra užmegsta jokių or
ganizuoto bendradarbiavimo ry
šių.

i 
i

Melrosparkietes madų parodoje. Iš deš. į d.: p. Dočkienė, I. Linartienė,
D. Elsbergienė, dr. Katelienė, p. Kaveckiene ir k.t. Nuotr. St. S. i

Lietuvos Dukterų dr-jos narių stalas madų parodoje. Iš k. j d.: M. 
Kripkauskiene, J. Smilgienė, dr. O. Bakaitienė, p. Adienė ir S. Toliu- 
šienė. /' Nuotr. St. S.

PENKIŲ KARTŲ MADOS
Nekaltai Pradėtos Marijos Seserų Rėmėjų madų paroda

Nustebinti Chicagą bet ku
riuo atžvilgiu nėra lengva. Kad 
ir grynai moteriškoje sferoje 
— madinguose rūbuose. Čia jau 
amerikietės 41 metus iš eilės su- 
tr ūkia tūkstančiais žiūrovų į 
M.dinah Temple, kurioje 128 
turtuolės, socialiniame gyveni
me žinomos moterys modeliuoja 
St. Lube - Presbyterlan madų 
parodoje.

O tačiau ir anas nunešė mū
sų lietuvaitės Putnamo seselių 
rėmėjų surengtoje parodoje rug 
sėjo 30 d. ir spalio 1 d. Jų pa
rodą drąsiai galima vadinti uni
kumu: visi rūbai pačių siūti ir 
mėgsti, o ne parnešti iš Bonwit 
Teller, Bramson ar kitų parduo
tuvių bei salonų. Savo originalu- 

Milda Memėna/itė modeliuoja savo sukurtus rūbus. Nuotr. V. Račkausko

Gatvės, popietiniai ir vakariniai 
rūbai

mu, fantazija, išdirbimu ir net 
programos pravedimu galima 
drąs ai statyti 5 su pliusu tiek 
rengėjoms, tiek kūrėjoms, tiek 
modeliuotojoms ir visiems vienu 
ar kitu darbeliu prisidėjusiems. 

Šešti metai iš eilės ši paroda 
mielai mūsų moterų lankoma, 
nes po jos ne viena plyta, bet 
daug daugiau paauga senelių 
statomi namai. Tačiau ir šiais 
metais publika buvo mielai nu
stebinta — pirmą kartą aktorė 
Julija Cijūnelienė sparnuotu žo
džiu, savo pačios talentingai su
kurtu, pasveikino atvykusias;

Mes parodysim madų
Generacijų penkių,
Ką nešiojo mūs’ senelės, 
Kai jos buvo dar panelės, 
Ką dėvėjo mūs’ mamutės, 
Kai jos buvo dar jaunutės. 
Ir mūs’ ponios ką turėjo, 
Kai iš Prūsų atdundėjo. 
Kaip jos tvorą mal avoja, 
Šunis savo kaip šukuoja, 
Ryte vyrą kaip sutinka, 
Ir kaip baliuj dainininką. 
Ir anūkės ką nešios, 
Po planetas kai skrajos.

Keičias laikai, keičias mados
Ir prasidėjo ištisas grandio

zinis paradas, nuteikęs publiką 
linksmai savo humoristiniu iš
pildymu. Dvelkiančia XIX šimt. 
romantiškumu, kaip gulbė rau
dono aksomo suknele, kokią dė
vėjo mūs močiutės, sukūrė dail. 
N. Banienė, išpildė M. Krip- j skoningai sukurtus Milda Me- 
kauskienė) plaukė Nijolė Mene- 
lienė (vienintelė profesionalė). 
Visus kitus rūbus, rodomus J. 
Cijūnelienės vaizdely “Kečias 
laikai, keičias mados”, sukūrė 
pačios modeliuotojos: V. Bart
kienė, A. Frimarek, St. Olšaus
kienė ir R. Trimakienė. Čia ma
tėsi ir tik ką iš DP stovyklos 
atvykusi “madni” moteriškaitė 
ir plaukus gelžgaliais susukusi 
iš ryto atsikėlusi poniutė ir t. 
t. O jau būsima mūsų vaikaitė 
spindėjo s:dabrais, lyg Marso 
gyventoja. N. Manelienės mode
liuojama šių dienų balinė balta 
su juodu suknelė (sukurta dail. 
N. Banienės, paruošta M. Krip- 
kauskienės) galėjo konkuruoti

■ savo elegancija su ž.nomų var
dų prancūzų kūrėjų suknelėmis.

Antroje dalyje ypač žiūroves 
suįdomino mėgsti rūbai: sukne
lės, eilutės, net apsiaustėliai, 
kurias pačios numezgė: D. Au- 
g enė, O. Baukienė, J. Dočkienė, 
E. Katelienė, M. Panavienė, V. 
Mažeikienė E. Radvilienė, M. 
Remienė, A. Serapinaitė ir V. 
Skridulienė. Juos modeliavo: D. 
Bartkienė, N. Manelienė, M. Me- 
mėnaitė, M. Meškauskaitė - Gai- 
žutienė, St. Olšauskienė ir R. 
Trimakienė.

Visi mėgsti rūbai žavėjo ne 
ti savo raštu, bet ir spalvų su
derinimu, pritaikymu šių laikų 
madoms ir pan. Ir sunku pasa
kyti, kuris rūbas gražesnis, nes 

kiekviena įnešė ką nors savo, 
įdomesnio. Ir lyg toje Biliūno 
liūdnoje pasakoje Juozapotos 
lūpomis galėjai kartoti; “Kiek 
čia daug, kokie jie visi gra
žūs!” Ypač daug ir originalių 
atrodė primegsta J. Dočkienės.

Trečioje dalyje pasipylė siūti 
rūbai, dėvimi gatvėje ir puoš
nūs popietiniai bei vakariniai 
rūbai. Ir vėl ^publika katutėmis 
lydėjo kiekvieną naują kūrinį, 
tačiau pautėsi ir iš plojimų, kad 
labai buvo linkusi prie konser
vatyvių rūbų,; kuriuos taip gra
žiai jau nuo pat pirmos madų 

Seselė M. Margarita, 
Montrealio vyresnioji, svečių tar
pe. Iš dešinės sol. S. Adomaitienė.

Nuotr. St. S.

parodos modeliuoja savo pačios 

mėnaitė. Čia ir rado sau vietos 
rūbas iš “Dr. Zivago” filmo, ir 
101 proga dėvimas rūbas ir nei 
siūta, nei mėgsta, o nuvyta suk
nelė ir išėjo apačia siūta, o vir
šus — vyta. Netgi modernioji 
popierinė suknelė, iš baldų ap- , 
traukimui medžiagos pasiūta ar kurioms dėkojo Chicagos apskr. 
iš Meksikos atsivežtos medžia
gos — drąsiai konkuravo su ki
tomis šviesų apsuptame take.

M. Kripkauskiene sukurta gė
lėta popietinė suknelė (N. Ma
nelienė modeliuota) originali sa
vo romantišku apsisiautimu. Pa
ti gabioji komentatorė dėvėjo 
ilgą žalsvą šilko suknelę, sukur
tą jos mamytės p. Aleksiūnie-

nės. Įdomius Tulienės supro
jektuotus rūbus modeliavo: D. 
Bartkienė, V. Bartkienė ir A. 
Frimarek. M. Meškauskaitė - 
Gaužutienė modeliavo savo su
kurtus rūbus (įdomi vestuvių 
suknelė) ir St. Olšauskienė su 
R. Trimakiene modeliavo savo 
pas ūtas sukneles.

Kailiai: šviesių žebenkščių 
(mink) arba tamsių, karakulio 
ir kitų didelį dėmesį patraukė 
daugelio 
užkulisy 
pristatė

Sceną 
dekoravo dail. J. Daugvila, sta
lus dekoravo romantiškomis 
lempomis O. Galvydienė, ap
švietimu rūpinosi K. Cijūnėlis ir 
A.Venclova.

ponių, kuriuos mėgino 
sau prisitaikyti (juos 

N. Burnšteinas).
su baltomis kolonomis

Prie puikių vaišių - kavutės 
su pyragais (kuriuos šeštadie
niui iškepė pačios Cicero skyr. 
vald narės: Ona Venclovienė, 
pirm., G. Arštikienė, J. Dočkie- 
nė, S. Kisielienė, M. Remienė,
L. Stakienė E. Remienė, ir tal
kininkės — B. Stangenbergienė,
J. Bobinienė ir O. Galvydienė) 
viešnios mėg no savo laimę lo
terijoje. Dail. A. Petrikonio pa
veikslą laimėjo p. Šaulienė iš 
Indianos, šeštad enį dar laimin
gai atiteko J. ir O. Gradinskų 
kristalo servyzas. Sekmadienį 
laimingosioms buvo skirti dail.

Aktorė Julija Cijūnelienė 
kalba apie .madingąsias sukneles. 

Nuotr. St. S.

S. Jautokaitės paveikslas ir N. 
Buršteino kailio apykaklė.

Šiais metais dar rengėjos — 
Putnamo seselių rėmėjų Cicero 
ir Marąuette Parko skyriai — 
įvedė kitą naujovę — madų pa
rodą pratęsė per 2 dienas. To
kiu būdu ir sekmadienį praėjo 
dar v'skas labiau pakilesnėje 
nuotaikoje. Pyragus tai dienai 
parūpino marąuetteparkietės: 
D. Augienė, pirm., Pr. Ivanaus
kienė, Z. Pupienė, V. Čepaitienė, 
A. Motuzą, A. Motuzienė, A. Ki- 
zienė, A. Beleškienė, Gr. Bud
rytė, Em. Mikalonienė, EI. Ta
mošiūnienė ir A. Vepštienė.

Nuotaikingai nuteikė publiką 
pačių seselių dalyvavimas: Mo
tinėlės M. Aloyzos ir seselės M. 
Margaritos, atvykusių kitais 
reikalais Chicagon. Taipgi nuo 
pat pirmos parodos savo atsi
lankymu pagerbė tas darbščią- 
sias biteles su plačiomis artimo 
meilės širdimis mūsų ambasado
rė Juzė Daužvard enė.

šeštadienį po parodos įvyko 
vaišės dalyvėms bei viešnioms,

pirm. M. Remienė, užbaigdama 
į žodžia s: “Ačiū Tau, Viešpatie, 
kad atvėrei mūsų širdis geriems 
darbams!” Maloniai sveikino ir 
dėkojo motinėlė M. Aloyza, pir
mą kartą savo gyvenime daly
vavusi tokiame parengime. 
Anot motinėlės Aloyzos, jau 
statybos darbai senelių namams 
75% išvaryti.

Dalis garbės stalo dalyvių parodoje. Iš k.: Motinėlė Aloyzas, J. Dauž
vardienė, O. Gradinskienė, M. Remienė ir p. Petrikoniene.

Nuotr. St. S.

LDK BIRUTĖS D-JOS KULTŪRINE 
POPIETE

Jaurnmo centre spalio 8 d. 
įvyko birutininkių visuotinis na
rių susirinkimas. Jį atidarė ir 
pasvekino pirmininkė M. Babic- 
kienė, pakviesdama vadovauti 
V. Genienę, o sekretore — M. 
Tamulionienę.

Iš plataus pirm. Marios Ba- 
bickienės pranešimo paaiškėjo, 
kad valdyba stropiai ruoš'asi 
tradiciniam koncertui - baliui, 
kuris įvyks lapkričio 4 d. Jau
nimo centre. Men’nę dalį atliks 
sol. P. Bičkienė. prof. V. Jaku
bėnas ir M. Pakalniškytė. Lai
mėjimams skirti dviejų daili- 
n nkų J. Paukštienė ir Vaitekū
no paveikslai. Naujųjų Metų 
sutikimas rengiamas drauge su 
LV sąjunga Ramove naujose, 
gražiose patalpose.

Ateinantieji metai sukaktuvi
niai — sueina 50 m. nuo Lietu
vos valstybės atkūrimo. Birtri- 
ninkės tą sukaktį turėtų ypatin
gai atžymėti —' pvz. paskirti 
konkursinę premiją už 1 tuanis- 
tinę studiją, išleisti mokslinį vei
kalą ar pan. Vasario 16-tos die
nos minėj-me birutininkės pra
šomos pasipuošti tautiniais dra
bužiais. Minėjimas įvyks vidur- 
miesty, Civic operos rūmuose. 
Birutininkės pirmosios laisvoje 
tėvynėje iškėlė tautinių drabu
žių idėją, puoselėjo ją per visą 
Nepriklausomybės laikotarpį. 
LDK Birutės d-ja, atsikūrusi 
tremty, atgaivino ir tautinių 
drabužių idėją, plačiai propaga
vo ir net surengdama trejetą 
parodų su vertingomis premijo-

Dr. O. Baliūnienė ir S. Vizgirdienė 
madų parodoje. Nuotr. St. S. 
mis. Poetė Juzė Vaičiūnienė yra 
paruošusi tautinių drabužių stu
diją. Malonu būtų, kad biruti
ninkės paremtų jos išleidimą.

Prieš pora metų draugija įsi
gijo savo garbingos globėjos pa
veikslą, talentingai prof. A. 
Varno sukurtą. Paveikslas ati
duotas Čiurlionio galerijai su 
sąlyga — laisvai Lietuvai atsi
kūrus, patalpinti jį Karo mu- 
z ejuje Kaune. Valdyba išleido 
minėto paveikslo atvirutes. Ti
kisi jas išplatinti ir gautą pel
ną paskirti kultūros reikalams.

Ateinančių metų liepos mė
nesį LV s-ga Ramovė šaukia 
skyrių atstovų suvažiavimą. Ta 
proga valdyba nutarė sušaukti 
ir LDK Birutės visuotinį skyrių 
atstovų suvažiavimą. Tuoj po 
Naujų Metų bus sušauktas vi
suotinis narių susirinkimas.

Po informacinio pobūdižo pra 
nešimo susirinkimo pirm. V. Ge
nienė padėkojo v-bos pirm. M. 
Babickienei ir valdybos narėms: 
V. Kulikauskienei, J. Žitkuvie- 
nei( L. Dainauskienei ir V. Vai
tiekūnienei už iniciatyvą bei 
sėkmingą vadovavimą draugi
jai. Valdybai pareiškė g:lią pa
dėką už uolumą ir vieningą veik 
lą. gi visoms birutininkėms — 
už didelį pareigingumą ir gra
žią talką.

Po to įvyko kultūrinė popietė 

ir kavutė, atsilankius ramovė- 
nams ir svečiams.

l)aii Kuraičio paskaita ir filmas
Žinomas keliautojas Dan Ku

raitis, kęlis kartus apsukęs že
mės rutulį, lankęsis Nepriklau
somoje ir okupuotoje L’etuvoje, 
papasakojo savo įspūdžius, pa
iliustruodamas filmu. Jis 1938
m. Lietuvą rado žydinč’ą, aukš- 
ai iškilus’ą ekonomiškai bei kul 

tūriškai. Okupuotoje Lietuvoje 
lankėsi 1962 m. ir rado — nu- 
al;ntą, nuskurusią. Tvirčiausias 
Lietuvos pagrindas — žemės 
ūkis — suardytas, ūkininkai su
varyti į kolchozij nelaisvę ar į 
Sibirą ištremti. Trobes ai nere
montuojami. apgriuvę, stogai 
kiauri — nėra išaudų juos ap
dengti. Gimtojo Krestelio — 
Šaukoto vaizdas apšepęs: tur
gavietė krūmokšniais apaugusi 
— nėra ko parduoti ir nėra ką 
pirkti. Kitados buvę Šaukoto 
garsūs šv. Roko atla'dai su di
dinga procesija uždrausti. Baž
nyčia tyli.

Laisvos Lietuvos pažiba — 
naujai pastatytos mūrinės, erd
vios mokyklos — gimnazijos, 
progimnazijos, pradžios ir ama
tų mokyklos — dabar apšepu
sios, neremontuojamos. Skurdus 
ir nykus mūsų brolių ir sesių 
pavergtoje tėvynėje gyvenimas.

— Tačiau, tikėkime — prisi
kels ir naujai sužydės mūsų 
Lietuva, — užbaigė įdomią, ge
rai paruoštą paskaitą prelegen
tas Dan Kuraitis.

Jis yra parašęs ir išleidęs sa
vo atsiminimus ir kelionių ap
rašymus: “Magiškuoju kilimu 
į Vilnių”. Šia knyga ir su savo 
autografu apdovanojo susirin
kusius.

S. Oželienė

IŠ MOTERŲ PASAULIO
★ Lietuvių moterų klubų fe

deracijos Chicagos klubu narių 
susirinkime spal'o 8 d. Jaunimo 
centre išsamų pranešimą apie 
Brazilijos lietuvių veiklą padarė 
LMKF įgaliotinė Brazilijoje Ha
lina Didžiulytė - Mošinskienė.
★ Moterys kviečiamos regist

ruotis į uždaras rekolekcijas, 
kurias ves prel. dr. V. Balčiūnas 
Cenacle vienuolyne lapkričio 10 
d (6 vai. v.) — 12d. Registruo
tis galima pas; D. Augienę, E. 
Daugirdienę ir dr. J. Meškaus
kienę.
★ Washingtono lietuvių mo

terų klubo dabartinę valdybą 
sudaro: pirmininkė B. Tautvi- 
lienė ir narės: E. Kačinskienė, 
L. Eurkienė, S. Offrosimovienė, 
R. Viliamienė ir L. Platerienė. 
Klubas šiais metais numato su
rengti keletą paskaitų įvairio
mis temomis, o savo veiklos 
naują sezoną pradėti tradiciniu 
rudens koncertu - baliumi. Ba
lius įvyks lapkričio 18 d., 7:30 
vai. vakaro, Washington Hotel 
patalpose. Programai išpildyti 
pakviestas muziko Liudo Stuko 
vadovaujamas Žibuoklių sekste
tas. Kaip kiekvienais metais, į 
šį balių laukiama svečių ne tik 
iš Washingtono, Baltimorės ir 
apylinkių, bet ir iš tolimesnių 
Amerikos vietovių.
★ Z. Pupienė su talkininkė

mis organizuoja laimėjimų pa
skirstymą per dainuojančios 
Žymantų šeimos koncertą spa
lio 29 d. Jaunimo centre. Jį ruo
šia vaikų laikraščio “Eglutė” 
rėmėjai.
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