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Siame šimtmetyje mūsų tautą 
ištiko dvi didžiausios nelaimės: 
okupanto įvykdytas nepriklauso
mybės sužlugdymas ir masiniai 
trėmimai į Sibirą. Net sunku tiks
liai nustatyti, kiek dešimčių tūks
tančių šviesių patriotų, kūrybin
gų intelektualų okupantas 1941 
m. ir per eilę tolimesnių dešimt
mečių barbariškai išgabeno į 
vergiją. Daug dešimčių tūkstan
čių išvežtųjų jau nebegrįš, pa
laidoti Sibiro taigose, ir joks pa
minklas neatžymės, kur tų kanki
nių kaulai priglausti.

Tačiau negaLi likti jų kančia 
ir tragiška mirtis be reikiamo at- 
žymėjimo. Šioje srityje vienas 
tvirtas žingsnis padarytas, nese
niai, išleidžiant Mato Raišupio 
knygą “Dabarties kankiniai — 
Lietuvos vyskupų, kunigų ir ti
kinčiųjų kryžiaus kelias pirmojo
je ir antrojoje Sovietų okupaci
joje”. Surinkta čia gausiai me
džiagos. Kai kas atsidūsta, kad 
gal ta medžiaga nėra sistemingai 
apdorota, gal vietomis tikrovė 
pasineša į beletristinius tonus, 
gal informuojant apie Lietuvos 
dvasininkų golgotą įspūdis silp
ninamas, ryškinant jų ryšius su 
partizanais, tuo iš dalies pateisi
nant okupantų naudotas prieš 
juos priemones.

Tačiau tai vis antraeiliai daly
kai. Veikalas tiesiog supurto skai
tantį. Čia užfiksuojami faktai, 
buvę išbarstyti po daugelį perio- 

•.J dinių leidinių, kurių vėliau nebe
bus; surinkti duomenys iš žmo
nių, kurie juos ilgainiui būtų nu
sinešę į kapus, įvesta visa eilė 
daugeliui nematytų nuotraukų. 
Žodžiu, leidinys yra dešimtme
čiais ir gal šimtmečiais išliekan
tis kultūrinis paminklas mūsų 
kankiniams vyskupams, kuni
gams ir kitiems tikintiesiems. 
Knygos autorius ir jos leidykla 
“Krikščionis gyvenime” atliko 
svarbų darbą. Ne veltui jau ruo-

>

Apie dieviškąjį apreiškimą
1
Prieš pradedant mum aiškintis 

dieviškąjį Apreiškimą —jo po
būdį ir jo eigą laikų tėkmėje, su 
kuriais mano kritikai nenorėtų

ANTANAS MACEINA

bėsi apie dorybes mitologinio 
‘didvyrio’, kurio iš viso nėra bu-sutikti, —tebūnie leista autoriui 15 neru DU*

papasakoti skaitytojam vieną1 °. egzegeUŠkai su jaunais te-
mūsų klausimui būdingą pokal-1 ol°ga,s nei ^kolekcijos
hi —Prieš 1-plAtn motu anlanVp nebuv0 tinkamas metas, nei te-

šiamos šio leidinio santraukos ki
tomis kalbomis. I šį leidinį įdė
ta nemažai darbo valandų suma
naus autoriaus ir susilaukta nuo
širdžios talkos iš tą reikalą ži
nančių asmenų.

Tačiau šis leidinys teapima 
tik vieną mūsų tautos sektorių. 
Labai lauktina, kad ir kitos gru
pės sukrustų rinkti nykstančią 
medžiagą ir atskirais leidiniais 
pagekbtų atminimą kankintų ir 
okupanto sunaikintų mūsų bran
giųjų žmonių. Galėtų pasirodyti 
panašios knygos, kaip “Dabar
ties kankiniai” apie išvežtuosius 
rašytojus, dailininkus, mokyto
jus, gydytojus, teisininkus, kari
ninkus, šaulius, skautus, ateiti
ninkus, neolituanus, profesorius 
ir docentus, žurnalistus, inžinie
rius, agronomus ir kitus, o taip 
pat nusipelno atskiro dėmesio ir 
mūsų ištremtųjų ūkininkų bei 
darbininkų masės. Dar apie visus 
juos iš periodikos, iš gautų laiš
kų, iš grįžusių iš Sibiro pasako
jimų, iš kitų šaltinių galėtų su
sidaryti ištisa leidinių serija, ku
rios pirmasis ijau yra mūsų ran
kose.

Kritiškiau tą medžiagą apdo
rojant, susidarytų stambūs šalti
niai mūsų tragiškiausio tautos 
laikotarpio istorijai, lygiai kaip 
tam reikalui turimi naudingi rin
kiniai medžiagos apie kitus vie
naip ar kitaip ryškius mūsų tau
tos laikotarpius, pvz. P. Rusecko 
suredaguotieji: Knygnešys, Bau
džiava, Savanorių žygiai, Lietu
va Didžiajame kare, Pasaulio lie
tuviai ir kiti.

Negalime leisti, kad tie mūsų 
broliai išnyktų be jokio pėdsako. 
Jei dėl tam tikrų sąlygų nebūtų 
patogu dabar išleisti 1941 m. žu
vusių sukilimo laisvės kovotojų 
biografijų rinkinį, tai vis tiek

(Nukelta į 2 psl.)

bį. —'Prieš keletą metų aplankė 
autorių kapucinas tėv. Povilas 
Loeslein, ilgą laiką gyvenęs; 
Plungėje, dar ir dabar gerai kai- Į 
bąs lietuviškai, 
metu buvęs dvasios tėvas (pater šiuose dabarties 
spiritualis) Fuldos kunigų semi-. Nojaus religiją. Šią religiją auto- 
narijoje. Paklausus, kaip jam se- rius sklaidė todėl, kad paaiškin- 
kasi moderniem teologam teikti 
ne mokslinių žinių, o dvasinio 
peno, jis atsakė į tai savo pergy
venimu vienų rekolekcijų metu, 
kuriom buvo pasirinkęs temą “Šv. 
Jono Krikštytojo askezė”. Sklai
dant šią temą, kaip ji aprašyta 
visose keturiose evangelijose, se
minaristai iš sykio klausėsi dė
mesingai. Tačiau pradėjus kalbė
ti apie Šv. Jono dorybes —klus
numą Viešpaties pašaukimui, 
nusižeminimą Kristaus akivaiz
doje, griežtą gyvenimo būdą dy
kumose, — klausytojai pradėjo 
šiūruoti kojomis į grindis, kas 
akademiniu Vokietijos papročiu 
reiškia nepasitenkinimą ir net 
protestą. Tada tėvelis Loeslein 
pertraukė savo konferenciją ir 
paklausė seminaristus, kas esą: 
gal jis kur nors apsirikęs... Atsi
stojęs vienas teologas visų vardu 
pareiškė: šv. Jono Krikštytojo 
‘istorija’ evangelijose esanti mi
tas, evangelistų įtrauktas todėl, 
kad tikinčiajai pirminės Krikš
čionybės bendruomenei parody
tų, jog ir Kristus kaip Mesijas bei 
Valdovas (kyrios) turėjęs turėti 
savą šauklį, kaip ir visi valdovai. 
Iš tikro betgi tai nesanti istorinė 
tikrovė, o tik Kristaus vaizdo iš- 
gražinimas (apoteozė), atitinkąs 
pirminės bendruomenės tikėjimą. 
Tai esą naujosios egzegezės aiš
kiai įrodyta. Tėveliui Loeslein 
neliko nieko kito, kaip tik pakeis
ti rekolėkcijų temą, nes negi kal-

velis Loeslein nebuvo tam pasi
ruošęs.

Lygiai tas pat ištiko ir šių laiš- 
o apsilankymo1 kų autorių, palietusį “Didžiuo- 

klausimuose”

riaus knygos kritikas kun. A. Ru- 
' bikas, kaip ir anie Fuldos semi- 
| naristai, sušiūravo —ne kojo
mis, bet plunksna ir viešai pa
skelbė: “Tyrinėjimai yra parodę, 
kad pasakojimas apie tvaną — 
kaip ir kiti ikiabraominiai pasa
kojimai Senajame Testamente — 
nėra istoriniai. Jų negalima sudė
ti ton pačion lentynon, kaip pa
sakojimų apie Abraomo ainius. 
Visa, kas ‘įvyko’ ikiabraominiam 
laikotarpyje yra užrašyta Abrao
mo ainių ne kaip istorija, o kaip 
jų pačių tikėjimo interpretacija” 
(“Draugas” 1972.6.15. d.II,p. 1). 
Paaiškindamas, kodėl pasakoji
mas apie tvaną nesąs istorinis, 
A. Rubikas mini Gilgamešo mi
tą, izraelitinį jo pasisavinimą bei 
perdirbimą, du tvano pasakojimo 
variantus, negalimybę atsirasti 
tiekai vandens (510 bilijardu lit
rų) ir savo dėstymą užsklendžia 
išvada: “Iš td aiškėja, kad pasa
kojimas apie Nojų (apie Dievo 
kalbėjimą per lietus, vaivorykš
tes) yra tam tikro literatūrinio 
žanro. Jį būtų galima pavadinti 
sakme" (p. 2). A. Rubikas ne
paaiškina, kokios prasmės jis tei
kia žodžiui ‘sakmė’ — mito, pa- 

; sakėčios, padavimo. Tačiau tai 
ir nėra svarbu. Svarbu, kad pa
sakojimas apie Nojų bei tvaną 

i jam yra ne realaus asmens ir įvy
kio aprašymas, o tik dorinis pa-

tų, kaip Viešpats perkelia savo 
apreiškimą iš gamtos į istoriją 
(Izraelis), o iš istorijos į asmenį 
(Kristus). Pasai; laiško žydam, 
Dievas yra kalbėjęs “daugelyje 
vietų (multifariam)” ir “įvairiais 
būdais” (Žyd 1, 1). Gamta, isto
rija ir Kristus amo'riui atrodė 
kaip tik ir esančios tos ‘vietos’, 
iŠ kurių Dievas kaip tik ir yra 
kalbėjęs žmonijai. Remdamasis 
prancūzų kardinolo J. Danielou 
pažiūra, išdėstyta jo veikale “Is
torijos paslaptis” (Essai sur le 
mystere de l’histoire, Paris 1953), 
autorius Nojaus religiją vadina 
gamtine ta prasme, kad gamtos 
reiškiniai —tvanas, vėjas, vai
vorykštė —buvę Nojui tiesiogi
niai Viešpaties apsireiškimo 
ženklai, skelbę jam Dievo rūsty
bę, jo pasigailėjimą ir jo pasiliki- mokymas arba Abraomo palikuo- 
mą su žmonėmis. Gamta Nojui 
buvo ta plotmė, į kurią Dievas 
nužengė, kad apsireikštų žmo- buvę, o tik tai, ką izraelitai savo 
gui. Tai buvusi pirmoji Apreiš- sąmonėje tikėję.
kimo ‘vieta’. Iš to kard. J. Danie
lou, o su juo kartu ir autorius, kymą randa A. Rubikas tvano 
daro išvadą, kad “gamtinėse re- sakmėje? “Tuo pasakojimu”, ra- 
ligijose esama tiesos” ir kad to- šo jis, “Švento Rašto autoriai no- 
dėl “ir gamtinė religija gali p«- rėjo paaiškinti, kaip labai Dievas 
daryti žmogų teisų Viešpaties nepakenčia nuodėmės. Pasakoji- 
akivaizdoje” (Did. dab. kl. p.1 me apie tvaną Dievas yra abso- 
70). Štai kodėl Šventraštis apie liutus gamtos valdovas. Jis palai- 

į Nojų ir sako, kad jis buvęs “tei- ko pasaulio tvarką. Jis turi visiš- 
singas, nebaustinas žmogus tarp ką valdžią ant visos tvarinijos. 
savo bendraamžių; Nojus vaikš- Jis gali leisti kūrinijai pražūti sa- 
čiojo su Dievu” (Pr 6.9). Ivo nuodėmėje. Bet jis gailisi ir

Bet štai, šitoje vietoje auto- gelbsti ją” (p. 2). Kitaip tariant,

Lietuviškas kryžius lietinio sodyboje. Šį puošnų kryžių suprojektavo 
ir savo rankom pastatė staliud Juozas Ambrozaitis savo sodyboje Mid- 
dlebury, Conn.., Lietuvos vergijos 25 metų atminimui. Koplytėlėse ke
turių dailininkų medžio skulptūros: trys lietuviškos Madonos ir šv. 
Veronika. Kryžiaus viršūnė pagaminta iš bronzos. Šalia Lietuvos tri
spalvė. Kryžių aprašė Waterbury Republican, juo domisi ir jį lanko 
daugelis amerikiečių. Nuotr. K. A.

nių tikėjimo išraiška: jis patei
kiąs mum ne tai, kas tikrovėje

Kokią idėją, mintį ar pamo-

pasakojimu apie tvaną yra pa
vaizduota bendra Dievo visaga
lybės, jo ryžto bausti ir jo pasi
gailėjimo idėja. Visi Pradžios 
knygos aprašomieji dalykai: tva
no paskelbimas Nofjui, laivo sta
tymas, gyvulių gabenimas į laivą, 
žemę ištikęs potvynis, Nojaus bu
vimas laive, potvynio pabaiga, 
vaivorykštė, Nojaus sūnūs, jų el
gesys su tėvu (plg. Pr 6—9 sk.) 
— visa tai yra tik literatūrinė 
anos bendros idėjos iliustracija, 
kaip kad iliustracija yra Kristaus 
vartoti palyginimai apie sėjėją, 
rauges, garstyčios grūdą, paslėp
tą lobį, tinklą žuvim ir t. t., ku
riais Išganytojas mėgino žmo
nėm išaiškinti dangaus karalys
tės esmę bei savybes. Tai mitas 
tikriausia šio žodžio prasme. Apie 
tai autorius yra plačiau rašęs sa
vo knygoje (plg. p. 141—155),

apibrėždamas mito esmę graikų 
mąstytojo Sallustijo žodžiais: 
“Tai niekados neįvyko, bet tai 
yra visados” (p. 142). A. Rubi- 
ko atveju tai reiškia: nei Nojaus, 
nei tvano niekados nėra buvę, 
bet Dievo visagalybė, jo ryžtas 
bausti žmones už nuodėmę, jo 
pasigailėjimas kaip idėja ar pa
mokymas yra visados. Todėl lo
giškai A. Rubikas ir sako: “tas 
pasakojimas apie tvaną ir po jo 
pasirodžiusią vaivorykštę ir šian
dien yra skaitomas krikščionių 
bažnyčiose kaip dabartinį žmogų 
įpareigojanti tiesa” (p. 2); įpa
reigojanti, be abejo, ne savo is
toriškumu (nes tai neįvyko nie
kados), bet savo idėjiškumu (idė
ja yra visados).

Čia turime aiškų lietuvišką 
Šventraščio numitinimo pavyzdį 

(Nukelta į 2 psl.)

M. K. Čiurlionis Jūros sonata. Allegro. Andante Finale
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R. Bultmanno prasme. Štai kodėl 
autorius pirmajame savo laiške 
ir buvo užsiminęs, kad religinėje 
savo literatūroje mes dar tik sa- 
vinamės, nemėgindami kurti, o 
ypač kritiškai vertinti pasisavin
tų pradų, A. Ruibiko atveju bult- 
maninio numitinimo. Pasiskaitę 
tą ar kitą egzegetinį veikalą ar 
straipsnį, susižavime jo teiginiais, 
prisiimame juos kaip mokslo žo
dį, nepasistengdami išvystyti šių 
teiginių ligi teologinių išvadų, n 
nes egzegezė pati savyje yra anaip-Į - 
tol dar ne teologija. Egzegetiniu 
metodu yra tyrinėjamas ne tik 
Šventraštis, bet ir Koranas, ir Ho-1 
mero poemos, ir Vedos, ir Babilo
nijos mitai, užrašyti molinėse 
lentelėse. Egzegezė negali nieko 
pasakyti, ar knyga, mūsų vadi
nama Šventuoju Raštu, iš tikro 
yra Viešpaties Apreiškimas. To
dėl perkeliant egzegetinius teigi
nius į teologiją, reikia būti la
bai apdairiam ir kritiškam. Tai 
prikišama R. Bultmannui, tuo 
serga ir A. Rubiko kaip lietuviš
kojo bultmannininko straipsnis.

Be abejo, autorius negali gin
čytis su A. Rubiku egzegetiškai, 
nes tai ne jo sritis. Kiek ir kaip 
Gilgamešo mitas yra įimtas į 
pasakojimą apie Nojų ir tvaną, 
kiek ir kaip šiame pasakojime 
yra suausti varno ir balandžio 
variantai, kiek vandens būtų rei
kėję tvanui, ar jis buvęs visuoti
nis ar tik dalinis, — visa tai iš
aiškinti reikia daugelio mokslų 
sąveikos, jei šitoks išaiškinimas 
iš viso ir būtų įmanomas. Todėl 
akivaizdoje tokių didžiulių pas
tangų bei sunkenybių susidaro 
įspūdis, kad egzegetai per drąsiai 
žvelgia į savo ‘amatą’, [švaisty
damiesi posakiais “tyrinėjimai 
parodę”, tarsi šie tyrinėjimai bū
tų laboratoriniai gamtamokslio 
bandymai. Būdama vienas iš vad. 
‘dvasios mokslų’, egzegezė visa
dos yra tykoma didelio pavojaus 
‘prašauti pro šalį’ ir tuo būdu 
esti verste verčiama vis iš naujo 
kritiškai perkratinėti savus lai
mėjimus.

Šią bendrą pastabą autorius 
daro todėl, kad iš filosofijos is
torijos žino, kaip labai kinta iš
vados vad. literarinio metodo 
tekstui tyrinėti; metodo, kuriuo 
remiasi ir egzegezė. Sakysime, 
toki Platono dialogai, kaip “So- 
phistes”, “Parmenides”, “Politi
kos”, seniau buvo laikomi neau-Į 
tentiškais: net toks Platono ži
novas, kaip W. Windelbandas 
juos įtarė, esant išėjusiais ne iš 
Platono rankos. O šiandien jau 
Ijie pripažinti tikrais. Tačiau ar- 
jau neabejotinai? O kiek vad. ne
tikrų platoniškųjų dialogų (ma
žiausia 14) dar laukia būti išaiš
kinami, jei iš viso jie bus kada 
nors išaiškintil Todėl ir egzege
tų teiginį “tyrinėjimai parodė” 
reikia sutikti gana kritiškai, ypač 
jeigu jis pralaužia gryno teksto 
rėmus ir liečia jau patį Švent
raščio pobūdį ar jo prasmę, kaip 
tai yra A. Rubiko atveju. Ar pa
sakojimas apie Nojų bei tvaną 
yra tik sakmė, ar tikrovinio as
mens bei įvykio aprašymas, tai 
daugiau negu tik egzegetinis teks
to tyrinėjimas: tai teologinė prob
lema, kelianti eilę klausimų, ku
rie domina ne tik egzegetą, bet 
ir kiekvieną tikintįjį.

Šia kiekvieno tikinčiojo 
naudodamasis, autorius 
nori ir net privalo atlikti štai 
ką: išmąstyti teologiškai ligi ga
lo egzegetinę Rubiko išvadą, esą 
pasakojimas apie Nojų bei tvaną, 
“kaip ir kiti ikiabraominiai pa
sakojimai” pvz. pasaulio bei 
žmogaus sukūrimas, jo apgyven
dinimas rojuje, jo puolimas ir 1.1., 
“nėra istoriniai” (op. cit. p. 1), 
t. y. netikroviniai: jų kaip įvykių 
nėra buvę. Nes terminas ‘neisto
rinis’ Rubiko, kaip ir Bultman
no, atveju reiškia ‘netikrovinis’, 
o ne tik ‘istorijos mokslui nepri
einamas’. Juk ko istorijos moks
las neprieina, tai dar anaiptol ne
reiškia, kad to ir nebuvo. Jei dia-

logas, vadinamas “Theages ’ yra 
ne Platono, vadinasi, neautentiš
kas, tai dar nereiškia, kad jis iš 
viso neturi autoriaus. Tai tik reiš
kia, kad istorija negali pasakyti, 
kas jį parašė. Apie šį skirtumą 
(“neistorinis” ir “istorijai nepri
einamas”) autorius yra savo kny
goje kiek plačiau kalbėjęs (plg. 
p. 171—175) ir nenori čia kar
totis. Čia jis tik primena, kad ‘ne
istorinis’ Rubiko terminologijoje, 
kaip ir apskritai bultmanninėje 
egzegezėje, reiškia ne realų įvy
kį, o tik sąmonės įvaizdį, vadina- 

uną ‘interpretacija’ arba ‘interp- 
l retamentu’ (W. Marxsen). Ties 
šia ‘interpretacija’ kaip sąmonės 
įvaizdžiu mes dabar kiek ir stab
tels! me.

a. Pasakojimą apie tvaną A. 
Rubikas vadina “tam tikru lite
ratūriniu žanru”, kurio “nėra 
galima suprasti raidiškai" (op. 
cit. p. 2). Literatūrinio arba lite
rarinio žanro sąvoka egzegezėje 
šiandien yra labai pasklidusi: ji 
yra tarsi koks stebuklingas rak
telis, kuriuo manoma galį būti 
atrakinti visi Šventraščio slėpi
niai. Neigti šį žanrą reikštų 
laužtis į atviras duris: Šventraš
tis yra pilnas šio žanro. Net iš
tisos jo knygos, kaip Jobo, Psal
mių, Patarlių, Pamokslininko, 
Giesmių Giesmės, Išminties, Jė
zaus Siracho, yra literarinės ir 
net grynai poetines (pvz. psal
mės ar Giesmių Giesmė). O ir 
•istorinėse ar pranašų knygose 
esama literarinių dalių (pvz. Mo
zės giesmė Išėjimo knygoje, To- 
bito giesmė Tobijo knygoje, Ju
ditos giesmė Juditos knygoje, 
raudos Jeremijo knygoje, galop 
Marijos giesmė “Magnificat” Lu
ko evangelijoje). Tai žinoma jau

teise 
dabar

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis kalba New Yorke surengtame Oskaro V. Milašiaus minėjime, šiandien či- 
kagiečiai išgirs jį Jaunimo centre 7 vai. 30 min. vak. Šatrijos rengiamame Antano Vaičiulaičio kūrybos 
vakare. Nuotr. V. Maželio

ir tie, kuriais jis seka, pasakytų 
apie šitokį silogizmą: Kiekvienas 
pranašas yra persekiojamas; An
gelą Dawis yra persekiojama; 
taigi ji yra pranašė. Laisvos Lie
tuvos gimnazijų aštuntokas lo
gikos pamokose gautų dvejetuką 
už tokią išvadą. Nes: kiekvienas 
pranašas yra persekiojamas, bet 
ne kiekvienas persekiojamasis yra 
pranašas. Ne persekiojimas gim
do pranašiškumą, bet pranašiš
kumas žadina persekiojimą. Ly
giai toks pat santykis yra ir tarp 
istoriškumo bei literąriškumo. 
Kiekvienas neistorinis pasakoji
mas yra literarinis, bet nekiek- 
vienas literarinis pasakojimas yra 
neistorinis. Jau sąvoka ‘istorinis 
romanas’ paliudija,, kad tarp is
toriškumo ir literąriškumo nėra 
ir negali būti priešingybės. Lite-

ir vėl: ši pastaba yra teisinga tik 
ryšium su aprašymo forma, o ne 
su aprašymo turiniu. “Eiliuoti- 
nės Livonijos kronikos” autorius 
(13 šimt), kalbėdamas apie Sau
lės kautynių metu sumuštus ir 
besitraukiančius kalavijuočių or
dino riterius, sako, esą jie bėgę 
kaip kiškiai (“sicut lepores”). 
Tai vaizdas, negalimas suprasti 
raidiškai, nes joks žmogus- nega
li taip greitai bėgti, kaip kiškis. 
Tačiau savo hiperboliškumu šis 
vaizdas anaiptol nenustoja buvęs 
istorinio įvykio išraiška, būtent: 
kalavijuočiai traukėsi pakrilę. 
Taip pat ir kronikos skaičiai, 
“kurie kartojasi lyg kokios stilis
tinės ir poetinės formulos, yra 
perdėti” (Z. Ivinskis, Liet.Encikl. 
KXVII, 11). Bet ir šis perdėjimas 
nesunaikina istorinės tiesos, kad

v

M. K. Čiurlionis Saulės pasveikinimas

labai seniai ir tai nėra joks nau
josios egzegezės atradimas. Nauja 
čia yra tai, kad sąvoka ‘literari- 
nis’ yra statoma kaip priešingy
bė sąvokai ‘istorinis’. Kas litera- 
riška, tas neistoriška; o kas neis
toriška, tas netikroviška — štai 
naujosios egzegezės silogizmas. 
Jeigu tad koks nors pasakojimas 
Šventraštyje esąs literarinis, tai 
jis tuo pačiu jau esąs ne kokio 
nors istorinio dalyko aprašymas, 
o tik kokios nors idėjos, esančios 
rašytojo sąmonėje, pavaizdavi
mas. Kadangi, pasak A. Rubiko, 
pasakojimas apie Nojų ir tvaną, 
esąs sakmė, vadinasi, tam tikras 
literarinis žanras, todėl jis ir esąs 
neistorinis; o kadangi jis esąs ne
istorinis, jis reiškiąs ne realių as
menų ir įvykių aprašymą, o Ab
raomo palikuonių tikėjimo inter
pretaciją.

Tačiau kaip tik čia ir prade
dame nujausti minėto silogizmo 
loginę klaidą. Ką si A, Rubikas

rarinis žanras, kaip gražiai paste- 
vi vokiečių egzegetas H. Haagas, 
yra “tam tikras drabužio sukir
pimas” (Mysterium salutis 
(1,318). Tačiau patį drabužį, lite- 
rariškai sukirptą, gali nešioti tiek 
istorinis aprašymas, tiek didakti
nis pamokymas, tiek tikėjimo in
terpretacija. Du mūsų rašytojai 
— Jonas Grinius ir Juozas Gru
šas — yra sukūrę po dramą apie 
Barborą Radvilaitę. Abu veikalai 
yra literarinio žanro. Bet ar jie 
savo turiniu nėra istoriniai? Ar 
jie nekalba apie tikrus asmenis ir 
tikrus įvykius? Ar Homero “lli- 
jada” neaprašo tikros Trojos? 
Kitaip sakant, vieno literarišku- 
mo dar nepakanka, kad tas ar ki
tas pasakojimas nustotų buvęs is
torinis arba tikrovinis savo turi
niu.

Be abejo, A. Rubikas yra tei
sus, sakydamas, kad literarinio 
žanro “nėra galima suprasti rai
dišką!" Xop. cit, e. 2h Tačiau

ten tam tikro skaičiaus karių — 
tiek kalavijuočių, tiek lietuvių — 
realiai būta. Argi kitaip yra ir 
Šventraštyje? A. Rubikas prime
na “moters sutvėrimą iš Adomo 
šonkaulio” (op. cit. p. 2). Tai, 
žinoma, vaizdas. Tačiau kodėl jis 
turėtų reikšti tik didaktinį pamo
kymą, o ne realų dieviškąjį aktą? 
Visas rojaus aprašymas yra taip 
pat vaizdas. Bet kodėl jis turėtų 
būti tik Abraomo palikuonių ti
kėjimo interpretacija, o ne rea
lios nenusidėjusio žmogaus padė
ties literarinis sukirpimas? Pir
mųjų žmonių gundymo bei puo
limo aprašymas irgi yra literari
nis. Tačiau kodėl jis negali būti 
aprašymas visiškai realaus įvy
kio, kuriuo žmonės neteko jiem 
Viešpaties suteiktų malonių? Mes 
visiškai galime sutikti, kad Pra
džios knygos pasakojimai apie 
pirmykščius žmonijos įvykius 
yra išreikšti literarinėmis prie- 
monamia. Tačiau iio* priemonės

re
pą

eg- 
jos

anaiptol neduoda mum teisės 
teigti, esą šių pasakojimų turi
nys slepiąs ne vienkartinius 
alius įvykius, to tik bendras 
mokančias idėjas.

b. Minėta loginė naujosios 
zegezės klaida slypi ne tik
metode (kas literariška, tas neis
toriška arba netikra), bet ir jos 
pastangose išreikšti tikėjimą. Pa
neigęs Nojaus bei tvano istoriš
kumą, A. Rubikas, kaip jau mi
nėjome, randa šiame literarinia- 
me žanre tam tikrą didaktinį pa
mokymą arba tam tikrą religi
nę idėją, būtent: “Dievas nepa
kenčia nuodėmės”, jis “yra abso
liutus gamtos valdovas”; jis “pa
laiko pasaulio tvarką”; jis “turi 
valdžią ant visos kūrinijos”, jis 
gali leisti kūrinijai pražūti savo 
nuodėmėje”; jis galop “jos gai
lisi ir ją gelbsti” (plg. op. cit. 
p. 2). Visa tai pasakojimo apie 

! tvaną autorius ir norėjęs izraeli
tam paaiškinti. Bet kaip gi A. Ru
bikas, o su juo ir kiti Šventraščio 
perprasminimo šalininkai, nepa
stebi, kad jie skelbia gryną išmo
nę. Pasilikime truputį prie pasa
kojimo apie tvaną. Kuo gi jo au
torius grindžia savą pamokymą, 
esą Dievas nekenčia nuodėmės, 
yra absoliutus gamtos valdovas, 
palaiko kūrinijoje tvarką ir t. t.? 
Tuo, kad jis, pasak naujųjų egze
getų, sukuria (arba perima iš ba
biloniečių) ‘istoriją’, kurios iš vi
so nėra buvę. Kitaip sakant, Die
vo visagalybės, ryžto bausti bei 
pasigailėjimo skelbimą jis atre
mia į savo paties (ar kitų) iš
galvotus asmenis (Nojus ir jo sū
nūs) ir išgalvotus įvykius (laivo 
statymas, gyvulių gabenimas, lie
tus, išsigelbėjimas) vadinasi, į 
netikrovę.

Ir štai, čia vėl užčiuopiame 
loginę tokio skelbimo (keryg- 
mos) klaidą: iš kiekvieno realaus 
įvykio galima išvesti tokį ar ki
tokį dorinį bei religinį pamoky
mą, bet jokio dorinio ar religi
nio pamokymo negalima pagrįs
ti nebuvusiu įvykiu. Jeigu tva-

nas buvo realus įvykis gamtoje,I,. . KERTINĖ PARAŠTĖ . . 
tai iš tikro jį galima tada aiš
kinti, kaip Dievo bausmę už žmo
nių palaidumą (Plg. Pr 6,5—7) 
ir skelbti Dievą kaip absoliutų 
gamtos valdovą, kuris tvarko 
vandenis ir jų šaltinius, debesis 
ir vėjus. Bet kur ir kuo gi reiš
kiasi ši Viešpaties visagalybė, jei 
tvano iš viso nėra buvę? Jeigu 
Nojus su savo šeima, Viešpaties 
pamokytas, statėsi laivą ir jame 
išsigelbėjo, tuomet iš tikro gali
ma ir reikia skelbti Dievo pasi
gailėjimą bei jo artumą ištiki
miem žmonėm. Tačiau kur ir 
■kuo gi reikšis šis Dievo pasigai
lėjimas bei artumas, jei Nojaus 
iš viso nėra buvę? Įvykių bei as-

(Nukelta į 5 pusi.)

(Atkelta iš 1 psl.) 
naudinga būtų rinkti medžiagą.

Apskritai, šių istorinės, patrio
tinės vertės veikalų, tų kultūri
nių paminklų ruošimas būtų pla
tus darbas. Turime nemažai stip
rių atitinkamų organizacijų, ku
rios galėtų imtis ihiciatyvos savo 
artimuosius idėjos, profesijos ar 
organizacijos draugus įamžinti 
tokių paminklinių knygų pusla
piuose, ir būtų gerai, kad kiekvie
name sąjūdyje, kiekvienoje gru
pėje jau dabar rastųsi ryžtingų 
ir kūrybingų žmonių, kurie imtų
si iniciatyvos tą reikalą organi
zuoti, pravesti ir į naujų leidinių 
rinkinius įtraukti tuos, kurie jau 
nebegrįš. J. Pr.
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DR. C. K. BOBELIS
DR. B. B, SEITON

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

Tel. — 695-0533
VALLEY MEDICAL CENTER 

860 Summit Street
Routo 58 — Eigin Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2283

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. pirm. ketv. 1 lkl 7 popiet, 
antr., penkt., 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

FOX

, DR, NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIŪNAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 S. Kedzie Avė.
Tel. WA 5-2670, neatsiliepus skam
binu 471-0225. Valandos pagal su- 

I sitarimą.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 VVest 71st Street 
(71st ir Campbell Avė. kampas) 

Plrmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt. 
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak. 
Ketvlrtad. ir šeštad. nuo 9 v. ryto 

iki 11 vai. ryto — tik susitarus.

Vai. 
ketv. 
tad. 10-

I

REZID. TEL. 239-4683

DR, K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų Ilgo* 
Ginekologini Chirurgija 

6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

Vai.;

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vaL Ir 7—(___ <

ta.lL. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad 
atdaryta. Ligoniai priimami susitariu

Ofiso telefonas PR 8-8229 
Rea. teleef. VVAlbrook 5-5076

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

Plrmad., antrad., ketvirtad. nuo 
6 lkl 7:30 vai. vakaro 

Šeštad. nuo 2 iki 3:30 vai. 
Trečlad ir penktad. uždaryta.

Ofiso telef. 476-4042
Rezid. taL WAlhrtx* 5-8048.

BiR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Dr. Ant Rudoko kabinetą perčmč

DR. EDMUND E. GIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. GR 6-2400

pagal susitarimą: plrmad. Ir 
1—4 Ir 7—9; antrad. ir penk- 

■4, Šeštad. 10—3 vai.

Ofs. tel. 735-4477 Bez. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rezid. Tel. — GI 8-0873

DiR. W. M. EISIM - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne

atsiliepia, skambinti: MI 3-0001

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS IJGOS 
5159 South Damen Avenue 

Tel Ofiso PR 6-7800 Namų 025-7697 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

I

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostata 

CHIRURGIJA
2656 VVest 63rd Street

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

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5545
Tel. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė Akių Ligos 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rezid. — Prospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt. 
nuo 12 lkl 3 vai. tr nuo 5 lkl 8 
vai. vaik., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410
Rez. GRovehill 6-0617

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 vai. vak. 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p. p. 

ir vakarais pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1=—4 p. p. Ir 6
Iki S vai. Trečlad Ir Šeštad. uždaryta

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TEL. — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12 
ryto 2—8 vai. vak. šeštad. 1 lkl 
4 v. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099.

Visi telefonai 052-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero

Kasdien 1-3 vai. tr 6-8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius, 

šetadlenlais 12 Iki 4 vai. popiet.

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTU K

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6-8 
vai. vak. šeštad. 12—2 vai. p. p. Ir 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING

7150 South Westem Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto

v. popiet Trečlad. Ir Šeštad. nuo 
10 v. ryto lkl 1 v. popiet. 

Ofiso telef. RE 7-1168
Rezid. telef. — 239-2919

2
lkl

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra piaktika ir moterų ligos 
Ofisas Ir rez., 2652 

Tel. PRospect
Ofiso vai.: Pirm..

v. v.

W. 59th St.
8-1223.
antr., treč. ir 

penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 iki 8
~ šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 

laiku pagal susitarimą.
Atostogose lkl gruodžio 4 d. 
Pavaduoja dr. i?. Strimaitis

or. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
pirm., antrad., ketv. ir penktad.Vai.:

2-4 Ir 6-8. Treč. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR, ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

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

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446

DR. F. D. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Valandos: 1—6 vai. popiet.

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą.
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DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4850. 
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—5 ir 6—8. 
penktad. 2—5. šešt. pagal susitarimą.
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Minties ir veikimo laisve vilioja
Pokalbis su solistu 
Vidmantu Valatka

Šių metų spalio 1 d. Kaliforni
jos Lietuvių dienos proga sureng
tame koncerte pirmą kartą išgir
dome neseniai iš okupuotos Lit- 
tuvos atvykusį sol. Vidimantą Va
latką, kuris savo sodriu lyrinio 
tenoro balsu maloniai nuteikė 
gausiai susirinkusius Los Ange
les ir apylinkių lietuvius. Lapkri
čio 26 d. ji turės progos išgirsti ir 
Chicagos lietuviai. Kelionei besi
rengiančiam solistui pateikėm ke- j 
lėtą klausimų.

— Ar Jūs esate, kaip sakoma,', 
dainininkas iš pašaukimo? Ar vai
kystės metuose svajojote apie dai
nininko karjerą?

— Jau iš jaunų dienų svajojau 
apie dainą. Kuomet išgirsdavau 
dainuojant gerus dainininkus, ap
imdavo didelis noras nors maža 
dalimi būti panašiu į juos. Kiek
viena matytą muzikinį filmą, ku
riame būdavo rodomas daininin
ko gyvenimas, ilgai prisimindavau 
ir nuolatos stengdavausi išmokti 
išgirstas dainas. Neišdildomą įs
pūdį paliko matytas filmas “Pa
vasario dienomis”. Jis buvo ame
rikiečių gamybos. Tuomet dar ne
turėjau pilnų aštuoniolikos me
tų ir pradėjau rimtai svajoti apie 
dainininko karjerą. Ne vienas 
man sakė, kad tai neįgyvendina
ma. Tačiau aš pasiryžau veikti, 
nugalėti visas kliūtis ir nesėkmes.

— Kur studijavote dainavimą 
ir muzikos mokslus?

— Dainavimą pradėjau studi
juoti pas Vladą Leparską. Tai bu
vo 1955 m. pavasarį. Vėliau tę
siau dainavimo studijas Klaipė
doje, muzikos mokykloje, pas Kęs
tutį Elertą. 1963 m. buvau priim
tas į Kauno muzikinį teatrą so
listu. Toliau tęsiau studijas Kau
ne pas A. Barniškį ir pas kompo
zitorių ir dirigentą J. Indrą.

— Kur teko Lietuvoje dainuo
ti? Išvardinkite svarbesnius kon
certus ir atliktus vaidmenis ope
rose.

— Dar prieš įstodamas į teatrą, 
turėjau eilę koncertų. Dainavau 
Kretingoje, Palangoje, Utenoje, 
Šiauliuose ir manau, kad nėra to
kios vietos, kur nebūčiau buvęs su 
koncertu, kai dirbau teatre solistu. 
Kauno muzikiniame teatre man

Vidiinantas Valatka su sol. Rapoliene 1968 m. operos “Gražina” pastatyme.

likti Liutauro partiją. Kaip žinote, 
šį vaidmenį Chicagoje atliko sol. 
Stasys Baras. Mano anksčiau su
sidariusi teigiama nuomonė visai 
pasitvirtino, atvykus į Ameriką. 
Lietuvių muzikinis gyvenimas iš
eivijoje yra gana aukšto lygio ir 
sakyčiau, kad kai kuriose srityse 
net aukštesnis negu Lietuvoje. S. 
Baras, J. Vaznelis ir visa eilė kitų 
yra tikrai aukšto lygio daininin
kai. Turiu pasakyti, kad Ameri
koje yra žymiai geresni dainavimo 
mokytojai ir žymiai aukštesnė 
dainavimo klasė. Tikriausiai dėl 

i to ir mūsų lietuviai išeivijoje yra 
pasiekę aukšto meninio lygio.

....— Ką šiuo metu veikiate? Ko- 
I kie tolimesni planai? Ar kviečia
mas sutiktumėt pasirodyti kitose 
lietuvių kolonijose?

— Šiuo metu studijuoju dai
navimą pas žymų mokytoją, bu
vusį Metropolitano solistą Marcei 
Singher. Neprarandu vilties pa
bandyti laimę operoje ir dėl to 
daug dirbu. Labai norėčiau pa
dainuoti ir kituose miestuose. Jei
gu kas kviestų, mielai priimčiau 
kvietimus. Turiu dar pasakyti, 
jog atskirai dar dirbu su Janet 
Parlo, Humbold universiteto pro
fesore. Ji labai gerai jaučia ir y- 
patingai gerai supranta lietuvių 
muziką ir ją gerai interpretuoja.

— Sakykite, ar nessigailite at
vykęs į Ameriką?

— Į Ameriką atvykau po dide
lių pastangų. Nuo pat mažų die
nų svajojau apie Ameriką. Minties 
ir veikimo laisvė manau, kad vi
lioja kiekvieną, kuris turi dvasinių 
siekių. Šiuo metu pradedu viską 
iš naujo. Čia niekas mano minčių 
nevaldo. Galiu daryti tai, ką aš 
noriu ir kaip aš noriu. Gyvenu 
Amerikoje, kasdien šitai prisime
nu ir dėkoju Dievui.

Akompanuojant muz. Dariui 
Lapinskui, atliksiu visą eilę lietu
vių liaudies dainų ir operų arijų. 
Atrodo, kad viso susidarys dau
giau dvidešimt dainų ir arijų. 
Tallat - Kelpšos, Gailevičiaus, 
Dvariono, Šimkaus, Vanagaičio 
harmonizuotų dainų. Taip pat 
arijų iš Rigoletto, Carmen, Verte- 
rio, Traviatos, Vaivos, Gražinos ir 
kitų operų.

*
Solisto Vidimanto Valatkos kon

certas rengiamas lapkričio 26 d. 
Jaunimo centre. Atvykite pasi
klausyti ir susipažinti.

P.M.

— Koki pasirinkote repertuarą 
Margučio rengiamam koncertui 
Chicagoje?

Sol. Vidimantas Valatka atlieka Alfredo vaidmenį Verdi “Traviatoj”

Iš latvių poezijos

Latvijos nepriklausomybės paskelbimo 54-tąją 
sukaktį lapkričio 18 d. minint

JANIS RAINIS

NULAUŽTOS PUSYS

Vėtra nulaužė aukštąsias pušis. 
Pajūry suleidusias savo šaknis, — 
Drąsiai jos žvelgė aplinkui,
Nei slėpės, nei vėtroje linko.

“Nulaužei mus, vėtra pikta, —
Bet mūsų kova su tavim nebaigta, 
Paskutiniam atodūsy — tolią šaukimas, 
Šakoj kiekvienoj — keršto troškimas!..."

Ir pušys ant jūros bangą 
Iškilo stiebais virš laivą,
Vėl stoja kovon žūtbūtinėm
Vėl stato prieš vėtrą krūtinę,

Šėlk ir putoki, piktoji jėga, —
Vis vien neužstosi mums kelio banga! 
Gali mus daužyti, skelti ir laužti — 
Pasieksime tolį, kur saulė aušta!”

ILGAS KELIAS

... Bet vis aukščiau, aukščiau dar kyla kelias: 
Toli sutirpo visa tartum rūkas baltas, 
Aplinkui aras toks vaiskus ir šaltas,
Bet vis aukščiau, aukščiau dar kyla tavo kelias...

Nespaudžia kūno sunkūs žemės varžtai, 
Pranyko pyktis, blogis, siaubas, kerštas; 
Be praeities, be nuodėmės, be baimės 
Žiūri j šviesu tolį, pilnas laimės;

Laisva dvasia sparnus erdvėj mėgina, 
Nušvitus lyg viršukalnių ledynai;
Ir nyksta visa juoda, visa žema,
Širdis kaip žvaigždės žėrinčios plevena... 
... Bet vis aukščiau dar kyla tavo kelias...

Toli išnyksta visa tartum rūkas baltas. 
Aplinkui oras toks vaiskus ir šaltas, 
Bet vis aukščiau, j saulę, kyla kelias, 
Ir jį pabaigt per amžius nėra galios...

Jūs galit sunaikint šį silpną kūną, 
Sulenkt šį liemenį ir kaulus laužt, 
Išdurt akis, kurios nenori snaust, 
Ir triuškint sąnarius — tegu pražūna;

Jūs galit dvasią kančiomis sugniaužt, 
Kad ji iš didžio skausmo imtu rėkti: 
Kitiems tą skausmą leist pajaust, —

Bet viena jūs negalite pasiekti:
Dvasia — laisva, atgims vėl saulėn lėkti!..
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Janio Rainio (1865-1929) latvių tautinio atgimimo 
dainiaus, rašytojo ir veikėjo kapas Rygoje

DINGĘS SŪNUS

Lietus ir vėjas, vakaras tamsus: 
Jis prisidengęs skudurais ir basas.
Jūs manote, kad dingęs tai sūnus
Su atgaila į tėvo namą prašos?

Bet ar nematot, koks jis išdidus. 
Kaip tiesiai savo silpną kūną neša. 
Ir koks jo apdaras skaidriai šviesus?

Jis grįžo ne vergaut, praradęs šlovę, 
O kaip teisėjas — varyt jus iš šventovės.

KIETA ŠIRDIS

Širdis pilna tau ašarą karčių, 
Kaip rudenį lietaus primirkus žemė.
Jos renkas ten sruvenimu plačiu 
Ir teka, teka lyg srauni verdenė.

•
Kas širdį sau nuo ašarų aitrių
Apvalo verkdamas, tam žmonės šlovę lemia: 
"Jis minkštaširdis, jis jausmų taurių!"

Tau ašaros nebyra, jų pilna širdis, — 
Liek jas — jos degins kaip nuodų ugnis!

R ŪGIU LAUKE* ♦

Nustebęs aš klasaus: tas žodis — mano, 
Kurį jūs tariat — tai aš jį pasakiau kadais. 
Lyg varpo garsas, žinomas iš seno, 
Jis skamba man pažįstamais aidais.

Nejau lig šiol jis jūs širdy gulėjo 
Kaip grūdas žemėj po žiemos ledais?
Ir tik dabar vešliai taip suklestėjo!

Grūdų tik sauja buvo — o štai javo 
Koks laukas ištisas čia sužaliavo.

Iš latvių kalbos vertė K. Korsakas

pirmiausiai teko atlikti Gastono 
vaidmenį Verdi “Traviatoje”. Čia 
teko dirbti su nuostabiu lietuvių 
dailininku Liudu Truikiu, kuris 
paliko nepamirštamą įspūdį savo 
dekoracijomis ir režisūrinėmis pa
stabomis. Manyčiau, jeigu L. 
Truikys gyventų Amerikoje, jam 
nebūtų sunku gauti darbą ir New 
Yorko Metropolitano operoje. Ma
nau, kad iš vyresnės kartos meni
ninkų daug kas jį prisimena. Aš 
tai jo niekad nepamiršiu. Tai 
žmogus, kurio įsitikinimų niekas 
nepalaužė, ir dabar noriu jį išim
tinai paminėti, nes jis tikrai yra 
didelis teatro meno žinovas ir pla
taus akiračio menininkas.

Vėliau dainavau Suppė operoje 
“Donna Juanita” Romono parti
ją, kuri labai gerai pavyko. Sekė 
stambesni vaidmenys, kaip Kar- 
navičiaus “Gražinoje” Liutauras, 
Guno “Fauste” Faustas, Rubin- 
šteino “Demone” kunigaikštis ir 
kt. Labai gerai pavyko paruošti 
Jose partiją operoje “Carmen”, 
dirbant su Vilniaus operos ir ba
leto teatro dirigentu Vytautu Vir- 
žoniu.

— Ar turėjote progos susipažin
ti su amerikiečių ir Amerikos lie
tuvių muzikine veikla? Kokią su
sidarėte nuomonę?

— Apie Amerikos lietuvių mu
zikinę veiklą jau buvau girdėjęs, 
būdamas Lietuvoje. Atvirai pasa
kius, iš Chicagos Lietuvių operos 
įdainuotos juostelės mokiausi at-

Latviai apie Aloyzo Barono noveles
M. ROZENTALEPeriodinio leidinio Treji Var

tai (Treji Varti) leidykla, išleis
dama mūsų brolių tautos auto
riaus novelių knygą, likusi išti
kima savo tikslui, kurio ėmėsi sa
vo darbo* pradžioje: supažindin
ti latvius su savo artimiausių kai
mynų estų ir lietuvių kultūrą, 
ypač su jų literatūra.
Visi aštuoni šios knygos “Keliai 

ir pėdos” apsakymai jau žinomi 
Trejų Vartų skaitytojams, nes 
jie išspausdinti įvairiuose žurna
lo sąsiuviniuose, pradedant 1968 
m. (Nr. 7, 10, 12, 23, 24). Me
tams bėganit, susitelkę vertimai 
dabar išleisti atskira knyga, ir 
tuo būdu susidarė galimybė juos 
skaityti ir tiems, kurie nuolat ne
skaito Trejų Vartų, dabar gali 
žvelgti į lietuvio autoriaus A. 
Barono literatūrinę kūrybą vien- 
tisiau.

Geras įvadas apie autoriaus as
menį ir jo literatūrinius laimėji
mus yra knygos pabaigoje, para
šytas Rochesterio universiteto 
prof. Antano Klimo. Salia bio
grafinių žinių čia yra ir A. Baro
no veikalų vertinimai, cituojami 
ir kiti kritikai bei literatūros is

torikai. Be to, knygos aplanko vi
duje yra autoriaus nuotrauka ir 
jo pagrindinių veikalų sąrašas, iš 
kurio matyti, kad tas sąrašas jau 
siekia trečios dešimties.Tai yra 
didelis kiekis, atsižvelgiant į au
toriaus amžių.

A. Klimo apžvalga pateikia bū
dingų A. Byono literatūrinės kū
rybos bruožų. Klimas mini taip 
pat ir Ohio univ. prof. dr. R. Šil
bajorio A. Barono kūrybos api
būdinimą, ypač pabrėžiant A. 
Barono domėjimąsi žmogaus gy
venimo gilesne prasme, morali
nėmis, religinėmis ir intelektua
linėmis problemomis.

Taip pat kiekvienoje iš knygos 
astuonių novelių autorius paro
do moralės normų patekimą į 
priešingumais turtingą aplinką, 
kitur vėl kreipia žvilgį į amžiny
bės tolius.

Kiekvienos novelės pagrindinis 
asmuo yra lietuvis tai savo gim
toje žemėje, tai išeivijoje (5 no
velių veiksmas vyksta Lietuvoje, 
3 Amerikoje), kovojantis su gy

venimo sudėtingomis situacijomis 
ar moraliniu įstatymu savyje. 
Keistu būdu dažnai nuoseklus įs
tatymo laikymasis sudaro nepa
togią situaciją, (Kvailumo riba) 
ir duoda netikėtų rezultatų, su
siduriant su žmonių savotišku
mais ir nežinojimu. Barono stip
rybė yra aiškiai parodyti šias 
priešingybes ir prieštaravimus, 
net paradoksus. Prof. dr. R. Šil
bajoris apie tai sako: “Jis (Baro
nas) rašo labai daug ir labai įdo
miai, vis barstydamas paradok
sus” (psl. 191).

Latvių skaitytojui yra artimi 
Lietuvos gamtos vaizdai ir kaimo 
žmonių prisirišimas prie savo že
mės. Gražių lietuvių kaimo gyve
nimo epizodų yra kiekvienoje no
velėje, pvz., 8, 20, 23, 27—28 p. 
ir t. t., kurie sudaro tinkamą fo
ną veiksmui. Kiekvienu atveju 
latviškame vertime šie veikalai 
skamba daug arčiau lietuviško
sios dvasios, negu bet kurioj ki
toj svetimoj kalboj, pvz., “Dan
guje slėpiningai mirgėjo šviesios 

žvaigždės ir mėnulio skiltis”. Pa
lyginimuose Baronas dažnai var
toja kaimo gyvenimo ir gamtos 
vaizdus: “Širdis plakė garsiai 
kaip ir klumpaičių atsimušinė- 
jimas” (15 p.);... kažkoks nejau
kumas, lyg vaikystėje, einant sve
timų žirnių skinti (37 p.). Šilima 
jam ramino dirgsnius, kuriais vis 
dar kažkas bėginėjo, lyg maži va
balėliai, atsigulus tik ką nupjau
tam šiene (14 p.); Ir man gal
voje beminant, kaip permintą 
molį, tas pačias mintis” (74 p.). 
Tokia kalba atrodė šviežia, ne
paprasta ir amerikiečių kritikams, 
kurie gerai atsiliepė apie Barono 
veikalus, išverstus į anglų kalbą. 
Aprašymai novelėse tarpais yra 
lyriški, bet kartu kieti ir realis
tiški. Šią jo ypatybę yra iškėlęs 
prof. E. Potokers, recenzuodamas 
knygą: “Lieptai ir bedugnės”. Jis 
sako, kad Baronas savo prozoje 
sėkmingai suderinęs lyrinį pra
dą su realizmu.

Iš aštuonių knygos novelių, 
trys parašytos “aš” forma. Dvi 
iš jų, atrodo, yra autobiografi
nės (Vaiduoklis, Atlaidai), tre
čioje “Kelias” pasakojimas, seka-

Janis Zarin.š, Aloyzo Barono nove 
lių vertėjas latvių kalbon.

mas pirmuoju asmeniu, sustipri
na psichologinę įtampą, suku
ria įspūdingesnę emocinę nuotai
ką.

Pirmoji novelė “Vaiduoklis”, 
žaidžianti lengvu humoru pra
džioje, pabaigoje pasiekia amži
nybės gelmių dimensiją, yra arti
miausia novelės klasiškajam pa
vidalui. Lengvas pasakojimas 
apie praeities pergyvenimus ašt
riai atsiremia į dabarties situaci
ją, iškylant staigiai amžinybės 
nuojautai, kuri vis dėlto palydi

ma lengvu humoru. Novelė su
kurta, atsiremaint į bailaus ir 
drąsaus charakterio priešingybes.

Antrosios novelės (Šeštoji ge
neracija) pagrindinė mintis pa
liečia amžinybę.

Trečioji novelė “Kvailumo ri
ba”, ketvirtoji “Atlaidai” ir šeš
toji “Skola” yra turtingos para
doksais. Moraliniai nuostatai čia 
pasidaro problemomis, į juos 
žvelgiant visuotinai žmogišku 
žvilgsniu. Tas pats Dievas, kuris 
reikalauja būti teisingu, kartu 
tarsi sugeba ir bausti už teisin
gumo vykdymą, ir jei vogti yra 
nuodėmė, tai apskųsti vagį daž
nai gali būti taip pat nuodėmė.

Novelė “Skola” yra neatsaky
tas klausimas, kodėl po gero dar
bo fiziškai reikia kentėti visą am
žių.

Novelė “Kelias” yra dramatiš
kiausia iš visų, dargi su nelauk
tu siurprizu — po visų nuotykių 
didvyris neturi jokių sąžinės prie
kaištų.

Aštuntoji novelė irgi rodo gy
venimo paradoksą — Stalius Rei- 
žys, kuris dirba nuostabiai gra
žius karstus, pats paguldomas į 
skubotai padarytą karstą.

Septintoji novelė “Pėdos” yra 
novelė tikriausia to žodžio pras
me. “Pėdos” yra tremtinio vieni
šoji kova dėl savo tautiškumo, 

(Nukelta į 6 pual.)
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Prie čiurlionišku problemų sustojus (4)

M. K. Čiurlionio tapyba kaipo tokia
Žihant, kad M. K. Čiurlionis, 

kartu su studijine paruoša, tapė 
tik apie septynerius metus, ne
galima praeiti pro šalį, nesusi- 
mąsčius ir nenulenkus prieš tokį 
žmogų galvos. Tik penkeri inten
syvaus kūrybinio darbo metai!.. 
Tokių fenomenų meno istorijoje 
mes randame labai nedaug. Nor
maliai imant, menininkui šitiek 
laiko reikia baigti meno mokslus, 
o po to dar dešimtį ar dvidešim
tį metų savo jėgomis krapštytis 
iki dailininko. Bet ir tą garbę 
pasiekia tik keletas “dievų” pa
laimintųjų. Čiurlionis nukrito 
mums tiesiai iš dangaus, kaip 
Ikaras! Tik ne į marias, o į dar 
nepaspėjusį miegus nuvaikyti 
ankstyvą tautos prisikėlimo rytą. 
Gal todėl ir žuvo?... Tikriausiai 
jam buvo ręikąlinga pagalba. 
Apie ją tada Peterburge kalbėjo 
ir Benoit: j

— Jeigu as būčiau turtingas, 
aš jam padėčiau...

Iš pirmo neatsargaus žvilgsnio 
kai kurie jo darbai gali atrodyti 
menkiau išbaigti arba net nai
voki. Tik tada, kada juos pastu
dijuoji nuoširdžiau, pamatai, jog 
jie visi persisunkę begaliniu tikė
jimu ir meile. Net ir tie, kurie 
yra mažiau nusisekę. Ir juo dau
giau į juos žiūri, juo daugiau 
juose randi to tikėjimo ir tos mei
lės.

Nusistovėjusi yra nuomonė, 
kad sonatos yra geriausi M. K. 
Čiurlionio kūriniai. Taip. Jeigu 
M. K. Čiurlionis nebūtų spėjęs 
nutapyti sonatų, mes nedaug ką 
galėtume šiandien žinoti apie 

raną jo teigimą, kad muzika ir 
tapyba yra tas pats: beveik ne
turėtume jokio kito įrodymo. 
Taip pat daug sunkiau jį būtų' 
galima skirti prie surrealistų, jei
gu ne sonatos, nors jo “aukurai” 
ir “pasakos” turi taipgi nemažai 
surrealistinių elementų.

Visą M. K. Čiurlionio kūrybą 
esu linkęs suskirstyti į tris pagrin
dines linkmes, arba stilius: natū
ralistinis, simboliniai natūralisti
nis ir surrealistinis.

Visais atžvilgiais yra natūralis
tinis jo meno kūrinys—triptikas 
Raigardas. Šiame triptike M. K. 
Čiurlionis parodo puikų paveiks-1 
lo komponavimo supratimą. Ne 
tik parodo, bet ir moko, . kaip 
triptike yra tikslu ir reikalinga 
nepamesti nei linijos, nei spalvos 
ritmo (tų jungiamųjų elementų) 
visuos trijuos paveiksluos. Jis šia
me triptike pasirodo par excel- 
lence ne vien komponuotojas, bet 
ir spalvininkas. Matai gyvą Ne
muno slėnį, kilometrais besitę
siantį į toluųias, kur tarp lomų 
lomelių ir oranžinių moreninių 
kalvų vinguriuoja miškeliai, lau
kai, pievos, paskiri medžiai ir jų 
guotai. Nerasi čia jokių simbo
lių: nei žalčių, nei gyvačių (tik 
per didžiulę žalumą sliuogia Ne
munėlis) ;nerasi čia nei paukščių, 
nei kitokių siaubų, nei debesyse 
pasislėpusių dievų. Kaip paskirai 
kiekvienas paveikslas turi savo 
atskirą, visais atžvilgiais puikiai 
išbalansuotą kompoziciją, taip ir 
visi trys ją turi drauge bendroje 
triptiko vienybėje.

Pažymėtini ir dar keli natūra
listiniai paveikslai: Žemaičių
kryžiai, Varpinė iš ciklo Pavasa
ris, net Andante iš Vasaros, sona
tos. Tačiau Žemaičių kapinės, 
nors ir atrodo visais atžvilgiais 
natūralistinės, bet... su žydinčio
mis gėlėmis prie kapinių mūrelio 
ir su Grigo ratais vėlyvo vakaro 
danguje (gal ankstyvos aušros) 
jau yra absoliučiai surrealistinis 
paveikslas (taip kaip ir Rene 
Margritte vėlyvus vakarai ar mė
nesienos).
Natūralistiniai simbolinių Čiur

lionio paveikslų yra kur kas dau
giau, negu mes linkę manyti. 
Prie jų reikėtų priskirti beveik vi- 

-strs- jo ciklus:' Pasaulio sutvėri-

K. ŽOROMSKIS

mas, Laidotuvės, Zodiako ženk
lai ir kiti. Net ir tie paveikslai, 
kurie galėtų būti alegoriniai, 
kaip Demonas, Prietelystė, iš tik
rųjų tėra daugiau simboliniai. 
Tikroji alegorija M. K. Čiurlio
niui lyg svetima; lyg jo nedomin
tų (Kas be ko — tarp alegorinio 
ir simbolinių paveikslo skirtumas 
gali būti labai mažas, bet rafi
nuotas). Gal būt, reikšmingiau
sias skirtumas tarp šių dviejų 
pakraipų yra tas, kad simbolinis 
paveikslas yra arčiau surrealiz- 
mo negu alegorinis, nors ir vie
nas ir antras yra, sakytume, di
daktiniai. Pats surrealizmas, kai
po toks, jau nutolsta nuo didak
tikos, o' dažnai jos ir visai išven
gia. Sakysim, Juan Miro surrea- 
lizme didaktikos visai nėra, tuo 
tarpu Salvador Dali surrealizme 
ji yra beveik viso užmojo esmė, 
o Rene Magritt.e ir Max Ernst di
daktiką naudoja tik kai kuriais 
atvejais. Kaip vėliau matysime, 
M. K. Čiurlionis savo surrealisti- 
niuose kūriniuose ją naudoja ir
gi tik retkarčiais.

Šitaip darbus grupuojant, prie 
natūralistiniai simbolinės M. K. 
Čiurlionio tapybos priskirtini, su 
mažomis išimtimis, beveik visi 
Zodiako ženklai ir Pavasario bei

mas paveiksle negali rasti sau pa
teisinamos vietos!). Nežiūrint 
nepaprasto talento, M. K. Čiur
lionio didaktiniuose paveiksluo
se tam tikro naivumo surasti ga
lima. Tai pastebi ir Benoit, pri
mindamas jam “per didelį šne
kėjimą”.

Daugiausia tikrumo ir labai 
gilaus tikėjimo M. K. Čiurlionis 
parodo savo surrealistiniuose kū
riniuose, kas jį padaro tikrai iš
skirtiniu fenomenu savam laike. 
Šiuose kūriniuose jis pilnas skaid
rios šilumos, tikėjimo ir meilės 
savo darbui. Net reikia stebėtis, 
kokia tai jėga, prasiveržusi tik 
per penkerius—septynerius in
tensyvesnio darbo metus!

Jis genialus komponuotojas ir 
savotiškai įdomus spalvininkas. 
Beveik preciziškas jo balansavi
mo pojūtis. Jo komponavimas rit
minis (kaip linijos, taip ir spal
vos). Šitai jį ir sutapatina su mu
zika. Ypatingai tai matome so
natose, kur kiekvienas paveikslas 
turi jam atitinkamą linijinį rit
mą ir spalvinę nuotaiką. Reikia 
būti muziku ir dailininku, no
rint pilnai pajusti čiurlioniško
sios estetikos polėkį ir tiek pat 
šiame grožyje nusivokti.

Prie M. K. Čiurlionio surrea-

daro realybės absoliutą: taigi
surrealizmą. Tuo būdu moder
nios vakarietiškos kultūros ir ci
vilizacijos išsivystymo laike M.
K. Čiurlionis yra pirmasis žmo
gus, sujungęs surrealizmui reika
lingą Sapną su Realybe.

— Kas gi toksai yra surrealis- 
tas? — galėtumėte manęs pa
klausti. Atsakymas būtų:

— Surrealistas yra žmogus, 
pakilęs virš žemės: jis mato ir 
Dangų ir Žemę.

— Taigi, koks tada jo menas?!
— Jo menas surrealistinis: 

čiurlioniškas.
M. K. Čiurlionio menas yra 

čiurlioniškas: poetinis, sapnuo
jantis, natūralus, kur spalvinė to
nacija turėtų atitikti muzikinę 
tonaciją ir muzikinis ritmas 7— 
paveikslą komponuojančių linijų 
ritmą. Apie šitokios sintezės idė
ją kaip tik ir kalba jo sonatos, 
vienas antras preliudas ir Fuga. 
Nagrinėdami M. K. Čiurlionio 
sonatas paveikslas po paveikslo, 
rasime ne tik minties eigą, iš
reikštą tarp simbolių, bet ir nuo
taikos kitimą tarp spalvinių to
nacijų pasikeitimo ir tarp linijų 
ritmo kitoniškumo. Kaip “alleg
ro” dalyse jo linijos suraitytos į 
lengvus ir žaidžiančius ritmus, 
taip “andante” dalyse jos dau
giausia tiesios arba tik menkai 
pavingiuotos, o dažnai net para
leliais pluoštais hosaniškai pa
kartotos kaip Saulės sonatos An-

M. K. Čiurlionis Vėžys (iš ciklo “Zodiako ženklai”)

Vasaros ciklai. Tuo tarpu Demo
nas, Prietelystė jau yra didakti
niai. Taip pat Angelo preliudas 
ir Pasaka (vaikelis siekia nuskin
ti pūkuotą pienės galvutę, kuri 
tuojau pat, ją beskinant, suby
rės...).

Ar didaktika kenkia tapybai? 
Didele dalimi manyčiau, jog 
taip, nes neatsargus techniškas 
jos naudojimas gali iššaukti nai
vumo iliuziją... lygiai kaip gry
najai tapybai niekada nebuvęs 
per daug reikalingas filosofinis 
momentas. To išdava: prasideda 
grynajai tapybai nereikalingas 
“šnekėjimas”, nukreipiąs mūsų 
akį nuo tikrųjų tapybinių ele
mentų — nuo spalvos ir linijos 
kompozicijų. Todėl nesistebėki
me, kad ir Čiurlionio kai kurie 
didaktiniai paveikslai turi šitų 
“sunkių” momentų, kuriuose 
kaip tik įvairūs filosofiniai “pa
sakojimai” lyg žaloja pačią ta
pybą kaipo tokią. Tai, sakyčiau, 
kaip ir vienintelė dar pakanka
mai neprityrusio dailininko ne
sėkmė. (Gali būti paveikslas 
baigtas, mažiau baigtas arba ir 
nebaigtas, tačiau bet koks naivu-

listinės tapybos priklauso visos 
sonatos, beveik visos Pasakos, 
Aukurai, Rojus, Fuga, triptikas 
Mano kelias, Žemaičių kapinės, 
Varpinė iš ciklo Pavasaris ir 
Rex. Taigi —didžiuma jo paliki
mo! Iš šių paveikslų kai kurie 
turi natūralistinę viziją, o kai 
kurie kosminę arba simbolinę. 
Prie natūralistinės vizijos priskir
tini: Diena, Varpinė, Vasara, 
net Saulės sonatos — Scherzo, 
Pilies pasaka, Aukuras,, Auka, 
Vasaros sonatos — Andante, Ro
jus, Žemaičių kapinės, -Demonas, 
Karalių pasaka, jūros sonatos — 
Allegro ir Finale. Prie kosminės 
vizijos susirikiuotų: visos sonatos 
beveik su visomis savo dalimis, 
Rex triptikas Fantazija, vidurinis 
paveikslas iš triptiko Mano ke
lias ir vienas antras paveikslas iš 
Pasaulio sutvėrimo.

Visi čia suminėti M. K. Čiur
lionio paveikslai, nesvarbu ar jie 
yra natūralistinės ar kosminės, vi
zijos, priklauso surrealizmui, nes 
juose aiškiai matomas sapno, 
poezijos — kito pasaulio susijun
gimas su mūsuoju pasauliu, su 
realybe. O šito viso jungtis su-

dantėje. “Scherzo” dalyse jo li
nijos kaprizingai raitytos, o “fi
nale” ramios (Pavasario sonata) 
arba tragiškos (Jūros sonatos).

įdomios Čiurlionio ir spalvinės 
tonacijos jūros sonatoje Allegro
— rusvai ružavas, Andante — 
žalsvas, Finale — smėliniai vio
letinis. Saulės sonatoje Allegro
— šviesiai melsvas, Andante — 
oranžiniai rudas, Scherzo — smė
liniai ružavas, Finale — violeti
nis. Kaip Žalčio sonata beveik 
ištisai išlaikyta žalioje tonacijo
je, taip Piramidžių sonatos 
Scherzo paveiksle pakaitomis 
kaunasi dvi kontrastuojančios to
nacijos (oranžiniai ružava su 
melsvai violetine). Tai pats įspū
dingiausias Scherzo tarp visų M. 
K. Čiurlionio sonatų.

Analizuojant toliau atskiras 
Čiurlionio tapybinių sonatų da
lis, ypatingo dėmesio būtų ver
tos: Pavasario sonatos Allegro, 
jūros sonatos Allegro ir Andante, 
Saulės sonatos Andante, Žvaigž
džių sonatos Andante, Pirami
džių sonatos Scherzo, Saulės so
natos Finale ir Žalčio sonatos 
Finale. Taigi M .K. Čiurlionio 
sonatose yra atskirų dalių, kaip 
Allegro, Andante ir Scherzo, 
apie kurias būtų galima ilgai kal
bėti ir daug gerų žodžių pasaky
ti, bet šio rašinio paskirtis ma
ne riboja, nes yra ir daugiau jo 
surrealistinių kūrinių, pro ku
riuos taipgi negalima praeiti. 
Tai visa eilė kitokiomis temomis 
nutapytų užmanymų: jo Pasakos, 
Aukurai, Rex, Žemaičių kapinės 
ir eilė kitų. Jie visi natūralisti
niai, išskyrus Rex. Tačiau tai, 
kas labiausiai juose krenta į akis, 
yra nepaprastas Čiurlionio nuo
širdumas bei pagarba pasiimtai 
temai ir gamtai. Daugiau negu 
Rene Magritte arba Max Emst, 
Čiurlionis iškedena čia kiekvieną 
debesį—debesėlį, kad ir tolimiau
sią, kiekvieną jam reikalingą me
džio Sakelytę, kiekvieną ant tos 
šakelės pumpurėlį (Pilies pasa
ka, Varpinė, Aukuras), kiekvieną 
reikalingą žolę ar gėlę (Rojus, 
Žemaičių kapinės), kiekvieną rei
kalingą žvaigždę (Žemaičių ka
pinės, Rex, Auka). Tai reto nuo
širdumo įrodymas, kas jau daug 
kam buvo žinoma ir iš jo asme
niškų laiškų. Tai labai jautrios 
sielos žmogaus darbas; iki trapu
mo (Aukuras, Varpinė). Šitokie 
daugiau negu realūs toliai! De

besėlis už debesėlio. Iki begalinio 
horizonto. Ir tik kelios su pum
purėliais liaunos Sakelytės, 
skelbiančios pavasarį, kaip sąs- 
pyriai visai horizontalinei konst
rukcijai. Arba — brūkšnelytis 
prie brūkšnelio, nuraibuliuojąs 
Baltijos marias į neaprėpiamas 
tolumas (Aukuras).

Tik septynių ar aštuonių 
žvaigždžių Čiurlioniui pakanka 
Žemaičių kapines paversti nuo
stabia surrealistine visuma...

Šitas žmogus, atrodo, tikrai ži
nojo, ką darąs!

“Čiurlionis galėtų būti dideliu, 
labai dideliu dailininku. Jo kūry
boje jaučiamas tikras apokalipti- 
nis dvelkimas” (Benoit, “Rex 
1910.III13). Benoit, atrodo, nuo
širdžiai pramatė M. K. Čiurlionio 
genijų. Bet jis jį ir moko, “viešai” 
pabardamas, kaip jau sakėme, 
dėl “per didelio šnekėjimo” ir čia 
pat mandagiai primindamas, 
kad “iš tapybos šiandie ko kito 
reikalaujama”. Kitaip tariant, 
duok daugiau tikrosios tapybos, 
o mažiau filosofinės didaktikos. 
Dėl šitos “didaktikos” gerokai 
kenčia beveik visi M. K. Čiurlio
nio kūriniai. Net tokie šedevrai 
kaip jūros sonatos Allegro, Sau
lės sonatos Scherzo, Pavasario 
sonatos Scherzo ir daug kitų. Net 
Rex neišvengia to paties likimo: 
ir ten per daug “prišnekėta”. 
Priešingai, paveiksluose, kuriuo
se jis panaudoja mažiau tos “žo
dinės kalbos” (Pavasario sonata 
Preliudas, Saulės sonatos Andan
te, Piramidžių sonatos Scherzo, 
Žemaičių kapinės), jis yra tobu
las ir subrendęs tapytojas. Čia jo 
genijus visai laisvai komponuoja 
linijine ir spalvine prasme. O 
komponavimui jis turi fenome
nalų talentą. Komponavimo ba
lansą Čiurlionis jaučia, sakyčiau, 
matematiko precizija-

Tuo, atrodo, galėčiau ir baig- 
ti. Tačiau ir baigdamas, negalė
čiau pasakyti, kurį iŠ M. K. Čiur
lionio paveikslų galėtume laikyti 
“Abstraktu?” Pasitaikę stipres
ni supaprastinimai Žiemos cikle, 
arba Mano kelyje nuo natūra
laus daikto dar nėra atsisakę. O

Dailininkas Kazimieras Žoromskis, Draugo kultūriniam priedui para
šęs keturis straipsnius specialiai M. K. Čiurlionio kūrybos temomis.

Nuotr. V. Maželio

tuo pačiu laiku pas fauvistus ir 
vokiečių secesionistus—ekspresio
nistus taip pat panašaus galima 
rasti. O dėl per didelio “šnekė
jimo” M. K. Čiurlionis irgi nėra 
kaltas. Tai secesionistų “ant
spaudas”, rastas kur nors Lenki
joje.

(Pabaiga.)

ILGĖJA ŽMOGAUS AMŽIUS
Statistikos duomenys rodo, kad 

JAV-se vyrai išgyvena vidutiniš
kai 67.1 mętų, o moterys 74.6 m., 
o 1900 metais žmogaus amžiaus 
ilgumas JAV-se vidutiniškai, te
buvo mažiau negu 50 m. Ameri
kos medikų surinktais duomeni
mis JAV-se vyrai pas gydytoja 

1 nueina vidutiniškai 4 kartus me- 
I tuose, o moterys — 5.

earn more... more often
A Standard Federal Certificate Account 
brings you both the satisfaction of high 

earnings and the comfort of a safe investment. 
The interest rate on a 2 year, minimum 

$5,000 certificate is 6%, compounded daily. 
If you accumulate your interest for a full 
year the annual yield increases to 6.18%.

Or yęu can earn an annual yield of 5.92%. 
if you do not withdraw your interest on 

$1,000 or more invested in Standard Federal’s 
one year 5%% certificate. And your 

principai plūs interest are both safe at 
Standard Federal Savings.

per annum 
$5,000 minimum 
2-yeaf maturity

Interest compounded
Receive an interest check automatically 
monthly, ąuarterly, or have the interest 

added to your account ųuarterly to be 
compounded for a higher yield. Funds 

deposited by the lOth earn from the lst of 
the month. Deposits received after the lOth 
of the month earn from the date of receipt.

Assets over $175,000,000 
Reserves over $15,700,000

per annum 
$1,000 minimum 
1-year maturity

STANDARD 
FEDERAL

Savings and Loan Association of Chicago 
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140 
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Braque meno paroda
0

SAULĖ JAUTOKAITĖ

Šiuo metu Chicagos Meno in
stitute vyksta meno paroda vie
no iš didžiausių 20-tojo amžiaus, 
dailininkų Georgės Braųue (18- 
82-1963). Sis menininkas jau y- 
yra labai stambi figūra visoje me
no istorijoje. Tai kaip tik liudija 
Braųue meno kūriniai, atrinkti 
žymiausiuos pasaulio muziejuos 
ir privačiose kolekcijose, atvežti 
Chicagon ir sukabinti Meno in
stituto salėse.

Si dailininko Braųue meno pa
roda nėra apžvalginė, bet joje su- 

' rinkti meno kūriniai iš pačių kū
rybingiausių jo gyvenimo 1918- 
56 metų, parodų pavadinant: 
“Braųue: The Great Years”. Nors 
Braųue su Picasso yra laikomi 
kubizmo pradininkais, tačiau šio
je parodoje randame dailininko 
kūrinius, kurie jau yra prašokę 
kubizmo rėmus ir savo stiliumi 
yra charakteringi tiktai Braųue, 
nepriskiriami jokiam kitam iz- 
mui.

Georgės Braųue, kaip prancū
zas, pirmojo pasaulinio karo 
fronte buvo sunkiai sužeistas. 
Praėjus keleriems metams ir pa
sveikęs, Braųue vėl pradėjo pieš
ti, 'bet nebe fovizmo ar kubizmo 
stiliumi, kaip prieš karą, bet ras
damas jau savitą, asmenišką sti
lių. Kai Picasso nuėjo savotiškai 
maištingu meno keliu, tai Bra
ųue šituo nepasižymėjo. Dabar 
Chicagoje regimos parodos dai
lininkas yra rezervuotas, ramus, 

"jautrus 20-tajo amžiaus meni
ninkas.

Priešingai kaip Picasso, ’Bra- 
‘x<jue savo meno kūriniais nenorė

jo perduoti stiprių jausmų ar sa
vo laiko pasaulėžiūrų. Taipgi jis 
nenorėjo rodyti grynai savo pri
vataus gyvenimo įvykių. Daili
ninkas temoms pasirenka pa
prastus, kiekvienos dienos namų 
aplinkos daiktus: stalą, staltiesę, 
laikraštį, vaisius, vazas, muzikos 
instrumentus, juos nuolatos kar
todamas, pakeitęs jų paskirtį, su
kuria subtilius, intymius, bet kar
tu ir monumentalius spalvotus 
meno kūrinius. Dailininkas šiuos 
kasdieninius daiktus nepiešia kai
po tokius, bet tie daiktai yra tik
tai priemonės spalvotoms for
moms išreikšti.

Braųue savo ramius, statiškus, 
išbalansuotus nature morte pa
veikslus priešia dviejų dimensijų, 
nes, paties dailininko žodžiais, 
“tradicinė perspektyva manęs ne
patenkino.” Jo meno kūriniuose 
erdvė yra labai suspausta, ribota, 
daiktai atvaizduoti visada jos vi
duje.

Dailininko Braųue spalvų ska
lė labai balansuota tos pačios 
spalvos skirtinguose atspalviuose 
taip, kad paveikslo nuotaikos yra 
labai užslopintos, ramios, harmo
ningos. Jis savo kūriniuose ne
naudoja tradicinės chiaroscuro, 
šviesos ir šešėlio technikos, bet 
jis to paties daikto, pvz. butelio, 
vieną pusę nudažo tamsiai pilka, 
o kitą pusę šviesiai pilka spalva, 
duodamas tam pačiam daiktui 
dvi skirtingas išvaizdas, visai ne
panaudodamas chiaroscuro.

Braųue buvo pirmasis, kuris 
pradėjo savo meno kūriniuose 
naudoti raides, imituoti medžio 
paviršių, marmurą, įvairino da
žų paviršių, maišant juos su smė
liu. Jis pats sako: “Aš labai rū
pestingai paruošiu savo drobes, 
nes pradžia yra paremta viskuo, 
kas po to seka, ji yra lygiai kaip 
namo pamatas. Aš visada rūpi
nuosi piešimo priemonėmis, nes 
jos yra svarbios kaip ir pats pa- 
veikalas. Aš pats susimalu ir pa
siruošiu savo spalvas. Esu įsiti
kinęs, kad, norint pasiekti geriau
sius rezultatus, pats menininkas 
turi viskuo pasirūpinti. Prisime
nu vieno spalvų pardavėjo siau
bingą veidą, kuris man aiškino 
savo spalvų gerumą, o aš jam 

...pasakiau, kad aš žadu j tuos da

žus įmaišyti smėlio. Skirtingos 
dažų sudėtys yra taip pat svar
bios kaip ir pačios spalvos. Kai 
panaudoju skirtingo tirštumo da
žus, tada ir spalvos įgauna gi
lesnę prasmę.

Šalia daugybės natiurmortų 
dailininkas Braųue piešia įvairių 
studijų ciklus. Studijose jis nevaiz 
duoja žmonių su jų žmogiškomis 
dramomis, troškimais, su įprastu 
jausmų pasauliu ar pajuokomis, 
kaip visa tai matome Picasso stu
dijose. Braųue šios rūšies tapybos 
yra statiškos ir rimtos, nes daili
ninkui studija yra pagarbi vieta, 
kurioje yra kuriamas menas.

Braųue meno kūrinių paroda 
Chicagos Meno institute yra la
bai įdomi tuo, kad jos dailinin
kas išsiskiria iš visų kitų 20-tojo 
amžiaus dailininkų savo kūriniu 
poetiškumu. Jis, paėmęs kiekvie
nos dienos paprastus daiktus, 
paverčia juos kilniais ir poetiš
kais, kuriais mes galim tiktai pa
sidžiaugti. Štai ką pats dailinin
kas sako: “Kiekvieno dailininko 
išeitiės taškas, jam kuriant pa
veikslą, yra spalvos ir formos. 
Manau, kad be šito negalima ap
sieiti, nors gal tai nebūtina tai
syklė. Tikiu, kad visada reikia 
spalvų ir formų žaidimo. Ma
nau, kad meno poezija, jei taip 
galima pavadinti, yra šių spalvų 
ir formų sugyvinimas. Kitais žo
džiais, paversti drobėje baltą lo
pą servetėle. Bet aš tikiu, kad šis 
baltas lopas yra įsivaizduotas iš 
anksto, nežinant, kas iš jo išeis. 
Taip įvyksta perkeitimo procesas, 
kurį galima pavadinti poetišku 
pakeitimu”. Braųue meno kūri
nių nereikia analizuoti, o tiktai 
jais džiaugtis, ne jis pats prasita-

I

Georgea Braųue (1882-1963)

rė “Vienintelis dalykas yra svar
bus mene tas, kurį negalima iš
aiškinti. Jeigu nebėra mįslės, ne
bėra nė poezijos, kurią aš mene 
labiausiai vertinu.”

Dailininkas Braųue įdomiai 
pasisako apie savo kūrybą, tarda
mas: “Jeigu aš turėčiau papasa
koti, kaip vystosi mano paveiks
lai, turėčiau pasakyti, kad pirma 
yra impregnacija, paskui haliu
cinacija (nors man nepatinka šis 
žodis, bet jis yra gana tikslus), 
kuri pavirsta apsėdimu ir, norint 
nuo šio apsėdimo pabėgti, reikia 
arba piešti paveikslą arba nusto
ti gyventi”. Mūsų laimei, daili
ninkas Braųue pasirinko piešimą, 
praturdindamas ne tiktai platųjį 
meno pasaulį, bet taip pat ir mū
sų dvasios asmeniškąjį pasaulį.

Braųue darbų parodą Chicago
je Meno institute galima dar 
lankyti iki gruodžio 3 d.

PASLAPTINGI SPROGIMAI 
PAUKŠČIŲ KELY

Įvairios pasaulio observatorijos 
pranešė, kad rugsėjo mėnesį jos 
užregistravo keturis nepaprastus 
sprogimus Paukščių Kelio žvaigž
dyne, kurio dalimi yra ir mūsų 
žemė. Iki šiol panašių sprogimų 
niekur nebuvo pastebėta.

Georgės Braųue ^Židinio apdaila

nius aiškintojus, yra tiesos bei 
įpareigojimo reikalas. A. Rubikas, 
laikydamas pasakojimą apie No
jų bei tvaną sakme, vis dėlto pa
stebi, kad jis esąs ir “dabartinį 
žmogų įpareigojantį tiesa” (op. 
oit. p. 2). Tačiau kur čia yra šios 
sakmės tiesa ir kodėl ji yra įpa
reigojanti?

Jeigu pasakojimas apie Nojų 
bei tvaną yra neistorinis, vadi
nasi, netikrovims, o tik sakmė,> 
tai kaip tada yra su š os sakmės 
autoriumi: tikėjo jis, kad Nojus 
tikrai gyveno ir kad tvanas tik-! 
rai buvo, ar netikėjo? Tai dilema, 

i Jei ano pasakojimo autorius ži
nojo rašąs sakmę, vadinasi, No
jaus bei tvano tikrovę netikėjo, 
tai kaip įvyko, kad Izraelis, o vė
liau Krikščionybė šį pasakojimą! 

‘ suprato ne didaktiškai, o istoriš- ■ 
kai? Kitaip tariant, kokiu būdu 
sakmė virto i torija? O virtusi tik-1 
ra istorija, ši sakmė tuo pačiu.

kurios pasakotų apie Dievo visa-l Savo knygojfe šių laiškų auto- 
galybę gamtos atžvilgiu ir apie [ rius pastebėjo, kad “numitinimo 
to ar kito žmogaus pasigailėjimą, | akivaizdoje visu aštrumu iškyla 
galima juk sugalvoti, kiek nori-1 apreiškimo problema” (p. 300), 
ma: jos visos bus tos pačios ver-j ir kvietė mūsų teologus pasvars
tęs, nes visos bus tik tikėjimo in-jtyti Šventraštį ne kaip idėjų rin- 
terpretacija, neatremta į jokį tik
rą įvykį ar tikrą 
tada yra Nojaus 
mės vertė? Kaip 
lovo pasakėčių?

asmenį. Kokia 
bei tvano sak- 
Esopo ar Kry-

(Atkelta iš 2 pusi.)

menų prasimanymas ir paskui jų 
siejimas su Dievo visagalybe bei 
meile paverčia prasimanymu ir 
pačią šią visagalybę bei meilę, 
nes jos netenka tikrovinio pag
rindo, be kurio tikėjimas į šias 
Viešpaties savybes tampa išmo
ne ir net savęs paties apgaule.

Tai labai gerai suprato šv. Po
vilas, kalbėdamas apie Kristaus] 
prisikėlimą, kuris mūsų laikų eg- jjs jokiem ninivieč’am atgailos 
zegetų irgi mėginamas padaryti neskelbė ir jei niniviečiai jokios 

atgailos nedarė? Reikia tik ste- 
i bėtis, kaip Šventraščio aiškinto- 
i jai šio prieštaravimo nepastebi ir 
j leidžiasi būti jo klaidinami.

c. Pats svarbiausias betgi teolo
ginis klausimas, kreipiamas .į vad. 
‘neistorinių’ pasakojimų dldakti- gi ji apreiškia? Tokių

| žadintas tikras įvykis. Netikri 
'įvykiai tikėjimiif’ reikšti padaro 
! šį tikėjimą taip į>at netikrą. Jo- 
! kios, net ir kilniausios, tokių 
I prasimanytų įvykių idėjos čia 
nieko negelbsti. Kaip galima, sa- 

! kys'rhe, pamokyti izraelitus, esą 
“ir stabmeldžiai yra Dievo su
kurti žmonės, kurie gali daryti 
atgailą ir būti išganyti” (“Drau
gas”, 1972.VIII.17 d., p. 4), jei 
nebuvo jokio pranašo Jonės, jei

pirminės krikščionių bendruome
nės tikėjimo interpretacija (pla
čiau apie tai plg. autoriaus kny
gos p. 171—76), būtent: prisikė
limo skelbimas eisąs išraiška ti
kėjimo, kad Jėzus Kristus yra 
Viešpats. Tačiau kodėl gi jis yra 
Viešpats, jeigu jo prisikėlimo 
skelbimas yra tik didaktinis pa
mokymas, o ne tikro įvykio pasa
kojimas? Koks jis čia Viešpats, 
jei Jis mirė ir supuvo kape, kaip 
ir kiekvienas kitas žmogus? Su
galvoti literarinį pasakojimą apie 
nebūtą dalyką dar anaiptol ne
reiškia pagrįsti tikėjimo, kad 
Kristus yra Viešpats. Štai kodėl 
šv. Povilas taip griežtai ir pa
brėžia Kristaus prisikėlimo tikro
vę — ne didaktinę jo idėją: 
“Jei Kristus neprisikėlė, tai mūsų 
skelbimas yra tuščias, tuščias ir 
jūsų tikėjimas” (1 Kor 15,14)1 
Dar daugiau: jei Kristaus prisikė
limas nėra tikras įvykis, tai jo 
skelbimas kaip literatiškai didak
tinio pamokymo yra apgaulė: 
jei Kristus neprisikėlė tikrovėje, 
“tuomet būtų rasta, kad mes esa
me ir netikri Dievo liudytojai, 
nes liudijame prieš Dievą, kad 
jis prikėlęs Kristų, kurio nepri
kėlė” (1 Kor 15,15). Argi tai nė- 
a prasminga lygiagretė ir pasako
jimui apie tvaną? Jei tvano ne
buvo, tai pasakojimas apie Dievą 
kaip absoliutų gamtos valdovą 
yra tuščias, tuščias yra ir tikė
jimas, atremtas į tokį pasakoji
mą. Dar daugiau: tokio pasako
jimo autorius yra.netikras Dievo 
liudytojas, nes jis skelbia tvaną 
buvus Dievo siųstą, kurio jis iš 
tikro nesiuntė. Kaip Kristus tik 
tada yra Viešpats, jei tikrai prisi
kėlė, taip Dievas tik tada yra ab
soliutus gamtos valdovas, jei tva
nas yra buvęs jo visagalybės pa-

Dar svarbesnės teologinės iš
vados plaukia iš antrosios minė
tos dilemos dalies. Prileiskime, 
kad tvano pasakojimo autorius 
tikėjo, kad Nojus ir tvanas yra 
istorinė tikrovė ir todėl juos ap
rašė kaip tikrus asmenis ir tikrus 
įvykius. O tačiau istorijoje nei 
Nojaus, nei tvano nėra buvę. To
kiu atveju jis klydo objektyviai, 
manydamas rašąs istoriją, o iš 
tikro rašė tik sakmę. Tokiu būdu 
klydo objektyviai ir Izraelis, ir 
Bažnyčia. Tokiu būdu klydo ob- 

1 virto ir tikėjimo klaida, nes Iz- jektyviai galop ir Kristus, tiesda- 
raelis ir Krikščionybė tikėjo tą, mas lygiagretę tarp savo antrojo 
ko niekados nebuvo buvę. Nuo- atėjimo ir tvano: “Nes kaip buvo 

■sekliai tad, pramanydamas nebu- Noės dienomis, taip bus ir žmo- 
vusius asmenis bei įvykius, tva-]gaus Sūnaus atėjime. Kaip die
no pasakojimo autorius suklaidi-1 nomis pirma tvano jie valgė ir 
no tiek savą tautą, tiek krikš- 

įčionis. Galimas daiktas, kad sub
jektyviai jis to nenorėjo. Tačiau 
tai atsitiko objektyviai. Kas tad 
šiame jo pasakojime yra tiesa (ir 
tai dar įkvėpta tiesa? Turinys yra 
pramanytas, vadinasi, nėra tie
sa, todėl negali būti nė įkvėptas, 
nes Dievas išmonių — ir dar to
kių, kurios kitus klaidma — ne
įkvepia. Didaktinis pamokymas? 
Tačiau tekste jo nėra: tvano pa
sakojimo tekstas yra grynai daik
tinis, įvykinis, net kalendorinis. 
Didaktinis pamokymas yra egze
getų išvada. Bet ji gali būti įvai
ri. A. Rubikas regi aname pasa
kojime Dievo visagalybės bei gai
lestingumo idėją. Sutikime. Ta
čiau, kaip žinome, senojoje Di
džiojo Šeštadienio liturgijoje pa- 
sakoj’mas apie tvaną buvo skai
tomas, prieš 
■vandenį: tuo 
pasakyti, kad 
dymą į visa 
sakramentą, o Nojaus arkoje — 
save pačią kaip žmonijos gelbė
toją.. Betgi Bažnyčia tikėjo ir 
(kiek autoriui žinoma) tebetiki, 
kad tiek tvanas, tiek arka yra 
buvę tikri dalykai. O kaip sa
kyta, iš tikrų dalykų visados ga
lima išvesti tam tikrų simbolių 
bei nurodymų. Tuo tarpu Rub’- 
ko didaktinis pamokymas yra iš
vestas iš nebuvusio įvykio. Kokia 
tad yra šios didaktinės išvados 
tiesa ir kokiu būdu ji gali būti 
įkvėpta? Kodėl ši sakmė turi va- 
d’ntis Dievo Apreiškimas, ir ką

sakmių,

kinį, bet kaip realių įvykių skel
bimą (kerygmą): ne.s “tik atgai
vinus įvykio sąmonę Šventraščio 
atžvilgiu ir šia sąmone pagrin
dus kelią į Šventraštį, numitini
mo teorija galės būti ne tik kri
tiškai įvertinta, bet ir kūrybiš
kai pergalėta” (p. 303). A. Rubi- 
ko egzegezė aiškiai parodo, kaip 
labai ši įvykio sąmonė mum yra 
reikalinga ir koks didelis gresia 
pavojus paversti Šventraštį dori
nių pamokymų rinkiniu — net 
ten, kur ir pats Kristus Senąjį 
Testamentą suvokia kaip tikro
vinių įvykių pasakojimą.

(Bus daugiau)

šventinant krikšto 
Bažnyčia norėjo 
tvane ji regi .nuro- 
apvalantį Krikšto

! gėrė, vedė moteris ir leido mo- ! 
I terystėn savo vaikus iki tai die- 
' nai, kurią Noė įėjo į laivą, ir jie 
i nieko nežinojo, kol atėjo tvanas 
Į ir visus nunešė; taip bus ir žmo
gaus Sūnaus atėjime” (Mt 24,37 
—39). Kristus čia aiškiai kalba 
apie Nojaus laikus ir tvaną kaip 
tikrus įvykius, nes juos palygina 
su savo antruoju atėjimu irgi 
kaip tikrų tikriausiu busimuoju 
įvykiu: abu įvyksta staiga, žmo
nėm jų nelaukiant ir nesant pa
siruošus. Bet koks neprasmingas 
būtų šis palyginimas, jei Kristus 
pasakojimą apie tvaną bei Nojų 
laikytų didaktine sakme!

Jeigu tad tiek tvano pasako
jimo autorius, tiek Izraelis, tiek 
Kristus, tiek Bažnyčia objektyviai 
klydo, laikydami Nojų bei tvaną 
istorinėmis tikrovėmis, tai kokiu 
būdu šis pasakojimas yra tiesa 
ir tai “įpareigojanti tiesa”, kaip 
tvirtina A. Rubikas, nepastebėda
mas, kad šiam įpareigojimui nė
ra jokio pagrindo, nes nėra pag
rindo šio pasakojimo tiesai. Ne
tikras pasakojimas arba didaktinė 
sakmė nevirsta tiesa todėl, kad ji 
nuolatos skaitoma; ji nevirsta 
tiesa ir tada, kai jos turinį dau
gelis ar net visi tiki kaip iš tikro | 
buvusį. Jei jos turinys nėra buvęs, 
tai joks tikėjimas jo nepavers bu- ' 
'vusiu. Tuo būdu Šventojo Rašto , 

[ apreikštosios tiesos klausimas pa- 
' kimba ore. Nes darosi neaišku, 1 
I nei kur čia yra tiesa, nei kas čia 1 
I yra tiesa, nei kas čia yra apreikš- ,
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UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

Į LIETUVĄ 
SPECIALIŲ RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMUS
INTERTRADE EXPRESS 
CORP. plrmiaus'a pasakė 
apie tai, o jūsų g minės pri
tarė.
Su specialių rubl ų pažymėji
mais jūsų giminės gali gauti 
viską, ką tik nori, už dalelę 
reguliarios kainos, kadangi 
kiekvienas specialus rublis 
yra vertas mažiausiai keturių 
reguliarių rublių ar net dau
giau. Tai tas pats, ką įeiti į 
krautuvę su 100 dol. ir už 
juos gauti 200 dol. ar 300 dol. 
vertės prekių, o gal net dau
giau. Specialus rubliai taip 
pat gali būti paversti j regu- 
iiarius rublius aukščiausiu 
kursu.

SU PILNA GARANTIJA 
PILNU DRAUDIMU

TIK INTERTRADE EXPRESS 
CORP TEIKIA
JUMS GREIČIAUSIĄ 
PATARNAVIMĄ

Pažymėjimai pristatomi jūsų 
giminėms į namus maždaug 
per tris savaites. Vieno spec. 
rublio kursas yra $2.35.

TAS KURSAS APIMA VISKĄ 
NĖRA JOKIŲ KITŲ 
MOKĖJIMŲ

Galite siųsti kokią tik norit 
sumą.
REIKALAUKIT MŪSŲ NE. 
MOKAMO ILIUSTRUOTO 
KATALOGO

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

L25 East 23rd Street 
Penktas aukštas

New York, N.Y. 10010 
Tel.: 982-1530

OF YOUR 
INVESTMENT

(į%
PER ANNUM

ON CIRT1FICATES 
OF $5,000 OR MOBE

Tvvo Year Maturity

K8Z%

/4 PER ANNUM

ON CIRTIFICATES 
OF $1,000.00

One Rear Maturity

SHORT TERM 
ra/%• J /4 PER ANNUM

3 or 6 month term

Minimum $1,000.00

įj PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

CHICAGOS TAUPYMO LR .SKOLINIAIO BENDROVĖ 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
DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY 

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I

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

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. — GR 6-7575
H O C B 8 I Mon IS P.M to 8 P.M.. Tuen. • to rbun * Frt I lo «, 8al • to 11:10

LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI

į Tik trumpam laikui
GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Siūloma Speciali 
NUOLAIDA 

' ZHIGULI VAZ 2101
US $3214.00

Jei užsakysite Zhiguli VAZ 
automobilį iki 1972 m. lapkr.
30 d., galėsit atskaityti$50.00 
į nuo kainos.
’ MOSKVITCH 412 IZH

I
US $3155.00 
MOSKVITCH 408 IE

US $3033.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968

US $2026.00
REIKALAUKIT 
SPECIALAUS BIULETENIO 
SU AUTOMOBILIŲ 
PAVEIKSLAIS, 
SPECIALAUS BIULETENIO

MES TURIM 23 METŲ 
SIAME BIZNYJE IR
APARTAMENTAIS, 

(NAUDOTAIS RŪBAIS.
REIKALAUKIT MUSŲ 
PATYRIMĄ

TAIP PAT TURIM 
TŪKSTANČIUS 
PATENKINTŲ KLIENTŲ.
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NAUJI LEIDINIAI
• Kazys Ališauskas, KOVOS karo veiksmai; Paliaubos ir vo- 

DĖL LIETUVOS NEPRIKLAU- kiečių - bermontininkų kariuo- 
SOMYBĖS 1918 - 1920. I tomas, menės evakuacija. Knygos gale 
Lietuvių veteranų sąjungos Ro- dar pridėta santrauka anglų kal- 
muvos leidinys Nr. 5. Redakto- ba, pastabos, literatūra, vardynas, 
rius Pranas Čepėnas. Spaudė M. Knyga iliustruota gerai pada- 
Morkūno spaustuvė, 6051 S. į rytomis kautynių schemomis, lie- 
Ashland Avė., Chicago, II. 60636,1 čiamų žmonių — karo vadų ir 
1972 m. Kautynių schemas braižė 
Aleksandras Siliūnas. Leidinys, 
kietais viršeliais, iliustruotas nuo
traukomis, didėlio formato 490 
psl., gaunamas pas autorių (Ka
zys Ališauskas, 7312 S. Washte- 
naw Avė., Chicago, III. 60629), 
kaina 12.00 dol.

Veikalo autoriaus žodyje skai
tome: “Nepriklausomoje Lietu
voje kovų dėl Lietuvos nepriklau
somybės istorijos nebuvo parašy
ta, nors istorijos žurnaluose buvo 
nemažai spausdinta atskirų kau
tynių aprašymų ir atsiminimų.” 

Vientisinio nepriklausomybės 
kovų aprašomojo veikalo, ypač 
dabar, išeivijoje labai pasigenda
ma. Jaunoji lietuvių karta turi di
delį norą sužinoti, kaip Lietuva, 
būdama maža ir kariškai nepasi
ruošusi tauta, iškovojo sau lais
vę. Kovomis dėl Lietuvos nepri- 
klausomlbės domisi ir plačioji 
mūsų visuomenė. Tatai skatino 
buvusius nepriklausomos Lietu
vos karius, ypač nepriklausomy
bės kovų dalyvius, aprašyti ko
vas ir išleisti atskiru veikalu.”

Ir pirmasis nepriklausomybės 
kovų tomas yra tikrai įspūdingas, 
nors jame liečiama dar tik mūsų 
kariuomenės kovos su rusais-bol- 
Ševikais ir bermontininkais. Rei
kia laukti ir antrojo tomo — ko
vų su lenkais istorijos. Tada vėl 
išeivijoje bus padarytas didelis iš
liekančios vertės darbas.

Šio pirmojo tomo turinys skirs
tomas į tris didžiuosius skyrius, o 
šie vėl į skyrelius ir poskyrius. 
Pirmoji dalis — Pakeliui. į laisvę: 
Lietuva ir lietuviai pirmojo pa
saulinio karo metu; Lietuviai ka
riai I pasaulinio karo metu; Lie
tuvos kariuomenės steigimas Vii-, 
niuje; Lietuvos vyriausybės su
darymas; Tautinės mažumos Lie- 
tuvoje; Sovietų Rusija; Lietuvos antraulcinis turi 
vyriausybes veikla, persikėlus p 
Kauną; Kariuomenės dalių stei
gimas įvairiose Lietuvos srityse; 
Vokietijos susitarimas su Sovietų 
Rusija dėl kariuomenės pasitrau
kimo iš Rusijos teritorijos. Antro
ji dalis — Kovos su bolševikais: 
Kovos bolševikų invazijos pra
džioje; Žemaičių žemėje. Bolševi
kai Vilniuje; Pakartotinas Uk
mergės puolimas; Lietuvos ka
riuomenės persitvarkymas. Stam
besnių prieš bolševikus karo 0- 
peracijų pradžia; Rytų Aukštaiti
joje, Zarasų operacija; Kariuome
nės tarnybos; Lietuvos taikos su
tartis su Rusija. Trečioji dalis— 
Kovos su bermontininkais: Ber
montininkų atsiradimas Lietuvo
je; Lietuvos vidaus padėtis; Gen. 
H. A. Niesselio misija Pabaltijy
je; Karinių veiksmų pradžia prieš 
bermontininkus; Atskirų dalinių

.........

š'aip grupinėmis nuotraukomis. 
Jų tarpe tačiau pasigendame ano 
meto kariuomenės kasdieninio 
gyvenimo, karių apmokymo, ir 
pačiame fronte darytų nuotrau
kų. Todėl savo turiniu dinamiš
kas veikalas nuotraukose išėjo ga
na statiškas. O ano meto fronto 
ir net kautynių nuotraukų nesun
ku buvo rasti ir čia pat Chicago
je, pvz. kad ir Broniaus Kviklio 
archyve. Tik ar šitas priekaištas 
kreiptinas j knygos autorių ar į 
knygos redaktorių Praną Čepė
ną? Esame linkę manyti, kad į 
redaktorių, nes Prano Čepėno 
anksčiau redaguotasis leidinys 
“Lietuvos Universitetas” serga 
taipgi ta pačia nuotraukoms dė
mesio neskyrimo liga.
• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 1972 
m. spalio mėn. Nr. 9. Lietuvių 
jėzuitų leidžiamas religinės ir 
tautinės kultūros mėnesinis žur
nalas. Redaguoja Juozas Vaišnys, 
SJ. Redakcijos ir administracijos 
adresas: 2345 W. 56th St., Chica
go, III. 60636. Metinė žurnalo 
prenumerata 5 dol.

Numeris aktualus, liečiamos 
mūsų čionykštės visuomeninės, 
religinės ir aplamai kultūrinės 
temos. Ypač vertinga yra iš įkal
bėtos juostos paimta ir čia at
spausdinta prof. Antano Salio 
paskaita, parengta Jaunimo kon
gresui prieš pat profesoriaus mir
tį. Naujų knygų aptarimuose šį 
kartą Dalia Kučėnienė rašo apie 
Vytauto Alanto romaną “Amži
nasis lietuvis”. Recenzija yra 
daugiausia tik romano turinio 
epizodų atpasakojimas, atseit — 
kone išankstinis skaitytojui visko 
atskleidimas. Manytume, kad 
recenzija turėtų būti daugiau pa
čios knygos vertinimas, jos ke-' 
liamų problemų svėrimas, o ne

Mi®

Šaulys (iš ciklo “Zodiako ženklai”)M. K. Čiurlionis

MIRTINGO ŽMOGAUS IR 
NEMIRTINGU DARBU ARTUMOJE

KUN. DR. IGNAS URBONAS

bandė

Astronomija mums sako, kad 
yra žvaigždžių, kurios, ir užgesę, 
dar šimtmečius šviečia. Tokių 
žvaigždžių yrą ir žmonių pasau
lyje, žmonių, kurie yra mirę, bet 
jų kūrybos ir mokslo darbai šimt
mečius šviečia. Tarp jų bus ir 
prof. Zenonas Ivinskis, kurį čia 
norime prisiminti ir pagerbti. Jis 
užgeso, bet jo istorijos mokslo 
darbai ir jo asmenybė ilgai dar 
mums švies. Taip kaip šviečia 
istoriko Simano Daukanto var
das.— jau šimtą metų.

Simonas Daukantas
tiesti pirmuosius Lietuvos istori- 

I jos mokslo takus tamsioj vergijos 
naktyje. Ir kada jis 1864 
gruodžio 8 d. buvo lydimas į Pa- 

■ pilės kapus, tai procesijoje buvo 
1 • MŪSŲ ŽINIOS, 1972 m. tik: berniukas su žibintuvėliu ir 
I spalio mėn. 22 d. Nr. 19. Chica- kryžium, kun. Ignas Vaišvila ir 
1 gos lietuvių jėzuitų veiklos biule- trys senutės. Tos šaltos dienos 
tenis. Leidinys dvisavaitinis. At
sakingasis redaktorius Alg. Kezys, 
SJ. Biuletenį redaguoja Danutė 
Vakarė, 7114 S. Talman Avė., 
Chicago, III., 60629. Administ
ruoja P. Kleinotas, SJ. 2345 W. 
56th St., Chicago, ILL., 60636. 
Biuletenis siuntinėjamas visiems 
lietuvių jėzuitų rėmėjams, besi
domintiems jų veikla ir prisiun- 
čiantiems savo adresą. Tai puoš
naus formato, gausiai iliustruo
tas, M. Morkūno spaustuvėje 
spausdinamas leidinys. Anot 
“Mūsų Žinių” redakcijos ir ad
ministracijos, tai “leidinys, kurį 
su kiekvienu nauju numeriu sten
giamės tobulinti ir kuo estetiš- 
kiau išleisti. Mūsų Žinios turi

m.

Latviai apie Aloyzo
Barono noveles

vėjas su sniegu greit užpustė jo 
kapą, atrodė, kad laikas užpustys 
ir jo vardą. Bet ne! Jo vardas 
prašvito ir po šimto metų dar 
šviečia.

Zenonas Ivinskis jau šių dienų 
masto istorikas ir mokslininkas, 
kuris plačiau prasiveržė į Vakarų 
Europos universitetus, Vakarų Is
torinius šaltinius ir Vakarų Eu
ropos istorikų kongresus. Gausus 
jo istorinių raštų palikimas. Ir 
kada jis 1971 m. gruodžio mėn. 
buvo lydimas j pareinio kapus 
Bonnoje, tai procesijoje jau ėjo 
—Bonnos universiteto atstovai ir 

didelis būrys lietuvių su lietuviu 
vyskupu — Antanu Deksniu — 
priešakyje. Tarp kitko, jis buvo 
palaidotas kapuose, kuriuose ant
rojo pasaulinio karo metu yra pa
laidotas vienas lietuvis karys. 
Simboliškai — Ivinskis atsigulė 
prie žuvusio lietuvio kario — lyg 
Lietuvos istorijos mokslo karys ir 
kankinys.

Sakau kankinys, nes kaip lie
tuvių tautą taip ir Lietuvos is
toriją lydi didelė tragedija. Isto
riją mums rašė svetimieji: rusai, 
lenkai ir vokiečiai. Ir reikia būti 
angelu, kad svetimasis liktų ne
šališku. Deja, jie ne tik nebuvo 
angelai, bet kai kurie iš jų ne
sugebėjo būti net teisingi žmonės. 
O kai kurie jų mūsų dalį istori
jos visai pasisavino. Todėl lietu-

(Atkelta iš 3 psl.) 
tai kartu yra moralinė kova dėl 
savo gyvenimo tvirtų principų, 
kurie dažnai prieštarauja tautiš
kumui. Išdavoje — vienišumo 
negailestingumas.
' Ši mažoji knygutė, trumpas A. 
Barono darbų skerspiūvis, at
skleidžia jo meno būdingus bruo
žus — lyrizmą, kuris ryškus kal
boje ir vaizduose, ir realizmą, ku
rį matome charakteriuose ir jų 
veiksmuos, aštriai besivystan- 
čiuos prieštaraujančiose proble
mose, nukreiptose į moralinius 
klausimus.

Charles Angoff “Lithuanian 
Quartet” įvade pabrėžia šalia ly
rizmo ir Barono aštrųjį ir net 
kartųjį vaizdavimo pajėgumą. 
Barono novelės parašytos su įsi
jautimu į lietuvio žemdirbio ir 
išeivio gyvenimo sunkenybes, 
kurios ir mums gerai žinomos.

Vertime latvių kalba yra gera, 
kaip tai sugeba padaryti balto- 
logas Zarinių Janis. Pagirtinas 
yra jo ypatingų latvių žodžių 
vartojimas. Tačiau reikėjo varto
ti latviškus žodžius tarptautinių 
žodžių vietoje, pvz., ulceris, sen
timentas, nostalgija, generacija ir 
kt.

Negalima nepaminėti ir kai 
kurių klaidų, kurių leidykla ga
lėtų išvengti, tolimesnes knygas 
leisdama. Kadangi novelės yra 
perspausdintos iš Trijų Vartų 
surinkto teksto, reikėjo dar kar
tą perskaityti šių tekstų atspau
dus, kad neliktų tų pačių klaidų, 
kurios pasitaikė Trejuose Vartuo
se (pvz., Trejų Vartų 24 nr. 51 
p. ir šios knygutės 70 p. 3—4 ei
lutėje iš apačios, kur, atrodo, ko
kia nors eilutė praleista, nes sa
kinys nesuprantamas. Be to, yra 
ir keletas korektūros klaidų. Tuš- 
čiąjj lapą knygos pabaigoje bu
vo galima užpildyti platesne in
formacija, bent jau ten išspaus
dinant Barono veikalų bibliogra
fiją, kuri čia duodama aplanko

viduje, o aplankas dažnai nusi
dėvi ir yra numetamas. Kiekvie
nu atveju tuščias lapas reikėtų 
dalykiškai išnaudoti.

Knygos aplanką piešęs Kazys 
Veselka dekoratyviai ir ab
strakčiai linijų judesiais tarsi iš
reiškė gyvenimo kelių greituosius 
posūkius.

Būtų miela skaityti latviškame 
vertime ir kurį nors A. Barono 
romaną.

(Iš mėnesinio žurnalo ”Dau- 
gavas Vanagi" 1972 m. Nr. 4).

Vertė A. Bit.

ATRADO LEUKEMIJOS 
VIRUSĄ

Pietų Floridos universitete dės
tąs kanadietis profesorius J.B. 
George Kwapinski paskelbė atra
dęs leukemiją sukeliantį virusą.

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

SKAMBINTI RE 7-9615

to- 
tik 
jo

WAGNER & SONS
Typewriters Adding Machines 

Checkwrltors 
Nuomoja Parduoda—Taiso
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 50 m. patikimas patarnavimas

ypatingą paskirtį — dokumen
tuoti mūsų tarpe vykstančią tau
tinę, kultūrinę, religinę ir orga
nizacinę veiklą. Ši dokumentinė 
medžiaga ir įvairios iliustracijos 
iš jaunimo ir visuomenės veiklos 
liks mūsų archyvuose kaip isto
rinis faktas ateities kartoms”.

vių tauta laukia istoriko, kurį ga
lima būtų pavadinti — Tautos 
istoriku. Istoriko, kuris ant istori
nių faktų uždėtų lietuvių tautos 
kūną. Visi tikėjome ir laukėme, 
kad prof. Ivinskis taps tuo mūsų 
lietuvių tautos istoriku. Deja. Si
monas Daukantas, belauždamas 
lietuvių tautos istorijos pirmuo
sius ledus, pats palūžo, nesuspė
jęs atlikti savo darbų; Teodoras 
Narbutas sulaužė savo plunksną 
prie “Liublino unijos”, jo Šaurų 
dvarelį sudegino rusų kareiviai ir 
jo sūnus Liudvikas žuvo mūšy
je; o Zenonas Ivinskis, parašęs tik 
pirmąjį Lietuvos istorijos tomą, 
dar žydinčiame savo amžiuje, 
taip pat užgeso. Jie visi yra mūsų 
tautos istorijos kankiniai ir 
žvaigždės, kurios stipriai šviečia 
lietuvių tautos vergijos ir jos is
torijos nelaimių naktyje.

Zenonas Ivinskis mums švies 
ne tik kaip tautos istorikas, bet 
ir kaip labai humaniškos asme
nybės žmogus. Kaip labai mielas, 
draugiškas ir socialus žmogus. Jis 
mylėjo Dievą ir žmones. Gal 
dėl jis neturėjo ir priešų, o 
draugus, kurie varžėsi dėl 
draugystės.

Ivinskis mums švies ir savo 
meile Lietuvos istorijos mokslui 
ir lietuvių tautai. Dėl jų, kaip ir 
Simonas Daukantas, visą gyveni
mą dirbo ir kovojo.

Todėl Zenono Ivinskio liūdi 
ne tik jo šeima, ne tik lietuvių 
istorikų šeima, ne tik lietuvių 
Fronto Bičiulių šeima, ne tik 
ateitininkija, bet ir visa lietuvių 
tauta. Su šiuo liūdesiu jo mirtis 
įpareigoja visus lietuvius istori
kus baigti jo “Lietuvos Istoriją” 
ir perduoti jaunoms kartoms Lie
tuvos istorijos meilę.

Jo mirties fakto akivaizdoje, 
mes kreipkime savo širdis ir mal
das į gerąjį Dievą, Dievą — kurį 
Zenonas Ivinskis taip nuoširdžiai 
tikėjo ir jo artimo bičiulio An
tano Maceinos liudijimu —su 
visom liaudies tradicijom mylė
jo. Prašykime, kad už jo meilę 
Dievui, Lietuvos istorijai ir žmo
gui — Dievas jį apdovanotų savo 
amžinaja meile.

Prof. Zenonas Ivinskis mirė, 
nebaigęs savo didžiausio veikalo 
“Lietuvos Istorijos”. Mykolas An
gelas, didysis menininkas, prieš 
savo mirtį pažvelgęs į jo kamba
ryje stovinčią nebaigtą savo “Pie
tą”, tarė: “Žmonės, miršta, bet 
jų mokslo ir meno kūriniai, nors 
ir nebaigti, liks nemirtingi...”

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd. — 581-4111 I

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa- į 
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, ritinote 60629Teleį PRospect 6-8998 į

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturera

(Pamokslas, pasakytas prof. Zenono 
Ivinskio mirties minėjimo Mišiose 1972 
m. lapkričio 5 d. lietuvių jėzuitų kop
lyčioje, Chicagoj).

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

TeL Virginia 7-7258 - 59

DAUGĖJA GYDYTOJŲ
Šiais mokslo metais atidarytos 

trys naujos medicinos mokyklos 
JAV-se. Ateinančiais mokslo me
stais bus atidarytos dar dvi ir tada 
JAV-se veiks 113 medicinos mo
kyklų. Šių metų birž. mėn. me
dicinos studijas baigė 9,551 medi
kai — net 577 daugiau negu 
pernai metais. 1971 metais medi
cinos mokyklos JAV-se turėjo 
12,361 studentą. Šių metų pra
džioje JAV-se buvo 345,000 gydy
tojų: vienas gydytojas 612 gy
ventojų.

FLORIDOS PAMARIAIS 
ATEINA RUDUO

Juno Beach, Florida 83408
žiema Floridoj tiktai turtuoliams. 

Nori aplankyti ir pažinti Floridą, at> 
važiuok ruden) arba vBlyvą pavasarį.

| Kainos Floridoj tos pačios Iki gruo
džio rnSn. 1 d. kaip vidurvasaryje. 

' Kortfil nepasinaudoti?
i Tomkų vaaarvietS SAPPHIRE 8EA 
' adresas yra

ALA 700 Ooean Drive, Juno Beach, 
Nortli Paini Beach, Florida 88408, 
305-844-3388

KALĖDINIAI SIUNTINIA11972
Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris speci* 

liai parinktus siuntinius iš tokių daiktų, kurie labiausiai 
yra reikalingi Lietuvoje ir bus tikrai naudingi Jūsų gimi
nėms.
Mišrus Kalėdinis 1972.

Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, 
itališkas vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, vil
nonės angliškos vyriškai eilutei medžiagos, vilnonė medžia
ga sijonui, 3 jardai specialios storos crimplene medžiagos 
moteriškai eilutei, puikus vyriški nailono marškiniai arba 
bliuskutė, 1 dėžė šokoladinių saldainių ir 20 angliškų ge
riausios rūšies cigarečių. $125.00.
Moteriškas Kalėdinis 1972.

Komplektas moteriškų nailoninių apatinių, arba vilno
nių, gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai 
sunkios crimplene medžiagos moteriškai eilutei, gražus mo
teriškas megstukas, 3 jardai vilnonės apsiaustui medžiagos, 
crimplene medžiaga suknelei. $115.00
Maisto siuntinys 1972.

j/o sv arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausių baltų mil
tų, 2 sv. ryžių, J4 sv. kvepiančių pipirų, 1/4 sv. lapelių, 14 
sv. geriamo šokolado, 1 dėž. nescafes, 1(4 sv. razinkų, lįį 
sv. maišytų džiovintų vaisių, 1 sv. šokoladinių saldainių 
$35.00

Taip pat, dedame į šiuos arba kitus Jūsų rūbų užsa
komus dalykus, kurie Lietuvoje yra labai naudingi ir ver
tingi. >

Dirbtinio mink kailio paltui viršus $40.00., nailoninio 
kailio paltui, viršus $25.00., vyriški arba moteriški nerti
niai $15.00, vilnonės skarelės $5.00., Nailono lietpalčiai 
$12.00., nailoniniai marškiniai $9.00., vilnonės arba nailoni
nės kojinės $2.50.

Taip pat priimame užsakymus: auto mašinų, moto
ciklų, dviračių, televizijos aparatų, šaldytuvų ir t. t.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

■ III '

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS )

421, Hackney Road, Londonu E. 2.į England
Telef. — OL 739 8734

CRANE SAVINGS 
till LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEVVICZ, Pres.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

I♦

I

Naujas aukitas diri- 
tnveatavimo m skalia* 

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 1S D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
Dividendai mokami Bausto ir liepos mėn. 31 d 

PIRMAD. ir KETVIRTAD............• V. r. iki • V.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD..............• ▼. r. lkl t v. V.

8B1NTAD I », i UU 11 t. 4 - TraASad. uManrta.
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Anglijos lietuvių 
dailininkų paroda 

Chicagoje
Paroda bus atidaryta Čiurlio

nio galerijoje gruodžio 2 d- 7 vai. 
vak. Ją ruošia Anglijos Lietuvių 
klubas Chicagoje. Parodoje daly
vaus šeši Anglijos lietuviai dai
lininkai. Malonu, kad Čiurlionio 
galerija tampa viso laisvojo pa
saulio lietuvių dailininkų susiti
kimo su visuomene vieta. Jau ne 
kartą čia svečiavosi Australijos, 
Kanados, Europos lietuviai daili
ninkai.

Dabar vėl bus gera proga me
no mėgėjams pamatyti Anglijos 
lietuvių dailininkų kūrybą.

H

y

V:

Šiandien Chicagoje vakaras 
su Vaičiulaičiu

Kasmetinėje savo literatūros 
vakarų serijoje, skirtoje vienam 
ar kitam mūsų rašytojų, ateiti
ninkų meno draugija “Šatrija”, 
Chicagos lietuviškajai visuome
nei šiandien įprastoje Jaunimo 
centro didžiojoj salėj rengia va
karą, skirtą Antanui Vaičiulai
čiui. Pats rašytojas skaitys savo 
spalvingą kūrybą, kalbės apie 
savo gyvenimo literatūrinę patir
tį, pailiustruodamas visa tai įvy
kių ir atsiminimų detalėmis.

Vienas ryškiųjų mūsų jauno
sios kartos literatūros kritikų: 
prof. d r. Rimvydas Šilbajoris, ku
riam, šnekant apie literatūrą, žo-,
džių po kišenes ieškoti nereikia, Oskaras V M lašius tarp- 
kalbės apie Vaičiulaičio kūryba tautiniuose'poezijos pusią- 

\rinanc crolmo ir natri r- • •
I piuos

Vienas iš JAV plačiau žinomų 
literatūros žurnalų“Quarterly Re- 
view of Literature” (26 Halet i 
Avė., Princeton, N.J. 08540) dvi-' 
gubame šių metų numeryje (Vol. 
XVIII, Number 1-2, 2.50 dol.), 
skirtame rinktinei šio amžiaus 
pasaulio poezijai, šalia vokiečio 
Paul Celan, rusiškai rašiusio ir 
bolševikiniam ištrėmime miru
sio žydo Osip Mandelštamo ir 
kt. anglų kalbon išverstos kūry
bos, šiame (256psl.) žurnalo to 
me randame 8 puslapius, ir Oska
ro V. Milašiaus eilėraščių. John 

, Peck iš prancūzų kalbos anglų 
kalbon čia išvertęs O.V. Mila
šiaus “Le roi Don Luis”, “Quand. 
eile viendra”, “L’Etrangere”, ir 
ištraukas iš “Cantiųue de la Con- 
naissance”. Vertėjo rašytam įva- 

i de sakoma, kad O.V. Milašius 
• buvo Paryžiuje Lietuvos diplomą 
- tas po pirmojo pasaulinio karo, 

gi minint jo raštų temas ir žan
rus, pastebima, kad Milašius 
prancūzų kalba yra paruošęs ir 
lietuviškų pasakų rinktinę kny
gą-

Latvių knygos Frankfurto 
mugėje

torė, režisierė, su kuria susitikimo , 
popietė, Lietuvių moterų federaci-, 
jos Chicagos klubo ir Tautinių na
mų rengiama, įvyks rytoj (lapkri
čio 19 d.) 4 vai. popiet Tautiniuois 
namuos, Chicagoje. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti.

AKADEMINĖS

pobūdį, vidaus gelmę ir pavir
šiaus blizgesį.

Du būdingi Antano Vaičiulai
čio raštų gabalai bus inscenizuoti 
aktorių, kurie jau ne kartą yra 
parodę šios rūšies stebuklus: Stasė 
Kielaitė, Laima Rastenytė, Leo
nas Barauskas ir Jonas Kelelius. 
Malonių staigmenų bus ir šio va
karo jų pastatymuos. Daina pro- 
gramon įsijungs ir solistė Pruden- 
cija Bičkienė. Vakaro su Vaičiu
laičiu Jaunimo centre pradžia 
vai. 30 min. vak. šiandien.

Jauno dailininko 
rimta pradžia

Čiurlionio galerijoje, Chicagoj, 
šiuo metu vyksta jauno mūsų 
dailininko Andriaus Baluko dar
bų paroda. Iš viso parodoje išsta
tyta apie 60 darbų. Bendrojo te
mų pobūdžio ir technikos atžvil
giu kataloge jie suskirstyti į šiuos 
skyrius: Žvilgsniai, Objektai, Su
dėtiniai projektai, Technologi
niai projektai, Ankstyvesnės stu
dijos, Procesai, Paviršius, Kali
grafija. Paroda labai įdomi temų 
ir technikų įvairumu. Ne vienoje 
vietoje galima grožėtis ir linijos 
švarumu, ir spalvos neiškankintu 
laisvumu, ir labai konstruktyvia 
kompozicija. Tai ne pokštų krė
timas, o rimta kūryba, kurioje 
atsispindi neatkištinis jauno dai
lininko darbas, rimtos studijos, 
žodžiu — visa tai, kas jaunam 
dailininkui gali užtikrinti kūry
bingą ateitį, jeigu tik tuo tvirtu 
darbo žingsniu bus einama prie
kin. Parodą dar galima lankyti 
šiandien ir rytoj nuo 11 vai. ry
to iki 9 vai. vakaro.

Gen. St. Raštikio 
atsiminimų pristatymas 

ir įdomi paroda
Akademinės skautijos leidyk

los neseniai išleisto trečiojo gen. 
St. Raštikio atsiminimų tomo pri
statymą Chicagos visuomenei 
ruošia Akademinės skautijos Chi
cagos skyrius, susitaręs su A. S. 
leidykla. Jis įvyks šį sekmadienį, 
lapkričio 19 d., 3 vai. popiet 
Jaunimo centro naujuose pasta
tuose. Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas prof. dr. Vytautas Var
dys. Jis skaitys paskaitą apie lie
tuvių išeivių memorialinę litera
tūrą, kurios metu tinkamai įver
tins ir gen. St. Raštikio atsimini
mus.

Dr. T. Remeikis aptars visą 
eilę svetimų kraštų paskelbtų do
kumentų, liečiančių generolą 
Raštikį. Red. Bronius Kviklys yra 
pasižadėjęs suruošti nepriklau
somos Lietuvos karinės spaudos, 
knygų, dokumentų, karinių ženk
lų ir panašios medžiagos paro
dėlę. Beveik visa ši medžiaga bus 
■paimta iš jo sukaupto archyvo.
MIRĖ VERTIKALIAI KYLAN

ČIO LĖKTUVO IŠRADĖJAS 
Harley Dorman, vertikaliai 

aukštyn kylančio lėtkuvo išradė
jas, o taip pat autorius kitų tech
nikos išradimų, pvz. automatiškų 
krypties rodiklių automobiliuose, 
mirė turėdamas -87 m. amžiaus.
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leidimą. Čia buvo Latviešu Avi
žų pirmojo meto antraštinis la
pas su data 1822 (Nr. 1—52), 
čia pat rodant K. F. Vatsono, J 
Kr. Voldemaro ir kitų pirmųjų 
redaktorių atvaizdus. Toliau se
kė dabar tremtyje leidžiamieji 
laikraščiai — Laiks, Londonas 
Aviže, Australijos Latvietis, Lat
vija, Latvijas Amerika ir Briviba. 
Atskirai buvo išstatyta Jaunako 
Zinu 1940 m. birželio 17 ir 18 d. 
ir Tėvzemes 1945.XI. 18 numerių 
puslapiai. Afišų stulpo viršuje 
stovėjo užrašai: “LETTISCHE 
PRESSE — LATVIEŠU PRESE 
—LATVIAN PRESS — 1822 — 
150 —1972”. Šio stendo laikraš
čių sugrupavimas buvo rodomas 
ir vokiečių televizijoje. Iš latvių 
knygų pasaulio parodoje buvo 
rodomi — 135 autoriai, 158 ant
raštės ir 212 leidiniai. Dauguma 
knygų išleista po 1968 metų. Pa
rodos pastarąją spalio 3 dieną 
Frankfurto mugės direktorius 
Zigried Taubert latvių stendo

Ryšium su latvių laikraštijos lankytojų knygoje įrašė: “Frank- 
150 metų sukaktimi 24-oje Frank- furto knygų mugės tikslas yra 
furto prie Maino (V. Vokietijoje) suteikti šio pasaulio kraštams ir 
knygų parodoje (mugėje) vyku- tautoms galimybę įdėti savo įna- 
sioje IX.28-X.3 ir vėl buvo įreng- šą taikingam bendradarbiavi- 
tas latvių knygų stendas (po 4 mui. Tikiu, kad šių metų paro- 
metų pertraukos) iš tremtyje iš- da šį tarptautinį siekį yra pasie- 
leistų knygų bei periodinių leidi- kusi”. Frankfurto knygų mugė 
nių, ypač iškeliant periodikos. buvo gausiai lankoma. Al. T.

I Kunigas K. Pugevičius kalbės netoli Nevv Yorko esantį ūkį ,kur neramumą į patogiai laiką lei- 
apie lietuvišką veiklą universitė-. gyvena 65 neturtingieji ir bena- ūžiančias širdis”.

miai. Ji yra parašiusi savo atsimi
nimus: “The Long Loneliness”, 
o taip pat knygą apie katalikų 
darbininkų sąjūdį: “Loaves and 
Fishes”. Apie ją Notre Dame uni
versiteto prezidentas Hesburgh 
yra pasakęs: “Ji neša patogų gy
venimą nelaimingiesiems ir neša

‘ tuose. Dr. Jokūbas Stukas praves 
diskusijas: apie “Lietuvišką kul
tūrą ir Mass Media”. Valdema
ras Sadauskas nagrinės lietuviškų 

i atstovybių Tikimą. Romas Saka- 
gailcs dolskis perteiks suvažiavimui sa- 

, vo asmeniškus įgūdžius, orga
nizuojant ir pravedant antrą Pa
saulio lietuvių .jaunimo kongresą.

Vakarinės - meninės progra-fl 
mos bus įvairios. Qąlyvausimę ne|. 
t’k šokiuose kas vakarą, bet ir iš- Į j 
girdime Vyrų oktetą iš Clevelan-1 | 

I CHICAGOS AKADEMIKŲ do. Ii
SKAUTŲ SPŪDŽIO ; ' |

metine Švente įvyks gruodž.1 lankyti į šį suvažiavimą. SAI.SS 
mėn. 9 d.. Jaunimo Centre, Ip““ valdJJ,a laalia 8ausaus , 
5620 S. Caremon!. Bilietas " ak,y'a“ “y™™ ? j

m. vmi^a u se, simp0slumuo3ej diskusijose ir!’
galima įsigyti per valdybas taip pat šokiuose. Centro valdy- .

ir narius. , ba laukia, kad studentai atva
duotų į suvažiavimą su konkre- 

———————— - č;om idėjom, liečiant LSS veik-
mų gamintojo Jono Meko rodo ; los pagyvinimą ir pagerinimą, 
studentijos dėmesį dviem skirtin- 

jw j giems lietuviško pasaulio klausi
mams: politikai ir meninei kūry
bai.

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto pirmininkas dr. K. Valiū
nas ir Altos atstovas nagrinės Lie
tuvos laisvinimo reikalus ir stu

dentijos įsijungimą į šią veiklą.
Jonas Mekas suvažiavime apibū
dins lietuviškos filmos situaciją 
pasaulyje. Jo vadovaujamas filmų 
festivalis paaiškins, kodėl lietu
viškos filmos pradeda laimėti 

i premijas tarptautinėse varžybo
se. Tai filmos, kaip “Šimtamečių 
godos” ir kitos, kurios bus de
monstruojamos per suvažiavimu-

PROŠVAISTES
(Atkelta iš 8 psl.) 

praktiškai nustatytų

apims

džiai 
šiam reikalui.

Suvažiavimo r.rograma 
aktualius klausimus, dominan
čius ne vien studentiją, bet taip 
pat ir plačią lietuvių visuomenę. 
Pakvietimas dr. Valiūno bei fil-

Kreipkite klausimus i SALSS 
Suvažiavimo komiteto būstinę: 
Vytautas Žagarskąs, 18050 Neff 
Road, Cleveland, Ohio 441199 
tel. 216-481-1562.

RAŠYTOJAI DOROTHY DAY 
75 METAI

Amerikietė rašytoja Dorothy 
Day sulaukė 75 m. amžiaus. Ji 
gimusi protestantų šeimoje, buvo 
nukrypusi j marksizmą, tačiau 
vėliau, dramaturgo O’Neill bei 
poeto Francis Thompson povei
kyje, tapo katalike. Ir dabar ji te- 
beredaguoja darbininkų laikraštį 
“Cątholic ,Worker” bei globoja

—--------
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

80% iki 50% nuolaida
Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai
SQUTHWEST FURNITURE
6200 S. Uestcrn _ Tel. GR 6-4421

HIGH RATES
c: Per
r Annim

Passbook 
Accounts

Per Annum 
$1000 or more

Certificates
1 year min.

PAID OUARTEBLV

$5000 or more 
Certificates

BRIGHTON^ yearmln
SAVINGS & LOAN ASS’N

— AT —

HIGHEST RESERVES

4071 Archer Avenue 
Chicago, IU. 60632
TEL — LA 3 ■ 8248

(West of California Avenue)

v)nnuu>

5%%
Per Annum 

Investment
Bonus 

Certificates

MES TEBEMOKAI^
6% uz 2 Metų 

Certifikatus
(Minimum $5.000)

5¥4 % už 1 METŲ CERTIFIKATUS (Minimum $1 000
Open Mon 9-8: Tues Thurs Fr 9-5: Sat 9-1 t’loseri Wed

SAINT
ANTHONY 

SAVINGS

1447 So. 49lh Court 
Cicero, III. 60650 
TEL. — 056-6336 
Joseph F. Gribauskas.
Executive Secretary

Kas tik turi gerą skonį, 
viską perką pas Liepom

L I E P 0 N I S
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

FURNITURE CENTER, INC.
Marųuette Pk., 6211 So. VVestern — PR 8-5875

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 0:30. Kitom dienom 
nuo 9:00 iki 6:00 vai. vak. Sekmad atdara 12 v. iki 5 v. popiet

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiniiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiMi

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252
* DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS ER TAISYMAI 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

tHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituiiiiiiiiuiiiiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiiuiimtimiiiittiMHHimiU'

i

8EA1TLF. WASH. 98103 
1612 N. Sflth Street 

ME 8 - 1853

OLEVEIAND, Omo 44119
787 Kast 185th St 

488 - 1836

WORCESTER. MASS. 01604
82 Harrison Street 

617-708-3347

PARMA. OfflO 44184 
5482 Statė Road 

749 . 3033

HARTFORD, CONN. 06103 
11 Oharter Oak Avė. 

249-6255

VTNELAND. N. 3. 08360 
Paristi Hali

Weet Avenue
609-691-8423

NEW BRITAIN, CONN. 06052
97 Shuttle Meadow Avenue 

Tel. 224-0829

DETROIT, MT<7R. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560

HANSAS CITY. HANSAS 66102
18 South Bethany

AT 1 -1757

MIAMI. FLORIDA 38138 
6405 BLscayne Boulevard

FR 9-8712

ROCnERTFR. N. Y. 14621 
683 Hndson Avenue 

BA 5.5923

LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Sunset Blvd.

213-382-1568

CHICAGO. ILL. 60622 
2242 W. Chicago Avenue 

BE 5 - 7788

ELIZA BETH. N. .TERSEY 07201 
956A Ellznbcth Street 

201 — 354-7608

MINNEAPOL1S, MINN. 55418 
2422 Centrai Avė. N. E.

(612) 788-2545

PHTLADELPH1A PA. 19128 
1018 N. Marshall Street 

WA 5-8878

SO. BOSTON. MASS. 02127 
890 Weet Broadway 

AN 8 - 8764

HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos. Onmpnu Avenue 

365 - 6350

SAN FRANOISOO. CAL. 94122 
1236 — 9th Avenue 

LO 4-7981

SOUTH R1VER, N. 3. 08882
168 Whitehead Avenue 

201 — 257-2113

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
8814 W. ZSrd PLACE Tel Virgiui* 7-6671
8424 W. 69tb STREET M REpublic 1-12U
11028 8oathwest Hlghw*y Pato* fflha QL Tel. 914-441*

VASAITIS — BUTKUS
1446 8- 50th AVĖ. CTCERO. ILL Tel OLympic V1OO>

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Uetarią Laldotuvtų Direktorių Asoclacljoe Nariai

PTTTSBUBGH. PA. 15222 
346 Third Avenue 

GR I - 3712

TRF.NTON. N. 3. 08611 
730 Liberty Street

LY 9-9163

mūsų skyriaus atstovą
VEIV YORK. N. Y. 10003 

101 First Avenue 
OR 4-3930

OMAHA, NFBR, 68107 
5524 So. 32nd Street 

731 - 8577

Mes padidinom mūsų štabų, kad galėtų greičiau išsiųsti 
paketus. Greitai siųskite savo paketus mums 

o mes viską sutvarkysime.

PAKETAI - DOVANOS
I TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA 

Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klientūrai 
40 metu egzistencijos tradicijose

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
klientų mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 
ir Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams 
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių -nuostatų 

kreipkitės į:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
PRISIJUNGĘ SU PODAROGIFTS, INC.

723 WALNUT STREET, PfflLADELPHIA, PA. 19106 
Phone (215) 935-3455

Atydos! Naujas adresas — New York Centrai Office: 
240 Fifth Avenue, Nevv York, N. Y. 10001 

tarp 27 lr 28 gatvių. Subivay iki 28th Street BMT, EE ir KR 
Busais Num. 1, 2, 5 ir 15

Telephone (212) 725-2449
arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių: 

Arba i bet kuri
BAI/HMORE. MT>. 2t224 

3206 Eastern Avenue
DI 2 - 2374

6845 SO. VVESTERN AVĖ.V- M1 "V
TRYS MODERNIŠKOS 

ĄIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpnbUc 7-86.01

P F r K U S >
MARŲUEITfc FUNERAL HOMF

- TĖVAS IR JONUS-
TBY8 MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 We«t 7lst St Telef. GRovehill 6-2345-6 
• 410 S. 50th Avė., Cicere TOwnhall 3-2108*06

AIKftTt AUTOMOBILIAMS STATYTI

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DAIMID 

L•I d•t u v l y Direktoriai 
Trys Moderniikot Koplyčioj 
4330 South California Avonuo

Telefonai: LA 3-0440 u LA 3*9052
4606-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

PETKAS BIELIŪNAS
4348 8 CALIFORNIA AVĖ Tel LAfayette 8-3571

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 8. LITUANICA AV* TeL YArda 7-8461

POVILAS L RIDIKAS
4354 8 HALATED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F, RUDMIN
$819 8. LITUANICA AVB- Tel YArde 7-1188-1181
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AR PERIMAM LAISVES FAKELĄ IS KALANTOS!

Šiaurės Amerikos Lietuvių į 
studentų są’ungi s 

suvažiavimo programa
Ketv'rtadienis. lapkr. 23 d.

j 10:00 Registrac ja.
— Dienos metu :'Pool Partv — 
6:00 SUVAŽIAVIMO ATIDA

RYMAS.
— Paskaita: Kun. K. Puoev'čiųs. 

‘L’efuviška ve’kla umvers’tete”. i 
9:00 Susipažin mo vakaras.
— Šok’ai.
Penktadcn’s. lapkr. 24 d. 
10:00 Remstrac’ja

I 11:30 PIRMAS DARBO POSĖ- 
| DIS.

— Sąjungos orcan'zac'n’ąi klausi
mai. Referuoja A. Kalva’tis, R. Aukš
tuole <r V. Žanarskas.

2:30 PASKAITA.
— ‘Lietuviška kultūra tr Mass Me- 

d’a”, Dr. J. Stukas.
3:30 PRANEŠIMAS.

> — ‘Lietuviu atstovybių l'kimas",
Voldemaras Sadauskas.

6:00 SIMPOZIUMAS.
- ‘‘ALT’os ir VLIK’o ryšiai su 

jaunimu” — Referuoja: Dr. K. Valiū
nas ir atstovas iš Altos.

Chicagos tautinis ansamblis “Grandis” stato Lietuvis kų vestuvių fragmentą Clevelande, lapkričio mėn. 18 
d. “Grandis” su įvairia ir spalvinga programa vasario mėnesį rengiasi koncertuoti Pietų Amerikoje

Nuotr. V. Noreikos

Katalikiškas universitetas ug- versti įvykiu Kalantos laidotu-i 
do studento visą asmenybę, ne ves net su skaudžiais naujais 
tik protą, bet ir dvasią. Jis iške- persekiojimais, kurie patraukė 
lia krikščioniškus idealus, nagri- pasaulinės spaudos dėmesį. Tain 
nėja krikščioniškumą ir jo įgy- pat savo pareigą jaučia stnden- 
vendinimo būdus. Krikščionio tai čia — laisvajame pasauly, 
pareigos visuomenėje vra aiški- Tie studentai, kurie vra jautrūs 
narnos ne t ien žodžiais, bet ir 
pavyzdžiais.

Notre Dame universiteto re
zidentas kun. Theodore Hes- 
burgh ne tik atseka kimijrvsVs 
pareigas, bat ir d’rba dvidešimtv 
svarbiu kom’s’-iu ir yra Ameri
kos Civiliniu tefau komisijos 
pirmininkas. Neseniai, kalbėda
mas universitete, kun. Herburgh 
minėjo, kad Civilinių teisių ko-

darbo reikalavimus aiškiausiai 
supranta. Lietuvių pasipriešini
mas rodo, kad ta išorinė veikla 
gimė pačiose sielos gelmėse ir 
ten skaudžiai tylėjo, gulėjo širdy 
dy ir prote, augo ilgus metus, 
kol vėl atsirado proga pasiro
dyti viešai. Jūrininko Simo Ku-

i

9:00 Šokiai
šeštadienis, lapkr. 25 d.
10:00 Registracija.
11:30 ANTRAS DARBO POSĖ

DIS.
2:00 LUNCHEON (Lietuviški pie

tūs).
— “Amerikos politika ir Pabalt'jos 

kraštai” — Kalbės atstovas iš Statė 
Department.
4:00 ĮSPŪDŽIAI IŠ II PLB - JK. 
Kalbės Romas Sakadolskis.

50:00 LIETUVIŠKU FILMU 
FESTIVALIS. Praves Jonas Mekas 
ir Romas Šležas.

9:00 CLEVELANDO VYRU 
OKTETAS - KONCERTAS.

10:00 ŠOKIAI.

Jaunimo peticija
AR JAUNIMAS ATLIEKA SAVO 

PAREIGA?

dešimtimi ar dviem, su tiek, kiek, 
jausdami pareigą, galėtume su
rinkti. Prisidėkime visi vieningai, 
kad nekiltų abejonių, ar 
mas atlieka savo pareigą.

jauni-

R. K.
I 
i 

kitų skausmui lr nelaimėm, aiš- ‘ 
kiai pamato, kad krikščioniškas| dirkos aiškiai teisme išdėstyti
broliškumas įpareigoja daryti, laisvos visuomenės bruožai liu
ką tik salima. kit:evvis paremti: dija, kad sąmoningas an'mžav i- 
įsisąmoninti ir dirbti d-'l tų masis teisybei ir tėvynės laisvei 
bendrų vertybių ir te’rin, dĄl ku-l privedė ji prie tragiškojo šuolio, 
ritu stokos kiti kenčia. Šaukdamasis teisme kunigo, Si
nti žmonėms, kam sl’prAžis’ ’ie- mas prisipažino, kad jis yra gi- 
tuviai persekioja™ i d-’ liai tikintis. Simas, Vilniaus ke-
ir tautiniu be’ va'stybimu H^a- turiasdešimt kunigų, kun. šeške- 
lų, studentai nntvs geriau sv- vičius. kun. Zdebskis ir 17,000

misijos pareiga vra saugoti visų I pranta tuos verivbini”s rvšius, peticija, pasirašiusių bandė iško- 
grupių teises, čia ūs paminėjo I kurie sniun°ia fauta. tuo pačiu [ voti žmonėms daugiau laisvės ir 
ir lietuvius. Jis rašęs New York metu krei'ia kitu žmonių akis teisybės, viešai gindamiesi net 
Times Magazine spalio 29 d. 
kad visos Amerikos didžiausia 
dabartinė problema neapykanta 
ir kitos rasinės problemos. To
dėl komisija t? problemą dau
giausia ir nagrinėja. '

Lietuviškos kilmės studentai, 
žiūrėdami iš savo istorinės ir 
kultūrinės kilmės peryektvvos, 
turi ir kitų problemų. Lietuviš
kos kilmės studentui vra arčiau 
širdies okupuotos Lietuvos prob
lemos, negu kitos vietinės prob
lemos. Jis, kaip lietuvis ir kata
likas, turi kreipti dėmesį į poli
tinius ir religinius persekioji
mus okup. Lietuvoie.

Lietuvoje katalikas studentas 
susidegino. Kaip visiems gerai 
žinoma, katalikams savižudybė 
yra uždrausta, tačiau visi irgi 
žino, kad krikščionims paauko
jimas savo gyvenimo už pavo ar
tima yra iškeliamas, pagirtinas. 
Todėl Kalantos ir kitu susidegi
nimas mus verčia sustoti ir pa
galvoti, kokio būdo buvo šie su
sideginimai?

Jei tie žmonės būtu susidegins 
savo kambary, niekam, apie tai 
nežinant, tai susideginimas bū
tų gryna savižudybė, net ir tada, 
jei tai būtų padaryta iš grynos 
meilės artimui ar tautai. Tačiau 
jų veiksmas yra išgelbėtas nuo 
prakeikimo ne dėl jų vidinės 
dvasios priežasčių teisingumo, 
bet. dėl jų viešo akto praktiškų 
vaisių, tai jų įnašas ir įtaka pa
saulio įvykiuose. Taigi, šie ka
talikų susideginimai yra tiek 
vertingi ir pateisinami, kiek jie 
paveikia pragmatišką veiklą, 
kiek jų liepsna pasiekia akis ir 
kiek jie paveikia žmonių širdis.

Susideginimas buvo tikinčio 
šuolis, jie tikėjosi, kad draugai 
padės, padės išlaikvti užderrtą 
žiburį. Kaip krikščionims yra 
pasakyta, jog uždegtos liepsnos 
negalima padėti po uždanga, yra 
liepta ją iške'ti aukštai, kur ja 
visi matytų, kur ji kitus paveik
tų ir kitiems padėtų. Mirdami 
jie žinojo, kad patys daugiau ne
begalės tęsti savo nebaigto dar
bo; krikščioniškai, jie pasitikėjo 
savo draugais.

Užtai susideginimo aktas rei
kalauja viešo pripažinimo ir vie
šų darbų tęstinumo, šitas reika
lavimas dabar ypatingai įrarei- 
goja studentus: todėl kiti Kauno 
studentai jautė savo pareigą pa-

į aukštesnius Įdeąhis, kuriu jie 
paprastai nepąątėbi savo rūpes
čių kasdienybėje.

Bet dažnai šis katalikiškas 
I įsipareigojimas atnauiinti pa
sauli iš vidaus yrą žmonių ne
suprastas. Neretai jautrus ir 
energingas žmogus, norintis Įgy
vendinti teisybę viusomenėje, 
ima ir pamiršta Dievą, glausda
masis prie kitų aktvvi’iiių ideo
logijų, žadančių sukurti nauja 
pasaulį vien savo energija, gal 
net revoliucine veikla. Iš kitos 
pusės, kaltas čia ir tas tikintis 
pasaulietis, kuris nori būti tei
singas Dievo akyse, visiškai ša- 
lindamasis nuo bet kokio visuo
meninio darbo, manydamas, kad 
tai yra kliūtis io kontempliaty- 
vlnei krikščionybei.

O iš tikrųjų tik vienuoliai vra 
pašaukti tarnauti vien tik dva
sinei karalystei; eilinis krikšęio- 
nis turi nepas’traukti nuo visuo
menės, bet joje dirbti su visa jė
ga ir talentais, siekiant tiesos ir 
teisingumo. Būti krikščioniu 
reiškia surinkti draugėn visus 
žmonijos kilniuosius lūkesčius; 
teisinga visuomenė, laisva tauta 

i ir Bažnyčia yra tikrai kilnūs 
idealai, kurių surinkimas ir įgy- 

I vendinįmas reikalauja ne vien 
i kilnių ir ištvermingų maldų, bet 

ir darbų.
Mąstydami apie įvykius Lie

tuvoje, mes galime lengvai pa- • 
stebėti, kad Lietuvoje taipgi yra 
žmonių, kurie šituos pilnutinės ir suprasti mums patiems išplau- 
krikščionybės, šituos maldos ir kiantį įpareigojimą aiškinti sa

Sovietų Saiungos konstitucijos 
piliečių teisių “garantijomis”.

Lietuva aiškiai pasauliui pa
rodė, kad jai netrūksta šventų ir 
pasiaukojančių žmonių. Ir lietu
vių kančios ypatinga vertė yra 
ta, kad jie supranta dėl ko jie 
kenčia, jie myli tas vertybes, dėl 
kurių patys savanoriškai renka
si kančios kelią. Jie turi tą sie
los tvirtumą, kurio reikia, pasi
rašant peticijas, gerbiant susi
deginusį studentą ir ginant areš
tuotus kunigus.

Praėjusią vasarą Jaunimo 
kongrese buvo keltas klausimas,

“hobby”, ar yra rimtas ir sąmo
ningai prisiimtas įsipareigoji
mas?” Mes, Notre Dame univer
siteto lietuviai studentai, nuta
rėm, kad lietuvybei angažavima- 
sis pirmiausia reikalauja mąsty
mo ir gilaus visų dalykų išgvve- 
nimo. Supratome Įsakymą “alk
ti ir trokšti teisybės”, kaip įsa
kymą jausti kitų persekiojamų
jų kančią savo širdies gelmėje ir 
bent dvasioje šia kančia dalin
tis. Tai ne vien kunigų, filosofų, 
politikos profesorių ar žurnalis
tų, bet ir jaunų studentų parei
ga.

Nežinome tiksliai, ką Romas 
Kalanta sakė priešmirtinėje sa
vo protesto kalboje, nukreiptoje 
j religijos ir tautos laisvės per
sekiotojus. Tačiau bent iš situa
cijos supratimo galime nujausti

» 
me pažadą įkūnyti? Ką gi 
tas jaunimas, kurio pareiga yra 
peticijos įvykdymas?

Savo ruožtu Jaunimo peticijos 
komis:)ja persiorganizavo ir pasi- 

i pildė naujomis jėgomis. Pasiskirs- 
i tyta geografinėmis vietovėmis ir 
nusistatytos kvotos. JAV-se nu-

daro SALSS suvažiavimo

Siaurės Amerikos Lietuvių stu
dentų sąjunga šiais metais šven
čia savo 22-ąjj gimtadienį. Šių 
metų suvažiavimas įvyks North 
Randall Haiday Inn, 4600 North- 
field Rd., Clevelande, Ohio, 
44128; telefonas (216-663-4100). 
Didelį suvažiavimo organizavimo 
darbą atlieka: Paulius Alšėnas, 
Rimas Aukštuolis, Marytė Idze-

Ne taip jau seniai, dar ruo
šiantis II PLJK, jaunimas užsi
mojo surinkti pusę milijono pa
rašų. Tai jaunimo pęticija — 
Jaunimo kongreso dovana Lietu
vai. Kongreso ruošimo įkarštyje, 
tiesa, nebebuvo likę nei laiko, 
nei energijos šiam svarbiam nu
tarimui įvykdyti. Dabargi jau ir, matyta surinkti 375,000, o už- 
pats Kongresas gerokai praeityje,! sienyje 125,000 parašų. Jie ren- 
o peticija dar vis nebaigta. kami per pakomisijas, įsteigtas

Pažvelgus į pasiektus rezulta- Kanadai, JAV Rytams, Viduriui, 
tus, nėra kuo didžiuotis. Ligi Vidurvakariams, Vakarams ir 
pusės milijono toli gražu. Iš pla- užsieniui, Chicagoje ir apylinkė- 
čiame pasaulyje rinktų parašų se suplanuota surinkti 156,000 
pusė jų surinkta Chicagoje ir parašų. Čia jie renkami universi-j lyte, Gintaras Taoras ir Vytau- 
apylinkėse daugiausia vyresniųjų tetuose ir gimnazijose, per litua- tas Žagarskas. Jiems padeda: Te- 

! pastangomis. nistines mokyklas, organizacijas, i resė Neimanaitė, Antanas Kal-
Atstovai išsiskirstė, dalyviai iš- LB apylinkes ir viešose vietose į vaitiš, Augustinas Idzelis,

j važinėjo kas sau, likviduojasi ir bei parengimuose. Parašų rinki- 
I pats II PLJK komitetas, tik peti-’mą numatoma užbaigti ligi šių 
cijos rūpesčiai dar nesibaigia. I metų pabaigos. Įteikimas Jungti- 

' Prieš akis klausimas: ar pajėgsi-

R. Kinka, Cfcicagos universiteto li
tuanistikos studentas ir lektorius, 
Pedagoginio Lituanistikos institu- 

1 to vicedirektorius, gavęs Lietuvių 
ar mums lietuvybė yra tiktai fondo stipendiją 1972,73 mokslo 

metams. Kinka ruošiasi doktoratui

PUS žiniaraščio redakcija (iš kairės į dešinę): Rita Kėkštaitė, Lo
reta Plienaitė, Mirga šerepkaitė, Ina Stravinskaite ir Emilija Pakštaitė 
— vyriausia redaktorė. Nuotr. V. Noreikos

lituanistikos srityje pas dr. Joniką. 
Nuotr. R. A.

SKAITYKITE 
"PASAULIO JAUNIMĄ"! 

Nežinote kur gauti? 
Kreipkitės : P. 0. Box 8992, 

Boston, Mass. 02114. 
617-268-5575

nių Tautų generaliniam sekreto
riui, Kurt Waldheimer, įvyksta 
vasario mėnesio viduryje.

Tokie tad planai. Deja, 
nepakanka. Planų įvykdymui 
reikia rankų, širdžių ir pasišven
timo. Jaunimo peticijai reikia 
jaunimo!

Nereikalaujama tūkstančių, 
nei šimtų lapų. Prisidėkime su

jų

, dr.
Viktoras Stankus ir Algis Rukšė
nas.

.Šių metų suvažiavimo tema

1972-1973 metu 
jaunimo oraan'zaciju 

valdybos
Chicagos Akadenvkių skaučių 

draugovės FASD) valdybą sudaro:
J ui ja Sakalauskaitė — pirmininkė. 
Daina Baraltė — vicepirmininkė, 
Loreta Grybauskaitė — sekretorė. 
L-d’ja ladviršytė — iždininkė, 
Dalia E'dukaitė — korespondentė, 
Virginija Saballūnaitė — kandida

čių globėja.
ĄSD adresas ir telefonas: J. Saka- 

laukaitė, 1820 S. 49th Avė., Cicero, 
IU. 60650. Tel. 312-656-3686.

♦
Chicagos Korp! Vyties valdybą su

daro:
Algis Jasaitis — pirmininkas, 
Valdemaras Sadauskas — vicepir

mininkas,
Vladas Žukauskas — iždininkas. 
Korp! Vyties adresas ir telefonas.

A. Jasaitis, 6922 S. Oakley, Chicago, 
III. 60636. Tel. 312-434-2165.

♦
Studentų Ateitininkų Sąjungos 

(SAS) Centro valdybą sudaro:
Vytautas Narutis — pirmininkas, 
Saulius Mikaliukas — administra

torius,
Linas Sdrys — vicepirmininkas. 
Pijus Stončius — iždininkas, 
Živilė Jonikienė ir Irena Skiriūtė — 

Spaudos - informacijos skyrius.
Rimas Čepulis ir Jurgs Bradūnas 

— nariai.
Rimas Petrauskas — ‘Gaudeamus”

Artėja mokslo metų pirmojo ketvirčio ir semestro pabaiga — egzami
nai! Sėkmės visiems knygų kalnais apsikrovusiems!

Nuotr. Z. Paulėnaitės

redaktorius.
SAS Valdybos adresas ir telefonas: 

V. Narutis, 6441 S. Washtenaw, 
Chicago. IU. 60629. Tel. 312-WA 5- 
9436.

‘Gaudeamus’’ adresas: R. Petraus
kas 190 Bruce, Windsor, Ont. Ca
nada.

vo tautos tragediją kitiems., o 
patiems darbais įkūnyti krikš
čionybės principus visuomenėje 
ir tęsti Romo ir kitų protestuo
jančių lietuvių pradėtą, bet dar 
nepabaigtą, darbą.

L. L. F 
Notre Dame, Ind.

♦

Chicagos Studentų ateitininkų 
draugovės valdybą sudaro:

Jūratė Jasaitytė ir Antanas Raz
ma — pirmininkai.

j Aldona Zailskaitė ir Virg'lijus 
j Kaulius — patarėjai.

Augusta šaulytė ir Danguolė Ston- 
čiūtė — sekretorės.

Pijus Stončius — iždininkas,
Jurga Gylytė — socialinių reikalų 

vedėja. Žibutė Paulėnaitė — specia
lių įvykių vedėja.

Chicagos Studentų ateitininkų 
draugovės adresas ir telefonas: J. Ja-

PRIKELKIME MIEGANTĮ 
MILŽINĄ!!! 

atvykite į Š. A. L. S . S. 
Suvažiavimą, kuris įvyks 
lapkričio mėn. 23-25 d. 

Clevelande.
Dėl informacijų kreipkitės: 
V. Žagarskas, 18050 Neff 

Road, Cleveland, Ohio 
441199. 216-481-1562

Prikelkime miegantį milži- 
į ną”. Šis suvažiavimas atkreips 
dėmesį į sąjungos ateitį ir ŠALSS 
konstitucijos pakeitimo klausimą.

ŠALSS šiame suvažiavime siū
losi persiorganizuoti, kad lietu
vių studentų veikla Amerikos 
universitetuose būtų efektinges
nė. ŠALSS statute numatome pri
dėti du naujus užmojus: (l)sklei- 
dimas, platinimas ir puoselėji
mas tikslios lietuviškos informa
cijos universitetuose; (2) įsteigi
mas lietuviškų klubų “on cam- 
pus”, kurie būtų finansiniai re- 

I miami paties universiteto. Klu- 
I bui priklausytų lietuvių kilmės 
! studentai bei asmenys, kurie do- 
, misi lietuviška kultūra. Klubai 
I palaikytų ryšius su vietinio LSS 
valdyba ar tiesioginiai su Centro 
valdybos nariais.

Siūloma universitetuose su
rengti per metus vieną kartą 

_____ — __ I aukšto lygio lietuviškos kultūros
Romas česas - vicep rmininkas, parodą (ar net turėti keliaujan-

saitytė, 6922 S. Oakley, Chicago, III. 
60636. Tel. 312-434-2165.

♦
Korp. Neo-Lithuania Chicagos pa

dalinio valdybą sudaro:
Alvydas Jonikas — pirmininkas.
r ' . ’
VUigailė Lauraitytė — sekretorė, čią parodą paskiruose valstijos 
Vaclovas Mažeika — iždininkas, universitetuose). Taip pat yra 

I siūloma minėti svarbius lietuvių 
tautos istorijos įvykius, atsiradus 
progai. Suvažiavimo darbo posė- 

(Nukelta į 7 psl.)

Algis Augaitis — narys.
Korp. Neo-Lithuania adresas: A. 

Jonikas, 6346 S. Washt>enaw, Chica
go. III. 60629.

*
Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos 

adresas: kun. A. Saulaitis, Caixa Pos
tai 4421, 01000 Sao Paulo, SP., Bra- 
zil.

Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjungos 
ryšių centro adresas: 2422 West 
Marąuette Rd., Chicago, IU. 60620, 
U.S.A.

|----------------------------------------------------------

AKADEMINIŲ PROŠVAISČIŲ 
redakcija sve'kina 

KORP! NEO-LITHUANIA 
švenčiančią 50 metų 

gyvavimo sukaktį!
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