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Kertinė paraštė
Dėmesio "samizdato" archyvui

Rytų Europos istorijoje dažnai 
pasigirsta mintis, ka*d skausmai 
bei negandai nėra visiškai be
prasmiai, jei jie tampa dainos ar 
pasakojimo dalimi. Antra vertus, 
labiausiai bijomasi, kad asmeni
niai ar kolektyviniai kentėjimai 
nenuskęsti) tamsoje ar tyloje, ne
liktų nežinomi. Toji baimė ypač 
konkreti sovietinėje sistemoje, 
kur stengiamasi užsidaryti nuo 
pasaulio akių ir sistemingai klas
toti praeitį ir dabartį. Žymioji ru
sų poetė Achmatova pasakoja, 
kaip jai su daugeliu motinų 
Maskvos kalėjimo kieme belau
kiant žinios apie jų suimtus sū
nus, viena iš anų sužinojo, 'kad ji 
esanti poetė. “Jūs parašysit apie 
mus”, viltingai tarė motina, ir jos 
veide pasirodė kažkas panašaus į 
šypseną. Achmatova savo paža
dą tesėjo jos .poemų rinkiny 
“Reąuiem” įamžina ir dalinai 
įprasmina Maskvos motinų kan
čią.

Šiandien sovietijoje, šalia ofi
cialiosios literatūros, egzistuoja 
gausi vad. “samizdatinė” — sa- 
vilaidinė, grožinė ir informacinė, 
raštija. Jos tikslas yra rašyti už
draustomis temomis ir stiliais, 
pateikti pasauliui tiesos žodį apie 

.eilinių ir neeilinių Maskvos pa
valdinių pergyvenimus ir idėjas. 
Šioje raštijoje ypatingą vietą už
ima pagrindinis Lietuvos “sam- 
izdatinis” leidinys, “Lietuvos ka
talikų bažnyčios kronika”, kurio 
jau šeštas numeris šiomis dieno
mis ištraukomis skelbiamas išei
vijos spaudoje. Po rusiškosios 
“Bėgamųjų įvykių kronikos” ir 
ukrainietiškojo “Šauklio” uždary
mo, lietuviškoji “Kronika” yra 
vienintelis tebegyvas tokio po
būdžio nuolatinis “laikraštis” vi
soje sovietijoje.

“Samizdatinį” tiesos žodį su 
didžiausiais pavojais leidžian
tiems ir jį čia vertinantiems ma
lonu sužinoti, kad toji literatū
ra Vakaruose ne tik komentuoja
ma bet ir kruopščiai, metodiškai 
renkama. 1972 m. pradžioje Ra- 
dio Liberty “Research Depart-
ment” Miunchene pradėjo telkti

“samizdatinių” dokumentų teks
tus ypatingame archyve, repro
dukuoti jų kopijas paskiruose to
muose, ir juos suteikti ribotam 
skaičiui valstybinių ar universi
tetinių bibliotekų.

Miuncheniškiame “samizdato” 
archyve nerenkama grožinė lite
ratūra, o ribojamasi dokumen
tais “turinčiais reikšmės dabarti
nei sovietijai”. Kiekvieno doku
mento autentiškumas kruopščiai 
patikrinamas. Jų originali ar ori
ginalų fotokopijos rūpestingai 
saugojami pačiame archyve, pa
saulin teišleidžiami perrašyti, pa
tvirtintieji tekstai ar vertimai.

Šių metų liepos mėnesį “Sam
izdato” archyve jau buvo sutelk
ta apie 18,000 mašinėle rašytų 
puslapių; daugiau kaip 95 proc. 
jų buvo gauti po 1964 m. “Sam
izdatinė” raštija ypač domisi 
universitetai, rašytojai, žurnalis
tai ir Rytų Europos reikaluose 
besispecializuojantys mokslinin
kai. Pagrindinės bibliotekos šiuo 
metu aprūpinamos perrašytais 
“samizdato” tekstais yra: The 
Library of Congress Washingto- 
ne, The British Museum Londo
ne, Die Bayerische Staatsbiblio- 
thek Miunchene, Bodleian Lib
rary Oxforde, Ohio State uni- 
versity Columbus mieste, The 
Massachussetts Institute( of 
Technology, Cambridge, Mass., 
Hoover Institution, Stanford, Ca- 
lif., ir Universiteit van Amster- 
dam.

Lietuviškojo “samizdato” gau
są ir svorį liudija faktas, kad jam 
planuojamas paskirti ištisas, 17- 
asai, tomas 25-ių tomų rinkinyje. 
Todėl itin svarbu, kad mūsų tau
tiečių vargų .liudytojai, jų neva
lios dokumentai, nepradingtų pa
sauliui, užmiršti mūsų pačių ar
chyvuose ar stalčiuose, bet bū
tų išsaugoti pasaulio bendruome
nei, dabarčiai ir ateičiai .minėtuo
siuose rinkiniuose. Tenai jie gy
vens nuolatiniais liudininkais, 
atremsiančiais masiniai fabri
kuojamą sovietinę pseudoistori- 

P.P.i*

Kol priartėsim prie mūsų mažy
čio taško, pradėkim nuo tolimiau
sių horizontų pakraščio.

Prancūzų rašytojas Andrė Mau- 
rois, gabiai sukoręs apie tuziną ver
tingų ir įdomių literatūros įžymy
bių biografijų, tarp kitko, savo 
“Memuarų” pabaigoje pasakoja, 
kaip jis žiūrėjęs į tokių užmojų 
prasmę ir į pačias genialių meno 
kūrėjų asmenybes:

“Kai Marcelis Praustas parodo, 
jog jo vaikystėje “Guermantes” bu
vo tik vardas, ir kada vėliau už šio 
vardo jis atidengė visiškai skirtin
gą tikrovę nuo įsivaizduotosios, tai 
jis, kaip ir Balzakas, aprašo tik pra
rastas iliuzijas, bet suranda išga
nymą sąmoningoje iliuzijoje, kuri 
yra menas...

Jeigu man pasisekė (rašant apie 
Balzaką), kad skaitytojas trupučiu
ką dalyvauja Balzako gyvenime ir 
balzakinėje kūryboje, tai aš laimė
jau ir tada žinau, kad atlikau nau
dingą darbą...

Mat, yra išganinga pagyventi su 
dideliu žmogum ir pasigėrėti juo. 
Ne kaip marmuro statula, sustingu
sia ir ledine, bet tokiu' koks jis bu
vo su savo stiprybėm ir silpnybėm; 
daugiau pabrėžiant jo stiprybes, ka
dangi jis yra didis žmogus; ir jeigu 
jis sukūrė didelius veikalus, tai dėl 
to, kad jo stiprybė viršijo silpny
bes. Žinau ir sutinku, kad (pran
cūzų rašytoja) George Sand buvo 
itin žemiška dukra, kaip ir mes ki
ti, veikiama visokių pagundų, bet 
tat jai nesukliudė, tariant (filosofo 
ir sutinku, kad Balzakas protarpiais 
Consuelo — modelį visom mote
rim. Žinau ir sutinku, kad Victoras 
Hugo kartais yra šiurkštus, kartais 
ir paleistuvis, bet tat jam nesukliu
dė sukurti vyskupo Muriel persona
žo — skaidraus krikščionio. Žinau 
ir sutinku, kad Balzekas protarpiais 
būdavo nedėkingas (savo meilužei ir 
geradarei) Laurai de Bemy, arba 
pamiršdavo Zulmą Carraud, bet ta
tai jo nesulaikė parodyti šaunią pa
garbą poniai de Mortsauf. Didelio 
žmogaus gyvenimas įtikina skaityto
ją, kad priešingumų suderinimas 
yra galimas, ir tatai teikia jam pa
čiam daugiau pasitikėjimo. Tai aš 
ir norėjau atlikti...

Šiame pasaulyje, kur sunyksta ir 
dingsta visi dalykai — garbė, ma
lonumai, turtai, — aš žaviuosi ir 
pasijuntu saugesnis, susikurdamas 
mažytes tvirtoves, nenykstančias ir 
nepamainomas. Tai yra kai kurios 
patvarios draugystės”...

Kai mano ankstesnioji rauda apie 
J. Aistį buvo jau parašyta, bet dar 
neatspausta “Draugo” kultūriniame 
priede, 1973 m. rugpjūčio 17 d. 
Amerikos lietuvių komunistinės 
krypties laikraštis “Laisvė” įsidėjo 
iš Lietuvos gautą Broniaus Raguo
čio rašinį apie “poeto tragediją” — 
“Kelis žodžius apie Joną Aistį”. Tu
rėčiau visokio pagrindo manyti, kad 
tasai rašinys gana autentiškai vaiz
duoja sovietinės Lietuvos oficialiųjų 
literatų oficialią nuomonę apie mū
sų mirusį draugą. Tad raudos pa
pildymui norėčiau į tai čia atsiliep
ti ir šį tą pakoreguoti truputį kito
kiais tonais. Na, norėčiau dar dėl 
to, kad jų autorius B. Raguotis 
man yra šiek tiek pažįstamas, gi 
ypač kad jos straipsnis parašytas so
vietinės linijos požiūriu (žinoma), 
gana inteligentiškai, be tenajoS 
įprastos tradicinio vulgarumo, aro
gancijos ar chamizmo.

Gyvenimas pagal liniją

Bronius Raguotis yra žurnalisti
kos bei literatūros istorijos jaunes
nės kartos profesorius Vilniuje.

TRUPUTI KITOKIAIS TONAIS
Apie poetą Joną Aistį ir širdžių bei minties sovietizaciją

Bronys Raila

Prieš porą metų jis ilgiau viešėjo 
Jungtinėse Valstybėse, rinkdamas 
medžiagą savo specialybės studijom 
iš Amerikos lietuvių praeities ir 
dabarties.

Tada atsitiktinai teko su juo su
sipažinti ir vieną ilgą vakarą itin 
nebanaliai išsišnekėti. Tai buvo 
malonus, gana šiltas ir švelnus, ko
ne “lyriškai lietuviškas” naujosios 
sovietinės komunistinės šviesuome
nės augintinis. Mano patirtimi, jis 
šiek tiek nuo kitų skyrėsi ne pro
vokuojančiu, bet nepaprastai subti
liu atsargumu, lyg ant jautriausių 

vaistinės svarstyklių sveriantis 
kiekvieną savo žodį. Mūsų natūra
lūs “ideologiniai antagonizmai” tik 
vieną sykį trupučiuką susikirto ir 
sužaibavo, kalbai pasisukus į Sol- 
ženicino ir Avyžiaus romanus. Bet 
ir tuo klausimu, kiečiau suspaudę, 
pajėgėm šiaip taip suvaldyti savo
nervus.

Tie pasikalbėjimai betgi manyje 
lig šiol paliko vieną nuostabų įs 
pūdį. Ligi tol dar nebuvau sutikęs 
kito tokio sovietinės Lietuvos auten
tiško komunisto, kuris, kalbėdamas 
bet kuriuo klausimu, visą laiką mo
kėtų išsilaikyti švelnumo ir man

Alfonsas Dargis Kompozicija (aliejus, 1872)
a parodos Čiurlionio gelerijoje, Cblcagoj (žiOr. 9 q*L)

dagumo rėmuose Jr tuo pat metu 
skrupulingiausiai nė per nago juo
dymą nenukrypti nuo vėliausio lai
kotarpio nustatytos lenininės-brež- 
nevinės-sniečkinės linijos. Nesvarbu, 
ar tai būtų Bražinskų bėgimo Tur- 
kijon drama, ar Gabrielės Petkevi
čaitės-Bitės ano karo dienoraščių 
redagavimo klausimai, kur turėjau 
kai kurių priekaištų Vilniaus lei
dyklai. Savo begaliniu tikslumu Ra
guotis mane kartu žavėjo ir gąsdi
no.

Dabar pastebėjau, kad Ir jo 
straipsnis apie Joną Aistį poeto mir
ties proga buvo parašytas taip pat, 
palyginti, gana mandagiai, be so
vietinėje spaudoje įprasto šiurkštu
mo ir vulgarumo užsienin išbėgu- 
siem nacionalistam, atidžiai paruoš
tas, šaltiniais dokumentuotas ir kar
tu dėstantis tarybinės Lietuvos le- 
ninistų pažiūras į netarybinės išei
vijos meno kūrėjus taip pat skru
pulingai, su visais šios istoriofiloso- 
fijos tirštimais, niekur nenukryps
tant nuo kompartijos nustatytos 
kukūrpolitinės linijos.

Man rodos, kad jo sklandžiose ir 
slidžiose teorijose neabejotinai yra 
keletas esminių klaidų Ir, kas blo

giau, prasimanymų. Spėčiau todėl, 
kad ne tik vertėtų, bet ir reikėtų 
Aisčio kūrybos bei jo asmeninio li
kimo plotmėje dar aiškintis tūlus 
svarbius ir nuolat tenajos kartoja
mus tvirtinimus, kiek išgalint, be 
per didelių pykčių ir demagogi
jos. Tegu mūsų neiškraipytas bal
sas ir negalės dabar nusiskardenti 
tėvynės liaudžiai, bet lai čia palie
ka pėdsakus.

Liūdesiai ir nerimai — geri ir
blogi ‘

Pirmiausia suminėkim kelis žo
džius apie Aisčio lyrikos bendrąjį 
pobūdį, jos motyvus, temas ir for
mą, taip sakant, iš sovietinio požiū
rio. Kaip atrodo, Aisčio eilėraščius 
(bent ankstyvuosius, dar laisvos 
Lietuvos laikais rašytus) Raguoti 
bus atidžiai paskaitęs, o gal ir mė
gęs. Jo pateikiamoji poeto lyrikos 
charakteristika labai daug nesiski
ria nuo mano anksčiau paškicuotos 
Bet tuoj suplyšta, įsivėlus dienos 
“ideologijai”.

Jis nė trupučio neginčija, kad “iŠ 
gyvųjų tarpo pasitraukė talentin
gas poetas”, šioje didkarių epocho

je buvęs ne eilinis rašeiva, bet stam
bus rašytojas, savo gyvenamąjį lai
kotarpį suvokęs ir vaizdavęs, “kaip 
agoniją ir mirtį”. Natūralu, kad jo 
poeziją todėl nuspalvino sielvarto, 
nuovargio ir kančios motyvai. Nors 
savo skausmą ir neviltį jis “bandy
davo dangstyti ironija”, bet vis la
biau grimzdo į “kūrybinę, politinę 
ir žmogiškąją aklavietę”, vis labiau 
buvo slegiamas dvasinės nerimas
ties, žmogiškos būsenos rūpesčių, 
grėsmingos dramatiškų Įvykių ar
tėjimo nuojautos, pagaliau gimtojo 
krašto nostalgijos, “kuri gali išves
ti iš proto”. Ir kai Aisčio kūryboje 
meilė Lietuvai “persipynė su atvi 
ra neapykanta ir priešiškumu, aiš
ku, tarybinei tėvynei, tai jo meninis 
pajėgumas pradėjęs silpti ir išsisė
męs...

Tai charakteristika, išreiškianti ir 
vertinimą. Kodėl tokia išvada? Mįs
lės raktas čia lengvai surandamas, 
jau trijų dešimtmečių preceden
tais patvirtintas. Jei Aistis būtų 
pasisakęs už “pažangą”, t. y. sovie
tinę Lietuvą, jei savo mokytoja bū
tų sutikęs laikyti Lietuvos kompar
tiją ir jos mamą Maskvoje, jei “pro
greso keliu” iš svetur su nusižemi
nimu būtų grįžęs Maskvai priklau- 
somon Lietuvon, tai visi anie nei
giami ir nejaukūs motyvai •— liū
desio, nostalgijos, nerimasties, ago
nijos, net pačios mirticsl — būtų 
vertinami absoliučiai kitaip. Jie ta
da būtų iš aklavietės naudingi laip
tai į tautą ir liaudį, teisingo “pilie
tinio credo” ieškojimai, kuriuos pa
galiau vainikuotų atradimas tikrai 
pažangaus, teigiamai kryptingo, t. 
y. komunistinio, maskvlškai sovieti
nio kelio.

Su tuo iškyla bendresnio pobū
džio problemos, vis labai aktualios 
lenirtistiniam ir maoistiniam pasau
liui. O tai juk erdvės, kur valdžią 
pasigrobusių kompartijų centro 
komitetai, kaip taisyklė, vadovauja
mi neklaidingų genijų, periodiškai 
grūmoja meno kūrėjam ir juos ba
ra, o iš šių tarpo talentigesnieji ir 
sąžiningesnieji vienaip ar kitaip vis 
spiriasi ir maištauja. Ir tada reikia 
su maldavimais aiškinti klausimus: 
ar leistina meno kūryba be “pilie
tinio credo”? ko vertas rašytojo ke
lias be valdžiai reikalingo partinio 
kryptingumo? ar yra prasmės pa
kęsti tik šiaip sau autentiškai žmo
gišką ir lietuvišką, visai asmenišką 
ar net subtiliai intymią poeziją? Pa
vyzdžiui, kaip Aisčio...

Šis tas iš “šventųjų raštų”

Ieškodami trumpesnių atsaky
mų, geriau pasidairykim pavyzdė
lių tiesiai iš “šventojo rašto”.

Kitaip sakant, iš Salomėjos Nė
ries lyrikos, kurios eilių rinkiniai 
laida po laidos tomeliais ir tomais 
vis naujai atspaudžiami liaudies ge
rovei ir režimo garbei. Raguotis bu
vo per jaunas pažinti šventąją as
meniškai, bet man likimas lėmė šią 
palaimintąją iš visai arti matyti ir 
net padraugauti kaip tik jos karš
čiausiais užsidegimo ir švenčiausių 
“credų” lūžimo metais. Dabar, ro
dos, jau užtektų perspektyvos vė
siau pažvelgti į šios transfigūrad- 
jos padarinius ir mėginti “amžiny
bės žvilgsniu” atpažinti ir iš naujo 
perseikėti kūrybines vertybes.

Kai dar po 50 metų galutinai už
simirš daugumas asmeniškų mei
lių ir neapykantų, Salomėja, mylė
ta ar nekęsta, greičiausiai pastoviai 
užsiliks lietuvių literatūros chresto
matijose ir ne vienos gimnazistės 
dienoraščiuose. Galėčiau galvą gul
dyti, kad ne visa, o daugiau savo 
pačių asmeniškiausių, pačiu inty
miausių mergaitiškų motyvų eilė-

(Nuikelta J 2 pal.)
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raščiais, kaip pvz. vokiečių liaudies 
kultūroje panašūs trupiniai, it tau
tosaka, išliko iš Goethės ar Heinės. 
Bet ir rašytojai bei išprususi inte
ligentija protarpiais mėgs ir, spėju 
vis prisimins keliolika jos “dekaden
tiškos” krypties lyriškai maištingų, 
jaunuoliškai gaivių, mergiškai ža
vių išsisakymų, lig šiol jokios ki
tos moters poetės dar nepralenktų 
mūsų literatūroje.

Pavyzdžiui, toks ryškus nerimas
ties motyvas Salomėjos sieloje. Kuo 
jis nepanašus į Jono? Ar toks mo
tyvas būtinai veda į akligatvį?..

Diena su saule nusileido, —
Su saule vėl nujotus—
Vai, kas pakeis tau mano meilę,
Kada manęs nebus?
Taip klausia jauna, tuomet vos 

25 metų mergina, dar neatradusi 
ir neieškojusi teisingo kelio j “isto
rijos progresą”, o labiau susisieloju
si tik dėl savo asmeninės meilės 
progreso, kuris jos nujautimu kry
po, matyt, tamsion prarajon... O kai 
Salomėja buvo dar metais jaunes
nė, kai gaL dar nario mokestį te- 
bemokėjo kuriam ateitininkų sky
riui, ji poetiškai sudėstė žavią ir 
karštą deklaraciją — aišku, ne
krikščionišką, bet taip par ir visiš
kai nemarksistišką, o labiau hedo- 
nistišką, — kurią daugelis poezijos 
mėgėjų ir šiandien mielai paskai
tys. Įskaitant ir mane patį, jau pa
siekusį amžiaus, kada daugiau de
rėtų rūpintis ne savo malonumais, 
o anūkių laime. Bet kas ramiai at
silaikys, išgirdęs va tokią gundan
čią muziką:

Mūsų dienos — kaip šventė
Kaip žydėjimas vyšnios, —
Tai skubėkim gyventi,
Nes prabėgs — nebegrįš jos!
Pagaliau dar vienas trumpas eilė

raštis, sukurtas mano mylimame 
Panevėžyje, kada gimnazijos moky
toja panelė Salomėja jau buvo per
kopusi savo amžiaus trečią dešimt
metį. Tai laikas, kai tūlos mergi
nos pradeda justi “senatvės” grės 
mę ar net mirties “artėjimą”. Sis 
dviposmis iš rinkinio, kuris tada 
gavo smetoninės valstybės didžiąją 
literatūros premiją, buvo parašytas 
jau po visų lemtingų poetės pasau
lėžiūrinių lūžių ir nebepaldtusio 
apsisprendimo kraštutinėn kairėn, 
tiesiai pačio tikriausio “istorijos 
progreso” širdin. O vis dėlto jis yra 
daina apie... neišvengiamos mirties 
nujautimą, kažkoks panteistiškas ir 
mūsų poezijoje vienas iš dailiau
siai išreikštų žmogaus mirties lū
kesčio motyvų — gilus gilus liū
desys ir drauge guodimasis saldžia 
gamtinės transfigūracijos viltimi:

Ir vienąkart, pavasari,
Tu vėl atjosi, drąsiai.
O mylimas pavasari,
Manęs jau neberasi-------
Sulaikęs juodbėrį staiga,
Į žemę pažiūrėsi:
Ir žemė taps žiedais marga..
Aš diemedžiu žydėsiu — - 

Panašumai ir skirtumai

Tiek tebūnie žodžių iš leniniš- 
kai pašvęstos Salomėjos evangelijų 
apie švelnius ir paprastus dalykus, 
pasakytus jablonskine kalba ir be
veik dar su aristoteliška logika.

Man net nesmagu čia priminti, 
jog šių pavyzdžių visiškai užtenka 
paneigti B. Raguočio prielaidom 
apie poetinę vertę ir įvairias gyve
nimo aplinkybes, kada ir dėl ko ra
šytojų kūryboje iškyla sielvarto, 
graudumo, agonijos ar net mirties 
motyvų atodūsiai. Nėra jokio rei
kalo tokiais atvejais būtinai ieškoti 
nutolimų nuo “progreso tėkmės” 
ar posūkių į aklaviętę.

Kas įkūnija ir laiduoja tokios po
ezijos grožį, vertę, ilgą išlikimą? Ru
piai suprastinant painią problemą, 
man rodos, pirmiausia šie keli ele
mentai: nuoširdumas, intymi tiesa, 
emocijos gelmė ir jos tyrumas, daili 
ir savita forma, kalbos gražumas... 
Tuo kaip tik sodriai pasižymi ma
no cituoti Salomėjos posmai ir dar 
kelios dešimtys jos eilėraščių. O tas 
vėliau prirašytas daug gausesnis 
ideologiškai kryptingai sueiliuotas 
šlamštas, ypač karo ir bėgties ma
tais Rusijoje, apie raudonąją armiją, 
partizanus, komunarus, tarybinės

tėvynės ilgesį, pergalės laukimą ir 
baisaus keršto troškulį fašistam, — 
Ši visa apgailėtina rašliava jau da
bar nebeturi jokios išliekamos me
ninės vertės.

O aną kadaise taip garsią ir šlo
vintą Salomėjos poemą apie Stali
ną šiandien jūs patys jau gėdina- 
tės kartotinai dėti į naujas jos kū
rybos laidas. Negi vien dėl to, kad 
kompartijos generaliniai sekretoriai 
pasikeitė, ir tuomet didysis šedev
ras staiga neteko savo vertės? No
rėčiau tikėti, kad ne vien dėl to. 
Iš tikrųjų tokia lietuvės poetės po
ema jos tėvynę užgrobusio tirono 
išgarbinimui, jeig.u išliks, tai tik 
kaip neištrinama begėdiška dėmė 
mūsų literatūroje. Tad beveik ma
lonu, kad Šiandien jūs patys (žino
ma, dėl kitų priežasčių) tokią 
“kryptingą” poemą jau ištremiat 
anapus grožinės literatūros ribų...

Žinau, kad banalu kartoti pa
prastą išvadą, bet tat turiu padary
ti kitais žodžiais, net pabrėžtinai:kas 
liko poetiškai vertinga ir dailu Sa
lomėjos lyrikoje, tas pats ir dėl tų 
pačių privalumų yra ir pastoviai 
liks taip pat Jono Aisčio lyrikoje.

Liks, kaip man atrodo, dargi su 
didele skirtumo privilegija Jono 
naudai. Šis turėjo laimės giliau įsi
terpti ir stebėti žymiai platesnius 
rie tik Rytų, bet ir Vakarų inte
lektualinius akiračius. Jo kūrybinis 
amžius taip pat buvo veik dvigu
bai ilgesnis. Ir jis ne su keliais nu
sisekusiais eilėraščiais, bet visa savo 
plačiašake lyrika išsiplėtė daug 
įvairesnio ir rafinuotesnio intymu
mo, estetinės ekstazės, tai vėl siel
varto, kančios, liūdesio ir pagaliau 
širdį geliančios nostalgijos dimensi
jom. Ir šių dviejų bendraamžių, 
beveik vienmečių poetų dvasinio 
e t h o s kryptys maždaug diametra- 
liškai išsiskyrė. 1940 metų vasarą 
Salomėja, tur būt, be gėdos jausmo 
galėjo rašyti pasišlykštėtiną garbi
nimo giesmę tironui ir su specialia 
delegacija nuskridus Maskvon 
džiaugsmingai prašyti, kad ir “tei
siškai” būtų ko greičiau užsmaug
ta Lietuvos nepriklausomybė. Jonas 
gi ir tada ir dar po septynerių me
tų teberaudojo savo sužeista širdi
mi:... “vienas kraujo lašas būt tave 
nuplovęs... vienų vienas žodis būt 
tave apgynęs”. Savo tautos laisvės 
idealo jis neišdavė ir niekuomet jo 
netemdė nė mžiausiu šešėliu.

Taigi yra panašumai, bet ir ko
kie skirtumail Salomėjos raudonar- 
mietiškos patetikos šūkiai 1944 me
tais gal ir jaudino kelis šimtus lie
tuvių komunistų propagandiškai 
pakrikštytoje neva “lietuviškoje di
vizijoje”, bet lietuvių tauta šiai 
“lyrikai” buvo daugiau nei abejin
ga, šalta, pasibaisėjimo pilna. Tais 
mėnesiais dar gyvenau Lietuvoje, 
mačiau žmones, jutau jų jausmus. 
Man rodos, kad aną tikrovę veikiau
siai dar kiek niena ir mielas kole
ga Raguotis. Ir kaip literatas, ti
kiuosi, galėtų nujausti, kad anos 
rūšies Salomėjos rašliavinis paliki
mas nei dabar reikalingas, nei kada 
nors bebus mūsų tautos pasiilgs
tamas. O graudžioj! ir nostalginė 
Aisčio poezija, kuriai Raguotis pri
skyrė nusilpimo ir nuosmukio žy
mes, jei tik galėtų be kliūčių pa
siekti tėvynės liaudį, tikriausiai bū
tų branginama ir jautriai pergyve
nama — jei ne visada, tai bent tol, 
kol lietuvių tauta vėl atgaus poli
tinę ir dvasinę laisvę.

Tokia prielaida gal ir jam ne pa
slaptis. Deja, ne nuo jo galios pri
klauso plačių langų atvėrimas tė
vynėn, kur mano tvirtinimą būtų 
galima išbandyti ir patikrinti.

“Metafizika” Ir kai kas blogiau

Kas menų kūryboje prasminga ir 
vertinga, kas “obejektyviai gražu”’ 
Sutikim, kad šios rūšies “estetinės 
metafizikos” ginčai gali tęstis be ga
lo ir kad amžių bėgyje kriterijai bei 
skoniai įvairuoja.

Tačiau kita papildomoji sovieti
nio literatūros vertintojo filosofija 
kelia daugiau liūdesio ir nerimo. 
Maža bėda, kol ji skelbiama pus
lapiuose nereikšmingo išeivijos ko
munistinio laikraščio, beturinčio

Alfonsas Dargia Kompozicija (aliejus, 1973)
U parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

vos tūkstantį kitą senyvo amžiaus 
skaitytojų, kuriem tos problemos 
vargu labai įdomios ir dėl savo ŽO' 
dyno be išraiškos gal nė nesupranta
mas.

Bet jau trys dešimtmečiai, kai so
vietinės meno teorijos tolydžio skel
biamos Lietuvoje, kur jos kreiviau
siai formuoja jaunesniųjų genera
cijų mąstyseną ir, panaikinus ga
limybes kritikuoti ir prieštarauti, 
naudojasi privilegijuota padėtimi. 
Tokiu būdu sovietiniam lietuviui 
inteligentui jo uždaroje plotmėje 
kalamos kiaurai falšyvos pažiūros 
apie kultūrinės kūrybos prigimtį, 
apie lietuvių išeivijos literatūrą ap
lamai ir' apie mūsų tautos “pasi
rinktus” naujuosius kelius specialiai.

Ne tik politinė, bet ir dvasinė 
priespauda užgriūva mūsų tautą 
per dažnai ir per ilgai. Kone per 
pusę devynioliktojo amžiaus \ rusai 
imperialistai buvo lietuviam net 
spaudą uždraudę ir tuo žymiai su
trukdę, daug pakenkę tautos kultū
riniam ūgiui. Vos-vos su gaivinan
čia laisvės aušra ėmė vešliau skleis
tis mūsų menų kūrybos žiedai, ir 
štai vėl maskolinis imperializmas 
mus glemžia politiškai ir savo nau
jąja tikyba gožia dvasiškai, stabdy
damas ar iškraipydamas menų kū
rybos natūralią ir sveiką pažangą.

Rusija jau per 50 metų, Lietuvi 
30 metų be atodairos dusinama ne 
va marksistinių, leninistinių ar 
proletarinių, o iš tikrųjų politi
nių meno filosofijos apynasrių, 
meno kūrėją smurtu verčiančių be 
sąlygiškai paklusti gyvenamosios 
dienos diktatoriaus politinei valiai, 
tapti vienintelės partijos fanatiškos 
tikybos skelbimo ir glorifikacijos 
įrankiu. Tai grįžimas į laikus, kai 
nuo Romos ir Elados žlugimo maž
daug ligi ankstyvojo Renesanso eu
ropinė civilizacija pergyveno pana
šiai slogią ir žiaurią sistemą kone 
per tūkstantį kūrybiškai liesų me
tų.

Visa ši laisvosios kūrybos apy
nasrių sistema ir taktika bolševiki
nėje Rusijoje buvo krikštijama įvai
riais vardais, o po šio karo pasiva
dino socialistiniu realizmu. Ypač ji 
smaugia ideologiškai lengviausiai 
kontroliuojamą žodinę kūrybą. Aiš
ku, kad tokia absurdiška doktrina 
negalėjo išugdyti didelių ir bran
džių vaisių (kaip jų maža teišli
ko ir iš minėtų Viduramžių).

Juk iš tiesų, jeigu kuris rašyto
jas vaizduos vadovėlinį socializmą, 
taikys į kompartijos vėliausių rezo
liucijų kryptingumą, atliks valdan
čiajai klikai maloniausią bolševiki
nį lakavimą, ten nebebus jokio re
alizmo. O jei kuris talentingesnis ir 
sąžiningesnis kūrėjas' giliau knisis į 
gyvenimo tikrovės tirštumas, drą

siau sakys nuogą tiesą, žmogų ir 
jo gyvenimo sąlygas vaizduos tik
rai realistiškai —ten tuoj nebebus 
socializmo. Todėl sovietinis rašyto
jas (ne tik Pasternakas ar Solženici- 
nas) dažnai baramas, puldinėjamas, 
grasomas, verčiamas prisipažinti 
klydęs, saikdinamas pasižadėjimais 
nebenusikalsti, — o nepaklusus, 
jam bus užčiaupta burna valstybi
nei duonai, ar ko gero, kaip anks
čiau, seks ilgi “perauklėjimo” me
tai Sibiro kacetuose, arba, kaip da-

kad jis “atplyšo nuo tautos” ir “at
siliko nuo istorijos progreso”. Isto
rija, mat, "vystėsi prieš poeto va
lią”, pagal kitokius dėsnius. Kai 
“verpetingus istorijos sūkurius bu
vo įsukta ir Lietuva su jos poetais’’, 
Aistis neapsisprendė ir nelūžo, kain 
reikia, o pasuko į “kūrybinę, poli
tinę ir žmogiškąją aklavietę’

Kodėl? Labai paprastai. Dėl to, 
kad jis iki pat mirties “nesuvokė 
naujo savo tautos pasirinkto ke
lio 1940 metais”, “nutraukė ryšius 
su gimtojo krašto gyvenimu”, “pa
siliko priešiškas jo naujajai būčiai 
ir istorijos progresui apskritai”. Ma
ža to, jis pats stengėsi “užkirsti ke
lią savo žodžiui į Lietuvą” ir apla
mai jokiom aplinkybėm neparodė 
noro “susiartinti su naują istorijos 
kelią pasirinkusia tauta prie Nemu 
no ir Neries”...

•Kaip atsimenam, seniau Chruš
čiovas aiškino ir Brežnevas dabar 
tebetvirtina, kad “taikingas sugyve
nimas” tarp sovietinio ir Vakarų 
pasaulio daug kur reikalingas ir ga
limas, bet jis negalioja ideologinėje 
srityje. Mielai tam tikiu, čia teisy
bė: tikrovei su fantazija, absurdui 
su sveiku protu, tiesai su melu la
bai sunku, gal negalima, gal net ne
reikia taikingai sugyventi.

Vadinasi, turim būtinai įsitikinti, 
kad 1940 metais lietuvių tauta “pa
sirinko naują kelią”.. Suprastume, 
kai taip sakytų rusas ar koks su 
rusėjęs žydas, kurdamas legendą sa
vo naudai ir tikėdamasis tokiu vai 
kiškų būdu apmuilinti kitų kraš
tų akis. Bet kad taip tvirtintų lie
tuvis, — nesvarbu, ar sovietinis is
torikas, ideologas ar literatas, — 
tvirtintų, gal ir pats tikėtų, ir lauk
tų pasitikėjimo, tai tokio naujojo 
lietuviško žmogaus mentalitetą 
man dar sunku suvokti.

Vadinasi, dar kone vakarykštė 
praeitis turi būti pakeista, paneigta 
ir užmiršta. Niekas nebeturi, žinoti 
ir niekados nebesužinos, jog Pabal- 

j tijo valstybės 1940 metais buvo So
vietų Rusijos karo pajėgų okupuo

bar, “gydymas” bepročių ligoninė- Į J05’. ° gyve"^.ų valia išprievartau- 
1 ta ir jos skubiai paverstos sovieti-

Šį intarpą čia įdėjau ne dėl geis
mo paplepėti. Priešingai, norėjau 
nors keliais žodžiais priminti aplin
kybes ir atmosferą, kurioje yra nu
lemtas gyventi ir rašyti kiekvienas 
sovietinis, taigi ir -lietuvis literatas 
ar kritikas. Nors sakomės, kad ži
nom, bet užsienyje mes dažnas ta
tai vis užmirštam.

Ak, kaip man būtų malonu sod- 
riąu papolemizuoti su profesorium 
iš Vilniaus, nes jo rašinys apie Ais
tį išskirtinai dėkingas humorui ir 
stimuliuojantis satyrą. Bet kas iš te, 
susilaikau: kodėl turėčiau atkirčio 
ašmenis kreipti į jį? Lyg jis vienas 
toksai... Kaip žmogus, jis gi malo
nus, rašo ramiai, be plūdimosi srau
to. Negi jis galėtų rdŠyti kitaip, 
kaip tik skrupulingai atsižvelgda
mas, ko reikalauja laikytis Kremlius, 
SSSR kompartija ir josios respubli
kinė sekcija Lietuvoje? Jei man to
kiais atvejais kartais pasidaro liūd
na, tai kad vis dėlto jau ir lietuvis 
taip rašo. O labiausiai liūdna, kad 
jis turi taip rašyti, ir mes jam nieko 
negalim, dažniausiai nė nenorim pa
dėti. Ką čia padėti — užtektų bent 
suprasti...

Tad tolimesnėse savo pastabose 
mažinsiu užuominas apie “Raguo
čio tezes”, nes savo rašinyje jis to
kių neišrado ir nedėsto. Aplamai 
jo tezės sovietiškai bendrinės, visuo
tinės, gana jau senos, nebe nuo 
šiandien skelbiamos rusų kompar
tijos ir visų LTSR mokslo institu
cijų. Man buvo labiau smalsu ir 
kone linksma stebėti, kaip ta visa 
bolševikinės strategijos ir Lietuvos 
okupacijos išteisinimo atšerpetojusi 
rutina būtinai buvo patelkta net 
ir nekrologui apie Aistį.

JI yra būdinga partinė pažiūra ir 
į daugumą, jei ne visus lietuvių 
išeivijos laisvuosius rašytojus. Ma
tyt, be tokio katekizmo dar nega
lima apsieiti. Tuo atžvilgiu jis ver
tas aptarimo ir, gal būt, kelių švel
nių replikų.

Slepiamas “istorijos progresas”

Girdi, Aisčio, kaip žmogaus ir po
eto, likimo tragiškumas kilo iš to,

nėm provincijoml Visai nepaisant, 
ką lietuvių tauta tuomet tikrai jau- 
tė ir galvojo, kaip ji savo valią pa 
liudijo sekančių metų Birželio su 
kilimu ir dar pokariniais kruvinais 
mėginimais atstatyti valstybinę ne-> 
priklausomybę! Ir ignoruojant, kad 
tose kovose kaip tik liaudis daly 
vavo žymiai narsiau ir atkakliau, 
negu į visus keturius pakampius iš- 
sibėgiojanti vad. buržuazija su sa
vo nacionalistais, vyskupais, dvari 
ninkais ir fabrikantais...

Ir kas tas “istorijos progreso ke
lias”?

Be abejo, tai komunistinė ideolo
gija ir jai įtvirtinti naudojama kraŠ- 
tutiniškai totalistinė ir diktatūrinė 
santvarka. Progresas, ar reakcija? 
Nei Marksas, nei Leninas, pavyz
džiui, kitų tautų grobimo ir prie
spaudos metodų, didžiarusių šovi
nizmo ir imperializmo nelaikė ir ne
vadino progresu. Maskvinio kelio 
šiandien nelaiko sektinu progresu ir 
kitos gana žymios komunizmo at
mainos. Jugoslavija nuo to kelio at
siskyrė labai piktuoju. Vengrija 
maištavo ir turėjo būti palaužta, 
Čekoslovakijos Dubčekas ilgėjosi 
“socializmo žmogišku veidu”, ir jį 
reikėjo nušalinti atviros ir labai 
kiauliškos rusų invazijos smurtu, o 
raudonosios Kinijos vadai SSSR ke
lią šiandien vadina stačiai tik so- 
cialimperializmu, tarp kitko, jau ne 
sykį primindami, kad Rusija netei
sėtai užgrobė nepriklausomas, ne 
rusiškas Pabaltijo tautas...

Be abejo, nereikalaukim, kad so
vietinis lietuvis intelektualas šian

DR. REGINALD CIENKUS
TEL. — 788-3080 

GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKAS 
6230 W. Cermab Rd., Bertvyn, I1L
Plrmad., Antrad., Ketv. Ir Penktad. 
9 vai. ryto Iki 12 vai. dieną Ir nuo 

2 vai. popiet iki 8 vai. vakaro. 
Šeštadieniais 8:80 - 12 vai. dieną 

Emergency tel. — 788 - 3881

PR 8-3229
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dlen jau galėtų ir išdrįstų prakal
bėti už žmogų ir jo teises, kaip 
tvirtesnių pozicijų įžymūs rusai 
Solženicinas ar Sacharovas. Ir anie 
kalbės neilgai, o šitaipos pasisakąs 
lietuvis būtų gi sutrintas per kelias 
minutes. Bet, kartoju, vis dėlto be 
galo liūdna, kai lietuvis šviesuolis 
sutinka viešai skelbti visokias pai
kas prieštvanines, absurdiškas, net 
antimarksistines tezes. Nevaidinu 
šventuolio, nesididžiuoju ir čia sa
kau tokį priekaištą ne be nerime: 
o gal ir aš, jei ten gyvenčiau, tu
rėčiau panašiai paklusti viešpačiam 
“iš rytų šalelės”? Gal geriausia, ką 
galėčiau, tai nors ieškoti kitokių
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žodžių absurdui nuabsurdinti, me 
lui pridengti, taip nuogai jo nepasa 
koti sau patiem.

štai dabar profesorius Raguoti 
jau nejuokaudamas tvirtina, kad lie 
tuvių tauta pasirinko progreso ke 
lią, ir visa ideologpolitrukų kaime 
nė nuolat dainuoja ir mum garan 
tuoja, jog tik tarybinėje santvarkoji 
buvo įmanoma visose srityse pasiek 
ti tokių stambių, tiesiog gigantiš 
kų laimėjimų: tautinėje kultūroj) 
(žinoma, su socialistiniu turiniu) 
moksluose, švietime, knygų tirą 
žuose, statybose ir ypač pramonėje 
Kartą net skaičiau auksini tvirtini

(Nukelta į 3 pusi.)

0R. K. G. BALUKAS 
0R. FANG C. LU

akušerija ir motery ilgi. 
Ginekologinė ChlrnrgUa 

8449 So. Pulaskl Road (Crawforo 
Medlcal Ruildlng) Tel. LU 5-8446 

8007 W 83 Pl~ Justice, BĮ.—599-0506 
Priims ligonius pttgaJ .sueitai ims
<»’ nostslllrple skambint 874 8o|V

OR. NINA KRAUCEl 
KRIAUČELIONAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIUOr 
8132 So Kedzie Avė

l'el HA 5-8070, neatsiliepiu. sksm
bintl 97 v 092
'•rimo

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CH1RURGI 
KFDIKIV IK VAIKŲ UGI 

SPECIALISTE 
MED1CAL BI'IIiDING 

7150 South Western Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto Ik 
I v. popiet. Trečlad. Ir šeštad. nur 

10 y. ryto Iki 1 v. popiet 
Ofiso telef. RE 7-1100 

Kesld. telel. — 286-281»

Ofiso HE 4-1818. Res. PR 8-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 West 71 st Street 
(71-oa Ir Campbell Ava. kampas)
Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt 
nuo 8 vai. popiet Iki 7 v. vak. ieštad 
nuo 9 ▼. ryto Iki 11 vai. ryto — tu 
susitarus.

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St, — Tel. 737-5141
Tikrina akis. Pritaiko akintos Ir 

“oontaot lense.”
Vai. pagal susitarimą (Išdaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATC 

CHIRURGIJA 
2656 W. 68rd Street 

VaL 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 W. 63rd Street 

Ofiso tai. REPanoe 5-4410 
Kesld. GRovehlll 6-0817

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo IX vai 
Iki 8 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak.. 
antr. Ir penkt. nuo 18 Iki 2 vai. p.p. 

Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir moterų ligoe 
Ofisas Ir rea. 3661 W. setb M 

Tel. PRospect 8-1228
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 

penkt. nuo 8 Iki 4 vai. Ir nuo ( Iki I 
v. v., šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
alku pagal susitarimą.

Ofiso tel HE 4-1133. Namą GI 8-8198

OR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 YVeet 71 st Street

Vai.: pirm., antrad., ketv. tr penktad 
8-4 Ir (-8. Treč. Ir šeštad. uždaryts

Tel. PRospect 6-8400 .

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAIKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURG1
6648 South Albany Aveniu

Vai.: pirm., antrad., ketv. (—8 va' 
rak., penktad. Ir šeštad. 2—4 pople 

Ir kitu laiku pagal susitarimą.
TeL Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WIN$KONAS
IYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 7 tai Street
Valaudos: 1—6 vai popiet. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. PnlasM Road
Ofiso U2. T67-»141| namą 586 4856
Vai.: pirm., antr., ketv. 1—5 Ir 6—( 
penktad 7- S Snš) osgal susitarimą
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Paroda, kurioje pailsi
arba Orfėjaus melodijos Alfonso Dargio spalvose
KAZYS BRADONAS

A

'V

I

Ročesteriečio Alfonso Dargio 
praėjusį penktadienį Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoje, atidarytoji, 
dar Šiandien ir rytoj publikai at
vira tapybos paroda vėl yra gai
vinantis spindulys naujo sezono 
parodų eilėje.

Dailės, ypač spalvos mėgė
jams Alfonso Dargio kūryba yra 
ne tik mūsuose, bet ir kaimyni- 
niuos amerikiečiuos gerai pažįs
tama. Alfonsas Dargis yra kūry
bingas ir atkakliai dirbantis dai
lininkas, kurio parodos Roches- 
terio galerijose ir kitur nėra vien 
tik atsitiktinis reiškinys, bet gerai 
apgalvotas, kruopščiai paruoštas 
ir kūrybingai įkūnytas faktas, 
metai iš metų pasikartojantis, bet 
vis naujas laimėtais rezultatais ir 
šviežios tapybos dargiškais niu
ansais.

Mūsų dailės kelyje kadaise bu
vo beveik skundžiamasi peizažo 
dominavimu. Taip iš tikrųjų bu
vo nepriklausomybės metais ir 
net ligi pat šių dienų išeivijoje. 
Dauguma mūsų geriausių daili
ninkų buvo ir tebėra didžiausia 
dalimi peizažistai: Adomas Gal
dikas, Adomas Varnas, Viktoras 
Vizgirda, M. Šileikis, Antanas 
Gudaitis ir kt. Laisvajame pa
sauly pokario metais dauguma 
jaunesniųjų ir net gera dalis vy
resniųjų pasinešė madingo ab- 
straktizmo kryptimi, kur nei pei
zažo kontūrų, nei figūrinio ob
jekto beveik nebeliko, pasitenki
nant vien efektingu spalviniu 
žaismu.

Jau netrumpoje savo kūrybos 
raidoje Alfonsas Dargis šimtu 
procentų neužsiangažavo nei 
vien tik peizažui, nei vien tik 
abstraktui. Visuose savo kūrybos 
etapuose jis daugiau ar mažiau 
vis liko ištikimas klasikinio meno 
ryškiausiam bruožui —figūrai ir 
figūrinei kompozicijai.

Tiesa, kiek ankstensėse savo 
parodose Chicagoje ir kitur abst
rakto pusėn buvo kone kryptelė
jęs ir Alfonsas Dargis. Piešinio 
ir spalvos kontūrinė linija jo

darbuose buvo beveik dingusi, 
vien tik spalvomis ir jų tonais 
išgaunant subtiliausius efektus. 
Tačiau Alfonsas Dargis vis dėlto 
ir arti abstrakto stovinČiuos savo 
darbuos figūrų ir figūrinių kom
pozicijų galutinai ir visiškai ne
atsisakė. Tam tikri geometriniai, 
architektūriniai ar net portreti
niai objektai vis tiek prasišvietė 
pro spalvas, tik pirmu įspūdžiu 
primenančias abstraktą.

Čiurlionio galerijoje, Chicago
je, šiuo metu vykstanti naujau
sių Alfonso Dargio darbų paroda 
(šiandien ir rytoj atdara nuo 11 
vai. ryto iki 9 vai. vak.) yra ko
ne visų ligšiolinių dailininko ieš
kojimų ir atradimų sintezė. Tai 
pasiektoji kūrybos viršūnė, kuri, 
kaip chrestomatinis pavyzdys, 
jau pasilieka lietuvių dailės isto
rijoje.

Tik peržengus parodos slenks
tį, krinta akin labai tiksliai išpla
nuotas galerijos salių, sienų ir 
paveikslų apimties bendrasis iš
dėstymo vaizdas. Viskas subtiliai 
pasverta erdvės ir plokštumos 
kompozicine prasme, net pa
veikslų įrėminimas neiššoksta iš 
bendro simfoninio parodos 
skambėjimo. Žiūrovui nereikia 

1 bijoti, kad kur nors pamatys sty
rantį atkištinumą, tiesiog paro
dos apipavidalinimo chaosą, ku
rio kartais mūsų rengiamose pa
rodose vis pasitaiko. Kas nors čia 
gali pasakyti, kad tai tik antraei
liai dalykai, kurie paveikslų ver
tės nelemia. Taip. Bet lemia pir
mapradinį žiūrovo kontaktą su 
dailininku. Ogi kam, jei ne žiū
rovui, dailės parodos beruošia- 
mos. Ir koks ryšys tarp dailinin
ko ir žiūrovo begali užsimegzti, 
kai paveikslai rodomi be rėmų, 
kur šių tikrai reikia, kai darbai 
tik segtukais prie sienų prisegti, o 
jiems iškritus, kabo lyg išmesto 
popieriaus skiautės. Jei pats dai
lininkas savo darbų taip neverti
na, ko jis gali bereikalauti iš 
žiūrovo.

Alfonso Dargio paroda visai

kas kita. Ji lankytoją tuoj pat 
džentelmeniškai prakalbina, ga
lerijos slenkstį vos peržengus. Pa
rodos kultūringas pokalbis nenu
trūksta visą laiką, kol žiūrovas 
musorgskinės muzikos žingsniu 
eina nuo paveikslo prie paveiks
lo. Alfonso Dargio parodos ap
linkoj žiūrovas tiesiog pasilsi, 
spalvinės ir kompozicinės salių 
bendrosios harmonijos apsuptas. 
Iš parodos greit išeiti nesinori dar 
ir dėl to, kad ir jos temos ir spal
vinių gamų nuotaika skamba lyg 
gražesnio pasaulio orfėjinė muzi
ka, kuriai labai dekoratyviu sim
boliu galėtų būti ta kone grai
kiškoji kaukė su raudona švilpy
ne (Kompozicija Nr. 6) ir kurios 
melodijos klausai ir neatsiklau
sai.

Kaip ir kuo Alfonsas Dargis 
pasiekė jau minėtą savo ligšioli
nės tapybos viršūnę šioje parodo
je? Kas naujo ir kas geriausio 
seno joje? Kaip visa tai dailinin
kas sulydo į tobulo skambėjimo 
spalvinę ir kompozicinę naugę?

Labiausiai mums įprastas Dar
gis ir šioje parodoje atpažįstamas 
jam būdingose spalvose: mėlyna, 
raudona, žalia, kone juoda, tik 
pasinešusi pilkumon ar rudu- 
mon. Bet visos šios spalvos yra 
grynai dargiškos, nerėkiančios, 
akį švelniai raminančios, su sa
votiškai prigesintais tonais.

Lyginant su keliomis ankstes
nėmis Alf. Dargio parodomis, 
naujiena šioje yra daug kur pieši
nio linijos atsiradimas. Anksčiau 
linija beveik buvo dingusi imp
resionistiniam spalvų tirpime. 
Dabar siūliškai plona linija spal
vas lyg ir susiuva, padarydama 
paveikslą labiau konstruktyvų, 
kažkaip tvirtesnį, nepaskęstantį 
vien spalvose. Kitur vėl stora, 
vitražinė, juoda linija ir lyg iš 
antros pusės peršviečiamos spal
vos įspūdingai primena senuosius 
vitražus (Kompozicijos Nr. 54, 
27, II).

Kai kurie paveikslai vėl atrodo 
lyg stipriai dekoratyvios freskos,

Dailininkas Alfonsas Dargis, 1973

Medardas Bavarskas

DON KICHOTAS

Matau pasaulį aš: gražų ir kitokį.
Nors juokias mano priešai ir tie, besidedą draugais.
Ant žirgo seno sėduos aš kaip Don Kichotas 
Ir joju pievomis ir joju aš laukais.

Dar niekad nematytas, kaip rasos kristalas švinta rytas.
Jau Don Kichotas kelio nepames.
Nebeilgai manęs belauks tamsiam rūsy pilies žavioji

senjorita
Ten uždaryta metų daugelį, tenai atskirta nuo manęs.

Nors metai slegia man pečius, bet kalavijas 
Dar mano rankose nesudrebės,
Nes Don Kichotas jėgps, nei pašaipos nebijo,
Nei jojo kapui iškastos duobės.

Tai mano priešai, tai ne malūnai vėjo,
Kur kartą atėmė žaviąją senjoritą man.
Bet, pagaliau, ilgai lauktoji valanda kovos atėjo — 
Nenugalėti Don Kichoto nė vienam!

Ir jei ne rytą šį, tai rytą kitą 
Atidarysiu aš užburtąsias pilies duris.
Po tiekos metų nesėkmių aš apkabinsiu savo senjoritą,
Ir džiaugsmo ašara man skruostu nusiris.

Nes aš matau ne šį suniekintą pasaulį,
O kitą, kurio nemato mano priešai ir tie, bevaidiną

draugus senai —
Mano namai tenai, kur pergalė, kur gėlės, saulė,
Kur senjoritos šypsena, mano namai tenai.

ant akį apgaunančio, neva gruob
lėto sienos paviršiaus (Komp. Nr. 
9) arba atvirkščiai — ant lygios 
spalvos fono pabertos figūros, na
mai ir kiti kompozicijai reikalin
gi objektai sukelia kone cementi
niai rupaus savo paviršiaus įspūdį 
(Kompozicijos Nr. 2,20, 23).

Šioje parodoje, kaip minėjome, 
daug kur atsiradus stipriai pieši
nio linijai, paveikslų kompozici
jos savaime tapo labai konstruk
tyvios: geometrinės ir žmonių fi
gūros komponuojamos tiesiog 
kaip architektūrinio užmojo da
lys lygios spalvos fone (Kompoz. 
Nr. 4.). Kitur vėl dailininkas sa
vo kompozicijų foną skaldo į ke
lių spalvų horizontales plokštu
mas, kiekvienoje jų įkurdamas 
savitai egzistuojančias figūras, 
tačiau viską apjungdamas bend
roje kelių spalvinių plokščių vie
nybėje (Kompoz. Nr. 10, 3, 22).

Savotiškai žiūrovą nuteikia ir

tos Alf. Dargio kompozicijos, ku
riose lygiam spalviniam fone 
tam tikroje tvarkoj pludūriuoja 
tartum besvoriai objektai, vienur 
mažiau, 'kitur daugiau apkrauti ir 
literatūrinės minties potekste 
(Kompoz. Nr. 6, 21). Aplamai 
Alf. Dargis savo paveikslų visai 
neįvardija, juos tik sunumeruo
damas ir visus vadindamas kom
pozicijomis, tuo palikdamas 
daug laisvės pačiam žiūrovui.

Labai žmogiška šiluma Alf. 
Dargis apsupa jo labai pamėgtą 
temą: žmogiškos poros figūras. 
(Kompoz. Nr. 24, 36, 40, 3, 23, 
53 ir kt.). Aplamai, stebėdami 
Alf. Dargio vaizduojamą žmogų, 
jaučiame kažkokią jo dvasinę gi
minystę su senąja lietuvių liau
dies kūryba, gal net su Vytauto 
Igno figūrų tavin įsižiūrėjusiais 
veidais ar net ir su tolimais se
nųjų Meksikos indėnų meno ai
dais. O iš tikrųjų tai, tur būt, kal-

Tu kartą man sakei, — sugrįši, —
Niekados nepagalvojus apie tai.
Juk nieks tavęs prie manęs neberišo...
Kaip lapkričio lapą nukritusį
Nė sapne tu manęs nematai.

Kas sapnuoja lapus vakarykščius?
Kas prisimena žiedus leduos?
Vien sugrįžta vaizdai iš pavasario seno, pernykščio, 
Rankoj nešančio man tavo balso aidus.

1973

ba kiekvienos liaudiškai . tyros, 
gerąja prasme naivokos, bet nuo
širdžios, kūrybinį slenkstį pasie
kusios sielos balsas. O viso to dar 
įgerolkai yra ii r į rafinuotos kultū
ros pakopas pasišokėjusioj Alf. 
Dargio kūryboje. Tas kone din
gusio pasaulio prikėlimas ir jo su
derimas su mūsų amžiaus dailės

slinktimi ir yra pati stiprioji Alf. 
Dargio magija. Tai spalvomis 
prišaukta orfėjiškos švilpynės me
lodija, kuri glosto ne tik žiūrovo 
širdies pulsą, bet, atrodo, ir 
tų trijų gerųjų žmogiukų, įšoku
sių į Kompozicijos Nr. 10 vidu
rį.

Apie Jonq Aistį ir sovietizaciją

(Atkelta iš 2 pal.)

mą, kad, palyginti su smetoniniais 
laikais, Lietuvos pramonė dabar pa
žengusi pirmyn 38 kartus daugiau. 
O jei kurio produkto anksčiau vi
sai nebuvo gaminama, tai jo pra 
monės gamyba dabar padidėjo šim
tą kartų!..

Kai apie visa tai skaitau, žiūriu 
nuotraukas, matau albumuose, spe
cialių propagandinių parodų ap
rašymuose ar pasikalbu su kuriuo 
rimtesniu pra keleiviu iš tėvynės, — 
aš nestatau iš karto ragų, negriau
nu sveiko ir teisingo tikėjimo, kad 
ten mūsų broliai ir net vadinamie
ji ideologiniai priešai iš visų jėgų 
stengiasi gerinti ir gražinti tautos 
gyvenimą, išsilaikyti, atsispirti, 
stiprėti,rungte išrungti garbingų ir 
kiek galint stambesnių laimėjimų. 
Tatai maždaug visur akivaizdžiai iš 
paviršiaus matyti ar bent justi. Tad 
man neskauda ir nė kiek nesunku 
tikėti šiuo progresu, pasijusti lai
mingesnių ir sveikinti, kad mūsų 
tauta net ir plieno apynasrių pa
žabotom sąlygom ne atgal klumpsi,, 
ne vietoje stovi, bet sparčiai bėga 
pirmyn didelės pažangos žingsniais, 
turtėja gerovės lobiais, džiūgauja 
kone laimės pertekliais...

Bet tokioje skaisčioje padangėje 
tuojau pat iškyla tamsesnis debe
sėlis.

Pasidaro keista, beveik nebesu
prantama, kodėl tas pasakiškas pro
gresas taip uždarai saugomas, skru

pulingai kontroliuojamas, mažne 
slepiamas nuo mūsų, vargšų užsie
nio brolių, akių ir smegenų. Iš
skyrus kompartijos privilegijuotus ir 
užsieny nieko nereiškiančius, pasiti
kėjimo neturinčius propagandistus, 
kitiem vis kliudoma ramiai, laisvai, 
per ilgesnį laiką su tuo progresu ir 
jo prigimtimi susipažinti, giliau iš
tirti, ypač betarpiškai, be sargybi
nių ir visokių zonų barjerų pajus
ti tikrąsias žmonių kasdieninio gy
venimo sąlygas ir jų nefalsifikuo
tus nusistatymus. Tik toks susipa
žinimas ir, jei norit, bendradarbia
vimas būtų prasmingas ir rimtas.

Kiek prisimenu, net kruvinojo 
Smetonos laikais nebuvo draudžia
ma Amerikos “pažangiesiem” lietu
viam laisvai lankytis tėvynėje, pa
būti kiek ir kur tik nori ir nevar
žomai stebęti viską, kas jiem patiko 
ar nepatiko. Net toks tarybinio pa 
minklo nusipelnęs Rokas Mizara, 
kai ten lankėsi, nebuvo verčiamas 
būtinai sustoti tik Metropolio vieš
butyje ir tik ten susikviesti savo gi
minaičius iš Dzūkijos. Nieko pana
šaus — jokio valdžios šoferio ar 
turizmo biuro direktoriaus nelydi
mas, jis galėjo lankytis, kur tik no
rėjo ir kur jam patiko. O dabar to
kia turizmo laisvės laime naudojasi 
tik jo našlė, maloni ponia Ieva Mi- 
zarienė — ir dažnai, kaip atrodo, 
kone kasmet.

Jau net ir “Akiračiai” ragina pro
testuoti, kai ankstyvesnis, tegu bu

vęs ir mažytis santykiavimo atodrė
kis, dabar vėl labiau ir labiau už
šaldomas. Tatai visiškai keista aki
vaizdoje bendrojo tarptautinio ato
slūgio, kurio siekiančios dabar skel
biasi ir Rusija ir Amerika.

Ryšių su tauta nutraukimas...

Tad man atrodė, kad poeto trem
tinio nekrologe nebūtinai derėjo 
kalbėti ir tvirtinti apie dalykus, ku
rių neleidžiama bešališkai patik
rinti ir kurių argumentinė galia dėl 
to iškart sugriūva. Dalykai būtų 
paprastesni.

Matyt, nėra tiek progreso ir lai
mės, kiek skambinama. Ne nuo 
šiandien visam pasauliui žinoma, 
kad Maskva ir kompartija nepasiti
ki savo saugumu, įtarinėja visus už
sieniečius, nepasitiki nei maskoliais, 
nei ypač kitų tautų pavaldiniais. 
Sovietų (ir jų buv. ideologinių 
brolių kiniečių) išpuoselėta izolia
cijos, policinės kontrolės, baimės ir 
teroro sistema yra unikumas dvide
šimtajame amžiuje. Net tamsiaisiais 
vadinami Viduramžiai ar feodaliz
mo Europa tokios sistemos ligi to
kio laipsnio nepraktikavo. Taigi 
“istorija” pasukta labiau gal regre- 
san, ne progresam

Ir kada ši pažangybės erdvė taip 
uždaryta, užsklęsta, kontroliuojama, 
cenzūruojama, daugiau apipjausty
ta negu po žyduko kūdikio krikšty
nų, tai kiekviena proga stengiama
si priminti, kad tie lietuviai meni
ninkai, kurie šitokioje sistemoje ne
panorėjo ar jautėsi negalėsią žmo
giškai gyventi ir kurti — girdi, jie

pabėgėliai nuo tautos, atskalos ir 
atplaišos, nutraukę ryšius su gim
tuoju kraštu, nudžiūvusios šakos, 
šmeižėjai tėvynės gyvenimo (kurio 
neleidžiama pažinti), o policinio 
žurnalizmo terminologijoje tiesiog 
buržuazinės, fašistinės ir hitlerinės 
atmatos.

Aisčio portretui šį kartą buvo pri
dėtos dar dvi spalvos: 1. jo atvira 
neapykanta Lietuvai ir naują kelią 
pasirinkusiai lietuvių tautai ir dar 
2. jo paties noras užkirsti kelią savo 
žodžiui į Lietuvą (!). Skaitytojai 
man netikės, bet nejuokauju, tai ne 
mano žodžiai, o tik raidiškai tiks
lios citatos iš tarybinio profesoriaus 
straipsnio.

Tiesa, kad didelė senosios išeivi
jos ir naujųjų pokarinių imigran
tų (buv. politinių pabėgėlių) da
lis visai nutraukė ar sparčiai silp
nina saitus su senąja tėvyne — po
litinius, dvasinius, kalbinius. Jie no
ri ir stengiasi be lietuviškų žymią 
sutirpstančiai įsijungti į gyvenimą 
kraštų, kur rojaus ieškojo ar prie
glaudą surado. Tačiau yra daugiau 
negu vaikiška nesąmonė agitpropo 
žargonu suokti, kad nuo tautos at
plyšo ir takus į Nemuno šalį už
arė vėlesnieji išeivijos kultūrininkai, 
menininkai, ypač rašytojai.

Vieni iš tėvynės su skausmu pa
sitraukė, o Aistis pasiliko užsienyje 
kaip tik dėl to, kad teisingai suvo
kė lietuvių tautos kelio 1940 ir 
1944 metų “pasirinkimus”. Visi ge
riau ryžosi rinktis tremties vargo 
lazdą, daug ko, net visko netekti, 
bet likti laisvais ir turėti palankes
nes sąlygas iš svetur padėti savo

tautai vėl atrungti dvasinę ir poli
tinę laisvę. Tai buvo didelis, žino
ma, kiek retoriškas, ne vienam gal 
per sunkus pašaukimas, ir tosios 
misijos golgotoje kai kurie ilgai
niui gal apsilpo ar kiek iškrypo 
(ypač dėl tūlų nevykusiai sugalvo
jamų ir dar kvailiau interpretuoja
mų politinių rezoliucijų). Bet ap
lamai, argi galėjo nutraukti ryšius 
su tauta tie, kurie kaip tik lietuviš
kiausiai jautė ir rašė, pagal išgales 
kūrė naujus veikalus iš tautos bui
ties ir apie jos likimą, sekė jos gy
venimą iš knygų ir spaudos, daž
nas stengėsi ko arčiau pažinti ir ta
rybinės liaudies gyvenimo pulsą, 
nors siaurutėlyčiais plyšiais prasi
skverbti į anapus.

Ypač griozdiškai skambėtų ry
šių nutraukimo priekaištas Aisčiui.

Per pusketvirto dešimtmečio už
sienyje šis gi nė žingsnio nepasi
traukė nuo lietuvių literatūros ir 
spaudos. Keletą metų “Laisvosios 
Europos” lietuviškame sektoriuje 
net turėjo tarnybą specialiai skaityti 
visą sovietinės Lietuvos spaudą, sek
ti, studijuoti tautos buitį ir būtį 
(... “aš į ją kasdien žiūriu, kaip per 
mikroskopą”, jis man anuomet rašė 
viename laiške).

Nebuvo atokus ir antrai pusei — 
pogrindžio Lietuvai. Ne kas kitas, o 
Aistis buvo paprašytas suredaguoti 
ir parašyti įvadą Lietuvos laisvės 
pogrindžio dainų antologijai — 
“Buržuazinių ir nacionalistinių 
banditų” kūrybai, kurios stambiau
sią pluoštą LRS ryšių kanalais 
tuomet parūpino Jono draugas a. a. 
prof. Stasys Žymantas. Pagaliau ir

visą likusį gyvenimą Aistis pralei
do tarp knygų ir žurnalų, dažnai 
ir lietuviškų, Amerikos Kongreso 
bibliotekoje^ Jo straipsniai “Drauge ’ 
sovietinės literatūros ir lietuviško 
gyvenimo klausimais pernelyg aki
vaizdžiai rodė, kad jis niekad ne
buvo nutraukęs, net nesusilpninęs 
savo dėmesio ir ryšių su savo gim
tojo krašto buitimi ir likimu.

Be abejo, ne visiem galėjo patik
ti, kaip jis matė, galvojo ir ką ver
tino. Maskvai ir jos komisaram Lie
tuvoje, draugui Antanui Sniečkui 
ar tokiam “lietuvių tautos ideolo
gui”, kaip Genrikui Zimanui, gali
mas dalykas, kai kurios poetiškos 
ir mažiau poetiškos Jono pažiūros 
buvo ne visai prie pat širdies. Bet 
ar nuomonių išsiskyrimas su Krem
liaus komisarais, Sniečkumi ir Zi
manu, jau automatiškai yra “ryšių 
nutraukimas su lietuvių tauta”? Ir 
nuo kurio laiko dvasinės ir politi
nės laisvės reikalavimas tėvynei, 
valstybinės nepriklausomybės troš
kimas savo tautai virsta poeto kūry
bine ir žmogiškąja “aklaviete”?

Būtų per banalu čia jungti at
sakymus, kuriuos daugelis žino ir 
Lietuvoje, įskaitant, gal būt, ir pa
tį kolegą profesorių...

Be abejo, tik visiškai laisvi bal
savimai galėtų šiek tiek atskleisti, 
su kuo lygiuojasi toji tauta, kam ji 
pritaria, ką jos dauguma jaučia. Bet 
kad tautos dauguma unisonu ne
dainuoja su kompartija, tai juk pa
rodo visa naujojo socialinio gyveni
mo struktūra. Tikrų šalininkų gal 
10 procentų, gal dar mažiau, o ir 
kiek jų tarpe kremliškai nuošir

džių? Tad ne Aistis ar rašytojai pa
bėgėliai, bet kaip tik ta grupė, tie 
naujojo progreso pataikūnai ir mū
sų darbo liaudies parazitai yra nu
traukę, taip lyg peiliu nupiovę dva
sinius ir gyvybinius saitus su lietu
vių tautos dauguma, kad gal nie
kad nebepavyks juos širdingai su
megzti.

Apie neapykantos vaidmenį 
kūryboje

Kai poeto nekrologe išgirstam 
apie “progreso logiką”, “ryšių nu
traukimus”, “aklavietes” ir panašų 
agitpropo žargoną, su liūdesiu re
gim, kaip vis labiau skiriasi rytų 
civilizacija nuo vakarų civilizacijos 
tradicijų, kur nekrologai rašomi, 
aplamai imant, atsargiai, Švelniai, 
daugiau minint velionio tauriuo
sius bruožus ir ką jis pozityvaus ar 
įdomaus gyvenime atliko, emocijos 
polėkiuose teigiamumus verčiau 
gal perdedant, negu vis tik ydas, 
trūkumus ar niekšybes atkasanti

Bet dabar nebe tie laikai prie 
Nemuno ir Neries. Vienas iš di
džiausių modeminės Lietuvos po
etų, girdi, ne tik nesupratęs “isto
rijos kelio”, bet ir Lietuvą mylėjęs 
kažkaip psichopatiškai, tiesiog be
protiškai. Mat, Aisčio meilė Lietu
vai jo kūryboje “persipina su atvi
ra neapykanta” tai pačiai Lietuvai 
ir priešiškumu tautos “pasirinktai'* 
santvarkai. Tad tvirtinimas itin ka
tegoriškas ir dalykas kiek rimtesnis, 
gal vertas atviro komentaro.

(Bus Haugiau)J
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Laiškai Teilhardo šalininkams (2)

medžiagos mistikas
Antanas Maceina

ruošia savo žmones labai gerai. Ta
čiau vienas dalykas yra kurią nors 
sritį išmokti, o kitas — būti jai ar
timam savos dvasios sąranga. To
kios sąrangos Teilhardas neturėjo 
nei filosofijai, nei teologijai. Todėl 
Lubacas ir pastebi, kad jis gana 
anksti — tai pripažįsta ir pats Teil
hardas — pradėjo atšalti teolo
giniam klausimam (plg. Lubac, 116) 
Dar mažiau jis buvo linkęs filoso- 
fijon ir todėl nesykį mėgino atsi
riboti nuo metafizikos, kuri jam at
rodė esanti geometrinė (plg. Lubac, 
116). Teilhardo sistema, pasak Lu- 
baco, “beveik visados sąmoningai 
sustoja ant metafizinių ir teologi
nių problemų slenksčio” (Brief- 
weshsel, 142).

Be abejo, Teilhardo traukinta
sis nuo filosofijos ir teologijos buvo 
ne kas kita, kaip atgrasa mokykli
nei filosofijai ir teologijai (plg. Lu
bac, t. p.). Sykiu betgi tai buvo ir 
ženklas, kad jis nepajėgia kūrybiš
kai apvaldyti to, ko buvo išmokęs 
mokyklos suole, ir sujungti su tuo, 
ką buvo išmąstęs jis pats. Žinoma, 
mokyklinė filosofija ir teologija vi
sados buvo ir bus ankšta ir sausa. 
Tačiau ji teikia griežtų sąvokų, 
aiškių apibrėžčių, loginių išva
dų, drausmindama tuo visą mūsų 
protavimą. Kai šios pradinės prota
vimo formos yra pakankamai giliai 
pasisavintos, galima ir reikia jas 
peržengti, pralaužiant jų ankštumą, 
ir kūrybiškai leistis į naujas sritis. 
Taip yra darę visi didieji filosofai 
ii teologai. Nė vienam iš jų mo
kyklinė teologija ar filosofija nėra 
buvusi kliūtis, kaip matematikos kū
rėjam nėra kliūtis dauginimo lente
lė. Atšalti šiem pradmenim reiškia 
parodyti, kad ne jiem žmogus yra 
gimęs.

Teilhardas buvo gimęs mistikai, 
tikrovę jis mistiškai pergyveno ir 
mistiškai mąstė. “Jeigu iš viso esa
ma neabejotino mistinio mąstymo, 
tai jį turėjo P. Teilhard de Čhar- 
din”, teigia jo ordino bendrabrolis 
ir gamtos filosofas A. Haas, suda
ręs Teilhardo sąvokų žodyną vokie
čių kalba (Lex II, 181). Teilhar
do minčiai išeities taškas yra ne ty
rimas (mokslo srityje), ne loginis 
apmąstymas (filosofijos srityje), ne 
Bažnyčios dogma (teologijos srity
je), bet vizija arba regėjimas. Žino
ma, Teilhardas ir tyrinėjo, ir mąstė, 
ir tikėjo. Bet visa tai buvo pažadin
ta bei palaikoma anos jo vizijos. “Ir 
pats Teilhardas, Lubaco liudijimu, 
yra kalbėjęs apie savo viziją; jis pats 
labai dažnai yra šaukęsis tam tikro 
patyrimo ir vidinio įvykio, kuris 
niekados nesiliovė buvojęs ir jį val
dęs” (Briefwechsel, 145). “Man 
atrodo, rašo Teilhardas, kad aš kaž
ką regiu ir norėčiau, kad šis kažkas 
būtų regimas” (Briefwechsel, 68). 
Trumpai tariant, Teilhardas yra 
buvęs “regėjimo žmogus” (C. Cuė- 
not).

Si kažko vizija ir yra buvusi Teil
hardo minties šaltinis. Lubacas 
tvirtina, kad Teilhardas visuomet 
pabrėžęs, esą “jo vizija buvo pirma
sis ir grindžiamasis pradas, iš kurio 
išsivystė visa kita tarsi bangų ra
tais” (Briefwchsel, 146). Dar aiš
kiau šią mintį išreiškia Lubacas ki
toje vietoje: Teilhardas, pasak jo, 
“tik dedasi (donne seulement l’air) 
vienur kitur išvystęs abejotiną filo
sofiją, mes pasakytume: beveik mi
tologiją; iš tikro betgi jis jau iš 
anksto esti įtaigojamas (s’inspire) 
neabejotinų savo tikėjimo tiesų” 
(Lubac, 310). Atrodo, kad ta pačia 
prasme Teilhardo mąstyseną su
pranta ir A. Paškus, teigdamas: 
‘Teilhardo teorijos durys atidaro
mos tik soteriologiniu raktu” (Paš
kus I, 2, 70), vadinasi, tikėjimu į 
išganymą ir Išganytoją. Kitaip sa-

Kas yra tasai šaltinis, iš kurio te
ka Teilhardo mintis? Nes kol nesa
me jo radę, tol ir pati ši minis at
rodo ne tik abejotina, bet net ir fan
tastinė, vadinasi, nerimta ir todėl 
neverta didesnio dėmesio. Teilhar- 
das yra buvęs daugiakryptis žmo
gus. Tačiau nuostabu, kad kiekvie
na kryptis, kuria jis mėgina žengti, 
.čia pat yra jo paties užtveriama. 
Tik vienas šiam reikalui pavyzdys. 
Kaip evoliucijos teoretikas, Teilhar
das įsakmiai pabrėžia, kad, pasiro
džius žmogui žemėje, evoliucija ta
po sudėta į jo rankai ir kad jis da
bar ją vedąs, kurdamas kultūrą. Bet 
štai, kitoje vietoje jis pats išjuokia 
šią pagrindinę savos teorijos mintį: 
“Negailestingai aišku, koks juokin
gas yra žmonių išdidumas norėti 
pasaulį tvarkyti ir jam uždėti savas 
dogmas, savus mastus, savus sandė
rius” (Lobgesang, 83). Tačiau kas 
gi yra visa kultūra, jei ne žmogaus 
dogmų, mąstų, sandėrių įkūniji
mas visatoje? Kodėl tad ši pastan
ga turėtų būti juokinga? Ir ar noo- 
sferos evoliucijai, galėtų vykti ki
taip? 3 ’’;

Tokių pavyzdžių galima būtų 
pateikti daugybę. Jie visi rodytų, 
kad daiktai Teilhardui, kalbant Pu
tino žodžiais, kažkaip dvilypuojasi, 
ir kad jis nebežinoį “kokiu vardu 
juos vadinti”. Pasąulio regimybė, 
kurią jis turi pašvęsti kaip kunigas, 

į tobulinti kaip vienuolis, apmąstyti 
S kaip filosofas bei teologas, -«* ši rer 

_ gimybė greitai .jam pirštą, “banalia 
H žeme”, į kurią nusileidęs, jis jaučia

si esąs svetimšalis (jo pbr.), kalbąs 
nebesuprantama kalba ir tampąs 
“našta net ir tiem, kuriuos jis my
li, nes jie visados jaučia, kaip ne
nugalimai jis ieško kažko užu jų” 
(Lobgesang, 85). Jam kartais net ir 
pačiam atrodo, esą jis kalba tik apie 
apraiškas (les phenomenes); šitaip 
norėtų suprasti jį ir kiti (plg. Paš- 
kus I, 9, 417; Paškus II, 17, 1). Iš 
tikro betgi, jis kalba apie aną kažką, 
kuris glūdi anapus apraiškų, kuris 
yra jį patraukęs, pririšęs, sužavėjęs 
ir virtęs, jam “atramos tašku bei 
priebėga (būti) šalia (jo pbr.) vi
suomenės” (Lobgesang, 84).

Žodis ‘šalia’ čia yra ypatingai 
svarbus. Tčilhardas, kuris visuome
nę noosferos išsivystyme yra taip 
stipriai pabrėžęs, jog dėl to, atrodo, 
nukenčia net asmuo, — tas pat 
Teilhardas randa aname ‘kažkame’ 
priebėgą egzistuoti šalia visuome
nės ir tuo būdu paneigti visą žmo
gaus bendrėjimo sampratą. Šio ‘kaž
ko’ šviesoje mūsoji regima žemė virs
ta jam “banalia žeme”, jos džiaugs
mai bei kančios irgi banaliais, jos 
aistros neskaniomis ir jos jausmai 
nusilpusiais: Teilhardas rašo, esą 
jis “ligi priklumo išragavo jų (žmo
nių, Mc.) džiaugsmų bei skausmų 
banalumą, jų vargų smulkų egoiz
mą, jų aistrų neskąnumą, jų jaus
mų nusilpimą” , (Lobgesang, 83). 
Tai skamba bevėiKkaip panieka 
kasdienos žmogui,' kuris pasidarąs 
įdomus tik antžmogio (sur-homme) 
būsenoje. — Kur tad glūdi šio keis
to dvilypumo šaknys? Kas yra tasai 
‘kažkas’, kurio Teilhardas nuolatos 
ieško užu daiktų bei asmenų ir ku
ris jį nesykį padaro negailestingą ir 
net neregį konkretybei?

2 \
Henri de Lubac, uoliausias Teil

hardo raštų aiškintojas ir jų gy
nėjas nuo kritikų, pastebi, kad “tė
velis Pierre Teilhard de Chardin ne
buvo nei metafizikas savo pašauki
mu, nei teologas savo profesija: jis 
buvo mistikas” (Lubac, 119; plg. 
115-16). Tai nereiškia, kad jis ne
būtų buvęs išstudijavęs filosofijos 
ir teologijos: šia prasme Jėzuitai pa
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kant, Teilhardo teorija yfa ne kas 
kita kaip mistinės jo vizijos projek
cija į mokslinę plotmę. “Jiyrą, kaip 
saka Lubacas, n,e tięk išdava f.;, y,ar- 
gingai proto keliu pasięktos vieny-: 
bės, kiek vaisius nuolat esančios 
slaptos pradinęs vizijos” (Briefvve- 
chsel, 145).

Kaip tai įvyksta, gali mum gra
žiai paaiškint teilhardinė' ‘Omegos’ 
samprata. A. Paškus, interpretuo
damas šią sampratą, mano, esą 
Teilhardas visų pirma pasiekia 
‘omegą’, sklaidydamas protu evoliu
cijos vyksmą, vadinasi, iš dalies 
gamtamokslio, iš dalies filosofijos 
keliu, prieidamas išvados, kad 
“omega privalo jau dabar egzistuo
ti, būti nepriklausoma nuo žmo
gaus, nesunaikinama ir pati save 
palaikanti” (Paškus I, 9, 419). Šia 
prasme ‘omega’ “pažymi išvystyto, 
atbaigto pasaulio stovį, ne Dievą” 
(Paškus I, 9, 421). Tačiau “juk 
transcendentinė, savyje egzistuojari- 
ti ir meilės energija spinduliuojan
ti omega negali būti paprasta evo
liucijos santakos būsima viršūnė. Ji 
yra jau dabar egzistuojantis Die
vas” (Paškus I, 9, 419). Atrodo, 
kad čia Teilhardas eina viena ir ta 
pačia pažinimo linija (plg. Paškus 
I, 9, 420) ir kad todėl ‘omega’ esan
ti “protavimo išvada” (Paškus I, 2, 
70). Tik vėliau, atsidūręs “Apreiš
kimo lauke”, Teilhardas “tikėjimo 
aktu... jau gali atpažinti, kad jo 
bendrosios hipotezės Omega yra ne 
kas kita, kaip Krikščionybės Kris
tus” (Paškus I, t. p.), Taip aiški
na Teilhardą Paškus.

Pasak Lubaco, visa yra buvę kaip 
tik atvirkščiai. Teilhardas jau pra
dinėje savo vizijoje regi Kristų kaip 
visatos centrą bei tikslą ir paskui šį 
reginį perkelia į savo evoliucinę te
oriją, tarsi protu ieškotų evoliuci
jos centro bei tikslo ir tartųsi jį 
radęs. O, atsigrįžęs į Apreiškimą, 
tarsi sakytų: Štai, ką radau, eida
mas mokslo keliu, yra ne kas kita, 
kaip tikėjimo Kristus. Tikrovėje bet
gi šisai tikėjimo Kristus vedė Teil
hardą visą laiką ir apsprendė visą 
jo evoliucijos sklaidą. Tik jis manė, 
kad nereikia per anksti šios slaptos 
prielaidos atskleisti. Lubacas patei
sina šitokį metodą pedagoginiu at
žvilgiu (plg. Lubac, 310). Galimas 
daiktas. Kas kalba kaip pedagogas 
gal ir neprivalo slaptų savo prie
laidą parodyti iš sykio. Tačiau ši

toks metodas negali būti pateisina
mas nei moksliškai, nei filosofiškai, 
ties jis yra — bent objektyviai — 
apgaulus: jo .išvada kaip mistinė 
projekcija jau slypi protavimo pra
džioje, šį grįsdama ir apspręsdama. 
Teilhardas tvirtina, esą jis kalba 
kaip gamtininkas, tuo tarpu iš tik
ro jis iš pat pradžios kalba kaip 
mistikas, atsiremdamas į savo viziją, 
tik apvilkdaihas ją moksliniais ter
minais bei sąvokomis — dažnai 
analoginėmis, o dažniausiai grynai 
metaforinėmis. Kaip gamtininkas 
Teilhardas kalba tik specialiai pa
leontologiniuose save straipsniuose, 
kuriais šiandien niekas nebesidomi. 
Visur kitur gamtamokslinis jo kal
bėjimas yra tik mistikos išvaizda 
(l’air).

Mistinę savo viziją Teilhardas 
brangina labiau, negu mokslinę me
džiagą: tūkstančiai kilogramų ver
tingų radinių ekspedicijų metu jį 
domina mažiau, negu “menkiausia 
tikrosios mistikos kibirkštėlė” (Lex 
II, 180-81). Pasak A. Haaso, Teil
hardas “daugelį kartų yra prasita
ręs, esą ‘jis trokštų jaustis laisvas, 
kad truputį pamirštų mokslinę 
gamtos pusę ir žymiai tiesiogiau 
eitų prie mistinio gamtos prailgi
nimo (prolongement) studijų’, nes 
šis prailginimas — prisipažįsta jis 
pats — jį žavėjo labiau, negu visa 
kita” (Lex II, 181). Jis tad ir ve
dė Teilhardo mintį nuo pat pra
džios. Nuolatinis gi tvirtinimas, esą 
jis “ligi kaulų smegenų yra jautrus 
tikrovei arba tam, kas iš tikro vra” 
(Lex II, 156), buvo tik pedagoginė 
ar apologetinė priedanga jo misti
kai. Mistinė vizija arba mistinis 
įvaizdis sąmonėje — štai kas yra 
Teilhardo teorijos turinys.
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Kas yra šios Teilhardo vizijos at
rama? Aplinkui ką telkiasi jo regė
jimas? — Vienoje vietoje Teilhar
das rašo : “Esama ryšio su žeme 
(1-ji fazė), esama ryšio su Dievu 
(2-ji fazė) ir esama ryšio su Dievu 
per žemę (3-ji fazė)” (Briefwech- 
sel, 28). Pats Teilhardas jautėsi pa
siekęs kaip tik šią trečiąją fazę, ku
rios metu, kaip jis sako, darosi ga
lima “per niekingą bet kurio pa
vidalo žievę... ieškoti aukštesnių 
tikrovių” (Briefwechsel, 29). Tai 
esminis posakis Teilhardo vizijai

suprasti. Kiekviena krikščioniškoji 
mistika (gal net ir kiekviena misti
ka apskritai) siekia Dievo. Jo sie
kia ir Teilhardo mistika. Tačiau 
Teilhardo siekimas skiriasi nuo ki
tų mistikų (šv. Povilo, šv. Pranciš
kaus Asyžiečio, šv. Jono nuo Kry
žiaus, šv. Teresės iš Avilos) tuo, 
kad jis jungia žmogų su Dievu ne 
tiesiog — tai būtų Teilhardo mini
ma dar tik 2-ji fazė, — bet per že
mę. Teilhardo siela skęsta žemės be
galybėje ir tik joje patiria Dievą. 
“Tik po šia apčiuopiama medžiaga, 
rašo jis, Tu pasirodai mum, Vieš
patie, mus pradžiugindamas ir pa
mažu mum apreikšdamas Tavo bu
vojimo tarp mūsų stebuklą” 
(Briefwechsel, 70). Štai kodėl Teil
hardas apie save ir sako, esą jis at
pažįsta savyje “labiau žemės sūnų, 
negu dangaus vaiką” (Lobgesang, 
16), ir moko kitus, kurie norėtų 
mylėti Dievą, kad šie visų pirma 
“protingai, bet stropiai elgtųsi su 
apčiuopiamomis realybėmis”
(Briefvvechsel, 70).

Nūn, apčiuopiamiausia iš visų 
realybių yra, be abejo, medžiaga. 
Jai tad ir tenka Teilhardo vizijoje 
pagrindinis vaidmuo. Teilhardas 
jaučia savyje “nenugalimą polinkį 
viskam, kas juda tamsioje medžia
goje” (Lobgesang, 16). Medžiaga 
šaukia jį, ir jis atsiliepia: “Štai aš!” 
(Lobgesang, 75). Jis klausia ją, ko 
ji norinti, kad jis darytų (plg. Lob
gesang, 77), ir medžiaga atsako: 
“Grūdinkis, žemės sūnau, medžiago
je, maudykis degančiuose jos sluoks
niuose, nes ji yra tavo gyvenimo 
šaltinis ir jaunystė... Niekados ne
kalbėk, kaip tam tikri žmonės: ‘Me
džiaga susidėvėjusi, medžiaga negy
va’. Ligi pat paskutinės amžių aki
mirkos medžiaga liks jauna ir trykš
tanti, spinduliuojanti ir nauja tam, 
kas nori... Maudykis medžiagoje, že
mės sūnau! Pasmerk. į iją ten, kur 
ji galingiausia ir giliausia! Grumkis 
su jos srove ir gerk jos bangą! Ka
daise ji sūpavo tavo ne-sąmonę, ji 
nuneš tave ir ligi Dievo” (Lobge
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sang, 80-82). Teilhardas prisipažįs
ta, kad medžiaga, “atskleidusi jam 
garbingą savo vienybę”, jam tapo 
“savo visuotinumu jo tėvu, jo mo
tina, jo gimine, jo vienintele ir de
gančia aistra” (Lobgesang, 86). 
Todėl jis “lyg stabmeldis meldžiasi 
apčiuopiamam Dievui”; jis “net pa
liečia jį, šitą Dievą, visu paviršiu
mi ir gelme medžiagos, į kurią jis 
yra įglaustas” (Lobgesang, 25).

Teilhardas yra sukūręs žinomą 
“Himną medžiagai” (1919), kuria
me jis ją laimina, sveikina, prašo 
nešti jį “per vargą, skilimą ir mir
tį ten, kur galop bus galima visatą 
skaisčiai apkabinti” (Lobgesang, 
90). Šisai “Himnas medžiagai”, pa
rašytas pačiame Teilhardo amžiaus 
subrendime, yra gryniausia bei gi
liausia jo mistikos išraiška. Jame 
susibėga visi jo teorijos siūlai, iš
reikšti nesykį net sąvokiniu būdu, 
kaip: “neatsispiriama evoliucija” (p. 
88), “visuotinė artinimosi bei jun
gimosi galimybė” (p. 89), “pasto
vumo esmė” (p. 90) — tai medžia
gos savybės ir kartu pagrindinės 
Teilhardo teorijos mintys. Šiame 
himne aiškiai matyti, kad Teilhar
das medžiagą pergyvena kaip tai, 
kas “mum apreiškia Dievo matme
nis (dimensions)” (Lobgesang, 88). 
Medžiaga įvykdo Teilhardui trečią
ją fazę, būtent: susirišti su Dievu 
per žemę. Štai kodėl medžiagos sa
vybės ir Dievo ypatybės maišosi 
Teilhardo vizijoje vienos su kitomis: 
medžiagą jis vadina taip, kaip Tu
rėtų vadinti Dievą: “O galingasis 
ir dieviškasis, sakyk, koks tavo var
das?”, klausia Teilhardas. Atsaky
mas: “Aš esu ugnis, kuri degina, ir 
vanduo, kuris verčia; meilė, kuri ati
dengia, ir tiesa, kuri praeina. Aš esu 
visa,kas veržiasi; visa, kas atsinau
jina; visa, kas jungia: jėga, patyri
mas, pažanga — medžiaga, štai, 
kas esu” (Lobgesang, 76). Vadinti 
medžiagą ugnimi ir vandeniu, verž
lumu ir jungtimi dar suprantama.

(Nukelta į 5 pusi.)
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Jau mažiau suprantama, jei medžia
ga vadinama patyrimu ir pažanga. 
O darosi visiškai nesuprantama, jei 
medžiaga vadinama meile ir tiesa, 
nes tai savybės, kuriomis apibūdi
name tiktai Dievą. Tik Dievas yra 
Meilė ir Tiesa. Net jeigu ir sutik
tume, su Teilhardo mintimi, kad 
Kristaus jėga yra jėjusi j medžiagą, 
padarydama ją švarią (plg. DDK, 
292), tai dar anaiptol nereikštų, 
kad dėl to medžiaga yra tapusi mei
le it tiesa.

Tačiau Teilhardo vizijoje visa 
tai susilieja j vieną: “Viršuj visa 
yra viena, viršuj visa yra viena”, 
kartoja jis, tarsi būtų ekstazės iš
tiktas (Lobgesang, 77). Jis teigia, 
xad “daugybė evoliucijų, kurios at
rodo skaldančios pasaulj, tiesą sa
kant, yra vienos ir tos pačios pa
slapties vykdymas” (Lobgesang 
60). Savo regėjime jis mato, kaip 
“dievybė, dvasia ir medžiaga inten
syviai maišo savo matmenis (di- 
mensions)” (Lobgesang, 60). Ir tik 
šia mistine maišatimi galima išaiš
kinti, kodėl medžiaga Teilhardo vi
zijoje įgyja dieviškųjų savybių; 
kodėl jis jos šaukiasi, ją klausia 
vardo, prašo pasakyti, ką jis turė
tų daryti, prašo jį sudievinti — 
tai kreipiniai, kurie kasdieninėje 
krikščionies sąmonėje paprastai žy
mi Dievą, Teilhardui betgi visa tai 
žymi medžigą. Jam “Dievas šviečia 
medžiagos viršūnėje” (Lobgesang, 
87), ir Jo šviesoje Teilhardo vizija 
pradeda nebesuvokti, kokiu vardu 
vadinti šią apšviestą medžiagą ir 
kokias savybes jai priskirti.

Kaip labai mistinė- Teilhardo 
vizija maišo jo sąvokas, gali mum 
parodyti tos pačios, jau anksčiau 
minėtos ‘omegos’ pavyzdys. Kas gi 
galų gale yra ši ‘omega’? Teilhar- 
das ją vadina “aukščiausiu evoliu
cijos poliumi” (Lex II, 210). Sykiu 
betgi sako: “Savas dėsningumas, vi
sur esantis veikimas, neatsukamu- 
mas ir galop transcendencija — štai 
keturios omegos savybės” (Lex II, 
211). Savą dėsningumą ir neatsu- 
kamumą galima iš tikro evoliucijai 
priskirti. Tačiau kaip yra su kitom 
dviem savybėm — visur esančiu 
veikimu (omnipraesentia) ir trans
cendencija? Tai jau anaiptol ne 
evoliucijos, tegu ir aukščiausiame 
savo išsivystymo poliuje, bet paties 
Dievo savybėsl Evoliucijos atbaiga 
negali būti nei visur esanti, nei 
transcendenti. Tai tinka ir A. Paš- 
kaus interpretacijai. Vienur jam 
omega yra, kaip sakyta, atbaigto 
pasaulio stovis (plg. Paškus I, 9, 
421), kitur — Dievas (t p. 419). 
Tačiau net ir tobuliausias atbaigto 
pasaulio stovis nėra ir negali būti 
Dievas. Vadinasi, yra dvi ‘omegos’. 
Bet kam tada vadinti tuo pačiu var
du ir teikti tas pačias savybes to
kiem į vienas kitą nesuvedamiem 
dalykam, kaip atbaigtasis pasaulis ir 
Dievas? Ar tai nerodo, kad Teilhar
do vizijoje skiriamoji linija tarp pa
saulio ir Dievo dingsta kažkokiuo
se rūkuose? Štai kodėl jis ir mano, 
kad dievybė ir medžiaga intensyviai 
maišo savo .matmenis ir kad todėl 
šie matmens gali būti pavadinti 
tais pačiais vardais. Iš tikro betgi 
maišymas vyksta tiktai subjektyvio
je Teilhardo vizijos, o ne objekty
vioje tikrovės srityje.
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Užtat čia ir kyla baimingas klau

simas: ar visa ši Teilhardo mistika 
nėra apgauli? Ar iš tikro yra įma
noma susijungti su Dievu per že
mę? — Savo istorijoje Krikščiony
bė yra kildinusi du mistikos tipu, 
kurių pirmasis būdingas tuo, kad 
čia siela tiesiog jungiasi su Dievu, 
o antrasis — kad jame įvyksta jung
tis su žeme per Dievą. Pirmasis ti
pas atitinka Teilhardo minimai 2- 
jai fazei (“esama ryšio su Dievu”). 
Tai, pasakytume, įprastinis krikš
čioniškosios mistikos tipas. Tačiau 
su šv. Pranciškum Asyžiečiu prasi
veržė ir antrasis tipas, jungiąs žmo
gų su žeme, tačiau per Dievą. Ki
toje vietoje šių laiškų autorius yra 
mėginęs antrąjį tipą apibūdinti ga
na plačiai (plg. “Saulės giesmė”, 
Brooklyn 1954). Čia jis nebekartos 
anų minčių. Tik pora ištraukų 
turėtų pavaizduoti šio tipo esmę ir 
sykiu skirtumą nuo Teilhardo mis
tikos.

“Ne tai yra nuostabu, kad van-

Alfonsas Dargis Kompozicija (aliejus, 1973)
, Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chlcagoje

duo susideda iš deguonies ir van
denilio, bet kad Krikšto sakramente 
jis turi galios nuplauti mūsų nuo
dėmes. Ne tai yra nuostabu, kad 
kviečiai ir vynuogės noksta saulė
tuose kalneliuose, bet kad Mišių 
metu jie virsta Kristaus kūnu ir 
krauju. Ne tai yra nuostabu, kad 
ėriukas gimsta, auga, duoda mum 
vilnų, bet kad Apreiškimas būties 
Karalių ir jos Pirmavaizdį vadina 
Avinėliu, kuris vienintelis yra ver
tas imti buvimo knygą ir atplėšti 
septynis atspaudus (plg. Apr. 5, 9). 
Gamtos misterija laikosi ne gamta
moksliniame, bet religiniame jos pa
žinime (p. 26-27)... Ne per daikto 
ar gyvuljo meilę žengė Asyžiaus 
Neturtėlis prie žmogaus ir Dievo 
meilės, kaip mėgina aiškinti pakly
dusi moderninė dvasia, bet atvirkš
čiai: transcendentinės tikrovės mei
lė ir jai ištikimybė buvo jam pa
grindas bei šaltinis šios tikrovės 
meilei. Todėl į klausimą, kas pa
darė šv. Pranciškų tikru būties sar
gu, pop. Pijus XI atsako: “Joks ki
tas akstinas neskatino jo visus šiuos 
daiktus mėgti, kaip tik Dievo meilė” 
(Saulės giesmė, p. 26-27,28).

Šiuos žodžius autorius yra para
šęs tada, kai nei jis, nei kiti dar 
nebuvo girdėję Teilhardo nė vardo. 
Užtat šiandien anie žodžiai virsta 
aukščiau keltu klausimu: ar gali
ma šv. Pranciškaus pergyvenimą 
apkreipti? Asyžiaus šventasis mylė
jo žemę per Dievą. Ar galima my
lėti Dievą per žemę? Šv. Pranciš
kaus pergyvenimas buvo ne kas ki
ta, kaip visuotinis vykdymas pagrin
dinio Krikščionybės dėsnio: kas my
li Dievą, turi mylėti ir artimą, ki
taip bus melagis (plg. 1 Jo 4, 20). 
Šv. Pranciškui artimas buvo (ne tik 
žmogus, bet ir kiekvienas gyvas pa
daras, net kiekvienas daiktas — net 
uolos Alvemo kalne. “Ryšys su Die
vu tamprino jo ryšį ir su žeme” 
(“Saulės giesmė”, p. 30). Ar galima 
būtų teigti, kad tamprus ryšys su 
žeme, kaip to reikalauja Teilhardo 
mistika, tamprina ryšį ir su Dievu? 
Tai klausimas, kurį šiandien ne 
vienas kreipia į Teilhardą ir jo mis
tinę viziją — jungtis su Dievu per 
žemę. Tokios mistikos Krikščiony
bės istorija nepažįsta, todėl kritinis 
nusistatymas jos atžvilgiu čia yra 
kaip tik vietoje. Būtų labai įdomu 
ir mūsų laikam labai reikšminga, 
jei kas nors išsamiau panagrinėtų 
ir palygintų šv. Pranciškaus Asy
žiečio mistiką su Teilhardo mistika.

Šitoje vietoje autorius norėtų at
kreipti skaitytojų dėmesį tik į vieną 
skirtybę, kuri jam yra kritusi į akį, 
būtent: Teilhardo vizijoje nėra gy
vūnijos pasaulio. Tai ypač nuosta
bu, nes būdamas įsitikinęs evoliu- 
cionistas, Teilhardas, atrodo, turė
tų gyvybę ypatingai pabrėžti ir sa
vo pergyvenimuose jai skirti reikš
mingą vaidmenį. Iš tikro betgi, sky
rium nuo šv. Pranciškaus Asyžie
čio, Teilhardo vizijoje nėra jokio

augmes ir jokio gyvio, tiktai gryna 
medžiaga su savo srovėmis bei ban
gomis. Gyvosios gamtos Teilhardas 
nemyli ir nėra pasiryžęs jos saugoti 
bei globoti, kaip tai stengėsi Asy
žiaus šventasis. Aprašydamas savo 
įspūdžius Indokinijoje (I926.IV.26), 
kur jis matė deginamus miškus, 
Teilhardas sako: “Prieš keletą me
tų aš būčiau dar krimtęsis, maty
damas nykstant tankynes ir nuosta
bią gyvūniją (buivolus, dramblius, 
tigrus). Tačiau dabar suprantu, kad 
prasideda naujas pasaulio amžius, 
ir tikiu, kad naujos gyvenimo for
mos yra įdomesnės, negu senosios” 
(Geheimnis, 96). Dar nuostabiau, 
kad ta pati nuotaika Teilhardą lydi ir 
gamtoje gyvenančių žmonių atžvil
giu. Lankydamas Etijopiją (1929), 
jis ten sutiko įvairių kilčių: “Da- 
nakil, Issa, Karagan arba Gaila — 
visi yra nuostabiai bronzinio kūno, 
kuris iš tikro sudaro vienybę su jų 
aplinkos gyvūnija... Tai gražūs 
žmonių tipas, bet koks netikęs sek
ti mūsų žygiavimą. Jis susilies su 
kitomis rasėmis arba išnyks, kaip 
žebros ir drambliai. J. (jo brolis 
Juozas, Mc.) sakytų, esą ašen esu 
atbukęs ir žiaurus. Bet juo labiau 
aš stebiu bei svarstau, juo mažiau 
regiu kurią kitą išeitį mąstymui bei 
veikimui kaip tik aklą tikėjimą į 
mąstymo (jei norite: dvasios) pa
žangą. Ši gi yra nepasotinama bei 
nusiaubianti jėga visam, kas jau at
sitarnavo” (Geheimnis, 128). Gyvy
bės ir net pirmykščio žmogaus pa
saulis Teilhardui atrodo atsitarna
vęs, vadinasi, atlikęs savo uždavinį 
evoliucijos vyksme, todėl turįs da
bar pasitraukti iš kelio mūsajam 
žygiavimui priekin. Nuosekliai jis 
nejaučia gailesčio nei naikinamai 
augmenijai, nei pirmykštiem žmo
nėm.

Bet Teilhardas nejaučia nė nuo
stabos, susidūręs su nauja aplinka: 
“Aš nejaučiau nė mažiausio gyvo 
įspūdžio stepių akivaizdoje, kur ga
zelės bėgioja kaip ir terciaro (jau
niausias žemės periodas prieš led- 
metį, Mc.) metu; nei lankydamas 
palapines, kur mongolai gyvena, 
kaip prieš tūkstantį metų. Čia nė
ra nieko naujo nei tame, kas yra, 
nei tame, kas buvo”, — šitaip Teil
hardas aprašo savo susidūrimą su 
Kinijos kontinentu (Geheimnis, 61). 
Jam atrodė, kad Kinija savo vaid
menį evoliucijoje jau yra atlikusi ir

kad ji jau traukiasi nuo evoliucijos 
scenos: “Aš tikėjau, girdįs iš visos 
mingančios Azijos kylantį balsą, ku
ris tyliai kalbėjo: “Broliai iš Vaka
rų, dabar jau jūsų eilė” (Geheim
nis, 64). Todėl besileidžianti saulė 
jam atrodė esąs geriausias Azijos 
vaidmens simbolis: “šviesa perėjo į 
kitas rankas” (t. p.). Iš tikro, kaip 
lengva apsirikti, kuriant bendras 
mokslines hipotezes ar teorijas, “ne
reikalaujančias tokių (patirtinių, 
Mc.) įrodymų bei patikrinimų”, 
kaip A. Paškus norėtų apibūdinti 
Teilhardo teoriją (Paškus I, 9, 417)1 
Nurašant į atitarnavusiųjų kate
goriją augmenijos bei gyvūnijos rū
šis, žmonijos pirmykščius tipus ir 
net ištisus kontinentus, o save lai
kant evoliucinės pažangos pirmūnu, 
vargu ar galima per šitaip pergyve
namą bei regimą žemę kopti ligi 
Dievo ir su juo jungtis meilėje. Vi
sa tai ir kelia įtarimo, ar Teilhar
do mistika nėra pseuddmistika, va
dinasi, ar per žemę, kurioje siautė
ja negailestinga, nepasotinama, vi
sa nusiaubianti evoliucinė pažanga, 
iš tikro yra įmanoma kurti ryšį su 
Dievu?
5

Šį įtarimą ypač sustiprina Teil
hardo santykis su karu. Jau anks
tesnėje savo kritikoje autorius yra 
nurodęs, kad Teilhardas, dalyvau
damas I pasauliniame kare, norėjo 
mieliau mėtyti granatas bei šaudy
ti kulkosvaidžiu, negu eiti sanitaro 
pareigas, ir kad šiuo objektyviu žu
dymo veiksmu jis tikėjosi galėsiąs 
būti “daugiau kunigas”, negu tvars
tydamas sužeistuosius (plg. DDK, 
276; Viallet, 38-39). Mat, karą Teil
hardas pergyveno kaip vieną iš re- 
gimiausių pažangos apraiškų, to
dėl kažkaip savotiškai svaigo, jame 
dalyvaudamas: “Karas manęs ne- 
suglumija. Po kelių dienų mes 
būsime siunčiami atsiimti (iš vokie
čių, Mc.). Douaumont (forto prie 
Verdun, Mc.) — tai didingas, be
veik fantastinis mostas, kuriuo bus 
išreikšta bei simbolizuojama galu
tinę pasaulio pažanga, laisvinant 
sielas. Aš eisiu į ,ten nusiteikęs reli
giškai, visa savo siela, vedamas vie
no didžiulio polėkio, ir man nebus 
įmanoma skirti, kur čia baigiasi 
žmogiškoji aistra, o kur prasideda 
garbinimas” (Lobgesang, 67-68). 
Užtrynimas linijos tarp pasaulio ir 
Dievo girdėti ir šiuose žodžiuose. 
Karas tiek jaudina Teilhardą, jog 
jis forto puolimą pergyvena kaip 
pasaulio pažangos išraišką ir todėl 
nebežino, ar tai yra žmogaus aistrų 
išraiška, ar Dievo garbinimas. Ko
dėl gi nebūtų galima jung
tis su Dievu ir per karą? Juk jeigu 
blogis, “apkreipus perspektyvas”, 
kaip Teilhardas sako, virsta “nebe 
bausme už kaltę, bet pažangos žen
klu bei veiksmu” (Zanta, 111), tai 
kodėl tokiu ženklu bei veiksmu ne
galėtų būti ir karas? Teilhardo mis
tikoje tai visiškai įmanoma ir net 
logiškai nuoseklu.

Po keleto metų, jau būdamas Ki
nijoje, Teilhardas prisimena aną 
“fantastinį mostą” ir rašo savo pa
žįstamai p-lei Zantai: “Karo metai 
man reiškė mano minčių pražydi- 
mą — tai dvasios medaus mėnuo” 
(Zanta, 57). Frontas jam buvęs 
“gyvastingiausia sritis, kokia tik ga
li būti”; ten jis jautęsis tarsi stovė-

' tų “laivo priekyje”, tuo tarpu da
bar čia, Kinijoje, jis esąs “laivo už
pakalyje” (Zanta, 58). Karas, kaip 
pastebi Teilhardo biografas ir aiš
kintojas Fr. A. Viallet, atrodo jam 
lyg “mokslinis bandymas, ir mes 
klausiame: kur dingsta čia žmogiš
kasis požiūris? Mum krinta į akį 
stoka bet kokio protesto prieš ab
surdą ir brutalumą, kurie eina pas
kui kiekvieną, net ir vad. ‘teisingą’ 
karą... Karas mūsų mąstytojui reiš
kia naujo pasaulinio matmens (di- 
mension) proveržį”, ir Viallet ci
tuoja paties Teilhardo žodžius: “Mi
lijonai (kare dalyvaujančių, Mc.) 
žmonių man tapo evoliucijos požiū
riu tokiu pat dydžiu, tiek pat bio
logiškai tikru, kaip didžiulė protei-1 
no molekulė” (Viallet, 39-40). Ta
čiau ar šis ‘biologinis dydis” neken- į 
čia — ne kaip ‘dydis’, bet kaip kiek
viena atskira asmenybė? Ar valia 
aną pasaulinį matmenį statyti ant| 
— tegu ir vieno vienintelio — ne

kalto asmens kančios? Tai Dosto
jevskio Aliošos klausimas savo bro
liui Ivanui. Teilhardas šio klausi
mo visiškai nekelia.

Kilus karui tarp Italijos Ir Abisi
nijos (1936), Teilhardas džiaugiasi 
nepasirašęs atsišaukimo abisiniečių 
naudai, nes jame esą remiamasi fi
losofine ir antgamtine žmogaus pri
gimtimi, "kuri neturi nieko bendro 
su rasių lygybe ryšium su jų pa

jėgumu teikti įnašo pasaulio staty
bai” (Zanta, 112). Tiesa, Teilhar
das atmeta vad. “ekspansijos karą” 
kaip nedorą, nes jis reiškiąs stip
resniojo teisę (plg. t p.) Tačiau čia 
pat priduria, kad ekspansijos karu 
dažnai neteisingai yra vadinamas 
“konstrukcijos karas”, tai yra “že
mės teisė organizuotis ir jėga pri- 
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Vyriškų Ir moteriškų drabužių
siuvėjas profesionalas

TONY PAZNEKAS
(PHILLIPS CLEANERS)

6910 S. ĮVestern Av„ tel. GR 6-4310
Atdara nuo 8:30 v. r. iki 6 v. vak.

IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida 

Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 
SOUTH WEST FURNITURE OO. 
6200 S. Western - Tel. GR 6-4421

McKEY A 
POAGEE;

Real Estate INSURANCE Management
Visų rūšių draudimai žemiausiomis kainomis. Mes atstovaujame ge

riausias kompanijas. Pasitikrinkite. Informacijai kreiptis į

EDWARD PAUKŠTIS 
3145 W. 63rd St. - HEmlock 4-4300

FLORIDA KVIEČIA
Pats maloniausias laikotarpis sau

lėtoj Floridoj yra dabar: šiltas 
oras, viliojantis jūros vanduo ir bal
tas paplūdimio smėlis. Kreipkitės j 
šiuos lietuviškus hotelius:

NORWYN APTS., 126 OCEAN DR. 
MIAMI BEACH, FLA. 3319

arba
TOWN & SURF APTS.,

9024 Colllns Avė. 
Telefonas: 672-4903 

Šiuo metu gausite 60% nuolaidos

MOKYTOJU DĖMESIUI
Dr. A. šešplaukio parašyta LIETU

VIŲ KALBOS GRAMATIKA Ir SIN
TAKSĖ, pritaikyta išeivijos mokyk, 
loms ir kaina tik 3 dol. Pripažinta LB 
Švietimo tarybos kaip labai tinkama 
šių laikų mokykloms. Pridėkite 50< 
paštui ir mokesčiams.

Taip pat labai vertinga knyga V. 
Liuievlčlaus LIETUVIŲ ŠVIETIMAS 
VOKIETIJOJE Ir AUSTRIJOJE 1944- 
1950 metais, 740 psl. su daugybe nuo
traukų mokytojų ir mokinių bei abitu
rientų Ir kaina tik 12 dol. Pridėkite 
$1.00 paStui ir mokesčiams- Siųskite 
užsakymus:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, UI. 60629

LIETUVIŲ GRUPES KELIONE Į ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ —
1974 m. vasario mėn. 14 d. 10 dienų kelionė. Programoje: Roma. Je

ruzalė, Tiberias, Tel Avivas. Kaina iš Chicagos — $849.00; iš New Yor- 
ko — $749.00.

(Air Fare subject to change and/or govemment approval). 
KALĖDOS LIETUVOJE — PASKUTINĖ 1973 METŲ EKSKURSIJA J 
LIETUVA. Išvyksta S. m. gruodžio mėn. 19 dieną — 14 dienų kelionė. 
Iš Chicagos — $800.00! iš New Yorko — $700.00. Skubėkite registruotis 
— vietų skaičius ribotas!
PASIDŽIAUKITE VASAROS SAULUTE ŽIEMOS METU!

Parūpiname lėktuvų bilietus j Floridą, Californią, Hawaii. Bahamų
Salas ir t. t. be jokio papildomo mokesčio. Rezervuojame vietas lai
vuose kelionėms po Karibų Jūrą — užmirškite žiemos speigus, naudoki
tės amžinąja vasara.

Apžiūrėkite mūsų gausų kelionių pasirinkimą — atostogaukit žiemą.

Kreiptis j Walter Rask-Rasčlauską

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 
. Chicago, Illinois 60643

TELEFONAS (312)238-9787
Darome Iškvietimus giminėms pasisvečiuoti Amerikoje, tvarkome 

kelionių dokumentus.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
1. MOŠŲ BENDROVE veikia nuo 1947 metų. Kiekvienais metais mes 

persiunčiame j Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siuntinių.

2. MOŠŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį pasi
rinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.

3. TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, Mosk- 
vii, Zaporožec), motociklams, šaldytuvams ir kit. oficialiomis kai
nomis.

4. JEIGU JOS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parūpin
sime reikalingus dokumentus.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 SOUTH STATE ST., CHICACO, ILL. 60604 

TEL. WA 2-9354 

ir mūsų skyrius;

2618 WEST 63rd ST., CHICACO, ILL. 60629 
TEL. WA 5-2466

DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE

Philomena Says
CHICAGO SAVINGS 
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For 49 years, savers at near-$100 million 
Chicago Savings have become accustomed to 
the highest rates permitted by law. lt is 
possible to offer the above yield where earn- 
ings remain undisturbed and are com- 
pounded for a year or more.

CHICAGO ★★★★

savings and loan association

6245 South svestern avenue 476 7575

O Passbook Savings Earn From Day 
of Deposit to Day of Witbdrawal '
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Atviras laiškas prof. Stasiui Dirmantui, 
Lietuvių profesorių draugijos 
pirmininkui
Gerbiamas Profesoriau,
Jums didelė pagarba mūsų visų, 

plačiai pasklidusių, ne ką dirbančių, 
draugijos narių. Atrodo, kad Jūs li
kote vienintelis dirbantis draugijos 
labui, išmirus vien tik Chicagoje net 
14 veiklių draugijos narių. Besiilsin
tieji amžinybėje ar Šv. Kazimiero ar 
Tautinėse kapinėse ne ką begali pri
sidėti prie draugijos veiklos.

Ar ne laikas pasirūpinti, kad sto
tų j draugiją gyvieji ir dar gana jau
ni lietuviai profesoriai, dirbantieji 
JAV, Kanados ir kitų pasaulio kraštų 
kolegijose ir universitetuase.

Vyskupo V. Brizgių teigimu, tokių 
jau dabar yra net apie 500. Tai ga
na gražus skaičius. Sakykime, kad 
visų nepavyks įtraukti j draugiją ir 
geriausiam optimistui. Tebūnie nors 
pusė to ar nors trečdalis ir tai jau 
būtų puiki pradžia gelbstinti draugi
ją nuo “senilinės” mirties.

The Association of Lithuanian - 
American Professors, Ine. yra verta 
gelbėti iš mirties patalo jau vien dėl 
to:

1. Pirmiausia, kad tai yra laisvųjų 
profesorių draugija už pavergtos Lie
tuvos ribų laisvajame pasaulyje.

2. Ji jau yra egzistuojanti nuo pat 
tremties laikų pradžios ir yra pozity
viai užsiangažavusi savo darbais ir 
leidiniais, ypač kapitaliniu veikalu 
"Lietuvos Universitetas”.

3. Ji yra inkorporuota kaipo tokia 
šiame krašte.

4. Yra sutelkusi nemaža vertingo 
palikimo — savo narių rankraščių ir 
bibliotekų, prof. V. Biržiškos, Šimo- 
liūno, Kriščiūno ir kt. Be to, dar 
turi keletą šimtų savo leidinių be 
skolos, taipgi priedo didoką santau
pų knygutę.

5. Gali atstovauti visiems lietu
viams, be religijos ir pažiūrų skirtu
mo, mokslo ir kultūros reikaluose 
laisvajame pasaulyje, tinkamai re
prezentuojant tautos kultūrą ir 
mokslą.

Remiantis čia suminėtais faktais, 
nuoširdžiai prašau, gerb. Pirmininke, 
nerašykite dar draugijos testamento 
ir neskirstykite draugijos turto ki
toms institucijoms, kol dar yra net

500 gyvų ir gana jaunų, mokslo js- 
taigose dirbančių, lietuvių.

Jei dar gyvuoja ir egzisuoja Lie
tuvių paštininkų draugija ar net Ša
kių. Biržų ir kitos lokalinės draugi
jos, tai kodėl negali egzistuoti Lietu
vių profesorių draugija Amerikoje, 
kai dar tiek energingų, jaunų, to
kias aukštas pozicijas savo darbu ir 
energija pasiekusių žmonių įvairiose 
mokslo Įstaigose? Nejaugi nesusiras 
nei trečdalis iš to skaičiaus, kurie 
nepagailės dviejų dolerių metinio 
mokesčio pasidaryti draugijos nariu.

Gerbiamieji Kolegos, brangūs lie
tuviai dvasioje, aktyviai dirbantieji 
aukštosiose mokyklose šiame krašte 
ir už jo ribų, prašau stoti draugijon 
nariais ir siųsti pareiškimus su savo 
adresu draugijos pirmininkui prof. 
Stasiui Dirmantui tokiu adreus:

Lietuvių profesorių draugijos
Amerikoje valdyba 
c/o prof. St. Dirmantas,
6616 So. Washtenaw Avė. 
Chicago, III. 60629.
Gerbiamas mūsų pirmininkas yra

jau sulaukęs garbingo amžiaus ir, 
greit neatėjus jam j talką, gali iš 
tikrųjų grėsti draugijai sunykimas. 
Yra būtina iki šio mėnesio pabaigos 
pristatyti valdžios atstovams penkių 
narių valdybos sąstatą. To nepada
rius, likvidacinis teisėjas gali draugi
ją uždaryti ir jos turtą paskirstyti 
savo nuožiūra svetimiem. Pirmiausia 
turėtų stoti j talką ir pagalbą dirban
tieji Chicagoje ir artimose apie ją 
valstijose, kad galėtų greit sudaryti 
veiksmingą branduolį.

Gerb. Profesoriau, o kodėl ir Jums 
nenueiti j aktyviai veikiančių lietu
vių mokslininkų suvažiavimą š. m. 
lapkričio mėn. 21 - 25 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje, ir ten jiem asme
niškai nenušviesti Lietuvių profeso
rių draugijos Amerikoje esamą pa
dėtį. Aš tikiu, kad ten tikriausiai 
atsiras profesorių draugijos idėjai 
pritariančių jaunųjų mokslininkų, 
kurie, stodami nariais, išgelbės 
LPDA nuo likvidacijos.

“Vivat Profesores”!
Su gilia pagarba

Dr. Kazys Alminas

Alfonsas Dargis Kompozicija (aliejus, 1973)
Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

Teilhardas — medžiagos mistikas
i Atkelta iš 5 pusi-1

versti atkaklius bei atsilikusius dė
mėtus” (t. p.). Šia prasme Italijos 
karą su Abisinija Teilhardas laiko 
kaip tik tokiu “konstrukcijos karu”, 
ir “šia prasme jis esmėje eina su 
Mussolini, priešindamasis kairie
siem liberalam ir misininkam” (t. 
p.). Jis norėtų savo nusistatymą iš
dėstyti straipsnyje, tačiau abejoja, 
ar rasiąs “tokį žmogų, kuris jį pa
girtų, ir tok j laikraštį, kuris jį pa
skelbtų” (Zanta, 113).

dogmos paskelbimo proga” (at
kreipkime dėmesio į šią patyčią, 
Mc.) jis pareiškė: “Visos paleonto
logijos vardu aš jam pasakiau: nė
ra jokios lygybės, o tik papildymas” 
(Polger, 88), tarsi Jungtinių Tau
tų formulė “kiekvienas gali naudo
tis visomis šios deklaracijos paskelb
tomis teisėmis ir visomis laisvėmis 
be jokio skirtumo, būtent: rasės, 
spalvos, lyties, kalbos, religijos, po-

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

kohcertines
YPATINGAS
GITARAS

ir

KANKLES
DARO PAGAL UŽSAKYMU

IR

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

TeL VIrginia 7-7258-59

TAISO STYGINIUS 
MUZIKOS INSTRUMENTUS

Objektyviai betgi, Teilhardo pa
žiūra, yra šitaip: “L tarptautinė 
moralė yra neįmanoma, nesusitarus, 
kad žemės statyba stovi aukščiau 
už valstybes; 2. jei tokia statyba bū
tų sykį nutarta, visi privalo jai nu
silenkti, o kadangi ne visos tautos 
yra tos pačios vertės, tai jos turi 
būti valdomos kitų (vertingesnių- 
jų, Mc.)... Kitaip tariant, reiktų 
viešai tuo pačiu metu pripažinti:
1. žemės pirmenybę prieš tautas ir
2. tautų bei rasių nelygybę” (Zan
ta, 113). Teilhardas betgi suvokia, 
kad pirmajam jo dėsniui priešinsis 
“fašistinės sistemos”, o antrąjį jo 
dėsnį “pasipiktindami atmeta ko
munizmas... ir Bažnyčia” (t. p.). 
Nuosekliai “tąjį, kuris sako tiesą, 
puls visas pasaulis, visi kartu. O vis 
dėlto, jei tai yra tiesa...” (Zanta, 
114). Deja, lieka neatsakytas klau
simas, ar iš tikro tai yra tiesa. Pri
ėmus Jungtinėm Tautom “Žmo
gaus teisių deklaraciją” (1948), 
Teilhardas parašė (1950) Torres 
Bodet, anuometiniam UNESCO 
pirmininkui, “du labai esminiu pus-

į lapių”, kuriuose “rasių lygybės

KVIRINAS RUNIMAS
4914 W. Cermak Rd. 
CICERO, ILL. 60650 

Tel. — 652 - 3200

WAGNER & SONS

litinių ar kitų pažiūrų, tautinės į 
kilmės, turto, gimimo ar kurios ki
tos padėties” (Art. 2) — tarsi ši 
formulė būtų paleontologijos, o ne 
vidinės žmogaus vertės išvada. Teil- 
hardo protestas prieš rasių lygybę, 
reikalaująs pripažinti “tautų bei 
rasių nelygybę”, yra tik dar vienas 
(tarp daugybės) įrodymas, kaip 
lengvai jis mokslą perkelia į tokią 
sritį, kurioje šis visiškai nieko pa
sakyti negali.

Savo kritikoje autorius yra tei
gęs, kad “Teilhardui medžiaga yra 
Dievo vietininkė” (DDK, 292). Tai 
tarpininkas tarp žmogaus ir Dievo; 
tarpininkas, kuris, pasak Teilhardo, 
kaip cituota, sūpavęs žmogų jo 
priešsąmonės metu, o dabar turįs 
jį nunešti “ligi Dievo” (Lobgesang, 
82). A. Paškus, pasipiktinęs tokiu 
Teilhardo santykio su medžiaga 
apibūdinimu, klausia: “Nežinau, ką 
Teilhardas pasakytų, išgirdęs tei
gimą, kad jam ‘medžiaga yra Die
vo vietininkė’” (Paškus II, 18, 4). 
Atsakymas kitu klausimu: O ką pa
sakytų Kristus, išgirdęs, kad popie
žius yra Jo vietininkas žemėje? — 
Teilhardo mistinių raštų, pava
dintų bendru vardu “Himnas vi
satai”, sklaida galėjo, atrodo, pa
tvirtinti, kad medžiaga Teilhardui 
iš tikro yra Dievo vietininkė; kad 
jis ją savo vizijoje pergyvena kaip j 
atskleidžiančią dieviškąsias savybes 
ir todėl kalba į ją dieviškaisiais ter
minais; kad ji yra ta ‘žemė’, per ku
rią jis mezga ryšį su Dievu. Tačiau 
kadangi Teilhardas medžiagą regi 
kaip nepasotinamą, aklą, visa nu

siaubiančią jėgą; kadangi jis be gai
lesčio leidžia nykti bei būti naiki- 
namiem tiek augmenim, tek gyvū
nam, tiek gamtoje gyvenantiem 
žmonėm; kadangi jis evoliucijos pa
žangos mastu skirsto tautas j ver
tingas bei menkavertes; kadangi jis 
net reikalauja šias menkavertes 
tautas jėga apvaldyti ir pasisako už 
vad. “konstrukcijos karą” — štai 
kodėl mes ir netikime, kad jo misti
nė vizija yra tikros mistikos vizija 
ir kad jo kelias j Dievą “per žemę” 
yra tikras kelias. Šia prasme auto
rius visiškai sutinka su A. Paškaus 
paskata Teilhardo mėgėjam bei ša
lininkam: “Visi, kurie nori ir bando 
Krikščionybę sumoderninti, turėtų 
rūpestingai pastudijuoti šio kilnaus 
jėzuito raštus ir gyvenimą” (Paš
kus II, 18, 5). Tuomet jie pama
tytų, kad Teilhardo vizija yra siau
rutė grynos medžiagos vizija ir kad

todėl iš jo mistikos jo paties pada
rytos išvados prieštarauja tiek as
mens, tiek tautos vertei. Autoriui 
atrodo, kad šiuo atžvilgiu esame 
Teilhardą jau toli pralenkę.

(Bus daugiau)

MIRĖ FILOSOFAS MARCEL

Vienas iš įpinmaujainČių krikš
čionių egzistemciaJizmo filosofi
jos atstovų Gabriel Marcei mirė 
Paryžiuje, sulaukęs 83 m. am
žiaus. Jis yra pareiškęs, kad 
skaitymas danų įprotestantų eg
zistencialisto Sorein Kierkegaard 
raštų jį 1929 metais atvedė į ka-; 
talikybę. Marcei buvo ne tik fi
losofas, bet ir dramaturgas, li
teratas, muzikos kritikas, kom
pozitorius ir geras pianistas.

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į LIETUVA
Išvyksta 1973 m. gruodžio 21 dieną — 

grįžta 1974 m. sausio 4 dieną.
15 dienų

(Vilniuje 5, Kaune 1, Rygoje 5, Leningrade 2, Ir Helsinkyje 2 d. d.) 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO 

Kaina tik $696.00

Vykstantiems iš Chicagos $100.00 Ir iš Clevelando $74.00 daugiau. 

Grupėje dalyvių skaičius ribotas — NESiVELUOKITEI 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės J:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas. (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

FLORENCE NIGHTINGALE 
(1820-1910) Hospital Re- 
former. Trained as a nurse 
at Kaiserwerth and Paris. 
Later in life organized a 
school for nurses and a nur
ses' home at St. Thomas'

ALBERT EINSTEIN (1879- 
1955)Mathematician-Phy- 
sicist. Between 1905 and 
1916 became world fam- 
ous for his Theory of Rela- 
tivity, merging tho tradi- 
tional concepts of space 
andtime. Histhoughtswere 
instrumentai in the dawn- 
ing of the Atomic Age.

JANE ADDAMS (1860- 
1935)H umanitarian. 
Opened Hull House Settle- 
ment in Chicago, helping 
to bring about laws estab- 
lishing better sočiai order- 
child labor bills, eight-hour 
work day, unemployment, 
Insurance and votes for 
women. Awarded Nobel 
Peace Prize in 1931.

GEORGE BERNARDSHAV/ 
(1856-1950)Playwright and 
sočiai critic, noted for his 
sarcastic wit. Began his 
career as a music critic, būt 
noted more for his omusing 
and stimulating plays 
about his contemporary 
scene.

Hospital in London, setting 
standards used today for 
care of the siek.:.-i..................... ' ——

We have a chance to add to tbis iist of outstanding men and women.

Yes - you and vve at Standard Federal Savings have a chance to makė history 
together, by giving our young the chance for a proper and formai education.

Typevniters, Ailding Machines A 
Checknritėra

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 50m. patikimas patarnavimas
5610 South Pulaski Road 

Phone — 581-411]

The partnership of your savings and our interest can assure a place in tomorrovv 
for our children by affording the proper amount of money to finance their 
education.

Below we hove listed our seven PARTNERSHIP SAVINGS PLANS. Comeand talk 
to one of our financial counselors, remember they have the šame problems you do, 
so they understand.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICŽ, Prez.

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

S»/4%

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

7%
Mokamas už 4 m.

certifikatus. 
Mlnimum $5,000

6Vz%

Mokamas už 1 m.
certifikatus. 

Mlnimum $1,000

Mokomas už 
investavimo 

sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad 
Ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

*7!/ (W CERTIFICATE ACCOUNTS*į /a $5,000 Or More 4 Year Moturity
" ' YIELD INCREASES TO 7.63%

YEARLY on interest accumulated for 1 yr.
n
YEARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS*
$1,000 Or More 4 Year Moturity 
YIELD INCREASES TO 7.35% 
on interest accumulated for 1 yr.

00/ 07 CERTIFICATE ACCOUNTS*
/c $5,000 Or More 30 Month Maturity 

** ' YIELD INCREASES TO 7.08%
YEARLY on interest accumulated for 1 yr.

6V270
YEARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
$5,000 Or More 2 Year Maturity 
YIELD INCREASES TO 6.81% 
on interest accumulated for 1 yr.

A-, oy CERTIFICATE ACCOUNTS*
z? Ą $1,000 Or More 1 Year Maturity 

** ' YIELD INCREASES TO 6.81%
YEARLY on interest accumulated for 1 yr.

JA
YEARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS*
$1,000 Or More 90 Day Maturity 
YIELD INCREASES TO 6.002% 
on interest accumulated for 1 yr.

YEARLY

PASSBOOK SAVINGS 
Interest Paid to the Date of Withdrawal 
YIELD INCREASES TO 5.39% 
on interest accumulated for 1 yr.

fa

VALANDOS
ANTRAD. Ir PENKTAD. 
flE&TAD. 9 v. r. iki 12 v. d. 
PIRMAD. IR KETVIRTAD.

9 v. r. Iki S v. v.
Trefilad: uždaryta 

9 v. r. Iki 9 v. v.

3314 West 63rd Street 
Ghicago, Illinois, 60629 

Tel. PRospect 6-8998

"Funds withdrawn beforę maturity earn regular passbook rate, 
less 90 days'interest.

ST/IND/MD
EEDER/U- 

Sfl\/lNGS
4192 Archer Avenue (dt Sacramento) 

Chicago, Illinois 60632 - 847-1140
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Kultūrinė kronika
Mokslininkų viešnagė 

dr. Kazio Almino 
ūkyje, Nebrask j

Lietuvių Katalikų mokslo 
akademijos vadovai — pirmi
ninkas prof. dr. Antanas Liui- 
ma ir sekretorius k>uh. Rapolas 
Krasauskas, atvykę į LKMA su
važiavimų Bostone, nepraleido 
progos pakeliauti po Amerikos 
kontinentą, aplankyti senus pa
žįstamus ir 'pamatyti kraštą: 
tflesnagėjo ne vien rytinėse vals
tybėse ir lietuvių pasaulinėje 
sostinėje Chicagoje, bet pasuko 
ir toliau i vakarus. Jie aplankė 
savo seną bičiulį, tolimą Nebras- 
kos ūkininką dr. Kazį Alminą, 
auginanti kukurūzus, liucerną ir 
mėsinius beragius galvijus — 
he-reford’us. Ten pasisvečia
vę, drauge su Alminu, išvyko j 
-pertveri ir Colorado Rodky kal
nus pasigrožėti jųi rudens spal
vų kaitos įvairumu. Kalnuose 
j i turi s buvo vadovu senas jų gy
ventojas ir gamtos mylėto
jas’ geologas' Henrikas Alminas. 
Svečiams jis aprodė gražiausias 
vietas jau degančiose rudens 
spalvose ir, spindint viršū
nių sniegui, pervežė per Love- 
land Pass 11922 pėdų aukštumo
je. Iš ten svečiai 'pasuko 'gra
žiosiomis Blue upės pakran
tėmis ir grįžo per Alma ir 
Jefferson iš pietų į Denverį. 
Drauge keliavo ir penki Šveica
rijos agrikultūros studentai, jau 
kiek anksčiau sustoję pas Hen
rį. Visas tas būrys grįžo atgal 
į Lotrp City, Nebr., pasisvečiuo
ti, (pailsėti ir iš pagrindų susipa
žinti su vidurio Nebraskos ūki
ninkavimo būdais. Tuo pačiu lai
ku svečiavosi Loųp City ir dr. 
K. Almino giminės iš Chicagos 
— Genė ir Pranas Prūsiai.

L

Medicinos Nobelio 
premijos laureatai

Šiemet Nobelio premiją 
120,000 dol. už atradimus medi
cinoje gavo trys mokslininkai: 
Konrad Z. Lorenz, Nikolas Tin- 
bergen ir Kari von Frisch. Jie,

pasinaudodami ekologiniais (ly
ginamasis gyvulių ir žmonių el
gesio mokslas) tyrimais, išryški- 

j no, ,.ad kai kurios psioho-socia- 
linės situacijos gali vesti ne tik 
j nenormalų elgesį, bet net pa- 

, stumti į rimtas fizines liiigas, kaip 
per didelis kraujo spaudimas ir 
net širdies ataka.

Premijuotieji mokslininkai pa
darė praktiškas žmogui išvadas iš 

I to, ką atneša 'paprastas paukščių 
l ir bičių stebėjimas. Jie pvz. įrodė, 
kad iper didelis susigrūdimas ga
li vesti į agresyvumą kaip gyvu- 

j liūs, taip ir žmones. Du iš pre
mijuotųjų ateinantį pavasarį da- 

Į lyvaus mokslininkų suvažiavime 
New Yorke, kur būs nagrinėjama 

' eksperimentų su 'gyvuliais reikš
mė psichiatrijai.

Premijuotasis dr. Konrad Za- 
charias Lorenz yra austras, gi
męs 1903 m., labiau pagarsėjęs 
savo veikalu “Apie agresiją”. Da
bar dirba elgesio tyrimo institute 
Gnuenau, Vienoje. Antras premi
juotasis — Nikolas Tinibergen 
yra olandas, gimęs 1907 m., dok
toratą gavęs Leydene, 1949 m. 
persikėlęs į Oxfordą, ten suorga
nizavęs departamentą gyvulių 
elgesiui tirti. Jis ypač žinomas žu
vėdrų papročių tyrimais.

Kari votn Erish yra 1886 m. gi
męs Austrijoje, bičių ekspertas. 
Dirbdamas Miuncheno universi
tete, tyrė bičių spalvų, skonio pa
jautimus, jų “susikalbėjimą”. Zo- 
ologijos doktoratą turi iš Miun
cheno ir Vienos universitetų, ei
lės studijų autorius. Vienu metu, 
vykdant jo tyrimus, buvo lėktu
vu iš Paryžiaus pervežta 5,000 
bičių į New Yoiiką, kur jos paro
dė, kad laikosi joms įgimtų mai
tinimosi laikų. Dabar dr. von 
Frisch yra pensijoje, įgyvena 
Miunchene.

šiems Nobelio laureatams ir 
kitiems laimėtojams už nuopel
nus chemijoje, fizikoje, literatū
roje, ekonomikoje premijos bus 
įteiktos Stockholme gruodžio 10 
d., Nobelio mirties metinėse (jp)

Dr. Romualdas Zalubas 
optikų suvažiavime

Dr. R. Zalubas spalio 8—12d.

Dr. Kazį Alminą Nebraskoje lankant 1$ kairės į dešinę pirmoje eilėje: kun. 
Rapolas Krasauskais, dr. K. Alminas, prof. kun. Antanas Lluima; antroje eilė
je: Ludgarda Alminienė, Pranas Prfisis Ir Genė Prūslenė (žiūr. kultūrinę kro
niką).

Nauji leidiniai
• I LAISVĘ , 1973 m. rugsėjo mūsų pageidavimas ir būtų: “ne- 

mėn. Nr. 58 (95). Lietuvių ipoli- atsižegnoti” šimtu procentų kuil- 
tikos žurnalas. Leidžia Lietuvių tūrinės srities “Į Laisvę” pusla- 
Fronto Bičiuliai. Redaguoja Juo-1 piuos. Praktiškai anaip būtų gal 
zas Kojelis, Post Office Box net ir neįmanoma, kaip šį kartą 
34461, Los Angeles, Calif. 90034. rodo ir Jurgio Gliaudąs straips- 
Administruoja Aleksas Kulys, 3 mis, kuris, paviršium žiūrint, tu- 
Silver Eaigle Road, Rolling Hills retų būt lyg ir politinis, bet kuris 
Estates, Calif. 90274. Metinė pre- vis tiek negaili apsieiti, neuž-
numerata JAV ir Kanadoje — 
5 dol., visur kitur — 3 dol. atski
ro numerio kaina 2 dol.

Šį kartą naujame žurnalo nu

kasdienybėje, jeigu iš jo pasi
trauktų visi frontininkai, užsidė
dami vien politikų kepuraites. 
Atrodo, kad ir žurnalui vien 'po
litiniai marškiniai nederėtų, kai 
paties sąjūdžio žmonės yra ir kul
tūrininkai, ir kultūrinių institu
cijų vadovai darbuotojai, ir uolūs 
kultūrinių užmojų mecenatai bei 
inspiratoriai.

MOKSLININKAS APIE 
RELIGIJĄ

Dr. Ethvaid Limdaman, Whit- 
worth kolegijos prezidentas, bu
vęs Apollo erdvių programos 
mokslininkas, kalbėdamas Chi
cagoje, pareiškė: “Nesuprantu,

Filmų įvairumai
Subtilus filmas apie gailestį ir 
draugystę
STASĖ SEMĖNIENĖ

“BANG THE DRUM SLOWLY”
yra jautrus, švelnus ir nepaprastai 
sentimentalus filmas, o kartais net 
ir visai geras.

Šiame filme, kaip ir kituose anks
čiau pastatytuose “Brians Song”, 
“Love Story” ir ‘‘Midnight Cow- 
boy” pasakojama apie vieno as
mens meilę kitam — mirštančiam. 
Šiame atvejuje toji meili draugystė 
yra tarp dviejų žymios beisbolo ko
mandos žaidėjų. Vienas jų yra gar
sus metikas, gaunąs metinę algą še
šių skaitmenų, o kitas tuščiagalvis 
kaimo berniukas - gaudytojas, ku
riam ne vieta šioje stiprioje koman
doje.

Metikas (Henry) atsitiktinai su
žino, kad jo draugas Bruce paleng
va miršta nepagydoma Hodgkin 
(gydytojo vardu pavadinta) liga. 
Toji paslaptis jam vienam težino
ma. Kontraktą pasirašo jis taip, 
kad sporto komanda negali pasiųs
ti vieno žaidėjo be kito kurion nors 
kiton komandon.

Nors filme norėta žiūrovams pa
kišti mintį kažko daug tauresnio, 
tačiau motyvas, kuriuo vedinas me
tikas taip krikščioniškai labdarin- 

' gai globoja savo draugą, yra gry
nas gailestis. Ir filmas prasideda, 
kada Henry išeina su Bruce iš Mayo 
klinikos, sužinojęs apie baisią ligą. 
Todėl ir gailestis, ne draugystė, at
rodo, būna paskatų metiko visos 
eilės gerų darbų mirštančio labui.

Jis nori, kad draugo paskutinės 
dienos būtų laimingiausios. Ligi tos 
paskutinės d'enos metikas nukrei
pia kitus žaidėjus nuo jų pamėgto 
nuolatinio kvailo papročio pajuokti

gaudytoją, krėsti su juo šiurkščius 
juokus. Ir visi tai supranta, kai su
žino apie nelaimingą ligą. Ir pats 
metikas — pasakotojas išsako fil
mo pamokomąją mintį savo dialogo 
paskutiniame sakinyje: “Nuo šio 
momento aš daugiau niekad nieko 
nepajuokiu.”

Ir pats filmas baigiasi, kaip re
tai šiais laikais, atrodo, aktualiu 
pamokymu: nebūk žiaurus savo 
artimui, nes nežinai, gal jis serga 
mirtina liga, o, jei tai yra teisybė, 
drauguži, kiek tau teks ateity gai
lėtis.

Nežiūrint gilesnių minčių, filmas 
yra gana pramoginis. Jis yra,-kaip 
ir žmogaus gyvenimas — ištraukiąs 
ašaras, o kartu ir vietomis labai 
juokingas.

Todėl ir filmo geriausi momentai 
yra greičiausiai ne tie verksmingi, 
už širdies griebią d'alogai, surišti 
liūdnais pianino garsais, bet beisbo
lo komandos juokingi kvailiojimai 
persirengimo kambary. Juokingu
mo centre yra Vincent Gardenia — 
triukšmingasis komandos vedėjas.

Daugumos vaidyba — labai puiki. 
Ypač Michael Moriarty — pasako- 
tojo-metiko rolėje ir Robert De Ni
ro — kvailoko gaudytojo, skirto 
mirčiai. John Hancock režisūra ret
karčiais pasiekia tikros poezijos — 
ypač sulėtintoje beisbolo įvykių ei
goje, kur, pavartojant sulėtinimą 
duodama kur kas daugiau informa
cijos, negu reguliariu greičiu filmas 
pajėgtų duoti. Pagal Mark Harris 
romaną (1956 m.) pastatytas fil
mas skiriamas visiems.

Rochester, N.Y. įvykusioje Ame
rikos optikų draugijos suvažiavi
me skaitė dvi paskaitas: “Neu
tralaus prazeodymiaus energijos 
stoviai ir spektras” ir antrą “Vie
ną kartą tonizuoto toriams ener
gijos stoviai”.

Optikų konferencijoj dalyvavo 
daugiau kaip 500 mokslininkų iš 
26 kraštų. Dr. R. Zalubas atsto
vavo The National Bureau of 
Standards tyrinėjimų įstaigai, 
kuri yra padalinys The Institute 
Basic Science, Washinigtane, pri
klausanti federalinei vyriausybei. 
Šioje mtokslo įstaigoje yra sutelk
ti įvairiausi moksliniai tyrinėji
mai.

Mūsų tautietis dr. R. Zalubas 
šioje gausioje mokslininkų kon
ferencijoje buvo vienintelis lie
tuvis, atstovavęs savo įstaigai su 
kitais 5 šios įstaigos atstovais. 
Jis yra astrofizikas, matematikas, 
baigęs Vytauto D. universitete 
matematikos — gamtos fak. ma
tematikos skyrių, 1949 — 1951 
metais Nazareth College Ro- 
chestery mokė matematiką, vė
liau Washinigtone Georgetovvn 
universitete įsigijo filosofijos dak
taro laipsnį iš astrofizikos, para
šęs darbą “Tyrinėjimas silpnų 
saulės spektro linijų tarp 5000— 
6000 A.” Torio ir prazeodimio 
spektrų tyrimo rezultatus yra pa
skelbęs savo srities mokslo žur
naluose. Nuo 1955 m. dirba ato
minės fizikos srityje, Washingto- 
ne The National Bureau of 
Standards. Veiklus ir lietuviško
je visuomenėje. Konferencijoje 
dalyvavo drauge su žmona Alek
sandra. (sb.)

Pennsyvanijos lietuviai 
kavinės vakaronėje

Jaunimo centro kavinės kultu- 
rinių (penktadienių vakaronėje, 
Chicagoje, spalio 26 d. 8 vai. 30 
min. vak. kalbės apie Pemnsyl- 
vanijos lietuvius ten kelis kartus 
besilankę kun. Alg. Kezys, SJ ir 
Vladas Būtėnas. Pašnekesys bus 
iliustruojamas skaidrėmis ir vie
toje padarytais įrekordavimais.

TARPTAUTINIS TEOLOGŲ 
KOMISIJOS POSĖDIS

Penktas visuotinis tarpta-uti- 
nės teologų komisijos posėdis į- 
vyko Romoje. Svarstyti trys 
pagrindiniai dalykai: apaštališ
koji įpėdinystė, visuotinoji 'ku
nigystė ir moters vieta bažnyti
niame gyvenime.

KATROS LAIŠKAI 
SUŽADĖTINEI

Rašytojas Franz Kafka Pra
hoje 1912 m. pamilo berlynietę 
Felice Bauer. Du kartu jiedu 
buvo susižiedavę, ir abu kartu 
jų vedybiniai piandi iširo. Kaip 
kritikai sako, Kafka turėjo “vie
nuolišką pašaukimą literatūrai”. 
Tačiau išliko jo laiškai, kurie 
dabar išversti anglų kalbon ir 
išleisti pavadinimu “Letters to 
Felice”. Leidinį redagavo S. Hel- 
ler ir J. Born. Laiškus išvertė 
J. Steni ir E. Duckworth. Knyga 
turi 592 psl., kaina 17 dol. 50 c. 
Išleido Shocken.

o linini imi ii n n i m i.m llil m i iimiiiimiii

DR. JUOZAS JAKŠTAS sako, 
kad Vincas Liulevičius vie
nas iš pirmųjų pasišovęs eiti 
į šaltinius, parašydamas mo
numentalų veikalą

Lietuvių švietimas 
Vokietijoje.

Knyga gaunama "Draugo" 
administracijoje.

Kaina $12.00.
iiiiiitimimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiin

Nuo
1914 Metų

GJ 74 %

Ali aecounts com- 
pounded daily — 
Pas»book Savings 

paid ųuarterly.

griebęs ir kūrybinių klodų, kul
tūrinio gyvenimo faktų. Jų nerei
kėtų bijoti ir ateityje, kad žunna-
lo puslapiai nebūtų nusausinti kaip žmonės gali įmanyti, kad 

meryje nerandame savo verte'nuo visko, kas tik nėra politika. I Dievas ir mokslas skiriasi.” 
itin prasikišančio straipsnio,_ kaip j O iš tikrųjų, koks būtų mūsų kul- ’ Prof. Limdaman žinomas savo 
amkstesniuos numeriuos būdavo, tūrinis gyvenimas jo praktiškoje' religiniu uolumu.
A. Maceinos ar panašaus jam ly-1 ___ __________________________ ____ _______________________
gio. Tačiau nėra ir apgailėtinai 
prastų. Žodžiu, 'bendrasis vidur
kis yra įprasto ūgio.

Jau netrumpame žurnalo “I 
Laisvę” kelyje būdavo laikotar
pių, kai leidinys pasinešdavo dau
giau į grynąją 'politiką, tai vėl ku
rį laiką kone lygiai užgriebdavo 
ir kultūrinio klodo reikalus, at
sargiai balansuodamas tarp abie- 

, jų. Pastaruoju metu švytuoklė la
biau krypsta į politiką. Ar 'tikslu 

, būtų “I Laisvę”, kaip frontinin
kų organą, vien supolitinti, kai 
šakotai besireiškiančio sąjūdžio 
patys veiklieji nariai nėra vien 

'(politikai. Šie aktyvieji ir mū
sų kultūriniame gyvenime la
biausiai matomi 'kaip išskirti- 

jnįų kultūrinių pastangų mecena 
tai, Lietuvių fondo uolūs darbuo
tojai ir pan. Gal tada ir “J Lais 
vę” paversti vien tik 'politinių 
problemų 'puslapiais nėra visai 
gerai. Juo labiau, kad ne kartą 
pats politinis prasiveržimas turi 
tam tikros įtakos ir kultūrinio po
būdžio faktams, o kultūrinis vi
suomenės lygis ne kartą lemia ir 

politinės kovos rezultatą. Tad

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI m IHlANGEVYTtftfi 

Pnnlnvlmns Ir tnlsynuis
2646 W. 69tb SL, Tek REpubUc 7-1941

FRANK'S TV and RADIO. INC.
I2«o SO. HALSTED STREET m. CA 5-7252

n įdėlis pasirinkimas įvairiausių reiEvizuos, radio 
m STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPAI VOTOS ITI FVI7I IOS APARATAI

PETKUS
MARQUETTE FUNERA1 HOME

-IEVAS IR SŪNUS- 
TRYS MODERHI6KO8 KOPLYČIOS 

2533 Wesl 71 lt Street Tel. 476 • 2345
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Ar S1 a p i u o j a 
Rūsys

Sutvarkykite drBgną, šlapią Ir 
suplėkus) rūs), pirm negu turėsite 
rimtus nuostolius. Perma-Seal yra 
paruošus "lengvai suprantamą 
knygelę: "Eto lt Yourself Wator- 
prooftng Program”. Ji gali Jums 
sutaupyti šimtus dolerių. Reika
laukite NEMOKAMO vadovėlio, 
kaip “pačiam atlikti tą darbą”, 
kad rūsys batų atsparus vande
niui: “Basemont Waterprooflng 
Guldė”.

PERMA - SEAL SYSTEMS, INO. 
Krelpklt6s ) Joną Rimšą 

Skambinkite (312) 837-3200 
Iš kitų "area” — vietovių 

skambinkit “collect”
Arba siųskite kuponą

Ferma - Seal Systems, Ine.
1921 N. Harlem Avė. Saite 105 

Ohlcago, H!. 80835

Name .......................................................

Address ................

City............State Zlp

I Phone .........................................
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Vilniaus pašvaistės gaisai
Dariaus Lapinsko muzikinis spektaklis Chicagoje
VLADAS JAKU BENAS

''Margučio” surengtas šiuo 
vardu spektaklis spalio 14 d. Jau
nimo centre, Chicagoj, sukėlė 
problemą: kas jį turėtų apibūdin
ti — ar teatralas ar muzikas? 
Šiame “Dainos, muzikos, žodžio, 
judesio ir šviesos” spektaklyje vi
si elementai buvo taip sumaišyti, 
ar glaudžiai sujungti, jog sunku 
išspręsti, kas jame vyravo. Pasto
vų pagrindą sudaranti muzika 
buvo vis dėlto itin svarbiu veiks
niu. Dariaus Lapinsko pateiktas 
muzikinis fonas vargu ar galėtų 
galioti, kaip savarankiškas muzi
kinis vienetas, bet kaip sceninė 
iliustracija jis buvo neabejotinai 
įdomus, naujoviškai nuspalvin
tas. Jį sudarė nemažos daininin
kų: soprano Dalios Kučėnie- 
nės ir lyrinio tenoro Leono Balt
raus partijos. Jos sudarytos arba 
iš liaudies dainų, arba joms arti
mos melodikos; vokalinė visuma, 
sakytume, skambėjo kiek operiš
kai. Dainininkų balsai vedami 
faktinu “a capella”; užrekorduo- 
ti, vis kartojami sutartinių gar
sai, ar vietomis įsiterpiančios, 
trumpos “ostinato” pobūdžio for
tepijono frazės, vargu ar gali bū
ti laikomos harmonišku pagrin
du; greičiau tai sudaro lyg savo
tišką, lakonišką - kontrapunktą 
Šitai ypač buvo jaučiama pirmo
joje — “Graudžiojoje” dalyje 
Asketiškai moderniška, beveik 
nuolat dainuojančių vokalistų 
protarpiais įsiterpiančio fortepijo
no, dažnų rekorduotų garsų, dek
lamacijos (L. Barausko) ir Švie
sos efektų kombinacija ritasi be 
aiškesnės išsivystymo slinkties- 
sakytume, lyg ištęsta analizė be 
sintezės. Ši sintezė vis dėlto atei
na per “intermezzo” — kompak
tiškai, skambiai orkestruoto ir 
gerai užrekoduoto Jeronimo Ka
činsko veikalo “Senoji Vilniaus 
pilis” pavidale. Energingesnis 
lyg kariškas to kūrinio epizodas 
nebuvo pradžioje įtikinamai pa
gautas įsijungusio baleto; vėliau 
įspūdis išsilygino.

Antroji — “Meilioji” ir trečio
ji — “Linksmoji” dalys davė kiek 
pilnesnės, įdomiai naujoviškos 
harmonijos fortepijono pritari
mo fragmentuose ir tuo pačiu su
teikė sunkesnių uždavinių abiem 
solistam. Buvo įvestos linksmos 
liaudies melodijos, kaip “Buvo 
dūda Vilniuj” ir “Dul, dul dū
delė”, duotos dainininkams ir 
rekorduotoje muzikoje su žo
džiais, ir be žodžių, ar su vien 
kartojamais skiemenimis. Pirmo
sios dalys įvedė klausytojus į 
vaizduojamąjį istorinį elementą, 
praskambėjus “Marselietei”, o vė
liau lenkų himno fragmentams 
bei šauksmams atitinkamose 
kalbose per garsiakalbį. Darniai 
įsijungė antra ištrauka iš J. Ka
činsko “Vilniaus siuitos” — “Ne
ris ir Vilnelė”. Visos scenos bu
vo iliustruojamos atitinkamomis 
skaidrėmis iš Vilniaus pastatų ir 
Neries bei Vilnelės vaizdų.

Paskutinioji — “Didingoji” 
dalis buvo paremta tik ką iš spau
dos išėjusiu originalios minties 
K. Bradūno poetiniu veikalu 
“Pokalbiai su karalium”, tai dia
logas poeto su Lietuvos karalium 
Gediminu. Čia spektaklyje pa
siekta bene įspūdingiausių mo
mentų dviejuose dramatiniuose 
pakilimuose, panaudojant visus 
vokalinius, muzikinius, deklama- 
cinius ir elektroninius efektus (jų 
tarpe ir “vilkų staugimą”, kurio 
buvo gal kiek per daug). Gaila 
tik, kad nebuvo pakankamai ryš
kiai įvesdintas istorinis momen
tas, nors ir pvz. pašaukus per gar
siakalbį (net prasilenkiant su K. 
Bradūno tekstu) Gedimino var
dą. Tada visai kitame konteks
te atsistotų pvz. ryškiai nuskam
bėję “Mozūrų ežerai”, kurie mū
sų kartai yra labiau surišti su 
1914 metų rusų armijos tragedi
ją K. Bradūno veikale gi jie mi

nimi kaip atkirčio žygio etapas 
prieš kryžiuočius, Gediminui už
sirūstinus dėl sutarčių nevykdy
mo.

Idėją įvesti J. Kačinsko simfo
ninės muzikos fragmentus reikia 
laikyti laiminga: ji kompensavo 
kai kurias minėtais Lapinsko mu
zikos mažiau stiprias vietas ir 
praturtino spektaklio įspūdį. Je
ronimo Kačinsko atvejis mūsų 
muzikoje yra iš viso įdomus. Lie
tuvoje jis daug kam atrodė kraš
tutiniu, nesuiprantaimu modernis
tu. Tačiau ir tada kai kas jautė, 
jog jo muzikoje yra daug ilge
singos, melancholiškos romanti
kos, tik išreikštos naujesniais, di
sonuojančiais sąskambiais. Po 
lietuvių muzikos V. Marijošiaus 
diriguoto simfoninio koncerto 
1968 m. New Yorko Lincoln 
Center salėje vienas amerikiečių 
kritikas visus tada girdėtus lietu
vių kompozitorius priskyrė maž
daug prie “praėjusio XIX am
žiaus laikotarpio”, neišskyręs iš

Baleto akimirka iš “Vilniaus pašvaistės. Šoka iš kairės j de šinę: 
R. Graužinytė.

Ramonaitė, K. Bakšytė, L. Streit ir 
(Lietuvių foto archyvas)

Adomo Galdiko muziejus Putname
Rudens rytas. Kylam anksti, 

turim iš New Yorko laiku pasitik
ti Putnamą, kur iškilmingai ati
daromas Adomo Galdiko kam
barys. Trijų valandų kelionė per 
rudens spalvomis trykštantį pei- 
sažą yra lyg įvadas į Galdiko me
ninį pasaulį. Putnamo seselių so
dyba tyli, reta, nuostabi užuovė
ja. Nusvirusiom šakom puošnūs 
medžiai, kiek akis užmato nesi
baigiančios žalumos.

Koplyčioje kunigas Stasys Yla 
atnašauja Mišias. Apie 40 Ado
mo Galdiko mokinių, draugų ir 
pažįstamų pagerbia didįjį daili
ninką savo atsilankymu. Po Mi
šių seselės kviečia visus pietų. 
Matyt grupė dailininkų: Alek
sandra Merker iš New Jeršey, 
Viktoras Vizgirda iš Bostono, Vy
tautas K. Jonynas, Irena Griežė, 
Aleksandra Kašubienė, skulpto
rius Vytautas Kašuba — visi iš 
New Yorko, Vytautas Ignas iš 
savo netolimos Giraitės.

Pasistiprinę, visi pereina į Rau
dondvarį, atskirą seselių pastatą, 
kuriame įkurtas Adomo Galdiko 
muziejus. Pagrindinė salė naujai 
išdekoruota, įvestos stiprios švie
sos. Ant sienų spalvom dega Gal
diko paveikslai. Bet tikrasis daili
ninkui skirtas kambarys yra vi
dutinio dydžio, šalia salės. Cent
re rymo jo paskutinis paveikslas 
“Žemaičių koplytėlė”. Salia kabo 
dailininko chalatas, jo šiaudinė 
skrybėlė, paletė. Kambaryje iš
dėstyti paties dailininko supirkti 
ir mėgiami daiktai: orientalinė 
raudona spintelė, vazos, Meksi
kos, Afrikos skulptūrėlės, kerami

jų gražiai nuskambėjusių, D. 
Stankaitytės atliktų grynai atona- 
linio stiliaus J. Kačinsko dainų. 
“Vilniaus pašvaistės” spektaklyje 
J. Kačinsko rimti simfoniniai 
fragmentai greičiausiai mūsų 
Iklausytojus dabar paveikė, kaip 
truputį modernizuoti gražių pra
eities lailkų garsai. • .

Bet grįžkime prie “Vilniaus pa
švaistės”. Spektaklis buvo įdomus, 
spalvingas; mažesnių pretenzijų, 
mažiau triukšmo, daugiau įtiki
namumo. Pastebėtina: nebuvo 
būgnų; panašūs, su D. Lapinsko 
stilium susiję, efektai buvo pasie
kiami paprastesnių būdu, jam 
pačiam skambinant fortepijonu. 
Dalia Kučėnienė ir Leonas Balt
rus gražiai atliko savo nemažas 
ir nelengvas partijas; tas pats pa
sakytina ir apie L. Barausko dek- 
lamacinius bei vaidybinius užda
vinius. Violetos Karosaitės chore
ografija, šiaip įprastai profesinio

ka, po stiklu jo piešinių blokno
tai ir knygos, daug knygų. O ant 
sienų paveikslai:

“Galdiko visi meno darbai yra 
pilnai sąmoningos kompozicijos 
ir komponuojami tuo būdu, kad 
gamtos kūnai piešinio ir spalvų 
pagalba ne pamėgdžiotinai per
duodami drobėje, bet iš spalvų 
ir formos išauga, išsivysto vizija, 
kur jaučiamas tas pats gyveni
mas, tiktai pagilintas, nuvaly
tas nuo visko, kas trukdo į jį pla
čiau pažvelgti” (dail. Justinas 
Vienožinskis, 1928).

Šio Adomo Galdiko muziejaus 
kuratorė A. Merker. Ji įdėjo daug 
darbo bei rūpesčio, atkurdama 
nors dalį menininką supusios at
mosferos. Paveikslai šiame kam
bary ir salėj jos nuožiūra atrink
ti. Jie bus nuolat keičiami. Me
no mėgėjai gali ne tik jais džiaug
tis, bet ir jų įsigyti.

Oficialiąją dalį spalio 7 d. pra
vedė seselė M. Augusta. Ji prista
tė atvykusius, padėkojo už atsi
lankymą. Po to kalbėjo dabarti
nė vienuolyno viršininkė seselė 
Margarita ir dailininkai: Merker, 
Ignas, Kašubienė, kuri paminėjo, 
kad Galdiko monografija iš
spausdinta Europoje ir jau pake
liui per Atlantą. Pabaigoj Mag
dalena Galdikienė padėkojo vi
siem, kurie padėjo šio muziejaus 
idėją įgyvendinti.

Adomo Galdiko paveikslai 
naujoj aplinkoj. Jo mylimos 
gamtos prieglobsty. Meno, gro
žio ir gamtos mėgėjams dar vie
na priežastis neaplenkti Putna- 
OO* fi. C,

Scena iš D. Lapinsko muzikinio spektaklio “Vilniaus paš vaistė” spalio mėn. 14 d. Jaunimo centre, Chicagoje. Kai
rėje — poeto vaidmenyje akt. Leonas Barauskas, dešinėje — solistas Leonas Baltrus. (Liet. foto archyvas)

lygio, pasiliko šį kartą daugiau 
pagelbinėje rolėje. Po Dariaus 
Lapinsko poros paskutinių pa
statymų — “Vilniaus pašvaistė” 
parodė žingsnį į didesnį užbaig
tumą, į geresnį pasiekiamų tikslų 
nusižymėjimą.

Adomas Galdikas prie molberto savo studijoje, New Yorke. Nuotr. V. Maželio

Pagrėbstai
Pora žedžių dėl novelės, 
tautinės ir kitatautinės

E. Pifanija “Draugo” Kertinė
je paraštėje (liepos 21 d.) taria
mai nugirstu pasikalbėjimu iškė
lė novelės krizės klausimą. Ar to
kia krizė yra, ar jos nėra?

Lietuvoje literatūrinė spauda 
neseniai nemaža rašė apie ten 
kuriamųjų novelių krizę, tarpais 
net aštriai pasisakydama. Buvo 
tos kritikos paliesti kūriniai net ir 
vieno kito plačiai žinomų rašyto
jų, ne tik pradedančiųjų jaunik
lių. Iš tiesų ten paskutiniaisiais 
metais novelistikos vardu dažnai 
spausdinama tuštybė ir formali
niai eksperimentai. Ta tuštybė 
darosi nuobodi, ir net mes, gy
venantieji toli nuo tę jų kūry
binio proceso ir aplinkos, tur būt, 
pagrįstai ne kartą numodavome 
ranka: tuščia, nieko nėral Arba 
keldavomės sau neatsakomą 
klausimą: argi jie iš tiesų nebe
turi apie ką rašyti? Bet tokie 
klausimai toli gražu ne visiems 
Lietuvos novelistams gali būti 
taikomi. Kai kurių autorių nove
les malonu paskaityti — jie turi 
ką pasakyti. Taip, turėjimas ką 
pasakyti yra, rodos, esmingas no
velei, gal net esmingesnis negu 
romanui, kuris pakenčia ir ne.

mažus kiekius balasto.
Kodėl ta tuštybė pradeda ten 

įsivyrauti, galima tik spėlioti. 
Vienas spėjimas gal ir nemaža 
tiesos turėtų, būtent, perdėtos pa
stangos genijais pristatyti net ir 
pirmuosius žingsnius žengian
čius. novelistus. Dabar tos pa
stangos jau santūresnės, bet prieš 
porą trejetą metų, būdavo, pasi
rodys pirmosios poetų ar prozi
ninkų knygelės, tai kritikai tie
siog ant pirštų apie jas vaikščioja 
ir kelia į aukštybes. Matai, kad 
rašoma ne apie patyrusių nove- 
listų darbus, tokių kaip Grušo, 
Sluckio, Mikelinsko, Pociaus, 
Lankausko ar dar vieno kito, ir, 
būdavo, stebiesi, ypač jei tuos 
pirmuosius rinkinėlius esi turėjęs 
progos pats paskaityti. Spėlioda- 
vai: kam visa tai daroma? Pirš- 
davosi atsakymas, kad net per jė
gą norima turėti ko daugiau ra
šytojų, tai ir rūpinamasi kiekvie
ną pastangėlę net perdėtai iškelti. 
Man rodos, kad dabar tai jau 
pradėjo atsirūgti ir tą klaidą sten
giamasi atitaisyti.

Apie užsienio lietuvių novelis- 
tiką, irodios, nėra iko daug kalbėti. 
Jaunų prozininkų nėra ir nebe
bus, tai nėra pavojaus jų pirmuo
sius darbus sutikti su perdėtu en
tuziazmu. Visa novelistika remia
si daugiau žilais ar pusžiliais se
niais ar bandančiais į beletristus 
prasimušti grafomanais (taip, 
yra ir tokia rašytojų kategorija). 
Laikraščiai, žinoma, mielai 
spausdina jų darbus, vis tiek, ku
riai kategorijai tie autoriai pri
klausytų, bet tai nėra joks rimtes
nis paskatinimas rašyti. Sakyčiau, 
jei skelbiami romanų konkursai 
(romanai, be kita ko, retas daik
tas laikraščių atkarpose), galėtų 
panašaus paskatinimo susilaukti 
ir novelių-apsakymų rinkiniai. 
Nesu konkursų entuziastas, nes 
juos laimi dažniausiai konkursų 
specialistai, bet.. Štai ir iš jur- 
gio Jankaus viešų ppasitarimų be
veik galėtume darytis išvadą, kad 
jo “Užkandžio” būtume susilau
kę jau anksčiau, jei būtų buvu
sios sudarytos tinkamos sąlygos. 
Jei net ir kas kokie treji metai 
būtų skelbiamas novelių rinkinio 
(ne novelės) konkursas, rašyto
jas gal ir būtų surizikavęs pasiųs
ti. Kai knyga buvo išleista, ma
tome, kad visi iš visų pusių džiau
giasi.

Tame didžiajame mus su
pančiame pasaulyje, rodos, no
velės padėtis nėra tragiška. Išei
na novelių rinkinių normaliomis 
laidomis, tųr būt, nedideliais ti
ražais. Be to, esama ir didelio ti
ražo leidinių, skirtų vien novelei. 
Štai, turiu vieną numerį JAV 
leistojo ir gal tebeleidžiamojo 
“Short Story International” 1965 
m. (tą numerį, kuriame buvo 
išspausdinta A. Tūlio novelė 
“Varlės laidotuvės”). Išspausdin
ta 13 novelių, parašytų 13 tau
tybių autorių. Tikras novelės in- 
ternacionalasl Britų Penguin lei

dykla 1969 m. pradėjo leisti 
“Penguin Modern Stories”, ir 
iki šiol tos serijos pasirodė jau ke
liolika knygučių. Tai tos vadina
mosios minkštų viršelių knygu
tės, ir jų būna dideli tiražai. De
ja, toje knygučių serijoje dau
giausia spausdinami tik anglų 
kalba rašančiųjų kūriniai. Bet ta 
pati leidykla išleidžia taip pat di
delių tiražų knygas prancūzų, 
italų, vokiečių ir kitų tautų rašy
tojų novelių. Kai kurie rinkinu
kai paleidžiami net su originalo 
kalbos ir anglų kalbos vertimo 
tekstais, tik imkit, mokėkit pini 
gelį ir skaitykit, gėrėkitės. Kituose 
didžiuosiuose kraštuose padėtis, 
tur būt, panaši.

Sutinku, kad novelė yra ribo- 
tesnė už romaną, bet užtat ji, 
sakau, fr balasto mažiau turi. 
Skaitai novelę ir, tur būt, retai 
teužtinki, ką dar reikėtų išbrauk
ti. O net ir gerus, išgarsėjusius 
romanus skaitydamas, žiūrėk, 
užtinki kartais pluoštą tokių pus
lapių, dėl įkurių pagalvoji: na, ir 
kam jie čia reikalingi? Be jų, sa
kai, viskas daug geriau atrodytų, 
daug glaudesnį dalyką turėtum. 
Bet dėl to ir nuomonės ir sko
niai galėtų išsiskirti.

Ar po Čechovo ir Joyce’o dar 
gali būti rašomos novelės? Jeigu 
negalėtų būti, tai lyg ir reikštų, 
kad po jų turėjo sustoti pasaulis. 
O jeigu nesustojo, tai rašyti ir ga
lima ir, tur būt, reikia. Tai ir 
prirašyta baisybė tų novelių ir Vis 
rašoma. Tikėkimės, kad ir bus 
rašoma.

Napoleonas ii lietuvis

Skaitydamas stamboką Vinco 
Trumpos knygą napoleoniškąja 
tema, ne kartą turėjau progos 
pagalvoti: kodėl gi lietuviškai la
bai aktyviam istorikui taip parū
po ne lituanistinė tema, bet Na
poleonas ir dar kaip tik toks, ku
ris nesusijęs su Lietuva? Ar dėl 
to, kad anasai imperatorius pra
žygiavo per Lietuvą ir paliko sa
vo pėdsakus, ypač Užnemunėje? 
V. Trumpa, deja, ne apie tai ra
šo, jis gvildena tokius klausimus, 
kurie su Lietuva, galima sakyti, 
tėra susiję labai plonyčiais siū
lais, tiesiog voratinklio silpnumo. 
Jo pasirinktoji tema gal net ne
be europietiška, bet pasaulinė, 
nes ir Amerika įtraukiama.

Galvojant apie V. Trumpos 
napoleoniškąją studiją, nesunku 
pratęsti tas mintis į Lietuvos is
torikus. Jie tiesiog dantimis įsika
binę laikosi lietuviškų temų, ir tai 
kelia lietuviui pasigėrėjimą. O 
tas pasigėrėjimas verčia rūpintis 
paskaityti kiekvieną jų parašytą 
ją kolektyvinę ar vieno autoriaus 
monografiją, kiekvieną doku 
mentinių vertimų leidinį ar ki 
tus tomus (pvz., J. Basanavičiaus 
raštus), prie kurių pasirodymo 
yra prikišę pirštus istorikai. Vis 
lietuviška, dažnai ligi šiol negvil 
denta, neprieinama, buvę išblaš 
kyta, o šiandien — imkite ir skai
tykite, truputį praplaudami 
marksistinę—leninę druską, kur 
per daug pasūdyta.

Nesu nusistatęs prieš V. Trum 
pos Napoleoną. Rašo prancūzai 
vokiečiai, anglai ar amerikiečiai 
apie aną garsųjį imperatorių ir 
nebūtinai visada iš savo tautinio 
ar valstybinio taško žiūrėdami, 
tai kodėl gi lietuvis negalėtų ryž
tis imtis tarptautinės temos? Ana, 
anglė prof. dr. J. M. C. Toynbee 
išleisdino stambią studiją “Gyvu 
liai romėnų gyvenime ir mene” 
Kas gi, žinoma, rašys apie romė
nus, kai jie yra jau išmirę? Jie 
patys neberašys. O, tur būt, įdo 
mu ir mums, kaip gladiatoria 
kovodavo su liūtais, leopardais, 
buliais, drambliais, hipopota
mais, vienaragiais ir dviragiai 
raganosiais ir žirafomis arba kaip 
liūtai draskydavo moteris ir krikš- 
čionis. įdomu, kad romėnų fres
kose būta šunų ir vilkų, bet ne 
yra rašęs apie katę.

B. Kazimieraiti:
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