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įame numery:
Vysk. A. Deksnys: Duokite mums
alyvos.
Prof. A. Liuima: Esame dvasinio persi
laužimo išvakarėse.
LKMA suvažiavimo paskaitų bei kitu
jo renginiu skerspjūvis: V. Rimšelis, A,
Rubšys, A . Maceina, F. Palubinskas;
J, Meškauskas, T. Valiaus parodos
atidarymas, literatūrine vakarone.
Jorge Carrera Andrade eilėraščiai.
Įspūdžiai iš T. Valiaus parodos.
Svečias iš Parvžiaus.
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LKMA SUVAŽIAVIMO DIENOS CHICAGOJE
Paskaitų ir kitokios programos
skerspjūvis nuo rugpjūčio
31 d. iki rugsėjo 2 d.

VILNIAUS UNrVERSITETO
TEOLOGIJA

Pirmasis paskaitininkas buvo
kun. dr. Viktoras Rimšelis, tema
„Teologija Vilniaus universite
te". Pažymėjo, kad viduramžiuo
se visi universitetai turėjo filo
sofijos ir teologijos padalinius. Ki
ti mokslai buvo pasiruošimas fi
losofijai ir teologijai.
Vilniaus universitetas įsteigtas
JUOZAS PRUNSKIS
irgi 1579 m. dėl teologijos. Tada.
jei nebuvo teologijos, nebuvo ir
universiteto.
Kaip kitados iŠ įvairių Euro ATIDAROMASIS STUDIJŲ
Karaliaučiuje buvo sudarytas
POSĖDIS
pos kraštu plaukė j Vilniaus uni
protestantų
idėjų plėtimosi cent
versitetą profesoriai ir studentai,
Iškilmingą
posėdį Jaunimo
ras,
kur
buvo
įtraukti Rapalio
taip Darbo dienos savaitgalį į centro didžiojoje salėje, kur sce
nis, Mažvydas ir kiti gabūs lietu
Chicagą sugužėjo mokslo mylė na daii. Adolfo Valeškos rūpes
viai. Protestantizmas tiek išplito
tojai į Lietuvių katalikų mokslo čiu buvo papuošta Vilniaus uni
Lietuvoje, kad situacija susirūpi
akademijos XI-jį suvažiavimą, versiteto vaizdu ir vysk. Protoseno vysk. Protasevičius ir kara
skirtą paminėti Vilniaus univer vičiaus portretu, pradėjo LKMA
lius.
siteto 400 m. sukaktį.
Chicagos židinio pirm. kun. V.
Atremti protestantizmo pliti
Iškilmės prasidėjo šv. Mišio- Bagdanavičius. Pabrėžė, kad Vil
mą buvo pakviesti jėzuitai. Jie
mis Jėzuitų koplyčioje. Jas auko niaus universitetas, kaip didysis
skubėjo steigti mokyklas, o Vil
jo iš Europos atskridęs vysk. A. mūsų kultūros centras, reikalin
niaus universitetas ėmė reikštis
Dc-ksnys drauge su LKMA pirm. gas plačių studijų. Pakvietė
| stipri u teologijos dėstymu,
kur
prof. A. Liuima, prel. V. Balčiū LKMA pirm. prof. A. Liuima
buvo griežtai laikomasi Bažny
nu, kun. dr. V. Gidžiūnu, kun. oficialiai atidaryti suvažiavimą.
čios suvažiavimų nuostatų, ku
Pirmininkas prof. Liuima per
St. Yla.
rių tais laikais, kovojant su liudavė sveikinimus prof. J. Ereto,
teronizmu, buvo gausu.
Duonos ir vyno aukas atnešė vieno pirmųjų LKMA narių. Pa
Vysk. A n t a n o I) e k s n i o žodis LKMA suvažiavimo
Teologinės studijos Vilniuje bu
atida rymo mišiose, lietuvių jėzuitų koplyčioje, Chicagoje, VI. Rudienė ir prof. dr. K. Pa brėžė Vilniaus universiteto svarvo pagal Ispanijos pavyzdį, kur
bedinskas.
rugpjūčio 31 d.
| bą mūsų dvasinės kultūros ug Chkagos lietuviškojo Jaunimo centro Didžiosios salės scenos dekoracija
buvo vertinamas humanizmas.
Pamoksle vysk. A. Deksnys dymui. Dėkojo suvažiavimo ren Lietuvių katalikų mokslo adakemijos vienuoliktojo suvažiavimo, skirto Vil Iš Ispanijos universiteto atėjo te
•fftf tik skaitytoje evangelijoje mintis yra karalienė žmogiškųjų priminė reikalą
rūpintis, kad gėjams, mecenatams, paskaiti niaus universiteto 400 metų sukakčiai, dienomis. Projektas daii. Adolfo ologinis atgimimas, kur scholas
girdėjome verkiant j
prašymą: sprendimų. Ji žmogui suteikia do
atsistojimu
mums nepritrūktų veržlumo iš ninkams. Pakvietė
Nuotr. V. Noreikos
tinė kryptis jungėsi su pozityviais
Valeškos.
..Puokite mums alyvos, nes mū vaną daryti teisingus sprendi
pagerbti
nuo
pereito
akademijos
mintyje,
moksle,
kaip
evangelišaltiniais.
šį žibintai gęsta!" (Vlt, 25, S)mus ne vien tą valandą, kai pro
suvažiavimo mirusius narius:
į
jos
mergaitėms
pritrūko
alyvos.
Pirmieji teologijos profesoriai
| Tą patį.dar labiau gąsdinanti tas jos atsiklausia, išmintis pra
F
kun. dr. K- Matulaitį, kun. dr.
u
i
'
"
.
i
Išminties
žibėjimas,
kaip
skelbia
Vilniuje
buvo ispanai. Pirmais
šauksmą girdime ir šiandien, tik mato taip pat geras ar blogas
. . , '
V
• • F. Gurecką, dr. Pr. Manelį, dr. žadama. Nelaidojama meilės, bet jėzuitų provinciolą, dr. J. Jerome
univ. metais Vilniuje buve 4 te
rfc alegorijoje, bet tikrame gyve pasekmes jo elgsenos ar jo darbų. Išminties Knyga, tebus neužgesi VI. Juodeiką, prof. A. Senną, dr. ugnis nekurstoma gęsta. Kol pa- ir dr. A. Liulevičienę.
ologijos
profesoriainame.
namas.
Išmintis
yra
amžinosios
Kas gi yra toji išmintis? Kny
Gr. Valančių, dr. P Mačiulį, kun. ys nenumirėm. kiti nepalaidos.
I
Garbės
prezidiumą
pakviesti
XVI šimt. Vilniaus teologijost
', „Duokit mums alyvos!"' — gose, enciklopedijose rasime daug Dievo išminties ir veiklos atspin J. Zeliauską, dr. Radzivaną, prof.
Turime savęs atsiklausti — ar
šįukia šiandien ne paikos mer ir įvairių jos aptarimų. Senajame dys.
fakultete
dirbo 4 profesoriai ispa
A. Varną, prel. M. LTrboną.
mes. mokėję gyventi varge, mo vysk. V. Brizgys, vysk. A. Deks nai, 2 anglai, 2 belgai, 1 portu
gaitės, be išdidžios ir turtingos įstatyme Patarlių knygos au
Šiais laikais yra pavojaus, kad
Atkreipė dėmesį, kad gyvena kame gyventi ir prabangoje? Yra nys. d r. S. Bačkis, prof. P. Rabi galas, 1 čekas, 1 austras.
valstybės.
torius leido pačiai išminčiai sa žmogus, per daug pasitikėdamas
me naujos kultūrinės sąvartos dvasios galiūnų, kūrėjų ir trem kauskas, prof. A. Liuima, gen.
Į Tą patį kartoja politikai, moks ve išreikšti žmonių kalba. Ji
Krokuvos universitetas neturė
šiuolaikiniais atradimais ir išra laikotarpyje.
Naujosios
eros tyje, tik ar nėra jie šaukiančių kons. J. Daužvardienė, inž .A. jo pilno teologijos kurso. Tada
lininkai — ekonomistai bei visi taip save apibūdina: "Aš, iš
dimais, ims manyti esąs sau pa
t9S energijos vartotojai.
Rudis, prel- J. Kučingis, Lojolos tik viename Vilniaus universite
mintis, protingai apsireiškiu su-1 kankamas ir nejieškos aukštes skirtingumas bus didesnis, negu tyruose balsas?
buvo skirtuma> tarp Viduramžių
^Pažangiosios valstybės ruošėsi radusi paslapčių žinojimą. Ma
univ. prezidentas, R. Baumhard, te Lietuvos—Lenkijos valstybėje
Ar nėra Apvaizdos įspėjimas,
sukurti besaikį gerbūvį, kurį žmo nyje glūdi patarimas bei supra-1 nių idealų. Ateities pasaulio liki ir Naujųjų amžių.
prel. VI. Tulaba, prel. A. Bačkis buvo pilnas Teologijos fakulte
nijai pažadėjo mokslininkų išra timas. — tame yra mano stip mas bus labai nesaugus, jeigu bū
Pacitavo tekstą iŠ už geležinės kad dolerio vertė nukrito du treč
tas.
simos kartos nebus išmintinges
(ne visi buvo atvykę).
dimai ir technika. Kas čia kaltas, rybė" (Pat 8,12,14).
uždangos, kur jaučiamasi, kad daliu. Medžiaginės vertybės nyks
Vilniuje teologija buvo gyve
kad jie apsiriko ir neapsižiūrėjo:
Senasis Testamentas apreiškia nės.
lieka vieni, kur dūsaujama, jog ta. Lietuvoje kovoja už gyvąją
Raštu sveikino prof. S. Vardys. nimiška, čia rado atgarsio hu
staiga ju didingi planai nevyksta taip pat ir išminties kilmę šiais
Po pamaldų prof. A. Liuima laidoja juos dar nenumirusius,
kryptys. Įpareigoji
dvasią, dabar atėjo mūsų eilė.
Sveikino žodžiu vysk. V. Briz manistinės
taip, kaip buvo laukta.
žodžiais: „Aš esu įstatyta nuo padėjo vainiką prie paminklo žu laidoja nihilizmo jūroje. Bet pa
mas laikytis šv. Tomo nereiškė
Į suvažiavimo darbo prezidiu- gys, inž. A. Rudis, Linkėjo sek
J lt pradėjo skystis ir kitus gąs amžių... Viešpats turėjo mane sa-1 vusiems už Lietuvos laisvę. Visi laidoja tik tuos, kurie numirę.
draudimo domėtis kitomis kryp
dinti, kad jų žiburiai jau ima vo kelių pradžioje, pirma negu j sugiedojo Lietuvos himną.
Tikėjimo nelaidoja, jei jo neišsi- mą pakvietė kun. L. Zarembą,Imės suvažiavimui.
timis.
gfcsti, o dar daug nenueito kelio yra ką nors padaręs nuo pat'
Mokymo būdas Vilniaus uni
iki pažadėto
žemiškojo rojaus pradžios" (Pat 8.23 a 22).
versitete taipgi perimtas iš ispa
vartų. Ar kaltas čia mokslas? Ar
Dar aiškiau išmintis apibrė
nų. Buvo naudojamas diktavimo
kalta pati pažanga, per greit su žiama Išminties knygoje, kur sa
metodas, nes profesorius geriau
karusi dar nelauktą dalinį gerbū- koma: „Išmintis yra amžinosios
paruošia paskaitas, o studentai
vp O gal kalti tie, kurie pakan šviesos atspindys, Dievo veiklos
gali prašyti paaiškinti neaiškius
kamai tos alyvos turi ir sako: veidrodis ir jo didybės paveiks
dalykus. Diktavimo būdą Vil
„Mūsų turtas ir darbas irgi yra las" (Išm.7,26). Taigi, išmintis
niaus universitetas naudojo iki
vertas savo užmokesčio". Tikro yra kažkas daugiau negu žmo
XVIII
šimt. vidurio.
atsakymo jieškokime toje parabo gaus intelektas ar protas.
Anais laikais teologija buvo
lėje, kurioje Kristus yra atidenKartais intelektualiai žmogus
dėstoma pagal Tridento susirin
gfs nematomą paslaptį.
iškyla į genijus. Bet kiek yra bu
kimo metodus. To laikėsi ir Vil
» Palyginime yra piešiamas /mo vę ir yra genijų (mokslo ir me
niaus universitetas. Buvo pole
kaus pasiruošimas ir jo troški no srityje), kurie stokoja praktiš
minės (dabar apologetinės) te
mais nusėtas kelias į jo amžiną kosios gyvenimo išminties.
ologijos katedra, kurios uždavi
ją paskirtį, kuri visiškai bus įvyk
Vatikano II Susirinkimas, ste
nys apginkluoti studentus gintis
dytą, "kai šio gyvenimo durys jau bėdamas ir kartu džiaugdamasis
nuo protestantų priekaištų. Kai
biis užsklęstos. Vien troškimu Ir mūsų laikų didele mokslo pažan
kurie kitataučiai profesoriai Vil
t$>ro tačiau negana. Žmogus vi- ga, labai susirūpino vienašališ
niuje išmoko lietuvių ir lenkų
<4 laiką turi budėti ir turėti pa ku tiesos jieškojimo metodu.
kankamai tokios „alyvos", kad iš „Gaudium et spės" pastoralinė
kalbas, dalyvavo disputuose.
jos kilusi šviesa, rodanti jam ke je konstitucijoje tą vienašališku
Lenkijoje ir Lietuvoje XVI
lią ir naktį ir sutemoje, per anks mą nusako taip: „Šiuolaikinė
šimt. buvo daug aktualių, kont
ti neužgestų.
roversinių klausimų. Pvz. komumokslo ir technikos pažanga sa
' Ko labiausiai stokojo vadina vo metodų galia nepajėgianti pa
nijos priėmimo būdas. Kristaus
mos paikos ar neprotingos mer- siekti giliausiųjų daiktų priežas Gausi t i n i m u kraliku mokslo su\a>la\imo auditorija 'aunlmo cemro
is "TevlSkės žiburių" redaktorms kun. dr. Pr. Gaida, prel. K. Dabuvimas Eucharistijoje. Šventųjų
įitės, kad negalėjo pasiekti sa- čių, gali linkti į tam tikrą feno- DifUno'" sali1' t. ( nirapoi. Pnrkvj** i< l>airi's j r!<><ino '•ist prrl \ Ra<'- brovoiskis, vysk. V. Brizgys, ! KV \ ChicaRos židinio pirm. kun. V. Bag- statulos, kunigų celibatas, Kris,-,.. ,-Uv įį i vdol'T. VaMka
I * jų toliau matyti kun. prof. A. Rakis, istorikas dr. J. Jakštas, istorikas kun. dr. V Gidžiūi -is. dr. J Meš
išsvajoto
ir taip laukiamo
s.v .ii«;k..iv ST r-,.< j Pii ";-..« i- k'
Nuotr. V. Noreikos
f Nukelta i 2 pel).
kauskas, L:<M<r o<- itsicv. t^ U ivĮviutonf Ir "»t K.i<*k!V ki:n. dr \
»im
(Nukerta J 2 psl.)
>lo? Joms stigo išminties. Iš-
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DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA

! eina ir nauja kultūra. Krikščior
I nybė pajėgė įsitvirtinti tik teri,
Patogioje, vėsinamoje kavinėje I kur atsineštas kultūros lobis bu- suvažiavimo dalyviai su dėmesiu į v,o svaresnis už tenykštį. Ypatin"
iš juostelės išklausė prof. dr. An I go laipsnio pasiekiama, kai tau
tano Maceinos paskaitą. Jis ap tos siekiai susilieja su religiniais
ARCHEOLOGIJA IR
(Atkelta ii 1 psl).
Prof. Rubšys pabrėžė, kad ar- | ku gyvenimo būdą.
Sv. Rašto temas. Prof. Rubšys
gailestavo, kad jėzuitu išugdytas
ŠVENTRAŠTIS
cheologinės iškasenos stipriai pa
Po paskaitos dalyviai turėjo sumaniai atsakė į keliamus klau- universitetas dabar tapo ateizmo siekiais; atsiranda pasinešimas į
taus Dievystė ir kt. Tie klausimai j
mesianizmą. Religinis džiaugsmas
buvo nagrinėjami poleminės tePopietinėje penktadienio sesi- tvirtina Sv. Rašto tikrumą ir progos paklausti, liečiant ne
židiniu.
čia
gali pereiti į tautinį triumfą,
ologijos paskaitose, studentai bu-; joje kun. prof. Antanas Rubšys padeda ryškiau įžvelgti į anu lai- j vien tik archeologiją, bet ir kitas simus.
Profesorius aagrinėjo — kas bet kuris gali tik atstumti.
vo ruošiami disputams.
i skaitė paskaitą tema „Archeologiyra krikščionybė tautai ir kas
Religija yra tikslas savyje,
Universitetas sukėlė labai gilų į ja ir šventraščio
aiškinimas",
tauta krikščionybei. Šalkauskio aukščiausia vertybė.
Siekimas
teologinį sąjūdį. Buvo ruošiami Su aukštomis prelegento kvaliaptarimas: Krikščionybė sudaro ją palenkti tautinei tarnybai, miplataus masto disputai tarp stu- j fikacijomis ir su archeologijos
turinį, o tauta — formą, lytį. sijai
yra pragmatizmas, lygiai •'
dentu ir profesorių. Disputuose svarba
Šventraščio pažinimui
'••I Bet tas aptarimas yra daugiau Į pavojingas kaip mesianizmas.
dalyvaudavo aukštieji valdžios į supažindino teologiniu ir filosoi statiškas. Krikščionybė
skiriasi j Tauta ir religija — du simbopareigūnai, aukščiausio Lietuvos į finiu mokslu sekcijos pirminin! nuo kitų religijų, ne tik savo tie- < liai, kuriuos reikia kelti J bet netribunolo nariai. Buvo disputu, kas kun. dr. V. Rimšelis.
įsomis, moralės reikalavimais bei t purvinti.
Prelegentas prof. Rubšys savoj
kurie tęsėsi 6 valandas. Tokioje
į liturgija, bet ir pobūdžiu. Kitose i Po paskaitos vysk. V. Brizgys
nuotaikoje išaugo plati poleminė paskaitą praturtino vaizdingo- į
; religijose tikėjimas yra slinkimas i siūlė įvairiuose lietuvių daugiau
literatūra.
mis skaidrėmis iš Sv. Žemės. Ek-I
į Dievop.
I gyvenamuose centruose pravesti Visi kontroversiniai klausimai rano vaizde buvo matyti archeVisose jose žmogus jieško Die-' religines diskusijas.
iš teologijos fakulteto išeidavo į! ologų darbo pobūdis. Darbas sunvo, ir juo labiau prie Dievo jos
visuomenę disputais ir polemi- Į kus — dulkėse ir saulėje. Iškase
artėja, tuo daugiau jos tolsta nuo| EKONOMINIAI KLAUSIMAI
j
žmogaus. Pas jas — rasti Dievą, j VILNIAUS UNIVERSITETE
nos perduodamos istorijos, kera
niais raštais.
j tai prarasti žmogų. Krikščiony- Prof. dr. Feliksas Palubinskas
Jėzuitu provinciolas kreipėsi į į mikos ir kitiems specialistams,
I
bėję Dievas jieško žmogaus. Die- išsamiai aptarė
kurie
įvertina
radiniu
reikšmę.
Romą, prašydamas atsiųsti ge- į
ekonominius
jvas
krikščionybėje ne tik buvoja mokslus senajame Vilniaus uniKapai, anc* prelegento, yra
riausią hebrajų kalbos žinovą,
| prie žmogaus, bet ir tampa ž m o .
žmonijos
knygos
kitu teologinių mokslu pirmau- \ puikiausios
: versitetc
Universitetas
pirmiau.
gumi
Vienintele krikščionybe j s j a įUV( skirtas filosofijai ir tepraeičiai pažinti. Iškastoji žemė
jaučius specialistus.
I skelbia Dievo tapimą žmogumi. I ologijai. bet jame nė pradžioje
Vilniaus universiteto teologi- sijojama, plaunama, kad niekas
Dievas randa žmogų ir ji nu-1
niam fakultetui priskiriama di-1 nepaspruktų iš po mokslininko
.. ,
Į nebuvo
Damiršti
praktiškieji
delė reikšmė. Sis fakultetas daug akių. Radinius išdžiovinus, daro
ramina — pagal knkscionvbe. _ i i • IJSZ.
• . rlėmė, kad Lietuva pasiliko kata ma atranka, sudužusiu indų su
iD v - +
T-»' ^ mokslai, plačiau suprantant ti
likiška. Jėzuitai važinėjo po visą jungimas. Visi radiniai tiriami
r o Kristaus pats Dievas yra nu- giami
i r•• ir ;••
• i • net
t ir eko
socialiniai,
Lietuvą ir vedė misijas. Vilniaus su dideliu dėmesiu. Puodų stilius
,_ . T. / "
• losohją.
; kuriąkurie
buvo tačiau
ijunnominiaietiKą,
klausimai,
zengęs Į mūsų buvĮ. Krikščiony-'! buvo daugiau paliečiami prabėUniv. teol. fakultetas labai ver-! padeda nustatyti laiką, jų gami, bėję jieškomas žmogus, kaip pra- ' gomis.
tinamas ne vien savo mokslo ly-; nimo vietą. Keramika su vaiz*
j
rasta avis.
To laikotarpio jėzuitų pažiūgiu, bet ir teologinių knygų kuri- dais padeda susekti kūrybinį
LKMA pirmininkas kun. prof. A. Liuima, S J, kalba,
Kun. dr. Viktoras Rimšelis skaito paskaitą LKMA vie
Krikščionybė turi
įsikūnyti ros į ekonomiją ryškėja, stebint
mu, būdamas šioj srity tarp pir- laipsnį ir laikotarpi. Titnagas atidarydamas
vienuoliktąjį Akademijos suvažiavimą
nuoliktojo suvažiavimo atidaromajame plenumo pėse- ' žmonijos istorijoje, kaip Kristus
ju
pažiūras į spaustuvę. Jiems
maujančiu Lietuvos - Lenkijos taip pat brangus archeologinis Chicagoje, rugpjūčio 31 d.
dyje, Chicagoje, rugpjūčio 31 d.
įsikūnijo
žmoguje.
įsikūnijęs
Diej
susidarė
problema — kaip galivalstybėje.
dalykas.
Nuotr. V. Noreika
N'uotr. V. Noreikos !
i vo
\ žmonijos
vasįsiveržimas
yra savo laiko,
savo istoriją.,
tautos,
n
tl žmogus. Tai
• • Die
i. ma knvgas pardavinėti, Kai pre: Tsavoi -ikultūros
P
Ir krikščionybe tampa ,siverzi- k b a £
nešvarokas' daIy£as.
mu
istoriją, bet sutampant su,
V
.
d . k
fe
i ruošta, (apie 300 eksponatų) . ir nemoku, bet man įkyriai sto
Kai pasidaro svetimais, kada . kuriaX tauta, su Kuriuo laiku. Ties-1T .o d e l ,.
• , -L.
u
:
,
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«
,
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:
daugeliu
atveju
leidžiamos
mei aiškiai liudija pasiaukojimą, su- į vi prieš akis šv. Pauliaus apaš
kitiems dievams nueinama kodama žmogaus, krikščionybe
.
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. . , ., .
e__
,
.
» ,,/
i cenatų pagalba. Anais laikais
įsiklausymą, dosnumą.
talo žodžiai: "Aš moku gyventi
zmogu
randa
jau
paženklintai,
,
•
u
«J
• <>*
tarnaut.,I tZa m tikros
tautos
.-i
. . ženklu.
v , , Religi
, . . ,I knvgos kaina buvo maždaug puŠia proga būtina prisiminti ir | neturte, nepritekliuje ir skurde.
Kol patys nenumirėm — kiti' n ė visuotinybė tampa tautine ap- '"'
Kitas ekonominis klausimas —
!
mūsų
mirusiuosius
po
paskutiBet
aš
moku
ir
apsčiai
turėti
ir
t
nelaidos!į raiška.
(Atkelta iš 1 psL).
(Gaudium
išmintingesnes
knygos
nuosavybės — copy right.
; nio Akademijos suvažiavimo.'. gyventi pertekliuje".
Gyvajai srovei užtvarų,
H gą laiką buvo manyta, kad
spės,
str.
15).
Pirmoji privilegija, išleista 16i9
menalizmą ar agnosticizmą, ypač
• Chronologiškai pagal mirimo
Gyviems duobės n ė r a !
krikščionybės visuotinumas bus
Kur
turėtume
išminties
jieš,
Mūsų
tauta
visada
mokėjo
ir
m.,
draudė knygas perspausdin
kai tų disciplinų metodas be pa
datą:
Supratome galų gale:
išlaikytas lotynų kalba. Net ir
koti?
Išminties
knygos
autorius
I
dabar
tebemoka
gyventi
varge
ir
i
ti.
Sulaužius
— piniginė bauda.
grindo laikomas visos tiesos aukš
Ne išorė — turtas, drabužis, misijose buvo nusistatyta skleisti
nurodė
savo
kelią,
kuriuo
jis
ėjo
Kun. dr. Kazimieras Matulai- [ priespaudoje. Tik prisiminkime !
čiausia taisykle.
vieta ar titulas žmogų pa- į krikščionybę vakarietišku būdu. Bet čia jau yra ir investavimo
jos jieškodamas. „Aš meldžiaus,,
mūsų knygnešius, Kražių sker- '.
tis, marijonas,
puošia, j Vatikano II suvažiavimas nepa vertinimas.
Esama pavojaus, kad žmogus, — jis sako, „ir todėl man buvo su•
dynes,
nepriklausomybės
kovoį
1569 m. buvo išleista pirmoji
Kun. dr. Feliksas Gureckas,
O tiktai vidus — tiktai didi,: neigė
krikščionybės
lotynišper daug pasitikėdamas šiuolai- teikta išmanymas, aš šaukiaus,
• tojus, sukilėlius, Kalantą, Sadū-!
ekonomijos pobūdžio Smigleckio
Kun. dr. Pranas Manelis,
gyva dvasia kumo, bet leido reikštis ir tautikiniais atradimais ir išradimais, ir Išminties dvasia nužengė ant
\ naitę. Zmogaups teisių gynėjas į
knyga, kurioje neigiamai buvo
Prof. dr. Vladas Juodeika,
Ne tik supratome. Patyrėmj nėms lytims. Ir juo labiau krikšims manyti esąs sau pakankamas manęs" (Išm.7,7).
žiūrima į palūkanas, bet ji pa
; ir paskutinius žodžius bei reika-:
Prof. dr. Alfredas Sennas.
savo kailiu, i čionybė kalba tautiškai, tuo la-,
ir nejieškos aukštesnių dalykų"
Mylimieji LK Mokslo Akadelavimus okupantui, pareikštus
!
Dr. Grigas Valančius,
_ ,
i - , ,-• „ , w _ „MJ. -r
įteisino monopoli, kuris naudin(Gaudium et spės str. 57 Liet. mijos suvažiavimo ir šių pamal: jėzuito Karolio Garucko laidoDr. Petras Mačiulis,
J
jau
laimėjo.
biau
i
rodosi
apreikšta.
Tauty^ ^
i e kovą
Dabar
mūsų
eilė!
vert. p. 168)į du dalyviai, kaip krikščioniškieį tuvių proga. Kokia dvasios sti- j
Kun. dr. Juozas Zeliauskas,
be gali Įeiti i religiją tik per tau-, J Antrame XVIII a. ketvirty iš^••;
.
, .„ . j , , . , ji humanistai, mes turime visuov
siskyrė matematika f geografija.
' prybė, kokie dvasios milžinai.
salezietis.
Aš nedrįstu kalbėtį toliau tinę apraišką.
Kas vra tie auKstesm dalvkai, •
\.
, .
.
Dr. Bronius Radzivanas,
Konstantinui
krikščionybę
štai keletas eilučių iš Lietu- j Gal net ir netinka šiai iškilmin- ^ darius
globojamąja
religija, papa- Atsirado bažnytinė teisė, teisių
, .
11-1
- i
se savo sprendimuose, kaip pnvaDailininkas Adomas Varnas
vos:
j gai dienai. Geriau patys pasi- j gonybė nuėjo į pegrindį. kaip fakultetas, kuris turėjo svarbios
K y
kunu mokslininkai nepnvaio ap- ».C a m
.
.
V .l e»
sam
e
ir Mecenatas
klauskime savęs, ar mes, mokė- j tai buvo su krikščionybe pirmais reikšmės visuomeninių mokslų
lenkti? Tas pats Vatikano susirin- , ! ' tad
. J *kreipiamės
.
.^ Viešpatį
™.™>
į
Pardavė
mus
seniai
vieni.
,.
. ir . .sako:
. ... „Išmintis
,.
v. Klausyti išminties patarimo. Sianišmintį
Prel. dr. Mykolas Urbonas.
ję gyventi varge (pokario sto- trimis šimtmečiais. Ėmė krikš- I vystymuisi.
— pilnutinį visos išminties šal
kimas pirmoj vietoj
i Pagrobė nachališkai kiti.
Panaikinus jėzuitų
ordiną
džiaugsmingai
traukiaįsKeha
dvasiąpačią
pa ,.
vyklose), dar mokame gyventi ir! čionybę priimti nebe pavieniai
tinį, kad įpiltų į mūsų proto in
Tuo pat laikotarpiu j jų vietą
Ir
bėga
bėga
nuo
mūsų
treti.
.
i773
m.,
perėmus
Edukacinei
kr>
žinti tiesą ir gėrį, ir išmintimi delius pakankamai dieviškos aly
gerbūvyje, pertekliuje, laisvė- I žmonės, o ištisos tautos. Bet čia
stojo 19 naujų ryžtingų narių
Bėga
bijodami
prarasti,
bėga
praturtintas žmogus per mato vos, o toji dvasinė alyva kūren
je? Ar tebesame dvasios mil- ! daug kur lėmė nebe krikščiony- į misijai, universitetas ėmė ruošti
tęsti pradėtąjį darbą.
jieškodami surasti. žinai? Ar turime
muosius dalykus pasiekia nema- tų mus ir apšviestų mūsų mintis
mūsų tau- j bes turinys o faktas, kad valdo- platesnius specialistus. Atsirado
Jau
kelintas
iš
eilės
Akademitomybių pažinimą".
Bėga manydami iš prarajos I t 0 s didžiųjų kovotojų dvasios? Į vas ją priėmė. įeinant į Bažny- i politinės teisės, ekonominių teoir protus tokia išmintimi, kuri jos suvažiavimas vyksta pasaulitt. A r tebesame tikrai savo tautos čią visai tautai, įeina ir senoji ! rijų dėstymo veikalai, pvz. Stroj- ,
Susirinkimo Tėvai
atkreipia . įgalintų mus kurti prasmingesnį nės krizės ženkle. Stovime dvasūnūs? Ar gal jau be dvasios rdigija. Tautos krikštas įjungia j novskio, kuris pasisakė už bau- '
mūsu dėmesį į išminties reikalin- ; žemiškąjį gyvenimą ir vėliau ati- sinio persilaužimo išvakarėse.; Ir liekame kasdien labiau
vieni. ir gyvybės nulaužtos ir materia tautą su senąja sankloda. Įvyks džiauninkų laisvę, visuotinį Šviegumą, ne tik sprendžiant žmo-; darytų mums duris į džiaugs- į Aiškiai matome, kad kažkas ne- i
ta tautos įsijungimas į krikščio , timą. Knyga susilaukė 5 laidų.
gaus amžinąją paskirtį, bet ir ku- j mingąją amžinybę.
sugrąžinamai eina prie gaio, ko į Ir liksime galbūt ir visiškai lizme sudžiūvusios šakelės?
i 1803 m. reforma atnešė politivieni...
riant pasaulyje moraliai žmonis-! Noriu baigti Išminties knygos . jokios pastangos nebesulaikys,
Aišku, negalima apibendrinti. nybę sava forma. Vilniaus ka • nės ekonomikos katedrą, kas bukesnį gyvenimą. Ir dėl to toje pa- autoriaus žodžiais: „Aš pamėgau į j r kažkas gimsta naujo, ko dar Reikės ištvert vieniems:
Yra dvasios galiūnų ir tremty tedros didysis altorius buvo pa vo Strojnovskio nuopelnas. Bet
čioje konstitucijoje nuogąstauja, i ją (Ly. išmintį)
labiau, negu ' negalima pakankamai užčiuopti, i Ištversime,
je, yra kūrėjų, vadų. Tik ar nė- statytas ten, kur buvo senosios š i o j e S r i t e V i l n i u s n e b u v o ir
^'
P *
pastebėdami, kad .Ateities pa- sveikatą ir grožį ir nutariau ją j Tačiau visi sutinka, kad persi- Jei būsim su t i e s a , mumyse , ra jų kūryba ir kitų veikla ty- religijos aukuras. Tauta priima!
mas.
J.
Znoska
tapo
pirmuoju
šaulio likimas bus labai nesau- laikyti šviesa, nes jos žibėjimas į laužimas vyksta Ir tai visose
švytinčia. ; ruose šaukiančio balsas? Kas į naująjį Dievą, bet savitai. Tau politinės ekonomikos profesoriu:
tos krikštas keičia ne tik religiją,
gus, jeigu būsimos kartos nebus į neužgesomas" (Išm.7,10).
o-irvpninvo *ritv*P At™
j sudaro jų darbui sąlygas ? Kas
gyvenimo srityse. Atrodo, kad
Nesisekė dar nė vienam tiro-.; padeda jų kūrinius išleisti? bet ir tautą. Krikščionybė ateina mi Vilniuje.
skirtumas tarp besibaigiančio
Su 1803 m. reforma prasidėjo
svetimos kultūros lytimi. Krikš
!
_ ,. .
i Kas leidinius skaito?
ir ateinančio laikotarpio bus
čioniškų tautų apsupta Lietuva diferenciacija, įvedant ūkio eko:*]
Pašiepti tiesą, apkeisti gėrį,
daug didesnis ir gilesnis, negu
išlikti
pagoniška I n o m i i ° s klausimus, fiziką. Eko- '
su blogiu,! I r a r n ė r a vien P i m § ° gerbė- nebegalėjo
tarp viduramžių ir renesanso.
! nomines mint s buv0
gvildenaIr viltį numarinti, supančiot i ^zms Apvaizdos įspėjimas, kai Mes priėmėme krikštą iŠ lenkų, m o s n u 0 a t y ste
Lktuviu katalikų mokslo akademijos pirmininko kun. prof.
laisvę. i doierio nepajudinamas stabas tuo tapome įjungti į Vakarų kul- j
P l ig'mo ir ėjo per
Nors dar negalima aptarti į
A n t a n o L i u i m o s , S. i. žodis, atidarant Akademijos vie ateinančio laikotarpio, tačiau '• Ir — n e p a s i s e k s
jau praradęs du trečdaliu savo j turą. Kur tik eina nauja religija,
(Nukelta į 3 pusi.)
nuoliktąjį suvažiavimą Chicagoje š. m. rugpjūčio mėn. 31 d. yra ženklų, kurie leidžia daugiau
vertės. Nelinkime niekam likti
I ar mažiau pramatyti dabartinės' Laidoja mus dar nemirusius. tik su popierių gniužulu saujoje.
Nuoširdžiai sveikinu visus šio [ techumenato ir vėlesnio vadina- j evoliucijos linkmę
kryptį. Ją \ Laidoja tikėjimą, meilę ir vi Tačiau būtina yra pagalvoti.
sas žmonių viltis — jog tik dvasinės vertybės išlieka,
vienuoliktojo
Akademijos su-; mo 'tautos krikšto' priešpastaty- į galima pavadinti kova už žmo- j
važiavimo dalyvius, susirinku-', mu. galima sakyti, kad Vilniaus, gaus kilnumą bei garbingumą iri Vos vos rusenančias,
nes jos yra amžinos.
Užmigt ramiai nakčia neduoLietuvoje, kaip jie patys sako.
sius paminėti Vilniaus universi-! akademija - universitetas, jėzu- teisingumo įvykdymą. Išaiilgidančias. žmonės visa tai ne tik suprato,
teto 400 metų sukaktį. Kartu itų vadovaujamas, sudarė geras ! mas šių vertybių yra visuotinis. I
bet tuo ir gyvena. Jų kova jau
noriu perduoti sveikinimus ir sąlygas visai tautai per du šimt- j Tačiau kelias gali būti labai ii- \ Ir laidoja Bažnyčią
prof. dr. Juozo Ereto, vieno iš mečiu vaisingai atlikti minimą j gas ir aršios kovos. Apokalip- Nihilizmo jūroje ir kasdieny laimėta. Dabar ateina mūsų ei
pirmųjų Akademijos narių.
bės klanuose. lė. Tad ryžtingai ir viltingai j
katechumenatą. Dėl to tikėji-1 sės žodžiais betariant — kovos
Vilniaus universiteto reikšmė mas tiek įsišaknijo mūsų tauto- į tarp slibino ir moteriškės, kovos Nenusiminkim! Palaidoja tik darbą!
lietuvių tautai yra milžiniška, j je.. kad ji ne tik per praėjusius j tarp materializmo ir dvasinių
tuos kurie numiršta.
Šventoji Dvasia, Tiesos, Mei
nors dar mažai teištirta. Vien ' priespaudos laikus, bet ir dabar i vertybių.
Tikėjimo nelaidoja — išsižada lės ir Kūrybos bei Susiklausymo
tik religiniu požiūriu teisingai | taip gyvastingai ir ryžtingai j I šios žūtbūtinės kovos areną
jo patys. Dvasia tevadovauja šiam su
kun. Vyt. Bagdanavičius sako: ' kovoja už idealą.
jau ir mes, nesiklausiant mūsų
Vilties nelaidoja — visko per važiavimui, telemia nutarimus
"Vargu kuri tauta gali didžiuo- | Nuoširdžiai dėkoju šio suva- noro ar nenoro, esame įstumti.
tekusiems jos aplamai nėra! ir tesuteikia darbams ir pastan
tis savo tikėjimo mokytojais j žiavimo rengėjams. Dėkoju taip Išbėgti iš kovos arenos nebėra
Nelaidoja ir meilės — nekuregoms šimteriopus vaisius. Gauturėjusi ne vieną kitą pamoksli- j p a t visiemi paskaitininkams. I galimybės. Belieka tik pasirinknarna ugnis pati užgęsta.
8
ninką, bet ir universitetą". Pa- Dėkoju autoriams ir mecena- ti materializmą ar dvasines verAureolės nenuplėšia niekam j i DicVo P^aima telydi visus
sinaudojant prof. dr. Antano i tams. Kukli Akademijos leidi- j tybes.
— ją nusiima patys Savo i Akademijos darbus ir užsimoji-' r ^ A ^ . a Ž i a « ' T 0 . d ? r b ą | J ? f , r t r a u k W e a t s i k v e P i a m a vestoje Jaunimo cenrant,™ ! m»o
kavinėje. IS kairės j dešinę: kun. Ig. Urbonas, vysk. V. Brizgys, ini.
Maceinos pirmųjų amžių ka-! nių parodėlė, paskubomis su-1 A i nenoriu pamokslauti, net
rankom, j mus.
1
A. Rudto, Mary. R * * * ir kun. SUuys Yta.
Nuotr. v. NoreUco.
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Žėruojanti ugnis juodose anglyse
įspūdžiai iš Telesforo Valiaus parodos

DULKĖ, LAIKO
Jau beveik sunku rasti Ameri
kos žemyne ryškesnį lietuvi dai
lininką, kuris nebūtų turėjęs sa
vo darbu parodos Chicagoje. Vi
sus geruosius, net ir geresniuo
sius, individualiose jų parodose
čia jau matėme, išskyrus gal tik
Telesforą Valių.

e

orae
f

^Arndrcicie

arrera

*

LAVONAS

Smulkioji, dulke, esi žemes dvasia.
Visur esanti, besvorė, jodama ore,
praleki jūrinius bei žeminius tolius
su savo nutrintų veidų ir šmėklų krovimu.

Kodėl taip atsitiko? Nelengva
pasakyti. Gal iš dalies ir dėl to,
kad Telesforas Valius nebuvo iš I
tų žmonių, kurie sava iniciaty- Į
va ir savais pečiais stumtųsi į
priekį pro kitus ir j ieškote j ieš
kotų savęs rodymo. Paroda grei-Į
čiausiai jam buvo antraeilis da
lykas. Pirmaeilis dalykas buvo
pati kūryba. O kūryboje Valius
sau buvo labai reiklus, todėl ir
neskubus rodytis. Ne paroda, o
pati kūryba turbūt buvo jam visa
ko esmė. Bet vis dėlto čikagiečiai
neatpalaiduojami nuo savotiškos i
pavėlavimo kaltės, kad tokio mū
sų grafiko, kaip Telesforo Va
liaus, šiandien Chicagoje regi
me pirmakartinę parodą, kada
pats dailininkas gyvu savo žodžiu
iškilmėje jau negali į mus prabil
ti. Džiaugiamės bent tuo, kad
apžvalginė jo paroda, akcentuo
uiopor ireuu (tipograrijai
jant jos reikšmę,
pabrėžtinai Telesforas Valios (1914-1177)
įjungta j Lietuvių katalikų moks
lo akademijos dienas Chicagoje,
ištaręs šį nebeatšaukiamą "su-'K. Čiurlionio galerijos sezonas
kad Lietuvių dailės institutas, va
die", "Paskutiniojo ryto" ciklas į Chicagoje pradėtas reto kūrybindovaujamas dail. Adolfo Valešdar stipriau mus pagauna Su vi-jgumo paroda. Jos spalvinė visukos ir talkinamas p. Aldonos Vasomis savo prasmingomis poteks- į rr.a tikrai yra žėruojanti ugnis
lienės bei artimų kitų dailinin
temis.
j grafikos prigimties juodose angko bičiulių, pateikė mums žiūro
Ir šie du parodą dominuojan- i lyse. Tai Telesforo Valiaus žaizvą užburiančią parodą.
tieji ciklai, ir visi kiti pavieniai; dras, kuris mūsų kultūrinio gyParodos įspūdžiuose susiklostė dailininko darbuose įkūnyti už-!venimo kalvėje pasilieka jau niemintis, kad iš visų mūšy grafi- manymai liudija, kad naujas M. i kada neužgesinamas.
k. brd.
ką atnaujinusių arba tiksliau ją
moderniai pradėjusių bene to
liausiai ir įvairiausiai yra nuė
jęs Telesforas Valius. Jis nesusto- I
jo savo pirmapradžiam atradime |
su tais "Tragedijos Baltijos pa
jūry" medžio raižiniais. Metams
bėgant, ne tik medis buvo jo pa
Kun. V. Bagdonavičiaus iodis, atidarant T. Valiaus parodą
veikslų lopšys, bet ir varis, ir ak
M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre Chicagoje
muo, ir linoleumas, ir pastelė, ir
rugpiūčio 31 d.
spalvoti piešiniai. Nepasiliko Va
lius tegu ir labai klasikiniame sa
Gali kai kam kilti klausimas, nų, nekreipiant dėmesio į tai,
vo' juoda - balta eksperesioniz- ką bendro turi Lietuvių katali-1 kokie rūpesčiai tikinčiajam žmo-1
me. Jieškojo naujų kelių, nau- \ \.ų mokslo akademija su dailinin- i gui šiandien kyla. Dailininkas
jų kompozicijų ir
spalvinių ku Telesforu Valium?
Valius tuo tarpu yra būdingas gi
sprendimų. Tačiau naujus žings
liais asmeniniais išgyvenimais,
Atsakant į klausimą, tektų iš
nius žengė labai susikaupęs, la
keliančiais net audras ir siekiandailininko Valiaus bruo-1.
......
bai atsidėjęs. Telesforas Valius kelti du
, .
, ,
i ciais iki krikščionybės paslapčių
kurie
sia
IO
parodą
daro;
.
.
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" ^ puniekur nebėgo pakniobstomis, bet zus, Kūne sią jo pan
Antrąją Valiaus asmenybės
žengė stipriu, apgalvotu, minti esančią savo vietoje vienuolikta I sę liudija šios parodos organiza
mi ir jausmais pasvertu žingsniu. jame LKMA suvažiavime. Tie du torius dailininkas Adolfas Valešk a l b e d a m a s a p i e V aliu, kaip
Kai kurios temos, jį tiesiog kan bruoau yra: religinio jausmo gi-K
lumas jo grafikoje »r teisingumo | }mo^
^
W o
tiesos žodžio
kinte kankino, netilpdamos vie
_ ,., sąmone jo gyvenime ir zodziuo- sakytojas, nepaisant esamų situ
no paveikslo sprendime. Todėl;
acijų. Ir kaip tik šis bruožas da
Valius labiausiai tokias temas iš se
Valiaus religinio jausmo gilu ro dailininką Valių ne tik tinka
sakė dviem didžiuliais paveikslų
ciklais: "Paskutinis rytas" ir "Sa- mą reprezentuoja ši jo darbų pa mu Katalikų mokslo akademijos
mogitia". Abudu tiesiog epopėji- i rodą. Katalikiškas gyvenimas dvasiniu dalyviu, bet jis gali bū! šiandieninėje Amerikoje yra bū-įti net laikomas kaip ir Akadeniai užmanymai
Kas gi yra ta Samogitia? Tai j dingas tam tikra prasme persival- mijos veiklos įkvėpėju. Akademidailininko talento duoklė savojgymo nuotaika. Per daug čia vis- jai jis turi priminti, kad ji yra tiegimtinei. Tai peizažo, figūrų, kas yra prisotinta, viskas sufor- sos tarnyboje visokiose gyvenimo
spalvų, linijų ir dėmių monu- mulųota ir išbaigta iki smulkme-'aplinkybėse
mentinės nuolaužos, vienur susi
formavę į archeologinių lobių
pavidalus, kitur į liaudies skulp
tūrų užuominas, į naktinių
paslapčių ir saule nužertų abs
traktų kompozicijas. Visa tai ly
dosi istorija ir dabartim žėruojan
čiame Žemaitijos žaizdre į labai
intensyvų ir labai savo gelme
tikrą ir savo forma labai auten
tišką dailininko išsisakymą.
"Paskutinis rytas" — atsisvei
kinimo tema. I šį ciklą Valius su
dėjo atsisveikinimo sąvokos labai
platų ir gilų turinį. Pirmiausia
tai konkreti žmogaus bėglio —
tremtinio atsisveikinimo akimir
ka su savo gimtuoju kraštu, su
savo tėviške. Tačiau dailininkui
tas atsisveikinimas taip įstrigo
širdin, kad iis negali temos atsi
kratyti. Dailininkas
smelkiasi
jon nuo realybės iki abstrakto,
nuo konkrečiai pergyventos aki
mirkos iki žemiškosios egzisten
cijos apibendrinimo, iki transcen
dencinio "sudie". Ir kai šiandien
jau pats Valius yra sav mirtimi Toledas vaito* tina—irm
Hadas (medtts raižinys)

Dailininko asmeniniai išgyvenimai
tiesos ir grožio bejieškat

O, subtilioji butų viešnia,
uždaros spintos tave pažįsta.
Nesuskaitomas grobi ir laiko lavone,
tavo liekanos sugriūva kaip šuo.
Visuotine šykštuole, skylėse ir rūsiuose
nepaliaujamai krauni savo lengvą, bevertį
Esi bergždžia formų bei pėdsakų rinkėja,
imi lapų pirštų atspaudas.

auksą.

Baldus, netikusias duris ir skersgatvius,
pianus, tuščias skrybėles ir indus
tavo šešėlis ar mirtina vilnis
pridengia gelsva pergalės vėliava.
Tu įsikūrei ant žemės kaip valdovė
su savo išblaškytos imperijos balsvais legionais.
O graužike, tavo begaliniai dantys
ryja spalvas, daiktų puikybę.
Netgi ir šviesa įsivelka į tylą
per tavo pūką apdangą, veidrodžių drapiruotoją.
Mirusių daiktų galutinoji paveldėtoja,
tu viską saugai savo keliaujančiam karste,
GYVYBINĖ

ALCHEMIJA

Manyje gyvena senis, kuris ruošia mano mirtį.
Jam pūstelėjus, metai pavirsta pelenais,
vaisiai išsklaido savo cukrų,
ir šalna aplanko mano organinį labirintą.

Telesforas Valius (1914—1977)
sargai lobių,
kurie yra ugnies ola.

Tas svečias slapukas panaudoja
vėją, adatas ir blankias substancijas.
Kartais miegant girdisi, kaip švelnus skystis
pilasi į savo indą.
Tavo geltona alchemija išmaudė mano odą.
Suvaldė mano rankos įkarštį.
Vietoje savojo, veidrodyje matau
jojo raukšlėtą veidą.
Jis skverbiasi į pačią gelmę,
kur viduriai virpa, kaip pavargęs žvėris,
ir tarp žalių substancijų ir ledinių retortų,
ruošdamas mano mirtį, leidžia metams slinkti.
VAKARO

LAIDA

Vakaras išleidžia savo pirmąją kregždžių laidą,
skelbdamas naują laiko politiką,
šviesos varpų stoką,
laivus iš dangaus statyklos išvykstančius plaukioti,
saulėleidžio tamsybių sandėlį,
vėjo maištus ir pakrikimus,
paukščių gyvenamos vietos pakeitimą,
žvaigždžių nušvitimo valandą.
Daiktų staigią mirtį,
nakties potvynyje paskendusius
dangaus šviesulių silpnus pagalbos šauksmus
iš begalybių ir tolių kalėjimo,
nepaliaujamus miego kariuomenių žygius
prieš šmėklų sukūimą
ir aušros įsaku šviesos durtuvų ašmenimis
naujos tvarkos įdiegimą pasaulyje.
AUKŠČIAUSIA

KASYKLA

Pagaliau diena atranda
aukso kasyklas danguje,
nėra skaistesnio Eldorado
už šią aukščiausią karaliją.
Geležies ir stiklo raiteliai
nuo stogų į mane žiūri,

Pajūry* (ttpograflja)

Dangau, veltui kasdieną
man primeni savo paslaptį:
nepasiekiamą
Eldoradą,
debesų ir svajonių kasyklą.
PAVASARIS

*

IR Co

.

Migdolmedis nusiperka rūbą
pirmajai komunijai,
žvirbliai
prieduriuose skelbia savo žalią prekę.
Pavasaris jau pardavė
visus savo baltus drabužius, sausio kaukes,
ir šiandien tesirūpina po visus pašalius
išsklaidyti propagandos pūčius.

!

...
U

Stiklinės nendrės. Išlieti kvapčių buteliukai.
Ištiesti gėlių kilimai mokyklos vaikams.
Krepšeliai. Dvišakiai stiebai
vyšnių. Kūdros anties
per plačios pirštinės. Garnys: skrendąs skėtis!
Vėjo rašomoji mašinėlė lapuose,
kvapus inventorius.
Ateikite pažiūrėti nakties lango:
«
deimantinis kryžius, raudoni žiburėliai
ir brangakmenių rožinis.

•

-

Kovas įžiebė šviesas žalėje,
ir senoji nenaudingoji eglė užsidėjo žalius akinius.
Už kelių mėnesių pavasaris patvarkys
paruošti indus konservuotų vaisių,
vynuogių — saldaus krištolo burbuliukų
ir aukso lapų suvynioti liūdesiui.
Vertė P. G a u č y e
J o r g e C a r r e r a A n d r a d e (1903—1978) — Ekvadoro poetas.
Buvo diplomatas ir gyveno V. Europoje ir Tolimuose Rytuose. J C A.
žavėjosi pasaulio grožiu ir j} issake nuostabiom aprasomom metaforom.
Jis tvirtino, kad daiktai palieka vizualine žyme, ir todėl akis yra "ste
buklinga* atviras langas j tikrovę". Galima sakyti, kad jis visad viraamkai interpretuoja pasaulį, išsakydamas gyvenamo peremamumą ir
žmogaus vienišumą pasaulyje. Kai kuriuose savo kariniuose jis gali
būti lyginamas su T. & Eliotu. HoeMerUnu ar Saint Mm Persu.
P. G.

.

o.

I
I
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LKMA suvažiavimo
dienos
(Atkelta ii 3 pal.)
scholastinę merkantilinę, fiziok
ratinę, kameralistinę į kapitalis
tinę kryptį.
Lietuvoje vidurinioji klasė bu
vo maža, nes miestuose nebuvo
iš ko gyventi. Prekyba ilgą laiką
buvo smerkiama, kas turėjo stab
dančios įtakos ir pramonei.
MEDICINA SENOJOJ
LIETUVOJ
Prof. dr. ju'vas Meškauskas
savo paskaitos temą pakeitė,
Ktvipdamas dėmesį į laiko medi-

cinos stovį Lietuvoje.
gydymo žolelėmis ėjo prie cechų, j zuotis XV šimtmety. Jau 1509
Medicinos menas vystėsi su užsiimančių gydymu: barzdasku j pažangesnių, gydymu užsiiman
žmonių kultūra. Nuo kaimiško čių, kirpėjų. Jie pradėjo organi- čių, masterių (taip jie vadinosi)
susirinkimas Vilniuje sudarė sta
tutą, iš kurio matyt, kad tas ce
chas reikalavo rašto, kur žmo
gus mokės.* gydymo, ar gerai el
gėsi. Buvo reikalaujama mokėti
paaštrinti
skustuvą,
mokėti
kraują nuleisti, gaminti tepalus
ir pudrą lūžusiems kaulams gy
dyti. Jis tun metus dirbti pagal
bininku pas masterįStojantysis į cechą turi įnešti
5 kapas grašių (arklys tada kai
navo dvi kapas grašių).
Jeigu masteris neįstengia išgy
dyti, turi pasišaukti kitą. Jei nesišauktų ir ligonis mirtų, reikėtų
n*^ Telesfore VaHaus parodoje. M. K. Čiurlionio ftalerijoje. Jaunimo sumokėti „vaško akmenį".
(Nukalta i 4 paU
centre. Chicagoje. LKMA suvažiavime metu.
Nuotr V. Ntsrelkoft
•.g"W'WM.;.;:;---::••**•
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sija bazuojasi vidiniu jausmu. Jis
nesidomėjo naujomis modernio
mis formomis. Jo kūryba liejosi
iš vidinio pasaulio. Kartu jis pa
siliko žemaitis, jo ekspresija arti
ma žemaičių liaudies menui.
Kun. V. Bagdanavičius pabrė
žė kad du Valiaus kūrybos bruo
žai daro jį tinkamu šiame suva
žiavime, tai jo religinė mintis ir
jis pats, kaip tiesos žodžio saky
tojas.
Religinis gyvenimas JAV-se
yra ryškus persisotinimu. Valius
gilus, iki krikščionybės paslap
čių. Visa tai ir jo tiesos žodžio
pamėgimas daro dailininką tin
kamu šio LKMA suvažiavimo
dalyviu.
Dail. Valeška dėkojo p. Valienei, A. Remienei, A. Marčiulioniu, Br. Murinui, St. Juodvalkiui,
padėjusiems šią parodą suruoš
ti.
Parodoje buvo galima gėrėtis
ne vien įrėmintais meniškais kūri
niais, bet ir dail. Valiaus iliust
ruotomis knygomis.

Šeštadienis, 1979 m. rugsėjo mėn. 8 d.

Arts suteikia technišką žinojimą,
lavina skonį, bet savo darbuose,
kaip jis pats sako, jis vienu ar ki
tu būdu grįžta į tėvynės vasa
ras, į nepamirštamas Ventos pa
krantes, į savo krašto liaudies
melodijas. Iš to ir jo darbų savo
tiškai šiltas liaudiškumas, kada
žiūrovui praeina pirmas apgau
lingas abstrakto įspūdis ir ima
dainuoti jo plastiškas, poetiškas
braižas.
šalia savo spalvotų grafikų ir
akvarelių, Pranas laiko savo kū
rybinį veidą nebaigtu, nesusipa
žinus su jo iliustruotomis Os
karo V. Milašiaus Dainų knygo
mis, iŠ kurių jis pasirinko 5 dai
nas 16-kos lapų graviūroms, taip
gi iš O. V. Milašiaus Elementų
serijos "Jūra", "Saulė" ir "La
Suite Lithuanienne". Čia Pranas
subtilus ir elegantiškas. Tos gra
viūros yra neatskiriama Prano
asmenybės dalis, jeigu liaudišku
veidu nelaikyti, kaip tai dažnai
įvyksta, tik dekoratyvišką liau
dies dirbinių stilizavimą.
Dailininkas Pranas Gailius, kurio paroda M. K. Čiurlionio galerijoje,
Su džiaugsmingu lūkesčiu pa
Jaunimo centre, Chicagoje, atidaroma mg sėjo 14 d., o paroda Los
sitinkame Praną Gailių Chicagoje
Angeles mieste, Kalifornijoj, — rugsėjo 23 d. Pats dailininkas nuolatos ir Los Angeles, kur jo paroda
gyvena Paryžiuje, Prancūzijoj.
jungiama su komp. Bruno Markaičio kūrinių įspūdingu koncer
tu. Tuo pat laiku parodoje su
savo skulptūromis prisistato lcs- Pranas Ganius

paskaitė savo sukurtą Vilniaus
temomis poeziją: kalbėjo apie ar
Masteriai neturi teisės turėti
chitekto viziją, įkūnytą Sv. Onos
ryšių su pirtininkais (jų konku
bažnyčioje. Eilėraščiuose
apie
rentais) .
Vilniaus universitetą kalbėjo apie
Pirtys Lietuvoj buvo svarbios.
akmenio rūbais apvilktą įstaigą,
Tai pirmieji gydymo kabinetai,
apie studentus, kurie per marą,
pirmos ambulatorijos. Masteriai
badą ir ugnį ėjo sveikinti kara
turėjo laikyti egzaminus, ir pas
liaus. Tavo kiemo grindinį bu
kutiniu laikotarpiu egzaminų ko
čiavo Mickevičius. Varpininkai
misijoj turėjo dalyvauti ir gydy
elgetos, skambinkite varpais —
tojas.
ištrėmime nebepamatysiu savo
Kai kurie masteriai buvo išsila
miesto.
vinę. Net yra jų rašytų knygų.
Prieš kiekvieną skaitymą va
Egzaminuos buvo klausimai:
karonės vadovas poetas Brakas yra chirurgas, kiek yra kaklo
dūnas vis įjungė taiklų įvadą,
slankstelių, kas yra nervai, kaip
skaitomo dalyko apibūdinimą. Jis
nervai veikia, kokios žaizdos mir
pats paskaitė ir trumpą A. Jur
tingos?
kaus novelę „Žvaigždė", kal
Kirpėjams - chirurgams pri
bančią apie naujos žvaigždės j ieš
klausoma sritis — išorinė. Atsi
kojimą Vilniaus observatorijoje.
rado gydytojų po šio cecho susiNovelės vaizdumas ir humoras
organizavimo. Pradžioj buvo už
bei socialinė mintis kūrinį darė
sieniečiai. Jie baigę mediciną
itin patrauklų, pabrėžiantį jog
universitete, bet jie nesivertė chi
„ašara brangesnė už žvaigždę".
rurgija.
Maloniai nuskambėjo kuni
Pradžioj dvarininkai kviesda
gaikščio M. Radvilos sukurtas
vosi gydytojus iš užsienio. Buvo
Polonezas, grojamos Vilniaus sty
gydytoju prie vyskupijos kapitu
ginio ansamblio (iš plokštelės).
los. Gydytojas Petkūnas net bu
VILNIETISKOS KŪRYBOS
Vilniaus kūrybos skerspjūvyje
vo kanauninkas, tapęs vyskupu.
VAKARONĖ
prieita prie S. Stanevičiaus že
Pirmasis iš Lietuvos kilęs gy
maitiškosios odės ir J. Degutytės
Pirmosios suvažiavimo dienos
dytojas — Skorina. Jis buvo įstei
angeliškė Grudzinskaitė - Kenr w
eilėraščiu. Jautriai skambėjo po
gęs spaustuvę Prahoje. Atvykęs užbaiga buvo giliai meniška. Po
tienė, čia žinoma savo kilimais;
grindinis šiandieninių Vilniaus
[ Vilnių, įsteigė spaustuvę ir iš a.a. dail. Valiaus parodos ati
Parodą po koncerto atidarys ar
studentu eilėraštis apie savąjį
spausdino Šv. Raštą. Grįžęs į Pra darymo, vyko vilnietiškos kūry
chitektas
Rimas Mulokas. Savo \™?Z
Vilniaus universitetą.
hą, tapo karaliaus gydytoju. Tai bos vakaronė.
vadą
baigsiu
"Margutyje" tilpu
Putino „Sukilėliu" romane,
Ją pradėjo poetas Kazys Brabuvo XVI šimt. pradžioj.
sią tokia charakteringa ištrauka
vienoj iš finalinių scenų aprašyIsteigus Vilniaus universitetą, | dūnas. Vakaronė bus pasiklausyiš Prano ir Algimanto Mackaus
i tas
kun. Isoros sušaudymas,
oiadzioi nebuvo medicinos fa-Imas Vilniaus universiteto prote-1 „
, ,
.,
. x. J ,.
pokalbio:
B*
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.- . . , - Graudu buvo klausytis šio suki
Poetas nebūtinai turi griebtis j nu ir tuo vardu yra žinomas Eu"Paimu debesį,
akmenį a r
tulteto. 1641 m. jėzuitai gavo lei- i šonų ir studentų literatūrines ku-! lėlio mirties aprašo.
žodžio. Poeziją galima rašyti ir i ropos dailės pasaulyje, gimė
vandenį. Palaikau jį rankose. No
dimą įsteigti medicinos fakulte- į rybos. Skaitymus atliko studen
Ypač buvo vaizdūs K. Bradū- garsu, ir spalva, ir linija, ir jude- i Mažeikiuose 1928 metais. Atsidū
riu žaisti su juo. Padarau iš jo
tą, bet visą šimtmetį neįsteigė. ( tai A. Pemkus, V. Musonytė.
no eilėraščiai, skelbią, kad mes j siu. Vienas iš tokių poetų atvežė ręs išeivijoje vos 15 metų ammoterį, ar medį, ar laivą. Pasktsi
Hk Edukacinė komisija įvedė
Čia buvo ištraukos iš Daukšos atsinešam širdį kiekvienai Vil savo kraitį iš Paryžiaus ir į Ame-1 žiaus, vėliau bando, kaip Balnediciną. Dėstytoju pakviestas! Postilės, iš K. Sirvydo Punktų sa- niaus universiteto grindinio ply riką: jo paroda Chicagoje, M.K.' fo stipendininkas, Strasbourge
nukertu galvą. Arba nukertu me
prancūzas Regnier. Lietuvos iždi- į kymų, J. Chondzinskio sveikini- tai, kai Vilniaus varpai skamba Čiurlionio galerijoje atidaroma j studijuoti architektūrą, bet grydį. Arba suskaldau laivą. Vietoj
oinkas Tyzenhauzas ryžosi steig- j mas karaliui Vladislovui Vazai, milijonuos širdžių.
galvos, ar medžio, ar laivo užde
rugsėjo 14 d. 7 vai. 30 min. vak. j noji dailės trauka per stipri, ir jis
Ii medicinos mokyklą. Pakvietė j kun. K. Slovočinskio giesmė apie
du spalvą. Formos dar nėra.
Vakaronė buvo įvairi, neužtęs- (rengia Santara — Šviesa), o Los atsideda tik jai. Patekęs meno
prancūzą mediką. Atidarė Gardi-' smagias vestuves Galilėjos Kano ta, jaukioj, Vilniaus grafika pa Angeles mieste, Wilshiro - Ebell mokyklon, — sako pats Pranas
Tuomet duodu kelias linijas ir
ne medicinos mokyklą 1776 m., į je. Senoji mūsų liaudies daina puoštoj vėsinamoj kavinėj, K teatro elegantiškame Meno sa su jam būdingu poetiškumu, —
matau, kad yra miškas, ir žinau,
| mokyklą ėmė imti ir valstiečių j apie Vilnių buvo perteikta
iš Bradūnui sumaniai vadovaujant. lone paroda atidaroma rugsė tuoj supratau, kad būdamas dai
kad miško nebėra, kad yra tik
raikus. Turėjo 4 gydytojus - dės- j juostelės, įdainavus Elenutei ir
medžiai.
Ir tuomet verki, labai
Kun. V. Bagdanavičius vaka jo 23 d. Kada nuo sienų į mus lininku galėsiu išreikšti ir Ven
lytojus, ir ši mokykla vystėsi gy-; Jurgiui Bradūnams. Ši daina yra
ilgai verki. Ašaros viską nuplau
ronės pabaigoje
padėkojo K. žvelgs jo nuotaikingos, sponta tą, ir javų linkstančias galvas,
•iau negu medicinos studijos Vii- į labai mėgiama dainuoti šiandie
na.
Pasirašai apačioje ir parduo
liaus universitete. Gardino me- ninių Vilniaus Universiteto stu Bradūnui už vakaronės suorga niškos akvarelės ir spalvota gra ir miško vargonus, ir tą baltą
di. Kas nors pasikabina ant sienos.
nizavimą ir sklandų jos prave- fika, pravartu šiek tiek žinoti ir! jūrą, ir tuos kreivus kryžius...
licinos mokykloj buvo mokslas dentų.
Žiūri, tarytum į žmogų, ir nieko_
apie patį dailininką, juo labiau,
Kelias nebuvo rožėmis klotas,
Poetė Julija Švabaitė, moks- j dimą.
įemokamas ir studentų pragyvenemato."
*~T;
kad savo parodų proga jis pats nes "nepraktiškas
svajotojas"
(Bus daugiau)
limas nemokamas.
lus ėjusi Vilniaus universitete,'
Bandysime žiūrėti, stengsimėsčia atskrenda iš Prancūzijos.
greit netenka paramos ir globėjų.
Vilniaus universitete medicimatyti.
gį a
Pranas Gailius, kuris savo darGarsiojo Fernand Leger akadeIOS fakultetas pilnumoj pradėjo
Rūta Klevą
Vidžiūnienp^^
bus pasirašinėja paprastai tik Pro-1 mija, tcole National des Beaux
feikti 1781 m., bet, deja, po su
kilimo buvo uždarytas. Įdomu,
kad Vilniaus universitete evoliu
cijos mintis kilo dar prieš Darvi
— kalba, pasakojimas. O jo so-jkų Bažnyčios Kronikos nume- j autorius? — Sonetai yra gauti Pastiprink mūsų pajėgas men
ną. 1842 m. medicinos fakulte
kas.
'
drios, liaudinės šnekos negali at- \ riai, išversti anglų kalbon in at- iš Lietuvos. Juos pasiuntęs astas visai uždarytas profesoriai ir
• Liudas Dovydėnas, VASAsiklausyti. Tai giluminis brang-1 spausdinti atskiromis šešiomis muo sako: "Vieni galvoja, kad,
Ateis naktis, ir mūsų
dienos*~
studentai bei turtas išdalintas ROS VIDUDIENIS, Novelės. Išakmenis čionykštės, kasdieninės I knygutėmis. Kiekviena jų tu- jie parašyti Putino. Man Lietu
baigsis...
Rusijos universitetams.
j leido Algimanto Mackaus Knymūsų kalbos seklumose. Intriga į ri vertėjo ir redaktoriaus kun. voj juos duodami sakė, kad tai
Per 34 m. Vilniaus universi-Įgų leidimo fondas 1979 m. ChiIr
švies
tik
Tavo
spindinti
^
Čia gali būti,gali jos ir nebūti Kazimiero Pugevičiaus parašy-i Nijolės (Sadūnaitės)"- Kaip iš
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