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1.

ŠVENTYKLOS PRASMĖ Prelato Pranciškaus Juro

Antanas Maceina

MINTYS APIE PASIKEITIMUS

Prel. Pranciškus Juras, š. m. birželio 1.8 d. švenčiantis sava kunigystės 50 in. sukaktį. Nuotr. V. Maželio

atsakė: “Dievas yra dvasia, ir jo 
garbintojam reikia garbinti dva
sia ir tiesa” (4,24). Tai taip pat 
buvo nurodymas, kad malda ir 

i šventykla nesiriša savo esmėje, 
' Trumpai sakant, malda yra af 
liekama jau esančioje šventyklo
je, tačiau šventykla iš maldos 

i nekyla. Kad kuri nors religija im
tų statytis šventyklų, ji turi su
sieti žmogų su Dievu ypatingu 
santykiu. — Kas yra šisai santy
kis, pažadinąs šventyklos atsira
dimą?

Visos gamtinės religijos, kurios 
neturi šventyklų, neturi nė die
vybės paveikslo: jų dievai gyve
na gamtoje kaip jos jėgos — be
veidės ir bevardės. Jie leidžiasi, 
tiesa, garbinami, tačiau jie laiko
si atstu nuo žmogaus. Ir priešin
gai, visos gamtinės religijos, ku
rios turi šventyklų, turi ir dievy
bės vaizdų —paprastai žmogaus 
veido. Jų dievai leidžiasi ne tik 
garbinami, bet ir vaizduojami. 
Tačiau dievybės pavaizdavimas 
yra galimas tik tada, kai ši die
vybė buvoja žmogiškojoje plot
mėje. Mes tai vadiname antropo
morfizmu arba sužmoginimu, nes 
čia dievybei esti priskiriami žmo
giškieji bruožai, žmogiškosios sa
vybės, netgi žmogiškosios silpny
bės bei nusikaltimai, kaip tai bu
vo, sakysime, graikų religijoje. 
Bet kaip tik todėl dievybė neten
ka ano atstumo, kurio ji turi, per- " 
gyvenama kaip gamtos jėga, ir 
pasidaro žmogui artima. Ir štai, 
ši žmogaus artumoje gyvenanti 
bei žmogaus savybes nešiojanti 
dievybė kaip tik ir esti vaizduo
jama: paveikslu ar statula, o šiai 
pavaizduotai dievybei tada esti 
statoma šventykla, kad ir ji tu
rėtų namus, kaip kad juos turi 
žmogus.

Šventyklos kilmė slypi tad die
vybės įtraukime į žmogiškojo bu
vimo plotmę. Jei Dievas buvoja 
tarp žmonių, tai jis turi turėti ir 
erdvę, kurioje gyventų. .Šią erdvę 
tada ir vadiname šventykla. Tai 
šventa vieta, nes joje gyvena 
pats Viešpats; tai maldos namai, 
nes čia žmogus stovi Aukščiau
siojo akivaizdoje; tai aukos vie
tovė, nes čia žmogus pergyvena 
save kaip kūrinį ir auka šį pergy
venimą išreiškia. Visi religiniai 
veiksmai tokiu atveju esti perke
liami šventyklon, kadangi čia 
buvoja Dievas. Kol Dievas gyve
na gamtoje kaip pirmykštė jos 
galybė, tol meldžiamasi bei au
kojama gamtiniam daiktam ir tol 
šventyklų nestatoma. Tačiau kai 
tik Dievas nužengia į žmogaus 
plotmę, apsigyvena tarp žmonių, 
prisiima jo bruožų, tuoj pat jam 
įrengiama buveinė. Šventykla sa
vo esme yra Viešpaties gyvenvie
tė tarp žmonių. Tai Dievo regi
mybė istorijoje.

Kad taip iš tikro yra, galima 
labai gražiai pastebėti apreikšto
joje Senojo Testamento religijo
je. Jau minėjome, kad patriarchų 
laikais šventyklų nebuvo. Tiesa, 
Viešpats jiem pasirodydavo, su 
jais kalbėdavosi, net sudarė su 
jais sutartį, tačiau jis ir vėl pasi
traukdavo į savąją plotmę. Pat
riarchų religijoje Dievas buvo, 
kaip gražiai sako Y. M. J. Con- 
garas, “dar tik praeinantis sve-

(Nukelta į 2 psl.)

Kalbėti apie šventyklą mus 
verčia du dalykai: kunigų trauki- 
masis iš tarnybos Viešpaties Na
muose ir bažnyčių statybos są
myšis. Abu jie yra susiję vienas 
su kitu, nes abu kyla iš to, kad 
esame netekę nuovokos, kas gi 
šventykla iš tikrųjų yra.

Kokia prasme kunigai šian
dien traukiasi iš tarnybos Dievo 
Namuose gali mum gražiai pa
vaizduoti prancūzų domininkono 
M. D. Chenu, pagarsėjusio savo 
veikalais apie darbo teologiją, žo
džiai: “Po II Vatikano Susirinki
mo įvairiuose Europos kraštuose 
vis augo skaičius kunigų, kurie 
sava iniciatyva ir aiškiu ar tyliu 
savo vyskupų pritarimu ėmėsi pa
saulinių profesijų, tapdami inži
nieriais, ūkvedžiais, advokatais ir 
t. t.”; vieni jų atsidėjo šiom pa
reigom visiškai, sakysime, kuni
gai darbininkai; kiti, “norėdami 
dar išsaugoti tradicinę kunigo 
tarnybą, vykdė jas tik pusdienį”; 
Prancūzijos “kunigų, esančių 
kaimo parapijose, apklausa paro
dė, kad 48 proc. jų norėtų ateity
je griebtis kokio nors rankų ar 
techninio darbo” (plg. “Conci- 
lium” 1969, Nr. 3, P. 212). Taip 
yra todėl, kad kunigas, kaip sa
koma, šiandien yra patekęs “į sa
vos tapatybės krizę:jis nežino, kas 
jis yra; į jį sudėtuose tikinčiųjų 
lūkesčiuose jis neranda aiškaus 
vaizdo, kas jis turėtų būti ir ką 
turėtų veikti. Nemaža kunigų 
jaučiasi todėl esą nereikalingi 
žmonės” (E. Pin, “Concilium” 
1969, Nr. 3, p. 177). Šie tad ku
nigai ir imasi pasaulinių profesi
jų, nes jie esą įsitikinę, kad “tik
rosios pamaldos yra ne sakramen
tinės pamaldos prie altoriaus, bet1 
Dievo valios vadovaujama bei 
palaikoma veikla kasdienoje” (p. 
178). Nors jie formaliai kunigys
tės ir neatsisako, tačiau savo 
veiklos centrą regi ne Viešpaties 
Namuose, o už jų slenksčio.

Apie bažnyčių statybos sąmy
šį šiandien daug kalbėti neten
ka: jis yra aiškus mum visiem. 
Jeigu seniau šventykla kilo į 
dangų viršum gyvenamųjų na
mų ar dirbtuvių kaip ženklas, 
rodąs į anapus, tai dabar ji dings
ta miesto mūrų jūroje, praradusi 
savą veidą ir prisiėmusi čia fabri-

Apie įvairius pasikeitimus Kat. 
Bažnyčioje, kuriuos ne visi šian
dien vienodai priima, ir apie pa
našius pasikeitimus, vis įvykstan
čius žmonijos kultūroje ar litera
tūroje, įvairioje spaudoje prira
šoma nemažai. Religija, kultūra 
ir literatūra? Bet tai gan, saky
sime, skirtingi dalykai. Aišku, bet 
įdomu, kad, kalbant apie žmo
gų ir istoriją, be jų ryšio neiš
siverčiama. O tai kartais iššau
kia įdomių minčių, nušviečian
čių šių dienų problemas.

Skaitydami F. Morriss straips
nį (Mich. Catholic, geg. 31. 72 
“New breed as wrong as damna- 
tion”), pamatome, kad jis pikti
nasi progrsyviais religijos komen- Žmogus visuomet, net savo 1 
tatoriais, nes anie galvoja, kad, boję, ieškojo tos pačios 
ką katalikai šiandien laiko šven
tu ir svarbiu, iš tiesų, yra tai, ką 
senovėje sukūrė žydų, graikų ir 
romėnų kultūros bei jų religijos. 
Tik taip ir iš tokio taško pradėję si ir naujoves tiek Bažnyčioje, 
savo galvojimą, saiko F. Morris, 
tie progresyvūs komentatoriai už
sipuola šiandien vienuolių rūbus 
ir visas Bažnyčios eksternalijas. 
Jie tai vadina šimtmečių palik
tais pėdsakais religijoje ir todėl 
neturinčiais jokios amžinos ver
tės religijai. Reiškia, juos galimą žmonėms. Bet turime taipgi daug 
bet kada keisti ir juos kvestionuo- ko, kas nesikeičia, ir gal dėl to, 
ti.

Bet, F. Morris tvirtinimu, tai dideli pirmieji pagrindai šių die- 
grupei esama ir stiprios opozici- nų žmogaus evoliucijai. Ir gal tie 
jos, kuri yra priešinga tokiai nuo- kaip tik klysta, kurie kritikuoja 
monei: jie mato progresyvius ko- katalikus, jog šie laiko svarbiu 
mentatorius ir reformatorius, tai, kas sukurta graikų, romėnų 
kaip “istorijos vergus”, nud'uo- 
dančius, kad net pati Bažnyčia 
keičiasi ir turėtų keistis, kad leng
vabūdiškai patenkintų naujus 
laikus ir naują skonį. Toks anos 
opozicijos kritikas J- Hitchcock 
perspėja, girdi, ar Bažnyčia, taip tie situations” (1917), į jo ten 
besikeisdama, kada nors nepra
ras ir savo Dvasią, jeigu ji pasi
duos šimtmečių kaitai ir vis nau
jom madom?

Gerai pagalvojus, atrodo, kad jas yra išradę ir pavartoję. Cor- darant pekeitimus ir kai ką pri- 
abiejose nuomonėse yra kiek tie- neille, Gozzi, Metastasio, Šileris, kergiant prie plačios istorinės ir 
sos. Nes, nežiūrint kiek keitėsi ir Voltaire, Šekspyras, Ibsenas ir ki- mūsų tautinės bazės, 
keičiasi eksternalijos, Bažnyčios ti yra tik jas kitaip pavartoję, kar-

Idėja nesikeičia (nebent nustoja
ma j ją tikėti). Nepraradusiems 
tikėjimo, Bažnyčios eksternalijos 
lieka tik simboliu, kuris bus tol 
geras, kol tikinčiųjų bus atpažįs
tamas (pvz. Kryžius ir kiti ženk
lai neturėtų keistis ir nepasikeis). 
Bet per dideli pakeitimai 
priešingi žmogaus natūrai.

Įdomiausia, kad F. Morris 
ko, jog aplamai ir žmogaus 
grindinė natūra - prigimtis,
laimės šaltiniai, jo gyvenimo 
reikšmė ir jo metafizinė (pusiau 
kūno, pusiau dvasios) situacija 
istorijoje nepasikeitė ir nesikeičia 
dabar. Jis sako, net literatūra, 
grįžtant iki Homero, tai įrodo, 

kūry- 
laimės 

ir gyvenimo reikšmės bei pras
mės. Aišku, F. Morris prisipažįs
ta, kad dėl to galima ginčytis, 
nes visa ta šnekta apie keitimą-

yra

sa- 
pa- 
j°

tiek literatūroje yra labai filoso
finė ir nepaprastai reikalinga bū
tino subtilumo.

Seni laikai, seni papročiai yra 
užsipuolami gal dėl to, kad jie 
buvo sukurti senais laikais, 
“anais” laikais ir “anų” laikų

kad toje senovėje buvo padėti

ir žydų. Ar ne žydai, graikai ir 
romėnai padėjo pagrindus mūsų 
moralei, mokslui ir didelei daliai 
visos mūsų kultūros ir literatū
ros? Pažiūrėkime literatūron. O 
dirstelėjus į G. Polti “36 drama-

tais kai ką pridėję. Dramoje ar 
tik nebus ta prasme 90 proc. grai
kų įnašo?

Aplamai, atrodo, jog apie bet 
kokius pasikeitimus, tradiciją ir 
Bažnyčios eksternalijas dar bus 
nemažai rašoma. Čia tik peršasi 
kelios trumpos išvados: pirma, 
jog turime labai daug ką iš se
novės (graikų-romėnų), antra, 
kad šis tas vis ir naujo prideda
ma, trečia, kad yra gera, jog šis 
tas vis dėlto pridedama ir ketvir
ta, kad žmogus — jo prigimtis

surašytą intrigų — situacijų ba
gažą, pastebėsime, kad vien trys 
graikai (Achilas, Euripidas ir per daug nesikeičia. O todėl rei- 
Sofoklis) bemaž visas tas situaci- kia subtilumo, nemažai kuklumo,

P. Min.

ko halės, čia dujų rezervuaro, 
čia bunkerio, čia lietuviškosios 
klėties išvaizdą. Nežinodami, kas 
šventykla yra savo esmėje, archi
tektai ją ir stato, kaip kiekvienam 
patinka. Tačiau ir savu paskyri
mu ji pradeda nykti, nes vis daž
niau esti statoma taip, kad tar
nautų ne tik pamaldom, bet ir 
susirinkimam, ir paskaitom, ir 
net pasilinksminimam. Jau net 
skelbiama, esą bažnyčios iš viso 
nebereikalingos: jas turį atstoti 
klubai, kur žmonės, po dienos 
darbų bei vargų, susieitų pasilsė
ti, pasikalbėti, pasiginčyti, o ku
nigas ta proga galėtų laužyti ir 
dalinti Duoną (plg. “Echo der 
Zeit” 1065, Nr. 39, p. 13). Ir vi
siškai nuoseklu! Juk jeigu kuni
gas pagrindinę savo veiklą regi 
ne bažnyčioje, o pasaulinėje plot
mėje, tai savaime aišku, kad 
bažnyčia tada darosi nebereika
linga: ją atstoja bet kokia erdvė, 
kurioje dvasiškis savo laisvalai
kio metu švenčia Eucharistiją.

Todėl, atsidūrę šiandien aki
vaizdoje žmogaus, kuris penketą 
dešimčių savo gyvenimo metų, 
kaip toji “pranašė Ona, Panu- 
elio duktė, iš Asero giminės”

(Lk 2, 36), “neatsitraukdavo nuo 
šventyklos”, tarnaudamas “Die
vui naktį ir dieną” (2,37), nu
stembame ir klausiame: kas gi 
yra tie Namai, kuriuose gali bū
ti įprasminta žmogaus egzisten
cija? Kas yra tie Namai, į ku
riuos kunigas žengia, kaip psal
mininkas sako, “kitų priekyje” 
(Ps 41,5) — ne tam, kad ten 
praleistų savo laisvalaikį, likusį 
jam nuo pasaulinių tarnybų, bet 
tam, kad buvotų juose visa savo 
širdimi ir visu savo laiku? — 
Štai klausimas, kuris kyla kiekvie
ną kartą kai švenčiame kunigys
tės sukaktis, ypač tokias, 
šiandieninė prelato Pr. Juro.

kaip

Pa- 
mal-

2.
Kas gi yra šventykla? — 

prastai šventyklą vadiname 
dos namais, vadinasi, erdve, ku-
irioje tikintieji susirenka melstųsi, 
aukotų ir priimtų sakramentus. 
Ir vis dėlto ši šventyklos sampra
ta yra jos esmei per siaura: ji 
išreiškia ne šventyklos pagrindą, 
bet tik jos pasekmę arba jos 
funkciją žmogaus atžvilgiu. Ir 
religijų istorijos šviesoje šventyk
la kaip maldos namai vargu yra

pateisinama. Tiesa, nėra religijų, 
kurios neturėtų maldos, užtat 
yra religijų, kurios neturi šven
tyklų. Malda sudaro kiekvienos 
religijos vieną iš pagrindinių 
pradų. Tačiau ji nebūtinai turi 
būti atliekama šventykloje. Esa
ma religijų, kurios savo maldas 
atlieka gamtinėje aplinkoje:šven- 
tuose miškuose, ant kalnelių, prie 
šaltinių ir t. t- Kitaip tariant, 
meldimasis arba garbinimas ne
būtinai reikalauja šventyklos. Jis 
nėra pagrindas šventyklai kilti. 
Net ir apreikštojoje religijoje, 
kaip ją mum vaizduoja Senasis 
Testamentas, pradžioje šventyk
los nerandame. Senojo Testa
mento patriachų gyvenime esa
ma maldos ir aukojimo, bet ne 
šventyklų — net nė palapinės 
pavidalu. Kur patriarchai kelia
vo, ten jie statėsi aukurų, prie 
jų meldėsi ir ant jų aukojo, ta
čiau, keliaudami toliau, juos nu
griaudavo. Taigi ir čia malda bei 
auka nekildino šventyklos. Pats 
Jėzus, paklaustas samarietės mo
ters, “kur reikia garbinti” (Jo 4, 
20), gamtinėje aplinkoje (“šita
me kalne”, 4,20) ar šventykloje 
(“Jeruzalėje esanti vieta”; t. p.),
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čias” (Das Mysterium dės Tem- 
pels, Salzburg 1960, p. 14). Jis 
nepasiliko su žmonėmis visą lai
ką, todėl ir nebuvo reikalingas 
ypatingos vietos kaip savo buvoji
mo išraiškos. Bet kai tik Dievas, 
išvedęs Izraelį iš Egipto, tapo 
šios tautos istorijos veiksniu, 
tučtuojau jis pats pareikalavo 
šventyklos kaip gyvenvietės sa
voje tautoje. Dievas kalbėjo Mo
zei: “Jie turi padaryti man šven
tovę, kad gyvenčiau tarp jų” 
(Iš 25,8). Kaip neregima galy
bė Viešpats gyveno su sava tau
ta jau nuo Abraomo laikų. Ta
čiau dabar jis nori šį buvojimą 
apreikšti regimu būdu. Jis nori 
šventyklos, kad tuo būdu jo bu
vojimas su Izraeliu būtų kasdien 
regimas bei pergyvenamas. Tarp 
šventyklos ir Viešpaties buvoji
mo tarp žmonių esama esminio 
ryšio.

Nepaprastai būdinga yra dar 
ir tai, kad pats Dievas izraelitam 
įsako pagaminti Jam šventyklą 
“buto pavyzdžiu” (Iš 25,9). Jis 
pats vadina savo gyvenvietę bu
tu (Iš 26,1), kuris turįs būti 
įrengtas taip, kaip ir žmonių 
butai. Kadangi dykumose klajo- 
ją izraelitai gyveno palapinėse, 
todėl ir Viešpaties butas turėjo 
būti palapinės išvaizdos, tiesa, 
išklotas brangiais kilimais, iš
puoštas ausu ir brangakmeniais, 
užsklęstas uždanga "iš mėlyno ir 
raudono purpuro” (Iš 26,36), 
nes tai buvo Aukščiausiojo butas. 
Vis dėlto tai buvo butas, pana
šus į žmonių gyvenvietes. Pirmo
ji apreikštosios religijos šventyk
la buvo sukurta žmogaus buto 
pavyzdžiu, būtent, kaip nomadų 
palapinė.

Ir čia kaip tik aiškėja šventyk
los esmė. Šventykla yra Dievo 
gyvenvietė tarp žmonių, todėl 
ji įgyja net žmogaus buto išvaiz
dą. Dievas nebenori savo atstu
mo nuo žmonių pabrėžti kokiu 
nors keistu savos buveinės pavi
dalu, kuris nurodytų į jo trans
cendenciją- Būdamas arti žmo
nių, su jais ir tarp jų, jis renkasi 
palapinę kaip savų Namų ‘sti
lių’, nes šio ‘stiliaus’ buvo tuo 
metu visi izraelitų butai. Be abe- 
įjo, Izraelis šiai palapinei kaip 
Dievo buveinei pastatyti aukojo 
aukso, sidabro, purpuro, brang
akmenių, kilimų, akacijos me
džio lentų ir daugybę kitų daly
kų, taip kad Viešpaties buveinė 
virto tikru meno veikalu: pats 
Dievas net nurodė menininkus 
— “Besalelį, Uro sūnų” ir “Oho- 
liabą, Achisamako sūnų” (E 31, 
2-6), — kurie turėjo jo butą 
įrengti, pažadėdamas pripildyti 
juos “Dievo dvasia, išmintimi ir 
įžvalga, kad kiekvienam darbui 
apmestų planų ir juos įvykdytų 
aukse, sidabre ir varyje” (E 
31,3-4). Dievo gyvenvietė turėjo 
būti verta savo Šeimininko. Ne
paisant betgi viso šio puošnumo, 
pirmoji Izraelio šventykla buvo 
palapinė, panaši į visas kitas šios 
klajoklė's tautos palapines.

Kaip griežtai šis šventyklos 
panašumas su žmogaus gyvenvie
te buvo paties Dievo saugojamas, 
regime II Karalių knygoje, bū
tent, pokalbyje tarp pranašo Na- 
tano ir karaliaus Dovydo. Nuga
lėjęs savo priešus bei varžovus, 
Dovydas sustiprino Izraelio vals
tybę ir pasistatė net rūmus. Vie
ną dieną jis tarė pranašui Nata- 
nui: “Žiūrėk, aš gyvenu namuo
se iš kedrų medžio, o Sandoros 
Skrynia tebėra palapinėje” (2 
Kar 7,2). Tuo Dovydas norėjo 
pasakyti, kad jis esąs pasiryžęs ir 
Viešpačiui pastatyti namus iš 
kedrų. Pranašas Natanas tuoj 
pat sutiko su šiuo planu: “Daryk 
visa, kaip tau atrodo, nes Vieš
pats yra su tavimi” (7,3). Ta
čiau dar tą pačią naktį “prabilo 
Dievas Natanui” ir atmetė Do
vydo sumanymą. Natanas turė
jęs eiti pas Dovydą ir jam Vieš
paties vardu pasakyti: “Tu norė
tum pastatyti man namus kaip 
gyvenvietę? Aš niekad nesu gy
venęs namuose — nuo to laiko, 
kai išvedžiau Izraelio vaikus iš 
Egipto ligi pat šiai dienai. Aš ke- 
liavau >u jais karta k

Argi aš kada nors... bent žodeliu 
prasitariau Izraelio vadam: Ko
dėl nepastatote man namų iš 
kedro medžio?” (7,6-8). Dievo 
atsakymas Dovydui aiškus: Vieš-
pats nenori, kad jo gyvenvietė 
skirtųsi nuo žmonių gyvenviečių. 
Kol izraelitai gyveno palapinėse, 
tol ir Dievas gyveno palapinėje, 
nors ši ir buvo puošnesnė, negu 
kitos. Tiesa, izraelitai dabar jau 
virto sėsliais ir pradėjo statytis 
pastovių namų. Tačiau tai dar 
tik pradžia. Dar per anksti sta
tyti ir Dievui pastovius namus. 
Iš esmės Dievas Dovydo sumany
mo neatmetė. Jis tik kalbėjo, kad 
pats Dovydas dar neprivaląs sta
tyti jam šventyklos pastovių na
mų pavidalu. Tačiau tai padarys 
Dovydo įpėdinis: “Jis pastatys 
Namus mano Vardui” (7,13). 
Ir iš tikro, Saliamonas pastatė 
didingą šventyklą kaip “Namus 
Viešpačiui” (3 Kar 6,1), į ku
riuos buvo perkelta Sandoros 
Skrynia (plg. 3 Kar 8,6). Sėslia 
tapusioje tautoje ir šventykla tu
rėjo būti pastovūs namai.

3.

Religijų išsivystymo šviesoje 
šventykla tad yra Dievo gyven
vietė žmonių istorijoje. Kokiu bū
du Dievas šventykloje gyvena, 
tai priklauso nuo atitinkamos re
ligijos nusistatymo bei mokslo: 
stabmeldiškosiose religijose Die
vas gyvena šventykloj paprastai 
dievų paveikslų būdu; Izraelio 
religijoje jis gyveno simboliniu 
Sandoros Skrynios pavidalu; kat. 
Bažnyčios šventyklose Dievas gy
vena tikroviškai šv. Sakramente. 
Kiekvienu tačiau atveju šventyk
la reiškia daugiau negu maldos 
namus. Šventykla yra Dievo Na
mai ir kaip tik todėl ije yra kar
tu ir maldos namai, kuriuose vi
sa, kas profanišką, neturi rasti 
vietos, kadangi malda pačia savo 
prigimtimi yra sakralinis dalykas. 
Ji nėra žmogaus susitelkimas sa
vyje prieš darbą, nėra savo var
go apmąstymas, bet asmeninis 
pokalbis su pačiu Viešpačiu kaip 
savuoju Tu. O šventa yra visa, 
kur Viešpats gyvena ir kur žmo
gus ateina atskleisti jam savą šir
dį. Abu šie veiksmai — gyveni
mas iš Dievo pusės ir melcįima- 
sis iš žmogaus pusės —yra šven
ti savyje, todėl pašventiną ir vi
są šventyklą su visais jos įrengi
mais.

Kristaus santykyje su Jeruzalės 
šventykla šis sakralinis šventyk
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ŠVENTYKLOS PRASME
los bruožas kaip tik išėjo aišktėn 
labai ryškiai-. Visi keturi evange
listai paliudija, kaip Kristus iš
varė pirklius iš šventyklos, va
dindamas ją Tėvo Namais, o tuo 
pačiu ir savo Namais, kurių ne
dera paversti prekybos namais: 
“Nedarykite iš mano Tėvo namų 
prekybos namų” (Jo 2,16); ka
dangi tačiau “aš Tėvuje ir Tėvas 
manyje” (Jo 14,10) ir visa kas 
yra Tėvo, yra sykiu ir Kristaus 
(plg. Jo 17,10), todėl Kristus ir 
sako: “Mano Namai vadinsis 
maldos namais, o jūs padarėte iš 
jų galvažudžių olą” (Mt 21,13; 
plg. Mk II,17; Lk 19,46). Šven
tykloje reikia ne prekiauti, mo
derniškai kalbant, ne diskutuoti, 
ne linksmintis, o melstis. Melstis 
gi reikia joje todėl, kad čia gy
vena Dievas. Būdamas istorijos 
Dievas ir Dievas istorijoje, jis pats 
reikalauja sau regimybės šiam 
buvojimui, vadinasi, šventyklos, 
kuri šiam tikslui yra žmogaus 
sukuriama ir Bažnyčios pašven
čiama. Šventykla nekyla iš mal
dos, bet malda eina į šventyklą, 
kadangi ši yra tinkamiausia jai 
vieta.

Santykis tarp šventyklos ir 
maldos gal geriausiai paryškina 
Šventyklos sampratą bei jos 
reikšmę. Kaš šventyklą laiko ne
reikalingą, tas suvokia ją tik 
kaip maldos namus ir yra teisus 
savo pažiūra, nes melstis reikia 
iš tikro “dvasia ir tiesa” (Jo 4,- 
24), kuriai jokia erdvė — nei 
gamtinė, nei kultūrinė — nėra 
reikalinga. Kas šventyklą pripa
žįsta, tas suvokia ją kaip Dievo 
regimybę istorijoje, kaip objekty- 
vaciją Viešpaties buvojimo tarp 
žmonių, kur šie susieina Viešpa
čiui nusilenktų ir jo pagarbintų. 
Šia prasme šventykla yra neat- 
stojama. Šia prasme ji yra būti
nas pradas kiekvienos religijos, 
kuri Dievą laiko buvojantį isto
rijoje. Todėl pripažinti Dievo įsi
kūnijimą ir jo pasilikimą su mu
mis “visas dienas iki pasaulio pa
baigos” (Mt 28,20) ir sykiu teig
ti šventyklos nereikalingumą ar
ba jos pavertimą praeinančios 
maldos erdve yra nesusipratimas 
psichologiškai ir prieštaravimas 
logiškai.

Šventyklos ir maldos santykiu 
[ galima išaiškinti ir dialektinį Jė
zaus santykį su šventykla: jis 
neigia šventyklos būtinybę mal
dai: “Ateina valanda ir dabar 
jau yra, kai tikri garbintojai gar
bins Tėvą dvasia ir tiesa” (Jo 
4,23); tačiau jis teigia šventyklą 
kaip jo Tėvo ir jo paties Namus 
(plg. Jo 2,16; Mt 21,13; Mk 11,17; 
Lk 19,46). Jis leidžia žmogui Die
vą garbinti savo viduje, tačiau 
jis draudžia paversti šventyklą 
pasaulinių reikalų erdve. Tikrie
ji Naujojo Testamento maldos 
namai yra žmogaus dvasia, ta
čiau tikrieji Dievo Namai arba 
Dievo buveinė istorijoje yra 
šventykla. Čia glūdi pagrindas, 
kodėl pirmieji krikščionys meldė
si visur ir tuo skyrėsi nuo žydų, 
kurie melstis keliaudavo Jeruza
lėn; sykiu tačiau jau net ir (perse
kiojimų metu krikščionys statėsi 
šventyklų. Nes, Logos įsikūni
jus, Dievas įėjo į istoriją ypatin
gu būdu, o pažadas pasilikti su 
tikinčiaisiais visas dienas šį įėji
mą dar labiau padarė egzisten
cinį. Krikščioniškoji šventykla 
kaip tik ir turėjo šį Dievo pasili
kimą regimai skelbti ir tuo su
kurti erdvę, kurioje tikinčiųjų 
bendruomenė šį Viešpaties bu
vojimą išpažįsta ir Šį išpažinimą 
kulto apeigomis objektyvuoja. 
Krikščionybė yra šventyklų tu
rinti ir jas ugdanti religija kaip 
tik todėl, kadangi jos Dievas yra 
istorijon įėjęs ir joje gyvenąs Die
vas. Tai dėsnis, gyvas visose 
krikščioniškosiose konfesijose ir 
kilęs iš pačios Krikščionybės es
mės, būtent, iš Logos įsikūniji
mo ir gyvenimo tarp mūsų (plg. 
Jo 1,16). Todėl truk kunigų trau- 
kimasis iš šventyklos, tiek pačios 
Šventyklos nuvertinimas šian
dien glūdi tame, kad nebesuvo- 
kiame, ką reiškia Logos įsikūni
jimas, ir kad egzistencialiai ne- 
bepergyvename, ką reiškia, kad 
Dievas yra su mumis. Įsikūniji
mo tiesos apsiblausima  ̂mūsų są
monėje yra kartu ir šventyklos 
sąmyšio pagrindas, nes šiuodu 
dalyku yra neatskiriamu vienas 
nuo kito. įsikūnijimas veda į 
šventyklą, ir šventykla išreiškia 
įsikūnijimą.

Bet čia pat kyla klausimas: ką 
gi krikščioniškoji šventykla turi 
regimai išreikšti? Kitaip tariant, 
kokiu pavyzdžiu ji turi būti sta
toma? Senojo Testamento šven
tykla buvo, kaip sakėme, pasta
tyta žmogaus buto pavyzdžiu: 
pradžioje kaip palapinė, vėliau 
kaip gyvenamieji namai. Dievo 
gyvenvietė Senajame Testamen
te nesiskyrė esmiškai nuo žmo
gaus gyvenvietės. Ar privalėjo šis 
principas pasilikti ir Krikščiony
bėje? Ar ir naujoji įsikūnijusio 
Dievo religija turėjo statytis 
šventyklų, nusižiūrėdama į žmo
gaus namus? L. Uspenskis teisin
gai pastebi, kad šventykla gali 
turėti įvairių formų. ji gali 
būti suręsta pagal to ar kito lai
kotarpio skonį bei idėjas; “tačiau 
jos prasmė buvo ir lieka visados 
ta pati” (La thėologie de 1‘Ico- 
ne, Paris 1960, p. 24). Tai reiš
kia: kiekviena tauta atsiskleidžia 
šventyklų statyboje, tačiau for
mų įvairumas visados atsiremia į 
tos pačios tikėjimo tiesos vienybę. 
Kokia tad tikėjimo tiesa slypi 
krikščioniškosios šventyklos sta
tymo esmėje? Ne kuri kita, kaip 
Kristaus buvojimas istorijoje. Ko
kiu betgi pavidalu Kristus buvo
ja istorijoje? Ir ką reiškia šis jo 
buvojimas, kaip jis pats sako, 
“iki pasaulio pabaigos” (Mt 28,- 
20)? — Štai klausimas, kurį nau
joji religija turėjo atsakyti, neno
rėdama, kad jos šventykla nu
stotų prasmės.

4.
Šio klausimo atsakymas Krikš

čionybėje pasunkėja ypač todėl, 
kad, prisikeldamas ir įžengdamas 
j Kristus regimai ikaifl tik 

paliko istoriją. Senajame Testa
mente Dievas gyveno tarp izra
elitų Sandoros Skrynios prasme- 
nimi: tai buvo visiškai konkre
tus daiktas, kuris Dievui atsto
vavo, pats Dievu nebūdamas. To
dėl šis daiktas ir reikalavo tam 
tikros erdvės kaip Dievo gyven
vietės. Betgi Krikščionybėje? Jė
zus iš Nazareto kaip žmogumi 
tapęs Dievas buvo irgi visiškai 
konkreti asmenybė, kurios buvi
mas istorijoje nesudarė jokių sun
kenybių. Tačiau ši asmenybė 
kentėjo, mirė, prisikėlė ir grįžo 
pas savo dangiškąjį Tėvą. Kaip 
tad gyvena Kristus istorijoje po 
šio grįžimo? O jeigu jis iš tikro 
tarp žmonių gyvena, tai kaip tu
ri būti ši jo gyvenvietė regimai 
pavaizduota? Senajame Testa
mente Dievas gyveno tarp žmo
nių kaip viltis busimojo Mesijo, 
kuris turėjo Izraelio tautą išgel
bėti ir perkeisti. Bet šis Mesijas 
juk jau atėjo. Jis sujungė žmoni
ją su Dievu ir tuo savo pasiunti
nybę įvykdė. Ką tad reiškia to
limesnis jo buvojimas istorijoje? 
Atrodo, kad' ana viltis, kuria bu
vo grindžiamas Dievo gyvenimas 
tarp izraelitų, Krikščionybės bu
vo sunaikinta, nuprasminant tuo 
būdu ir Kristaus pasilikimą že
mėje.

Šis tačiau įspūdis yra apgaulus. 
Jis būtų tikras, jei Kristaus 
grįžimas pas Tėvą būtų galuti-' 
nis. Bet jis kaip tik nėra nei ga
lutinis, nei visiškas. Galutinis 
jis nėra todėl, kadangi Kristus 
pažadėjo vėl ateiti pasaulio teis
tų ir istorijos užbaigtų (plg. Mt 
24,30; Mk 13,26; Lk 21,27). Vi
siškas jis nėra todėl, kad Kris
tus kiekvieną sykį Eucharistijos 
šventimo metu nužengia ir gyve
na tarp mūsų visiškai tikroviniu 
būdu. Tai rodo, kad Kristus ir po 
įžengimo į dangų istorijos vis 
dėlto nepaliko, kad jis tik pakei
tė savo istorijoje buvojimo būdą, 
anaiptol nepaneigdamas paties 
buvojimo. Todėl jis ir galėjo 
apaštalams tarti: “Štai, aš esu su 
jumis visas dienas iki pasaulio 
pabaigos” (Mt 28,20), vadinasi, 
iki antrojo savo atėjimo. Užtat 
Kristaus buvojimas istorijoje yra 
taip lygiai pagrįstas viltimi, kaip 
ir Dievo buvojimas Izraelio tau
toje. Čia pasikeitė tik vilties ob-
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jektas. Izraelis laukė ateinant Me
sijo kaip Gelbėtojo; Krikščiony
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Tuo, kad Kristus prisikėlė ir 
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Senajame Testamente Sandoros 
Skrynios regimybė buvo nuolati
nis skelbimas, kad Viešpats gyve
na tarp izraelitų ir kad' jis įvyk
dys savo pažadą atsiųsti Mesiją, 
taip ir Kristaus buvojimas istori
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Remkite tuos biznierius, ku 
rie skelbiasi dienr. “Drauge”. 

joje eucharistiniu pavidalu yra 
laidas, kad pasaulio atbaigimas 
iš tikro įvyks. Savo įsikūnijimu 
pasaulio išganymą pradėjęs, 
Kristus jį atbaigs antruoju savo 
atėjimu. Ir štai, kaip tik šio atė
jimo viltimi jis ir gyvena tarp 
mūsų, kaip tarp izraelitų gyveno 
Mesijo viltimi.

Čia tad ir randame atsakymą, 
kaip turi būti statomos bei įren
giamos krikščioniškosios šven
tyklos. Krikščioniškoji šventyk
la, kaip ir bet kuri kita, yra re
gimybė Dievo buvimo istorijoje. 
Tai visuotinė ir giliausia jos pras-
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4 v vak. Treč. tr sekmad. uždaryta. 

Rezid tel. WA 5-3009 ____

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas tr rez., 2652 W. 59th St

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

penkt. nuo 2 ikk! 4 vai. ir nuo 8 iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimų.

Of. Tel. HE 4-2123. Namu GI 8-fllOB

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Vai . pirm., antrad., ketv. ir penktad 
2-4 ir 6-8. Treč ir šeštad. uždaryta

TEIi PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak., penktad tr šeštad. 2—4 popiet

Ir kitu laiku pagal susitarimų.

Tel. ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

8107 VVest 71 st Street 
Valandos: 1—6 vai. popiet 

Treč. ir šeštad pagal susitarimų

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141 Namų (13(1-4850 

i Vai.: “pirm., antr., ketv. 2—5 ir 6—8,
I penkt. 2—6. šežt. pagal susitarimą
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Šventyklos prasmė
(Atkelta iš 2 pusi.)

mė, kuri niekad neturi būti pra
rasta. Kristaus buvojimas istori
joje betgi vyksta antrojo jo atė
jimo šviesoje arba, kitaip tariant, 
eschatologiniu atžvilgiu. Tai 
reiškia: Kristus gyvena istorijoje 
ne kaip istorinis žmogus, kaip 
kad jis gyveno savo žemiškosios 
būties metu Palestinoje; jis negy
vena nė kaip prasmuo daiktiniu 
Sandoros skrynios pavidalu, kaip 
tai buvo Senajame Testamente; 
jis taip pat negyvena nė kokio 
nors savo paveikslo pavidalu, ką 
randame stabmeldžių šventyklo
se. Kristus gyvena tikroviniu Eu
charistijos sakramento būdu, ku
ris yra mūsų švenčiamas jo at
minimui “iki jis ateis” (L Kor 
11,26). Eucharistija visados yra 
švenčiama eschatologiniu atžvil
giu. Kristus gyvena istorijoje kaip 
pasaulio atbaigėjas arba kaip ta
sai, kuriam yra duota “visa val
džia danguje ir žemėje” (Mt 28,- 
18), kad jis ją, atėjus antrajai 
laiko pilnybei, išskleistų visato
je ir tuo atiduotų savo Tėvui vi
suotinę karalystę. Kristaus sėdė
jimas Tėvo dešinėje yra ne kas 
kita, kaip perkeistoji ir atbaigto
ji būtis. Nužengdamas ant mūsų 
altorių Eucharistijos šventimo 
metu, jis skelbia, kad tiek mūsų, 
tiek viso pasaulio būtis eina at
baigimo linkui, kad mūsų buvi
mas pakeliui iš tikro yra buvimas 
pakeliui į perkeitimą. Kristaus 
buvojimas mūsų istorijoje yra 
kartu ir jos žygiavimas šio per
keitimo kryptimi.

Jeigu tad krikščioniškoji šven
tykla yra statoma bei įrengiama 
kaip Kristaus buvojimo istorijoje 
regimybė, tai reiškia, kad ji turi 
būti statoma bei įrengiama per
keistosios būties arba eschatologi
jos šviesoje. Eschatologinis bruo
žas yra ta gairė, kuri turi būti 
įdiegta į visą krikščioniškosios 
šventyklos sąrangą. Konkrečiai 
kalbant, tasai pavyzdys, pagal 
kurį krikščioniškoji šventykla tu
ri būti statoma, yra busimasis 
perkeistasis pasauli?. Nes Kristus 
jau gyvena šiame perkeistame 
pasaulyje. Nuosekliai tad ir jo 
buveinė mūsų žemėje turi būti 
ne kas kita, kaip anos perkeisto
sios būties nužengimas į mūsų 
erdvę ir šiosios erdvės apipavida
linimas. Krikščioniškoji šven
tykla turi būti perkeitimo objek- 
tyvacija žmogiškajame kūrinyje. 
Jeigu šio atžvilgio, statant krikš
čioniškąją šventyklą, nėra pai
soma, tai tokia eschatologijos 
neatspindinčia šventykla Kris
taus buvojimas istorijoje yra fal
sifikuojamas ir net paneigiamas. 
Kadangi šventykla Krikščiony
bėje nėra jokia atsitiktinybė, to
dėl ir regimas jos vaizdas negali 
būti kuriamas sauvališkai.

Nūn perkeistoji būtis arba at
baigtasis pasaulis Krikščionybės 
yra išreiškiamas Dievo Miesto 
arba Naujosios Jeruzalės pras- 
menimi. Tai vaizdas, kurį mum 
yra perteikęs šv. Jonas savo re
gėjimuose: “Aš, Jonas, mačiau 
šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, 
nužengiančia iš dangaus nuo 
Dievo” (Apr 21,2). Jis paskui ap
rašo ją labai smulkmeniškai. Sis 
šventasis miestas arba naujoji 
Jeruzalė turinti “didelį ir aukštą 
mūrą su dvylika vartų” (21,14); 
ji esanti keturkampis, tiksliau sa
kant, šeštainis, nes, “jo ilgis, 
aukštis ir plotis yra lygūs” (Apr 
21,16); jo sienos yra pastatytos 
“iš jaspio akmens”, o pats mies
tas “iš gryno aukso”, miesto pa
matai yra išpuošti “visokiais 
brangiais akmenimis”; miesto 
gatvės — “grynas auksas, kaip 
perregimas stiklas”; miestui ap
šviesti nereikia “saulės nė mėnu
lio”: jį apšviečia pats Dievas iš 
vidaus, “ir jo žiburys yra Avinė
lis” (Apr 21,18-23). Be abejo, 
visa tai nėra Dievo Miesto ‘archi
tektūra’, bet pradai, kurie per
keistojoje būtyje išeina aikštėn, 
būtent: dalių darna, būties vidi
nio grožio prasiveržimas. Šviesa

iš paties Dievo. Naujoji Jeruza- 
lė kaip atbaigtojo pasaulio vaiz
das slepia savyje visa, ką lik žmo-, 
gaus vaizduotė gražaus gali su
kurti, nes grožis yra perkeitimo 
regimybė: grožio pralenkti nebe
galima.

pasaulio 
Jeruzalė,Naujoji

aišku, kad šio šven- 
vaizdas virsta krikš- 
šventyklos pavyz-

Šis Dievo Miesto aprašymas 
kaip tik ir turėjo lemiančios 
reikšmės krikščioniškųjų šven
tyklų statybai. Ir visiškai teisin
gai! Juk jeigu krikščioniškoji' 
šventykla turi būti statoma per
keistojo pasaulio pavyzdžiu ir 
jeigu šio perkeistojo 
vaizdas yra 
tai savaime 
tojo Miesto 
čioniškosios
džiu. Būdama Kristaus buvojimo 
istorijoje regimybė, krikščioniš
koji šventykla tuo pačių virsta ir 
Naujosios Jeruzalės regimybe. 
Statant krikščioniškąją šventyk
lą, Naujoji Jeruzalė įsikūnija 
žmogaus pastangose. Šitaip tad ir 
buvo, pradedant 4 šimtmečiu, 
krikščioniškoji šventykla supras
ta ir šitaip buvo mėginama ji 
statyti. Žemiškieji Dievo Namai 
yra ne kas kita kaip atvaizdas 
dangiškųjų Dievo Namų. Baž
nyčios Tėvų raštuose šią sam
pratą randame kiekviename 
žingsnyje. Ji išeina aikštėn ir 
bažnyčios pašventimo liturgijo
je, kuri yra ir šiandien ta pati 
tiek Vakarų, tiek Rytų Bažnyčio
je- Visi šios liturgijos veiksmai, 
visos maldos ir giesmės kalba, 
kad čia yra įrengiamas šventasis 
Dievo Miestas, kuriame gyvena 
Viešpats.

Tuo kaip tik ir yra atsakomas 
ankstesnis klausimas, ką Krikš
čioniškoji šventykla iš tikro turi 
vaizduoti ir ar turi būti ir to
liau palaikomas Dievo Namų 
panašumas su žmogaus buveine. 
Atsakymas, kaip regime, yra nei
giamas. Krikščioniškoji šventyk
la nebe vaizdudfa žemiškosios 
žmogaus gyvenvietės, vis tiek ar 
ši būtų palapinė, ar namai, ar 
rūmai. Krikščioniškoji šventyk
la vaizduoja amžinąją buveinę, 
kuri, pasibaigus žemiškajai ke
lionei, žmogui bus sava. Tai 
daugiau, negu tik pakilnintas ar 
papuoštas žmogiškasis butas. Tai 
butas, kurio žmogus laukia, pa
sauliui pasibaigus. Tai busimoji 
žmogaus gyvenvietė, kurioje Die
vas bus viskas visame. Krikščio
niškoji šventykla savu vaizdu 
pasiekia izraelitinės šventyklos 
priešginybės. Senajame Testa
mente šventykla buvo pakilnin
tas žmogaus butas: čia Dievas 
tarsi ‘mokėsi’ Iš žmogaus, kaip 
turi būti įrengta jo norima gy
venvietė. Krikščioniškoji šven
tykla yra žemiškųjų sąlygų su
menkintas amžinasis Dievo bu
tas perkeistojoje būtyje: čia žmo
gus tarsi ‘mokosi’ iš Dievo, kaip 
reikia įrengti jam buveinę istori
joje. Krikščionybėje yra įvykęs 
šventyklos pavyzdžio apgręžimas.

5.
Krikščioniškosios šventyklos 

prasmėje — būti sudievintos bū
ties sužmogintu vaizdu — slypi 
ir jos reikšmė tiek kunigui, tiek 
tikinčiajam, tiek galop architek
tui.

Kunigas visa savo egzistencija 
gyvena šventykloje, vadinasi Die
vo Namuose, kurių tarnybai jis 
yra skirtas pačiais šventimais. 
Todėl ir jo veikla už šventyklos 
sienų yra ne kas kita, kaip tar
nybos šventyk'lolje tęsinys. Net ir 
šiandien taip stipriai pabrėžia
mas rūpestis žmogumi iš tikro 
yra rūpestis šventykla, nes ir 
žmogus yra Viešpaties gyvenvie
tė, vadinasi, šventykla. Kunigas 
negali turėti jokio užsiėmimo, ku
ris pralaužtų šventyklos rėmus ir 
virstų profaniniu. Laikyti tad 
šventyklą kunigo gyvenime tik 
vienu tašku, kuriam jis atsideda 
tik tam tikrą laiką,reiškia iškreip
ti pačią kunigystę. Šventykla yra 
ir bus kunigiškojo gyvenimo bū
das, —Tikintysis pergyvena

Nuotrauka Pauliaus StankausIš rengiamos II LPJK foto parodos Chicagoje

šventyklą kaip nurodymą į baig
ties būseną, kurios linkui jis ir 
pats keliauja. Šventykla jam yra 
nuolatinis priminimas, kad tikro
ji jo buveinė yra ne jo susikur
tieji namai plačiausia Šio žodžio 
prasme, bet anasai Dievo Mies
tas, kurį šventykla savimi ir at
spindi. Kiekvienas tad eschatolo
ginio šventyklos pergyvenimo 
menkinimas ar tai liturgijos pras- 
tinimu, ar tai pačios šventyklos 
pavertimu sale, yra nusikaltimas 
keleiviniam krikščioniškosios eg
zistencijos pobūdžiui.

Architektas, imdamasis pla
nuoti krikščioniškąją šventyklą 
visų prima suvokia jos prasmę 
būti Kristaus buveine istorijoje, 
tačiau ne statine, bet dinamine 
buveine, būtent, būti Dievo Tau
tos šaukle atbaigties būsenon. 
Suvokęs šią prasmę, jis gali ją 
objektyvuoti savame kūrinyje la
bai įvairiu būdu. Jeigu dažnai ir 
sakoma, esą krikščioniškosios 
šventyklos prasmę geriausiai yra 
išreiškę du stiliai — gotinis ir 
bizantinis, — tąi dar nereiškia, 
kad kiti stiliai šiai prasmei bū
tų netinkami. Tai tik reiškia, kad 
dažnas architektas —kaip seniau, 
taip ir dabar — nepakankamai 
giliai įsigyvena į krikščioniško
sios šventyklos esmę ir kartais 
šios prasmės iš viso nesuvokia; 
kad todėl ir jo kūrinys virsta ne
be prasmenimi, bet daiktu, kuris 
į nieką nenurodo, bet tik papras
tai yra. Šventyklai statyti — taip 
lygiai, kaip ir joje tarnauti bei 
melstis — nepakanka tik tech
ninių žinių, tam reikia jos pras
mės suvokimo 'bei pajautimo. 
Tam reikia šventyklos teologijos. 
Jos apybraižų čia ir mėginome 
pateikti, prisimindami sukaktį 
žmogaus, kuris 50 metų tarnauja 
šventyklai, niekados nepamiršda
mas, kad tai tarnyba, tiesianti 
kelią į aną Naująją Jeruzalę, jau 
nebe žmonių rankomis sukurtą, 
o nužengiančią iš dangaus ir 
turinčią “Dievo skaistumą” (Apr
21,23),

Rytoj Cherubinio „Reguiem" Chicagoj
Geras choras gerose rankose

Chicagos Marųuette Parko lie
tuvių Švč. P. Marijos gimimo pa
rapija užima ypač žymią vietą 
mūsų išeivijoje. Aplink gražią, 
naujoviškai lietuviškame, bet 
skoningame lietuvio architekto 
suplanuotame stiliuje pastatytą 
bažnyčią yra plačiai išsisklai
džiusi lietuvių kolonija, viena 
stipriausių tiek skaičium, tiek vi
sokeriopu pajėgumu. Yra natūra
lu, kad tokia parapija turėtų ‘ir 
atitinkamai stiprų bažnytinį cho
rą. Kauno operos solistui, jau 
Kauno konservatorijos studijų 
metu savo gabumais pasižymėju
siam, Vladui Baltrušaičiui čia 
vargoninkaujant, susibūrė gra
žus, nors ir ne visai pastovaus 
sąstato, balsingas choras, žavin
tis parapiečius per pamaldas gra
žiu savo giedojimu. Buvo suruoš
ta ir rimtų bažnytinių koncertų. 
Pastaruoju metu, choro vadovui, 
Vladui Baltrušaičiui, protarpiais 
negaluojant, šio choro koncerti
nė veikla buvo kiek sulėtėjusi. 
Malonu pastebėti, kad, dirigentui 
atgavus sveikatą, dabar š. m. 
birželio mėn. 18 d. išvežtųjų mi
nėjimo proga ruošiamas rimtas 
bažnytinis koncertas. Jo pagrin
diniu numeriu bus L. Cherubi
nio “Requiem” C minor (C-mOll; 
Do minor)-

Ilgaamžis Cherubini ir jo kūryba

Maria - Luigi - Carlo - Zeno- 
bio - Salvatore Cherubini gimė 
Italijoje, Florencijoje . 1760 m., 
mirė Paryžiuje 1842 m. Jo ilgame 
gyvenime kultūringame pasauly
je įvyko žymių pasikeitimų. Che
rubiniui gimus, Mozartas buvo 
vos ketverių metų. Cherubiniui 
mirštant, R. Wagneris jau buvo 
parašęs “Rienzi” ir “Skrajojantį 
olandą”, o Cezaris Frankas ką 
tik buvo baigęs Paryžiaus konser-

vatoriją, kurioje Cherubini buvo 
direktorium. Taigi Cherubiniui 
jau subrendusiame amžiuje teko 
pergyventi klasikinės epochos iš
kilimą; o jam gyvenimą baigiant, 
jau plačiausiai pražydo romanti
kos dvasia. Cherubinio vardas 
minimas L. Beethoveno biografi
jose; jis viešėjo Vienoje gan aud
ringais laikais, Napoleonui oku
pavus Austrijos imperijos sostinę. 
Galutinai apsigyvenęs Paryžiuje, j 
nuo 1821 m. Cherubini buvo pa-' 
skirtas garsiosios konservatorijos 
direktorium. Jaunam Chopinui 
atvykus į Paryžių, Cherubini, ša
lia Liszto, buvo vienas veikliau
sių jo rėmėjų, padėjusių šiam 
genialiam fortepijono muzikos 
kūrėjui įsikurti Prancūzijos aukš
tuomenės ir muzikų elito tarpe.

Cherubini buvo pasiekęs dide
lio tarptautinio prestižo, bet jo 
pastovus palikimas muzikos loby
ne ne visai tam prilygsta. Jo svar
biausia sritis buvo operos, kurių 
jis parašė penkiolika itališkų ir 
keturiolika prancūziškų. Jų nei 
viena nėra pastoviai išsilaikiusi 
repertuare iki mūsų laikų, nors 
uvertiūros prie 'keleto Cherubinio 
operų yra grojamos simf. koncer
tuose; taip pat dažnokai girdima 
garsaus dirigento Tošcanini “at
gaivinta” jo simfonija.

Apie girdėsimas “Requiem” 
Mišias

L- Cherubinio bažnytiniai vei
kalai pasiliko aktualūs iki šių 
dienų, ypač dažnai statomi yra 
jo abu “Reąuiem”, vienas vyių 
chorui, kitas — dabar baigtas 
paruošti Marquette Parko para
pijos choro: mišriam chorui (ibe 
solistų). Yra ta j vieningas, grau
džiai dramatiškos nuotaikos vei
kalas, turįs gana charakteringi! 
bruožų. Jo stilistinę priklausomy
bę sunku apibūdinti. Daugelis 
chorinių efektų yra giminingi

•u.

Du eilėraščiai
KAZYS BRADŪNAS

EGZODO POETAI

Egzodo poetai — kaktusai dykumoje.
Nėra drėgmės,
Aplinkui vien smėlis,
O jie auga ir žydi
Raudonais erškėčių žiedais.

Tolstančių metų
Pėdas užpila smiltys,

Tik egzodo poetai
Lieka,
Auga
Ir žydi
Skaudžiais purpuriniais žiedais...

Kai tavo ir mano širdin
Įsmigs eilėraščio spygliu,
Neverkim —
Egzodo poetai — kaktusai dykumo je — 
Maitinasi mūsų krauju

VIDUNAKTĮ

Visi žvaigždynai — 
Tos dulkės amžinybės — 
Tyli.

Vien tik širdis — 
Dabarties visata — 
Plaka.

Ir to gana,
Ir daugiau nieko nereikia, 
Vien jausti,
Kaip migdos daina, 
Sušaldama į snaigę....

Luigi Cherubini
Jean Ingres piešinys

operai, tačiau per visą veikalą 
jaučiama religinė-bažnytinė nuo
taika. Veikalas nėra ištisai poli- 
foniškas. Daugelyje epizodų yra 
paprastesnės struktūros su ypač 
jautria melodika. Nemažai tačiau 
jame yra ir polifonijos, kuri nėra 
tiek komplikuota, kaip J. S. Ba
cho ar J. F. Handelio veikaluose, 
būdama artimesnė klasikiniam, 
negu barokiniam laikotarpiui. 
Tikrą gan ilgą fugą, polifoniško 
stiliaus pavyzdį, kur viena tema 
pravedama įvairiais būdais vi
suose balsuose randame “Offer- 
torium” dalyje. Ypač originalių 
bruožų turi “Agnus Dei”, kuriuo 
baigiasi visas veikalas. Po tylios, 
bet staigiai ritmiškai gyvėjančios 
įžangos chorą? įstoja _ galingais 

akordais su žodžiais “Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi”; pasau
lio nuodėmių atleidimas skamba, 
lyg nepermaldaujamo likimo 
smūgiai. Šiaip šis momentas 
kompozitorių paprastai vaizduo
jamas kaip švelni suplikacija, 
Cherubinio įspūdinga idėja vei
kia įtikinamai, nors nelauktai. 
Toliau veikalas eina pabaigos 
link, vis tyliau kartojamais žo
džiais: “Suteik jiems amžiną atil
sį; amžina šviesa tešviečia jiems”.

Išgirsime ir vargonų virtuozą 
Zenoną Nomeiką

Marųuette Parko parapijos 
choro sąstatas šiuo metu siekia 
apie 60 asmenų. Jų tarpe yra bu
vusių ar esamų Chicagos Lietu
vių operos choro narių; koncerto 
proga porą talkininkų davė ir 
“Dainava”. Žymi choristų dalis 
tačiau yra pastovūs nariai. Sam
būris yra balsingas visose grupė
se ir visumoje muzikalus, skaitąs 
gaidas. Repetuojama buvo inten- 

i šyviai per visą gegužės mėn. du- 
l kart savaitėje (be papildomų re- 
j peticijų), fortepijonu, vėliau baž- 
; nyčioje vargonais akompanuo- 
■ jant kompozitoriui VI. Jakubė- 
į nui; paskutinę savaitę — su kon
certo akompaniatorium, žino
mu vargonų virtuozu Zenonu 
Nomeika. Jisai koncerte atliks 

! taip pat ir du numerius solo var
gonais; vienas iš jų — jau Chi- 

1 cagoje girdėta įdomi, gilios min- 
i ties, skambiai naujoviška Jeroni- 
! mo Kačinsko “Improvizacija”.

VI. J-as

I •
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MŪSŲ KALBA
RED. D R. P R. SKARDŽIUS

ENCYCLOPEDIA LITUANICA II TOMAS
Šios enciklopedijos pirmasis 

tomas pasirodė 1970, o šiemet 
susilaukėme jos ir antrojo tomo, 
apimančio raides D - J. Abu šie 
tomai yra beveik tokio pat dy
džio: pirmasis turi 608, o antra
sis — 576 psl., ir jų abiejų re
daktorius yra Simas Sužiedėlis, 
leidėjas Juozas Kapočius. Anglų 
kalbos redaktorius yra Raphael 
Sealey, Berkeley u-to dėstytojas.

Kaip pirmajame, taip ir antra
jame tome iškyla painus atran
kos klausimas. Pirmajame tome, 
kaip jau esu pastebėjęs 1971 m. 
Draugo Nr. 31, “duota labai 
daug pačių lietuvių parašytos, 
atrinktos ir patikrintos lituanisti
nės medžiagos, kurios suglaustai 
ir ištisai kitataučiams ar mažiau 
lietuviškai suprantantiems niekas 
lig šiol nebuvip pateikęs. Tai yra 
pirmas šios rūšies darbas, ir re
daktorius, beveik vienas, turėjo 
laužti pirmuosius ledus, o akty
vių padėjėju nedaugiausia tebu
vo, todėl jis nusipelno mūsų di
džios padėkos, ne pigios, smulk
meniškos baros. Kad šitoj led- 
laužoj pasitaiko kiek trūkumų, 
netenka perdaug stebėtis, nes jų 
mūsų svečioje gyvatoje galime 
sutikti beveik kiekviename žings
nyje”. Galimas daiktas, kad kai 
kas ir antrajame tome suras šio
kių tokių trūkumų (pvz. šalia iš
samaus straipsnio apie žodynus 
nieko skyrium nepasakyta apie 
lietuyių kalbos gramatikas), bet, 
apskritai imant, čia stengtasi vis
ką padaryti ko geriau. Straipsnių 
atranka yra žymiai geresnė: čia 
į enciklopediją vis daugiau žiūri
ma dalykiškai — ne kaip į kokį 
paprastą vardymą (who’s who?), 
kur gali būti dedami ir vietinės, 
paprastesnės reikšmės dalykai, 
mažiau įdomūs ir nelabai svar
būs kitataučiams skaitytojams, 
bet kaip į rimtą tarptautinį litu
anistinės informacijos šaltinį. 
Tuo būdu angliška lituanistinė 
enciklopedija pasidaro labai rei
kalinga ir svarbi priemonė mums 
patiems tiesiogiai platesniam 
anglų kalbos pasauliui pasisakyti 
apie savo kraštą, jo praeitį, da
bartinę padėtį, mūsų pačių kul
tūrą, kūrybą, žymesnius nuveik
tuosius darbus ir kt. ir ne tik apie 
visa tai pasisakyti, bet tuo pat 
metu papildyti, atitaisyti arba 
patikslinti, kas mūsų manymu, 
kitų lig šiol buvo ne kaip reikiant, 
gana trūktinai pasakyta arba 
dažnai visai nieko nepasakyta. 
Tuo kiekvienas gali lengvai įsi
tikinti, skaitydamas antrojo to
mo straipsnius pvz. apie A. 
Dambrauską (Adomą Jakštą), 
S. Daukantą, M. Daukšą, Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mą, deportaciją, lietuvių kalbos 
žodynus, Lietuvos seimą, K. Do
nelaitį, Durbės mūšį, švietimą 
nepriklausomojoj Lietuvoj, Vil
niaus Edukacinę Komisiją, lietu- 
vių emigraciją, lietuvių enciklo
pedijas, tautotyrą, lietuvių tau
tinę vėliavą, liaudies meną, liau
dies šokius, piliakalnius, Frater- 
nitas Lituanica, M. Lietuvos vei
kėją Vilių Gaigalaitį, Adomą 
Galdiką, Gardiną, prof. J. Geru
lį, vysk. J. A. Giedraitį, Liudą Gi
rą, Darių ir Girėną, prez. K. Gri
nių, kun. A. Gustaitį, Hymanso 
projektą, Lietuvos istoriografiją, 
1830-31 ir 1863-64 m. sukilimus, 
L. Ivinskį, J. Jablonskį, istoriką J. 
Jakštą, Vi. Jakubėną, rašytoją J. 
Jankų, kun. K. Jaunių, istoriką 
Ig. Jonyną, dailininką V. K. Jo
nyną, karininką Ant. Juozapavi
čių, prof. VI. Jurgutį ir daugybę 
kitų. Taigi mūsij visi) turėtų būti 
didžiausias pageidavimas, kad šis 
didžiai vertingas darbas būtų be 
pertrūkio toliau tęsiamas iki sėk
mingo galo. Neseniai spaudoje 
skelbtosios žinios apie vargingą 
šio leidinio padėtį ir problema
tišką jo ateitį turėtų būti ne jo

marinamasis ženklas, bet, prie
šingai, didesnis paskatinimas 
daugiau susirūpinti jo gyvybe. 
Visų pirma šis leidinys yra labai 
reikalinga referencinė priemonė 
ne tik šio krašto, bet ir kitų, 
ypač V. Europos, kraštų įvairioms 
bibliotekoms ir kai kurioms ki
toms institucijoms. Šiam reikalui 
reikėtų dar daugiau pasiskarde- 
nimo, reklamos ir pasiūlos. Taip 
pat ir mūsų platesnė visuomenė 
turėtų daugiau parodyti paslan
kumo tiek individualiai, tiek ko
lektyviai. Pvz. prof. K. Račkaus
ko pavyzdys — jis kalbamąją en
ciklopediją parėmė dviem tūks
tantinėm, — aiškiai rodo, kad 
atskiri asmenys tos enciklopedijos 
leidimą gali sustiprinti ne tik pre
numeratomis, .bet ir tam tikromis 
stambesnėmis. sumomis. Iš kitos 
pusės prie šios paramos galėtų 
kiek daugiau prisidėti ta pati Lie
tuvių Bendruomęnė ir Kultūros 
Fondas: juk šis dalykas iš' tikrų
jų yra ir lietuvybės, lietuvių kul
tūros bei Lietuvos laisvės reika
las. Pagaliau visa to neturėtų ne
girdomis nuleisti ir Lietuvių Fon
das, kuris kartais skiria paramą, 
kaip daugelis galvoja, ir ne pir
mos svarbos tikslui.

Nesiimdamas Encyclopedia Li
tuanica antrojo tomo svarstyti iš 
esmės, pagrindžiau,— tai, tikiuo
si, gal kas kitas padarys, — aš 
čia noriu dar paliesti gal ne tiek 
praktinį, kiek probleminį dalyką. 
Pirmajame šios enciklopedijos to
me didįjį Lietuvos kunigaikštį, 
didžiąją Lietuvos kunigaikštystę 
nusispręšta angliškai vadinti ne 
Grand Dūke, Grand Duchy, bet 
Grand Prince; Grand Principali- 
ty of Lithuania, ir dabar, antra
jame tome, pats redaktorius mė
gina tai atskirame straipsnyje 
Grand Prince (Lith. didysis ku
nigaikštis) plačiau pagrįsti. Čia

Jonas Kelečius Justino Marcinkevičiaus “Mindaugo" fragmentuose (kairėje) ir Leonas Barauskas Antano Vaičiulaičio “Uodo“ inscenizavime. 
Abudu aktoriai, talkinami Stasės Kielaitės, šiuo metu parengė naują spektaklį: Vinco Krėvės “Raganiaus“ ištrauką “Prie dangaus vartų’’.

Spektaklis įvyks Jaunimo centro statybai paremti skirtoje kultūrinėje popietėje birželio 18 d. (šį sekmadienį) 4 vai. popiet Jaunimo centre, 
Chicagoje. Nuotr. V; Maželio

jis savo nusisprendimą grindžia 
tuo faktu, kad anglų kalboje anų 
laikų rusų ir lietuvių valdonai 
(suverenai) pakaitais sinonimiš- 
kai vadinami grand dūke arba 
grand prince; taip pat ir J. Jakš
tas (Ąidai, 1971,11,61) mano, kad 
anuometiniai lotyniški lietuvių 
valdonų titulai, dux ir princeps 
(iš ang. dūke ir prince), beveik 
buvo virtę sinonimais. Bet man 
vis dėlto rodos, kad didįjį kuni
gaikštį (rus. velikij kniaž, lenk. 
wielki ksiąže), kuris, lotyniškai 
buvo vadinamas magnus (arba

supremus) dux ir, kaip J. Jakštas 
ib. pastebi, nepajudinamas išliko 
iki valstybės galo, t. y. iki 1795, 
pirmoj vietoj būtų buvę geriau 
angliškai versti grand dūke: vie
na, grand dūke (plg. it. grand 
duca, prc. grand duc) etimolo
giškai tiesiogiai atitinka lot. 
magnus dux, iš kur yra sudary
tas plačiai vartotasis Magnus Du- 
catus Lituaniae, t y. 
Lietuvos kunigaikštystė; 
pvz. vėliausioje (1972)
Britannica laidoje, kur grand 
dūke ir grand prince kartais ly-į namas; bet, pasirinkus tik grand 
giareikšmiškai vartojami (plg. prince, reikėjo aiškiai pasisakyti,

Didžioji 
antra, 

Encycl.

Gediminas, grand dūke of Lithu
ania; Algirdas, grand prince of' 
Lithuania; Vytautas, grand dūke 
of Lithuania ir kt.) vis dėlto pa
grindinio straipsnio antrašte 
duodamas grand dūke ir prideda
ma nuoroda nuo grand prince;\ 
trečia, tas faktas, kad didysis Lie
tuvos kunigaikštis anglų autorių 
kartais pakaitais . vadinamas 
grand dūke arba grand prince, 
tik rodo, kad angliškoje lituanis
tinėje enciklopedijoje jis vienodai 
gali būti vienaip ir kitaip vadi-

i jo mirties laikų. Buvo galvojama, 
kad Viešpaties gyvenimo įvykiai

■ ir jo žodžiai, iš karto buvo per
duodami tik pasakojimu; iš to 
susidarė vad- tradicija, kuri vė
liau jau iš tų žodinių pasakoji
mų buvo surašyta Evangelijose. 
O’Callaghan atradimas, nepanei
giant tradicijos svarbos, ti'k padi
dina jos vertę. Apaštalai iŠ’ tikrų
jų skelbė Gerąją Naujieną gyvu 
žodžiu, bet tai darė ne tik pa9i- 

| tikėdami savo atmintimi, o dar 
ir pasinaudodami jau ir rašytu žo
džiu. Tai galėjo ypač daryti tie, 
kurie patys asmeniškai Jėzaus ne
buvo matę (Lukas). Tokie raštai 
kaip tik saugojo Kristaus mokslą, 
jo žodžius nuo iškraipymų, netiks
lumų, o juo labiau nuo simboliz
mo, kurį šių dieniį teologai ima 
kaip Evangelijų pagrindą.

Tasai O’Callaghan iššifruotas 
fragmentas priklauso prie seniau
sių dokumentų, kuriuos archeolo
gai nuo 1947 metų surado Qum- 
ran kalno olose keli kilometrai 
nuo Negyvosios jūros, Palestino- 

I jė. Tokių olų, kuriose rasta rank- 
' raščiai, iš viso buvo 32. Viertuoli- 

koje jų rasta rankraščiai Sehojo 
Testamento, rašyti hebrajų ir 
aramąjų kalba- Vienas iš tų 
rankraščių odos ritulys yra septy
nių metrų ilgio. Jo pradžioje įra-

ko'dėl grand dūke (magnus'dux) 
netinka didžiajam Lietuvos kuni
gaikščiui vadinti, o to kaip tik ir 
pasigendame ilgajame enciklope
dijos redaktoriaus straipsnyje; pa
galiau, ■ ketvirta, didįjį kunigaikš
tį vadinant grand prince, vie
nam kitam pagal tai, gali ateiti 
į galvą ir į lietuvių kalbą įtrauk
ti didįjį princą, nors čia kuni
gaikštis aiškiai skiriamas nuo 
princo. Iš visko atrodo, kad, pir
majame tome užsiangažavus su 
grand prince; antrajame tome 
nebebuvo kitos išeities — reikėjo 
pradėtąjį žygį toliau tęsti. Nįeko 
nebepadarysi. P. S.

Nauji įrodymai Evangelijų parašymo laikui
Homeras, tasai “poetų kara

lius”, savo didžiuosiuose graikų 
epo veikaluose Iliadoje ir Odisėjo
je aprašė Trojos karą su visomis 
smulkmenomis. Kadangi, kaip 
jau nustatyta, Homero veikalai 
yra kupini ir įvairių legendų, tai 
mokslininkai, istorikai, kritikai 
ilgai laužė galvas — kada tasai 
Trojos karas galėjo būti ir kur 
yra sunaikintosios Trojos vieta.

Istorijai yra žinoma, kad Tro
ja buvo vienos Graikijos valsty
bėlių — Trojos sostinė. Dabar 
toje vietoje yra Hissalriko griuvė
sių kalvą. Kadaise ten būta stip
rios pilies, o patsai miestas suny
ko, ir jo griuvėsių vietoje dabar 
vien dirbama dirva. Ilgai todėl 
nebuvo galima nustatyti garsio
sios Trojos vietos. Po nežymių ir 
nevykusių kasinėjimų, pagaliau 
vokiečių archeologas H. Schlie- 
mann savo didelio masto kasinė
jimais, atliktais 1870-94 metais, 
nustatė, kad Hissalriko kalva 
kaip tik yra Homero aprašyta 
Troja. Savo atradimą ir savo iš
vadas Schliemannas . lakoniškai 
pranešė Graikijos karaliui: “Šian
dien mano akys mato Aggamem- 
nono atvaizdą” (Agamemnonas, 
Mikėnų karalius, buvo vadas tų 
graikų, kurie sunaikino Troją). 
Šituo pranešimu Schliemannas 
norėjo pasakyti, kad ne tik savo 
kasinėjimus baigė, bet kad ir tu
ri nesugriaunamų įrodymų, jog 
Homero Iliada nėra poeto fanta
zijos vaisius, bet yra epiniu bū
du istorinių įvykių aprašymas.

Kažkas panašaus įvyko ir šio
mis dienomis, kada papirologas 
(senovės raštų, rašytų ant papi
ruso, žinovas ir iššifruotojas), jė
zuitas O’Callaghan, tyrinėdamas 
kai kuriuos pirmojo amžiaus 
rankraščių fragmentus, viename 
jų rado, tegul ir nedidelę dalį šv. 
Morkaus Evangelijos, užrašytos 
nežinomo raštininko vos 50 me
tų po Kristaus gimimo ir 17 me
tų po Jo mirties.

Kai šių dienų kai kurie teolo
gai sukūrė tezę, kad Evangelijos 
esančios tik rinkiniai, sudaryti iš 
apaštalų ir jų įpėdinių pasakoji
mų, laikui bėgant, dar papildyti 
legendomis (stebuklai) ir mitais 
(todėl reikia Evangelijas numi
tinti), O’Callaghan atradimas 
aiškiai įrodo, kad apaštalų skelb
tasis mokslas rėmėsi ne tik jų pa
tirtimi, kurią turėjo, būdami su 
Kristumi, bet ir užrašais, kuriuos 
dalindavo savo klausytojams, ga
lintiems patikrinti tai, kas užrašy
ta, nes ir jie buvo Jėzaus bendra- 
laikiai. Iš to būtų išvada, jau se
niau egzegetų suponuota, kad e- 
vangelistai galutinę savo Evange
lijų redakciją padarė iš jau turi
mų užrašų, fragmentų. Tai labai 
aišku iš Luko Evangelijos įžan
gos, kurioje jis sakosi rūpestingai 
ištyręs viską nuo pat pradžios ir 
tik tada ėmęsis rašyti savąją E- 
vangeliją.

Atrodo, kad yra tiesiog likimo 
žaismas (o tikriau Apvaizdos įsi
kišimas), kad dabar, kai moder
nistai teologai skelbia Evangelijų

simbolizmą, jų mitus, O'Calla- 
ghan iššifruoti Morkaus Evange
lijos žodžiai (Mork. 4,52) skam
ba taip: “Jie nesuprato stebuiklo 
su duona, nes jų širdis buvo apa
kusi”. Šiais žodžiais Morkus E- 
vangelistas nutraukia pasakoji
mą, kaip Jėzus atėjo pas besii- 
riančius audros metu apaštalus 
virš bangų, ir pamini, kad apaš
talai labai nustebo ir nesuprato 
stebuklo, kaip liko neuspratę duo
nos padauginimo. Papiruso frag
mente toliau skaitoma: “Per
plaukę į kitą pusę, jie atvyko į 
Genezaretą”. Tai žodžiai, kurie 
yra Morkaus Evangelijoje 6 skyr. 
53 eilutėje. Tik Evangelijoje dar 
pridėta: “Prisiyrė prie kranto”, 
ko nėra papiruse. Gal tai buvo 
perrašinėtojo nepastabumas, ar
ba nenoras pasakyti tai, kas sa
vaime yra aišku. Šis mažas skir
tumas, pagal popiežiškojo Bibli
jos Instituto rektoriaus jėzuito 
Martini pasakymą,jokiu būdu ne
sugriauna teksto patikimumo. 
Priešingai, gali tai būti įrodymas, 
kad rašytojas, kuriam Genezare- 
to ežeras buvo gerai pažįstamas, 
sąmoningai praleido tai, kas tos 
vietos gyventojamas labai su
prantama: Genezaretas yra ant 
ežero kranto. Taigi prisiyrus prie 
Genezareto, aišku, kad bus išli
pama į krantą. Tik rašant tiems, 
kurie Genezareto geografinės pa
dėties nežino, reikėjo paminėti, 
kad1 atvykus į Genezaretą, buvo 
prisiimta prie kranto.

Kur čia visa svarba tėvo O’
Callaghan atradimo? Iki šiol se
niausias Naujo Testamento rank-

tas bus pats seniausias Evangeli
jos teksto gabalas.

Tačiau čia, ne vien
klausimas. Iki šiol nebuvo žino
mi Evangelijų tekstai (rank- 

po

raštis buvo (irgi rašytas ant pa
piruso) vad. Vatikano Kodeksas
B. Jo data yra 350 metų po Kris
taus. Taigi 300 metų skirtumas 
nuo O’Callaghan atrastojo. To-,
kiu būdu O’Callaghan dokumen-i raščiai) iš Kristaus ir tuojau

datos

’ syta Izaijo pranašystė. Kitoje o- 
1 loję rasta 380 rankraščių, kurie 
yra rašyti nuo 40 metų prieš Kris
tų iki 100 m. po Kr. 'Netoli niini- 
mų olų yra surasti griuvėsiai pa
statų, lyg vienuolyno, kur gyve
no esėnai, savotiški žydų vienuo
liai. Jie vedė labai griežtą, pa
maldų gyvenimą, atsidėję Dievo 
garbinimui ir šventojo Rašto 
knygų, bei savųjų įstatymų sau
gojimui. Gal dėl to, ištikus ko
kiai nors katastrofai, taip rūpes
tingai paslėpė senuosius tekstus 
olose.

Bene įdomiausia tų kaltu/ olų 
yrą pažymėta Nr. 7. Iš karto'į ją 
nebuvo kreipta daug dėmesio,1 nes 
joje rasti ne ištisi dokumentai, o 
tik jų gabalai. Ir tai rašyti rie a- 
ramajų kalba, o graikų. Ir ne ant 

‘ odos, o ant papiruso. Buvo gerai 
žinoma, kad išrinktoji žydų tauta, 
kada norėjo išsaugoti svarbius sa
vo dokumentus, rašė juos ant 
odos, o ne ant papiruso. Taigi, 
kai archeologai vargo, norėda
mi kuo daugiau surinkti žinių a- 
pie esėnus, jiems atrodė, kad jų 
tikslui toji Nr. 7 ola neturi dides
nės svarbos.

Kiek archeologija pasitarnauja 
Šventajam Raštui ir jo istoriškiem 
įvykiam patvirtinti, rodo toks fak
tas. Senojo Testamento ketvirtoje 
Karalių knygoje yra aprašyta, 
kaip Babilono karalius Nabucho- 
donosaras, apgulęs Jeruzalę, api
plėšė šventyklą ir miestą, o dau
gelį žydų vadų, drauge su Judo 
karalium Jechonijum išvedė į Ba-
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Antikomentarai
Kaip Rembrandto paveiksle 

šviesos atspindys ant kaktos 
spindi mano savijauta. Sėdžiu 
kambary be langų, po fluores- 
cent lempomis. Kai ką rašau... 
Kai ką braižau... Protarpiais gal
voju.

Vaizdo ar minties įkvėptas, į- 
metu sakinuką į Mikaldos blok
notą ir vis negaliu atsakyti į 
klausimą: Kodėl?

Nuo filosofų niekad neatsigi
nu. Net darbo metu.

Vienas išminčius, pasipuošęs 
įspūdinga Black Panther šukuo
sena, įėjęs laboratorijon sako: 
“Šiandien visur viešpatauja ne
švarus oras, rytoj viešpataus 
vanduo, o poryt — išganingoji 
liepsna”. Klausiu: “Kodėl oras, 
kodėl vanduo, kodėl liepsna? Pa
aiškink”. Filosofas: “Paleidau j 
erdvę mintis, būk išmintingas, 
susimąstyk ir pagauk”. Jis nuei
na. išdidžiai iškėlęs galvą. Kaip 
Ompodeklis. O gal ežys.
i’ ■ *

Kitas filosofas turi plonas ko
jas, Šopenhauerio dydžio galvą 
ir ant sprando krentančias gar
banas. Nepavydžiu jam nei gal
vos, nei kojų, bet garbanų... dar 
kaip. Be to, man patinka jo vei
do moteriškas švelnumas.

Jis prisiskaitęs visokių psicho
logijos žurnalų ir knygų. Dievi
na amerikiečių biheivioristo B.F. 
Skinner teorijas, populiariai iš
dėstytas knygoje “Beyond Free- 
dom and Dignity”. Žinau aš 
Skiinnerį, kuris savo eksperimen
tui bei psichologijos mokslo iš- 
įpinti paveldėjo iš biheivioriz- 
mo. tėvo Watsono, o pastarasis iš 

,f. Pavlovo. Jiems žmogus — tai tik 
ja gyva mašina, kurios refleksus ir 
„ ...veiksmus galima kontroliuoti 

bausmės ir atlyginimo priemo- 
mis. .

Jfic

.t ..Nėra laisvės. Nėra kilnumo.

i:

ts''

c*
c.

ei

f

Vi
•i

Garbanotas filosofas sako: 
“Nėra autonominio žmogaus.

Susirūpinęs klausiu: “Tai kas gi 
sudaro žmogiškumo substanciją” 
$openhaueris moteriškai šypteli: 
“Dear Frank, visą žmogų sudaro 
tik chemiškai kontroliuojama 

“Tai viskas?” “Vis-medžiaga”, 
kas”

. Ir nueina išdidžiai iškėlęs gal
vą. Tai bent garbanėlės.

*
Trečias išminčius yra nutukęs 

ir visai plikas. Jis man aiškina: 
“Per dažnas plaukiojimas basei- 

.. ne kenkia žmogaus sveikatai. 
Silpnina širdį”. “Absurdasl” At
kertu-svariu argumentu: “Žiūrėk, 
žuvys. Jos gi plaukioja visą gyve
nimą. O aš negirdėjau apie šir
dies smūgį žuvų tarpe.”

Atsimenu, prasidėjus spalvotų 
ir dryžuotų marškinių erai, tas 
antiplaukikas atėjo į darbą su 
ryškiai geltonais marškiniais. 
Visi ėmė juoktis, nes jis atrodė 
kaip velykinis kiaušinis. Don 
jam pavažiavo: “Be careful, boy, 
you will crack to pieces”. Aš pri
dūriau: “Ne visos spalvos ir ne 
visi dryžiai tinka žmonėms”.

Jis kurį laiką išėjo pasivaikš
čioti įmonėn. 
“Merginoms 
marškiniai, 
rams”.

Urnai iš lauko įbėga Rodney. 
“Iš kur tas keistas kvapas jūsų 
kambaryje?”. “Tai amžiaus ir 
vertingos patirties aromatas”, 
atsakau. Pas mus gi yra trys a- 
pyseniai ekspertai ir bosas — irgi 
žilaplaukis.

“Why don’t you, guys, take a 
shower”, juokais pataria 
Rodney. Pagalvoju: Būtų 
gai, jei mes galėtumėm 
plauti įsisūrėjusį prakaitą
gramdyti patirties dulkių sluoks
nį.

mums 
neblo- 

nusi- 
ir nu-

Mirtis, pasidabinusi trumpu si
jonėliu, sustoja tamsiame kori
doriuje. Iš papratimo pažvelgiu 
į nutekintas kojas - baltos kaip 
amžinybės vaškas.

“Hai! Hai”, sumykiu praeida
mas. Tai bent damulė. Ji nieko 
neatsako. Tik pasibeldžia į greti
mas duris, draugiškai mirktelė
dama. Ant durtį užrašyta 
“Purchasing Agent”.

Skubiai maunu į šviesą... ne 
kalnynų, ne žolės, ne lapų, ne 
raudonų aguonų, bet saulės, ge
rosios vidudienio saulės ištroškęs.

Pr. Visvydas

Modeliuotoja, Ruduo, 1971. Nuotr. Algio Rūmo
Iš II PLJK foto parodos Chicagoje

Poetės kelio pradžia
Eglės Juodvalkytės debiutinį poezijos rinkinį pasitinkant

Eglė Juodvalkytė, JEI TU PA
LIESI MANE. Išleido Pedagoginis 
lituanistikos institutas Chicagoje 
1972 m. Redagavo A. Dundulis. Me
cenatai Chicagos Aukštesniosios li
tuanistinės mokyklos 1971-1972 
mokslo metų abiturientai. Rinkinys 
44 psl.

ŽIVILĖ BILAIŠYTĖ įtaka, 
žemės

I

Sugrįžęs sako: 
patinka mano 

o aš patinku vy-

“What 
juokdarys 
žodžiais -

in
*i

front counts”, sako 
Čarlis. Nesistebiu jo 
priekyje pūpso apva

lus pilvukas, primenantis Ve
liuonos piliakalnį. Jei būtų mo
teris, galvočiau, kad nėščia.

Čarlis visuomet ką nors kram
to. “It cost me a fortune”, sako 
jis, su pasitenkinimu tapnoda
mas virškinimo aparatą. “Jūs ne
suprantate, be šito organo žmo
gui nebūtų prasmės egzistuoti”. 
Aš noriu paprieštarauti, bet jis 
numoja ranka: “By golly, Frank, 
keep your thoughts in your cor- 
ner. Ihave to go. Iam hungry”.

Ir nueina, laimingai šypsoda
masis.

♦

Kiekvienas pirmas poeto kūry
bos rinkinys vertas dėmesio, nes 
tokiu būdu mes įeiname, lyg pro 
duris, į naują pasaulį; tokiu bū
du mums yra suteikiamas žvilgs
nis į dar neapšviestą 
leista žengti pirmus 
vedančius į kūrybos 
Chicagos Aukštesnės
nės mokyklos abiturientų išleis-

priemenę, 
žingsnius, 
šventyklą, 
lituanisti-

.Eglės Juodvalkytės debiutinio eilė
raščių rinkinio viršelis

tas Eglės Juodvalkytės poezijos 
rinkinys: “Jei tu paliesi mane" 
pasiekia šį tikslą: Eglė mus pa
sitinka ties durimis ir vedasi į 
savo nakties ir saulės skeveldrų 
pasaulį.

Knygos pavadinimas “Jei tu 
paliesi mane” vienoje trumpoje 
lygtyje išreiškia visą jos poezijos 
kryptį: subjektyvus kontaktas 
tarp personažo “aš” ir jį supan
čios dabarties, kuriame kaip am
žinas minorinis tonas skamba 
tas “jeigu”, tas netikrumas, ku
ris lydi ir persekioja visas klajo
nes.

Knyga skirstoma į tris dalis: 
Tu, AŠ, ir Nuotrupos. Pirmoji

dalis taikliai nagrinėja poetės 
santykį su tuo, kuris ją moka pa
veikti, apriboti ir pavergti: 
tu paliesi mane — aš sutrupėsiu’ 
taria ji pirmose rinkinio eilutė
se. Čia vyksta augimas, ieškoji
mas, keliavimas nuo žinomo prie 
nežinomo elemento; čia apčiuo
piama praeitis ir nepasitikima a- 
teitimi: “ir aš laikau atsargiai 
ranką — kurioje liko tavo pirštų 
nuospaudos”. O per visus eilė
raščius driekiasi liūdesio ir liau
dies ritualo siūlas: “nueisiu ieš
koti ąžuolo -— kurio paunksmė- 
je slypi —seno aukuro akmuo.— 
ant jo —sudeginsiu savo rankas 
ir veidą.”

NeiŠpręstos lygtys iš pirmos 
dalies, nagrinėjamos toliau an
troje knygos dalyje: Aš. Čia po
etė atsisuka veidu į savo vidinį 
gyvenimą ir, apėjus ratu aplin
kui save, grįžta atgal vidun. 
“Nesu sėsli” — aš esu nepastovi 
ir netinkanti — tai mano gyve
nimo prasmė”, sako poetė. Ji kal
ba apie revoliuciją ir tikėjimą, 
apie į šipulius suskaldytą juoką, 
apie neapčiuopiamą dieną ir 
troškulį, apie dabarties realius 
požymius: kūną, kraują ir ak
mens sparnus. Bet pro baimę 
matyti vilties siluetai ir pažadas: 
“Rytoj nupiešiu tau džiaugsmą.”

Paskutinė dalis “Nuotrupos” 
— daug žadanti, daug slepianti 
savyje, daug jausmų apvelkanti 
kasdieniniais rūbais. “Nuotru
pos” — tai ištraukos iš ciklų se
rijos, kurių pavadinimai Pasaka, 
Viesulas, Lemtis, Rauda, Mirtis 
tampa gyvenimo ir poezijos te
momis. Vėl kartojasi simboliai, 
naudoti knygos pradžioje, vynas, 
saulė, vėjas, sniegas, druska, 
kraujas, tik dabar jie suobjekty- 
vinti tampa pamatais pasaulio, 
kuriame gyvenama, verkiama, 
kuriama. Atsitolinant nuo atvi
rų žaizdinių jausmų, artinamas! 
prie klausimų išsprendimo, prie 
gyvenimo lygties parašymo: “jei 
sniegas baltas: sakyk — kodėl 
lauke tamsu?” Pradedama at
rasti nuosavas kelias ir nuosava 
kalba: “žegnoju ir sklendžių — 
aš tavo amžinas akis.” Visur

dvelkia liaudies tikėjimų 
niekad nenutolstama nuo 
kvapo.

Spalvoto stiklo, vitraže,
I džiotame tirštomis, ■ juodomis li- 

'<jej | nijomis, atsitolinus, galima iš- 
■>. skaityti ir praeitį, ir neaiškią da

bartį, ir pažadėtą ateitį,, kurią 
mums pristato poetė. Mes ja turi
me tikėti.

Nauji įrodymai Evangelijų I Weidneris rado vieną su sąskaita 
iš 592 metų prieš Kristų, kurioje 
sužymėta, kiek kainavo maistas, 
teikiamas buvusiam Judo kara
liui Jeehonijui. Taigi Šventojo 
Rašto aprašytus faktus papildo ka (IV, 28) pora eilučių 

•cheologijos atradimai.

parašymo ?aikui

(Atkelta iš 4 pusi.)

biloną nelaisvėn. Karalius Jccho- 
nijas išbuvo kalėjime tol, kol Ba
bilono karalium tapo Nabucho- 
donosoro įpėdinis Evilmeroda- 
chas. Ji< išleido Jechoniją iš ka
lėjimo, apgyvendino savo rū
muose, visa kuo jį aprūpindamas.

Kasinėjant senojo Babilono 
miesto griuvėsius, pereito am
žiaus gale, Vokietijos Orientalinė 
draugija, vadovauvusi tiems kasi
nėjimams, surado apie .tris šim- 

1 tus molinių plokščių su kyliaraš- 
čio įrašais. Tik 1933 m. tuos ky- 
liaraščius ėmėsi išskaityti vokie
čių asyrologas Weidner. Buvo at
skleisti daugybė- visokių Babilo- 

į no karaliaus rūmų valdininkų, i

Dabar, grįžtant prie Quamran 
olos Nr. 7, galima sakyti, kad 

istieji rankraščiai yra nemažes
nės vertės, negu anie Babilonijos 
kyliaraščiai molinėse plokštėse. 
Pažymėtina, kad olos Nr. 7 rank
raščiai rašyti ne ant odos, o ant 
papiruso Tai sakytų, kad jie ne
buvo esėnų dokumentai. Antra— 
jie yra n Jėšyti į gabalus. Tai ir
gi reikštų, kad esėnai jų neverti
no, nes krikščionių raštai jiems 
neturėjo tiek religinės svarbos.

Olcje Nr. ,7 rastųjų gabalų vi
so yra 19. Tarp jų yra kelios iš
traukos iš Senojo Testamento i nu K-tutuiaus luinų vcirumiiiN-ų, -*

tarnautojų, valgių, baldų sąrašai i (Hėjimo knygos ir Jeremijo pra-j 
I ir kita. Tarp tų molinių plokščių našystės), bet kiti, iki šiol iSif- Šą).

motieji, yra jau Naujojo Testa
mento dokumentai. Be minėtų 
Morkaus Evangelijos VI skyriaus . 
poros eilučių, yra dar kita to pa
ties Morkaus Evangelijos ištrau- 

iš 
apaštalo Jokūbo laiško, dvi eilu
tės iš Petro laiško, dvi iš Povilo 
laiško ir pagaliau dar <lvi eilu
tės, kurių vietą Naujame Testa
mente dar reikia nustatyti. Nors 
kai kurie archeologai dar abejoja 
dėl šių atradimų vertės, tačiau y- 
ra tikra, ir svarbiausia, kad su
rasta patys seniausieji Naujo Tes
tamento rankraščiai. O tai rodo 
Evangelijų ir kitų N. Testamen
to knygų senumą. (Red. pasta
ba: Netrukus Draugo kultūrinio 
priedo puslapiuos spausdinsime 
dar ir prof. kun. Ant. Rubšio kiek 
ilgesnę Quamrano ritinių atradi
mo istoriją ir jų reikšmės apra- 

J. Sav.

JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIU DOVANAS 1 LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

Rusijos ištremtasis 
Brodskis

I Vienos aerodromą birželio 
mėn. pradžioje iš Rusijos atskri
do poetas Juozapas Brodskis, ku
riam Sovietų slaptoji policija pa
reiškė, kad jis turi apleisti Sovie
tų Sąjungą, palikdamas tėvus ir 
sūnų.

Prieš šį rašytoją jau eilę metų 
veikė Sovietų biurokratai. 1964 
metais ijis buvo nuteistas penke- 
riems metams sunkiųjų darbų 
kalėjiman, bet išleistas po 18 
mėnesių. Jis buvo puolamas So
vietų spaudoje už tariamą pla
navimą pagrobti lėktuvą ir pa
bėgti. Išleistas iš kalėjimo, jis 
negalėjo rasti Sovietų Sąjungoje 
leidyklos, kuri spausdintų jo poe
ziją, apie 'kurią rusų poetė Ana 
Achmatova yra pareiškusi, kad 
tai “magiška” kūryba.

Vienoje Brodskį pasikvietė pa
viešėti rašytojas W.H. Auden, 
laikąs Brodskį pirmos rū
šies poetu, 'kuriuo jo tėvynė turė
tų didžiuotis. Michigano univer
sitetas yra pakvietęs Brodskį pro
fesoriauti. Jis ten dėstys slavų 
kalbas ir literatūrą. Brodskis yra 
žydas, 32m- amžiaus. Jis gavo iš
vykimo vizą su sąlyga, kad vyktų 
į Izraelį, bet jis pasuko į JAV.

Kiek anksčiau iš Rusijos buvo 
ištremtas Aleksandras Jeseninas 
— Volpin 47.

Iš

LIPCHITZO PARODA

Didžiulė iš Lietuvos (iš Drus
kininkų) kilusio Jacųues Lipchitz 
paroda atidaryta Metropolitan 
muziejuje New Yorke. Tai viso 
jo gyvenimo kūrybos apžvalginė 
paroda, pradedant nuo 1912 me
tų, pavadinta: “Jacųues Lipchitz: 
Jo gyvenimas skulptūroje”.

PACKAGE EXPRESS TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA 1778 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 Tel. — 581-6590 ; 581-7729

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

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

PACKAGE EKPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Alfiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, televizijos 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI
AUentown, Pa. — 126 Tilghman Street ..............
Baltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street ...............
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
Buffalo 12, N. Y. — 701 FiUmore Avenue ......
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Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue, 
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Carnpau Avenue 
Farmingdale, N. J. — Freewood Acres Rt. 9 ......
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Carnpau Avenue 
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue 
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
Newark, N. J. — 378 Market Street .........................
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue .............
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue .............
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue .....
Rahway, N. J. — 47 East Milton Avenue .....
South Rivesr, N. J. — 41 Whitehead Avenue 
Svracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street 
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue 
Utica, N. Y. — 963 Bleeker Street .................

435-1854 
342-4240 
487-6405 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
363-0494 
365-6740 
249-6216 
385-6550 
642-2452 
674-1540 
475-7430 
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475-9746 
392-0306 
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CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas iki $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

PAID QUARTERLY

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. — GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P.M. to 8 P.M., Tues. S to 4, Thura. & Fri. I to 8, Sat. V to 12:30
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Žurnalo naujas numeris prade
damas pluoštu Henriko Nagio 
eilėraščių, kupinų nemeluoto su
gestyvumo ir atrinkto žodžio jė
gos bei grožio. Vietomis eilutės, 
atrodo, savo prasme skaudžiai at
liepia šiandieninę mūsų tautos si
tuacija ten — tėvynėje ir čia — 
išeivijoje:

Ar mes išdrįsime pažvelgt į jų 
suakmenėjusias akis, 

kada belaikėje tyloj bus lemta 
susitikti, 

kai nebeliesime nei balto debesio, 
nei juodo gruodo, 

jeigu už melo ir menkystės žvilgantį 
skatiką 

parduosime Martyno Mažvydo ir 
Kristijono Donelaičio žodį?

Po Nagio žurnale jau įdėta 
A. J. Greimo gana trumpas ir ge
rokai pabiras straipsniukas “To
mo Venclovos beveik beprasmė 
poezija”. Iš tikrųjų, tai yra gana 
jauno, Lietuvoje rašančio poeto 
Tomo Venclovos eilėraščių rinki
nio “Kalbos ženklas” gana siau
rai vienažvilgsnė recenzijukė. Ir 
šis T. Venclovos rinkinys nebėra 
jau kuo nors ypač išskirtinis ša
lia kitų jo bendraamžių ir kiek 
vyresniųjų, Lietuvoje berašančių, 
poetų, o taipgi ir A. J. Greimo 
raštas apie T. Venclovos rinki
nį nepasižymi kokiu nors mūsų 
kritikos lygio pranokimu. Todėl 
skaitytojui ir liks neaišku, kodėl 
šiam raštui skirta žurnale tokia 
ypatinga (antroji) vieta, kai 
daug tikslesnė ir daug kuklesnė 
jo vietelė būtų kur nors žurnalo 
gale, knygų recenzijų tarpe. Ma
tyt, tai jausdamas, pats autorius 
lyg ir teisinasi, kad šios T. Venc
lovos poezijos “čia patiekiamas 
(reikėtų pateikiamas. Red.) tik
tai vienas skaitymo variantas”. 
Tačiau ir apie vieną variantą ra
šant, galima svariai parašyti ,ne 
taip atkištinai, lyg skubant, lyg 
rašant iš reikalo, kad tik kas bū
tų žurnalui parašyta. Ir dar vis 
mandravojant sąvokomis, kone 
matematinėmis formulėmis ir 
nuorodomis į Radausko - Valery 
ar Venclovo - Mallarmė kombi
nacijas. O ar ne įtik gaspadoriš- 
kiausia būtų buvę pakalbėti apie 
Radausko - Venclovos santykį? 
Gal tada kaip tik būtume pamatę, 
kiek jaunasis Venclova yra sko
lingas Radauskui?

O čia pat, po A. J. Greimo raš
to, randame ir visai kitokį pavyz
dį—Delijos Valiukėnaitės straips
nį “Šekspyras lietuviškuose verti
muose ir jų panaudojimas Šeks
pyro analizei”. Jaunoji daktarė 
iš karto šiuo straipsniu užsireko
menduoja, kaip didžiai sąžininga 
savo srities mokslininkė, kruopš
čiai ir ne pro pirštus perteikian
ti skaitytojui savo užsibrėžtą te
mą, ją yra akylai išstudijavusi, 
savo rašte vengia tuščių bendry
bių, kalba, dalyką pateikdama
ne atkištinai, bet išmąstytai ir pa-

g.į-tai, ne palaidai, ne trupinė- 
s';ai. , i

Maloni proga bus skaitytojui 
susipažinti ir :u šių dienų moder
nių estų dramaturgu Paul-Erik 
Rummo, gyvenančiu okupuotoj 
Estijoj. Gigantiškomis savo pa
stangomis tai tikrai tarptautinio 
garso vertas rašytojas. Savo dra
maturgijos raidoj jis maždaug 
yra užšokęs ant tų pačių moder
niosios dramaturgijos bėgių, kaip 
ir mūsiškiai Ostrauskas ir Lands
bergis išeivijoje, o Saja, Grušas 
ir pastaruoju metu J. Glinskis 
Lietuvoje. Žurnale čia duodama 
jo šešių veiksmų pjesės “Pelenės 
žaidimas” pirmojo veiksmo verti
mas lietuvių kalbon ir greta at
skiru straipsniu eina struktūriš
kai labai įdomi Rummo pjesės 
analizė, įžvalgiai parašyta Vy
tauto Kavolio.

Šalia kitų V. Kavolio teigimų 
apie Rummo dramaturgiją, iliust
racijai tebūna čia viena ištraukė
lė su nuoroda į apčiuopiamą skir
tumą tarp laisvojo pasaulio mo
dernios dramaturgijos beviltišku
mo dvasios ir tenykštės, neprara- 
dusios magiškosios vilties- po
traukio:

“Pelenės žaidimo” galios sis
tema nėra žmogiška sistema. Tai 
sistema, kurioje sukiužęs gyveni
mas naudoja žmones vieninte
liam tikslui — išlaikyti savo pa
ties galią. Gyvenimo galia re
miasi jo pajėgumu gaminti mi
tologinius momentus, kurie per
žengia socialinį ritualizmą. Žmo
nių pajėgumas priešintis gyveni
mo tironijai remiasi jų potencia
liu pajėgumu sukonstruoti savo 
patirties mitologinių momentų 
tikslius matavimus ir išsaugoti 
tuos matavimus, kaip pagrindi
nę juos įpareigojančios socialinės 
realybės definiciją. Rummo yra 
pajutęs galiojančio mito galimy
bę net ir uždaroje gyvenimo sis
temoje. Jis neverčia mus tikėti 
beviltiškumo būtinybe, kaip va
kariečiai absurdistai dramatur
gai”.

Literatūros puslapių duoklė 
yra ir Rimvydo Sliažo raštas apie 
pokarinės vokiečių kartos rašy
toją Guenter Grass, o taipgi ir 
Antano Gustaičio nemistiška ei
liuota misterija “Kelyje į pažadė
tą žemę”. B- V. Mačiuika baigia 
savo ilgesnės apimties straipsnį 
“Socialinės problemos Sovietinė
je Lietuvoje”.

Apžvalginėje žurnalo dalyje, 
pavadintoje “Kultūriniai rūpes
čiai” (jie apima visą trečdalį lei
dinio) Vytautas A. Jonynas apta
ria K. Ostrausko pastarąją dra
mų knygą “Kvartetas”; V. Trum
pa sustoja prie L. Sabaliūno kny
gos “Lithuania in Crisis”; kelias 
mintis apie V. Kavolio šiandie
nybės analizę pateikia Mykolas 
J. Drunga; apie avangardizmą 
Lietuvos scenoje rašo Algirdas 
Landsbergis, o apie pedagoginių 
ir psichologinių mokslų padėtį 
Lietuvoje informuoja G. Procu- 
ta, gi 1971 metų išeivijos groži
nės literatūros sumuojančią ap
žvalgą duoda Kęstas Reikalas.

Žurnalą puošia Petro Alekso 
skulptūrų, Henriko Šalkausko ta
pybos darbų nuotraukos ir Ž. 
Mikšio užsklandiniai piešiniai.

• Eglė Juodvalkytė. JEI TU 
PALIESI MANE. Eilėraščiai. Iš
leido Pedagoginis lituanistikos 
institutas Chicagoje 1972 m. Re
dagavo A- Dundulis. Mecenatai 
Chicagos aukštesniosios lituanis
tinės mokyklos 1971-1972 moks
lo mėty abiturientai.

Vinco Krėvės “Skirgaila,” vaidintoįat Chicagoje. Iš kairės: Kareiviai (P. Blekys, V. Lauraitis ir K. jžy- 
mantas), Kelleris — vokiečių riteris (Aldas Na,ri O Vartenbergas (V. Juodgudis), kareivis (K- Smith), 
Skirgaila (J. Raudonis), vaidila S tanias (Alfas Buka). Nuotr. V. A> Račkausko

NAMŲ TAISYMO CAflR
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atteka lietuvis — laba 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7 9615

SPARTA
J.l.Giedraitis

LIETUVIO BATU TAISYMO 
DIRBTUVE 
4612 S. Paulina St.

(Town of Lake)
Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir 

ketvirt. nuo 9 rvto iki 7 vai. vak. Ki
tas d;enas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak.
Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 

Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKĮ N H' 
Tel. — YArds 7-9107

OLYMPIA

Q

ZENITH

10 Barry Drive
E. Northport. New York 11731 
Tel. (516) 757-0055

Chicago 476 7399 vakare

■g ; m y

v I: TT

ROOSEVELT PiCTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

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

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

Tai jaunos mūsų poetės debiu- pakėlęs leidinių iniciatorius, buvęs 
tas —pirmasis jos poezijos rinki- Pienocentro valdybos pirminin- 
nys, 44 psl., suskirstytas į tris kas Jonas Glemža. Knyga leidžia- 
skyrius: Tu, Aš h Nuotrupos. Pir-! ma lietuvių kalba. Tačiau atski- 
muoju skrydžiu jaunoji poetė liu-! rai bus paruošti anglų ir vokiečių 
dija neabejotiną savo talentą, kalbomis platūs pagrindinių ži- 
žinoma, vienur kitur dar jau- nių ir statistinių duomenų kons- 
čiama stoka tikslesnio žodžio ąt- pektai, kurie kartu su knyga bus 
rankos, eilėraščio formos kieles- paskleisti visose viešosiose moks- 
nio surišimo, net ir temomis vi-, lo įstaigų bibliotekose pasaulyje”, 
sur besidriekianti tragiškoji po
tekstė ilgainiui pabosta, bet vie
tomis žybteli ir tikrai nuoširdžiai 
sugestyvūs posmai, kaip ir ši pra
džia ir galas vieno eilėraščių 
ciklo “Rauda”:

Japonijoj daro atsiminimus 
o Italijoj daro širdis 
rausvas, akmenines širdis

iš

man dovanojo itališką širdį draugas 
pasigailėjęs...

sugniaužiu delne 
nušlifuotą blizgančią širdį 
ir tyliu

Prancūzijoj daro meilę 
o Šveicarijoj daro pasakas 
bet aš turiu savo itališką širdį 
ir aš širdies neturiu.

Leidinyje įvairių autorių yra 
aprašomos lietuvos žemės ūkio 
vystymasis ir žemės ūkio gamy
bos kooperatyvų ir gamybinių 
bendrovių veikimas-

• Kleopas Jurgelionis, GLŪ
DI LIŪDI. Eilėraščiai. Išleido 
“Vaga” Vilniuje 1971 m. Redak
cinė komisija: V. Kubilius, Just. 
Marcinkevičius, Eug. Matuzęvi- 
čius. Paruošė .ir įvadą parašė A. 
Rabačiauskaitę. Rinkinys iliust
ruotas K. Jurgelionio nuotrauko
mis, 266 psl.

Knygoje yra apytikriai sukaup
ta visa Kleopo Jurgelionio jo pa
ties parašytoji ir išverstoji poezi
ja. Kaip žinome, poetas veik visą 
savo gyvenimą yra praleidęs 
Amerikoje, iligausiai
Chicagoje. Iš Europos į JAV at
vyko 1909 m., o mirė Kaliforni
joje 1963 m. Poetas buvo spal
vinga ir impulsyvi asmenybė, 
vien tik poezijai susikaupti ne
susikaupęs, bet ir visą gyvenimą 
nebuvęs jai abejingu. Gyvenime

Eglei Juodvalkytei linkime vie
no: tebūna poezijos rašymas ne 
vien tik trumpas jaunystės nuo
tykis, bet viso gyvenimo darbas 
ir prasmė.

• ŽEMĖS ŪKIO GAMYBI
NĖ KOOPERACIJA NEPRI
KLAUSOMOJE LIETUVOJE 
1920 - 1940. Kolektyvinė šios rū
šies straipsnių knyga. Leidinys 
257 psl., spausdintas Nida Press 
spaustuvėje, Londone, Anglijoj 
1972 m., Kaina: 10 dol. kietais 
viršeliais ir 9 dol. 50 c. minkš
tais.

Knygos įvade jos leidėjai, be ki
ta ko, rašo: “Leidinys paruoštas 
Pieno-centro darbuotojų pastan
gomis ir lėšomis. Pagrindinę kny
gos paruošimo darbų naštą yra 1

gyvenęs

WAGNER & SONS
Typewrlters — Addlng Maceinos 

Checkwriters
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 60 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd.. Tel. 581-4111

I
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDA!
Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 

80% iki 50% nuolaida
SOUTHWEST FURNITURE CO 
6200 S. VVestern — Tel. GR 6-4421

rašytojas, be plunksnos, buvo už
siėmęs dar ir šimtais visokių viso
kiausių darbų. Tačiau šis po
mirtinis ir gražiai išleistas jo viso 
poetinio palikimo rinkinys, tur 
būt, ir bus ilgiausiai išliekantis 
paminklas Kleopui Jurgelioniui.

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

3314 West 63rd Street
Chicago, lllinois 60629

Telef. PRospect 6-8998
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Skelbkites dieni. “Drauge"
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Kas norėtų jų įsigyti sau ar platinimui 
— kreiptis į LF būstinę: 2422 W. Mar- 
ųuette Rd., Chicago, III. 60629, tel. (321) 
925-6897.

?

LF išleido dviejų spalvų (raudona ir 
tamsiai žalia) lipinuktis. Kaina — $1.00 
už keturius lapus (144 lipinukai).

PIRMAD tr KETVIRTAD 
VALANDOS tNTRAD lr PENKTAD 

4 t> *» -» !u< *9 » 4

Mokamas už dvieju Me- Naujas aukštas dlvt-
iu (ertlficatu sąskaltM dėmias mokamas nž

Minimum $5,000.00 Investavimo sąskaitas.
PINIGAI ĮNEŠTI na 15 d pelno NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami sausio ir liepoe mėn 31 d
» v. r. iki » v. v 

» v. r. iki 5 v. v. 
T**Ainrt ušdaryta

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

Į LIETUVĄ
SPECIALŪS RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMAI

INTERTRADE 
EXPRESS CORP

Pirma jums apie tai pa
sakėme, o jūsų giminės 

sako “taip”.
Su specialiais Rublių Pažy
mėjimais jūsų giminės gali 
įsigyti, ką Jie tik nori, už da
lelę reguliarios kainos, nes 
Specialus Rubli* yra vertas 4 
reguliarius rublius ar dau 
giau. Panašiai, jei nuvykęs į 
krautuvę su 100 dol. gautum 
prekių už 200 dol. ar 300 dol. 
ar net ir daugiau. Specialūs 
Rublių pažymėjimai gal būt 
iškeisti į grynus reguliarius 
rublius už labai gerą kainą. 
Pilnai garantuota ir apdraus
ta. Tiktai InterTrade Ex- 
press Corp. duoda jums kuo 
greičiausią patarnavimą. Šie 
pažymėjimai pristatomi jūsų 
giminėms į namus už 3 sa
vaičių.

Specialių Rublių kaina yra 
$2.35

TAI YRA PILNA KAINA. 
Visiškai jokių kitų primokėji- 
mų.

Galite siųsti kokią sumą 
norite.
Reikalaukite mūsų NEMOKA
MO ILIUSTRUOTO KATA
LOGO.

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite tik per 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PUBTKIEOTICZ, Prez.

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

1 DEŠIMTMETIS

Penktas aukštas
New York, N.Y. 10010

Tel.: 982-1530

Labai svarbu !Labai svarbu !
AUTOMOBILIAI

Tik trumpam laikui 
Greičiausias pristatymas 

ZHIGULI VAZ 2101 
US $32144)0 

MOSKVITCH 412 IZH 
Liuksusinis modelis 

! US $3155.00 
MOSKVITCH 408 - IE

US $3033.00 
ZAPOROZHETS

ZAZ 968 US $2026.00 
Reikalaukite mūsų Spe

cialų Biuletenių su automo
bilių paveikslais.
BUTAI

Reikalaukite mūsų specia
laus biuletenio.
Turime 23 m. patyrimą šia
me biznyje ir daug tūkstan
čių patenkintų klientų.

AUTOMOBILIAI
Tik trumpam laikui
Greičiausias pristatymas

ZHIGULI VAZ 2101
US $32144X5

MOSKVITCH 412 IZH
Liuksusinis modelis

I US $3155.00
MOSKVITCH 408 - IE

US $3033.00
ZAPOROZHETS

ZAZ 968 US $2026.00
Reikalaukite mūsų Spe

cialų Biuletenių su automo
bilių paveikslais.
BUTAI

Reikalaukite mūsų specia
laus biuletenio.
Turime 23 m. patyrimą šia
me biznyje ir daug tūkstan
čių patenkintų klientų.

Naudokitės proga - skriskite papiginta kaina 
į Lietuvę rudenį ir žiemų

Walter Rask-Raščiausko vadovaujamas American Travel Service Biu
ras Šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių į Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas ir tą darbą sėkmingai 
tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir visuomet vyksta 
sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:
CHICAGA — NEW YORK SPALIO MĖN. 2 d. — 15 dienų kelionė 

iš New Yorko $660.00 + tax, iš Chicagos $760.00 + tax
11 dienų Lietuvoje

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE

CHICAGA — NEW YORK GRUODŽIO MEN 21 d. — 14 dienų kelionė 
iš New Yorko $660.00 + tax, iš Chicagos $760.00 + tax

11 dienų Lietuvoje

‘Totai tour prices are subject to airline agreement and government 
approval.

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. VVestern Avė., Chicago, III. 60643 

TELEFONAS — (312) 238-9787
Jei planuojate bet kur keliauti — kreipkitės pas mus.

Paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame infor
macijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus. Parūpiname lėktuvų 
bilietus ir reikalingas vizas.
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25 INTERNACIONALINIS LAIKRAŠČIŲ 
LEIDĖJŲ KONGRESAS BRIUSELYJE

15 d. Karališkosios Talpinamų žinių atžvilgiu pub- 
salėje, lika darosi kritiškesnė negu bū

davo anksčiau. Amsterdamo “Pa- 
rool Volkškrant” direktorius W. 
van Norden nurodė, kad OI and i - 
joje (Nederlandė) tąrp W)60 - 
1970 m. laikraščių skaičius Iš 54 
nusmuko iki 31. Reklamų įvedi- 

jmas j TV programas skaudžiai 
j palietė ne vien laikraščius, bet ir 
' žurnalus.
I Prancūzijoje, pažymėjo G. 
iQuelin (Midi Libre), tarp laikraš
čių pajamų ir išlaidų pastebimas 
vis didėjantis skirtumas, nes tech
niškos išlaidos, pašto tarifai,

Gegužės 
bibliotekos auditorijos 
Briuselyje, buvo atidarytas 25 In
ternacionalinis laikraščių leidėjų 
(FIEJ) kongresas. Kongrese daly

vį vavo per 200 laikraščių leidėjų iš 
viso pasaulio. Suvažiavimas tęsė
si 5 dienės. Kongresą pasveikino 
Belgijos užsienių reikalų minist
ras Harmel, jubiliato “Belgą” 
agentūros pir-kas baronas D. Ry- 
landt ir garbės svečias H. Beuve 
-Mery, vyr. Paryžiaus “Monde” 
laikraščio redaktorius.

M

Po kongreso atidarymo jo da
lyviai buvo priimti Belgijos kara- . . .. . . . . .. ... -honorarai — atlyginimai vis ky-liaus ir karalienes. Kitą dieną jie . . . ln-7o i •, , . <m i „ , J la. O skaitytojų 1972 m., palvgi-aplanke "Belgos suruoštą spau-S H 76
dos parodą ir po to pradėjo savo 
pasitarimus, kalbėdamiesi apie 
spaudos technikos problemas, 
apie santykius tarp leidėjų ir re
daktorių, apie laikraščių ir TV 
'konkurenciją reklamų srityje, 
apie autorių teisių klausimą Ame
rikoje, apie kompiuterių rolę Ja
ponijos spaudoje, apie laikraščių 
formatų normalizavimą Vokieti
joje ir apie kolektyvinį laikraščių 
kainos nustatymą.

»1

Apie krizės požymius spaudoje 
kalbėjo vokiečių spaudos atstovas 
dr. A Benz (Duesseldorf), kuris 
pareiškė, jog jo šalyje negalima 
kalbėti apie krizę, turint galvoje 
laikraščių tiražą, -bet pajamos iš 
reklamų smarkiai mažėja, ir tai 
kelia susirūpinimą. Is 1971 m. 
bendros publikacijos sumos 50 
proc. buvo skiriama iliustr. žur
nalams, 25 proc. laikraščiams ir 
25 proc. radijo ir TV reklamoms. 
Vietinio pobūdžio laikraščiai dar 

,nuo reklamų nenukenčia. Pvz. 
“Rheinische Post” šiokiadieniais 
išeina 32 puslapių storumo, o 
šeštadienį siekia iki 140-150 psl.

i nūs su 1940 m., nepadaugėjo, 
nors gyventojų padaugėjo 25. 
proc. 3 iš 5 prancūzų klauso iš
imtinai tik radijo pranešimus. Gi 
daug jaunų prancūzų (pusė 
prancūzų yra jaunesni kaip 30 
metų) yra nuomonės, jog laik
raštis skaityti ne jiems. Laikraš
čių platinimo sistema irgi esanti 
sena, ir per pastaruosius 50 me
tų mažai kas čia tepasikeitė. Šis 
kalbėtojas prancūzas dar tikino, 
jog jis tam tikrais apklausinėji
mais yra nustatęs, kad žmogus 
per valanda .gali -perskaityti 28-

1 000 žodžių, tuo tarpu kai jo 
klausa jau yra pervargusi išgir
dus į valandą tik 9000 žodžių.

' Švedijos ir Austrijos atstovai 
nurodė vis didėjančią jų kraštuo
se spaudos koncentraciją. Švedi
joje po karo įvyko 77 laikraščių 
susijungimai (fuzijos), Austrijoje 
laike pastarųjų penkerių metų

Vinco Krėvės “Skirgaila'’ Chicago3 Jaunime centro scenoje. Iš kairės: Ona Duonutė, Lydos kunigaikštytė 
(D. Juknevičiūtė), jos patarnautojos — Ingrida Blakytė ir Nora Spurgytė, Oligė, Kijevo bajoraitė (E. 
Juodvalkytė) Nuotr. V. A. Račkausko
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"Veronikos"
irgi neturėtu 

tikrovės iškreipti
Lietuvių Rašytojų draugijos 

premiją laimėjusi K. Barėno 
“Dvidešimt viena Veronika” tik
rai patrauklus kūrinys. Ta iš ne
didelių gabalėlių sudėtoji mo
zaika yra intriguojanti, gyveni
miška, su psichologišku įžvalgu
mu į kasdienę tikrovę atremta, 
turtingu stiliumi pasižyminti kū- 

dingo 8 dienraščiai ir 6 dienraš- ryba. Ypač pirmoji knygos pusė, 
čiai Vienoje eina su nuostoliais., Daugelyje keliamų gyvenimo 
Tačiau optimistiškesnes žinias problemų ryškus autoriaus vi- 
įpranešė atstovai iš Amerikos ir
Anglijos. A.Tenisonas I 

I______

M DU NAUJI RELIGINIO GIEDOJIMO
PLUOŠTAI

Bronius Budriūnas, MIŠIŲ GIES-. 
MES. žodžiai kun. Stasio įlos. Cho 
rui arba bendram giedojimui. Gies
mių mecenatas: Kunigų Vienybės 
Connecticut apygarda.

*

. Bronius Budriūnas — mūsų žy
musis, tremtyje gyvenąs kompozi
torius, pasižymi produktyvumu ir 
veiklumu gan įvairiose srityse. 
Malonu konstatuoti, kad jis ne
aplenkia ir tos muzikos rūšies, ku
ri yra surišta su jo kasdienėmis 
vargonininko pareigomis. “Mišių 
giesmės”: 1) Pradžia, 2) Aukoji
mas, 3) Komunija ir 4) Pabaiga 
yra lengvai parašytos, parapijos 
masiniam giedojimui arba chorui 
skirtos giesmės, išlaikytos kiek 
laisviau interpretuotame bažny
tiniam stiliuje. Jų melodijos turi 
savyje, nepaisant bažnytinių rė
mų, — lietuviškos nuotaikos ir 
kompozitoriaus individualių bruo
žų. Savo tekstu jos skirtos tautinių 
švenčių minėjimams, kartu suda
rydamos įprastų mišių dalį. Šios 
giesmės yra sveikintinas įnašas 
mūsų bažnytinėn literatūron; 
reikia tikėtis, kad' jos plačiai pa
sklis po mūsų išeivijos lietuviškas 
R. Kat. parapijas, bet jos tinka
mos vartoti ir kitų krikščioniškų 
tikybų pamaldose.

Kun. Liula s Budreckas, ŠVENTO 
KAZIMIERO LIETUVOS GLOBĖ
JO GIESME. Vyrų chorui su var
gonų palyda. Leidinyje pažymėtas 
oficialus kun. dr. Petro Cielie- 
šiaus ir Vak. Europos Lietuvių, 
vyskupo A. L. Deksnio. Leidėjas 
mecenatas — kun. Jurgis Vilčiaus- 
kas, Waterbury Conn. Spaudė —: 
Saleziečių spaustuvė Romoje.

Belgijos karalienės Elzbietos vardo
tarptautinis piano konkursasĮ

' Briuselio Karališkoje muzi
kos konservatorijos salėje ge
gužės 8 d. prasidėjo tradicinis 
pasaulinis karalienės Elzbietos 
vardo piano konkursas.. Kara
lienė Elzbieta, tiesa, 1965 me
tais pasimirė, bet jos, kaip mu
zikos konkursų steigėjos parei
gas perėmė naujoji Belgijos ka
ralienė Fabiola. Pirmasis smui
ko konkursas įvyko 1951 m., ir 

' nuo to laiko šie smuiko ir pia
no konkursai, pasikeisdami kas 
dveji metai, kartojami.

sapusiškas jų pažinimas. Tačiau ■
to nebūtų galima pasakyti apie! šiol Te Vra davę žymių
visus jo aptariamus klausimus ar piano ir smuiko virtuozų. Tarp 
tipus. Mažiau tikroviškas auto
riui išėjo aptarimas dvasiškių. 
Stovyklų misijų vedėjas tamsokas 
tipas. Jis tiek grubus, kad vien
kartinį moteriškės suklupimą 
kvalifikuoja kaip parsidavinėji- 
mą, ir tai jau prasilenkia su psi
chologine tikrove žmogaus, kuris 
it^ško paslydusi atstatyti, o ne 
suniekinti. Autorius visame vei
kale aptaria šio amžiaus vidurio

jų Leon Fleischer, Kari Engei, 
Vladimir Askenazy, John Bor- 
ning, Malcolen Frager, Nicolai 
Petrov, Leonid Kogan ir kiti.

J VI vieta: baronesos Boel pre-į 

I mija — sidabrinis medalis ir 
65.000 b. fr. paskirta Ikyo Ka-

, triiya'i iš Japonijos.
i VIT vieta: pono Desprechine
■ premija — bronzinis medalis ir
i 55.000 b. fr. msi-irta E nannfe- 
j liui Ax’ui iš JAV.

■' ■1 -

| VIII vieta: “Euvre dės ArHr- 
; te". rjrenb’p -- bronzi
nis medajis ir 45000 b fr na- 
gyMA To- Tcccb |8 JAV.

TX vieta- brou-i^iz medalis ir
35.C00 b. k” nfvddr’-n 
KątsarJs’ili iš Prancūzijos

X vieta: bronzinis me'1’’’1'’ i- 
30,000 b. fr. — Jonatbhn Pur- 
vin’ui iš JAV.

XI Mete: bronzinis modabs ir 
25,000 b fr. — Dieni Petrov’ai 
iš Bn’garijos.

XTI vieta: bronzinis medalis 
ir 20.000 b fr. — Pi-hsleh Chen 
iš Formozos.

Publika stipriai protestavo 
dėl jury komisijos sprendimo 
paskirti I vietą Valerijui Afa- 

, nasjevui. Publikai buvo tai di
delis netikėtumas, laukiant,

kad I vieta bus paskirta Davi
dui Linely iš JAV.

A Tenisonas
' fI ....

Nauja Camus knvąa
Nobe’io laureatas Albert Ca- 

mus, 1960 m. (teturėdamas 46m. 
amžiaus) žuvęs automobilio ne
laimėje, dar būdamas 24 m- am
žiaus 'parašė knygą “'Laiminga 
mirtis”. Tas veikalas niekada ne
buvo išleistas, kol pagaliau jo 
našlė ryžosi jį atiduoti spaudai 
ir knyga pasirodė rinkoje praei
tais metais, o dabar ji išversta ir 
į anglų kalbą, pavadinimu: “A 
Il ipj-y Death” išleido Knopf lei
dykla, 192 psl., kaina 5 dol. 95ct. 
Nėra tai ypatingai geras Camus 
vei-kalas, bet jis -padės pavaiz
duoti jo kūrybos ir jo idėjų raidą.

GĖLĖS

8EVFRLY HILLS GĖLINYclA
113 W street ('hicaifo llllnou

cf.i. rn s.nsss — pr s <»*»-»

Kun. Ladas Budreckas pasižy
mėjo savo gražiais, rūpestingai įvykius, o tas jo misionierius at- 
atliktais darbais ypač polifoniš- rodo lyg būtų gal iš kokio aš- 
kos muzikos srityje, dar stud'ijuo- Į tuoniolikto ar -devyniolikto šimt- 
damas Kauno konservatorijoje.! mečio, ir tai vargu ar tikroviškas. 
Prof. Juozo Gruodžio kompozici-1 
jos klasės egzaminų komisijose tų 
darbų savo laiku nemažai teko 
matyt ir atiduoti savo balsą jų 
teigiamam įvertinimui. Sv. Kazi
miero Lietuvos Globėjo giesmė 
yra sklandžia polifoniška forma, 
įprastiniame klasinės harmonijos 
stiliuje parašytas kūrinys, parodąs 
jutimą chorinės muzikos, praves
tas logiška forma ir kruopščia 
technika. Vargonų palydėjimas ( 
beveik visur eina savo atskiru ke- j 
liu, chorą palaikydamas, bet jo ( inas” čia nebepagelbės. Jeigu tą 
balsų nedvejindamas. Veikalas 
nėra perdaug sunkus, bet reika
lauja gan gerai išlavinto choro. 
Pora pastabų: paskutinis pakili
mas iki trijų "f” ant žodžių 
“mums Vadas esi” yra per stai
gus ir per mažai pagrįstas anksty
vesne veikalo eiga. Terminas 
“Man mano erėse, ed acc” — 
vieton “poco a poco erėse.” gal 
yra kilęs iš kasdienės italų kalbos, 
bet niekur nematytas tarptauti
niai priimtu itališkų muzikinių 
terminų tarpe.

Mūsų geresniems chorams kun. 
J. Budrecko giesmė gali sudaryti 
dėkingą uždavinį, religinius kon- | 
certus beruošiant. ; ——————

kryžiaus karo žygį. Drama sukur
ta pagal H. Meyer veikalą: “Our 
Lives Have Just Begun”. Drama 
bus -pavadinta: “What a Day for 
Miracle”. Jos pastatymas kainuos 
apie 600,000 dol. Joje bus apie 
35 aktoriai. Pastatymui vado
vaus Peter Coe, pagarsėjęs 1963m.' 
statant “Oliver”. |

VL. J as

KRYŽIAUS ŽYGIO MUZIKA- 
LINĖ DRAMA z! ''

Broadvvay’juje lapkričio mėne
sį prasidės vaidinimas muzikinės 
dramos apie 1212 metų vaikų

Į šiemetinį Elzbietos piano 
konkursą įsirašė iš visol04 kan
didatai. Bet atvyko tik 70 iš 24 
valstybių ir vienas emigrantas. 
Taip Pietų Afrikai, Austrijai, 
Korėjai, Čilei, Argentinai, Ven
grijai, Izraeliui, Meksikai Nor
vegijai, Lenkijai, Salvadorui ir 
Urugvajui atstovavo po 1 kan
didatą. Po du kandidatu atvyko 
iš Brazilijos, Vokietijos, Kana
dos, Kinijos, Japonijos ir Sov.

Taip pat staiga mirus Veroni
kos vyrui ir jo lavoną sudeginus, 
atėjęs kunigas liūdinčiai našlei Sąjungos.“ Anglija “atsiuntė 3 
skelbia, kad jos vyras yra praga- kandidatus, Prancūzija 4, Belgi-
re ir prašo “užpirkti Mišias”. 
Nelogiška ir netikroviška. Vie
na, neįtikėta, kad būtų tokių bru
talių dvasininkų .kurie atėję į 
mirties aplankytus namus tuoj 
po laidotuvių skelbtų skausmo 
prislėgtiems namiškiams, kad jų 
mirusis pragare. Antra, jeigu jau 
pragare, tai joks “Mišių užpirki-

ja — 7, Bulgarija — 8. Rekor
dą sumušė JAV, atsiųsdamos 
21 kandidatą. Curtis Institute 
ir Juillard School čia turi rim
tų kandidatų. Tarp kandidatų 
42 vyrai ir 28 moterys.

dvasininką ir laikyti biznieriumi, 
tai jis savo paties bizniui kenktų, 
skelbdamas pragaro ištarmę, apie 
-ką jis pats ir visi žino, kad jis to
kios teisės ir žinojimo neturi.

Rašytojui galima būti vieno
kių ar kitokių pažiūrų, bet vis 
dėlto reikia vispusiškai pažinti 
tikrovę. Jeigu ši knyga pavaiz
duoja išeivių lietuvių gyvenimą, 
argi ir lietuvis iš savo tėvynės 
išblokštas kunigas, drauge var
gęs šū savo žmonėmis, negalėtų 
laukti šiltesnio žodžio?

J. Daugi.

Kas liečia kandidatų laisvai 
parinktų konkursui muzikos Vei
kalų, tai Chopin užima pirmą 
vietą — 11 kartų, Brahma—10,

Rachmaninov — 9, Beethoven I 
I — 8, Čaikovskis — 7, Grieg ir i 
Schuman po 2, Mozart — 4, į 

Prokofjev — 6 kartus. Be toj 
Ravel, Franck ir ŠostakoviČ yra 
likę paskutinėje eilėje. Barto
kas ir kiti šį kartą pamiršti.

Visi kandidatai pereina “si
jojimą”. Iš jų tik 24 jūry ltoirH- 
sijos paliekami antrajam “sijo
jimui”. Pagaliau finaliniam 
konkursui lieka 12 kandidatų, 
kuriems tenka iškovoti savo 
kvalifikacijos vietą pagal eilę. 
Visi 12 kandidatų pirmoje eilė
je turi pasiruošti ir atlikti Jąc- 
ques Leduc koncertą, specialiai 
šiam konkursui sukomponuotą.

Ir štai birželio 4 d. Briuselio 
koncertų salėje “Paleis voor 
Schone Kunsten”, dalyvaujant 
karaliui Boudewijnui, karalie
nei Fabiolai ir daugiau kaip 
2000 publikos, jury komisija 
paskelbė savo sprendimą:

I vieta: Tarptautinė karalie
nės Elzbietos premija — kara
lienės Fabiolos varžybų dovana 
— aukso medalis ir 200 000 b. 
fr. paskirta Valerijui Afanas- 
jevui iš Sov. Sąjungos.

n vieta: Belgijos vyriausy
bės varžybų dovana — aukso 
medalis ir 150,000 b. fr. paskir
ta Jeffrey Swan’ui iš JAV.

m vieta: grafo Launoit pre
mija — sidabrinis medalis ir 
125,000 b. fr. paskirta Josephui 
Alfidi iš JAV.

TV vieta: Brabanto provinci
jos dovana — sidabrinis meda
lis ir 100,000 b. fr. paskirta Da
vidui Linely iš JAV.

V vieta: Briuselio miesto 
premija — sidabrinis medalis ir 
75,000 b. fr. paskirta Svetlanai 
Navassardian iš Sov. Sąjungos.

Laidotuvių Direktoriai

REpublic 7-8600

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TĖVAS IR SŪNUS—
TRY8 MODERNIOS KOPLYČIOJ

2533 Wes1 7lst St. Telef GRovehill 8 2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108 09

AIKŠTE MTOMOBDIAMS STATYTI

■*->—M J
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8601

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMJD 1 

L a i d o t u v I y Direktoriai
Tiys Moderniškos Kopi y?1 o s
4330 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 u LA 3-9852
toOb 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

HIGH RATES
Per 
Annum

Accounts
Passbook

554*
Per Annum 

$1000 or more
Certificates
1 year min.

I

PAID OUARTERLY

— AT —

BRIGHTON
SAVINGS t LOAN ASS’N

HIGHEST RESERVES

4071 Archer Avenue 
Chicago, III. 60632
TEL — LA 3 - 8248

(West of California Avenue)

11 / Annum

$5000 or more
Certificates

2 year min.

5'F
Per Annum 

Investment
Bonus

Certificates

JN

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

POVILAS L RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS 
2314 W. 23rd PLACE TeL Virginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
11028 Southwest Highway, Palos Hllla, IU. Tel. 974-4410

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-8572

Z

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
649 Kast 162nd Street South Holland

10821 South MSchigun Avenue, Ohicago
TKL. — OO 4-2228
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ARGI JAUNIMAS NIEKO NEDARO
Ne kartą tenka užgirsti dejavi

mų, kad šių dienų lietuvių jau
nimas nesidomi lietuviška veikla, 
kultūra, kalba; nesidomi spauda. 
Šiuos visus kaltinimus paneigia PA
SAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
INFORMACIJOS CENTRO lei
džiamas laikraštėlis “LIETLJVIŲ 
JAUNIMAS,” kurio ką tik pasiro
dė 6-7 numeris.

Laikraštėlis yra pilnas įvairių j- 
vairiausių informacijų, liečiančių 
ne tik lietuviškąjį jaunimą, bet ir 
visą pabaltiečių jaunimo veiklą.

Palyginant šį neseniai išėjusį nu
merį su pirmaisiais Centro bandy
mais, galime daug kuo pasidžiaugti. 
Laikraštėlio tur.n s ar u k ne rigu- 
bai paįvairėjo, tiražas padidėjo, žur
nalistinės s.Į'oko pagerėjo, kalbos 
vartosena vis tikslesnė.

Laikraštėlis ir pats Lietuvių Jau
nimo in.o>c jos c 'litras yra ne 
kartą susilaukęs nemažai kritikos, 
tai tas nėgei ai, tai tas nėra pakan
kamai aukšto lygio. Tokiomis kri
tikomis laidairtis, siūlyčiau prisimin
ti, kad Centras pasiekia ir laikraš-1

Ateitininkų dovana
kongreso atstovams

užsieniečiams

II PLJK Komiteto nariai ir svečiai susirinkę paskuti nam II PLJK komiteto posėdžiui prieš Kongreso ati
darymą, Jaunimo Centre, Chicagoje, 1S>72 m. birželio mėn, 10 d. Nuotr: A: Gulbinsko

"Ateities’’ leidyklos neseniai iš
leistoji antologija “Lietuv ų piH’z ja į 
išeivijoje 1945-71” spaudoje ir skai
tytojuos susilaukė labai palankaus 
įvertinimo. Tai paminklinis, arti 700 
psl. leidinys, kuriame sukaupta visa, 
kas geriausio mūsų poetų parašyta 
per pastaruosius 25 metus išeivijoje. 
Ateitininkų Federacijos vadovybė 
nutarė šį įspūdingą leidinį padova
noti kiekvienam II Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso atstovui, kongre- 
san atvykusiam ne iš JAV ir Kana- i 
dos. Susipratusiems lietuviams jau
nuoliams ši prasminga dovana pasi
liks kaip gražus kongreso dienų pri
siminimas. Tuo pačiu bus paremta 
ir leidykla, nes tokiam veikalui iš- ( 
leisti reikėjo ir nemažų išlaidų. Būtų 
gera, kad ir kitos organizacijos įvai
riomis progomis pasektų šiuo kultū
ringu Ateitininkų Federacijos pa
vyzdžiu.

tėlio būdu sujungia 7,000 jaunimo 
Ar šito yra pasiekusi bet kuri kita 
lietuviškosios išeivijos jaunimo or
ganizacija? Mūsų lietuviškoje visuo
menėje yra labai įdomus reiškinys: 
kai jaunimas nieko nedaro, tai jis 
tada niekam tikęs, o kai jis daug ką 
padaro ar bent stengiasi ką nors pa
daryti, tai iš to irgi nieko gero. 
Mažiau kritikuokime, o daugiau vi

si bendromis jėgomis dirbkime. Jau

nimas be vyresniųjų pagalbos toli 
nenueis, o vyresnieji be jaunimo 

augančių jėgų tikrai neužtikrins 

lietuviškosios išeivijos ateities.

J- J-

U PIJ K komisijų pirmininkai posėdžio metu. Nuotr. A. Gulbinsko

150 mylių į šiaurę nuo Toronto). 
Provizorinė dienotvarkė

bus, reikalui esant, pakeista): 
7:30. vai. ryto —kėlimasis, vėlia-, 

vų pakėlimas reprezentiniu būdu, j 
8:00 - 9:15 vai. rytų — pusry

čiai.
9:30 - 10:45 vai. ryto — paskaita. 
11:00 - 12:00 vai. ryto — praty

bos (vyks pagal iš anksto paskirsty
tas grupes).

12:15 - 1:00 vai. p. p. — pietūs 
ir laisvalaikis.

1:30 - 2:45 vai. p. p. — paskaita. 
3:00 - 4:15 vai. p. p. — pratybos. 
4:30 - 5:45 vai. p. p. — dainavi

mas, sportas, maudymasis ir užsiė
mimai.

5:45 - 6:30 vai. vak. — kraš
tų pristatymas visai stovyklai.
8:00 - 8:30 vai. vak. — vėliavų 
nuleidimas.

9:00- 10:30 vai. vak. — vakari
nė programa vįsai stovyklai kartų.

10:45 - 11;3Q vai. vak. — fil
mai, laužai ir

11:30 - 12:3Q. vai. vak. — susi
kaupimas.

1:00 vai. nak. — tyla visai stovyk-

trumpais vieno veiksmo pastaty
mais.

Pirmadienis — pasirodys trys gru- 
(kuri pės su trumpais vieno veiksmo pa- 

| statymais. Taipgi talentai prie lau
žo.

Antradienis — literatūros vaka
ras, kurin kviečiami svečiai rašyto
jai bei poetai.

Trečiadienis — proga visiems pa
silinksminti šokiuos. Bus ruošiami 
trijų rūšių šokiai skirtingose sto
vyklos vietose: amerikoniški mo
dernūs šokiai, tautiniai šokiai lietu
vių ir kitų tautybių, polkos tango 
kitoje vietoje.

Ketvirtadienis — svečių diena. 
Atvykusieji kviečiami pasilikti tarp
tautiniam vakarui.

Penktadienį — paskutinysis va
karas stovykloje — stovyklos užbai
gimas su lietuvių liaudies laužu.

UŽBAIGIMAS

TARP RŪPESČIU IR VILTIES

II PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 
KONGRESO PROGRAMA

ATIDARYMAS

1972 m. birželio mėn. 30 d.
(penktadienis)

7:00 vai. vak. Kongreso atidary
mas, Conrad Hilton viešbutyje, 
Williford Room.

8:00 vai. vak. Atidaromoji paskai
ta: Lietuvių jaunimas išeivijoje — 
prasmės beieškant. Skaito Antanas 
Saulaitis, S.J., Conrad Hilton vieš
butyje, Williford Room.

10:00 vai. vak. Susipažinimo šo
kiai. Šokiams gros Ąžuolo Stelmoko 
orkestaras. Bilieto kaina: 3.00 dol., 
Conrad Hilton viešbutyje, Waldorf 
Room.

išlai-
Seselė
Hilton

1972 m. liepos mėn. 1 d.
(šeštadienis)

10:00 vai. ryto Pokalbis: Jauni
mo vaidmuo Lietuvos laisvės sieki
me. Vadovauja Algimantas Gečys. 
Conrad Hilton viešbutyje, Waldorf 
Room.

11:30 vaL ryto Pokalbis: Jaunimo 
organizacijos. Vadovauja Juozas 
Gaila. Conrad Hilton viešbuty, Be
verly Room. Pokalbis: Lietuvių kal
bos mokymas šeimoje. Vadovauja 
Gintarė Ivaškienė, Conrad Hilton 
viešbutyje, Parlor “B”.

2:00 vai. p.p. Pokalbis: Lituanisti
kos mokslų galimybės. Vadovauja 
Leonardas Dambriūnas. Conrad 
Hilton viešbutyje, Bei Air Room. Po
kalbis: Tėvų ir vaikų dialogas — 
laidas pasitaikančių nesusipratimų 
sprendime. Vadovauja Irena Luko
ševičienė, Conrad Hilton viešbuty
je, Waldrof Room.

3:30 vai. p. p. Pokalbis: Estoni- 
ans, Latvians and Lithuanians: 
Cooperation Between Baltic Youth

(anglų kalba). Vadovauja Ilze Kal- 
ninš ir Nastutė Umbrazaitė. Con- 
rąd Hilton viešbutyje, Astoria 
Room. Pokalbis: Stovyklos — la
biau panaudotina lietuvybės 
kymo priemonė. Vadovauja 
Igne Marijošiūtė. Conrad 
viešbutyje, Beverly Room..

7:30val. vak. “Kongreso vakaras”. 
Pasirodys rinktiniai lietuvių jauni
mo talentai. Po programos bus šo
kiai. Bilietų kaina: $5.00. Conrad 
Hilton viešbutyje, Grand Bali Room. 
1972 m. liepos mėn. 2 d. 
(sekmadienis)

11:00 vai. ryto (tentatyvus pla
nas) Chicagos miesto centre, Field 
Museum, t. y. Grant Park, numa- j 
tomos Maldos demonstracijos ry
šium su sovietų meno paroda, ku
ri minėtame muziejuje ruošiama. 
Po pietų visi II PLJK dalyviai, at
stovai ir svečiai dalyvlauja IV-toje 
Tautinių šokių šventėje.

8:00 vai. vak. “Du apie Gedimi- 
naičius” — istorinių dramų ištrau
kos. Vinco Krėvės “Skirgailos” iš
trauka. Vaidins Chicagos jaunųjų 
teatralų sambūris. Režisierė Marija 
Smilgaitė. Juozo Grušo “Barboros 
Radvilaitės” ištraukos. Vaidins Busto 
no jaunimo grupė “Žvaigždikis.” 
Režisierius Algirdas Antanaitis. Bi
lietų kainos: 6, 5, 4, 3, 2 doleriai. 
1972 m. liepos mėn. 3 d. 
(pirmadienis)

Ryto metas skiriamas jaunimo or
ganizacijoms.

11:30 vai. ryto Pokalbis: Lithua- 
nianas and Rising Ethnic Conscious- 
ness (anglų kalba). Vadovauja ku
nigas Kazimieras Pugevičius. Con-, 
rad Hilton viešbutyje, Parlor “B”. Į

Pokalbis: Ar įmanoma jaunimo lie
tuviška kūryba išeivijoje? Vadovau
ja Marija Saulaitytė. Conrad Hil- 
ton viešbutyje, Beverly Room.

2:00 vai. p. p. Pokalbis: Jaunimo 
vieta lietuvių bendruomenėje. Va
dovauja Arvydas Barzdukas. Conrad 
Hilton viešbutyje, Waldorf Room. 
Pokalbis: Jaunimas ir spauda. Vado
vauja Jūratė Reizgytė. Conrad Hil
ton viešbutyje, Beverly Room.

3:30 vai. p. p. Paskaita: Išeivijos 
jaunimas ir pavergta Lietuva. Skai
to Vincas Bartusevičius. Conrad Hil
ton viešbutyje, Parlor “B”.

8:00 vai. vak. Kosto Ostrausko 
“Kvartetas”, režisierė Dalia Juk
nevičiūtė ir Kazio Sajos “Mamutų 
medžioklė,” režisierė Marija Smil- 
gaitė. Vaidina Chigagos jaunimas. 
Bilietų kaina 6, 5, 4, 3, ir 2 do
leriai. Chikagos Lietuvių jaunimo 
centre.

1972 m. liepos mėn. 4 d. (antra
dienis) Sporto diena
Programa — Marųuette Park’e

11:00 vai. Koomandinis miško - 
lauko bėgimas.

11:30 vai. Nevv York — Chicago 
futbolo rungtynės.
Programa — Bogen High School1 
kampas 79-tos ir Pulaski

2:30 vai. Mergaičių tinklinio 
rungtynės.

2:30 vai. Lauko teniso varžybos, 
Bogen Parko lauko aikštėse.

4:00 vai. Australijos — Chicagos 
krepšinio rinktinių rungtynės.

7:30 vai. vak. “Su Australijos 
sportininkais susipažinimo vaka
ras”. Bilieto kaina: $2.50. Inn Mo- 
tion salėje.

II Pasaulio lietuvių jaunimo
Stovykla

Laikas: 1972 m. liepos mėn. 9 - 
15 dienomis.

Vieta Romuvoje, Kanadoje (apie

Programa:
Liepos mėn. 10 d. (pirmadienis). 

Lietuvių kalbos vertybė ir pareiga.. 
Skaito dr. A. Salys. Lietuvių kalba. 
Skaito dr. W. Schmalstieg.

Liepos mėn. 11 d. (antradienis). 
Žvilgsnis j lietuvių poezijos raidą. 
Skaito H. Ngys. Lietuvių literatū
ra. Skaito A. Vaičiulaitis.

Liepos mėn. 12 d. (trečiadienis). 
Lietuvių tautodailė. Skaito A. Ta
mošaitis.

Liepos mėn. 13 d. (ketvirtadie
nis). Lietuvių tautos kilmė. Skaito 
dr. J. Puzinas. Lietuvių choreogra
fija: šokiai, rateliai ir žaidimai. 
Skaito L. Sagys.

Liepos mėn. 14 d. (penktadienis). 
Lietuvių dainos. Skaito F. Strolia.

Pratybų būreliai numatomi kol 
kas tokie: dramos, tautodailės, rank
darbių, veiklos metodų, lietuviško 
auklėjimo, žurnalistikos, literatūros. 
Pratybos keisis pagal besiregistruo
jančių ir būrelių vadovų pagei
davimus.

(Toronto, Ont., Canada)
1972 m. liepos mėn. 15 d. (šešta

dienis. Vakare koncertas ir uždary
mo šokiai.

1972 m. liepos mėn. 16 d. (sek
madienis). Ryte: šv. Mišios. Po pie
tų: II PLJK uždarymas: Kongre
so nutarimų skelbimas; Paskaita: 
Kokie mes būsime 2000 metais? 
Skaito Henrikas Antanaitis. Uždary
mo aktas.

Užmirškime savo AŠ ir pa
juskime visų mūsų jungini 
- MES. Pasirašykime jauni
mo peticiją. Remkime kiek 
tik galime II Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą.

II Pasaulio o lietuvių jaunim 
kongreso antroji spaudos konferen
cija įvyko birželio mėn. 4 d.. Menė
je, Chieagoj. Konferenciją sušaukė 
ir ją pravedė II PLJK Informacijos i tų vietovių, kur gyvena 
komisijos pirmininkas J. Šlajus.

Romas Sakadolskis, II PLJK Ko-1 
miteto pirmininkas, pranešė apie 
vykdomuosius rengimo darbus. Pir
mininkas priminė, kad šis Jaunimo 
kongresas yra niekas kitas, o tik 
pradžia. Jaunimo metų darbai, nu
tarimai turi būti ir toliau vykdomi' 
jaunimo sekcijų. Kongreso pasise-1 
kimas negali būti sprendžiamas da-1 
bar ar per paties Kongreso uždary-! 
mą. Tai paaiškės už pusės metų, už 
metų.

O šiandien jau aišku, kad yra į- 
vairių kliūčių Kongreso parengia
muosiuose darbuose. Daug kliūčių 
sutinka lėšų rinkimas. Nusiskųsta,

kad nėra pakanakami jaunimo, ku
ris angažuotųsi pinigų rinkimui. 
Taip pat mažai kas ir duoda. Bėdą 
ir su peticijų parašų rinkimu. Iš 

mažas
skaičius lietuvių, peticijų su para
šais suplaukia žymiai daugiau ne
gu iš tų vietovių, kur lietuvių 
skaičius yra didelis. Bėdos yra ir su 
nakvynių radimu atvažiuojantiems 
į Kongresą. Daug kliūčių, tačiau 
Kongreso Komiteto nariai j visus 
reikalus kol kas tebežiūri optimistiš
kai, tikėdamiesi, kad lietuviškoji 
Chicagos visuomenė supras reika
lą ir ateis į pagalbą.

Konferencija buvo sklandžiai pra
vesta.
didelė 

teikta 
tu.

Klausimų daug nekilo nes 
dalis informacijos buvo pa- 

visiems atsilankiusiems raš-
Dalyvis

PROTESTUOKIME!
Jau daugiau kaip 30 metų, kai 

Amerikos lietuviai mini birželio mė
nesio trėmimus Lietuvoje. Dar daug 
kas akivaizdžiai prisimena tas die
nas, kada 1940 m. birželio mėnesį 
sovietinis okupantas ištrėmė iš Lie
tuvos tūkstančius ramių piliečių į 
Sibirą badui ir mirčiai.

Šiais metais A.L.T. Chicagos sky
rius, susitaręs su Lietuvių Bend
ruomenės Chicagos Apygardos val
dyba, nutarė Birželio trėmimus 
jungti su piketavimu Sovietų Są
jungos ruošiamos parodos, kuri 
įvyks Field Museum of Natūrai His- 
tory, Roosvelt Raod ir Lake Shore. 
Paroda tęsis nuo birželio mėn. 15 d. 
iki liepos mėn. 13 d.

. Šioje parodoje Sovietų S-ga ruo
šiasi parodyti Amerikos visuomenei 
josios kultūrinius laimėjimus.

Mūsų tautai tie sovietų, vadina
mi, kultūriniai laimėjimai atnešė 
vargą, ašaras ir mirtį. Tūkstančiai 
tautiečių žuvusių Sibiro tundrose. 
Tūkstančiai partizanų mirė su gin- 
lu rankoje, kovodami prieš okupan
tą.

Mūsų tautos didvyriai Kudirka, 
Simokaitis, Kalanta ir šimtai kitų

mums primena ir įpareigoja tęsti ko
vą už Lietuvos išlaisvinimą, prime
na mums, kad okupanto tikslai pa
vergtoje tėvynėje nėra pasikeitę.

Būkime vieningi

Parodykime laisvajam pasauliui, 
kaip komunistinis okupantas, pagro
bęs ir pavergęs eilę buvusių laisvų 
tautų, pasiglemžęs jų kultūrinius 
laimėjimus, stengiasi laisvąjį pasau
lį apgauti, norėdamas įrodyti, kad 
tie visi laimėjimai 
jungos.

Kviečiame kuo 
dalyvauti parodos
pačiu paminint birželio mėn. trėmi
mus.

yra Sovietų Są-

gausiausiai visus 
piketavime, tuo

Piketavimo tvarka
Birželio mėn. 16 d. nuo 6:00 iki 

7:30 vai. vak. — visos tautybės.
Birželio mėn. 17 d. nuo 9:00 iki 

5:00 vai. p. p. — lietuviai.
Birželio mėn. 18 d. nuo 11:00 i- 

ki 5:00 vai. p. p. — lietuviai.
Mykolas Pranevičius 

A.L.T. Chicagos sk. pirm. 
Romualdas Kronas 

Liet. Bendr. Chicagos apyg. vald. 
pirmininkas

Jei kiltų kokių klausimų ar 
neaiškumų, liečiančių II Pa
saulio lietuvių jaunimo kon
gresą, užsukite į IIPLJK būs
tinę Jaunimo centre, Chiea
goj, ar skambinkite: 
737-3300.Vakarinės programos

Sekmadienį — dramos vakaras, 
kuriame pasirodys trys grupės su

Vidurio Vakarų apygardos II PLJK atstovų suvažiavimas Chicagoje, 1972 m. birželio mėn. 3 d. 
Nuotr. A, Gulbinsko

Parodykime atvykusiems iš 
toli čikagiečių šeimynišku
mą: apnakvydinkime at
vykstančius iš toli į II PLJK.

Lietuvių Jaunimą" — Pa
saulio lietuvių jaunimo in
formacijos centro laikraštėlį 
galima gauti II PLJK būsti
nėje, 6520 S. Claremont fiv., 
Chieagoj

Pasaulio lietuvių jaunimo 
informacijos centro adresas: 
P. 0. Box 8992, Boston, 
Mass. 02114
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