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PIRMINĖ ŽMONIJOS RELIGINĖ TRADICIJA

Ikos bušmenams ir Australijos
pigmėjams, tai yra ženklas, kad
tie dalykai yra labai seni, nes
nėra jokio pagrindo manyti, kad
šios tautos kada istorijos bėgyje
būtų susitikusios, dėl to jų bend
Koks yra klausimas?
reikštas tiesas priimti, jas pa
ri kultūriniai bruožai gali būti
sisavinti ir išlaikyti per kartas?
Nėra abejonės, kad pagrindi
tik pirminio žmonijos palikimo
Turint prieš akis mūsų mąsty
nės žmonijos tikėjimo tiesos apie
dalis. Arba vėl kifas dėsnis, kutai, kad Dievas yra pasaulio kū seną užvaldžiusią evoliucijos fi
Į
ris yra savaime
suprantarėjas, ir apie tai, kad jis yra ge losofiją, kuri žmogų geba suvok
I
mas,
yra
šis:
senesnė
kultūra
yra
ras iš esmės ir geras žmogui, ne ti tik kaip iš menkos pradžios išta, kuri yra apsupta kitos kultū
galėjo būti užrašytos Šv. Rašte sivystantį padarą, šitokio pirmi
ros ar kitų kultūrų suskaldyta.
pirmiau, negu žmonija išmoko nio Dievo ir žmogaus kontakto
Taip štai, jeigu kuriame Lie
i rašto technikos. Kyla klausimas, pripažinimas darosi sunkiai pri
tuvos
kaime yra išlikusi žalčio
j kaip šias tiesas žmonija sužinojo imamas. Dėl to moderni galvo
ai
ugnies
mistika, tai kiekvienas
ir kaip ji jas išlaikė iki pirmųjų sena, atsiremdama išimtinai tik
padarys išvadą, kad ji yra senes
ir kultūrine žmogaus
rašytojų kartos. Ne kita : p, o tik technine
v
•
1• **
1*1
•
nė už ja apsupusią krikščionišką
j dėl to, kad šios tiesos buvo išlai p a d a n g a . 11 i<;iig,ij<t j T « U U K U ; I
kultūrą.
Apsupimas negali atsi
suvokti tik vien kaip tobulėjan
kytos žodinio perdavimo būdu.
rasti kitaip, kaip vėlesnės kultū
Praėjusiame šimtmetyje buvo čią sritį. Ji, būtent, esanti kilu
ros veikimo keliu. Klausimas
pradėta rinkti įvairių žmonijos si iš burtų ir tik ilgainiui apsi
pasidaro
sunkesnis, kai kultūros
kultūrų žodinę medžiagą, liečian valanti ir pasidaranti monoteis
yra
viena
kitą
suskaldžiu
čią jų paž'ūras į pagrindinius tine religija. Šitokios religijos fi
sios. Bet ir šiais atvejais Vienos
žmogaus klausimus. Pradžioje ši losofijos šviesoje sunku rasti vie
mokykla yra įsigilinusi į įvai
medžiaga stebino savo skirtingu tą ne tik pirminiam apreiškimui,
rius dėsningumus, kaip kultūros
mais ir įvairybėmis. Tačiau ne bet ir jo išlaikymui žmonijoje.
maišosi, kaip jos viena kitą per
trukus buvo apsižiūrėta, kad tarp Senoji gyva religijos tradicija dėl
kerta,
ar viena su kita susiplaka.
tų tradicijų esama įvairių pana to yra stengiamasi sutalpinti)
Pagrindinis šio metodo vertin
departamentuo-1
šumų. Ne tiek steb'na panašu-Į| pseudoreligijos
gumas
glūdi tame, kad jis atsi
mas pagrindinių idėjų, kaip kai Į se, tokiuose, kaip: fetišizmas, to-f
sako, vienos ar kitos teorijos pa
Kiekvienas amžius, kiekviena dvasiškos kūrybos, kad negyvoji kurių smulkmenų. Šios pastaro temizmas, animizmas, magija ir
sigaudamas, klasifikuoti kultūri
panašiuose.
žmonijos karta ir kiekviena tau medžiaga taptų kaip gyva, kad sios labiau išduoda bendros kil
nę medžiagą. *Jis žiūri tik pačios
ta turi savo kultūrą. Pati kultū sunkūs akmenys taptų lengvi mės buvimą, negu natūraliai vi
Taigi, sunkenybių pirminio
duomenų kalbos. Išsamiau su
ros sąvoka nurodo į žmogaus vei kaip dvasia. Sakoma, kad Myko siems žmonėms bendros pagrin apreiškimo ir jo išlikimo žmoni
šiuo metodu susipažinti galima
kimą, į jo neramią dvasią, į nuo las Angelas verkė, kai ant statu dinės idėjos. Šie panašumai, ži joje klausimo kėlimui šiandieni
VVilhelm Schmidto knygoje: The
latinį siekimą. Todėl kiekvienas los, vaizduojančios vaiką, nešan noma, yra greta didelių skirtu nėse nuotaikose yra apstu. Prieš
Cultur Historical Method of Ethpraėjęs amžius palieka vis dar tį ant galvos vynuoges, nutūpė mų. Kai bendru žvilgsniu ap pereinant prie tiesioginio šių sun
nologie, N. Y. 1938.
neatbaigtą savo kūrybą. Mes ža paukštis ir pradėjo lesti uogas. žvelgiame senąsias
tradicijas, kenybių nagrinėjimo, kyla prak
vimės senovės Egipto, graikų ar Kiti gyrė tą statulą ir sakė, kad gauname įspūdį sudaužytos va
Algirdo Kurausko
Mums rūpimu pirminio ap
tiškas klausimas: ar yra iš viso KaKdtaS Vilniaus tema
Romos kultūromis, bet tai nereiš tas vaikas kaip gyvas, o Mykolas zos šukių, kurios yra išbarstytos
reiškimo
išlikimo klausimu ši
patikimų metodinių, priemonių
kia, kad jos yra viso žmogiško Angelas verkė ir sakė, kad paukš po visus pasaulio kampus1)
metodika yra vertinga tuo, kad ji
pažinti
žmonijos
tradiciją ta
veikimo tobulas užbaigimas. Po tis nebūtų nutūpęs, jei tas vai
sugebėjo į žmonijos kultūros is
prasme, kad būtų galima objek
Šių kultūrų sekė kitos, ir taip be kas būtų buvęs gyvas.
Labai tolimos kultūros, kaip
toriją pažvelgti ne vien kaip į pa
tyviai pasakyti, kuri tradicija yra
sustojimo. Kas gi kita glūdi kul
Kiekvienas menininkas savo pirminės Australijos kultūros, Af
žangą, bet ir kaip į tą faktą, kad
tūros sąvokoje, jei ne paties žmo darbu nėra patenkintas, kiekvie rikos bušmenai, kai kurie Ame senesnė ir kuri naujesnė ir kuri
žmonijoje yra kultūrinių daly
gaus ir pasaulio aplinkos forma nas poetas jaučia, kad vis dar ma rikos indėnai bei kai kurios Azi yra seniausia. Tik radus patiki
kų, kurie gadinasi. Yra žmonijo
vimas per laisvą minties veikimą? žai galėjo pasakyti. O jeigu ir pa jos ir Europos senosios tradici mą atsakymą į šiuos klausimus,
je tobulėjančių kultūrų, bet taip
Žmogiškosios asmenybės pasipil- sakytų poetas ar genijus rašyto jos turi pagrindinių ir ne pagrin atsidaro galimybė šias tradicijas
pat yra suprastėjusių, atmestų ir
BERNARDAS
BRAZDŽIONIS
dymas eina drauge su savosios jas visą žodį apie savo kūrybin dinių panašybių. Nėra reikalo gretinti su Sen. Testamento duo
užmirštų kultūrų. Turint atviras
aplinkos formavimu, atseit, su ga dvasią, tai vis tiek nebūtų ta manyti, kad pirmieji Sen. Testa menimis ir konstatuoti jų bend
akis abiem procesam, ne tik to
Susėdome po palmėmis prie švento kūtių stalo,
kūrybingu veikimu.
sai Žodis, kuris pradžioje buvo mento puslapiai yra tik žydų rumus ar skirtumus.
bulėjimui bet ir atsilikimui bei
Ir grįžta atminimuose varpą vėl prikelta
užmiršimui, galima planingu at
Kultūrų istorijos metodas
Jaunystė, laisvės dienos ten toli be galo
Žmogus įeidamas į št pasaulį, pas Dievą, kuris buvo Dievas ir tautos tradicija. Net priešingai,
per
kurį
viskas
atsirado
(Jn.
1,
1
plačiai
žinomas
antropologas
gal žengimo keliu prieiti iki pir
Ir
tėviškė,
atbudusi
širdy,
balta,
balta,
gauna savajai prigimčiai uždaviKalbant apie etnologijos me
3).
Tik
vienas
Dievas
kuria
VVilhelm
Schmidt
drįsta
sakyti,
minio žmogaus kultūrinių bruo
nį, apie kurį Dievas pirmiesiems Į
todiką,
nustatinėjant,
kas
yra
se
viska iS
žų ir pastebėti, kad jie yra bend
Kaip baltas paplotėlis šventosios Dievo duonos,
mūsų tėvams yra kalbėjęs. "Ir j
- nieko k tik Jis vienas duo- kad šie užrašai neturi bruožų, bū nesnis ir kas seniausias dalykas
da
dingų
ano
laikotarpio
žydų
kul
ri ir dabartiniam žmogui. Tokių
Kaip
aidas,
grįžęs
gyvas
iš
klonių
ir
kalnų,
Dievas juodu palaimino ir tarė: j
gyvybę. O mes visi prie Jo tik
7
tautų tradicijose, išskirtinę reikš
artinamės
visa
savo
gyvybe
ir
vi
tūrai.
)
Šios
paskaitos
tikslas
yra
bruožų
tarpe yra keletas pagrin
Kaip spindulys, nušvitęs žvaigždynų milijonuos,
Veiskitės ir dauginkitės, ir pripil
mę reikia pripažinti Vienos
su
savo
kūrimu.
Visos
mūsų
bui
iškelti
klausimą
apie
pirminės
dinių tikėjimo tiesų, kaip pvz.,
Kuris tau duoda gyvastį ir aš kuo gyvenu*..
dykite žemę, ir ją paverkite, ir
kad Dievas yra pasaulio kūrėjas,
viešpataukite jūros žuvims, ir ties esimas ir veikimas turi pras žmonijos religinės tradicijos kil (Austrijoje) etnologijos mokyk
f
kad jis asmenišku veikimu yra
dangaus paukščiams, ir visiems mę iš to, kad yra Būtis, kuri mus mę ir jos išlikimą žmonijos pro- lai, kitaip dar vadinamai kul
'Rūpintojėlio rūpesčiu pasaulyje parimęs,
tūrų
istorijos
metodu.
Ši
mokyk
sukūrė,
ir
kad
mes
esame
Jam
pa
istorėje.
žmogų sukūręs, kad jis yra ge
gyvuliams, kurie kruta ant že-j
O, Viešpatie, kada širdy užgimsi tu žmogaus f"
la yra sudariusi keletą dėsnių,
mes" (Prd. 1, 28). Apvaldymas! ™*ūs. "Ir Dievas sutvėrė žmogų
ras ir vertina gerumą žmoguje,
Ir
aidi
atsakas:
"Esu
aš
gimęs,
aš
jau
gimęs,
suprantamų kiekvienam kritiškai
išorinio regimojo pasaulio įpras-1 P a ? a l s*™ paveikslą; pagal Die
Tik miršta jis, nerasdamas šioj žemėje dangaus".
Sunkumai šiam klausimui
galvojančiam žmogui, kurių dė
Raito ribota reikšme
ta vadinti civilizacija, kurią mes Į v<> paveikslą jį sutverė; sutverė
svarstyti
ka
galima
pasakyti
apie
vieną
ar
juodu,
vyriškį
ir
moteriškę'
gimdami atrandame ir toliau
Ir meldžiamės po palmėmis prie švento kūčių stalo
Mūsų laikų kultūrinėse nuo
Šiam klausimui svarstyti yra kitą kultūrinį ciklą, kad jis yra
kultivuojame. Žmogiškoji veikla (Prd. 1, 27).
Už Dievo duonos trupinį, už palaimą širdies.*
taikose
yra nemaža kliūčių šia
visada apie save ir savyje kuria
Kaip kiekvienas judėjimas yra keleriopų sunkumų. Pirmiausia, už vienas kitą senesnis ar jau
Maldoj sugrįžta tėviškėn iš tolimo Uralo,
metodika pasinaudoti. Viena 2
kultūrą. Dvasinės žmogaus veiki prasidėjęs iš Dievo ir juda į Die sunkumą sudaro mūsų nepalan nesnis. Paskaitos rėmai nesuda
Maldoj ir tujen, Lietuva, ir tu gyva meldies.
kliūčių,
kaip minėjome yra ki
mo apraiškos, kaip kalba, bend vo begalinę būtį, taip ir žmogiš kus nusiteikimas vertinti visa tai, ro galimybės šios metodikos iš
lusi
iš
mūsų
rašto kultūros. Yra
ruomeninis gyvenimas, mokslai, kasis dvasios judėjimas, kurį mes kas mums ateina nerašytinės tra dėstyti, dėl to čia galima ją tik
susidaręs nerašytas mūsų kultū
moralė, religija, yra jo kultūros vadiname kūrybiniu judėjimu, dicijos keliu. Tik rašytinį liudi pailiustruoti vienu kitu pavyz
ros įstatymas, kad patikimas pra
apraiškos.
juda link Dievybės įvairiomis at jimą mes esame linkę laikyti ver džiu.
logų
sutarimu,
yra
vadinama
jimą,
būtų
reikėję
naudotis
kito
eities
liudytojas yra tik raštas,
Taip pvz., jeigu Sen. Testa
Sąmoningai ar nesąmoningai, mainomis ir įvairiais keliais. Jei tu istoriniu liudininku. Visa tai,
kiomis kultūrinėmis priemo linkimo kultūra. Dėl to į šį gun- j kai tuo tarpu gyvos žmonių tra
bet visais laikais žmogus stengė- taip nebūtų, tai kiekvienas paju kas yra išlikę vienokios ar kito mente sutinkame epizodą apie nėmis.
dymo epizodą žiūrėti, kaip į ki-i dicijos liudijimas yra netekęs
si negimąjj pasaulį sudvasinti, no-1 dėjimas būtų be prasmės, kitaip kios pasakotinės tradicijos keliu, tai, kad vienas brolis aukoja Die
lusį iš pačios pirminės žmonijos bet kokio patikimumą Yra pa
mes esame linkę laikyti nepatiki vui grūdus, kitas gyvulius, tai, ei
B kitos pusės, jeigu pažvelgtu
rėjo ir nori įspaurti jame savo j sakant, jo visai nebūtų.
kultūros, nėra kliūčių.
sklidęs įsitikinimas, kad gyva
Po įsikūnijimo paslapties, kai momis legendomis ir neatsakin nant šiuo metodu, reikia daryti me į kitą Pradžios knygos epi
veidą. Visos kultūrinės srovės, ku
gos žmogaus kūrybos pada išvadą, kad šis pasakojimas galė zodą, būtent, kaip moteris su
Šie du pavyzdžiai yra iliustra tradicija yra tik "legendos" if
rios yra priešingos žmogaus pri mes sužinojome, jog patrai Die
riniais.
jo būti gyvenimo realybė tik po gundo vyrą nusikreipti nuo Die cija visos eilės dėsnių, kuriuos kad gyvas žodis, perduodamas
gimčiai, nekuria tikrosios kultū vo Sūnus tapo žmogumi, mūsų
karta iŠ kartos, tik iškreipia fak
Kitą sunkenybių grupę suda to, kai žmonija buvo išmokusi, iš vo, ji tai padaro ne kokia sriu Vienos mokykla yra sudariusi nu
ros, nes jos neatskleidžia tikrosios kūryba daugiau priartėjo prie
tus ir nėra vertas jokio dėmesio.
Dievybės. Ji turi dabar uždavinį ro du klausimai, kurie yra kar vienos pusės, auginti grūdus, o ba ar kokia kepsnimi, bet me- statyti kultūrinių formų istorinei
žmogaus prigimties.
Negalima neigti, kad to visai
Didelis yra laimėjimas medžia ne tik pavergti žemę ir negyvai tais dažniau, kartais rečiau ke iš kitos — jaukinti gyvulius. i džio vaisiumi. Medžio vaisius, slinkčiai. Pavyzdžiui, galima pa nebūtų. Tačiau, kaip ką tik ma
giniam pasauliui, kai jame yra at gamta? įdiegti gyvojo žmogaus liami ypač mokslininkų sluoks Anksčiau šis pasakojimas šia for- kaip žmogaus maistas, leidžia minėti šitirvt dėsnius: Tos kultū tėme, etnologai yra susitikę ir su
skleidžiama žmogaus dvasinė pri veidą. Ji eina aukščiau žmogaus niuose: 1) Ar Dievas iš tikrųjų ma nebūtų galėjęs būti gyveni- manyti, kad šis epizodas gali bu ros formos yra senesnės, kurios priešingos prasmės faktu. Jie yra
gimtis, bet kūrybingas žmogus ši- prigimties galimybių. Ji siekia žmonijos pradžioje yra save. kaip mo reaūybe ir, norint išreikšti t ą | t i iš to žmoniios kultūros ciklo, yra bendros toli viena nuo ki radę pasakojimų labai toli viena
tuo atsiskleidimu niekad nėra pa- | regimajam pasauliui atskleisti ne pasaulio ir žmogaus kūrėją, ap religinę mintį, kurią nori iš- j kada ji maitinosi laisvai žemėje tos atskirtoms žmonių grupėms,
reiškęs ir 2) Ar oirminis žmogus reikšti šis pasakojimas, būtent, I užaugusiais vaisiais. Ši pirminė nvz., iei koks įrankis, paprotys nuo kitos esančiose kultūrose, ku*
tenkintas. Jam reikia tolimesnės i ^gimojo Dievo valią,
(Nnkdta 1 2 j*Lį
distancijos, .kur priartėjama prie
(Sfiki&ft i ? BĖL>
pajėgus Dkvo ep-' aoia pagarba ir acpajarba aaio-1 žmonijos kultūra, beciru etno-'ar .padavimas yra bendras Afri• hm
KUN. VYT.
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Pirminė žmonijos religine tradicija
(Atkelta iš 1 pel.)

Schmidt iki savo gyvenimo pa
baigos tvirto ųusistatyrn.0 šiuo 1
klausimu nepriėjo. Jį viliojo abi*
galimybės. Ir iš tiesų jos yra vi-Į
llojančios. Katalikų teologija for
maliai iki šios dienos, nepaisant Į
daugelio priešingų
nuomonių,
laikosi nusistatymo, kad žmogus
gali Dievą pažinti loginio galvo
jimo keliu. Priešingos pažiūros Į
atstovų tarpe galima suminėti
kardinolą Newmaną.

Šeštadienis, 1977 m. gruodžio mėn.—-24 d.

Kalėdų naktį, kai gimė Vaike
lis Jėzus, tyliųjų Žvaigždyje ke
liai gavo naują prasmę, mūsų že
mė buvo pagerbta, o žmogis ne
(Atkelta iš 1 psl.)
per kurį viskas yra sukurta, yra paprastai išaukštintas. Visas ju
dėjimas orientuojasi į tą, iš kurio
Prieš Kristaus užgimimą žmo- pati Dievo išmintis, Jo Dievybės viskas atsiiado. O tasai, iš kurio
samprata ir atvaizdas. Iš šito aiĮ nijos yisa kūryba buvo nežinpviskas atsirado, Kalėdų naktf Bet
v
Die
™ , * j £ ? ° £ i r " * liejuje, ėdžiose, buvo tik mažas
! majam Dievui. Žmonija laukė | ^ ° t
f Mesijo, kuris turėjo viską pasaky 1 per ji atsirado (j n. 1,3).
Sukurdamas žmogų,
Dievas vaikelis. Paskui Juozapas mokė Jį
ti (Jh. 4, 25), turėjo pasakyti vi
padarė visos savo kūrybos sant dailidės amato. Taip viskas kas
sų pirma, iš kur ji ateina ir kur
rauką. Ta prasme graikai žmo dieniška ir paprasta, nes- Jis iš
ji eina.
gų vadino mikrokosmos, — ma anksto buvo pavadintas Emanu
Apie įsikūnijusį Dievą, apie žuoju pasauliu, kuriame yra su eliu, — Dievas su mumis.'Jis ta
Į Kristų, šv. Povilas sako "Jis yra jungta du pasauliai, — dvasinis po mums žinomas Dievas, ir mes
neregimojo Dievo atvaizdas, vi ir medžiaginis. Dievo kūryba pa žinome, dėl ko mes gyvename ir
sos tvarinijos pirmgimis, nes ja siekė begalinio aukštumo, kai Jo kur mūsų kūryba eina. Po įsikū
me sutverta visa, kas yra dangu Žodis, antrasis Dievybės asmuo, nijimo paslapties ir po Kristaus
je ir žemėje, kas regima ir nere įsikūnijo, kai priėmė pats Dievas užgimimo mūsų
kultūra yra
gima" (Kol. 1, 1'5 — 16). Tasai, žmogiškąją prigimtį. Tai buvo įjungta į Dievo kūrybą, kad-žmo
laikų pilnybės pažymėjimas, nes gaus prigimtis būtų sudievinta.
pfungsgescbichte der Bibliscnen pats Dievas tapo mūsų pasauly
Kun. V. Rimšelis
und Ethnologiscben Urzeit, Stirn je istorinis žmogus.

Kertine paraštė

rie net smulkmenoje yra tokie
petys arba panašūs. Tai yra ver
tingas liudijimas, kad gyvas pa
sakojimas nėra toks nepatikimas,
nes jis ne viską iškreipia. Pana
šas pasakojimai tautose, kurios
neturi tarp savęs istorijoje atse
kamo ryšio, savo panašumais
liudija, kad jie yra iš to paties
šaltinio.
Raštui, kaip religinės tradicijos
perdavėjui, mes Šiandien skiria
Nors, palikdamas klausimą
me išimtinę ne tik reikšmę, bet atviru, W . Schmidt linko į tai,
ir pagarbą. Pakanka tik prisi- j kad žmpnijos gyvenimo pradžioje
minti, kokia pagarba naudojasi būta didingo išgyvenimo, kuriuo
Šv. Raštas Įvairių krikščionių tar Dievas žmogui pasakė, kad jis
pe. Ne retai raštui, kaip priemo yra pasaulio ir žmogaus kūrėjas
nei, yra suteikiama transcenden ir kad jis yra žmogui geras. Rei
tinė pagarba.
Pvz. normanų kia prisiminti, kad S. Testamen
tradicijoje yra žinomas padavi to pirmuose puslapiuose mes ne
mas apie dievąžmogį Odiną. kad randame to fakto formaliai pa
jis yra atnešęs žmonijai raštą, sakyto. Tiesa, mes čia turime
nupelnydamas ji savo kentėji Dievo pokalbi su žmogumi, iš ku
mais ant medžio.2)
rio galima išvesti, kad žmogus ži
Tačiau kai kuriose kultūrose no, jog jis čia kalbasi su savo
yra. priešingos krypties reiškinių, kūrėju ir geradariu. Šiuo reika
kurie liudija, kad kai kurios re lu galbūt pasitarnauja nerašyti
ligijos atsisako naudotis raštu sa nė pirminio žmogaus tradicija. Bėgimas Egiptan
Bretonų skulptūra CGuimiHau)
vo
religinės
tradicijos
pa Ji ne kartą liudija, kad žmogus j Bretonai gyvena Vakarų Prancūzijos puaiasaivie, vadinamam Bretanija (Brelaikymui. Taip Štai keltų religi- p a s a u l i o k i l m ę s u ž i n o j o iŠ paties j tagne). ių čia yra per 3 milijonus. Tai palikuonys iš Britanijos V amž. pabėninkai druidai formaliai draudė D i e v o . K a i t y r i n ė t o j a s k l a u s i n ė - I gūsių keltų britų, net ligi sių dienų dar išlaikiusių separatistines nuotaikas.,
savo mokiniams užrašinėti jų reli j a p i r m i n i ų k u l t ū r ų ž m o n i ų , iš j 3CVJCVTJ amž. bretonai čia savo bažnyčiose buvo išvystę Jiems būdingą
gini mokslą ir reikalavo, kad jis kur Ši žinia žmonijai yra atėjusi, skulptūra, kuri savo formų monumentaliu paprastumu vienur kitur primena
ir mūsų senuosius dievdirbius. Žinoma, jokio nusižhirėiimo ar sekimo čia ir
butų perduodamas tik asmeniniu jie nedelsdami atsako, kad tai negali būti. Greičiausiai tai tik žmogaus, pasiekusio tam tikrą kultūrinę rai
Žodžiu.*)
yra pasakęs jiems Dievas.
dų, bendrasis išsisakymo bruožas. Kai kas (žiūri kai kurių panašumų keltų
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perspausdintas i š tų pačių autorių j
rėk V . Bagdanavičiays "IŠ MiDR. EDMUND L CIARA
receptus.
Tačiau
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dorinėms
venimam S. Testamento auto
ne tik teisingesnis žinios suprati
kny$os: Meaning, 1975, Universiry
kšiaus mistinių įžvalgų", Laiškai
Didelli akintu rftnuj pasirinkimas
tiesoms
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būtent,
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Die
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of Chicago P r e s s .
Lietuviams,
1977 m. hepos-rugmas/ bet ir jos komentaras, kuris
riai kartais taip i šį uždavinį žiū
Ketv. 1-1 v. vak. Aett. 10-4 v. p. p
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gali žinios prasmę iškreipti. Ta vas yra geras ir kad tarp Dievo ri. Pavyzdžiui, pranašas Danie- 2) Wilhelm Scteridt. D i e SchoeTrečiadieniais padaryta.

DR. PETER T. BRAZIS

čiau ir žinios iškreipimas yra gy- ir žmonių yra įsiterpusi kaltės
negerovė, sunku būtų
žmogui
vd Jos supratimo liudininkas.
v4eo savo proto veikimo keliu
Paliekant nuošaly savitus sun prieiti. Juk ir mes dabar, būda
kumus, perduodant žinias raštu mi mirties ir visokių negerovių j
ar gyvu žodžiu, mes čia norime akivaizdoje, sunkiai galėtume sa
atkreipti dėmes} i tai, kad šalia vo pretu. prieiti pažiūras, kad j
rašto yra ir gyva tradicija, kuri Dievas yra geras. Tam reikia ap
taip pat yra verta mūsų dėmesio, reiškimo. Salia to galima dar at
Ičal studijuojame žmonijos pra kreipti dėmesį į vieną reiškinį,
eiti.'
kalbantį už tikėjimo gavimą ap
reiškimo keliu, o ne protinio at
Žmogus ir pinigas
Ar pirminis žmogus huvo
VYTAI T A S VOLERTAS
radimo
keliu. Mat, tikėjimas
Keliauja
žmogus
gumbuota
ž
e

pajėgus dieviškam apreiškimui žmonių
gyvenime praktiškai
priimti ir n išlaikyti?
plinta ne tiek įrodinėjimo keliu, mele, tarsi elnias per mišką, ir n e 
žino, koks takas laukia už kelių nėra auksinis p i n i g a s . Nenužudžius
Kalbant apie dieviško apreiš kiek liudijimo keliu. Tikėjimą
žingsnių. O šio keleivio vertę a p  n e g a l i m a jc u ž d a r y t o išlaikyti. N e 
kimo vienokią ar kitokią būklę paliudija tėvai vaikams, moky
sprendžia ne momento nuotaikos, sunaikinus n e g a l i m a priversti prieš
žmonijoje, vis tiek ar ji būtų iš toja: mokiniams, ir tautos jį laiko
bet ilgi laikotarpiai.
Kurdamiesi valią tarnauti n e i gėriui, n e i blogiui.
laikyta rašto pagalba ar be rašto, kaip savo tradiciją. Tiesa, įrodi
n u o m o n e s iš poros dienų apie kli
nėjimas
ir
protinis
pagrindimas
pasilieka pagrindinis klausimas,
matą, Aliaską kartais į pavasarių
įtaka b e valdžios
ar toks apreiškimas iš tikrųjų bu vaidina nemažą vaidmenį tikėji
Sprendimai,
mo išlaikyme kritiškais atvejais, kraštus Įrašytume.
vo ir ar žmogus buvo dvasiškai
bet ?is vaidmuo yra greičiau pa- lemti pirmųjų Įspūdžių, būtų n e  Pasibaigus lietuviškoms pamal
pajėgus ji priimti ir išlaikyti kar
teisingai. O žmogus yra sunkiau u - doms, i r skubiųjų daugumai namo
ta iŠ kartos. Didele kliūtimi šiai gelbinis, negu įskiepijantis tikė-!
iškrikus, prie ŠV. Andriejaus bažny
galimybei
atsistoja
dabartinė iimą; greičiau paremiantis, ne- | prantamas kaip oras.
čios P h i l a d e l p h i j o j e sekmadieniais
moderni pažiūra į žmogaus kil gu įžiebiantis. Net tais atvejais, i Asmens aukštą vertę kartais gali galima maryti lūkuriuojantį dr.
mę. Ji žmogaus pradžią supran kai tikėjimas yra prarandamas, | pajusti tik labai artimi žmonės. Vincą M a c i ū n ą . Kartais s u lietsar
ta kaip kažką labai mažo, dva žmonės paprastai jo praradimą j Daugelis tėvų tvarkingai išaugina giu, jei grasesnis dangus pasitaiko,
siškai nepajėgaus, geriausiu at aiškina liudijimo trūkumu, ar vaikus, sugebėdami juos visiems d o  kartais s u laikraščių pluoštu, kar
veju ką nors tik vitalistiško ar į kokio kunigo bei tikinčiojo ne- ros principams palenkti, tačiau y r a tais s u knye.i. Paprastas, neaukštas,
gyvuližko. Šitoks žmogus, be abe-į tinkamu ar nedoru elgesiu, o ne atvejų, kad kiti. net kaimynai, t ų nelieknas, patenkintas
saule ir
jo, negalėjo nei apreiškimo pri jo nesugebėjimu tikėjimą įrody pasišventėliu tarsi gyvenant n e p a  dranga. Jei yra d a u g i a u pasilikusių
stebi. Pasitaiko, kad asmens įtaka
imti, nei jo perduoti kitoms kar ti.
jų, n e v e n g i a pašnekučiuoti bei paaplinkai persiduoda tik ypatingais
toms. Klausimas apie pirminio
sijuokauti. nesirinkdamas draugų.
Turint prieš akis liudijimo
žmogaus kilme- yra perdaug pla vaidmenį tikėjimo perdavime išy i momentais. Štai. žiūrėk, atėjus lai Kalba a p i e viską vienodai laisvai, —
tus ir būtų pretenzinga bandyti kartos karton, greičiau galima kui, pakyla niekam nematyta, l y g tarptautini politika, u o g ų rinki
paskaitos rėmuose bent su jo sto manyti, kad ir jo pradžia žmo visą amžių miegojusi galva, subliz mas, m ū s ų kultūrinis gyvenimas.
viu Šiais laikais supažindinti. nijoje buvo tokios pat kilmės, ga Šviesiomis spalvomis, atlieka d i  Bet a p i e b a n k u s , sunkius laikus,
Kalbančiam šiuos žodžius nelie- būtent; liudijimo prigimties, o ne delius uždavinius ir v ė l pasislepia. pinigus ir Igas beveik niekados ne
ką kitos išeities, kaip vien P«s»-! protinio f ieškojimo, įrodinėjimo O būna. kad vienas kitas, gal trau prasitaria. Jo m a n y m u , gyvenimas
tenkinti katalikiško mokslo p a - j i r paži n į m o pastangų keliu: Tai kos jėga apdovanotas, net be regi esąs geras, tad neverta verkšlenti.
reiškimu, kuris pirminį žmogų kalba už pirminio apreiškimo mų pastangų aplinka formuoja v i  Jei laikas nusitęsia (gal žmona po
są s a v o amžių, bet p o mirties t a m 
supranta pajėgiu ne tik dieviška Į, .
sėdy u ž t m k o , g a l sūnūs eboro re
pa greitai užmirktas. Tik retas, 5į
apreiškimą priimti, bet ir dau
peticijoje d.ir d a i n u o j a ) , jis nepagiau ar mažiau pajėgiu betarpiš
Ryšium su žmonijos sugebėji gyvenimą asmenybe puoSęs, ir 15 būgsta vienas pastoviniuoti. Subiukai santykiauti 96 Dievu.
mu ar nesugebėjimu perduoti ti A n a p u i ilgai kalba savo paliktomis rus orui ir k a m n o r s prikalbinus,užKatalikams
mokslininkams kėjimo tiesą liudijimo keliu ver mintimis ar darbais. Geras popieri suka klebonijon, k u r visada atsiran
labiau kyla kita< klausimas: ar tas dėmesio yra O. V. Milašius, nis pinigas, turtu laikomas, i? a p y  da d a r keletas lūkuriuojančiu. Čia
vartos išeina, o auksinis doleris,
pirminis žmogus pagrindines ti•i kurio šimto metų gimimo sukak - prieš porą šimtmečių nukaltas, b u  jis v ė l sau pokalbiams temos nesi
iBėfhnb tiesas .gavo betarpišku,
renka.
5 met
en2,ame
6
vo
vertas
tada,
yra
graibstoDievrj apreiškimo., keliu, ar jis!** *
5v*
- J' i nfttiUAkiračio p l a t u m a s n ė r a sprando
prie jų priėjo savo protu. Didelis į i*m4 Sūri iš esmės, kair) \ uz-jmas Šiandien.
Jio klausimo tyrinėtojas W.-mirsimą, kaip į užmiršimą to, ko, žmogus r.ėra popierinis pinigas, laikymo vaisius, ir neaflflcu. kuri
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Dirbančio žmogaus keliais
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Dirbančio žmogaus keliais
(Atkelta iš 2 pusi.)

Htuanistinėje mokykloje (6 metus
buvo vedėja), kelis kartus pirminin
kalauja akylaus dokumentų studi
kavo sendraugiams ateitininkams,
javimo, nuobodaus senos spaudos
pluša LB. Sūnus Vytautas, baigęs
vartymo, daug kantrybės analizei ir
mechanijos inžinerijos studijas, dir
didelio pasiruošimo bei nuovokos
bąs ir ruošiąsis magistrui, juda su
sintezei. Ši jo nuovoka galbūt kyla
Philadelphijos jaunimu, buvo JAV
iž pagarbos kiekvieno nuomonei, sa
LB KV narys, Jaunimo Sąjungos pir
vosios neatsisakant
mininkas. Jaunesnysis, Algis, 1977
Nuo 1949 su šeima gyvendamas pavasarį gavo biologinės inžinerijos
Philadelphijoje, savo patraukliais bakalaureatą.
bruožais, be abejo, turėjo Įtakos Šios
Iš tolo žiūrint, dr. V. Maciūnas ir
vietovės lietuvių nuotaikoms. Rei io šeima turi būti gyvenimu paten
kia manyti, kad jo ir kitų, plačiai kinti. Jie ir yra. Bet juk reikėjo iš
išsilavinusių, asmenų
nuolatinis Lietuvos trauktis, jaunam daktarui
buvimas visuomenėje padėjo jai iš nuo tada iki dabar tik svetimo uni
laikyti savo vienalytiškumą. Inteli versiteto biblioteka pasitenkinti, la
gentai nuo paprastesnių nepabėgo, bai rūpestingai pinigus skaičiuoti,
paprastesnieji j pirmuonis su ne kad būtinybėms nepristigtų. Ir val
pasitikėjimu nešnairavo, kaip yra kai dideli Į namus neižygiavo. Jų
Įvykę kai kuriose kitose vietovėse. mokyklos, priežiūra organizacijose,
Iškilus svarbiam reikalui, ar vienai studijos, apsauga nuo pavojingų j nuo kitos tolėliau bėgant nuomo takų čiulpė laiką, siurbė pinigus,
nėms, dr. V. Maciūnas būdavo vie Mekvieną dieną drumstė netikrumu.
nas iš tų asmenų, kurie mokėdavo Alyva grubiems gyvenimo ratams,
interpretuoti faktus, juos logiškai kad jie nebildėdami slinktų, reikėjo
perduoti klausantiems ir tuo su daug rūpintis. O geriausias tepalas,
siaurinti skirtumus. Savo ir visos gyvenimo ratus be girgždėjimų į vi
šeimos dalyvavimu beveik kiekvie sus kablelius užvejąs, yra paties žmo
nam renginy be žodžių skatina aps- gaus nuotaika, blogi, nesėkmę lai
nūstancius. Negailėdamas pinigu, kanti realybės padarais.
kurių vos užtenka kukliam pragy
venimui, netyčiomis drąsina dau
!
giau pasiturinčius nevengti koncer
Kartais viską griebiame ir žeriato, nebėgti nuo aukos. Visa tai nėra
mės
i save, tarsi rytoj grasintu gėry
dr. V. Maciūno planuota ar prisiim
bių
išnykimo
pavojus, o mes būtu
ta misija, o tik natūralus gyvenimas.
Jis patvirtina faktą, kad paprasta me Įpareigoti naujoms kartoms iš
asmenybė lemia daugiau už turtus. saugoti gobŠinę kultūrą. Pasidaro
me beverčiais savo esme ir savo san
tykiais su kitais. Bet ne visi turtu
Biografijoje žvilgtelėjus
sveria laimę. Nuo vienos pagrindi
*
nių Philadelphijos judėjimo ma
Dr. V. Maciūnas jau artėja prie
gistralių keliomis dešimtimis žings
septynių dešimčių, tačiau šio am
nių pasitraukusi, slepiasi rami,
žiaus žymių, neskaitant balkšvu
trumpa ir siaura gatvelė. Šioje ūlymu pasidrumstusių plaukų, nemą
čioje truputi apgaulu. Ja eidamas,
styti. Nei linktelėjimas, nei kokia fneįtarsi, kad netoliese šmėkščioja
tartina. nemaloni veido raukšlė, nei
automobiliai, kuriems žmogų surfigtelėjusi nuotaika nelimpa. Svei
traiškint būtų vienas juokas. Nakata nesenka, juokas neblunka, vikromas nesikeičia. Dr. V. Maciūnas, į mėliai sugludę poromis, gal iš meiatrodo. krepšinio niekados nežaidė, lės, gal S baimės. Atrodo lyg ranbet jūron jis ir šiandien brenda drą-: komis susiėmę, išvargę
senukai
• šiai, parengimuose lankosi, kaip i Svarūs, priekyje žolynėliais pasikraitenkęsis, dėl nuovargio nedejuoja, i ke. krūmeliais pasikaišę. Jei šviečia

Kristaus amtmas

Bretoną skulptūra (Pieyben)

Gimusio Kristaus pagarbinimas

Brrtom» skulptūra tGuimiliau)

š kalėdinės poezijos posmu
STEPAN

ANDRĖS

Ir į svečius, nežinančius
Mirusius
kvteskit!

GIMIMAS
Juos baimė;, žvelgiant angelui,
Ir krito žodžiai jo tarti už jų
Ir kai po to vieni jie pasiliko
Ir siautė juos naktis, iš tyko
Pravirko Kūdikėlis tvarte jų.

ištiko,

Suprato jie: Ką angelas kalbėjo,
Ta išsigandusioms širdims žinia
Iš to Vaikelio į juosius įsiliejo,
Ir tūkstantmečių valanda regėjo
Tas ašaras, tik angelo jau ne.

kaip nedejavo. Vyresni amžių, svei saulė, gatvelėje narsto vaikai. Ir žy
katai staigiai netrupant, metai au dukai, ir italiukai. ir visokie. Kaimy
gina lėtai.
nų toli ieškoti nereikia. Su jais gali
Dr. V. Maciūnas gimė I909.VII.18 pasisveikinti, nuo savų durų nepa
Papilėje, Šiaulių apskr. Tėvas Juo- sitraukęs.
?as, gydytojas, aštuonerius metus
Pro dr. Vinco ir Genovaitės Ma
buvęs Lietuvos Sveikatos departa ciūnų duris Įžengęs, svetainėje ran
mento direktorius, nuo gimnazijos di daug saulės. Ją skleidžia i pietus
laikų Mintaujoje slaptų lietuvių Įsižiūrėjęs langas ir šiuos namus
ratelių narys, dar spaudos draudi gaubianti šiluma. Salonėlyje stypso
mo laikais pradėjo lietuviškai raši nedidelė spinta, suglebusi Įdomiaanėti, vėliau iš kitų kalbų vertęs sius leidinius. Valgomajame visa sie
medicininius veikalus. Dr. V. Ma na knygomis numūryta. Čia dr. V
ciūnas baigė Vytauto Didžiojo uni Maciūnas, kai svetimi nesimaišo,
versiteto (VDU) Humanitarinių ant stalo užkelia rašomąją mašinė
mokslų fakultetą, studijas gilino lę. Ši rašomoji mašinėlė yra daug
Bonoje tr Miunchene, 1939 gavo pasitarnavusi
VDU filologijos daktaro laipsnį.
Jau nuo 1935 dirbo VDU, o 1941
Gerokai per šimtą
pakeltas f Vilniaus universiteto do
Dr. V. Maciūnui tenka dažnai
centus, išrinktas
Humanitarinių
mokslų fakulteto prodekanu, 1942 lankytis Įvairiuose JAV miestuose
paskirtas Vilniaus universiteto bib su paskaitomis. Jos daugiausia liečia
liotekos direktorium. Dėstė Pinne- XLX ir XX amžiaus lietuvių kultū
bergo baltiectų universitete, nuo rines pastangas ir kūrybą. Spaudos
1949 dirba Pennsylvanijos univerri- draudimas, jos atgavimas, Strazde
teto bibliotekoje, suredagavo Vinco lis, Vaižgantas, Basanavičius ir pan.
Krėvės raštus. Lietuvių Enciklope yra dr. V. Maciūno pamėgtos te
dijos XV (straipsniams apie Lietu mos, kuriose atskleidžia naujų duo
vą skirtąji') tomą ir Lituanistikos menų, nes, būdamas šios srities ži
Darbų III knygą. Yra Lituanistikos novas ir ja domėdamasis, iki šian
Instituto narys b" yra buvęs jo pir dien ieško dokumentų, užtikdamas
mininku. Buvo pirmosios JAV LB papildomų šaltinių. Tačiau jis ne
Tarybos narys, taip pat PLB Kul idealizuoja nei kultūros darbininko,
tūros tarybos narys. Lietuvių kul nei kūrėjo, ir klausydamiesi mato
tūros ir literatūros darbams temas me žmogų, bet ne š\entąjj, supran
daugiausia ima iš XIX amžiaus, ir tame laiko ir asmenų pasaulėžvalkeliasdešimt sm stambių, svarbių gas, nejausdami S kalbėtojo pusės
studijų yra paskelbta Lietuvoje, Vo nei simpatijos net priešiškumo. Hu
kietijoje ir JAV leistuose arba lei moras taip pat nepamirštamas, Jb
džiamuose žurnaluose. Dr. V. Ma- jieškant ne sąryšio neturinčiomis
d ū n o studijų yra ir svetimų kalbų pastabomis, bet temoje atskleidžiant
linksmesnes nuotaikas. Paskaitos vė
leidiniuose
liau išsivysto Į spaudoje atspaustus
Dr. V. Maciūnas turi brolj Al
straipsnius.
girdą, chirurgą, gyvenanti ChicagoDr. V. Maciūno paskelbti darbai
Įe. Vyriausias brolis, mžmierius,
sudaro ilgą sąrašą. Bene stambiau
žuvo karo laiku.
sias yra jo disertacija (Lituanistinis
Genovaitė Mačiūnienė (Ruželytė,
sąjūdis XIX a. pradžioje; susidomė
• rokiškėnų kilmės), buvusi prie is- jimas lietuvių kalba, istorija ir tau. torijos studijų pabaigos Vilniaus totyra). apimanti 344 pusi. h- Įteik
universitete, daktarui talkina kiek ta VDU Humanitarinių mokslų
viename darbe ir oramogoie. Ji set>
tvnenu& ssetu* ~okė PhiiarHohiJc*

Ir Dievo ašara žmonėms nukritus
Gelmėn lyg sėkla buvo numesta.
O, žvaigžde aukso gelmėse sušvitus,
Duok, kad naujai pasaulio
pagimdytas
Mums liktų tavo vaizdas, ne raudai

SUKAPOTO DIEVO

VARDU

Dažnai būna žemė apsvaigus,
Bet ne Dievu-Jungėju, kurį ji nudrasko.
Kaip įsiutusios moterys draskė
Trakijos naktį stimhtką
kadai.
Dažnai mirė Dievas nuo ranką
Žmogaus įvairiopais
pavidalai*.
Bet jo žudikai iš vardo žaizdos
Nebeatpažino.
Kas vijos stirniuką, gyvą sudraskė,
Vijos, sudraskė pats savo širdį,
Dievo kančia pasūavinęs.
Bet geiduliu svaigstanti žemė
Žudo iš tolo, aukštai iš aukštybės,
Ir sąnariai sukapotojo Dievo
Begaliniai kraujuoja
Visose tautose, ir žaizda dargi net
žaizdą keikia,
Užuot Dievą-Jungėją
minėjus,
Tūte nutyla.
O, kurgi žvelgti!
Žmonių akyse dar ūgai
Žybsi dalgis pjovėjo,
Be gėlių žvelgia tyrai
Vūties nukirptos — ūgai dar!
Ir kaipgi kvėpuoti,
Kai oras dar drėgnas ten, nuo pjūties!
Ir kaip tylą pralaužti f
Linksmas išlėkė iš
Lizdų nupjautų
vyturėlis.
Ir kur gerti, gyvybės troškimą
malšinti,
Jei kiekvienas šaltinis dar prisiminus
Semiant krauju raudonuoja.
Sukapotojo Dievo vardu
Taurę prvpūkit, draugai, pripūkit
Sumindžiotų vynuogių kraujo
Pilnai — sklidinai!
Turi būt jis raudonas,
Kad arti prie šaltinio būtų mūs

pykčio,

Ir gal atsitiks taip, kad
Dievo-Jungėjo
draugai
Kaip tos žvaigždės kosmoso kekėj
Draug su juo
Teiks mūs akiai ramybės,
Krūtinei
atokvėpio
Ir tylai juoko
Ir atgaivos mūsų troškuliui
naktį.
Gal iš didelio jų ganėtumo,
Iš putnaus apvalumo nuo Dievo sulčių
Atsiris žodis koks, kurs atspindės
tylėjimą,
Kurs Dievui patiks.
Nes tik mirusieji
pamoko,
Kas gyvenimui
pasitarnauja;
Jie gyvena giliam
neišsakomume.
Ir jų paskutinis šypsnys — kas
suprato >įf —
Moja per slenkstį atsiskyrimo
žodžiu,
O Dievo veide
Iš Šiapus ir Anapus
Spindi jis
rytmety.

n

PSALMĖ

Nes man kančios gyvenime per pūna,
Kas valandą aš plakamas esu.
Bet jeigu kaip minia kalbėti
Palikt turėčiau, Dieve, Tavo

Padėk, širdie mąslioji, tai suprasi.
Nes lyg slogutis slegia mano sielą,
Kol atveri savų planų šventovę,
Kol pamatau, kaip nelaoumai baigias.
Slidus tas buvo kelias, kur jie ėjo,
Staiga juos nubloškei į sąšlavyną.
Šitai kaip vienu momentu jie
Kaip suliepsnojus baimė juos

Ir kai buvau apkartęs ir ligūstas
Ir dėlei jų lyg perverta
širdim,
Aš, Dieve, prieš Tave buvau lyg mulas,
Beprotiškas, apsvaigęs,
apdujęs.
Dabar aš visad su Tavim esu,
Už rankos saugiai Tu mane laikai.

Kaip geras Dievas
tiesiaširdžiams,
Kaip mielas tiems, kurie tyros
širdies.
Bet mano koja vos tik
Vos į bedugnę žingsnis

nepaslydo,
nepataikė

Dėl to, kad nelabųjų laimė šildė,
BedievitĮ laimė galvą- man apsuko.
Mačiau aš, kaip jų niekas
nekankino,
Kaip viešpatavo išsinėrę kūnai.
Nepervažiuoja skausmo ratai jų,
Nesiekia jų ištinkantys
smūgiai.
Dėl to puikybę dėvi jie ant kaklo,
Lyg drabužiu smurtu jie apsisiautę.
Jų pyktis plūsta iŠ riebių širdžių,
Ir raitos melo juostos iš jų dvasios.
Iš aukšto tyčiojas jie,
piktžodžiauja,
Grasina, spaudžia ir išspaudžia
viską.
Begėdiškai jų lūpos vaipos
Vyniojas jų liežuvis aplink

dangui,
žemę.

Mana tauta juos sekė, lyg vanduo
Veržtus į tuštumą, didžiais būriais.
Girdėjau: Argi neatlygins
Dievas?
Kada Aukščiausias pasijuoks iŠ jų f
Taip raivos nusikaltėliai
didieji,
Laimingi, pasidauginę
galybę.
\* klausiu savo širdį: Argi veltui
A4 £r«šfcs?4 nesstapt tu Suio paeau.lau?

MMI

dingo,
prarijo!

Niekingas, lyg pradingęs
sapnas,
Jų vaizdas, Dieve, pats Tu pasakei.

Vedi Tu ir prasmingai
Mane Tu apsupi savu

ir planingai,
spindėjimu.

Ką be Tavęs danguj
turėsiu,
Ir kai Tave turiu, ko reikia žemėj?
Kai kūnas ir širdis paliegs, o Dieve,
Tu liksi man mano vūties uola.
Mačiau Tave pametusius,
Nes tu sugriauni kekšišką

m į

apleistus.
pasaulį.

Man buvo skirta: būt arti prie Dievo
Ir atsiremti vūtimi į jį.
Aš skelbsiu Dievo veikalus
Jo švento miesto vartuose

visus,
sėdėdamas.

Vertė A.

TYRUOLIS

S t e f a n A n d r ė s (g. 1906 Trtero snvUnkesa)
yra vienas iš Žymiųjų ihj dienų vokiečių krik^toniskosioa
pasaulėžiūros rašytojų. Rase romanų, novelių, lyrikos. Jo
karyba artima Gertrūdos von Le Fort, EILzabetos Ums>
gaesser, Relnhokto Schneiderio. lietuviams artimų Werna>
rio Bergengnieno ir Edzardo Schaperio, Konrado VVetsso,
Heinricho BoeOio tr kitų Vak. Europos krikšCkmiškosioa
kūrybos sulų kūrybai. Tai modernus su aktualiom prob
lemom rašytojas, ne kartą savo rastuose vaizduotas, kaip
diktatūrinis kolektyvizmas griauna žmogaus asmenybę, įo
dvasines laisves sampratą. Ypač populiarus jo turimai
"Wtr sind Utopia" (1M3). išverstas ir i anglų k., ii
pilietinio karo, kaip ir kunigo romanas (tik žymiai
riąsis nuo Putino "Altorių Sesėry" savo veiksmo ir
ptsricJla) Kaip lyrikas Andre* išbandė {vairias
«£c ir istot*s ritas posssa,

i

m

imOau,
būstą.
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Simpoziumas paskatino talką studentams

_

nn^va^nJLS

JA V LB Kultūros tarybos
sveikinimas

Nauji leidiniai

• M Ū S U VYTIS, 1977 m. n r .
Neseniai pasibaigęs Trečiasis kiančiai PLJS Valdybai, kuri at
1
— 2 . Skautiškos minties jauni
mokslo ir kūrybos simpoziumas sakinga u i 1979 metų vasarą
m
o
ir vadovų žurnalas. Leidžia
buvo kupinas įvairių idėjų bei Europoje įvyksiantį Pasaulio lie
Akademinis skautų sąjūdis. Re
sumanymų. Štai jau viena m i n  tuvių jaunimo ketvirtąjį kongre
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1978 visas sportinio pobūdžio organi daguoja A, Saulakis. S. J., 2345 W..tis tapo realybe. Tai Lietuvių są.
metų proga JAV LB Kultūros zacijas;
5 6 t h St., Chicago. Iii. 50636. Ad
profesionalų ryšių tinklas, įsteig
Lietuvių profesionalų
ryšių
taryba sveikina mūsų:
ministruoja
A. Kleinaitis, 11044
kultūriškai
besireiškiantį
jau
tas Simpoziumo metu, norint pa tinklas, kaip naujai sudaryta or
rašytojus, poetus, d r a m a t u r  nimą, jo organizacijas, vadus ir W . 84th Place, W i l l o w Springs,
dėti aukštojo
mokslo siekian ganizuota talka studijuojantiems
gus, kritikus, literatūros analiti auklėtojus;
111. 60480. Metinė prenumerata
čiam lietuviui studentui ar stu dabar vadinama,
susideda iš
kus, istorikus, kalbininkus, žur
JAV
ir Kanadoje — 6 dol. kitur —
visas
lietuvių
organizacijas
ir
dentei.
mokslinių bei profesinių sričių
nalistus, redaktorius, laikraščių, sambūrius, prisidedančius prie 3 doL G a r b ė s p r e n u m e r a t a — 10
Sudarytojo tinklo paskirtis yra koordinatorių, pažįstančių savo
žurnalų, knygų leidėjus, puose kultūrinės veiklos.
dol. Žurnalas iliustruotas.
kartu paprasta ir sudėtinga — kolegas universitetuose, priva
lėjančius mūsų žodinio meno,
Šiame numeryje: Išeivijos poli
Kultūros taryba sveikina lie
padėti lietuviui studentui rinktis čiose ar valdžios įstaigose. "At
kalbos ir informacijos kultūrą bei
t
i
n
ė kova uz Lietuvos laisvę 1917
tuviškąją visuomenę, kuri domi
mokslo sritį stoti i universitetą skirų sričių skaičius nebus ribo
skleidžiančius ją svetimųjų tar
si lietuviškosios kūrybos vaisiais, metais ( V . Liulevičius), Ameri
ar kitokią aukštojo mokslo insti tas'', informuoja dr. Klemas, "ir
pe;
remia kultūrinę veiklą. Ypač tuos, kos lietuvių santykiai su Lietu
tuciją, gauti stipendiją, o baigus apims ne tik simpoziume nagri
vaizdinio
meno
kūrėjus
daili
kurie aukoja
Lietuvių
fondui v a — praeityje ir dabar ( D . Braz
nėtas griežtųjų , humanitarinių
mokslą, susirasti darbą.
ninkus,
m
e
n
o
parodų
rengėjus
šimtines, o dažnai ir tūkstanti d ž i ū n a i t ė ) , Ar j a u n a m lietuviui
Jau nuo pirmojo simpoziumo ir medicinos mokslų sritis". Tarp
ir
vertintojus;
nes, ir, sukaupę pirmąjį Fondo gėda būti lietuviu? (R. U k a n d e 1969 metais bandėme surasti bū- kitų sričių bus teisė, ekonomija,,
kompozitorius,
dirigentus,
so
milijoną dolerių, siekia jau k r y t ė ) , Vienas mūsų skautų aka
siste
dą š ą i minčiai Įgyvendinti", sa valdymo (management)
listus,
instrumentalistus,
chorus,
antrojo. Už šias pastangas Kul demikų uždavinių (J. D a m a u s 
ko dr. Vytautas Klemas, vienas mos, kitos komercinės sritys ir t t [
ansamblius ir kitus dainos ir me tūros taryba nuoširdžiai dėkoja k a s ) , Mūsų nuskautėjimas (R.
tinklo organizatorių ir laikina
Tinklu: jau priklauso apie 14
n o vienetus.
visiems Lietuvių fondo nariams, Karaliūnaitė), Skautavimas ir lie
sis jo koordinatorius. Dr. Klemas asmenų, o mėnesio laikotarpyje
Vladas Vildžiūnas
Deivė-Paukštė
teatrines grupes, jų režisierius, jo iniciatoriams, vadovybei, nes tuvybė (A. S.), Įvykiai ir pasta
buvo Trečiojo simpoziumo griež manoma, jog prisijungs dar apie
aktorius, administratorius;
jų idealizmas kuria moralinį ir bos.
tųjų mokslų,
technologijos ir 18 sričių atstovų. Tikimasi, kad
..
literatūrinių ir kitų
kultūri materialinį pagrindą mūsų tau
architektūros dalies pirmininkas sausio mėnesį tinklas pradės veik
n i ų premijų mecenetus ir lau tinės dvasios išraiškai — kultū
mokslinės programos komitete, ti su 32 mokslo — pramonės ko
Linksmų ir prasmingų šven
reatus;
bažnytinės vyresnybės rai. Mūsų kultūra — tautinio iš
kuriam vadovavo dr. Rimvydas ordinatoriais.
čių visiems lietuviškos širdies
lietuviškąją hierarchiją, vienuoli likimo ir valstybines ateities lai
Šilbajoris. Dr. Klemas, jūros moks
tautiečiams.
Tinklas yra neformalus, tačiau
jas, religines organizacijas, kata das.
lų profesorius ir tyrinėjimų cent yra keli bendri sutarti nusistaty
JAV LB Kultūros T a r y b a
likų ir protestantų parapijas, jų
ro direktorius Delawaro univer mai. Dr. Klemas pagrindinę tink
klebonus, kunigus, aptarnaujan
sitete, šiuo metu darbuojasi kraš lo paskirtį taip apibūdina: "Sus
čius lietuvių religinį gyvenimą SMlililIiilliiiilH mmunnnmummmmUMtiUmmmuumnttMMiuimmu
to sostinėje Washingtone. Nacio tiprinti ryšį lietuvių profesiona
lietuviškoje dvasioje ir aktyviai
naliniame mokslų fonde ( N a t i o  lų tarpę, padėti kolegoms įsitvir
Deivė-Paukštė, bronzos skulp viai išdėstytos pagal savo cha prisidedančius p r i e lietuviškosios
nal Science Foundation), k u r ve tinti savo profesijoje ir bandyti
LAIKBOD2LU m BRANGENYBES
S
tūra beveik 1 metro aukščio, su rakterį prie pastatų, ant kalnelių, kultūros palaikymo ir ugdymo;
da bendradarbiavimą su Afrikos sudaryti sąlygas jaunimui pasiek
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Pardavimas
bTaisymas
|
kurta Los Angeles, Kalifornijoje, prie žydinčių krūmų, fontanų ar
ir Azijos kraštų mokslininkais.
ti studijų tiksle".
Lietuvių
Enciklopedijos
ir
EnI
9M> W. 6M& Straet — TeL KF r-ii*;: |
1977 metų vasarą, skulptoriui visai lygioje ir atviroje vietoje.
Kitas bendras
nusistatymas
Simpoziumo metu jis sukvie
cyclopedia
Lituanica
iniciatorių
5lIHIIIHlHtPHWIiilllIBI»i1HilllimilMl«HUiittlMil^
jų
yra
dvi didžiulės
viešint U S A priimta i Franklin T a r p
„
,
c i * ~ r- J
tė .pasitarimui kelis savo kolegas, yra vengti oolitines, religines ar n
ir leidėją Juozą Kapočių, enci
i . , . °j. ,- . .
..
r«. T ,
D. Murphy SeuJpture Garden. Jacąues Lipchitz skulptūros, vie
kurie čia pat ir sutarė bendromis kitokios diskriminacijos. ("Nebus
klopedijų redaktorius ir bendra ^IliilIiiilIHIiiHIHUHiflHUlliHilIimiUilHilHlitflMilIilHiUIHMIuHtiiiHUiMuuiHiiH'*
Sis skulptūrų sodas yra vieninte na Henry Moore, .vptynios Jean
darbius;
pastangomis lietuviui studentui Į kreipta dėmesio nei j plaukų ilgi,
lis tokio didelio masto oro mu- Arp, viena Auguste Rodin. ketu
talkinti. Pasitarime dalyvavo i r ' nei i tėvų partinius polinkius'',
mokslininkus, profesorius, tur
ziejus Amerikoje. Sodas yra šiau rios Henri Matisse, po vieną W i l Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun pastebi dr. Klemas). Atrinkimą
tinančius
pasaulio žiniją šio kraš
helm Lehmbruck, Henri La urens,
gos (PLJS) Ryšių centro vado nulems paties studento gabumas, rinėje Kalifornijos universiteto
t o mokslinėse institucijose, o taip
dalyje, šalia meno galerijos,! Gaston Lachaise, Aldo Casanova, pat įsijungusius į lietuvių moks
vas Mindaugas Pleškys. Sutarta darbštumas bei ryžtas.
naudotis Centru kaip pagrindi
Gavęs iš PLJS Ryšių centro Dickson Art Center, universiteto j Alexander Calder, VVilliam Zo- lines organizacijas.
tea
^ bibliotekos bei socialinių j rach, Alezander Archipenko ir
niu informacijos perteikimo punk informaciją, į ką kreiptis'dėl p r o - j
radijo ir televizijos programų 15
mokslų
pastato. 63 pasaulinio •kt. Visi darbai yra iš 20 am organizatorius, vedėjus, pranešė- j "~
tu. Pagalba studentams b u s pra fesinių patarimų, studentas tuIIRŽELI0 II IKI BIRŽELIO 18 — (8 d.)
§
rės paruošti trumpą biografiją ? a r s o skulptorių skulptūros erd- žiaus, bet stiliumi labai jvairūs, jus, bendradarbius, rėmėjus ir išdėta teikti sausio mėnesį.
pradedant
Rodlnu.baigiant
visiš
"Mūsų funkcija yra labai pap ir gerai pergalvoti svarbiausius
laikytojus;
BIRŽELIO 27 IKI LIEPOS 6 — (10 d.)
kais abstraktais.Vildžiūno skulp
rasta", aiškina M. Pleškys. "Stu klausimus. Pasitarimas, anot dr.i
tautinių šokių
vienetus, jų
LIETOS 25 IKI RUGPI06I0 3 — (10 d.)
dentas ar studentė raštu kreipiasi Klemo, vvks neformaliai. "Patą- d ė t i * * ¥ ? lietuviui jaunuoliui, tūra priimta kaip paskutinė į šį vadovus ir šokėjus;
sodą,
nes
jis
daugiau
nebebus
į Centrą su pageidavimais, o mes rėjas su studentu elgsis labiau jieškančiam patarimo ar pagalsportininkus, sporto klubus ir
RUGPI04IO 11 IKI RUGP. 31 — (10 d.)
plečiamas.
kad
nebūtų per
savo ruožtu juos nukreipiame f j kaip protingas dėdė nei baimę ii- DOS
Važiuojantieji 2, 3 ar J kelionėje L.ecemburge galima atsis_
Kol kas naujai įsteigtas profe krautas ir kiekiena skulptūra tu
tą profesionalą, kuris geriausiai Šaukiantis autoritetas. Pasitari
kirti
nno
grupės
ir
pasilikti
Europoje
iki
45
d.
h*
grįžti
į
Cha>-|g
rėtų
sau
tinkam?
aplinką.
galės padėti".
m o rezultatai bus laikomi priva sionalų tinklas ribojasi daugiau
mą.
Šiai
skulptūrai inspiraci
caea tuo pačiu bilietu.
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Chicagos visuomenei PLJS Ry čiu reikalu ir viešai neskelbiami". siai Siaurės Amerika. Tačiau bus
Kad skulptūra būtų priimta į ja atėjo iš priešistorinės deivėsĮ kainą jęina visa transportacija iš Chicagos. viešbučiai (po
3
Aplamai, bus stengiamasi kiek skatinama plėsti p ir \ kitus xras- Murphy
šių centras labiausiai pažįstamas
sodą,
nusprendžia -paukštės, kuri viešpatavo Euro
du
kambaryje),
pervežimai
ir
maistas.
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tus
tc,
k''u būdu siekiant sudary UCLA Art Council iš 30 asme poje daugiau kaip 20,000 metų
kaip įvairių koncertų organiza 12 llT
mažiau eiicvoti Sranffu! '
ti
geresnes
galimybes studijoms nų, daugiausia menininkų
torius (pats paskiausias buvo iš tiek
ofesionalų, tiek studentų
ir ir išsilaikė iki Senosios Graikijos
Kanos bus piMštos velku
i
, --i.
užsienyje
arba
surasti lietuviams UCLA Meno d^nartamento pro laikų, kada ji persitransformavo
Lietuvos pasitraukusio sol. Ričar- laiką. ,dėl bus stengiamasi vengd o Daunoro praeitą vasarą)..
ti biurokratizmo, negaišinant lai- profesoriams tinkamas "sabbati- fesorių bei pats dr. Franklin D. į Atėnę. (Ši deivė, tarp kitko,
caL'? vietas kitose šalyse.
Vienas svarbiausių C e n t r o už- ko ilgais pranešimais,
Murphy, buvęs U C L A rektorius atkurta Marijos
Gimbutienės,
Studentai bei studentės kvie- (šiuo metu Times Mirror Co.
davinių — kas vasarą rengti Li- j Visa ši talka studentui bus vel0S87 S * Tilman Ave.
U C L A archeologijos profesorės,
tuanistikos seminarą. Rugpjūčio! tui. Tiksliau sakant, beveik vel čiami šia reta proga pasinaudoti; Chairman'L
Vlado
Vildžiūno žiūr. jos knygą Gods a n d GodChicago, Itt. 60029
nienes! ( 6 - 19 d.) numatytas] tui. "'Iš studento bus laukiama", tereikia tik raštu kreiptis į PLJS Deivė-Paukštė iš karto labai pa desses of O l d Europe, University
312—737-1717
§
Penktasis lituanistikos semina- į aiškina dr. Klemas, '"jog sėkmin- Ryšių centrą, 2422 West Marauet- tiko sodo įkūrė : ui dr. Murphy of California Press, 1974).
— arba —
§
ras Ohio valstijoje. Ryšių cent- į gai baigęs mokslą ir pradėjęs pro- j t e Road, Chicago, Illinois 60629. bei kitiems Art Council nariams.
Viešas skulptūros atidarymas
ras taipgi talkina Kanadoje vei-lfesinj darbą, jis neatsisakytų pa-1
Romas Sakadolskis Jos priėmimo r^ocesas buvo iš įvyks 1978 m. sausio mėnesį.
00ROON TRAVEL SERVICE
skirtinai sklandus.
A n t lentelės prie skulptūros bus
Pratarti* Plaza
Maloniai s i r t r i š k a skulptūra i įrašas:
CHIcagt, IH. 00601
|
su galingais sparnais, kurios centBird Goddess
312—644-3003
Nespausdins, neskaitys
re matai paukš:ę su paukščiuku.^
Vladas Vildžiūnas, Lithuanian
Air tarėm M&ieet t* eitas*" a n a J9ov«nocm«nt approv*!.
X
motiniškumą, I Gift of Lithuanian alumni,
Šfmetinė Lituanistikos instituto sugestijonuoja
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faculty, and friends of UCLA.
mokslinė premija, skirta dr. V. Ma patvarumą, jė?ą, globą, saugu-!
ciūnui, yra labai tikslus įvertinimas
ramaus, kuklaus ir darbštaus žmo
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Vlado Vildžiūno skulptūra
Murphy Skulptūrų sode,
UCLA, Los Angeles
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5a a ų Žiburio gimnaziją. Taigi
kj m k o J. Prunskio dėka pasidari; u gimnazijos mokytoju. Po to
hį kio Užpalių vid. Mokyklos dire torius mane paklausė: "Ką
cu -ytum, jei atleistų iš gimnaziio " Padrąsintas pavykusią kombi lacija, atsakiau: "Bandyčiau
ie koti darbo universitete".
3. Gavau
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Gyvenimo kelių

1921 - 1922 mokslo metais
mokiausi U t e n o s Saulės gimnazi
jos penktoje klasėje. Toje klasėje
Buvo ir dabartinis kun. dr. J.
Prunskis. Tiesa, jis buvo už ma
n e penkeriais metais jaunesnis,
nes Įstojo dar jaunesniais metais,
negu turėjo būti, o aš dėl karo
jau truputį peraugęs. Klasėje do
m i n a v o peraugusieji, nors buvo
ir J. Prunskio metų.

( 5 1 ) prt
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siuntinį

Trečią sykį mūsų keliai susibė, pasitraukus iš Lietuvos. Vo- j
ki :tijoje jieškojome adresų pažis-!
ta n ų asmenų, jau atsiradusių už i
ndenyno. Vienu tarpu rašyto. Karolė Pažėraitė apdovanojo
*
resu
kun. J. Prunskio, kuris
m
ngtinėse
Amerikos Valstybėse
h
ai ;irado jau 1941 m. Kai tik buvo
$< Įima keli žodžiai parašyti į j
A neriką, tuoj jam parašiau maž- į
šitokius žodžius:
"Nu- j
d ug
ei \ pas mano pusbrolį ir pasakyk,,
k dėl aš su šeima atsiradau Vo- Į K m . dr. Jv07:i» Pr-mvki
k ?tijoje". Pusbroliui galėjo būti
si nkiau tą priežastį trumpai nusakoti, nors jis pats, rusų kariP
nkas,
pralaimėjęs prieš bolšen
Y kus pietų Rusijoje, pabėgo į
1 jrkiją, iš kur brolio buvo atk iestas į Ameriką. Ačiū kun. J.
F •unskiui, jis nedelsdamas tą
n a n o prašymą atliko. Pusbrolis
a siliepė. Laišku kun. Prunskiui
idėkofau už paslaugą ir pasa
V
mdžiau esamais trūkumais. Jis
k
įrašė, turįs Vokietijoje seserų, j
olį, pusbrolių ir kitokių gimiaičių visą būrį, kuriuos reikia
r
Ipti, bet mano šeimai irgi at8
untė siuntinėlį.

•
LIETU
AKADEMIJt
m . Nr. 1 (5:
n e s mokslai,
lapio i n f o n
skaitome, j<
skelbiami Ii
s u reziume
lietuvių ka;
kalbų: a n j
c ū z ų ; kron
t grečiai lietu
Į straipsniai
riuose: Eki
Teisė, Soči
į Istorija, Et
I Kalbotyra,
tūros moksi
m i keturi t o
Prenume
! atskiro t o m
i daguoja Re
rioje matorr
{ ginis, K K<
V . Merkys
! Minkevičių:
j rauskas, V .
K. U l v y d a s
dakcijos a d

T ų metų atsiminimuose užsi
liko pora epizodų. Buvau skautų
draugininkas. Draugovė leido ša
pirografuotą laikraštėlį "Jaunasis
Žvalgas". Vienas iš redaktorių,
redagavusių tą laikraštėli, buvo
J. Prunskis. Taigi kuru dr. J.
Prunskis turėjo švęsti jau 55 me
tų savo redaktoriavimo sukaktį.
I pr., 3.
Kitas atsiminimas. Buvome gavę
Kai kas i
mokytojos Onos Birietaitės (vė
]E. Gudavu
liau Vaičienė, gyvena Ameriko
11 ietuvi^ fnto archyvas)
(1385 m.)
je) temą "Kas yra draugas ir ar
n i m o galin
verta jį turėti". Visi parašėme.
"Lietuvos \
Parašė ir Prunskis. Mokytoja, at
žuazinės p
nešusi sąsiuvinius, Prunskj šyp
m . pabaigo
sodamosi išbarė, kad n e į temą
.--:.;:-, i . : zi'j į:į.cT"Lietuvių ]
parašė, bet klasėje perskaitė, nes
sis XVII
buvo geriausiai parašytas ir įver
c i u s Julij<
:.'c IĄ,.
tintas penketu. Jo rašinyje buvo
pažiūros į
parašyta maždaug šitaip: "Kas
r
! k a ) " . Pa:
It3<3
yra draugas, lengva atsakyti: tai
m e gavę ir
yra ateitininkų išleistas kalendo:«»CJ
c*- "•ą^ifeiilt^r .ic.-i(Sf*ao*;
— 33 p s l . )
rėlis (pavadintas D r a u g u ) , o ar
lis atspausverta jį turėti, tai, aišku, verta,
t
rimam
ši
nes jame yra daug mokiniui rei
"::M •
P;rinii
j"Darbų" r
kalingų dalykų, ypač matemati
\'~%*-<rr
tik antros
ko* formulių, kurios rašto darbo
I
(27 — 3
<
metu labai padeda" ir t t Jis tuo
¥^s. ''itatįFl 93 iP"'
Andriuševi
metu gal ir nejautė, kad ir kitas
4. Padarė
redaktoriumi
— Dobilo
"Draugas" jo laukia, kuriam jis
Nepiriklausormbes laikai* Lietuves žurnalistu, saj ingos kun. J u o z u i Prunskiui
M e n o f unki
Vienu tarpu "Draugui" prirei- ISditotas žurnalisto pažymėjimas.
paskirs savąjį lengvąjį stilių ir
I » atostogaujančių redaktorių patarnaus jam daugelį metų.
• SKAl
įduotojų. Kun. dr. J. Prunskio pie nas, obuolys — geriausi daly- kio net irime. Tūkstantinės tik
ūlymu, buvau pakviestas tų re kai. . Kai kam gal ir atrodė, kad skraido [vairiomis premijų for- lapkričio :
2. Padarė gimnazijos
mokytoju
laikraštis.
aktorių pavaduotoju. Redakto- jis šykštokas. Jis tą juto. V i e n u momis.
avimo darbą labai vertinau, tarjm jis m a n pasakė: "Gal m a n e
Gyvei imo kelių su kun. dr. J. Pirmija. R
Baigę penkias klases, išsiskyrė
susibėgimai
lydimi n ė , 6111 S
me, nes toje gimnazijoje tuo m e  es spaudos darbą laikau labai š i u D m e t u ir kas nors laiko šykš- Prunski
tu šeštos klasės nebuvo. Pruns rasmingu.
Dieve,
čiu , nes smarkiai taupau, bet ži- gražiaus ų atsiminimų.
cago, 111.
kis iškeliavo į Rokiškį, o aš —
Kadangi kun. dr. J. Prunskis nolc, Vincai, taupau gerafh tiks- suteik y< m daug ir laimingų meA. Orent<
kitur. 1929 m . jis atsirado jau m pačiam nedaug tereikalauja: IMT \ D a b a r visi matome jo tikslą, tų!
klieriku Užpaliuose, kur aŠ m o  algiui neieško skanumynų. Jam Jis pasidarė dosniausias. Kito t o Vincentas
Liuleinčius Ave., C h k
kytojavau vidurinėje mokykloje,
prenumen
dėstydamas istoriją ir kūno kul
tūrą. Jo toje vietovėje atsiradi
m o tikslas - suorganizuoti pa
f
rius. Jis la
vasarininkų, rajoninį kongresėlį.
rimt • pas
Jaunų jėgų mokytojų tarpe buvo
švelniomis
užtenkamai, tad kongresėlis bu
Kamerine muzika vadinama
A-dur, )p. 1, kai kada dar va- mis, patel
v o suorganizuotas. Kongresėlio
ALGIS
ŠIMKUS
jorai ar keletai įvairių instrudinama "prizine", dėl jos veda. skoningą r
dieną, m a n o paprašyti, susirinko
nentų parašyti veikalai, skirti
mosios melodiios panašumo į
vid. mokyklos mokiniai ir atkarto
itlikti mažoje auditorijoje (nuo
Wagner 0 prizinę dainą operoje
jome čia anksčiau suruoštą sporto
otynų camera — kambarys, ne- po adinėje savo profesijoje dakta- "Die \ eistersinger". Sis Brabmšventę. Jaunimui patiko. Tur but,
lidelė salė). Šiai muzikos katego- rat<) laipsniu atžymėtas fizikos so, tesu io Beethoveno tradiciją
klieriko J. Prunskio pakurstyti,
ijai priklauso įvairiausios šonu m o kslininkas. savo koncerto pro-iromanti liame periode, komplim a n e pagavę pamėtė aukštyn.
os, trio, kvartetai, kvintetai, seks- gra mai pasirinko tris klasikinės kuotas 1 ūrinys reikalauja tolygiai
Mokyklos direktorius P. Micke
etai ir panašaus nepilnai orkest- api mties sonatas smuikui ir for- tvirto a )iejų instrumentų įnašo.
vičius pranašingai pasakė: "Ma
j n i o sąstato veikalai, dažniausiai j t e * p ijonui. Pirmoji jų, L. v a n Be- Judresni >e ir audringesnėse sotai, smagu kai pamėto, bet
itliekami be atskiro vadovo — di-' etb oveno Sonata D-dur, O p . 12, natos \ etose Vasyliūnams tokio
kai aukštai išmeta, tai daugelis
•igento. Retas kuris žymesnių- Nr, I, parašyta ankstyvajame šio lygybės vaizdo n e visur pavyko
pamato". Jie turėjo galvoje Val
u kompozitorių nėra bandęs sa tita niško
kompozitoriaus kūry- pasiekti. Ir šiame veikale liko įsdemaro vyriausybės nusiteikimą.
ro kūrybinių jėgų panašiais kū- rx* ; periode. Tai giedrios nuotai- pūdis ;aip balsingumu, taip ir
iniais. Todėl kamerinės muzis ir aiškios forminės slinkties muzikin ; ekspresija dominuojan1929 m. vasaros atostogų me cos literatūra yra gausi ir įvairi, ko
riny*, kuri pats kompozitorius čk> fort pijono.
tu dalyvavau Palangoje kūno sigilinę muzikos mėgėjai kameri kū
Daug suyra , tarpe kitų, apibūdinęs kaip
Antrc e koncerto dalyje atlik- ją retkm
kultūros kursuose trečius metus kės muzikos veikaluose siekia « .
•įkalą fortepijonui su smuiko toje Ka io Viktoro Banaičio So- tDghi pfc
VI
(baigiamasis kursas). Laimingas žiūrėti ir išaiškinti
didžiųjų
yda", t u o norėdamas pabrėž- natoje 3-moll. pilnoje liaudiš- tus nškz
svajojau apie naujus mokslo me nuzikos kūrėjų intymiausias mu pa I
Pilnai u
ortepijono
reikšmę šiame kuri- k u n u o aikų bei Banaičiui chati I
tus.
Baigiant
kursus,
gavau zikines mintis bei
aptaroAvi
asmeniškų
e. Vąsyliūnų
interpretacijoje jraJcterin •ų lietuviškoms liaudies
švietimo ministerijos raštą, kad pergyvenimu Įspūdžius. Tokio? nyj
ir ketrir
Beethoyeno sonatos charakte- j dainom artimų derinių užuoši
esti atleistas iš U ž p a l i ų vid. m o  nuzikos klausovai tačiau beveik
:ika b u v o iškelta net kiek ir
mmų, i orėjosi nuoseklesnio įsikyklos mokytojo pareigų, kaip įiekada neskaičiuojami masinė risi
3314
daug ryškiai. Sonatos atlikigyvenin D ir gilesnio muzikinio
neturįs cenzo. G a v o ir dar keletas m s kiekybėmis. Pagarsėję chariz- '
negincijamai pirmavo Vyte- išjieškoj mo. Siame mūsų paslėpkursantų. Tai buvo Valdemaro natiški individualūs solistai a r ' 1
vyriausybės apsivalymas nuo ne ausesni orkestriniai bei chori- l i aiški, veikalo struktūrą iške- u a { »njs] ngo kompozitoriaus papageidaujamo elemento. Kadangi iiai junginiai patraukia nepaly- liai riti ir kompozitoriaus stiliui j žangios muzikinės faktūros kūripartija, nyje g! idi nepalyginamai daujau buvo laikomi baigimo egza inamai didesnius klausytojų bū- atii kinkanti' fortepijono
Piž
inisto technika »r jo tvirtas giau nr zikinės minties bei gro .-IIIHHHIIIII
minai, kursų vedėjas Janušaus ius. Nenuostabu tad, kad ir
ska
m b i n i m o būdas tą dar labiau žio, ne ju klausytoją pasiekė šį
kas nuvyko j švietimo ministe ;ruodžio 17 d. Jaunimo centre,
«
1
>rėžė. Izidoriaus kukliai švel- vakarą.
riją parodyti baigimo pažymius Ilhicagoje, Lietuviškosios televiziKone rto pabaigai svečiai moir įtik'nti, kad baigsiu ir gausiu os vien trumpą savaitę prieš di- nu s smuiko tonas nuskambėjo
kūno kultūros mokytojo cenzą. Ižiasias šventes suruoštas bosto- ;^ a i jg daugiau palydos, kaip ly- nininka pagrojo čikagiečių komT i č l a u atleidimas nebuvo at įiŠkių smuikininko Izidoriaus ir g»a teisio ansamblio dalyvio auto- pozitori 1 V. Jakubėno, J. 2ilešauktas. Turėjau ieškoti kitos jianisto Vytenio Vąsyliūnų kon-jrit< ;tu. Tai tačiau
nesutrukdė viciaus ir L. šimučio kūrybos
Šiuose
ertas"
tesu
vedė
vien
saujelę
rau!
vietos.,.Pagalvojau: .jeigu nebes m uikininkui
pasireikšti švelnes- smuiku .su fortepijonu.
tifiku vidurinei mokyklai, tai tu Stos mėgėjų ir V a ^ I r u n ų šei- nė.<iė vietose patratikTiu; lyrizmu technik niai bei muzikiniai maj bei
reikalavimų
soliniuose
riu tikti gimanzijai. Kitas depar mos draugų.
zesruų
muzikalumu.
tamentas gal apie m a n e skundo
I dalykuc ie Vytenis pasirodė kaip
neturi Taip ii buvo. Paskyrė j Tėvas jr sūnus, pastarais pa Po to sekė J. Brahmso Sonata jautrus Ir subtilus akorepaniato* ^lJlllliUliU

i

Zidoriaus ir Vytenio V asyliunų kamerines mu Jkos koncertas

K Meškauskas, J.
, V. N i u n k a , V. PetJ
uronas, R. Šarmaitis,
r B. Vaitkevičius. R e esas: V i l n i u s , L e n i n o

i

L\0

lir39

M A R I A N FATHERS
6336 So. Kilbourn Ave.
Chicago, H, 60629

I

šio n u m e r i o turinio:
u s "Krėvos sutarties
:ikslai ir jų įgyvendiybės", S. N o r e i k i e n ė
alstybės taryba ir burlitinės partijos 1918
e". V . Macijauskienė
avardžių forrnavimai.", A . A n d r i u š k e \ i no Lindės - D o b i l o
neną (I. M e n o speci!arojo straipsnio esaatskirą atspaudą ( 2 5
Straipsnio antroji dainta m ū s ų dar netuj metų
antrajame =
umeryje. E s a m e gavę
os straipsnio dalies
I .psl.) atspaudą: A.
ius "Julijono Lindės
pažiūros į m e n ą ( 2 .
ijos ir m e n o kūrėjas)".

įių

• i

N o r i u i d a l y v a u t i K a l ė d ų O k t a v o s šv. Mišiose ir m a
d o s e ir pi•ašau m e l s t i s i r a t n a š a u t i 5v. Mišias šiomis intei
ei j o m i s :
Padėka Dievui už 1977 metus
Padėka Marijai už globą
Padėka Dievui už ypatingas
malones
• Už Ketuvius Sibire
• Už persekiojamus tikinčiuosius
Lietuvo-le
O Už vai*
D Ypatinga intencija
• Prašaut laimingi; 1978 metų

•
•
•

V a r d a « , ]» v a r d e

[2
•
Q
•
•
•

Prašant sveikatos
PraSant ramybės Šeimoje
Prašant Lietuvai laisves
Prašant tikėjimo laisvės
Rusijoje
Prašant antgamtinės pagalbo
jaunimui
Prašant pasveikimo nuo
alkobcliano

•*.••......

I
Oktavai prideda • a k ą !
itntttiminiii

T Ų A I D A S , 1977 m .
i»ėn. Lietuvių
Leidžia

skautų

197'8 METŲ EKSKURSIJOS 1 LIETUVA

LSS T a r y b o s

sdaguoja Sof. Jelionie-

Q5

California Ave., C h i 60629.

Administruoja

S 6842

S.

VIENOS &\YAITĖS — Maskva — Vilnius — Leningradas:
Kovo 22
gegožės 4
balandžio 25
gegužes 9
balandžio 29
rugsėjo 17
ngaCįotž

Campbell

*go, 111. 6 0 6 2 9 . M e t i n ė
ta —

5

Bostono — New Yorko — Chicagos

d o l . , garbės

DVTEJ t S AVAICIU — Maskva — Vilnius — Leningradas •
Gegužes 28
liepos 16
birželio H
nigpiūčio g
liepos 2
ntgsėjo 3
gruod*o 24

>ai gražiai leido Izidoreiksti
kompozitorių
lyrinėmis
melodijodamas išbalansuotą ir
luzikinį foną.

Briuse

Visos grojpės VILNIUJE praleis po 5 naktis su dienos ekskursijoi
i Kauną ir Trakus. MOsą grupes bus lydimos prityrusių vadovu.
PIGIAUSI*OS GRUPINĖS KAINOS, galiojančios išvykimo laiku, 1
paskelbtos vėliau.
*
JETUVIU EKSKURSIJA I HAVAJUS K BOSTONO:
išvykst a LIEPOS 22, grįžta LIEPOS 14 — kaina tik • » « » .
(3 nakt:
rs San Prancisco, 7 naktys Honolulu, 3 naktys Las Vegas)
REGIS
rRACUAS VISOMS GRUPĖMS JAU PRIIMAME DABAR,

MARt UETTE PHOTO
SUPPIY

kreipkitės p
T R A N S - A T L A N T 1 C TRAVEL SERVICE
3 9 3 W e s t Broadw&>, p^». Box 116
^outb B o s t o n M a . 0 2 1 2 7 , TeL (617) 268-8764

:NYS FOTOGRAFAMS
R MĖGĖJAMS

Jstaigai vadovauja: Aldona Adomoniene ir Albina RodžHtnienf

»upyslte, pirkdami čia
n». Pasmaudofcite paa •rkteriant pasirink
OBis ypatingai progai.
baigtų foto nuotraukų
aa*. Atidaryta pirmad
ad. •akaraia 'Jd 9 »*1.

<«>«>

n
n
?eit 63rd Street n
PRotpect 6-8998 n
n
n
n
n
n
n
iWAG e and SONS Į nn
YPEWRTTERS,
I n
)DfG MACHINBS
s n
•ja, Parduoda, Taiso : •

r~i

metų patikima* j o m s :
patamavjmaa.
i
oae — 5 8 1 - 4 i n
Polaaki Bd^ OUoago

KNYG/1 YRA GERIAUSIA KALĖDINĖ DOVAI IA
MŪSŲ MAŽIESIEMS
DIENA PRTJS E2ERO, A, Baronaa. Pasakaite
DU DBĮAUGAI, V. Prackienė-Vaitkevičienė. Apysaka
GABRĮ UKO UŽRAŠAI, J. švabaitė-GyHenė. Apysaka
KALNI-OSE. Milda Rvietytė. Pasakos.
KALEI)INR DOVANA, B. Pūkelevičiūtė. EUiuota pasaka
KISKU<5IO VARDINES, St. Džiugas. H-ji laida. Eilėraščiai
KETURJ VALDOVAI, S t Džiugas. Pasaka
KAIP J LLGIUKAS VftlO IEŠKOJO, N. Jankutė. Pasakojimai
LABA£5 RYTAS, VOVERE, J. Mindga. EilėraAČiai
LAUM15 DAUMfi, St. Petersonienė. Pasaka
MA2I ŽINGSNIAI, Pr. NaojokaitM. Pasakojimai
MESKIŪKAS RUDNOSIUKAS, Vytė Nemunėlia EU. pasaka
PARKiVS A N A P U S GATVfiS, D. Bind<jkienė. Apysaka
PUPUC•IO PASAULIUKAS, Ona Mikailaitė. P a i k o s
SAULl JTfi DEBESCLIUOS. L. Žrtkevičiua. Eilėraščiai
VY3KIJPO KATINAS, C. GrinceviciuB. Pasakos
Pa3 žyroėjua kvadrate norimas knygas iSklrpti Ir siųsti:

I

1>R AUGĄS, 4 M I W. flBrd S t , Chicago, CL 00629.

|

U i p t M t a t t t t ą prUM 98 tmtą
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$3.00
»4.0O
$3.00
$3.00
$1.90
$2.50
J2.50
$2.50
$2.50
S5.00
$2.00
$3.00
$3.00
$4.50
$1.50
$2.50
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OBAUOAB - MOKSLĄ*, MKNAD, LJTKRATUIU

šeStedienk, 1977 m. gruodžio mto. 24 d,

palietusi vargšo. Žmogus priartė
jo prei rūstaus aviganio ir prabi
lo tais pačiais žodžiais: "Mano
žmona šiąnak pagimdė kūdikį, ir
aš noriu pakurti ugnį, kad sušil
dyčiau naujagimį.

MOŠŲ VEIKLA

Piktasis piemuo, žinoma, į varg
šo prašymą būtų atsakęs nei
giamai, jei nebūtų matęs, kad
pikti šunys jo nepuolė, avys ne-|
sujudėjo ir mirtį nešanti ietis jo
nepalietė. Tad piktai suriko: "Imk
ir neškis ugnies kiek nori".
Tačiau laužą s jau buvo beužgęstąs ir tik didelė krūva žarijų.
žėrėjo tamsoje. Vargšas žmogelis
neturėjo nei kibiro, nei kastuvo,
REDAGUOJA 8T. SEMTAIEV&. 6507 TROY ST., CHICAGO, I-LL., 60629. TEL6F. 925-5068
nei kito kokio įrankio žarijom pa
semti. Tai matydamas, aviganis,
dar kartą piktai ir su ironija rik
telėjo: "Imk ir neškis žarijų kiek
kol tolumoje išvydo ugnį. Prie- Į ., "-,»
jęs, pastebėjo, jog aplink degantį
2mogutis, nieko nelaukdamas,
laužą daugybė avių sugulusios,
kurias saugojo senas aviganis. Ta pasilenkė ir, plikom rankom pa
STEFANIJA STASIENĖ
čiau dar labiau priartėjęs, paste sėmęs žarijų, susipylė jas į savo
bėjo, kad prie piemens kojų mie apsiausto kišenę, lyg tai būtų
Po Advento tylos ir viltingo nakties prasmę, o mūsų širdžių ga trys dideli šunys. Tie pabudo, obuoliai, o ne degančios žarijos.
laukimo, Kalėdų naktis suspin- ir akių šviesa, kuri leidžia mums plačiauriai išsižiojo, lyg norėda Tai pastebėjęs, aviganis negalė
duliuoja nauja šviesa. Tai šviesa, pažinti nepaprastą Dievo meilę, mi jį praryti, tačiau nė amt Pik jo suprasti, kas čia darosi, kokia
kurios spinduliu gimsta Dievo gėrį ir atlaidumą.
ti šunys, savo aštrius dantis ro nepaprasta naktis, visur malo tik
sūnus žmogumi ir atneša j šią
Tokią paslapčių naktį, kurio dydami, liko sustingę ir nejudą, gailestį, atlaidumą ir meilę. Ne
žemę naują gyvenimą, ramybę ir je prabyla žmogaus širdis ir vis kaip iš akmens iškalti.
iškentęs, klausia pakeleivio: "Ko Trys Karaliai garbina gimusį Kristų
laimę. Gimusis Kristus skelbė ra- ką atleidžia, gal geriausiai pavaizkia čia naktis?" Tačiau vargšas
mybę, taiką ir draugystę geros va- j duoja garsioji švedų
rašytoja
Dabar žmogus panoro visiš į tai jam tik tiek teatsakė: "Nega
lios žmonėms. Jo amžiną grožį, | Selma Lagerloef savo legendoje kai prie ugnies prieiti ir pasiim liu tau pasakyti to, ko pats ne avies kailį naujagimiui suvystyti.
to keletą žarijų, tačiau avys taip matai". Toks atsakymas jo nepa Taip sužadinęs gailestį savo šir
Jo tikslo kilnumą bei meilę jau apie Kristų.
Šią legendą aš ir noriu čia išti buvo glaudžiai sugulusios, jog ne tenkino ir jis, palikęs savo avių
čiame ir šiandien. Tačiau tikrą
buvo įmanoma praeiti. Tada jam kaimenę, iškeliavo kartu su pa dyje, jis staiga praregėjo ir dabar
jį šios šviesos džiaugsmą pajusi sai priminti.
Gyveno kartą vargšas žmogus, nieko neliko, kaip avių nugaro keleiviu, kad pamatytų, kur šis matė tai, ko anksčiau nematė, ir
me tik tada, kai m\isų širdys
skleis meilę ir ją dalinsimės su kuris tamsią naktį išėjo ujnies mis eiti prie ugnies. Taip jis ir paslaptingasis žmogus gyvena. Po girdėjo tai, ko anksčiau negirdė
savo artimaisiais, kai šią kalėdi parsinešti. Taip jis ėjo nuo vie padarė. Avys gi gulėjo, kaip ne neilgos kelionės, jis priartėjo prie jo. Dabar jo akyse visa grota spin
nę šilumą ir šviesą skleisime to nų lutų prie kitų, sakydamas: gyvos ir net nekrustelėjo.
uolos, kurios grotoje buvo radęs
dėjo nepaprasta šviesa, o nauja
liau nuo savo durų — kaimynys "Mano žrnona pagimdė šią nakpastogę vargšas žmogelis su savo
Tačiau
jau
beveik
priėjęs
prie
tėje, parapijoj,
organizacijose, tį kūdikį, ir aš noriu pakurti ugžmona ir naujagimiu. Pamačius gimį supo būriai angelų, kurie
ugnies,
pastebėjo
aviganį,
kuris
Į nį, kad naujagimį sušildyčiau!"
darbovietėje ir 1.1
šių vargšų gyvenvietėje tik pli- skambino arfomis ir giedojo himNe vien tik spinduliuojančių į Tačiau buvo pats vidurnaktis, piktu žvilgsniu sviedė savo ietį į kas,
šaltas uolas, jo širdis su-1 nus gimusiam Viešpačiui, kuris į
eglučių šviesa ar akį veriančios visi miegojo ir niekas durų ne- artėjantį vargšą. Tačiau mirtį ne
gatvių reklamos sudaro Kalėdų' atidarė. Taip jis klajojo tamsoje, šanti ietis staiga pasuko į šalį ne- minkštėjo ir jis pasiūlė vargšui I pasaulį atnešė taiką, ramybę ir

NAUJA ŠVIESA ŠVIEČIANTI NAKTIS

Bretonų skulptūra (Piougonven)

meilę. Tada aviganis suprato, ko
dėl šią naktį jis prie ugniavie
tės pajuto gailestį, atlaidumą ir
artimo meilę.
Šį nepaprastą džiaugsmą išgy
venęs, suklupo ant kelių ir už vi
sa tai dėkojo Dievui.

— ALIAS (Amer. Liet inž. ir
Arch. Sąj.J Moterų p a g a l b i
vienetas turėjo savo susirinkimą
Lilės Juzėnienės namuose. Palos
Heights, 111. Atidarė pirm. Gintra Narienė, pakviesdama pirmi
ninkauti Stasę Semėnienę ir se
kretoriauti Aleksandrą Eivienę.
Pakviesta pakalbėti apie šokį,
balerina Violeta Karosaitė visas
nustebino savo žinių bagažu, hu
moristiniu perdavimu ir įdomia
kalba, nors pradžioje ji ir pabrė
žė, dar niekad nekalbėjusi (duo
sime jos pokalbio ištisą santrau
ką). V. Karosaitę pristatė Aldona
Klygienė (kalba irgi atspausdin
ta atskirai).
Po paskaitos vyko susirinkimas
su einamais reikalais. Pirm. G.
Narienė pareiškė viešai didelę
oadėką valdybos sekr. Lilei Juzėnienei už jos nepaprastą pasidar
bavimą ir organizacinio susiklau
symo supratimą. Trumpu žodžiu
nuoširdžiai dėkojo buv. valdybos
narėms buv. pirm. Irena Bematavičienė ir linkėjo naujai pirmi
ninkei su energinga valdyba (vi
cepirm. Bronė Nainienė, ižd. Bi
rutė Vanagienė ir narė Aldona
Klygienė) sėkmės. Nežiūrint net
kelių renginių tą dieną, susirin
ko gražus būrys narių.
Įdomi buvo ir pati pabaiga.
Iki vėlų išnaktų buvo daug kal
bėta, karštai diskutuota apie pra
ėjusį simpoziumą, literatūrą, lau
reatą Merą, premijuotą romaną
ir paskutiniausias aktualijas. Prie
vaišių stalo ilgokai dalintasi
kultūriniais įspūdžiais.

Tad ir mes turėtume sušukti:
"O Dieve, Tu iš tikrųjų sukūrei
— Ramunės
Motiejūnaitės
šią naktį, šviečiančią nauja švie tiems diplomatinio korpuso napįešiniai ir aliejinės tapybos dar
sa".
bai buvo parodyti lapkričio 26 d.
Inidijoje, Nevv Delhi, gyvenanriams ir jų šeimoms.
Šią privačią parodą, kurioje
žių darbų ji atliko ir dar daug
dar
buvo išstatytos labai vertin
atliks.
gos vieno indo senovinės bei mo
Pristatyta vicepirm. Genovai dernios brangenybės, surengė sa
tė
Kaneb. Ji yra veikli sąjungie- vo namuore belgų diplomatas
Violetas Karosaitė pradėjo ba nę International Trio dar ir da- peroje bei Dainavos pastatymuotė,
choro vedėja. Moterų sąjun Jaoaues Godrin su žmona. Paro
leto studijas pas Simą Velbasį bar plačiai reiškiasi ir važinėja į se, o taip pat ji neužmeta ir savo
gos atstovė Pasaulio lietuvių ka- dos kvietime pažymėta, kad Ra
Chicagoje. Vėliau lavinosi pas po visas mokyklas ir kolegijas, asmeniškų koncertų.
sumanymas įkurti I talikių moterų organizacijoje.
kuo- ji mintis
ALRK
moterų
sąjungos
munė Motiejūnas studijavo me
BerniceHolmes. Dalyvavo dauge Šios programos tikslas yra supaAldona Klygienė
centrinę moterų organizaciją. Iš
G.
Kaneb
pasveikino
konsule
pų
atstovių
gausiame
suvažia
ną Los Angeles ir Paryžiuje.
ly mokykios pasirodymų.
žindinti studentus su visokiais
vime rugpjūčio 20 d. 37-me sei tos kuopos buvo jau devynios bei visus susirinkusius ir perdavė
G/tvusi pirmą profesionalų dar pasaulio tautų šokiais. Jiems tar
me, VVorcester, Mass. nutarta pa centro pirmininkės. Ir dabar de linkėjimus iš VVorcester, Mass.
Gatevvays
iai su Aqua Follies, apvažiavo vi pininkauja LTrbin
Konsule pasveikino pirmininkė MADA IR IŠRADINGUMAS
gerbti vieną labiausiai pasižymė šimtoji — Julė Mack, išrinkta
Educational
Program.
Dirbtinas zamšas, šiame kraš
są Š. Ameriką. Atsiradusi Hollyjusią lietuvę moterį. Visos vien antrą kartą. Linkime jai sėk ir įteikė žymenį su jrašu 'Geriau
te
amerikiečių vadinams "Ultrawoode, nutarė ten pasilikti ir tęs
siai lietuvei moteriai", o Murray
balsiai nutarė, kad iškiliausia lie mingai eiti tas pareigas.
Šiuo metu Violeta Karosaitė
ti baleto studijas su išgarsėjusiu dirba su modernaus šokio kom
įteikė gėlių puokštę. Skautinin- suede", buvo išrastas vokiečių ir
tuvė moteris yra mū:ų visų my
Juzės
Rauktytės
—
žymiu mokytoju bei šauniu šo
kių draugovės ir Aušros Vartų jie vartojo jį įvairiems minkštiems
lima gen. kons. JUZĖ DAU2panija, kuri vadinasi Richard
Daužvardienės
darbai
tunto vardu pasveikino v. s. Alė baldams apmušti. Toji medžia
kėju — Mozdkino globotiniu
VARDIENĖ.
Arve
Connection.
Mūsų
Violeta,
Namikienė ir įteikė dovanėlę. ga buvo atnešta į Paryžiaus ma
(įprotege) — Leon Varkas.
Tada
kalbėjo
pati
centro
pirm.
•
Tas
nutarimas
buvo
įvykdytas
dų salionus vieno japono madų
kaip darbšti bitelė, nuolat užsi
Čia Violeta susipažino ir su ėmusi.
gruodžio 4 d. 2 vai. Jaunimo cen Julė Mack. Ji labai gražiai nupa- J Giedrininkių vardu kalbėjo sol. kūrėjo, bet tik amerikietis —HalJaunučiu Puodžiūnu, kuris Holtro kavinėje, Chicago, 111. Buvo šakojo konsulės gyvenimą nuo Dalia Kučėnienė. Jautriais žo ston — buvo tas, kuris tikrai pla
lywoode plačiai reiškėsi ameri
Ji moko modernaus šokio
suruošti jos pagerbimo pietūs. J pačios vaikystės, kadangi jos abi džiais pasveikinusi, įteikė adresą. čiai paskleidė tą švelnią, plauna
kiečių scenoje bei filmuose. Jiedu Ruth Page Foundation, kuri yra
Konsule apie Mot. sąjungą
kavinę buvo susirinkę 120 są- gyveno VVorcester, Mass., visai
mą medžiagą, 1972 m. pavartoda
pradėjo kartu repetuoti ir pasiro viena pačių žymiausių amerikie
jungiečių, jos giminių, viešnių kaimynystėje. Gražiai atsiliepė
Pabaigoje prašneko pagerbia mas savo lengvai, elegantiškai
dyti amerikiečiams bei lietuvių
bei svečių. Jie norėjo ją pagerb apie jos tėvus. Jie ne tik auklėjo moji gen. kons. Juzė Daužvar sukurtiems drabužiams. Ypač
scenoje. Būdama Kalifornijoje, čių šokio mokyklų Chicagoje. Ji
ti ir išreikšti padėką didžiai ko savo vaikus gražioje lietuviškoje dienę. Pirmiausia padėkojo už do efektingas yra jo sukurtas sijonas,
Violeta Karosaitė buvo taipgi pri taipgi moko Hyde Park Comvotojai už lietuvybę ir tiesą. Už
vanas, sveikinimus ir už visą pa kuris yra apsisupamas su "cashimta į Santa Monicos Baleto kom munity Centre.
dalyvavimą visuose suvažiavi dvasioje, bet ir kaimynų mergai rengimą. Trumpai papasakojo mere" vilnoniu aukšta apikakle
paniją, o taipgi daug Šoko graikų
muose ir atstovavimą lietuviams tes ragino mokytis, skaityti lietu Moterų sąjungos kūrimosi istori- j megztiniu ir su tos pačios meSpraktuko pastatymuose Ope
teatre Los Angeles mieste.
kitataučių tarpe. Jos darbai ir kal viškas knygas, priklausyti lietu ją. Pirmoji moterų žadintoja bu-įdžiagos pritaikytu apsiaustu. Steros rūmuose ir McCormic Place
viškoms organizacijoms. Kartą vo Antanina Jakaitytė. Tai skais- j phano sukurtos tos pačios spalvos
bos žavi kiekvieną tikrą lietuvi.
Chicagos Lietuvių bendruo dalyvauja jau visa 11 metų.
Julės tėvelis, parėjęs namo, pasa ti asmenybė Amerikos lietuvių i .pušnys (aukšti batai) užbaigia
Tik įėjus į salę gen. kons. J.
menė pasiūlė Violetai Karosaitei
Violeta Karosaitė labai aktyvi
Daužvardionei, ją pasitiko rengė kė: "Sutikau gražią, mandagią judėjime. Pirmoji Moterų sąjun-j Švelnią zamšinę visą aprangą.
ir Jaunučiui Puodžiūnui gastro
jos ir papuošė gėlėmis. Konsule mergaitę ir kieno ji yra?" Mama gos pirmininkė buvo Uršulė T. į
lietuviškoje dirvoje. Per dešimtį
les po visas didesnes JAV-ių bei
— Daukantienė.
norėjo susipažinti su kiekviena atsakė: "Nagi, Raukčių Juzė". Ir Jokubauskaitė
metų nenutraukė ryšių su Jau
Dar
ir
dabar
ji
yra
garbės pirmi narė. Cicero, 111., Moterų sąjun
Kanados lietuviškas kolonijas.
tokių gražių gyvenimo trupinė
atėjusia
ją
pagerbti
ir
prie
kiek
ga yra išvariusi platų i r -griu
nučiu Puodžiūnu ir dalyvauja
vieno stalo dėkojo už atvykimą lių papasakojo su humoru ir rim ninkė, priklauso 5 kuopai. Ir šia kultūrinį visuomeninį barą^AmeGastrolės buvo labai sėkmingos jo mokyklos spektakliuose, taipgi
Violeta KaiYKaitė
sąjungietėms. skautininkėms, gied- tai. Juzė dainavo, deklamavo, or me pagerbime dalyvavo viena iš rikos lietuvių katalikų dffVSje.
puikiai pavyko. Po paskutiniojo
Nuotrauka
Vaclovo
Noreikos
matome ją šokančią Lietuvių orininkėms. vyčių ir Don Vamo ganizavo chorus, o vakarais mo pirmūnių —1918 m. buvusi cen Daug prisidėjo prie Lietuvos pa
spektaklio Chicagoje, abu nutarė
tro pirmininkė — Augusta Jakaiposto atstovams.
kė
vaikus
lietuviškai.
Daug
gratė — Šatkienė, 2 kuopos veikli ramos bei laisvinimo bylos. Pa
čia ir pasilikti, pagauti gyvo lie
linkėjo ir toliau sąjungietėms
Parengimo popietę pradėjo ir
tuviškojo .pulso. Jaunutis Puo
dirbti kilnius darbus ir stiprinti
pravedė "Moterų Dirvos" re
džiūnas atidarė savo baleto mo
savo organizaciją naujomis na
daktorė Dalė (Vaikutytė) Murrėmis.
^
kyklą, o Violeta Karosaitė buvo
i ^^%«
^1
ray. Ji pakvietė prie garbės sta
Konsulės kalba palydėta gau
lo gen. V-nsulę Daužvardienę,
priimta į Chicagos Lyric Opera
K
"
*
'
j
siais
plojimais ir atsistojimu, o vė
centro pirm. Julę Mack, vicepir.
Ballet Co. Po operos sezono su
Hf
* jfli
Er i
jfl
liau
sugiedotas Lietuvos himnas.
Genovaite Kaneb (abidvi atvyku
Chicagos Baleto kompanija, gas
Pagerbimo geru pasisekimu rū
sios iš VVorcester, Mass.) ir cent
troliavo plačiai JAV-ėse, Kanado
pinosi:
valdybos narės — Marie
ro raštininkę Marie Panavas. Pa
Panavas,
Marija Druktenis, Maje ir net Pietų Amerikoje. Su šia
sveikinu"; visus atvykusius, pa
Į ry Mineikienė, 111. direktorė M.
kvietė kun. J. Kuzinską sukalbė
kompanija išdirbo 7 metus, o
Genienė, apskrities pirm. Ona
ti invokaci'iį. kuri buvo reikšmin
su International Ballet Co. 4 me
Paurazienė, Gr. Meiluvienė, Sofi
ga ir pritaikyti tai dienai.
tus.
ja Diržienė, Em. Vilimaitė, J.
Po pietų, D. Murray pristatė
Rotsko.
,,
—^'
^^^^^•*^^M
Po paskutiniųjų gastrolių, Vio
sąjungjetč'ns naujai išrinktą cen
Padėka priklauso tiems, kurie
leta sudarė trio — su Richard
tro pirm. Tulę Mack. Suminėjo jos
prisidėjo
pinigine dovana: Stanai
i
JR**
gabumus
ir
darbus.
Ji
yra
gailes
čiai ir D. Petkus, Marųuette.lai
Arve ir Mimi Rozak ir perėjo
tingoji
sesuo
—
chirurgijos
spe
dotuvių
direktorius, o be to vi
į grynai modernaus šokio meną. Po Violetos Karosaitė* paskaitos «u <Ji iŠ, k.: V Karo«wilte. Nijole Banienė, Vida
cialistė
ir
5
kuopos
pirm.
Tą
kuo
soms
kuopų
pirmininkėms, ku
Keblinskienė, Meilutė Rulienė: U-te eii' <• iš k Rimtė Vanagienė. Lina 2itTrio turėjo gerą pasisekimą.Suda- kiertė. Aldona Klygienė. Bronė Nainienė, pirm. &intr Nariene ir Vilhelmina pą galima oavadinti Moterų są- r,fv kons. .1. P*u>\ nHi.>m-v pagerbime prie «,irh,v vtain *wii iš k.: c. pirm. rios darbščiai pasidarbavo..
a
Jul» Mack. ' Da»>T.;>r<ii»tv ir *-icppi»-m t,"r>n\»\tf- K3«<-+> Vuotr. L. Meilaus
\r,V;
rę kitokią programą ir pasivadi Lapienė. V. Karosaitė paakaiU
ALIAS moterim* Chicajcoie. jungos lopšiu, nes ten kilo pirmoGr. Meiluvienė

VIOLETOS KAROSAITES KELIAS Į ŠOKĮ
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