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AR TIK NEPASIKLYDOME 
TARP LIAUDIES MENŲ?

Visos tautos puošiasi, garbinasi 
ir giriasi menais. Juos vadina sa
vais menais. Menais savos liau
dies, savos tautos menais. Lyg 
viskas, kas paveldėta iš senovės 
(be senojo menininko parašo) ar 
tai būtų dievdirbio — drožinėto
jo, ar audėjo darbas, automatiš
kai atrodo yra lyg tautos nuosa
vybė, jos tautinis pasididžiavimas. 
Bet visu tuo ar kartais nesinau- 
dojam vien savo nūdienei kūry
binei tinginystei pateisinti? Lyg 
sakoma, štai ką mes turime vien 
tik iš nepasirašytųjų genijų, liau
dies menininkų arsenalo.

Pavadinkime visa tai mūsų tau
tos liaudies menu, po to harmo
nizuokime, sekime, perdirbkime 
ir tęskime tą stilių. Mat, kopijuo
ti ir harmonizuoti juk yra leng
viau. Ir nesukime sau galvos. Juk 
nėra čia ko daug naujai plėšytis, 
žongliruoti ir laipioti pavojingom 
cirko virvėm, kai turime toki gau
sų būrį senu (nepasirašytų) 
liaudies dovanų.”

Toks liaudies menas tarnau
ja dažnai net politiškai pa
sirodyti prieš kitus: “Štai, žiūrė
kite kokių tautiškai susipratusių, 
kilnių piliečių darbelių turime. 
O jūs? Ar turite?”

Lyg tie dievdirbiai, šaukštų rai
žytojai, verpėjai, kai kurie gal net 
nematę kito kaimo galo, neper- 
bridę net tam reikalui platesnio 
upelio, tylūs sėsliai, kai kurie net 
užtraukia prieš darbą ir po darbo 
“po burnelę”, būtų buvę jau tokie 
gudrūs, taip politiškai subrendę, 
kad ne tik savo tautą ir jos vis 
besikeičiančius vadus būtų supra
tę, bet net ir internacionalinę 
padėtį, jos politinę filosofiją pra
graužę smarkuoliai ir todėl savo 
darbeliais net Jungtines Tautas 
būtų geidę nustebinti ir savo tau
tos labui paveikti.

Todėl ar tik liaudies menas 
per daug nėra visų tampomas, net 

klaidingai suprastas? Net netiks
liai pavadintas?

Tiesa, kad visi mėgstame da
lyvauti menuose. Bet ne visi gali 
būti menininkais. Ne visi gali 
būti kritikais, ypač kūrybingais 
kritikais. Juk visai neegzistuoja 
toks dalykas, kaip proletariato 
menas? Ir pavadinimas “liaudies 
menas”, iš tiesų, atrodo, yra gana 
klaidinantis.

Vienintelis liaudies menas, ku
ris dabar egzistuoja (jo dar iška
sama) yra tai, ką žmonės prezer- 
vavo iš individualiųjų genijų dar
bų. Juk mažiau kaip genijus tik
rai išliekančio meno nesukūrė ir 
nesukurs. •

Ir tai kartu gal mus ir kitus 
pamoko, kad nereiktų vartoti nei 
“mūsų” meną, nei kitų tautų 
genijų vadinamą liaudies meną, 
sakysime, kad ir tokiems atkišti- 
niams, gal net menui netinka
miem, tiesiog nemeniškiem tiks
lams: kaip propagandai, arba kaip 
neapykantos rodymui kitų neken
čiamų tautų “liaudies” menams. 
Nepopuliarios tai mintys, bet 
gal vertėtų ir apie tai pamąstyti. 

P Mln.

V. K. Jonynas Hamletas
(Piešinys tušu, 1948 m.)

DIDŽIŲJŲ KLAUSIMU REIKŠMĖ
ANTANAS MACEINA

Čia spausdiname Antano Maceinos 
tik ką parašyto veikalo “Didieji dabar
ties klausimai” finalinį skyrių. Vei
kalą leidžia “Krikščionis gyvenime” 
knygų serija

Naujos mano knygos skaityto
jai, bę abejo, pastebės, kad anie 
trys dabarties klausimai čia yra 
svarstomi gana kritiškai. Auto
rius mėgino “ištirti dvasias”, ki
taip tariant, netikėti “kiekvienai 
dvasiai”, kuri sakosi esanti “iš 
Dievo”, kurios tačiau pasaulis 
mielai klausosi (plg. 1 Jn. 4, 1-5). 
Juk Kristus, būdamas ‘ženklas, 
kuriam bus prieštaraujama” (Lk. 
2,34), niekad nėra pasaulio pri
imamas užsidegus, nes Evangeli
ja ne tik skelbia, kad “Dievo Ka
ralystė priartėjo” (Mk. 1, 15), va
dinasi, kad išaušo naujas istorijos 
metas, bet sykiu ji ir šaukia: “Da
rykite atgailą” (t.p.), vadinasi: 
“Pasikeiskite”. Naujam istorijos 
metui reikia ir naujo žmogaus. Ir 
štai, šio atgailos šauksmo, šio vi
dinio pasikeitimo pasaulis kaip tik 
ir nenori priimti. Tai paliudija vi
sa dvitūkstantmetė Krikščionybės 
praeitis. Jeigu tad kuriuo nors me
tu neįprastai susižavima viena ar 
kita religine teorija, tai dažniau
siai dėl to, kad joje Kristus esti 
skelbiamas ne kaip kalavijo, bet 
kaip ramybės nešėjas, vadinasi, 
kaip toks, kokiu Jis pats nenorėjo 
būti (plg. Mt. 10, 34-36). Pasau
liui mielas, tačiau netikras, Kris
tus paprastai ir esti tokio susiža
vėjimo pagrindas.Nūn tiek pasau
lio sekuliarizacija, tiek evangelijų 
numitinimas, tiek Teilhard de 
Chardino evoliucinė filosofija bei 
teologija yra pasidarę šiandien 
pasauliui taip priimtini, jog tik 
šis vienas dalykas jau verčia mąs
tantį krikščionį suabejoti visų a- 
nų teorijų pagrindais ir pabandy
ti juos giliau patyrinėti Krikščio
nybės šviesoje. Tai ir buvo šios 
knygos uždavinys.

Baigdamas savo darbą, auto
rius norėtų dabar valandėlę stab
telti, žvilgtelti, tarsi nuo kalnelio 
viršūnės, atgal ir paklausti: Ką 
visa tai reiškia? Ką reiškia, kad 
mūsų dienomis pasaulis nudievi
namas, evangelijos paverčiamos 
idėjų rinkiniu, evoliucija paskel
biama mūsosios egzistencijos ly
timi? Visa tai juk nėra atsitikti
nybė. Tai greičiau kažkokio giles
nio dvasios perversmo proverža. 
Ką tad reiškia ši proverža? J ką ji 
nurodo? Ko ji iš mūsų reikalau
ja? — .Štai klausimai, kurie savai
me kyla ir prašosi knygos gale 
bent trumpai atsakomi, kad kriti
nė minėtų teorijų sklaida būtų 
pervesta į tolimesnį kūrybinį mū
sų ryžtą.

1.

Pasaulio sekuliarizacija, kaip sa
kyta, stipriai linksta į ateizmą — 
ne tuo, kad ji nudievina pasaulį 
kosmologinėje jo plotmėje, bet 
tuo, kad ji atitraukia jį nuo Die
vo ontologiškai, vadinasi, paskel
bia jį esant autonominį pačiu sa

vo buvimu. Pasaulis kaip Vieš
paties kūrinys čia dingsta. Jo vie
tą užima pasaulis kaip niekieno 
daiktas, kurį žmogus pasiima kaip 
savo nuosavybę. Nuosekliai tad 
pasaulio sekuliarizacijos akivaiz
doje visu svoriu ir išnyra Dievo 
problema. Tiesa, šiandien daug 
kalbama apie tikėjimą — apie jo 
vidinį patyrimą asmens viduje ir 
viršinį reiškimąsi visuomenės 
tvarkoje —, bet labai maža apie 
Dievą kaip tikėjimo objektą bei 
pagrindą. Viltinga religijos ateitis 
grindžiama tuo, esą krikščionija 
jau pasukusi visiškai kita linkme: 
ji nepasitenkinanti malda bei sak
ramentais, atgaila bei gerais dar
bais, bet reikalaujanti teisingumo 
socialiniuose ir tarptautiniuose 
žmonių santykiuose, kovojanti už 
žemiškojo gyvenimo gerinimą bei 
jo sąrangos keitimą ir veikliai re
mianti pagrindinių žmogaus tei
sių vykdymą. Tai regį ir pripažįs
tą net ateistai.

V. K. Jonynas Prisikeliančio Kristaus skulptūros detalė Jono V. Kiškio savo mirusios žmonos Onos
atminimui pastatytoje Šv. Onos koplyčioje, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Amsterdame, N. Y.

(Nuotr. V. Maželio)

Visa tai, be abejo, tiesa. Paki
tusios krikščionių sąmonės neigti 
negalima. O vis dėlto čia lieka 
neatsakytas pats pagrindinis klau
simas: kokios reikšmės visa tai tu
ri, jei Dievo nėra? Ir atvirkščiai. 
Sutikime, kad krikščionys minėtų 
darbų nedirbą, kad jie gyveną už
sidarę, kad pasaulio svetimybės 
priekaištas juos liečiąs teisingai. 
Sis priekaištas šiandien juk daro
mas tiek krikščionijos praeičiai, 
tiek tiem jos dabarties atstovam, 
kurie veiklą kultūrinėj bei sociali
nėje srityje menkai tevertina ar
ba yra jai net priešingi. Sutiki
me, kad visa tai irgi tiesa. Tačiau 
ir vėl: kokios reikšmės visa tai tu
ri, jei Dievas yra? Juk krikščionių 
veikla pasaulyje Dievo nesukuria, 
jei Jo nėra. Ir priešingai, krikščio
nių neveikia pasaulyje Dievo ne
sunaikina, jei Jis yra. Ateistai 
klysta, mėgindami krikščionių 
nuodėmėmis grįsti Dievo nebuvi
mą ir religijos neigimą. Tikintieji 

klysta, mėgindami krikščionių do
rybėmis grįsti Dievo buvimą ir re
ligijos reikšmę bei ateitį. Visi šie 
abiejų pusių mėginimai yra tik ta
da prasmingi, jei visų pirma iš
sprendžiame klausimą: Yra Die
vas ar Jo nėra? Ir štai, šitoje vie
toje mum kaip tik ir aiškėja, kad 
Dievo problema turi būti keliam 
bei sprendžiama visiškai kitaip. 
Tačiau kaip?

Pasaulio sekuliarizacija kaip tik 
ir atskleidžia šitąjį ‘kaip’.Visų pir
ma neigiamu atžvilgiu. Būdama 
pasaulio nudievinimas kosmologi
nėje bei antropologinėje plotmėje 
ir šiuo atžvilgiu (bet tiktai šiuol) 
pripažinta II Vatikano Susirinki
mo (plg. I, 235-36), sekuliarizaci
ja rodo, kad pasaulio regimybė nė
ra kelias į Dievą, nes šioje regi
mybėje Dievas, būdamas nereika
lingas, nesi reiškia ir todėl negali 
būti joje nė randamas. Pasaulio 
regimybė susiklosto pagal būtiny
bės ir laisvės pradus, kurių pa

kanka išaiškinti šios regimybės 
kilmei, pavidalam ir kaitai. Šia 
prasme sekuliarizacija reiškia dva
sios įžvalgą, kur Dievo rasti neį
manoma ir kur ankstesnis mąsty
mas klydo, Jo ieškodamas. Tai į- 
žvalga, kad jokia pasaulio regi
mybės sritis — nei kilusi iš būti
nybės (gamta), nei iš laisvės 
(žmogaus kūriniai) — savęs pla
čios neperžengia ir todėl objekty
viai transcendencijos neapreiškia. 
Subjektyvaus gi pergyvenimo — 
sakysime: gamtos grožio ar arti
mo meilės — nepakanka, kad jis 
galėtų būti pagrindas Dievo bu
vimui. Ir Dievui nesant, nėra jo
kio loginio prieštaravimo gamta 
grožėtis ar artimą mylėti.
Būdama betgi pasaulio nudievi

nimas ontologinėje srityje, vadi
nasi, neigdama pasaulį kaip Die
vo kūrinį ir šiuo atžvilgiu (tačiau 
irgi tiktai šiuol) II Vatikano Susi
rinkimo atmesta (plg. I, 15, 204, 
210, 211), sekuliarizacija jau vi
siškai teigiamai mum rodo, kur 
Dievo ieškoti, būtent: pasaulio 
kūriniškume. Juk jeigu tiesa, kad 
pasaulį Viešpats sukūręs iš nebū
ties, tai tokiu atveju Dievas kaip 
tik ir turi būtinu būdu atsiskleisti 
kūriniškoje pasaulio būties struk
tūroje, nes kūrinys yra logiškai 
negalimas be Kūrėjo. Kūrinys y- 
ra santykinė sąvoka. Esant vie
nam šio santykio nariui — mūsų 
atveju pasauliui kaip kūriniui —, 
turi būtinai būti ir kitas jo narys 
—mūsų atveju pasaulio Kūrėjas 

arba Dievas. Nuosekliai tad ati
dengus kūriniškąją struktūrą pa
saulio būtyje, savaime atsisklei
džia ir Dievo kaip Kūrėjo buvi
mas. Šia prasme sekuliarizacija y- 
ra didžiulis mąstančio krikš
čionies iššūkis: ji verčia mus on
tologiškai teigti tai, ką ji ontolo
giškai neigia. Ji skatina mus nuo 
pasaulio regimybės eiti į pasaulio 
gelmes, į pačią jo būtį ir joje ieš
koti veikalo sąrangos. Kaip Dievo 
kūrinys pasaulis juk būna kūri- 
niškai, vadinasi, jis būna kaip 
veikalas.

Tai ir yra išeities taškas Die
vo problemai. Tai mūsų meto ke
lias į Dievą; tiesa, naujas kelias, 
tačiau sekuliarizacijos akivazdoje 
vienintelis, jeigu norime šį dva
sios reiškinį ne tik kritiškai ver
tinti, bet ir kūrybiškai nugalėti. 
Kosmologinės bei antropologinės 
pasaulio sklaidos šiandien nepa
kanka, nes šioje srityje sekuliari
zacija yra teisi. Šiandien mum rei
kia ontologinės pasaulio sklaidos, 
jo būties kaip santykinės sklaidos, 
kuri ir turėtų iškelti dienos Švie
son šios būties kūriniškąją struk
tūrą, atsiskleis ir pasaulio sakra
liškumas, nes kūrimas kaip tiesio
ginis kūrinio santykis su Dievu 
padaro kūrinį šventą jo būtyje. 
Pasaulis nėra sakralinis savo re
gimybėje, bet jis yra sakralinis 
kaip kūrinys. Pasaulis nėra Die
vas, bet pasaulis yra Dievo. O vi
sa, kas yra Dievo, yra šventa sa
vaime. Tačiau Dievo yra pasaulis 
ne savo apraiškomis, bet savo bū
ties gelme kaip kūrinys. Todėl 
kaip kūrinys pasaulis ir yra šven
tas. Atmesdama pasaulį kaip kūri
nį, sekuliarizacija paneigia šį pa
čios būties šventumą ir tuo bū
du viską suveda į vieną pilką, kas
dieninę sritį, kurią vadiname pro- 
fanine: sekuliarizacija virsta pa
saulio profanizacija. Šiuo atžvil
giu ji yra irgi didžiulis iššūkis, 
skatinąs krikščionį atstatyti pasau
lio šventumą (eonseeratio mun- 
di), tačiau randant jį ne kosmo-

(Nukelta į 2 psl.)
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loginėje ar antropologinėje, bet 
ontologinėje srityje, vadinasi, ten, 
kur pasaulis yra grynas santykis 
su Dievu, vadinasi, kur jis būna 
kaip Viešpaties veikalas, o ne 
kaip gamtinės būtinybės ar žmo
giškosios laisvės padaras.

2

Evangelijų numitinimas yra 
pastanga suprasti Krikščionybę 
ne kaip įvykį, bet kaip idėją: įvy
kis čia turįs mitinio pobūdžio ir 
todėl reiškiąs ne tikrovę, o tik tą 
ar kitą mintį, galimą kartoti bei 
vykdyti tam tikru elgesiu visur ir 
visados. Šia prasme numitinimas 
susikerta su pačiu Krikščionybės 
pagrindu, būtent: su Dievo tapi
mu žmogumi Jėzuje Kristuje. Pa
brėždamas evangelijų istorišku
mą, II Vatikano Susirinkimas tuo 
pačiu paneigė numitlnimo teori
ją, vadinasi, mėginimą evangeli- 
jose pasakojamus įvykius laikyti 
vaizdiniu idėjų apvalkalu, o ne 
tikroviniais faktais (plg. I, 115 - 
116). Literatinių formų — istori
nis aprašymas, pranašystė, poezi
ja, parabolė—pripažinimas Šven
tajame Rašte neturi nieko bend
ro su mitu, nes ir literatinės for
mos gali kalbėti apie tikrovinius 
įvykius, nė kiek nesumenkinda- 
mos jų tikroviškumo, nors ir ne
būdamos tokios tikslios kaip gry
nas istorinis aprašymas. Sakysime, 
“Eiliuotinė Livonijos kronika” 
(13 šimt. pabaigoje) savo forma 
yra irgi poezijos kūrinys, pilnas 
stilistinių ano meto formulų ir ne
šamas šv. Augustino dviejų sant
varkų—civitas Dei et civitas dia- 
boli — idėjos. Ir vis dėlto jos “au
torius niekada sąmoningai nenu- 
krypo nuo teisybės ir negalėjo su
galvoti naujų dalykų... Kronikos 
tekstas rodo, kad jos autoriui buvo 
žinoma daugiau faktų, nei jis sa
vo poezijoje apdainavo” (Z. I- 
vinskis, Liet. Enciklopedija V, 3.- 
97). Argi ne tas pat yra ir su e- 
vangelijomis? Literatinė forma 
dažnai įvykį ne tik aprašo, 
bet ir aiškina, ieškodama giles
nės jo prasmės ir egzistencinės 
jo reikšmės, tačiau ji pati savimi 
anaiptol nepaverčia įvyko idėjos 
vaizdu arba mitu. Nuosekliai tad 
formalinė Šventraščio sklaida, 
taip labai įsipilietinusi dabarties 
egzegezėje, ir negali nieko esmin
go pasakyti apie pagrindinę e- 
vangelijų pastangą liudyti “įvy
kusius mūsų tarpe dalykus” (Lk. 
1,1) bei pabrėžti, kad šis “liudiji
mas tikras” (Jn. 21, 24). Šauk
damas! literatinių Šventraščio 
formų kaip įrodymo numitinimo 
reikalui, numitinimo teorija ne
pastebi šios pagrindinės evange
lijų pastangos — skelbti ne idė
jas, bet įvykius, nors ir nušvies
tus prisikėlusiojo Jėzaus šviesa.

Numitinimo akivazdoje užtat 
visu aštrumu iškyla apreiškimo 
problema. Kas yra apreiškimas: 
žodis ar įvykis? — štai klausi
mas, kuris virsta krikščionies iš
šūkiu numitinimo atžvilgiu ir 
kuriam spręsti numitinimas gali 
būti taip pat gera gairė, nuro
danti tiek neigiamą, tiek teigia
mą šio sprendimo pobūdį.

Neigiamu atžvilgiu numitini
mo teorija kreipia mūsų dėmesį 
nuo žodžio į įvykį. Mes taip la
bai jau esame įpratę apreiškimą 
vadini ‘Dievo žodžiu’, jog daž
nai nė nejaučiame kad šis ‘Die
vo žodis’ anaiptol nėra idėja ar 
mintis, bet įvykio skelbimas ar
ba pats įvykis kaip toks. Kitaip 
tariant, žodinė apreiškimo lytis 
yra išstūmusi mūsų sąmonėje j- 
vykinį apreiškimo turinį. Numi
tinimo teorija kaip tik ir yra į- 
vykio sąmonės aptemimo viršū
nė. Suvesdama evangelijų turinį 
j tam tikrų idėjų kerygmą, ši te
orija taip labai pabrėžia žodį, jog 
jis virsta vieninteliu apreiškimo 
būdu, iškreipdamas tuo ir patį 
apreiškimą, kaip jis yra Viešpa
ties duotas žmonijai. Čia todėl ir 
glūdi numitinimo teorijos reikš
mė: Ji skatina krikščionį iš nau

jo atsikreipti į apreiškimą ir iš 
naujo jį persvarstyti, patikrinant 
jo turinį. Vykdant šį uždavinį, 
galima gana lengvai pastebėti, 
kad apreiškimo tarpsnių pra
džioje visados esama įvykio ir 
kad Viešpaties nurodymai, įsaky
mai, pabarimai, grasinimai yra 
tik išvados iš ano pirmykščio į- 
vykio. Apreiškime žmonija esti 
pastatoma įvykio akivaizdoje ir 
turi jo atžvilgiu apsispręsti. O 
šiam apsisprendimui Viešpats 
nurodo būdų bei priemonių. Jo
se esama, be abejo, įvairių min
čių bei idėjų, tačiau jos niekad 
nėra be ryšio su anuo įvykiu. — 
Štai keletas trumpų pavyzdžių.

Pats pradinis apreiškimo daly
kas yra žmogaus puolimas, ap- 
sprendęs tiek jo prigimtį, tiek jo 
žemiškąją istoriją. Gali teologai 
bei egzegetai svarstyti ir ginčytis, 
kame glūdinti šio puolimo esmė 
ir kokiu būdu jis apimąs visus 
žmones net ir tuo atveju, jei šie 
būtų kilę iš nevienos poros. Ta
čiau joks krikščionis negali neig
ti, kad apreiškimas čia perteikia 
ne filosofinę idėją, esą blogis yra 
visuotinis dalykas, bet pasakoja 
apie visiškai konkretų įvykį (plg. 
Pr. 3, 1-5), kuriuo blogis kaip tik 
ir įsiveržęs į žmogaus gyvenimą 
(plg. Pr. 4, 5-8). Tarp Viešpa
ties kūrimo, kuris buvęs “geras” 
(Pr. 1, 10-13), net “labai geras” 
(Pr. 1, 31), ir žmogaus veikimo, 
kuris pasidaręs vargingas, skaus
mingas (plg. Pr. 3, 1-17) ir kal
tas (plg.Pr. 4, 13), kaip tik ir glū
di anas mįslingas įvykis, vadina
mas puolimu arba pirmaprade 
nuodėme. — Tas pat yra ir No
jaus atveju. Jeigu jo religiją, kaip 
kalbėta pirmame šios knygos 
skyriuje, ir laikome gamtine reli
gija, tačiau ir šiuo atveju Vieš
paties apsireiškimas vyko įvykio 
būdu. Dievas paskelbė Nojui be
siartinantį tvaną (plg. Pr. 6, 17), 
vadinasi, ne kokią nors idėją, bet 
tikrą gamtinę katastrofą, kuri 
nusiaubė ano meto žemės plotus. 
Jis sudarė su Nojumi ir visa gam
ta savotišką sutartį ir nurodė į 
vaivorykštę kaip šios . sutarties 
bei jos ištikimybės ženklą (plg. 
Pr. 9, 12-17), vadinasi, taip pat į 
įvykį, tegu ir grynai gamtinio 
pobūdžio. — Tas pat yra ir Vieš
paties sąjungoje su Abraomu. Ir 
čia Viešpats kalba ne apie kokias 
nors bendras idėjas ar dorinius 
pamokymus, bet pažada Abrao
mui kildinti iš jo didžią tautą ir 
duoti jai ištisą kraštą kaip jos 
gyvenvietę ir jos istorijos erdvę 
(plg. Pr. 15, 4-7), vadinasi, skel
bia įvykius, nors Abraomas ir ne
labai buvo linkęs visa tai tikėti 
(plg. Pr. 15, 8). — Mozės pa
siuntinybė yra ištisa istorinių į- 
vykių grandinė — nuo jo pašau
kimo dykumose iš degančio, bet 
nesudegančio erškėtkrūmio (plg. 
Iš. 3, 2), iš kurio Viešpats taip 
pat skelbė ne kilnias mintis, bet 
liepė eiti pas faraoną ir išvesti 
tautą iš Egipto (plg. Iš. 3, 10), 
ligi pat jo mirties Nebo kalne, 
nuo kurio Viešpats jam parodė 
“Visą žemę” (Atk. 34, 1), kadai
se pažadėtą “Abraomui, Izaokui 
ir Jokūbui” (34,4), vadinasi, 
kaip anos pradinės sąjungos į- 
vykdymą. Visa tolimesnė Izraelio 
tautos istorija buvo ne kas kita 
kaip įvairių įvykių pynė, per ku
riuos Viešpats reiškėsi, savo tau
tą čia globodamas bei laiminda
mas, čia atiduodamas priešam 
bei bausdamas. — Apreiškimo 
perkėlimas iš istorijos į asmenį 
taip pat prasideda įvykiu, būtent, 
Jėzaus Kristaus gimimu, patrau
kusiu paskui save kitus įvykius, 
kaip Erodo baimę netekti sosto 
ir iš to išplaukusias žudynes 
(plg. Mt. 2, 3-19), vėliau farize- 
jų bei žydų vyresniųjų sąmokslą 
prieš Kristų (plg. Mt. 21, 15; 26, 
4;Mk. 11, 18; Lk. 11,54,22, 2)), 
Kristaus nužudymą ir Jo prisikė
limą. Tolimesnė Bažnyčios, 
kaip ir anksčiau Izraelio tautos, 
istorija irgi yra ne kas kita kaip 
šiy įvykių plėtimas laika bai
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erdvėje, reikalaująs iš žmonių 
apsisprendimo jų atžvilgiu, kaip 
kad jo buvo reikalaujama iš Ado
mo, Nojaus, Abraomo ir Mozės 
su visais jo tautiečiais.

Dievo apsireiškimas žmonijai 
yra santykis, kuriame veikia ir 
Dievas ir žmogus; tai įvykio santy
kis. Todėl yra per maža ir net 
klaidinga apreiškimą vadinti 
‘žodžio klausymu’. Viešpaties žo
dis skelbia įvykį ir reikalauja 
veiklaus apsisprendimo šio įvykio 
atžvilgiu. Žodis čia yra arba įvy
kio paskelbimas, arba jo kaip jau 
įvykusio pranešimas, arba išva
da iš šio įvykio, nurodanti žmo
gaus elgesį jo atžvilgiu. Apreiš
kimo žodis niekad nėra žodis be 
įvykio, t. y. grynai filosofinė ar 
dorinė idėja, paskelbta atitrauk- 
tine lytimi viršum erdvės bei lai
ko. .Šiuo atžvilgiu numitinimo te
orija, stumdama šalin Evangeli
jos įvykių tikroviškumą, virsta 
didžiule teigiama krikščionies pa
skata šį tikroviškumą kaip tik pa
brėžti ir apreiškimą esmėje su
prasti kaip įvykį, o ne tik kaip 
žodį. Tai ir yra mūsų meto ke
lias į Šventraštį; kelias nevisiš
kai naujas, nes ir anksčiau buvo 
kreipiama daugiau dėmesio į tai, 
ką evangelijos apie Kristų pasa
koja, o ne į tai, kaip jos pasakoja. 
Tačiau šiandien šisai ‘ką’ numi
tinimo akivaizdoje yra pasidaręs 
ypatingai svarbus. Juk Šventraš
čio reikšmė bei vertė šiandien y- 
ra nuolatos keliama, jį atsidėjus 
tiriant moksliškai, jį platinant 
kiekviena proga (net viešbučiuo
se!), jį skaitant tiek pamaldų me
tu (Dievo Žodžio liturgija), tiek 
studijų būreliuose. Tačiau čia 
dažnai pamirštama, kad Švent
raštis yra reikšmingas bei ver
tingas ne tiek tuo. kad jis mum 
skelbia eilę dorinių bei socialinių 
idėjų, kiek tuo, kad jis mum pa
sakoja eilę tikrovinių įvykių, ap
sprendžiančių tiek asmeninį mū
sų pačių, tiek visos žmonijos li
kimą. Užtat dabartinis krikščio
nies uždavinys ir yra Šventraščio 
esmę, reikšmę bei vertę regėti 
kaip tik šiuose įvykiuose, o jo žo
dį suprasti kaip šių įvykių per
teikimą naujom kartom. Tik at
gaivinus įvykio sąmonę Šventraš
čio atžvilgiu ir šia ląmona pagrin

dus kelią į Šveptraštį, numitini
mo teorija galės būti ne tik kri
tiškai įvertinta, bet ir kūrybiškai 
pergalėta.
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Evoliucijos ir religijos santykis 
taip pat yra krikščionies iššūkis 
ir sykiu paskata šį santykį iš 
naujo permąstyti ir jį giliau su
vokti, negu tai regime P. Teil- 
hard de Chardino teorijoje. Evo
liucija šiandien yra skelbiama 
egzistencijos lytimi: ne tik gam
ta, bet ir žmonija būna išsivys- 
tydamos. Tai reiškia: jos būna 
vyksme, bet ne atbaigtame būs- 
me. Tačiau tą patį skelbia juk ir 
Krikščionybė. Ir jai žemiškasis 
gyvenimas yra buvimas pakeliui 
— in via, vadinasi, neatbaigtas, 
kintąs, siekiąs tam tikro tikslo ir 
tuo skiriąsis nuo amžinojo gyve
nimo kaip nekintančio būsmo— 
in termino. Užtat čai ir kyla 
klausimas: kas yra šis “pakeliui’ 
evoliucinei teorijai ir kas jis yra 
Krikščionybei? Atsakymas, for
maliai žiūrint, yra gana lengvas. 
Evoliucinei teorijai pasaulio 
vyksmas yra nuolatinė pažanga, 
apsireiškianti visatos vienijimu 
tiek pažinimo, tiek meilės srity
se. Krikščionybei pasaulio buvi
mas pakeliui yra išganymas — 
pirmoje eilėje mūsų pačių, o per 
mus ir viso gamtinio pasaulio 
(plg. Rom. 8, 19-23). Tačiau šis 
atsakymas tučtuojau pažadina 
tolimesnį ir jau patį svarbiausią 
klausimą: kas yra išganymas ir 
koks jo santykis su pažanga? Kal
bėdami apie išsivystymo ir kūri
mo santykį evoliucinėje teorijo
je, matėme, kad kūrimas yra su
prantamas kaip išsivystymo bū
das: Dievas kuria daiktus, juos 
išvystydamas arba, tiksliau kal
bant, leisdamas jiem išsivystyti 
ir tuo būdu kurti save pačius. 
Ten pat matėme, kad šitokia kū
rimo samprata negali atsispirti 
nei krikščišniškajai-religinei, nei 
filosofinei kritikai. Betgi šis kū
rimo ir išsivystymo tapatinimas 
kaip tik ir skatina mus pažvelg
ti į kitą evoliucinės teorijos idėją, 
būtent, į išsivystymo pažangą ir 
pasvarstyti, kaip ši imanentinė 

pažanga santykiuoja su Krikš

čionybės skelbiamu pasaulio iš
ganymu.

Evoliucinė, teorija, laikydama 
pasaulio vyksmą pažanga, savai
me yra nukreipiama į ateitį. Vi
sas jos dėmesys darosi sutelktas 
ne apie tai, kas buvo ar yra, bet 
apie tai, kas dar bus: išsivystymo 
atbaiga yra pagrindinė šios teo
rijos idėja. Šia prasme evoliucinę 
teoriją galima iš tikro laikyti 
eschatologine, nes galo (escha- 
ton) sąvoka čia vaidina spren
džiamąjį vaidmenį. Juk tik atbai- 
gos šviesoje galima kalbėti apie 
blogį kaip nepavykusios evoliuci
jos bandymus, nepaisyti atskirų 
nelaimių, nepabrėžti atskiro as
mens vertės ir net nesidomėti sa
vu išganymu. Laimingo galo a- 
kivaizdoįe visa tai nublunka, nu
stoja vertės ir net išnyksta, kaip 
yra išnykusios žemėje dinozaurų 
rūšys. Pati pažangos sąvoka rei
kalauja, kad pasaulio vyskmas 
būtų suprastas kaip nuolatinis 
kilimas aukštyn, nuolatinis to
bulėjimas, kuris vis labaiu api
mąs pasaulį ir galop pasiekiąs 
aukščiausio laipsnio, viską su
jungdamas su Omega kaip galu
tiniu savo eigos tašku. Nuosek
liai tad evoliucijos teologijai Die
vo Karalystė įvyksta istorijoje. 
Kaip kad kūrimas yra pačių daik-

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. Trečlad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4683

DR, K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 

led cal Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012

DR. VL, BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos ir California 

Valandos pagal susitarimą: 
Šeštad. nuo 2 iki 2:30 vai.

6 'kl 7:30 vai. vakaro.
Pirmad., antrad., ketvirtad. nuo 

Trečlad. Ir penktad. uždaryta.
Ofiso telef. 476-4042

Rezid. tel. VVAlbrook 6-3048

tų veiksmas, kaip žmogus net ir 
savuoju Aš ‘gema’ iš visatos me
džiagos, taip ir pasaulio atbaigi
mas arba, relig’škai kalbant, iš
ganymas esti pažangos įvykdo
mas kaip šiosios atbaigimas. Evo
liucinė eschatologija yra ima-1 
nentinė pačia savo esme. Pasau
lio pažanga yra—išganymo bū
das, kaip kad išsivystymas yra 
kūrimo būdas. Štai kodėl šian
dien. taip viltingai ir net džiu
giai kalbama, esą reikia tik, kad 
krikščionys taptų tikrais krikš
čionimis, ir pasauliui gresią pa
vojai praeisią savaime, nes Baž
nyčia savo veikla palenksianti vi
sa Kristui kaip Galvai (A. Huls-

DR, C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA »
Tel 695-053 — Elgli.

425 No. Liberty Street
Route 25, Elgin, Illinois

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West *l»t Street
Vai., pirm., ketv., 1 iki / popiet 
antr., penkt.. 1-5, treč ir šešt. til 
susitarus.

Dr. Ant. Kudoko kabinėta perėm»

DR, EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

'71)9 VVest 51 et Street
TEL. GR 0-2400

Vai pa^dl susitarimą pl**mad u 
ketv. l—4 ir 7—9; antrad. tr penk 
tad. 10—4: šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 785-4477 Rez. PR 8-8900

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

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6419 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rezzid. 'Jei. GI 8-0873

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

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

Ofiso Tel. PR 8-2220
Namą — rezid. — PRospect 8-9081
DR, JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K S A
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt. 

nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 Iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 tkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street

VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir p 
Iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečlad. ir 
šeštad. tik susitarus.

DR, ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ ir KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 South Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą.
Skambinti — 585-2525

Telef. veikla 24 vai.

Tel. REliance 6-1811
DR, WALTER J, KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. Ir 
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South tVcstcrn Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penk* 
nuo 11 vai iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo
11 vai. ryto lk 1 vai. p. p., šeštad 

11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168

Rez. tel. 239-2919

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P, KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avė., Cicero 
Kasdien — 8 vai. Ir 6—8 vai. vak.

> išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 tkl 4 popiet.

DR, MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso ir MsldaacUos)

.Valandai pagal susitartai*
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busch). Nauja žemė, apie kurią 
kalba Naujasis Testamentas 

: (plg. 2 Petr. 3, 13, Apr. 21, 1), 
evoliucinei teologijai išnyra iš 
pačios istorijos kaip aukščiausias 
jos pažangos vaisius. Jokio stai- 

| gaus istorijos galo, kurį tiek pats
Kristus (plg. Mt. 2, 43), tiek a- 
paštalai (plg. 2 Petr. 3, 10) vaiz
davo vagies įsilaužimo prasmeni- 
mi ir kuris turįs žemėje visa su
naikinti (plg. 2 Petr. 3, 10) evo
liucinė teologija nežino, nes ši 
mintis yra su pažanga nesuderi
nama. Pažanga yra prasminga 
tik tada, kai ji yra nuolatinė bei 
pasiliekanti. Todėl evoliucinė

(Nukelta j 4 pusi.)

Ofiso HE 1-1818 Rez. PR 6 98OI

DR, J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
1454 VVest 7lst Street 

(7lst ir Campbell Avė. kampas) 
Ofisas laikinai uždarytas, apie atl 

darymą bus pranešta vBllau

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba liėtuviškai

618 VV 71st St. — Tei. 737-5148 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact tenses”.
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

rel. Ofiso PR 6-7800; N—ną 925-7697 
Valandos tik pagal su Įtarimą

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGėNOLOGAS

9760 South Kedzie Avenue
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 vai. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Tel. 787-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus —

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 63rd Street 

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

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

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. GRovehill 0-0617
Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt nuo 12 Iki 2 vai. p. p. 
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8290
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12 
ryto. 2 tkl 8 vai. vak. Šeštad. 1 iki 
4 vai. vak. Treč. ir sekmad. uždaryta.

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 W. 59tb St. 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of Tel. HE 4-2123. Namą GI 8-6195
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Prllminčja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. ir šeštad. užždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak- penkt. ir šeštad. 2—4 popet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8I5O

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą,

DR, PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Ofiso tel- 767-2141 Namą 686-4850
Va.1.: pirm., aat», katv. 8—5 tr 6—8j 
penkt. 1—5, BeM, pagnA auaitarlm*.
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Menininkas reiškiasi visuomet 
ir visose sąlygose

Pokalbis su dail. V. K. Jonynu. Jo kūrybos 40 metų piūvis ir paroda New Yorke

Reguiem, klasės draugam
JULIJA SVABAITĖ

VYTAUTAS ALSEIKA 
New York

ti komitetas. Atidarymo metu, 
šalia šiltos Vliko pirmininko dr. 
J.K. Valiūno kalbos, Jonyno kū
rybą apžvelgė iš Bostono atvy
kęs dail. Viktoras Vizgirda. Šioji 
kalba verta didesnio visuomenės 
dėmesio ir ją reikėtų ištisai pas
kelbti. Parodoje buvo nupirkta 
daugiau kaip 10 paveikslų.

Galima pridurti, kad Jonyno 
darbų, jo kūrybos skerspiūvio pa
sižiūrėti, juo pasidžiaugti buvo 
atvykusių iš įvarių JAV vietų, 
kaip Los Angeles, Chicagos, ry
tinio pakraščio vietovių, buvo ir 
iš kitų kontinentų, tuo metu at
siradusių New Yorke. (P. Ožins- 
kas, iš Buenos Aires).

Žvilgsnis į 40 m. kūrybos piūvį

Parodoje buvo eksponuota ne
toli 150 V.K. Jonyno šakotos kū
rybos pavyzdžių. Joje lankytojas, 
lyg plačioje panoramoje, galėjo 
pamatyti dailininko kūrybą, nuo 
pirmųjų darbų nepr. Lietuvoje, 
Kaune, Paryžiuje (1932 m., 1939 
m. iliustracijos K. Donelaičio 
“Metams”), toliau — per Vak. 
Vokietijos — Freiburgo tarpsnį, 
į dar labiau išsišakojusį JAV — 
bių laikotarpį, nuo 1951 m. (me- 
ninikui atsiradus jau šio krašto 
krantuose).

Pats Jonynas teigia, kad paro
da buvusi sutvarkyta profesiona
liai, ir tai ne tik jo paties nuo
pelnas, bet ir eilės kitų talkinin
kų

Mums čia verta pažymėti, kad 
šioje kūrybinės mozaikos paro
doje lankytojai galėjo pamatyti: 
dvylika portretų, vėl dvylika me
džio raižinių (čia įeina Kauno, 
Paryžiaus, Freiburgo ir New Yor
ko darbai), toliau seka 11 daili
ninko atliktų Ex Libris. Paskui 
— Jonyno iliustracijos aštuoniom 
knygom bei įvairiems leidi
niams (ir vėl Europoje bei JAV 
atliktos) ir piešiniai. Litografijai

Iškilmės Amsterdamo kapinėse
New York. — Dailininkas, 

skulptorius Vytautas Kazys Jony
nas — nepaprastai užimtas me
nininkas. To laiko jam vis maža, 
nes, štai, teko paruošti New Yor
ke, pranciškonų Kultūros ži
dinyje buvusią jo kūrybos 40— 
jai sukakčiai paminėti parodą. 
Tik paskirų, eksponatų darbų pa
ruošimas, įrėminimas ir pan. a- 
tėmė bent kelis šimtus valandų. Į

O čia nauji užsakymai, priė
mimai, gi gegužės 30 d. dar kelio
nė į Amsterdamą, New Yorko 
valstijoje, kur, šv. Kazimieto ka
pinėse įvyko naujosios, šv. Onos 
koplyčios pašventinimo iškilmės. 
Tai, tiksliau — dail. Jonyno kop
lyčia, nes lietuvis menininkas, 
jau gerokai prasiskynęs kelią ir 
kitataučių tarpe, atliko tos kop
lyčios dekoravimo darbus.

Jonas V. Kiškis pagerbė 
žmonos atminimą

Lietuvis Jonas Kiškis, 1949 m. 
sukūręs auto dalių įmonę, joje 
sėkmingai dirbo su savo žmona
— Ona. 1968 spalio 7 d. jai mi
rus, Kiškis nutarė įamžinti žmo
nos atminimą lietuviško stiliaus 
koplyčia. Pasirinko dail. Jonyną 
New Yorke, Jamaicoje, meninin
ką, lietuviška ornamentika jau 
papuošusį bent 200 šio krašto 
koplyčių bei bažnyčių.

Taigi, gegužės 30 d. galutinai 
baigtas, pašventinimo iškilmė
mis, 26 pėdų puošnus pastatas 
kapinėse, koplyčia, kuri apjun
gia ir meną ir troškimą padėti 
žmonėms, liūdesio valandoje, ka
pinėse.

Kiškio iniciatyvą ir menininko 
Jonyno kūrybos darbą įvertino 
Albany vyskupas, Edwin B. Bro- 
derick, pašventinęs koplyčią. J. 
derick, pašventinęs koplyčią, kon- 
gresmanas Samuel S. Stratton ir 
Amsterdamo meras Gomulka. J. 
V. Kiškiui už koplyčios pastaty
mo mintį dėkojo šv. Kazimiero 
bažnyčios, Amsterdame, N.Y., 
klebonas Robertas K.. Baltch— 
Balčys.

Sėdintis Rūpintojėlis

Sv. Onos koplyčią kapinėse do
minuoja sėdinčio Kristaus — Rū
pintojėlio statula, virš jos — or
namentinis kryžius. Koplyčios 
šonuose matyti dvi reljefinės 
skulptūros, atliktos iš baltojo ce
mento — tai šv. Ona ir šv. Kazi
mieras, Amsterdamo lietuvių pat
ronas. Koplyčios grožį dar papil
do altorius, suderintas su kitais 
skulptūros darbais, bei skoningai 
kapinių koplyčios rimčiai pritai
kinti vitražai.

Vyt. Maželio nuotraukose ga
lima lengvai įžiūrėti lietuvio me
nininko dabartinę pamėgtą kryp
tį ir drauge pasidžiaugti vis gau
sėjančiais lietuviško liaudies 
meno pavyzdžiais įvairiose šio 
krašto vietose. Taipgi atžymėti- 
na Jono V. Kiškio iniciatyva — 
girtina, kai brangiųjų artimųjų 
atminimas įamžinamas meno pa
minklais, o ne kitais, lengvai už
marštin nueinančiais būdais.

Sveikiname ir dail. — skulp
torių Vytautą K. Jonyną, nes, 
matome, jo kūrybinės rankos dar 
nėra anaiptol pailsusios. Tai liu
dija ir ilgas su juo pasikalbėji
mas.

Parodą aplankė 600 žmonių
New Yorke įvykusią dail. V.K. 

Jonyno 40 metų kūrybinio darbo 
sukaktuvinę parodą aplankė, pa
lyginti, didelis žmonių skaičius
— apie 600. Ji vyko nuo š.m. ge
gužės 22 iki 31 d. ir ją suorgani
zavo New Yorko Skautams rem

I atstovauja keturi tik JAV-se, New 
Yorko apylinėse, atlikti darbai.

Nuo akvarelių iki didžiulių 
skulptūrų

Salia kukliai eksponuotų, Frei- 
burge 1947 m. atliktų puošnių
jų, nepaprastą sėkmę turėjusių 
pašto žnklų, anuometinėje pran
cūzų okupacinėje zonoje, lanky
toją, atrodo, labiausiai. sukaustė 
Jonyno akvarelės — kurių dau
guma, be kauniškių ar Freibur
go laikotarpio, sukurta JAV ry
tiniame pakrašty — New Yorke, 
Bostone, Cape Cod, Stony Brook, 
L. I., pagaliau — Kennebunk- 
porte, Maine.

Aliejinių darbų parodoje bu
vo eksponuoti — septyni. Nea
bejotinai kreipė dėmesį skulptū
ros, kuriom, atrodo, dailininkas 
dabar iš tikrųjų pasišventęs ir — 
visa savo kūrybine aistra. Visos 
jos iš aliuminiaus.

Tai 1969—1970 metų kūryba 
ir ji, galime tarti — globaliniu 
mastu užsimota.

Čia ir kankinio bareljefo pro
jektas šv. Petro Bazilikos Lietu
vių koplyčiai ir 1972 m. numa
tyta pastatyti,-Brooklyno kolegi
joje, skulptūra, šv. Kazimiero ka
pinių, Sydney, Australijoje, kapi
nių paminklinės skulptūros mo
delis, originalus skulptūros pro
jektas, numatytas 11 pėdų aukš
čio, dr. J. IR A. Kazickų reziden
cijai, pagaliau, — Vilniaus U- 
niversiteto 400 m. sukakčiai at
žymėti paminklinės skulptūros 
projektas.

Šalia jų rikiuojasi smulkesnio 
masto skulptūros, kaip šv. Pran
ciškus, Skausmas, Taika, Diana 
ir kt.

Kruopštumas, ištvermė ir ryžtas

Paroda įvyko ir jos jau nebėra, 
bet lieka dailininko kūryba. Rei
kia manyti, kad tokio masto ap
žvalginę parodą pamatys Chica
gos ir kitų telkinių visuomenė.

Detalė ii V. K. Jonyno apžvalginės parodos Kultūros židiny, New Yorke. 
Nuotr. V. Maželio

Dail. V. K. Jonynas savo apžvalginėje parodoje. Kultūros židiny, New Yorke. 
Nuotr. V. Maželio

Baigiant šiuos kelis žodžius a- 
pie New Yorke buvusią parodą, 
verta pacituoti A. Rannito žo
džius iš jo 1947 m. parengtos mo
nografijos apie dail. V.K. Jony
ną.

“Gabumas, kruopštumas, iš
tvermė ir ryžtas be atodairos nu
galėti visas technines sunkeny
bes ir sutrupinti kliūtis, toji gai
valinga darbo meilė, tai vis pa
galbinės jėgos, kurias gamta su
teikė ir taip jau apdovanotam 
dailininkui, kad kovoje su me
džiaga vestų jį į pergalę. Jis nie
kad nėra drovėjęsis būti meiste
riu, o ne genijum.”

Iš tikrųjų, stebina dailininko 
darbštumas, ryžtas, jo sugebėji
mas apvaldyti medžiagą. Neste
bina tad jo pastarųjų dviejų 
dešimtmečių sėkmė ir savųjų ir 
svetimųjų tarpe.. Juk, štai, šiais 
metais minime kūrėjo darbo šia
me krašte 20-ją sukaktį.

Jau ir todėl ir ypač ryšium su 
40 m. kūrybos sukaktim rūpėjo 
ne tik susipažinti su jos praeities 
plėtra, bet ir ypač su menininko 
pažiūromis, nuomonėmis, į jo ša
kotą meninę kelią.

Dėl to ir atsirado šiandien pra
dedamas spausdinti šis pokalbis 
su judriuoju lietuviu — kūrėju. 
Parodoje buvo ir .... nuklydimų

Pokalbis vyko dailininko bute, 
Jamaicoje, New Yorko Queen da
ly, 168 gatvėje. Paklaustas dėl 
New Yorke surengtos jo darbų 
apžvalginės parodos, Jonynas pa
žymėjo:

— Darbo ėmiausi todėl, kad 40 
metų jau yra gražus glėbys lai
ko, kuriame reiškiausi kaip dai
lininkas. Parodoje buvo išstatyta 
beveik kiekviena mano kūrybinė 
pakraipa, ieškojimai arba... nu
klydimai. Buvo ir mano taip ais- 
tingai pamėgta skulptūra.
Kūrybos pradžia —1930 metais

V.K. Jonynas apie pirmuosius 
savo kūrybinio kelio metus Kau
ne papasakojo taip:

— Daugeliui Lietuvoje, tik
riausiai, dar liko atmintyje ir ne 
vienas, tur būt, prisimena 1930- 
sius metus, anuomet vadintus 
Vytauto D. metais. Tuomet aš, 
būdamas visiškai jaunas daili
ninkas, laimėjau Vytauto D. pla
kato pirmąją premiją. Šis plaka
tas anuomet buvo puošęs gele
žinkelių stočių bei įvairių kitų 
vietų laukiamuosiuos bei kitas 
patalpas. Po to, tais pačiais 1930 
metais, aš dalyvavau Kaune, Vy

tauto D. muziejuje surengtoje 
Jaunųjų dailininkų parodoje. 
Nuo šitos datos prasidėjo mano 
kūrybos laikotarpis ir šiandien 
jis jau pasiekė 40 metų ribą. (Čia 
galima priminti: 1923—1929 Jo
nynas mokėsi Kauno meno mo
kykloje).

Du aukso medaliai lietuviui 
Paryžiuje

— Tamsta, profesoriau, 24 me
tų amžiaus būdamas, dar anais 
Kauno laikais išvykote į Paryžių?

— 1931 m. rudenį išvykau stu
dijų tęsti į Paryžių. Studijavau 
dviejose meno mokyklose, per 
ketverius metus jas abi baigiau, 
gilindamas savo žinias grafikos 
mene, vidaus dekoravime, baldų 
konstrukcijoje ir skulptūroje. Bai
gęs studijas Paryžiuje, suruošiau 
savo darbų — grafikos ir skulptū
ros — parodą, Zack galerijoje. 
Spauda palankiai įvertino. Be
rods, buvau ar ne tik pirmasis 
lietuvis — studentas, dailininkas, 
kuris, baigęs studijas, drįso čia 
surengti savo jaunystės darbų pa
rodą.

Grįžau į Kauną 1935 m. vasarą 
ir nuo 1935 m. rudens įsijungiau 
į Kauno Meno mokyklos moky
tojo. pareigas ir ten dėsčiau be
maž iki išvykimo iš Lietuvos.

1936 m. buvau pakviestas rei
kalų vedėju anuomet organizuo
toje tarptautinėje parodoje Pary
žiuje, 1937 metais. Ten, Pabaltijo 
paviljone, mes, lietuviai, turėjo
me savo skyrių.

Šioje parodoje laimėjau du auk
so medalius už grafiką ir vieną 
garbės diplomą už baldų projek
tus. Parodoje buvau ir tarptauti
nės jury komisijos skulptūros sek
cijos nariu.

Kai latviai Rygoje išpirko 
visą parodą

— Manau, dar daug kas prisi
mena su pasigėrėjimu, Tamstos 
iliustruotus Donelaičio “Metus”. 
Ką dar galite pasakyti apie savo 
kūrybą tuometinėje Lietuvoje?

— Grįžęs į Lietuvą — pasako
ja dail. Jonynas — jau 1938 m., 
Švietimo ministerijos buvau pa
kviestas iliustruoti K. Donelaičio 
“Metus” — juos užbaigiau 1939 
metais. (Dail. nenurodė, už 
tą darbą laimėjęs Lietuvos vals
tybinę premiją...V.A.). Kaip žino
te, tais pačiais metais prasidėjo

(NuiMita j 4 pual,)

PASKUTINĖJE REPETICIJOJ

Jūs niekada neišmokot
Sunkių matematikos formulių.
Kai už lango erškėčių šakos 
žaidė bažnyčios bokštais...

Paskutinėje repeticijoj
O sanetissima, o sanetissima,
Trisdešimt dveji metai,
Kada vėl susitiksime?..

Darda plentu vežimai,
Pilni grūdų ir granatų,
Rankoj ugnis ir parakas, 
Žarijom žėrinčios akys.

Ant gimnazistiško kaklo,
O sanetissima, o sanetissima,
Jauna ir nepatyrusi
Mirtis raudonu apsiaustu...

JUODUOSE RŪBUOSE LAKŠTINGALOS

Juoduose rūbuose lakštingalos 
Per naktį prie tavęs budėjo, 
Nes miestui neužteko angelų, 
Jų peršauti sparnai byrėjo

Virš turgaus išdraskytų palapinių,
Virš upės mėlynos krutinės,
Virš telefono kabančių vielų,
Virš balso nukirsto: alio... alio...

ŽYDINČIŲ ŽIRNIŲ LAUKUOS

Ten mirtis jau kloja patalą 
Žydinčių žirnių laukuos.
Kvepia žalia pagalvė
Ir vabalėlių choras
Reųuiem, reųuiem...

Reųuiem, reųuiem
Draugiški žemės gyventojai, 
Juodomis sutanomis, 
Katakombiškom akim.

Reųuiem,
Juodą Komuniją
Tavo palaimintai burnai...
Skamba, skamba ir skamba
Miniatūrinių
Bažnytėlių varpai...

REQUIEM AKACIJŲ ALĖJAI

Reųuiem akacijų alėjai.
Sporto aikštės vaikiškiem veidam. 
Seno miesto negrįstom gatvelėm 
Ir apleistiem, užmirštiem kapam...

Viskas žuvo, mano drauge, viskas žuvo. 
Nebėra nei vakar, nei šiandien...
šaltos rankos šizofreniškam gegužy 
Moja saulės laikrodžiui sudiev...

MAN PRIKĖLĖT IŠ NAUJO

Man prikėlėt iš naujo
Tą elegišką jausmą
Gimnazijai,
Kurios griuvėsiuose vėjas 
Tebeskaito istoriją...

Už raudono mūro susėdę,
Šildosi saulėje seneliai.
Gal tai tu ?
O gal aš ?

Albinąs Baranauskas,
Štai, neša, klupdamas, dešimtį 
Sunkių filosofijos knygų. 
Susimąstęs, plonas vaikutis. 
Kišenėje,
Suglamžytoj kepurėj 
Gimnazistiški eilėraštukai.

PASKUTINĖ PERTRAUKA

Ant peiliukais išraižyto suolo 
žaidžia plunksnomis
Du poetai.
O mirtis juokinga sėdi suole
Ir nerimsta kaip dūšia be vietos.

Tavo rankoj dvylikta ir paskutinė 
Plunksna. O jinai
Tarp neištaisytų ekstemporaHų 
Skaito sąmokslą Catilinos.
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eschatologija ir regi istorijos pa
baigą lėtame pažangos atbaigi
me, o ne staigioje bei visa griau
nančioje katastrofoje.

Tačiau kaip tik šia istorijos 
pabaigos samprata evoliucinė te
orija ir skiriasi nuo Krikščiony
bės. Tiek, evangelijos, perteikda- 
mos Kristaus pranašavimą apie 
pasaulio galą (plg. Mt. 24, 20- 
31; 25, 31-46. Mk. 13, 34-37; Lk. 
21, 25-28), tiek šv. Jono Apreiški
mas, vaizduodamas mūsosios is
torijos eigą bei (jos išsimezgimą, 
kalba apie tris dalykus: 1. apie 
vis didėjantį Bažnyčios stūmimą 
iš viešojo gyvenimo ir net apie 
jos augantį persekiojimą, 2. apie 
gamtinės ir kultūrinės santvar
kos sudužimą ir su juo susijusius 
įvairius negandus ir 3. apie Kris
taus kaip Teisėjo pasirodymą ir 
žmoniją perskiriantį Jo sprendi
mą. Tai esminiai krikščioniško
sios eschatologijos pradai. Šie pra
dai betgi aiškiai sako, kad įšga+ 
nymas kaip vyksmas anaiptol nė
ra nuolatos auganti pasaulio 
pažanga meilėje bei pažinime, 
taikoje bei sutarime, bet, atvirkš
čiai, tai auganti įtampa tarp tų, 
kurie apsisprendžia už Kristų, ir 
tų, kurie apsisprendžia prieš Jį. 
Jokios visa apimančios pažangos 
žemiškajame gyvenime Krikščio
nybė nepažįsta, nes ji nuolatos 
atsimena Kristaus žodžius: “Tar
nas nedidesnis už savo valdovą: 
jei jie mane persekiojo, persekios 
ir jus” (Jn. 15, 20). Bažnyčios 
santaikos su pasauliu tarpsniai 
yra trumpi ir apgaulingi. Jų me
tu Bažnyčia dažniausiai tiek su
pasaulėja, jog darosi viešiem pri
imtina ir net miela. Tačiau kai 
tik jį atsimena tikrąją savo pa
siuntinybę ir pamėgina supasau
lėjimu nusikratyti, tuojau pat 
susilaukia ujimo, priespaudos ir 
persekiojimų. Ir juo pasaulis da
rosi vieningesnis, juo Bažnyčios 
priespauda darosi planingesnė 
bei sistemingesnė. Religinio eku
menizmo akivaizdoje auga ir an
tireliginis ekumenizmas. Kas to 
neregi, tas iš tikro nesuvokia 
krikščionįškosos, eschatologijos. 
Istorijos eigos ir jos galo atžvil
giu evoliucijos teorija yra gal la
biausiai nutolusi nuo religijos 
tikrovės. Įsisąmoninti šį skirtu
mą ir išmąstyti jį ligi pat pačių 
galutinių išvadų, ir yra vienas iš 
dabartinių krikščionies uždavi
nių evoliucinės teorijos akivaiz
doje.

savaime pažadinamos ir kurios 
laukia teigiamo bei išsamaus 
sprendimo kūrybinių mūsų dar
bu.

Šias probelmas nurodyti vertė 
autorių du dalykai. Visų pirma 
jis nenorėjo susilaukti priekaiš
to, esą jis tik kritikuojąs dabarties 
teorijas, nepateikdamas savo po
zityvaus sprendimo. Be abejo, 
kritiškai vertinant tą ar kitą pa
žiūrą, nėra galima jos spręsti vi
su plotu. Nuosekliai tad ir ši 
knyga jau iš pat pradžios neturė
jo tikslo pasaulio sekuliarizaciją, 
evangelijų numitinimą ir evoliu
cijos bei religijos santykį svarstyti 
pozityviu atžvilgiu, kalbant on
tologiškai apie pasaulį kaip 
Viešpaties kūrinį, sklaidant eg- 
zegetiškai Šventraštį kaip įvykių 
kerygmą ir nagrinėjant teologiš
kai išganymą kaip Viešpaties 
malonę bei teismą. Ir vis dėlto 
reikėjo visus šiuos klausimus 
bent trumpai paminėti. Skaityto
jas turėjo patirti, kad pozityvaus 
anų visų dalykų sprendimo iš 
tikro esama ir kad šis sprendi
mas kaip tik yra mūsų laiko rei
kalavimas, jei norime ne tik mur
mėti, bet ir kurti. Didieji dabar
ties klausimai, kaip sakyta, yra 
pakitusios dvasios proverža; dva
sios, linkstančios į ateizmą, į mo- 
ralizmą ir į progresizmą. Užtat 
mum ir kyla pareiga atsakyti j 
šią proveržą Dievo tikrovės, ap
reiškimo turinio ir išganymo po
būdžio sklaida. Kokia linkme ši 
sklaida turėtų būti vykdoma, au
torius kaip tik ir norėjo nurody
ti užbaigos žodyje. Įvado žodyje 
jis nurodė savo darbo metodą.

turinį, orga- 
anų klausimų

kuris nulėmė

Šalkauskis yra teigęs, kad 
pergali liaudinį savo kul- 
laipsnj ir pakyla į nacijos 
tik tada, kai pradeda daly- 

anttatuinių

mintį, kad tautos didumas ar ma
žumas čia yra antrinis dalykas. 
Svarbiausia yra ryžtas pfalaužti 
gryno pasisavintojo padėtį ir im
tis kūrybiškai jungtis j bendrą 
žmonijos darbą.

T tą tad ryžtą autorius ir, nori 
užbaigęs žodžiu paskatinti visus 

I mū: ų mąstančiuosius krikščionis, 
■ pirmoje eilėje tuos, kurie specia- 
; liai religinę sritį tyrinėja arba a- 
pie ją mąsto. Mes turime jau 
.gražų būrelį kultūrininkų, kurie

problemų dalyvauja įvairių kitų anttauti-

(Užbaigos žodyje jis nurodo toli
mesnio uždavinio 
niškai kylantį iš 
svarstymo.

Antras dalykas,
šių problemų paminėjimų, buvo 
autoriaus noras sudominti jomis 
mūsų jaunus mąstytojus — filo
sofus, o ypač teologus. Savo me
tu St. 
tauta 
tūros 
rangą 
vauti
sprendime. Šiam reikalui yra vi
sai nesvarbu, ar tauta yra dider 
lė ar maža, nes ir maža tauta — 
ir net jos dalis — gali teikti sa
vo įnašą anų problemų spren
dimui ir tuo būdu pergalėti gry
ną savinimąsi to, ką kiti yra su
kūrę. Tai tinka visom pro
blemom. Tai tinka ir religinėm 
problemom. Ir religinės proble
mos yra anttautinės, nepaisant 
to, kad Bažnyčia savo regimo
mis lytimis šiandien ir tautėja. 
Todėl ir religinių problemų 
sprendimas padaro tautą nacija, 
išvesdamas ją, iš pirminio liau
dies tarpsnio, kurio metu daug 
savinamasi, o maža kuriama. O- 
landija yra ryškus tokio dalyva
vimo ir todėl tautinio subrendi
mo pavyzdys. Olandijos katali
kai, ilgus laikus buvę tik pasyvūs 
pasisavintojai svetimų vertybių, 
pastaruoju metu nuostabiai kūry
biškai atbudo religinėje 'Srityje ir 
pasiekė tokio laipsnio, jog jų te
ologija šiandien yra iš tikro Eu
ropoje pirmaujanti. Galima nesu
tikti su atskirais šios teologijos 
sprendimais, tačiau negalima 
neigti jos kūrybinio pobūdžio ir 
tuo pačiu jos įnašo anttautinėm 
problemom. Olandijos pavyzdys 
kaip tik ir patvirtina Šalkauskio

nių problemų sprendime — gam
tamokslio, psichologijos, kalboty
ros, literatūros, meno, — tačiau 
vargu ar galėtume kalbėti apie 
dalyvavimą antautinių proble
mų sprendime religinėje srityje. 
Tuo tarpu ši sritis šiandien nė
ra nė kiek mažesnės vertės tiek 
žmonijai, tiek pačiai mūsų tau
tai. II Vatikano Susirinkimas, at
vėręs naujų kelių Bažnyčiai, bu
vo ne tik kitiem, bet ir mum. To
dėl ir mum reikėtų ne tik pasy
viai įsisąmoninti, kas šiuo Susi
rinkimu pradėta, bet ir kūrybiš
kai išvystyti jo mintis, atsilie
piant į visa tai, kas šiandien yra 
keliama anttautinėje plotmėje, 
sykiu nesibijant didesnių užmo
jų bei drąsesnių sprendimų. Šiam 
uždaviniui naujoji mūsų mąsty
tojų karta, išaugusi užsienyje, 
vadinasi pasisavinusi kitų laimė
jimus ir atsivėrusi kelią į šiuos lai
mėjimus studijų platumu bei kal
bų turtingumu, kaip tik ir yra 
geriausiai pasiruošusi ir tuo pa
čiu labiausiai pajėgi. Sykiu ji y- 
ra šiam uždaviniui pašaukta ir 
net įpareigota: tai vienas iš pat
riotinių jos uždavinių. Daugiau 
negu prieš 35-rius metus šios 
knygos autorius yra parašęs žo
džius, kuriais jis norėtų prabilti

Grupė dailininkų V. K. Jonyno apžvalginės parodos atidaryme Kultūros židinyje, New Yorke, gegužės mėn. 22 d. 
Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Jonyno studijos partneris D. Shepherd, .1. Treinienė, V. K. Jonynas, VLIK’o pirm, 
dr. K. Valiūnas, A. Vitkauskaitė - Merkei*. Antroje eilėje: M. Žukauskienė, EI. Urbaitytė., A. Elskus. K. Žoromskis, 
J. Sodaitis, Gedvilienė, Rūtenis, C. Janusas. Nuotr. V. Maželio
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Kokia tada yra didžiųjų dabar
ties klausimų reikšmė? Visų pir
ma ta, kad jie mus nuteikia 
kritiškai, ragindami mus per
svarstyti pagrindus visų tų teori
jų, kurios šiandien pasaulio pri
imamos beveik be jokios kritikos, 
būtent: pasaulio nudievinimą li
gi pat jo būties gelmių, evangeli
jų pavertimą vien dorinių idėjų 
rinkiniu ir išsivystymo sutapdy- 
mą su kūrimu, o pažangos — su 
išganymu. Iš kitos pusės anie vi
si klausimai nuteikia mūs kūry
biškai, skatindami mus atsigręž
ti į visa tai, ką jie neigia, ir mėgin 
ti šį neiginį paversti pagrįstu bei 
išvystytu teiginiu. Konkrečiai 
kalbant, sekuliarizacija mus ska
tina iš naujo kelti bei spręsti Die
vo problemą ir tuo būdu teigia
mai spirtis vis labiau plintan
čiam ateizmui — ne tik psicho
loginio dialogo, bet ir* ontologi
nio svarstymo būdu; evangelijų 
numitinimas skatina mus suvok
ti Šventraštį kaip įvykių skelbi
mą ir kelti šį įvykinį jo turinį 
aikštėn visais galimais būdais, 
keliant tuo pačiu iš naujo ap
reiškimo problemą, evoliucijos 
teorija ragina mus visu griežtu
mu svarstyti išganymo proble
mą, įžvelgiant skirtumą tarp evo
liucinės ir krikščioniškosios es
chatologijos ir suabejojant dabar 
taip madiniu optimizmu ateities 
atžvilgiu. Tai pagrindinės prob
lemos, kurios anų klausimų yra

Nuotrauka Algirdo GrigaičioAbstrakčioji fotografija
A. Grigaičio nuotraukų paroda vyksta Jaunimo centre Chicagoje, nuo 
birželio 12 iki, 20 d. Supažindinimas su paveikslais šį sekmadienį (bir
želio 13 d.) 4 vai. popiet.

į mūsų naująsias kartas ir tuo 
apčiu užsklęsti šią knygą: “Žmo
nijos gyvenimas rymo ant tam 
tikrų idėjų, kurios istorijos vyks
me pamažu skleidžiasi ir nuo ku
rių priklauso vienoks ar kitoks 
žmonijos likimas. Subrendusi 
tauta negali nedalyvauti jų aiš
kinime ir vykdyme, nes jų iš
sprendimas jos pačios gyvenimui 
duoda kryptį bei prasmę. Kaip 
žmogaus asmuo pilnai subręsta 
ir įprasmina avo gyvenimą, tik 
dirbdamas antasmeniniam tiks
lam, taip tauta pateisina.savo bu
vimą ir įprasmina savo kultūrą, 
tik aktyviai dalyvaudama ant- 
tautinių uždavinių vykdyme. Vi
suotinės reikšmės problemų 
sprendimas atbaigia tautos tapi
mą nacija”. O kasgi galėtų neig
ti, kad religinės problemos yra 
netekusios visuotinės reikšmės? 
Kas galėtų atsitverti nuo jų 
sprendimo ir tikėtis, kad toks at- 
sitvėrimas nekenkia tautiniam 

i reikalui? Šios tad'įžvalgos ir šip 
, kūrybinio ryžto rries ir tikimės 
sulauksią iš naujosios mūsų mąs
tytojų kartos.

50 M. NUO F. DANIUSEVI- 
CIAUS MIRTIES

Teturėdamas tik 30 m. Kaune 
1921 m. gegužės 31 d. mirė kun. 
F. Daniusevičius, studijas išėjęs 
Petrapilio dvasinėje akademijoje. 
Ukmergės Saulės gimnazijos kape
lionas, organizavęs gimnazijos iš
laikymą, vėliau, gimnaziją suvals
tybinus — jos direktorius. Orga
nizavo darbininkus, moteris, šau
lius, savo tauriu charakteriu ir pe
dagoginiu sugebėjimu turėjęs daug 
įtakos’ į jaunimą.

Baltų kalbotyra ir baltų išeivijos
grožinė literatūra mokslininkų

suvažiavime Monrealyje
lifornijos universiteto. 
David Robinson, iš Ohio 
tybinio universiteto, skaitė pa
skaitą: ”The Neo-Acute in Li
thuanian”, prof. Henning An
derson. iš Harvardo, "Lithua- 
nian Dialectology and Linguis- 
tic Typology,” prof. Gordon B. 
Foord, iš Northwestern Univer
sity, lllinois: “Some Remarks 
About Simon Vaišnoras’ Žem
čiūgą Teologiška or Margarita 
Theologica of the Year 1600” ir 
prof. Jin Marvan, "Structure of 
the Cases in Modern Lithuanian 
and Its Formai Exponents (an

Meninininkas reiškiasi visuomet 
ir visose sąlygose

(Atkelta iš 3 puBl.)
karas, atnešdamas naujas ir man 
svetimas problemas...

Tačiau ir karo metais tebeilius- 
travau — Petro Cvirkos “Žemę 
maitintoją”, tęsiau čekų užsaky
tas iliustracijas Goethės “Jaunojo 
Verterio kančioms”. Išraižiau Za
pyškio bažnyčios, Nemuno - Ne
ries santakos ir kitus pavienius 
medžio raižinius.
. 1944 metais, kiek atmenu, lat
viai Rygoje surengė rpano grafi
kos darbų parodą, kurioje buvau 
išstatęs 52 darbus. Mano didžiau
siam nustebimui latviaį nupirko 
visą parodą ir dar iš Kauno rei
kėjo vežti papildomų kūrinių — 
jie nupirko, viso labo — 58...

Dar labiau nustebintas latvių 
spaudės šiltu priėmimu ir pabrė
žimu, kad aš savo kūryboje jiems 
atrodžiau — labai lietuviškas. 
(Dar papildomai pridurtina tai, 
kas dail. nutylėta: 1941— m. 
jis buvo Kaune taikomosios dai
lės instituto direktorium, be to, 
1936 - 1914 m. Lietuvos kultū
ros paminklų apsaugos konser
vatorium, vėliau ir įstaigos vir
šininku. 1938 m. buvo Prancūzi
jos apdovanotas Garbės legiono 
karininko laipsnio ordinu.)

Rytų vėjas ir — Vokietija
— Audringas pokario laikotar

pis Tamstą nukreipė į Vakarus, 
Vokietijon. Tamstos veikla sto
vyklinėmis sąlygomis — ji juk

nebuvo palanki meno vertybėms 
kurti?

— Taip, papūtus atšiauriam 
vėjui iš rytų, atsiradau su šeima 
Vokietijoje ir jau 1946 metais ė- 
miausi organizuoti Freiburgo 
mieste (Breisgau), prancūzų zo
noje — Meno institutą.

Bijočiau pasakyti, kad, tur būt, 
meno vertybėms kurti niekados 
nebuvo palankus laikas. Tačiau 
tie, kuriems kūryba yra ne pra
moga, o gyvenimas — jie visuo
met ir visose sąlygose randa ga
limybes* reikštis.

Ir čia dailininkas, skulptorius, 
būsimas pašto ženklų autorius, 
pasakoja apie savo darbus, kūry
bą Freiburge, Vokietijos pietva
kariuose, apie savo parodas, nau
jas knygų iliustracijas, apie tai, 
kaip jis rėmė gabiuosius lietuvius 

—rašytojus, anuomet gyvenu
sius Freiburge.

Prasidės kelionė į naująjį Pa
saulį, ir ten Jonynui atsivers nau
ji horizontai. Ta proga jis nepap
rastai įdomiai išdėstys savo pažiū
ras jo pamėgtos skulptūros, dai
lininko paskirties ir kt. klausi
mais. Stebėsime vaizdą žmogaus, 
kuris, atkaklumo, darbštumo, 
ryžto dėka nebuvo palaužtas, at
virkščiai — pasiekė aukštumų, 
kurios jau pateisina jo žodžius 
apie “visas sąlygas, kuriose me
nininkas gali reikštis.”

(Pabaiga kitą šeštadienį)

Siaia metais, gegužės mėnesio
5-9 dienomis Montrealyje, Ka
nadoje, įvyko šiaurės rytų pa
kraščio slavistų konferencija, 
organizuojama American Asso
ciation for the Advancement of 
Slavic Studies. Ištisa eilė pa
skaitų toje konferencijoje buvo 
skirta ir kitoms, ne slavų, rytų 
Europos tautoms. Du atskiri 
moksliniai posėdžiai buvo spe
cialiai pašvęsti Pabaltijo tautų 
kalbotyrai ir literatūrai, šešta
dienio ryte, gegužės 8-tą, įvyko 
baltų kalbotyros posėdis, ku
riam vadovavo čekas lingvistas
profesorius Jiri Marvan iš Ka-1 Infrastructural Investigation)”.

Ketvirtadienio ryte, gegužės
6-tą, įvyko Baltų egzilio litera
tūrų sesija, kuriai vadovavo R. 
Šilbajoris, iš Ohio valstybinio 
universiteto. Čia buvo skaitytos 
tokios paskaitos: “Estonian 
Emigrė Literature,” — prof. II- 
se Lehiste, Ohio valstybinis uni
versitetas; "Latvian Emigrė 
Literature” — prof. Juris Sile- 

Prof. I nieks, Carnegie-Mellon universi- 
vals- tetas; ir "Lithuanian Emigrė 

Literature” — R. Šilbajoris.

Abudu moksliniai posėdžiai 
praėjo dideliu pasisekimu. Kai 
kurių konferencijos dalyvių 
nuomone, šie du posėdžiai bu
vo visais atžvilgiais pranašesni 
už daugelį kitų. Baltų literatūrų 
sekcijoj buvo per diskusijas 
svetimtaučių pastebėta, kad be
veik nė viena iš rytų Europos 
egzilio literatūrų nei iš tolo ne
prilygsta baltiečių pasiektam 
lygiui.
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(Tesinys iš praėjusio šeštad.)
XVI-XVIII a. periodui pirma 

paskaita “įrodymai Lietuvos 
Statute” buvo mano paties. Lie
tuvos Statutas galiojo nuo 1529- 
jų iki 1840 metų, t. y. jis tvarkė 
Lietuvos gyvenimą daugiau kaip 
tris šimtus metų. II-jo, 1588 m. . .. , ,• • •; .
(pilniausio) Statuto, suskirstyto į' , a IS sve V 11 ų l‘lm PąsIPrl£ 

XIV skyrių, 488 straipsnių, IV-jo, s,rlu’ ,r P'“““""” r^aP“,u.. ™ 4 . . . , . , ėmimas neįvyko. Švedija sveikinoekvr / / ctroincnm irnnvmai hn_ 7 1

J. DAINAUSKAS

Žečpospolitos dalyvavimo 
su turkais galimybes prieš ru
sus. 1788 m. Švedijos karalius bu- 

1 vo nutaręs užpulti Rusiją, bet 
, .. • . , . i ■ . • dalis švedų didikų tam pasiprie-(pilniausio) Statuto, suskirstyto į' . , „ ... r ,XIV vVvri,. d«« iv.in,slno- ,r planuotas Petrapilio uz-
skyr. 77 straipsnių įrodymai bu
vo: a) raštu, b) liudininkais; tai 
buvusios labiausiai patikimos į- 
rodymo priemonės, gi kai kuris 
bylininkas jų neturėjo, tai buvo 
pereinama prie c) priesaikos ir 
d) patikimų žymių, ženklų. Sta
tuto nustatyta tvarka sudarytas 
skolos raštas buvo nesugriauna
mas dokumentas. Liudininkais 
galėjo būti tik žmonės “verti pa
sitikėjimo ir neįtartini. Jų skai
čius, kurį teismo nurodymu byli
ninkai turėjo pristatyti, buvo į- 
vairus. Liudyti negalėjo: 1) nu
bausti kurioje nors byloje mirties 
bausme, 2) tarnai ir belaisviai, 
prieš ir už savo poną, 3) išprotė
ję, 4) kaltinimo bendrininkai ar 
atsakovai toje pat byloje vienas 
kitam, 5) apšaukti, ištremtais ir 
6) kurie aiškiai melagingai liudi
jo apie įvykius. Vis dėlto, dau
giausia vartojama priemonė bu
vo priesaika, kaip išsiteisinimui 
taip ir priešingos pusės pakalti- 
nimui. Priesaika buvo daroma 
iškilmingai, su religinėmis apei
gomis. Ji kartais ir buvo vienin
teliu įrodymu, kitais atvejais ji 
tik stiprindavo kokį kita įrodymą, 
o kartais buvo prileidžiama tik , 
tada, kai bylininkas neturėdavo 
jokių kitų įrodymų, bet ji visuo
met turėjo lemiamos reikšmės, O; 
atsisakęs prisiekti bylą automa- tema buvo J. A. Račkausko 
tiškai pralaimėdavo. skaita “Edukacinės komisijos 17-

Lietuvos Statutas žino ir žval-i 74 m. pradinių mokyklų regu- 
gymą (investigation), bet orda-1 liaminas”. 1774 metų nurody- 
lijų, (Dievo teismų), visoje Va rmuose parapijų mokykloms Edu- 
karų Europoje viduramžiais pla- kacinė komisija, pirmoji .Švietimo 
čiai vartotų, visai nežino. ministerija Europoje, j

Lietuvos Statutu visos bylos dėmesį kreipė į: a) mokytojus bei 
buvo sprendžiamos, pasiremiant jų paruošimą, b) mokymą ir c) 
objektyviais, realiais duome- drausmę 
nimis. Abejotinais atvejais Sta- Skyriuje 
tūtas įtartąjį, pakaltintąjį užsto- me: “1) 
ja, visuomet reikalaudamas tik-, mokslus, 
rų, teisingų įrodymų. Gal todėl 
Lietuvos Statutas ne tik taip il
gai galiojo, bet ir, prieš rusams 
panaikinant jo veikimą XIX a., 
buvo pradėta rengti nauja, IV-ji 
Lietuvos Statuto laida.

Kita to istorinio periodo pa
skaita buvo R. Misiūno: “Švedi
jos politika Lietuvos-Lenkijos pa
dalinimų atžvilgiu”. Rusijos im- 

; perijos išsiplėtimas į vakarus 
XVIII-me a. tapo įmanomas dėka 

' jos kaimyninių valstybių susilp
nėjimo, o ypač Lietuvos-Lenkijos 
ir Švedijos, kuriose Rusija ar de 
facto ar de jure buvo gavusi tei- 

pses kištis į šių kraštų vidaus rei
kalus, esą, savo saugumui užtik- 

> rinti. Abi valstybės valdė žemes, 
kurias Rusija manė sau prisijung
ti. Taip pat tos abi valstybės da
vė Europai pavyzdį, kaip per di
delės parlamentarinės laisvės, 
naudojamos kai kurių didikų sa- 

« vo siauriems interesams, pamažėl 
vedė valstybę į pražūtį. Dėka kai 
kurių didikų neatsparumo papir
kinėjimams, abidvi valstybės 
buvo pasidariusios įvairių tarp
tautinių intrigų centrais.

Tačiau buvo ir esminių skirt
umų: kai mūsų valstybėje tada be

veik visais atžvilgiais įvyko nuo
smukis, tame pačiame laikotar
pyje Švedijoje įvyko augimas ir 
šiandieninės Švedijos pagrindtj į- 
kūrimas. Visų pirma Švedijoje di- 

‘ dikai neturėjo monopolio politi
niame gyvenime. Ten buvo labai 
stiprus miestiečių luomas, gi ūki- 
ninkija nebuvo sudaryta iš bau
džiauninkų ir nuo senų laikų par
lamente turėjo savo atstovus. 
Užtat Švedijoje pakako pertvar
kyti tik viršūnę, gi Lietuvos-Len
kijos valstybę reikėjo tvarkyti iš 
pagrindų. Švedijos pasiuntinys 
Varšuvoje gavo uždavinį ištirti

kare

visus Žečpospolitos patriotų pla
nus nukreiptus prieš Rsuiją, ir 
siekė sudaryti Švedijos-Žečpospo- 
litos sąjungą, bet seimas Varšuvo
je vis delsė. Tada Švedija 1790 m. 
pasirašė taikos sutartį su Rusija, 
kur pastaroji atsisakė “teisės” kiš
tis į Švedijos vidaus reikalus. Ir 
Švedija, nors vis galvojo apie pa
galbą Lietuvos-Lenkijos ūkiui, 
bet apie politinį s-usitarimą rim
tai jau nekalbėjo. Tačiau, kilus 
Žečpospolitos valdovo įpėdinys
tės klausimui, vienas pretenden
tų buvo ir Švedijos karalius Gus
tavas, kuris planavo sudaryti 
kiek galima stipresnį ąntirusiš- 

I ką bloką. Čia vis dėlto patriotų 
I neryžtingumas vertė Gustavą su- 
* abejoti projektuotu susitarimu, ir 
jis po 1791.V.3 d. konstitucijos 

■ vėl nutarė susitaikinti su Kotry- 
I na. Per dideli geografiniai, poli- 
Į tiniai ir ideloginiai skirtumai ne- 
> leido Gustavo projektuotai Svedi- 
jos-Žečpospllitos-Prūsijos ir Tur
kijos sąjungai realizuotis. Paga
liau jo mirtis prieš pat antrąjį 
mūsų valstybės padalinimą prive
dė prie to, jog mūsų valstybės 

į žlugimas įvyko taip, lyg Švedijos 
I nė nebūta čia pat mūsų pašonė
je-

Pagaliau paskutinė to periodo 
pa-

i8) Saugoti vaikus nuo visokių 
! progų, ne vien papiktinančių( bet 
taipgi sukeliančių visokias aist
ras, kad jų kūno ir sielos jėgos 
per anksti nenusilpnėtų. 9) Pa
likti vaikui laisvę veikti, jei jis 
tą laisvę nenaudoja savo ar kito 
skriaudai, kad anksti pažintų 
laisvės skonį ir jos vertę...”. Įdo
mūs yra ir baigiamieji tų nuro
dymų muostatai: "... mes trejo
pai skirtingą auklėjimą gauna
me: iš tėvų, iš mokytojų ir iš ap
linkos, o šis pastarasis griauna j 
visas pirmųjų taisykles. Todėl tė-1 
vų ir mokytojų visos pastangos 
turi būti nukreiptos į tai, kad 
kiekvienas pas mus nuo savo vai
kystės turėtų visada sveiką dva
sią sveikame kūne...”. Neužmirš
kime, kad tie nurodymai parapi
nėms mokykloms rašyti Lietuvo
je prieš du šimtus metų!

XIX-XX amž. istorijos grupėje 
buvo dvi paskaitos. Pirmoji, dr. 
L. Sabaliūno “Lietuvos socialde
mokratija ir tautinis klausimas 
1893-1904”, buvo pradėta teigi
mu, kad LSDP vadovybė turėju
si du pagrindinius tikslus: darbi
ninkijos klasinės sąmonės ugdyJ 
mą ir Lietuvos tautinio renesan
so vystymą. Nors LSDP vadovy
bė niekad aiškiai nebuvo sufor
mulavusi Lietuvos nepriklauso
mybės reikalavimo, bet jis buvo 
nusakomas netiesiogiai: 1) Lietu
viams caro režimas buvo sveti
mas, gi didžiarusių nacionaliz
mas vertė abejoti, kad ir ateities 
demokratinėje Rusijoje vargiai 
rusai bus bent kiek tolerantinges- 
ni tautinių mažumų atžvilgiu, 
negu nacionalizmas rusų imperi
joje. 2) Socialistinė literatūra ir 
Lietuvoje buvo turtinga užuomi
nų apie Rusiją, kaip atsilikusi 
kraštą, kaip apie pažangos stab
dį. Čia, anot prelegento, LSDP 
teigė, kad Rusijos revoliucinį są
jūdį reikalinga remti, bet juo pa
sitikėti negalima. 3) Esą, kovo-

ypatingą jamas prjež kokią priespau-

I

Laiko dantys... Nuotrauka Algirdo Grigaičio
A. Grigaičio nuotraukų paroda vyksta Jaunimo centre Chicagoje, nuo 
birželio 12 iki 20 d. Supažindinimas su paveikslais šį sekmadienį (bir 
želio 13 d.) 4 vai. popiet.

macinės, apie mūsų istoriografi
jos padėtį, gi likusios nagrinėjo 
konkrečius mūsų krašto praeities 
įvykius ar klausimus.

Pastarojo pobūdžio paskaitos 
yra, tikrąja to žodžio prasme, is
terinėmis studijomis, kurios pa
deda precizuoti, patikslinti mū
sų praeities įvykių aprašymą ir 
išaiškinimą. Tik tokios studijos, 
nagrinėjančios konkrečius, gal 
net ir gana smulkius faktus, ir 
veda bet kokį mokslą pirmyn ir 
sudaro pagrindus jau 
niams 
nėms

| įvykių

teoreti- 
apibcndrinimams, tiksles- 
išvadoms iš dokumentų, 

aprašymo.

PASAULIECIAI KATALIKAI 
ATIDARO MOKYKLĄ

Grupė pasauliečių katalikų, su
dariusių sąjungą Catholics Uni- 
ted for the Faith, gavę arkivysku
pijos pritarimą, atidaro Seatle 
aštuonių skyrių mokyklą: mokslo 
kryptis — pagal šv. Tomo Akvi
niečio filosofiją.

nariai buvo žinomi kaip autono- 
mistai, kurių daugumas 1918 m., 
jau kaip komunistai, dėjosi su 
Rusija. Pranešėjo teigimu, LSD- 
P sprendimas nutraukti organi
nius ryšius su Rusija ar bent pa
grindinai pakeist Lietuvos - Rusi
jos jungties pagrindus buvo pir
mas tos rūšies sprendimas, kilęs 
iš lietuviško politinio sąjūdžio. 
Tas programinis LSDP punktas 
ėmęs politinti iki tolei kultūrinį 
Lietuvos tautinio prisikėlimo po
būdį.

Paskutinė istorinėmis temomis 
paskaita buvo dr. J. Slavėno 
“Weimaro respublikos santykiai 
su Lietuva”. I-jo Pasaulinio karo 
metu, užėmus militarine jėga ir 
Lietuvos žemes, Vokietijos vado- 

i vaujantieji sluoksniai, o ypač jo- 
I sios militariniai vadovai, siekė 
Pabaltijo kraštus, o jų tarpe ir

Lietuvą, ne tik paversti Vokieti
jos dalimi, bet ir juos kolonizuoti 
vokiečiais. Weimaro respublika, 
kurioje per 1919.1.19 d. Vokieti
jos respublikos steigiamojo par
lamento rinkimus buvo laimėję 
socialdemokratai, dalinai Versa
lio sutarties įtakoje pakeitė “ofi
cialų” Vokietijos nusistatymą at- 
sistatančios Lietuvos atžvilgiu. 
Dalinai tie santykiai plėtojosi 
Klaipėdos krašto problemos “še
šėlyje”. Weimaro respublikos 
santykiuose ir su Lietuva didelį 
vaidmenį turėjo Vokietijos (19- 
23 - 29 m.) užsienių reikalų mi- 
nisteris G. Stresemanas, kuris ir 
gana aštrius Klaipėdos vokieti
ninkų keltus klausimus derybose 
su Lietuvos atstovais sprendė “ge
rų kaimyninių santykių” plotmė
je. Kelerius metus užtrukusios ir 
tik 1928 m. užbaigtos Lietuvos-

Vokietijos sienų nustatymo dery
bos, Lietuvos - Weimaro respub
likos Vokietijos santykius stabili
zavo.

DOKTORATAS 
KOMPOZITORIUI

Kompozitoriui Dūke Ellington 
St John universitetas Jamaicoje, 
N. Y. suteikė garbės daktaro 
laipsnį.

t

*
Trumpai suglaudus, istorinių 

temų paskaitos, nors savo temati
ka ir priklausė vien nuo prele
gentų laisvo pasirinkimo, be jo
kio iš anksto jiems primesto pla
no, iš tikrųjų apėmė labai platų 
Lietuvos istorijos laikotarpį. Trys 
tų paskaitų buvo daugiau infor-

PILIULĖS IR ARTRITAS

Du amerikiečiai gydytojai: dr. 
D. Kay ir dr. G. Bole pranešė pa
sauliniame teumatologų kongrese 
D. Britanijoje, kad esama duome
nų, rodančių, jog gimimų kontro
lės piliulių naudojimas sukelia 
reumatinius simptomus; piliules 
naudojančių moterų kraujuje, esą, 
rasta nenormalumų.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
IR IŠ LIETUVOS

Walter Rask - Rasčiauako vadovaujamas kelionių biuras prane- 
kad dar yra vietų keturiose ekskursijose į Lietuvą. Pirmosios

dą, proletariatas kovoja ir prieš 
tautinę priespaudą, gi LSDP, ko
vodama už visų žmonių laisvę,1 
kovojusi ir už lietuvių tautos lais
vę, b tokią tautinę laisvę atneš 
demokratinės Lietuvos respubli- 

I kos įsteigimas. 4) Noras būti ne- 
I priklausomiems nuo Rusijos rišo

si ir su senosios Lietuvos valsty
bės nepriklausomybe.

LSDP nusistatymas tautiniu 
klausimu buvo paliestas trijuose 
pagrindiniuose dokumentuose.

■ 1896 m. suvažiavimo priimtoje 
kyklas, lengviau duodasi auklė- Pumoje randame: Lietuvos 
jami. 2) Jokio vaikų lepinimo! 
Jie turi priprasti ir prie šalčio, 
nepatogumų ir nemalonumų, 
kad susiformuotų vaikuose jėga 
ir patvarumas. 3) Į visa tai, kas 
padeda ugdyti vaiko fizines jėgas 
ir išlaikyti jį geroje sveikatoje... 
padės suformuoti sveikus, stiprius 
ir drąsius žmones...”.

Tolimesniuose skyriuose kai-. 
bama apie skaitymo, rašymo ir! . 
skaičiavimo mokymą; 8 str. skyr. 
apie skaitymą pasakyta: “Pirmi i 
žodžiai, kuriuos vaikai mokosi 
skaityti ir rašyti, turi būti kraš
to kalbos...’, gi 3 str. skyr. apie ra
šymą nurodoma, kad: ,‘... reikia '• 
mokyti rašyti žodžius, kurie turi 
būti gimtosios kalbos ...”. Baigia
majame skyriuje “apie tvarką ir 
drausmę mokyklose” kalbama: 
“1) Visas mokslas mokyklose tu
ri būti baigtas per 12 metų, ir to-1 
dėl vaikai nuo 4 ar 5 amžiaus j 
metų turi pradėti savo pradinį i 
mokslą, kad jau 17 ar 18 am
žiaus metų sulaukę galėtų būti 
Tėvynei naudingi. 2) Išlaikyti ly
gybę tarp visokios kilmės vaikų, 
saugojant kilmės ir pareigų oru
mo skirtingumus, atsimenant, 
kad šlėktų vaikai, lygiai kaip ir 
mužikų, visuomenėje tėra vien 
tik vaikai. 7) Besirūpinant, kad 
vaikai per anksti neišmoktų ko 
negero prasimanyti, griežtais ba
rimais tuo labiau baudimu nepri
vesti vaikų prie reikalo meluoti.

bei tvarką mokykloje, 
apie motytojus randa- 
...kiekvienas, kas eina 
pirma turėtų būti pa

rapiniu mokytoju ir per tą pirmą 
laipsnį eitų iki aukščiausių aka
deminių tarnybų.” jdom(us yra 
“Jaunimo ugdymo fiziniu ir pro
tiniu atžvilgiu” skyrius: “1) Tė
vų namai yra tartum pirmosios 
mokslo klasės, kur vaikai yra pri
žiūrimi ir mokomi tvarkingumo, 
o tokie, atėję į parapines mo-

ateities santvarka, tai (“Savysto- 
I vi demokratiška respublika, susi
dedanti iš Lietuvos, Lenkijos ir 
kitų šalių, paremta laisva federa
cija”. Buvo numatyta, kad toji 
federacija apimtų: Lietuvą, Len
kiją, Latviją, Gudiją ir Ukrainą, 
bet be Rusijos. Kai kurie social
demokratai vis dėlto tenorėjo tik 
autonomijos Lietuvai, kuri liktų 
Rusijos imperijos dalis. Ir antra- 
jis LSDP, suvaž'avimas, įvykęs 
1897 m., partijos programoje Ru
sijos, kaip galimo f deracijos na
rio, jau neatmetė! Vis dėlto 19- 
05 metų įvykiuose daugumas L- 
SDP vadovų laikėsi 1896 metų 
nusistatymo. Tačiau nors ir kal
bama buvo apie Lietuvos atsisky
rimą nuo Rusijos, bet 
nepriklausomybė LSDP 
vams nebuvo galutinis 
nes, galutinis tikslas: federacinės 
respublikos įsteigimas. Tačiau at
rodo, kad federacinės valstybės 
mintis nesulaukė norimo, atgar
sio latvių, gudų ir ukrainiečių 
socialdemokratų tarpe. Federaci
jos mintį slopino ir vis didėjanti 
trintis tarp lenkų ir lietuvių. 
Taip pat II-sis Internacionalas 
kreivai žiūrėjo į LSDP tautinius 
polinkius.

Po 1905 m. tautiškai nusitei
kę LSDP nariai ėmė vadintis fe- 
deralistais. 1918 m. jų dauguma 
pasirinko nepriklausomą Lietu
vą. O tarptauttiškai nusistatę

Lietuvos 
vado- 

tikslas,

BROLIAI JURGIS, G ER.ALDAS IR GREGORIJUS ŠARKOS 
SVEIKINA ATVYKSTANČIUS f 4-TĄ DAINŲ ŠVENTĘ 

LIEPOS 4 I). TR KVIEČIA LANKYTIS JŲ RESTCRANUOSE:

SHARKO’S — Vilią Park, lllinois
1 mvlia i vakarus nuo 83 Rd. ant Roosevelt Rd.

Telef. — 629-9050
SHARKO’S WEST 6301 W. 63rd Street

Telef. — LUdlow 6-3636
SHARKO’S EAST, 7840 S. Westem Avė.

Telef. — PRospect 6 • 6644
Visuose restoranuose puikios vedinamos salės tinkamos 

vestuvėms ir kitokiems parengimams. Skanus valgis, vietos ir 
užsienio gėrimai.

Savininkai.— Jurgis, Geraklas ir Gregorijus Šarkos

♦
♦

♦

PERSIKĖLIMO PRANEŠIMAS
Mes norime atkreipti dėmesį savo klijentų, kad 

mes perkėlėme savo raštines ir parodos rūmus į 
NAUJAS DIDESNIAS PATALPAS 

kuriuos yra:
240 Fifth Avenue

N e w York, N.Y. 10001 
Mūsų naujas telefono numeris yra:

(212) 685-4537

Mes kviečiame mus aplankyti.

PODAROCIFTS, Ine
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10001

(Šitą skelbimą išsikirpkite ir pasilaikykite dėl 
ateities informacijos.)

I

ša, _ _ . _
dvi grupės — gegužės mėn. 27 ir birželio mėn. 16 d. — deja, jau už
pildytos. Norintieji prisijungti prie ekskursijų ir dar šią vasarą ap
lankyti gimines Lietuvoje gali registruotis j sekančias grupes: liepos 
mėn. 6 d. (dar yra kelios laisvoB vietos), liepos mėn. 10 d., liepos 
mėn. 26 d. ir rugpiūčio mėn. 9 dieną.

Visos ekskursijos bus Lietuvoje net 11 dienų — Vilniuje, Drus
kininkuose ir ekskursijos po vieną dieną į Kauną ir į Trakus.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo organizuoti keliones į Lie
tuvą ir jau nuvežė virš 20 grupių-

American Travel Service Bureau per ilgą eilę metų organizuoja 
Jias keliones — yra patikima ir patyrusi įstaiga, jų grupės sujungia 
keliaujančius Amerikos ir Kanados lietuvius. Jei nesate dar Ameri
kos piliečiai — mes Jums patarsime ir paaiškinsime apie kelionei 
reikalingus dokumentus ir padėsime juos parūpinti.

Patyrę palydovai lydi kiekvieną mūsų grupę ir rūpinasi visais 
keliaujančių reikalais Mūsų grupės pakeliui atgal dar sustoja Ro
moje, taigi ta pačia proga ne tik aplankysite gimines Lietuvoje, bet 
ir turėsite galimybių apžiūrėti gražiausią Europos miestą.

Nedelskite registruotis — laisvų rietu skaičius kas dieną ma
žėja, o dalyvių skaičius yra ribotas. Visos išvykimo datos garan
tuotos — kainos nustatytos ir yra pigesnės, negu bet kur kitur už 
21-os dienos kelionę.

Visais kelionės reikalais ar Iškvietimui giminių 
iš Lietuvos kreipkitės |:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue
Chicago, lllinois 60643 Telefonas 238-9787

Įstaigos darbo vaandos: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 vai, ry
to iki 9 vai. vakaro; kitomis dienomis ir šeštadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 5 vai. po pietų.

1971 PLYMOUTH-CRICKET £1915.00

4>

MOŠŲ SPECIALYBE PLYMOUTH - CHRYSLER 
STATION WAG0N

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — FURY — VALLANT — G T X 

ROADRUNNFB — BARRACUDA — DUSTEB

4030 Archer Avenue Tel. — VI 7 -1515

“Važiuokite ra savo vasarnamiu”
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• AIDAI, 1971. gegužės mėn. 
Nr. 5. Mėnesinis kultūros žur
nalas. Redaguoja dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122. Leidžia lietuviai 
pranciškonai. Administruoja T. 
Benvenutas Ramanauskas, O.F. 
M., 680 Bushwick Avė., Brook
lyn, N.Y. 11221. Metinė prenu
merata 10.00 dol.

Naujas “Aidų” numeris prade- į manas. Išleido Lietuviškos kny- 
damas Antano Gailiušio straips
niu “JAV Lietuvių Bendruome
nės darbo kliūtys ir jų priežas
tys”. Autorius čia nagrinėja tas 
įtampos priežastis, kurios pasta
ruoju metu apkartina Lietuvių 
Bendruomenės ir ALTos santy
kius. Jvadu į straipsnį dar pridė
ta šitokia pačios žurnalo redak
cijos pastaba:

“Spausdiname šį diskusinį 
straipsnį, laikydamiesi nusistaty- j tesios pelytės kelionė j mėnulį 
mo, kad kultūros žurnalas turi 
likti atviras ir bendrosioms visuo
meninėms mūsų išeivinės bend
ruomenės problemoms. Diskusijų 
“ugnin” pastaruoju metu vėl pa
teko pati Lietuvių Bendruome
nės samprata. JAV šias diskusijas 
itin aštrina vis nepasiekiamas 
LB ir ALTos bendradarbiavimas. 
Straipsnio autorius yra PLB val
dybos narys ir dabartinei LB 
struktūrai daromus prieškaištus 
bei siūlomus reformų projektus 
vertina LB požiūriu. O tas požiū
ris yra pati LB prigimtis: visiems 
jungti LB privalo likti neparti- Į 
nė. Šiam LB pagrindui grėsmę 
autorius randa tuose, kurie vie
naip ar antraip norėtų supartin- 
ti ir I.B. Visose partijose yra žmo
nių supratusių LB nepartinį pobū
dį, kaip yra likusių, kuriems tai ■ 
sunku suprasti. “Partijų” žodžiu' 
autorius ir turi mintyje tuos, ku
rie ir į LB žvelgia partiniu žvil
giu. Tačiau saugoti LB neparti
nį pobūdį nereiškia aplamai pa
sisakyti prieš partijas, juo la
biau prieš mūsų politinės kovos 
bendrines organizacijas.”

Toliau du “Aidų” puslapiai y-: 
ra skirti Balio Augino naujiems! 
eilėraščiams. Vanda Sruogienė, 
su visu spalvingu laiko ir aplin
kos aprašymu, prisimena repre
zentacinių lietuviškųjų audinių 
pionierę Oną Bagnickaitę. Daug 
kam bus naujas dalykas ir Algir
do Budreckio straipsnis, kuria
me jis faktais ir dokumentų iš
traukomis parodo, kaip Lenkijos 
egzilinės vyriausybės vyrai antro
jo pasaulinio karo metu Vakarų 
sąjungininkų sostinėse kovojo už 
Lietuvos nepriklausomybę, nors 
ir savų interesų labui.

Apie tabaką ir Jo alkaloidus 
rašo Bronius Povilaitis. Gana 
maloni šviežiena yra Petro Mel
niko beletristinė apybraiža 
“Barzdos ir rožės”.

Apžvalginiuos puslapiuos pats 
redaktorius savo įvadiniu skati
na kovoti prieš blogį — ne prieš 
žmones; minimas prel. Pranciš
kaus Juro 80 m. amžiaus jubilie
jus; prisimenkmas neseniai mi
rusio garsaus kompozitoriaus I- 
gorio Stravinskio koncertas, jam 
pačiam akompanuojant smui
kininkui S. Duškinui, 1934 me
tais Kaune, nekrologu prisime
namas prof. dr. Pranas Padalis; 
aptariama ALVUdo veikla ir kt.

Iš naujų knygų recenzuo
jamos: prof. dr. Georg von Rau- 
cho Baltų valstybių istorija vo
kiečių kalba; Thomas F. Magnor 
ir William R. Schmalstieg reda
guotas Baltų lingvistikos leidi
nys; Vilniuje išleista “Lietuvių 
kalbos tarmių chrestomatija”; 
taipgi Vilniuje išleista A. Tylos 
“1905 mėty ravoliucija Lietuvos

kaime”; naujasis A. Barono no
velių rinkinys “Išdžiūvusi lan
ka”: kun. dr. Stasio Žilio “Gyvo
ji liturgika” ir kun. K. Žemaičio 
“Lietuviai kunigai 1966 Jaunimo 
metais.” Numeris iliustruotas J. 
Paukštienės tapybos darbų nuo
traukomis.

• Danutė Brazytė - Bindo- 
kienė, VIENA PASAULYJE. Ro-

Lituanistikos instituto suvažia
vime, Chicagoje, architektūros 
sekcijos posėdyje gegužės 29 d. 
arch. Algimantas Bublys skaitė 
paskaitą apie lietuviškas aspira
cijas architektūroje.

Apžvelgęs senojo pasaulio ver
tybes, prelegentas pažymėjo, kad 
naujoji karta stengiasi sukurti

tuvių kalbą. Inz. A. Nasvytis pa
žymėjo, kad lietuvio architekto 
padėtis JAV esanti dirbtinė. Tau
tinės dvasios išsakymas architek
tūros darbuose sunkiai spren- 

I džiamas, nes, ir pavartojus lietu- 
J viškas formas, statinys gali būti 
i nelietuviškas. Amerika nepa
prastai greit praranda savo savy-

Į naujų vertybių ir architektūroje, bes. Jis pasigedo platesnio lietu-

gos klubas 1971 metais. Dviejų 
spalvų viršelis Pauliaus Jurkaus. 
Knyga 241 psl., kaina 5.00 dol., 
gaunama “Drauge”.

Romano autorė mūsų literatū
roje jau nėra naujokė. Tik lig 
šiol buvo labiau žinoma kaip 
vaikams ir jaunimui skiriamos Ii- I 
teratūros rašytoja. Mažiesiems 
skaitytojams jos išleista “Ketur
kojis ugniagesys” (1964) ir “Bal- 

‘ W I
(1966), ūgtelėjusiam jaunime-j 
liui yra skirta jos premijuotoji 
knyga “Mieste nesaugu (1970).! 
Taipgi ji buvo viena iš jauniau-1 
šių dvitomės “Lietuvių beletristi
kos antologijos” dalyvių. Jos no
velė “Derliaus rinkėjai” tilpo an
tologijos antrajame tome (1965). 
Nemažai novelių yra paskelbusi 
ir periodinėje spaudoje. Todėl 
reikia tikėtis netrukus ir jos no
velių rinkinio. Tuo tarpu šiemet 
rašytoja debiutuoja kaip roma
niste, pirmuoju savo romanu. Ja
me autorė vaizduoja mergaitę, ku- 

| ri ieško savo gyvenimo prasmės, 
besibalškydama, kaip paklydusi 
žuvėdra, teatre ir restoranuose. 
Gyvenimas tėvų namuose jai pa
sidaro nepakenčiamas. Tėvų ir 
vaikų santykių problemą šiame 

I romane iškyla naujomis temo- 
1 mis, naujose aplinkybėse. Autorė 
sugeba šios dramos personažą ne 
tik pravesti slidžiais keliais, bet 
ir grąžinti į savo visuomenę. 
Skaudžiai nutrūkę santykiai su 
tėvais ir namais susilaukia savo 
laimingos išeities.

• Juozas Tininis, NUSKAN
DINTAS ŽIEDAS. Novelės. Ni- 

I dos Knygų klubo leidinys Nr. 80, 
1970 m. Dviejų spalvų viršelis E. 
Matuko. Knyga 200 psl., kaina 
kietais viršeliais 3.50 dol., 
minkštais — 3.00 dol., gauna
ma “Drauge”.

Juozas Tininis, kaip romantis- 
tas ir novelistas, mūsų skaityto
jams jau yra gerai žinomas. Jo j 
lengvas stilius, jo kiek suegzotin- 
ta gyvenimo realybė patraukliai 
skleidėsi ir ankstesnėse jo knygo- 

1 se: novelių rinkiny “Sužadėtinė” 
(1957) ir romane “Dailininko 
žmona” (1970). Savo pasirink
tuoju keliu J. Tininis eina ir šio- 

’ se savo novelėse, tik aną kelią 
1 gal dar labiau palesindamas ir .

palygindamas. “Nuskandintame 
žiede” telpa gana neištęstos ap
imties penkiolika novelių, kurios 
sudaro labai parankią knygą va
saros atostogose.

Jauni architektai dabar siekia nu
statyti naujus racionalius prin
cipus, pritaikintus naujų medžią-' dingą lietuviškų trobų pobūdį, 
gų panaudojimui. Naujasis elekt-1 jų praktiškumą bei meniškumą, 
roninis amžius iškėlė naujas / •• ....... -
problemas. Apibūdindamas šių 
laikų Architektūrą, jis pabrėžė 
tokius jai būdingus bruožus:

1) Architektūra neieško nau
jų atsakymų į dabartinius klau
simus, ji palieka atvirą formą au
gimui ir keitimuisi; ji neieško 
formų, kurios būtų iš anksto nu
statytos. 2) Grožio samprata da
bar radikaliai pasikeitė. 3) Archi
tektūra staiga atsirado katakliz
mo pavojaus grėsmėje. 4) Tech-. zistuoti be savo 
niškoji masinė j------ L~ !X—
naują vertybių sąvoką. 5) Grei
tų ryšių ir susisiekimo dėka ar
chitektūra pasidarė žymiai jaut
resnė socialinėms problemoms.

Viso to akivaizdoje, prelegen
to manymu, lietuvių architektų 
uždavinys neturi būti ilgesingas 
praeities ieškojimas. Jie turi su
prasti naujus pakitimus ir įsisa
vinti Amerikos laimėjimus. Ame- 
rika atrado metodus, rodančius 

I kaip panaudoti kitų tautų lai
mėjimus ir metodus. Todėl ir lie
tuviai architektai turį juos įsisa
vinti. Kiek galima pramatyti, ar
timoje ateityje architektai savo 
sugebėjimais negalės pagelbėti 
Lietuvai, tačiau jie turi ieškoti 
ryšių su dabartine Lietuva, ardu 
Bublio įsitikinimu, lietuviai ar
chitektai, gyvendami JAV, esą i- 
deolioje padėtyje sintetizuoti sve
timas vertybes. Esą beprasmiška 
ieškoti tautinių ypatybių, vyk
dant šiame krašte architektūri
nius uždavinius.

Po paskaitos vykusiose diskusi
jose ne vienas dalyvis pirmiausia 
gyrė prelegento labai gražią lie

I

Taisau MOTORUS. STABDŽIUS. 
Transmisijas Starterius, Alternato- I 
rius, Motor Tune-up. Ir kitus pa- 
taisymus. PETRAS PlfiNYS. aa»„ 
6311-15 South Damai Avenue — 
TEL. 737 - 39HH.

Joe Wentz Ford, Ine.
Anthorlzed Sales & Serviee 

FOR YOUR BEST DEAL — Call

445-5000

WAGNER & SONS
Typewrltem — Addlng Machines — 

Checkwrlters 
Nuomoja — Parduoda — Talio 

NAUJOS NAUDOTOS
Viri 60 m patlklmaapatarnavimaa 

NAUJOJE VIETOJE
M10 8. Pulaski Rd., TeL 581-4111

j vien lietuviškų pastatų omą-Į dabartį. Tęstinumas yra nutrū-1 ta ir architektūros paroda, kurio- 
mentika. Žinoma, gali būti ir iš- kęs, ir mes nebegalime savintis je dalyvavo J. Gimbutas, E. Ma- 
imčių — gali atsirasti architek- praeities laimėjimų, nors pasta- siulis, Kulpa-Kulpavičius, Rulas, 
tų, mėginančių suplanuoti 
status, panaudojant mūsų 
dies architektūros motyvus.

Rimkevičius mano, kad 
nio individualumo praradimas 
kartu yra ir kūrybingumo pra
radimas. Talentingai sukurtas da- 

: lykas savaime turi vertingus 
bruožus.

A. Tamošaitis galvoja, kad 
viskas priklauso nuo meniškumo. 
Jeigu pastatas meniškai išsako 
savo paskirtį, jis tampa vertingas 
ir tautiniu požiūriu. Architektui 
išeivijoje sunkiau sukurti ką nors 
originalaus kaip Lietuvoje, nes 
čia jis atitrūkęs nuo savo krašto 
ir nebeturi to tiesioginio jausmo.

J. MuHkas sako, kad Lietuvos 
architektūros renesansas buvo 
lietuviškom aspiracijom atmieš
tas. Tautos, neturėjusios savo 
valstybės, neturėjo ir savo archi
tektūros, nes neturėjo savo aukš
tojo luomo, kuris vertino archi
tektūrą. Didieji šių laikų archi
tektai: Le Corbusier, Frank 
Lloyd Wright ir Mies van der 
Rohe buvo modernios architektū
ros kūrėjai, bet pirmieji du pa
naudojo etninius motyvus, o pa
starasis tebuvo tik funkcionali- 
nės architektūros atstovas.

pa- i ruoju metu primityvios liaudies Stelmokas, J. ir R. Mulokai’ Pa- 
liau-1 architektūros formos sutampa su rodai eksponatus atrinko arch.

i modernios architektūros princi-1 Janulis ir Lituanistikos Instituto 
Į pais. į atstovas P. Gaučys. P. Gs.
I R. Mulokas iškelia faktą, kad 
arch. Bublys neseniai yra laimė
jęs reikšmingą premiją, tačiau 
mūsų spaudoje apie ją vos tebuvo 
užsiminta.

Baigiant tenka pažymėti, kad 
suvažiavimo metu buvo sureng-

tauti-

i

vių architektų dalyvavimo.
Dail. A. Tamošaitis iškėlė bū-1

Apgailestavo, kad lig šiol mūsų 
architektai nesudarė lietuviškos 
architektūros kodo, kaip kad yra 
klasinis ir gotinis. Jo manymu, 
pagrindinis dalykas, kuriant lie
tuvišką architektūrą — išnagri
nėti liaudies statybos bruožų ko
dus. Kanadoje jau pradedama 
domėtis išeivių tautų statybos 
būdingom savybėm.

A. Idzelis šią paskaitą laiko 
viena geriausių. Tauta negali eg- 
_____________ > architektūros, 

gamyba išvystė j Lietuviai architektai Amerikoje
turėtų įtakoti ir Lietuvos archi
tektus JAV besireiškiančiom idė
jom.

Arch J. Mulokas, nesutikdamas' kas bus lietuviškas, išsakąs lietu- 
su prelegento mintimis, pažy
mi, kad mažom tautom yra pa
vojus išnykti. Todėl, jeigu neno
rime numirti, turime spontaniš
kai reikštis savo tautinėm for
mom. Modernioji architektūra 
individualiai pasiekė skirtingų 
kūrybinių laimėjimų. JAV archi
tektai naudojasi Vakarų archi
tektų laimėjimais. Lietuviai ar
chitektai turi stengtis saviškai 
reikštis. Mum neturi imponuoti 
dėžės (Fr. L. Wright), ir mes 
turėtume kurti Amerikos lietuvių 
architektūrą, besinaudodami JA- 
V techniškais laimėjimais, o ne
susiniveliuoti į internacionaliz
mą. Reikėtų atsižvelgti ir į kitų 
JAV gyvenančių tautybių archi
tektūrinius pomiškius

Arch. R. Mulokas pažymi, kad 
architektūrinė statyba turi atsi
žvelgti į dabarties reikalavimus. 
Todėl negali būti lietuviškos ar
chitektūros išeivijoje. Tegalima

R. Kviklytė pažymėjo, kad kiek
vienas talentingai sukurtas daly-

vio charakterį.
Arch. A. Bublys, baigdamas 

diskusijas, pastebėjo, kad vis dėl
to nereikia žiūrėti j praeitį, o į

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Mannfacturers

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

Tel. Vlrginla 7-7258 - 59

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINIŲ DOVANAS

IR VISAS USSR
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU

Į LIETUVĄ
DALIS,
PLAČIAI ŽINOMOS

NAMŲ TAISYMO DARBAI

6%
2 Years Savings

Certificates 
(Minimum $5,000)

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

SKAMBINTI RE 7-9615

Nuo
19 14 Mėty

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visus mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
tr ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20,000.00

5%
Ali accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ųuarterly.
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F I R M O S

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED by VneSpoeyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

Tel. — 581-6590; 581-7729

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų ištaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma • skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI

brookuyn, n y. 
NEW YORK 3, N. Y. 
NEĮTARK. N. J.
SOUTH RIVEll, N. J.
UTICA. N Y.
FAR.MINGDAUE. N. J. 
PHILADELPHIA 23. PA. 
Al.LENTOVTN. PA.
LOS ANGELES 4. GAL 
CHICAGO 22, ILL 
BAIZTIMORE 31. MD. 
BUITALO 12. NEVV YORK 
DETROIT 12. MICH.
HARTFOHD 0. CONN. 
JERSEY CITY. N. J. 
SYRAOU8E. N. Y. 13204 
CLEVEI,ANI» 13. OJHO 
HAMTRAMCK, MICH.
SO. BOSTON. MASS.
TRENTON 10, NEVV JERSEY. 
KAHVVAY. N. J.

1536 BEDFORD AVĖ. •““ < IN 7-6465
78 SEOOND AVENUE — OR 4-1540

378 MARKEI STREET MI 2-2452
16 WH1TEHEAD AVENUE — CL 7-6320
963 BLEECKER STREET — RE 2-7476
FREFAVOOD AORE8 — 363-0494
631 VV. GIRARD AVENUE — PO 9-4507
126 TILGHMAN STREET —• HE 5-1654
159 SO. VERMONT AVENUE —— DU 5-O55O
1341 NO. ASHIAND AVENUE — HC 6-2818
1900 FI.EET STTREET — DI 2-4240
701 FILLMORE AVENUE — TX 5-0700
11601 JOS OAMPAU AVENUE —— 365-6780
123-126 HTLI.S1DE AVENUE — 249-6216
219 MONTGOMERY ST. — HE 5-6368
515 MARCEI,DUS STRF.FTT — 475-9746
1028 KEN1IAVORTH AVENUE —■ PR 1-0696
11339 JOS TAMPAU AVENUE — 365-6740
396 W. BROADVVAY — AN 8-1120
1152 DE4TZ, AVENUE — EX 2-0306
47 E. M H ,TON AVENUE — 881-8997
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ALUMINIJAUS R YNOS (Gutters) 
vandens nubegimui.
Nerūdija ir nereikia dažyti.

TVOROS: įvairiausio alu- 
minijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.

STOGELIAI
DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų.

Naujausi žieminiai balto emalio 
ir “stainless steel" langai.

Apkalame aluminijum medines 
namo dalis.

KOSTAS BUTKUS
Telef PRospect 8-2781

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Perskaitę Draugą, (klokite kitiems pasiskaityti
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i kėjai — irgi tcjkie pat ‘prosene
liai’, tik su gitaromis ir velniškai 
stipriais balsais. Publika reaga
vo dar triukšmingiau”. Dar pri-

Chicagoje šį savaitgaly
• Danos Stankaitytės dainos 

rečitalis šiandien (birželio 12 d.) 
8 vai. oO min. vak. Chicagos cĮurta> ka(j svegių buvo ir iš kol- 
Orchestra Hali, 216 S. Michi
gan Avė.

•1941 m. lietuvių tautos suki
limo 30 metų sukakties minėji- 
msa — koncertas Jaunimo cent
re sekmadienį (birželio 13) 2 
vai. 30 min. popiet. Programoje 
dalyvauja ir Hamiltono mergai
čių choras “Aidas”.

• Algirdo Grigaičio foto nuo
traukų paroda Jaunimo centre 
birželio 12-20 d. Supažindinimas 
su paveikslais įvyks birželio 13 
d. (sekmadienį) 4 vai. popiet.

• Birželio mėnesio trėmimų 
ir 30 metų sukilimo sukakties 
minėjimas įvyks ir šv. Kryžiaus 
parapijos salėje sekmadienį 
(birželio 13 d.) 11 vai. ryte.

Aktoriai ir solistė Henriko 
Radausko kūrybos vakare
Pernai mirusio poeto Henr iko 

Radausko kūrybos vakarą š. m. 
lapkričio mėn. 20 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje, Chica
goj, rengia ateitininkų meno 
draugija Šatrija. Rinktinius Ra
dausko eilėraščius tą vakarą 
skaitys aktorė L. Rastenytė-La- 
pinskienė ir aktorius Jonas Ke
lečius. Koncertinę programos 
dalį atliks solistė Violeta Ci- 
žauskaitė - Balčiūnienė, kuri 
Chicagoje dainuos pirmą kartą.

Dail. Zitos Sodeikienės 
laimėjimas

Gegužės mėn. 22-23 d. Chica 
, gos priemiesčio Winetkos žino

moje "Village Green Art Fair” 
parodoje geriausi kūriniai bu
vo ir premijuojami. Jury ko
misiją sudarė: skulptorius Pe- 
tersen, modernaus meno kolek
toriai ponas ir ponia Meyers 
ir Chicagos Meno instituto dai
lės kūrinių restauruoto jas lietu
vis Jakštas. Dailininkės Zitos 
Sodeikienės tapyba šiame meno 
festivalyje laimėjo antrą pre
miją.

Knyga apie architektūrinius 
paminklus Lietuvoje

Vilniuje šiais metais išleistas, 
pirmą kartą, leidinys “Architek
tūros paminklai”. Turiny: V. Ba
ranauskas svarsto amatininkų 
dirbtuvių, prekybos ir buitinių įs
taigų išdėstymą Vilniaus sena
miestyje 18 amž. pabaigoje, kiti 
autoriai skelbia “kulto pastatų” 
(atseit, bažnyčių... E.) restaura- 
cinių tyrinėjimų medžiagą, dar “reikia pritarti vaisingiems naujų 
yra straipsniai apie buvusią Mer- išraiškos priemonių ieškojimams, 
kinės rotušę, Palangos parko res- Jeigu jų nebūtų — menas išnyk -

) « • - - - - --
chozų ir net kaimyninių respub
likų. (Tai ir vėl pavyzdys, kaip 
Lietuvos ’ jaunimas seka vakarie
tiškuosius papročius ir kaip jam 
įgrisę komunistų peršamieji — 
Red.). E.

Džiaa: festivalis Vilniuje .

Gegužės 21-23 d. Vilniaus uni
versiteto Aktų salėje pirmą kartą 
įvyko visos Sovietų Sąjungos 
džiazo muzikos festivalis. Jis 
buvo pavadintas “Vilnius - 71”. 
Baigiamasis koncertas surengtas 
Vingio parko estradoje.

Vilniaus spauda minėjo, kad 
Vilniaus džiazo kolektyvus, be 
kitų, atstovavo vilniečių trio — 
V. Ganelinas, V. Tarasovas ir V. 
Cekasinas. (E.)

Lietuviai vargonininkai 
koncertavo Lenkijoje 

ir Slovakijoje
Lenkijos ir Slovakijos spauda 

į labai teigiamai įvertino dviejų lie
tuvių - vargonininkų koncertus, 

i Giedrės Lukšaitės koncertą Kro- 
I kuvos filharmonijoje vertino 
“Ruch muzyczny” žurnalas, gi 
L. Digrio koncertą Bratislavoje, 
Slovakijoje, palankiai paminėjo 
slovakų spauda. (E.)

t

Dolskis ir Šabaniauskas 
Vilniuje

Vilniuje raukomasi dėl 1940 - 
1950 m. pildytos, vadinamos 
“kavinių muzikos” grįžimo ap
raiškų. Štai, “Lit. ir Meno” sa
vaitrašty, (21 nr.) pasipiktinta, 
kad jaunimo klube “Šaltinėlis” 
konservatorijos studentai Dolskio 
ir Šabaniausko repertuaru paro
dijavo solistus Noreiką su Dau
noru. Esą “miesčioniškas daine
les” neseniai Kaune, vykus pra
moginių šokių konkursui, buvo 
išpildęs Filharmonijos estradinis 
ansamblis “Vilniaus aidai”.

(E.)

sąjun-

Prieš miglotą 
novatoriškumą

Lietuvos kompozitorių 
gos šeštame suvažiavime Vilniu
je, š. m. gegužės 5-6 d. kalbėda
mas, pirmininkas Ed. Balsys, kaip 
matyti iš “Lit. ir Meno” (20 nr.) 
paminėjo ir lietuvių muzikų kai 
kuriuos “nukrypimus”, naujovių 
ieškojimą. Tiesa, pasak Balsio,

tauratorių patirtį ir kt. Numa
tyta kas metai išleisti po vieną 
šio leidinio knygą. (E.)

Aprusintoji premjera 
Klaipėdoj

Klaipėdos dramos teatras šiais 
metais pastatė trečiąją premjerą, 
britų dramaturgės Sh. Dilaney 
pjesę “įsimylėjęs liūtas”. Būdin
ga, kad klaipėdiečiai ieško rusų 
talkos: naująją pjesę režisavo 
maskvietis dramaturgas A. Bur- 
dakis, gi dekoracijas paruošė irgi' 
rusas—Sergiejus Barchinas. Vai-1 njų naudojimą”, 
dino lietuviai, E. Gaigalaitė, M. 
Černiauskaitė, E. Čepulis ir kt.

tų...”, bet toliau jis pažymi, kad 
"rašyti muzikų kaip galima į- 
mantriau, migločiau ir abstrak
čiau tapo mada. Paprastai tai 
daroma, prisidengiant novatoriš
kumo, įvairių eksperimentų ir 
ieškojimų skraiste”. Be to, jis 
teigia, ieškant naujų priemonių, 
atitrūkstama ir nuo nacionalinių 
muzikos pagrindų.

Balsys nurodo, kad tuo būdu 
muzika virstanti kosmopolitine 
ir esą reikia protestuoti prieš “ne
kritiškų ‘avangardistinių’ priemo- 

(E.)

Apie gitaristų 
koncertą Kaune

Muzikinis auklėjimas

Už pramoginę literatūrą
į Rašytojas Kazys Almenas, gy
venąs JAV, straipsnyje “Lit. ir 
Meno” savaitrašty (21 nr.) iškėlė 

okup. klausimą: ar reikia lietuviško de-
Lietuvoje kelia rūpesčio. Apie tą tektyvinio romano? Rašytojas 
auklėjimą rašydamas Vai. Bag- priėjo išvados, kad, vis dėlto, “bū- 
donas (“Lit. ir Menas”, nr. 16) 
primena vaizdą Kaune. Pasakoja
ma apie vienos Kauno mokyklos 
gitaristų ansamblio koncertą. Iš
platinta 500 bilietų, ir, pagal 
autorių, “pradėjo plaukti publika 
— barzdotų, kailiniuotų, gauruo
tų, veltinius virvėmis susiraišiu-, 
šių, vadinamų hipių, būriai. Atli- ]

tų nebloga turėti lietuvišką pra
moginę literatūrą”.

Jis pateikė ir keturis argu
mentus: pirmas jų — tokia lite
ratūra būtų pranašesnė už toly
gią verstinę, antra, tokia pramo
ginė literatūra gali turėti nema
žą informacinį krūvį, trečiasis ar
gumentas — esą nemalonu, bet

Scena iŠ A. Kairio dramos “Palikimas”. Veikalą gegužės 29, 30 ir 31 d. Jaunimo centre, Chicagoje pastatė LB Jau
nimo teatras, vadovaujamas Dariaus Lapinsko.

Nuotr. V. Kauliaus, S.J.
' »

Knyga apie stilių
• Knyga apie stilių. Vilniuje 

i išleista kalbininko Juozo Pikčilin- 
i gio knyga “Kas yra stilius”. Tai 
esąs savotiškas pašnekesys su skai
tytoju apie stilių.

ten jiems tenka susidurti su ser
gančiais maliarija ir tuberkulioze.

NEBEREIKĖS GRĘŽTI 
DANTŲ?

JAV armijos patalogijos insti
tuto atstovas kapt. S. Iloffman

(Elta) pranešė JAV preventyvinės den-

SAVANORIAI GYDYTOJAI
VIETNAME

tisterijos suvažiavime, kad už 15- 
20 m. nebereikėsią gręžti dantų, o 

I dantų gedimas bus gydomas anti- 
Net apie 700 JAV gydytojų sa- biotikais ar kitais vaistais, 

vanoriškai buvo nuvykę į Vietna- MIRĖ ADJ/. CORBETT 
mą teikti medicinišką pagalbą ei- Rašytojas, pedagogas, abstrakti- 

i vilių ligoninėse. Tiek savanorių nio meno kūrėjas Edward Corbett 
gydytojų atsirado nuo 1965 m., mirė Provincetowne, Mass., tetu- 

| kai buvo pradėta ta programa, rėdamas 51 m. amžiaus. Jo darbai 
Kai kurie pakartotinai yra vykę į yra New Yorko, Londono, Chica- 

I Vietnamą. Paprastai vykstama gos, San Francisco meno kolekci- 
i dviem mėnesiams. Daugiausia jose.

i
iliaSl

esama ir tokių, kuriuos pasiekia 
beveik vien tik pramoginė litera
tūra. Tokiam skaitytojui, teigia 1 
Almenas, lietuvio autoriaus pra
moginė knyga gali tapti tiltu į 
tikrųjų lietuvių literatūrą.

Pagaliau, jis pažymi, kad tokia 
literatūra galinti būti atvanga 
skaitytojui ir rašytojui — ji rašy
tojui gali būti tarsi treningo pe
riodas. (Elta)

Vytauto Igno 
paroda Vilniuje

“Tiesa” geg. 21 d. paskelbė apie 
gegužės 2 Od. Vilniaus parodų rū
muose atidarytą Vytauto Igno kū
rinių parodą, ėsą, apie šimtas eks
ponuojamų darbų — tapybos 
drobių, grafikas lakštų, akvarelių 
— “atskleidžia dailininko kūrybi
nį braižą, jo kūrinių tematiką”.

Toliau pasakojama, kad iš New 
Yorko į Vilnių atvykusį Vytautą 
Igną pasveikino Kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais komiteto 
pirmininko pavaduotojas V. Ka
zakevičius. Apie V. Igno kūrybą 
kalbėjo prof. A. Gudaitis.

Ligšiol Vilniuje buvo surengtos, 
be V. Igno, parodos šių dailinin
kų, gyvenančių ar mirusių Vaka
ruose, išeivijoje: Ad. Galdiko, 
Vikt. Vizgirdos ir Alf. Krivicko.

(E.)

I Žinias. Organizavo muzikos mo
kyklas, o suburdami savo veda- 

, mus chorus, ėmė organizuoti Dai- 
Klaipėdoje veikiąs vadinamas *ventes’ *aj kŠ‘U, ,SUsilaU‘ 

liaudies operos kolektyvas nuo ke dau8iau ka,P 10>000 ^ausyto- 
1959 m. pastatė trečią operos 
spektaklį ir jo dalyviai — įmo- Į 
nių tarnautojai, meistrai, pedago
gai ir kt. Dabar pastatyta Strauso' 
komiška opera “Čigonų baronas”, i 
Režisavo dramos aktorius V. | 
Paukštė, dirigentas — K. Kšanas, j 
dailininkas — I. Ivanovas. (E.-

“Čigonų baronas" 
Klaipėdoje

Lietuviai šoka 
prie Adrijos

Lietuvių vargonininkų 
sąjungai 60 m.

iLietuvių vargonininkų sąjun
gos steigiamasis seimas įvyko 1921 
m. gegužės 31 dieną Baltimorėje. 
Taigi šiemet šiam mūsų muzikų 
junginiui sueina 60 m. Vargoni
ninkų seimai, iš pradžių šaukiami1 

i kasmet, vykdavo su kantatų ir 
operečių pastatymais. Sąjunga or
ganizavo ir muzikos kūrinių, gies
mynų leidimą. Dar ir dabar te-: 
leidžia vienintelį išeivijoje lietu- j 
vių muzikos žurnalą Muzikos -

Kauno prof. sąjungų kolekty
vas “Suktinis” gegužės mėn. kon
certavo Jugoslavijoje — Belgra
de, Zagrebe, Liublianoje, Adrijos 
pajūrio kurortuose. Buvo parinkti 
būdingiausi Lietuvai šokiai iri 
žaidimai. Drauge buvo išvykusi1 
ir Kauno muzikinio teatro solistė! 
G. Jasiūnaitė. (E.)

I 
l GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

Ir kitokioms progoms 
GUZAUSKŲ 

Beverly Ilills Gėlinyčia 
2448 W. 03rd Street, Chicago. Illinois 

TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834

SAVINGS

LOANS INSURED

B R I G H T O N
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

Serving the Lithuanian Community
57 years tvlth personai attention.

4071 Archer Avė. (West of California Avė.)
Chicago. illinois 60632 Tel. LA 3-8248

HOME

YArds 7 1741-2

EUDEIKIS
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių D i r e k t o r i a i
T r y s. M o d e r n i š k o s Koplyčios

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas

retenybė

PASKUTINIAI NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS LAIKU PRISIMINIMAI! 
..Dar turime pardavimui baigiančio pranykti lietuviškų monetų.

5 litų — J. Basanavičius, 10 litų — Vytautas Didysis, 10 litų — prez. 
A. Smetona ir kitos. Kainoraštis pareikalavus.

I* ZABLOCKIS. 233.1 Ontarlo SI.. Vnncouver. R O.. CANADA

Muziejaus

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

Akademijai trūksta 
mokslininkų

Lietuvos Mokslų akademija 
spaudoje paskelbė, kad joje vakuo
ja kai kurios tikrųjų narių ir na
rių korespondentų vietos. Tikrųjų 
narių trūksta, po vieną, matema
tikai, biologijai (gyvulių fiziolo
gija), miškininkystei ir menotyrai. 
Narių korespondentų trūksta net 
vienuolikos, iš jų po vieną istorijai 
archeologijai ir filosofijai ir du — 
lietuvių kalbai. Kandidatai tegali 
būti mokslininkai, pasižymėję 
mokslo darbais. (E.)

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— TĖVAS IR SŪNUS—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St, Telef. GRovehill 6-2345 6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

i.

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 IV. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpubllc 7-1213

PETRAS BIELIŪNAS
4848 & CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILUPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F, RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

LEONARD BUKAUSKAS IR
649 East 162nd Street, South 

10821 South Michigan Avenue,
CO 4-2228

SŪNUS
Holland 
Chicago
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matei ją? Su “hot pants”, o iš 
abiejų šonų sijonas nuo pat juos
mens skeltas. Kas ji mano esanti 
— šešiolikinė?”

Nijolei veržiasi juokas — kas 
jai darbo. “Šiandien mano sieloj 
šventė"... dainuoja pati' širdis. Ir 
Neev York<> 'G jas :: nė Su E iza 
beth Taylor sukėlė audrą *u tuo 
modernišku “apdaru”, kad net 
spaudon pakliuvo. Ji ž.algosi: 
štai, pats Toronto generalinis 
ontulas — aušrokas. Iš New 

Yorko tos pat profesijos kolega 
su žmona — abu aušrokai. Va, 
anas atskirdo iš Alabamos. O iš 
Lenkijos atklydęs aušrokas — 
nesigėdino gerokai stambios nu
brauktos ašaros...

— Kad tave kur, jei ne tavo 
kreiva akis — nebūčiau 
nęs —

— O, jei tu nedėvėtum 
ties kostiumo, kaip prieš
Šimt metų — irgi visai nepažin
čiau tavęs. —

Taip po daugel metų sveikino
si du vyrukai — abu geri drau
gai.

paži-

to pa- 
trisde-

Buvusių aušrokų sekm ingo suvažiavimo nuotrupos

“Dainuok ir šok ir rytmečio 
saulę svajok”... — sentimentalios 
muzikos garsai pažadino Nijolę 
iš susimąstymo.

Nusimetusi auksinius batelius 
ir pasikišusi kojas po ilga hava- 
jietiška suknele, ji ilsino kojas. 
Lyg voratinkliu kas aptraukė da
bartį, regzdamas linksmas mintis 
praeitin: “O juk būdavo laikai, 
kai jauna studenčioke grįždavau 
iš Spaudos baliaus Trijuos Milži
nuos aštuntą valandą ryto, o de
šimtą jau bėgdavau visai nepa
vargusi bažnyčion.”

Ji užmerkia akis ir mato sa
ve... jaunutę, būry draugų, sim
patijų... “Kaip toji šventoji Ur
šulė su draugėmis”, mėgdavo 
motulė ją paerzinti. O prieš kiek 
gi metų tie patys dainos žodžiai 
nešė ją šokio sūkury įsimylėjur 
šią...

Dabar su nuostaba ji žvalgė
si po salę ir jautėsi pirmą kartą 
išeivijoje, kaip namie. Ar tai to
rontiškių nuopelnas — mokėti 
atkurti praeitį, ar mylimų drau
gų pamatymas — ji negalėjo su
prasti. Juk čigonas pasikorė dėl 
draugystės!

Priėjusi vieno aušroko — gy
dytojo žmona, su stipriai jaučia
mu nusistebėjimu, užkalbino ją:

— Ar tai šita salė laikytina 
parapijos? —

Nijolė pati pastebėjo — tokios 
Amerikoje nebuvo mačiusi para
pijose. Per ketvertas šimtų suva
žiavusiųjų (ji prieangy ant sie
nos išskaitė sąrašą su 410 užsire
gistravusių) slinko tango žings
ny išblizgintu parketu, kaip 
Kaune neolituanų rūmuose Paro
dos gatvėj. Sienos — skoningais 
medžio ornamentais išpuoštos, 
darė salę jaukiai elegantišką. 
Stalai, lyg toje knygoje “Smėlis, 
ir kraujas” 
nys. Ant kraujo ar burokų spal
vos staltiesių kvepėjo vešlios gel
tonosios arbatinės rožės, kaip iš 
kokio Senojo dvaro, Šatrijos Ra
ganos aprašytos. Ant baltų ser
vetėlių išspausdintos auksinės 
raidės“AUŠRA. Kaunas — To
ronto” nusakė iškilmių progą.

STASĖ SEMĖNIENĖ

*

j

V
Menininkai buv. Kauno Aušras gimnazijų auklėtinių ir mokytoj jų suvažiavime gegužės mėn. 29 d. Toronte, 
Kanadoj. Iš kairės J dešinę: pianistė Aldona Kepalaitė ir rašytojai — Kotryna Grigaitytė, Jonas Aistis ir 
Gražina Tulauskaitė.

klasėje? Tai kaip Laputė nesu
valgė Žvirblytės? — juokiasi visa
dos mėgstanti “pašpilkuoti” Al
dona.

— Tai, kad aš ne iš lapės gi
minės, bet krentančio medžio ar 
popieriaus lapo, — dar vis, kaip 
iš liūno, kapstosi Nijolė, nors jai 
padūkusiai smagu...

Ir ji atmena vėl... Suomijon 
vyko skautai stovyklom Trauki
ny nuo antro aukšto miegoda
mas nukrito geltonplaukis gim
nazistas.

“Cha, cha, cha, kaip visai na
tūralu, kad Lapas krinta, o Li
tas stipriai įsitvirtinęs,” būrys 
aušrokų, leipdami judkais, rodė 
pirštu į kitą’miegantį mokinį. A- 
bu buvo -aušrokai... Pirmasis 
amžinai sukrito partizanų kauty- čia moterys savo tuajetais ir

sitiks, “good time” turės... “Ne- 
ver mind”, sakau —ir aš važiuo
ju. Ir prisikabinau. —

O Nijolė mąsto, kiėk daug į- 
dėta triūso, pastangų torontiškio 
komiteto, tokias smulkmenas ap
tarti ir Jas įvykdyti. Visi aušrokai 
ir aušrokės — baltom kortelėm 
su pavardėm prie krūtinės. Jų 
žmonos ar vyrai, čia įgavę “prie-1 
do, pridėčkos ar priekabos” var
dus — žalsvom. O mokytojai — 
ar jų gyvenimo draugai — į 

'bės svečiai — ružavom. Iš tolo 
ir be akinių vieni kitus atskiria... į

Nijolė žvalgosi, kaip toji Juo-i 
za??t.a Biliūno Liūdnoj paša- medų, apspitusios savo matema-

Kai mokinės keičiasi, o 
mokytojai — ne

nėse su okupantais prie Alekso-! 
to tilto, pačios savo jaunystės 
prieangy, o antrasis gal kur ir 
klaidžioja be savos žemės po pa
vargusia pėda.., nors litas seniai 
liko išstumtas rublio...

— Tai tu tiktai dvidešimt 
penki procentai aušrokė, jei bu
vai tuos kelerius metus “Aušro
je”, —vėl mezga nutrukusio pa
sikalbėjimo siūlą Gražina.

— Ot, tokio aušroko, kaip aš, 
tai tikrai kito neberasi — ketu
riolika metų ištupėjau “Auš
roj”. Šimtaprocentinis — įsimai
šė kažkokio vyriškio bosas.

Nijolė jaučia jo balse pasigyri
mą ir stebisi, ar vietoje? O tarš
kioji Birutė beria:

— Tai, kad aš irgi žinau vie
ną žymų daktarą, kuris išsėdėjo 
net šešiolika metų gimnazijoje. 
Jis nemėgo pamokų — futbolas 

__spalvingas deri-1 rūpėjo. O medicinos mokslas jį į

t

Keturiolika metų “Aušroj”

Nijolei gera ir linksma. Ji vėl 
gimnazistė, jauna mergaitė, besi
džiaugianti gyvenimu. Nemato
mos lakios mintys neša ją į Kau
ną, j rūmus prie prezidentūros.

— Janka, palauk manęsl —
Pliumpt, nuo antro aukšto 

laiptų turėklais nučiuožė Liudka. 
Ach, kiek daug nemalonumų tu
rėdavo namie dėl tų “ka” priedų 
prie vardo — aušrokių pamėgto 
nelemto papročio taip vadintis.

— Juk esi mergaitė, būk švel
ni, kalbėk gražiai lietuviškai, 
mesk tas miesčioniškas lenkiškas 
priesagas, — bardavo ją šiaip an
geliško būdo mamytė.

— Ar ir tu aušrokė? Kiek gi 
metų buvai “Aušroj”? — paža
dino ją iš praeities Gražina, bu
vusi kartu su ją universitete toj 
pačioj korporacijoj.

— Tik antroj, trečioj klasėj... 
— nebedrąsiai prisipažįsta.

— Ne, ir ketvirtoj, —lyg iš 
karštos sriubos traukia ją Jadzė.

— Ar Jūs buvote abi vienoje

Nijolė stebi kone alpstančius, 
Širdies priepuolius gaunančius, 
ir mąsto:

“Kažin, ar vien tik tas mūsų 
i pasikeitimas kaltas? Juk ir mū
sų smegenys kalkėja — atmintis 
mažėja. O dabar jau net sako, 
kažkokiais ten neuronais smege- 
nys miršta...” dar vis linksmoje

_ " I nuotaikoje svarsto ji.
' j Būrys aušrokių, kaip bitės apie

koj” ir tos pačios mintys, kaip a-1 tikos”mokytoją.
nai, užplūsta: “Kiek čia daug po-i 
nų. Kokie jie visi gražūs!”

Ji ir pati ne iš kokios provin- buvusią mokinę, ją sveikindama- 
cijos išspirta. Pripratusi Chicago-1 sis. O pats, lyg užsimarinavęs, pa- 
je matyti išsidabinusias ponias. 
Ne vien inžinierių baliuje... Bet

’ a- 
' nas lenkia. O vierios ji vis tiek __ ....______ ___ ...
nepastebėjo. Nors visos moterys, jos mano, kad; šis titulas yra ko- lamuok. 
kaip išjudintas širšynas, dar se- kia “Emmy” premija? Seniau dvi- j Ach, ta Livija, kad ji žinotų... 
kančią, dieną bruzdėjo: “Ar tu dešimt keturių manė, kad jau se-' Bet ji neturi vaikų, nei priedų

• ■ ■ ■ ■ ■' i' ' ' ■ * ‘ . ■

— Babūnė, babūnytė, — ty
čiodamasis jis erzina Nijolę, savo

liko toks, kaip buvęs.
— Ir aš, ir aš, ir aš, — kaip 

kruša, pasipila balsai.
Nijolė šelmiškai šypsosi: “Ar

na, o dabar...”
— Panele, — vadina gerasis 

mokytojas Liviją, nors ji jau du 
kartu tekėjusi.

— Vadinkite “dukryte”, kaip 
mokyklos suole šaukėte, pone 
mokytojau, — spiriasi toji.

Jau kieme Livija, atvežusi su 
savo broliu Nijolę į balių, barė:

— Ar tu padūkai, kam per vi
są pasaulį giries, kad turi anūkų 
— skaičiau laikrašty. —

Nijolė ratukais paleido juoką 
per visą kiemą, kaip jaunystėje, 
lyg gimnazijos sporto aikštėje.

— Kad tai mano didžioji mei
lė...

— Turėkis tu tą savo meilę, 
bet tylėk. Nebūk kvaila, nesirek-

žavėjo. Baigė pirmuoju. —
Staiga prie jų grupės pribėgo 

Livija. Liekna, šukuosena, kaip 
gimnazijoje — nepakeista. “Kaip 
VVindsoro kunigaikštienė”, pra
bėga Nijolei mintis, “ir ta ne
šioja tik tai, kas jai tinka”. Links
ma, visados kaip burbuliukais ky
lantis šampanas — nė kiek ne
pasenusi. Ir čia, kaip visados 
jaunystėje, vyrų apsupta.

— Kas čia pasidarė? Visi tik ki
ša nosis — lenda bučiuotis?!

— Ar tau protelis susmego? 
Ne bučiuotis nori, o nebeprima
to — akinių reikia tavo priseg
tai kortelei su pavarde perskaity
ti”, — nukėlė ją nuo devinto de
besio realioji Aldona.

— Aš girdėjau, kaip vienas or
ganizatorių atsiprašinėjo už per 
mažų raidžių atspausdinimą, — 
mėgino švelninti Nijolė!

Ir su meile ji pasižiūrėjo į sa
vo prisegtą kortelę. Daili — su | 
“Aušros” ženkleliu ir mergauti-1 
nė pavardė pridėta, o tos raidės 
tokios didžiulės...

Iš Lenkijos atvykęs aušrokas
I

— Aha, o pati esi tik prieka- Į 
baf — ji užkalbino kaimynę.

— Nevadinkit manęs prieka
ba, nors tokia ir esu. Išgirdau 
savo vyrą su kitais aušrokais — 
savo draugais telefonu planus da
rant, kaip jie paūš, simpatijas su-

vyrą, įėjo klasės pati tyliausioji 
mergaitė.

Prie durų pasitiko graži ponia, 
elegantiška balinėje suknelėje ir 
ilgom priderintom pirštinėm. Šu
kuosena, lyg iš geriausio salo
no “Nežiūrėkite į mus, mes labai 
pavargusios”, sakė ji. O Nijolei 
norisi atverti burną, kad ji tokia 
daili, daug gražesnė, kaip jaunys
tėje. Bet nepasakysi... Reikia tak
to, mandagumo... Tada buvusi 
raudonplaukė mergytė, o veidelis 
be jokios raukšlytės — lyg kau
kė. Dabar dėmesį atkreipianti po- j 
nia su įdomiu veidu ir moder
niško sudėjimo platininiais plau
kais. Ar ne Balzakas yra pasakęs, 
kad ir raukšlė pagražina moters 
veidą, išrašydama jame gyveni
mo džiaugsmus ir liūdesius.

Cezariškoji puota

Nijolė dar vis negali atsi
džiaugti veidais, įsigerti juos at
mintin, lyg užšaldyti ateinan
tiems laikams. Ar besustiks dar 
kada... lr dabar jau viena badė 
pirštu į sienoje kabančią padi
dintą fotografiją: “Ta mirė ir ta, 
ir ta, ir ta...”

Besiruošdama išeiti, dar mes
telėjo paskutinį žvilgsnį. Kitame 
kambaryje stalai lūžo nuo cezariš
kos puotos. Po puikios karštos va
karienės su vynu, rengėjai turė
jo padengtus bufeto stiliaus sta
lus su šaltais užkandžiais. O vi- 

Į.as duryje, visai, kaip Lietuvoje per

kodėl

prie vaikų.
O su Livija ją riša lyg aukso 

rėmuose įtvirtinta jaunystė. iTik 
dabar sužinojo, kad ji — liūto 
ženklo, o Nijolė — dvynukų. To
dėl taip gražiai visados sugyveno. 
Netiki jį į jokius horoskopus, bet 
išdykėlės mintyš pirštu bado: 
“Matai, ir žvaigždėse jums išpra
našauta draugystė.”

Eidama iš salės į kitą kamba
rį, Nijolė pastebėjo savo buvusią 
mokytoją. Su visu savo draugių 
būriu ji ir patraukė anos link. 
Kažkokio jausmo paveikta, pasi
lenkusi pabučiavo į žandą. Ir vi
sas būrys pasekė jos pavyzdžiu. 
Visai, kaip būdavo jų klasėje.

Ačiū, panele mokytoja, už
tiesias nugaras...

— Panele mokytoja,
mes visos pasikeitėm, pasenom, 
o jūs, kaip buvot... — Nijolė sa
ko, kų mano, nemoka veidmai
niauti.

— Na, kur jau..., — kratosi 
mokytoja.

— Gal tik truputį sumažėjus...
—nedrįsta viena užbaigti.

— Ir kiek plaukus “pasidažiu
si”, — pataikauja kita, visai, kaip 
gimnazijoje.

Ir tikrai, ji stovi meili ir sim
patinga, bet visa galva už savo 
buvusias — mokines mažesnė (o 
rodos, buvo tokia aukšta!) ir vi
siškai baltutė, kaip obelis...

— Pasakykit, mergaitės, L..
jūs esat? — aiškiai matyti, kad . /įeJ° kcpt^. pad5,uį,as’
neatpažįsta nė vienos.

— Ačiū už tiesias nugaras, pa
nele mokytoja, — pribėgusi dė
koja viena “mergaitė”, irgi 
ištekirfusi savo dukterį.

— Aš visad sakiau savo duk
rai, kad tokios geros gimnastikos i 
mokytojos ji neturėjo. —

Nijolė klausosi ir girdi iš pra
eities, kažkur iš toli:

— Ar kablį prarijai — išsi
tiesk! — j

Taip šaukdavo šioji mokyto- ninkės. O programoje 
ja, mylėdama savo mergaites. 
“Mes buvom laimingos”. Nes vie- , kad ir iš ... likučių, 
na marijampoliškė sykį pasako- ; 
jo, kad jų mokytoja, 
vedina, skaičiuodavo 1, 2, 3 ir... 
pau su tamburinu per nugara, 
kad tik toji išsitiestų.

Aušrokės — kūrybingo:

Žvalgėsi Nijolė dar vieno nu
mylėto mokytojo, lietuvių kalbos 
ir literatūros. Visos aušrokės jį bu
vo įsimylėjusios. Tada jis buvo 
nevedęs. Ar ji pati buvo jį įsimy
lėjusi -— nežino, ar nebenori į 
tuos labirintus besipinti. Tačiau 
jis teatsiuntė savo sveikinimą, 
panašų seniau klasėje girdėtą, 
per buvusią aušrokę — mokinę, 
mokytoją ir direktorę:

— Aušrokės buvo kūrybingos. 
Tačiau, nemanykite, kad jas bu
vo lengva mokyti — labai sun
ku! —

Kaip kokia japonė žmona, vis 
vienu žingsniu atsilikusi paskui

Cecilija Marita Stro.m (.Bronės ir 
Gustaf) baigė Marijos aukšt. mok. 
1969 m. ir Amer. grožio kultūros 
mok. 1970 m. Mano gilinti studijas 
kosmotologijoje. Gabi smuikininkė 
— laimėjusi I-mą vietą orkestro 
konkursę (smuiku). Yra skautė — 
ten gavo Marion premiją. Ji yra 
Kazimiero ir Antoinette Šilių vai
kaitė.

Šiemetinio Gintaro baliaus birželio 20 d. Chicagoje debiutantes

Regina Daresh (Anne ir George Da- 
resh duktė). Baigė Marijos aukšt. mok. 
1970 m. Studijuoja dabar Šv. Ksavero 
kolegijoje. Specializuojasi auklėjime ir 
matematikoje. Mėgsta kėgliuoti ir fo
tografuoti. Nori būti mokytoja.

Maril.vn Ann Sharko (Mary ir Ge- 
rald) šiemet baigia Taikos karalie
nės aukšt. mok. Ji yra aktyvi mo
kykloje: priklauso Tarybai, meti
nės knyygos spausd. komitete, jau
nų krikščionių org. ir yra modera- 
torė vyr. klasėje. Ji yra talentinga, 
skambina pianinu, daug skaito ir 
sportuoja dviračiu. Mano lankyti 
kolegiją. Ji yra Jurgio ir Alicijos 
Šarkų (Sharko) vaikaitė,

Kazė Brazdžionytė, Juzės ir Balio duk
tė, baigė K. Donelaičio aukšt. lit. mo
kyklą pereitais metais. Dabar lanko 
Marijos aukšt. mok. 3-čius metus. Ji 
yra skautė, vytė ir įvairiose kitose liet, 
organizacijose. Ji šoka taut. šokius su 
vyčiais, Lanko Liet. Pedagoginį insti
tutą, kurį baigs 1973 m. Ji yra talen
tinga, skambina pianinu, groja vargo
nais ir yra pamėgusi muziką, meną, 
skaitymą, kuria dramas ir talkininkauja 
radijo bei televizijos programose.

jau

įsikandęs citrinos riekę. Esą, To
ronte taip visados vaišinama. Ir 
ko ten tik nebuvo...

Jau lėktuve sėdėdama, Nijolė 
dar ilgai gardžiavosi mintyse to
rontiškių paslaugumu, ar taksį 
pašaukiant, ar kuo kitu pade- 4 
dant. Kaip gera būti mieste, kur 
nebijai į gatvę išeiti... Atsiminu
si jųjų “likučius” kitai dienai, vos 
laikėsi nesuprunkštusi...” 
tuoniolika tortų bepaliko 
dienai”, dejavo gerosios

<Knr
Denise Lori Hattemer (Bemice ir 
Howard Hattener). Šiemet baigs 
Elizabeth Seton aukšt. mok. Ji mėgs
ta virti, siūti ir rankdarbius. Denise 
yra Marijos ir Jono Leaskių dukraitė.

Marija (Joyce) Juzėnaitė (Juzės ir 
i Petro) šiemet baigia Marijos aukšt. 
' mok. Ji mano lankyti Chicagos muzi
kos konservatoriją ir rudenį Southvvest 
kolegiją. Šioji gabi mergaitė gavo sti
pendiją iš Sv. Kazimiero pagelb. vie
neto lankyti Marijos aukšt. mokyklą, o 
taipgi garbės stipendiją iš Illinois 
valstybės. Ji priklauso chorui “Aldutės” 
ir dalyvavo šokių šventėje 1968 m.

aš- 
kitai 

šeimi- 
įrašyta 

“kavutė” virto tikra vakariene,

Dar ji mėgino atkurti pasą- 
irgi meilės monėje užsilikusius girdėtus po

sakius, kad nei Chicaga, nei New O 
Yorkas, nei toks Clevelandas, 
kad ir kaip stengtųsi, tokio vyku
sio suvažiavimo nesugebėtų su
ruošti.

Viskas nublanks, laikui nešant 
užmarštin. Bet Nijolė jaučia ir 
žino, kad tos dvi dienos, lyg 
skulptoriaus atkurtos iš praei
ties, pasiliks amžinai, kaip gra
nite iškaltos. Tikrai “jaunystė 
pralėkė auksiniame vežime”, 
jaunojo poeto Mačernio žodžiais 
tariant. Tepaliks tik niekad ne-v 
nublunkantieji, amžinai gyvi 
poeto Aisčio žodžiai, vadovaujan
čios programai daktarės taikliai 
pakartoti — visiems susirinku
siems giliai įsmigę atmintin:

Tik širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina pasiliks 

jauna.

i


	1971-06-12-PRIEDAS-DRAUGAS 00000187
	1971-06-12-PRIEDAS-DRAUGAS 00000188
	1971-06-12-PRIEDAS-DRAUGAS 00000189
	1971-06-12-PRIEDAS-DRAUGAS 00000190
	1971-06-12-PRIEDAS-DRAUGAS 00000191
	1971-06-12-PRIEDAS-DRAUGAS 00000192
	1971-06-12-PRIEDAS-DRAUGAS 00000193
	1971-06-12-PRIEDAS-DRAUGAS 00000194

