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0 KAD TAI BOTŲ ŽINGSNIS PIRMYN!
JAV Lietuvių Bendruomenės
e. organizuoja lietuvių kultū
Įstatų, LB Tarybos priimtų 1972 ros ir mokslo, bei meno darbuo
m. balandžio 30 d., šeštasis sky tojų suvažiavimus ir pasitarimus,
f. vykdo LB Krašto valdybos
rius pavadintas “Bendruomenės
institucijos”. O jos čia yra: Švie pavestus uždavinius.
timo taryba, Kultūros taryba ir
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Visuomeninių reikalų taryba.
LB
Kultūros
tarybai vadovau
Mus labiausiai domina Kultūros
ja
pirmininkas,
kurį trejų metų
taryba. Jos atsiradimas JAV LB
terminui
skiria
LB
Krašto Valdy
rėmuose yra maloni naujiena, i
bos
pirmininkas
ir
tvirtina LB
Iš tikrųjų tokios tarybos šiame
Taryba.
Kultūros
tarybos
pirmi
krašte jau seniai reikėjo. Beje,
ninkas yra pilnateisis Krašto val
visam išeivijos pasauliui taikyta
Kultūros taryba jau eilę metų eg dybos narys.
44
zistuoja prie Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės centrinių organų.
Kultūros tarybos narius pasi
Deja, jos egzistencijos mūsų kul renka Tarybos pirmininkas. Juos
tūrinio gyvenimo raida ligi šiol tvirtina Krašto valdyba.
visai nejautė. Atrodo, kad ir pati
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pasaulinė Kultūros taryba nela
LB Kultūros taryba veikia JAV
bai žinojo, ką ji turi daryti ir
kam ji čia buvo įsteigta. Labai LB taisyklėse nurodyta tvarka.
gerai kad JAV Lietuvių Bendruo
Vargu ar ką nors reikėtų dar
menė nelaukė, kol pasaulinė Kul pridėti ar atimti iš to, kas čia
tūros taryba pradės ką nors veik įstatuose pasakyta. Patys įstatų
ti arba ir visai numirs. Todėl ir paragrafai, liečiantys Kultūros ta
sveikintinas išeivijoje pačioj gy rybos struktūrą ir jos veiklos plot
viausioj ir kultūrine prasme pa mę, yra juos apsvarsčiusių ir for
čioj kūrybingiausioj JAV Lietuvių mulavusių gerai išmąstyti ir juo
Bendruomenėj savos Kultūrinės du ant balto pateikti. Tačiau pa
tarybos įkūrimas, besirūpinant ragrafai jų užrašymu nei blogu
šio krašto lietuviškosios išeivijos mo, nei gerumo dar nesukuria.
kultūriniu gajumu.
Gerai ar blogai darys patys žmo
Kultūros tarybos veiklos plot nės, kurie Kultūros tarybos para
mė ir tikslai įstatuose nurodomi grafuos nustatytus tikslus vykdys
šitokie:
konkrečiame gyvenime. Tad ir
labai svarbu, kad' kultūros tary
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bai vadovautų ir joje dirbtų pla
JAV lietuvių bendriniams kul taus akiračio, akademinio lygio,
tūriniams uždaviniams planuoti kūrybinio potencialo nestokojan
ir vykdyti veikia JAV Lietuvių tys, realybę jaučiantys ir neaptinBendruomenės Kultūros taryba. gę žmonės.
Ji:
Kas nors gali čia replikuoti,
a. planuoja kultūrinės moksli
kad
per daug skiriame
tokiai
nės ir meninės veiklos gaires,
Kultūros
tarybai
reikšmės
ir
per
b. skatina lietuvių kultūrinių
daug iš jos tikimės, nesgi mokslo
vertybių kūrimą ir ugdymą,
c. rūpinasi lituanistikos, moks veikalus, poezijos ir grožinės be
lo, grožinės literatūros, dailės, te letristikos knygas rašo, paveiks
atro, muzikos bibliografijos ir lie lus tapo ir muzikos kūrinius kom
tuvių kultūrinės reprezentacijos ponuoja ne tarybos, bet indivi
dualūs, talentingi žmonės. Ir tai
leidinių leidimu,
yra
tikra teisybė. Bet kūrėjui at
d. organizuoja, derina ir glo
boja lituanistinės ir kultūrinės sirasti, augti, subręsti ir būti sau
(Nukelta į 2 psl.)
medžiagos rinkimą ir saugojimą,

Aukštasis mokslas Lietuvoje
Lietuvos universiteto 50 metu sukaktį minint
{vadas

Visais laikais mokslas lėmė kul
tūros ir visokeriopos pažangos ūgį.
Gilaus proto intelektai
sukūrė,
aukštą Vakarų kultūrą
ir civili
zaciją, kurių vaisiais minta žmo
nija. Ir mes lietuviai esame Vaka
rų kultūros išauginti. Tos kultū
ros šaknys glūdi
gilioje
mūsų
prosenovėje.

JONAS PUZINAS

dijos, lietuviškai mokantiems kuni
gams ruošti Lenkijos karalienė Jad
vyga Jogailfenė 1397 m. įsteigė prie
Prahos universiteto Lietuvių ko
legiją,
kurios globėju yra buvęs
žymus Prahos universiteto profe
sorius ir pamokslininkas
Jonas
Husas (jis, apkaltintas
herezija,
1415 m. buvo sudegintas ant lau
žo). Kiek lietuvių pasinaudojo ta
kolegija, neišliko žinių.

šė jaunimą universitetinėms studi
joms. Visi dalykai buvo
dėstomi
lotyniškai.
Netrukus
gimnazijų
atsirado ir kituose Lietuvos mies
tuose: 1616 m. jėzuitai įkūrė gar
siąją Kražių gimnaziją, 1625 m.
reformatai atidarė savo
mokyklą
Šjmet minime 1922 m. Kaune įsi Kėdainiuose ir t. t.
Labai didelį vaidmenį lietuvių
kūrusio Lietuvos Universiteto auk
Kadangi Lietuva ilgą laiką ne studijoms suvaidino Krokuvos uni
sinę sukaktį. Prisimename sukak turėjo savos aukštosios mokyklos, versitetas, įkurtas 1346 m. Bolonijos
tuves tos aukštosios mokyklos, ku todėl lietuviai aukštojo
Lenkijos
mokslo universiteto pavyzdžiu
Senojo Vilniaus universiteto-akademijos antspaudas
rios vaidmuo nepriklausomos Lie ieškojo užsienyje. Bene anksčiau karaliaus Kazimiero Didžiojo, už
tuvos gyvenime buvo didžiai reikš siai
lietuvių pradėta studijuoti kurio buvo ištekėjusi Gedimino
mingas. Lietuvos
Universitetas Prahos universitete, įsteigtame 1348 duktė Aldona. Apmirusį universi
Braunsberge 1664 m. scholastinę
(nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo m. Sorbonos universiteto pavyz tetą 1400 m. atgaivino Jogaila, įkū Didžiosios Kunigaikštijos. Be dau
teologiją
dėstė Lietuvos istorikas
gelio
kitų,
Krokuvoje
mokslus
ėjo
universitetas), Vilniaus universite džiu. Pirmojo lietuvio pasirodymas rimo akte pažymėdamas, kad aka
Mikalojus Pacas (m. 1624 Paduvo Albertas Vijūkas Kojalavičius, o re
tas ir kitos aukštosios mokyklos — Prahos universitete sietinas
su demija skiriama ir Lietuvai ap
Žemaičių
vyskupas, toriką ir teologiją — jo brolis Ka
Žemės ūkio akademija, Veterinari Kęstučio sūnaus Butauto (miręs šviesti bei krikščionybės mokslui je), vėliau
Jurgis
Tiškevičius
(m.
1656),
taip zimieras.
jos akademija, Prekybos institutas, 1380 m. V.7 Prahoje) atvykimu skleisti. Universitetu rūpinosi ir ki
Gausiai lankyta ir kiti Europos
pat
vėliau
užėmęs
Žemaičių
vys

pedagoginis institutas,
Muzikos Prahon'.
Po nesėkmingų pastan ti Jogailos įpėdiniai, todėl jis vadi
kupo sostą, Krokuvoje ir Italijoje universitetai: Bolonijos, Paduvos,
konservatorija, Dailės
institutas. gų paimti valdžią Lietuvoje, Bu namas
Jogailaičių
universitetu
mokslus ėjo Kristupas Zigmantas Sienos, Paryžiaus, Leipzigo, GreifsAukštieji karininkų kursai, Aukš tautas pirmiausia buvo
pabėgęs (Uniwersytet Jagiellonski).__ 1409
Pacas (m 1684), iškilęs j Lietu waldp, Karliaųčiąus, VVittenbergo,
tieji fizinio lavinimo kursai — su pas kryžiuočius/o paskui
studentų bendrabutį
nuvyko m. įkūrus
vos
kanclerius ir pastatęs vieną iš Frankfurto prie Oderio, Tuebingevisokeriopomis
specialiomis
mo Prahon pas Romos imperatorių ir (bursą), į jį buvo priimami ir lie
žymiausių baroko
archi no, Bazelio, Freiburgo, Ingolstadto,
kyklomis yra padėję tvirtus pama Čekijos karalių Karolį IV. Maty tuviai studentai, besiruošią į kuni pačių
tektūros
paminklų
Pabaltijy — Heidelbergo, Leideno, Dillingeno ir
tus vakarietiškai Lietuvos kultūrai
nuo
ti, kad Butautas buvo gerai išsi gus. Krokuvos universitete
ir civilizacijai. Giliau nesusipažinu- lavinęs žmogus, nes jis 1368—1369 1402 m. mokėsi labai daug lietuvių. kamaldulių vienuolyną ir bažny kiti. Santraukinėje apžvalgoje ne
įmanoma suminėti daugybės žmo
siam su Lietuvos mokslo istorija m. lydėjo Karolį IV į Italiją ir kurį Vien tiktai XV a. čia buvo įsira čią Pažaislyje.
nių, studijavusių įvairiuose
už
kai kam gali atrodyti, kad tik Lie
Lietuvos kunigams ruošti
buvo
laiką gyveno imperatoriaus dvare šiusių apie 120 studentų iš Lie
sienio univesitetuose, todėl iškelsiu
tuvai atkūrus nepriklausomą vals
Prahoje. 1381 m. Prahos atbėgo tuvos. Daugelis jų po to užėmė skiriama ir 1568 m. Braunsberge,
pačius ryškiuosius asmenis, suvai
tybę suklestėjo mokslai ir pažanga
įsteigta jėzuitų kolegi
ir Butauto sūnus Vaidutis—Jonas, atsakingas vietas Lietuvos valsty Prūsuose,
dinusius išskirtinį vaidmenį Lietu
mūsų
tėvų
žemėje.
Todėl čia
kuris 1381—1387 m. studijavo Pra bės ir Bažnyčios gyvenime ar pri ja, iš kurios greit išąugo geologi
vos gyvenime. Štai
svarbiausieji
platėliau stabtelėsiu ties aukštojo
prie
lietuvių kultūrinio jos—filosofijos akademija. Brauns
hos universitete, po to persikėlė sidėjo
chronologine eile. 1409 m. Leipzigo
mokslo padėtimi senovės Lietuvoje
Krokuvon, kur 1401 m. buvo pa darbo. Tepriminsiu kelis žymesnius berge 1617—1618 m. teologiją stu
universitetan įstojo “Georgius de
ir ties senuoju Vilniaus universi
busimasis Žemaičių vys
skirtas Jogailos atnaujinto Kroku studentės, ėjusius mokslą Krokuvos dijavo
Lithwania”, manoma, Jurgis But
tetu, tuo didžiuoju Lietuvos švie vos universiteto rektoriumi. Iš žy
universitete: 1419
m.
bakalauro kupas Petras Parčevskis, 1655 m.
rimas, buvęs Vytauto rūmų mar
sos ir kultūros židiniu.
kunigaikščiais Jonušu
mesnių
lietuvių,
studijavusių laipsnį gavo Jokūbas iš Vilniaus, drauge su
šalas. 1536 m. du semestrus mokė
Prahos universitete, tenka priminti vėliau tapęs
Žemaičių vyskupu; ir Boguslavu Radvilais bei tūks
Kaip ir kur mokytasi
si Leipzige, po to Wittenberge, kur
Lietuvos bajorų pasirašęs
Motiejų iš Vilniaus, kuris 1408 čia mokėsi ir busimasis Lietuvos tančiu
lietuvių senovėje?
Martynui Liuteriui
dekanaujant,
m.
čia
gavo laisvųjų
mokslų Didžiosios Kunigaikštijos kancleris, vadinamą Kėdainių sutartį, kuria
1544
m.
teologijos
daktaro
laipsnį
Ryšium su krikščionybės pliti magistro laipsnį. Po to jis studi reformatų
veikėjas
Mikalojus Lietuva atsiskyrė nuo Lenkijos ir
mu, ir Lietuvoje atsirado mokyk jas dar tęsė Sienos universitete Juodasis Radvilas (m. 1584);1528 sudarė uniją su Švedija. Brauns gavo Abraomas Kulvietis, Kara
liaučiaus universiteto
profesorius,
lų. Pirmoji mums žinoma mokykla Italijoje. Tai busimasis
pirmasis m. universitetan įsirašę
busimieji berge mokėsi busimasis Lietuvos
lietuvių raštijos
pradininkas. 1540
yra buvusi prie Vilniaus katedros, Žemaičių
vyskupas,
nuoširdus lietuvių raštijos pradininkai
Ab didysis etmonas Povilas Jonas Sa
m. į Wittenbergo universitetą įsi
ji minima jau 1397 m. Toje mo Vytauto politikos rėmėjas. Vėliau raomas Kulvietis, Stanislovas Ra piega (m. 1665), busimasis
Vil
rašė vėliau lietuvių
raštijai nu
kykloje buvo mokoma rašto, skai jis, būdamas Vilniaus vyskupu, rū polionis, Jurgią Zablockis ir
kiti. niaus akademijos rektorius (1663tymo, patarnavimo bažnyčioje, gie pinosi, kad kunigai gerai mokėtų 1600—1642 m. laikotarpyje Kroku 1666 m.) Danielius Butvilą ir visa sipelnęs Jurgis Zablockis, apie 1545
m'. Krokuvoje gavęs magistro laips
dojimo, lotynų ir vokiečių
kal lietuvių kalbą. Kol Krokuvoje dar vos universitete mokėsi net
210 eilė Lietuvos bazilionų, užėmusių
nį, po to dar studijavęs Karaliau
bų. XVI a. pirmoje pusėje pana nebuvo sutvarkytos teologijos stu studentų,
atvykusių iš
Lietuvos unitų vyskupų pareigas.
čiuje ir 1560 m. Tuebingeno uni
šaus tipo mokyklų atsirado ir ki
versitetan atlydėjęs net 8 lietuvius
tose Lietuvos vietose: Tauragėje
jaunuolius, greičiausiai savo moki
(1501 m.), Žiežmariuose (1520 m.),
nius. Dar prieš XVI a. vidurį WitEišiškėse (1524 m.),
Joniškyje
tenbergo universitete studijavo ir
(1530 m.) ir kitur. Tai žemesnio
Stanislovas Rapolionis, vėliau Ka
sios bendrojo lavinimo mokyklos.
raliaučiaus universiteto
profeso
Kol dar nebuvo gimnazijų ar ko
rius, daug prisidėjęs prie lietuvių
legijų, kuriose buvo paruošiamas
raštijos ūgio. 1539 m. Wittenbergo
jaunimas aukštajam mokslui; di
universitete įsimatrikuliavo Augus
dikų, panašiai kaip ir Lietuvos di
tinas Rotundas (Mieleskis), po to
džiojo kunigaikščio bei jo giminės
dar studijavęs Paduvoje ir ten 1548
vaikai, buvo mokomi ir auklėjami
m. gavęs teisės daktaro laipsnį.
namie
samdytų
mokytojų —
Vėliau Rotundas buvo Žygimanto
magistrų. Vėliau
didikų
vaikai
mokėsi savo tėvų įkurtose mokyk
Augusto sekretorius, Vilniaus vai
lose. Ir tik 1539 m. Abraomas Kul
tas, daug prisidėjęs berengiant Lie
vietis, Krokuvos, Leipzigo, Wittentuvos Statuto II ir III leidimą. Nuo
bergo ir Sienos universitetų auk
1550 m. Leipzigo ir Wittenbergo
lėtinis, Vilniuje įsteigė klasikinę
universitetuose mokslus ėjo Jonas
mokyklą, kurioje buvo
ruošiami
Katkevičius (m. 1579), ligi 1555
Lietuvos
bajorų
vaikai aukšta
m. tarnavęs imperatoriaus Karolio
jam mokslui užsienyje. Deja, mo
V rūmuose, vėliau buvęs Žemaičių
kykla, pradėjusi skelbti protestan
seniūnas, Lietuvos didysis marša
tizmo idėjas, 1542 m. turėjo užsi
las, 1569 m. Liublino seime atkak
daryti. 1566 m. Šv. Jono bažnyčios
liai gynęs Lietuvos reikalus. 1560
mokykloje Vilniuje, tos bažnyčios
m. Karaliaučiaus universitete
ap
klebono ir žymaus teisininko Pet
tinkamas Jeronimas Katkevičius, vė
ro Roizijaus (Roysius. isp. Ruiz de
lesnis Lietuvos tribunolo maršalas.
Moros) rūpesčiu, imta dėstyti ir
1551 m. Karaliaučiuje, 1560 m. Witteisės dalykai: romėnų ir Lietuvos
tenberge ir Tuebingene, 1562
m.
Statuto teisės. Pagaliau 1570 m.
Leipzige studijavo Merkelis Gied
jėzuitai Vilniuje įkūrė aukštesniąją
raitis (m. 1609) busimasis Žemai
5 klasių mokyklą, kuri
Vakarų
daug nusipelnęs
Jogailaičių vardo senasis Krokuvos universitetas, čia nuo XV šimtmečio pradžios mokėsi daug lietuvių, čių vyskupas,
Europos mokyklų pavyzdžiu
ruo-

būsimų aukštų dvasiškių, valstybininkų ir lietuvių raštijos pradininkų.

(Nukelta į 5 pusk)
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Laiškai mano kritikams (5)

Apie Dievą gamtoje
I

Ligšioliniuose laiškuose kalbė
jomės su kritikais apie Apreiški
mą kaip Dievo kelią į žmogų,
rasdami šį kelią visų pirma gam
toje, vėliau Izraelio istorijoje, ga
lop Kristuje kaip jo atbaigą bei
pilnybę. Dabar laikas jau pasi
teirauti žmogaus kelio į Dievą.
Savo knygoje autorius
klausė:
“Ar pasaulis yra Dievo kelias į
žmogų” (p. 65) ir atsakė: taip,
kai jį Viešpats tokiu keliu pasi
renka. Tada jis Dievą iš tikro ap
reiškia, jį liudija rr į jį nurodo;
tada pasaulis yra Dievo ženklas
arba jo reikšmuo. Tačiau pats sa
vimi Dievo nepasirinktas ypa
tingu būdu, pasaulis yra tik pap
rasta būtis, o ne prasmuo: jis bū
na, bet nieko nereiškia. Ar gali
tad šis bereikšmis pasaulis kokiu
nors būdu tapti žmogaus keliu
į Dievą? — štai klausimas, kurį
mum dabar ir reikia kiek pa
sklaidyti, nes jis, atrodo, bus bu
vęs kritikam tasai, į kurį jie at
sidaužė (lapis offensionis).
Kalbėdamas apie pasaulį kaip
Dievo kelią į žmogų, vadinasi,
kaip Apreiškimo erdvę, autorius
visados turėjo galvoje jo regimy
bę arba vad. kosmologinę sritį,
būtent: gamtos reiškinius. Tai
šiuos reiškinius Viešpats yra rin
kęsis savais ženklais ir per juos
kalbėjęs žmonėm. Tačiau
kai
Dievas šiuos reiškinius paliko, jie
neteko savo žėnkliškumo ir virto
vėl paprastais gamtiniais daly
kais. Šia prasme autorius knygo
je ir teigia, kad “kosmologinė
pasaulio sąranga pati savimi nie
kad nėra rodžiusi į Dievą, vadi
nasi, buvusi jo ženklu” (p. 96).
Bet autorius čia pat pabrėžia,
kad “pasaulis yra daugiau, negu
tik gamtos tvarka su jos dama ar
istorijos eiga su jos tarpsniais. Ki
taip tariant, pasaulis neišsisemia
kosmologine ir sociologine plot
me. Krikščioniui jis turi dar vieną
plotmę, būtent, ontologinę, ku
rioje jis būna ne kaip šis ar kitas
reiškinys, ne kaip šis ar kitas įvy
kis, bet kaip Viešpaties kūrinys”
(p. 86). Autoriaus pažiūra, ši
plotmė, “svarstant pasaulį, kaip
tik ir yra dažnai pamirštama arba
nepakankamai pastebima” (p.
86). Tuo tarpu tai ji yra pati
svarbiausia, nes ji vienintelė yra
žmogaus kelias į Dievą. Ontolo
ginėje plotmėje žmogus suvokia
pasaulio kūriniškumą, o šį suvo
kęs, jis suvokia ir Dievą, nes “kū
rinys savaime nurodo į Kūrėją,
nešiodamas savyje šiojo bruožų
ir būdamas tik ryšium su Kūrėju”
(p. 98). Ontologinė plotmė yra
“tiesioginis dieviškojo kūrimo pa
daras, todėl yra amžina, darni,
gera, sakralinė, nes susijusi be
tarpiškai su Dievu. Ji apie Dievą
kalba ir jį reiškia” (t. p.). Atro
do, kad dėl to jokių ginčų būti
negali. Kas šią plotmę neigia, tas
padaro pasaulį savarankišką pa
čia savo būtimi, vadinasi, nebe
Dievo kūrinių ir tuo pačiu nebe
Dievo giliausia šio žodžio pras
me. Tai ir yra pasaulio sekulia
rizacijos netiesa arba ateistinė jos
lytis (plg. p. 86—102). —Tai
viena kraštutinybė.
Tačiau yra galima ir kita kraš
tutinybė. Galima ontologinę sri
tį išplėsti pasaulio regimybei ir
tuo būdu sulieti su kosmologine
sritimi. Galima Dievo kūriniu
laikyti ne tik pasaulio būtį (kad
jis yra), bet ir pasaulio apraiš
kas (kaip jis yra). Pirmoji kraš
tutinybė neigia, kad pasaulis iš
viso yra Dievo kūrinys. Antroji
kraštutinybė teigia, kad visa yra
Viešpaties kūrinys. Ateistinėje se
kuliarizacijos lytyje pasaulis yra
ne Dievo ir savo būtimi. Pamaldžiame pasaulio pergyvenime jis
yra Dievo ir gamtos reiškiniais.
Jis čia yra taip labai Dievo, jog
esą pakanka pakelti akis į žvaigž-

Šeštadienis, 1972 m. gruodžio mėn. 2 d.
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ANTANAS MACEINA

dėtą dangų, kad išvystum Vieš
paties galybę ir išmintį. “Jeigu
Seno Testamento žmonėms ga
liojo ženklai (gamtos, Mc.), rodą
į Dievą, tai kodėl jie dabar ne
gali mums rodyti Dievo?”, klau
sia autorių P. Celiešius, tarsi bū
tų pamiršęs, kad anuo metu ir
apipjaustymas galiojo. Kitaip ta
riant, pasaulio kūriniškumas, ku
ris vienintelis yra nepraeinamas
Dievo ženklas ir tuo būdu žmo
gaus kelias į Dievą per pasaulį,
čia randamas ir kosmologinėje
srityje.

loginėje plotmėje” ir padaryti iš
jo logiškai būtinų išvadų.
Kas yra ‘Dievo kūrinys’? Tai,
kas Dievo yra pašaukta būti iš
nebūties. Šioje ‘Dievo kūrinio’
sampratoje yra du esminiai pra
dai: Dievas kaip tiesioginis auto
rius ir nebūtis kaip ontologinė
kilmė. ‘Dievo kūrinys’ negali bū
ti kieno kito, nes kuriamojo veiks
mo negalima perleisti niekam.
Apie tai autorius plačiau yra kal
bėjęs ryšium su Teilhard de
Chardin (plg. p. 265—66). Kū-

Ir štai, autoriui atrodo, kad jo
kritikai kaip tik atstovauja šiai
antrajai kraštutinybei: jie laiko
Dievo kūrinių ne tik pasaulio bū
tį, bet ir jo regimas apraiškas; ne
tik ontologinę plotmę, bet ir kos
mologinę. Tai labai aiškiai tei
gia visų pirma A. Baltinis: “Pa
saulis yra Dievo kūrinys ne tik
ontologinėje, bet ir kosmologinė
je plotmėje” (“Draugas” 1972.
3.11, d. II, p. 3). Ta'pdti mintis
kyši ir pro P. Celiešiaus sakinį.
“Kodėl iš pasaulio kosmologinės
sąrangos negalime išskaityti be
galinės Dievo išminties?” (cit.
broš. p. 5). Tuo kritikai skiriasi
nuo autoriaus, kuris tvirtina, kad
“savo regimybe pasaulis
nėra
Dievo kūrinys, nes ši regimybė
yra paties pasaulio dėsnių veik
los padaras” (p. 98). O nebūda
ma Dievo kūrinys, ji ir negali
pati savimi Dievo apreikšti: nei
jo buvimo, nei jo išminties, neii
jo galybės, nei jo meilės. Visas
tad pokalbis tarp kritikų ir au-'
toriaus dabar susitelkia aplinkui
klausimą: ar kosmologinė pasau
lio plotmė yra iš tikro Dievo kū
rinys? Jeigu ji yra Dievo kūri
nys, tuomet ji savaime yra
ir
žmogaus kelias į Dievą, nes iš
kūrinio pažinti Kūrėją labai leng-i
va. Jeigu kosmologinė sritis betgi
nėra Dievo kūrinys, o tik gamtos
dėsnių veikimo padarinys, tuo
met ji nėra nė žmogaus kelias į Vytautas Ignas
Dievą. Tuomet žmogaus kelias
į Dievą yra tiktai
ontologinė
plotmė, nes čia pasaulis tikrai
rimas reikalauja absoliutybės, o
yra Dievo kūrinys, todėl jį reiš
“absoliutybės deleguoti
negali
kia ir į jį nurodo logine būtiny
ma” (p. 266). Todėl ir Teilhardo
be, kadangi kūrinys negali būti
teiginį, esą Dievas leidžiąs daik
mąstomas be Kūrėjo. Tai teigia
tam patiem darytis, autorius lai
autorius ir su tuo sutinka jo kri
ko metafora, tinkančia gamtos
tikai. Jie tik norėtų, kad pasaulio
padaram bet ne Dievo kūriniam.
kūriniškumas būtų regimas ne tik
Be to, leisti darytis dar nereiškia
ontologinėje, bet ir kosmologinė
daryti. Dievas juk leidžia ir blo
je srityje. “Krikščioniui ontologį, ir nuodėmę, nė iš tolo nebū
gui”, rašo P. Celiešius, “kosmi
damas jų autorius. Antra, ‘Dievo
nis pasaulis visados buvo ženk
kūrinys’ visados reikalauja ne
lu, rodančiu į Dievą ir tokiu pa
būties kaip savos ontologinės kil
siliks, nes kosmologiniuose reiš
mės, nes Dievas nežiedžia savo
kiniuose ontologas, šalia kosmi
kūrinių iš ‘ko nors’. Todėl P. Ce
nės sąrangos mato dar ir onto liešiaus pamokymas paaugliam,
loginę priklausomybę nuo ku randamas minėtame jo katekiz
riančios Dievo apvaizdos” (cit.
me, “šį pasaulį Dievas sutvėrė iš
broš. p. 10). Pats savyje šis sa nieko” (“Ką mes tikime”, p. 18)
kinys yra dviprasmis: regėti on
yra teisingas tiek ontologine, tiek
tologinę priklausomybę kosmolo
kosmologine prasme, jeigu ir ši
giniuose reiškiniuose yra kas kita,
sritis yra Dievo Kūrinys. Jeigu
negu pačius šiuos reiškinius lai
Dievas yra kūrėjas, tai jo kūri
kyti Dievo kūriniais, vadinasi,
nys yra ne žiedinys iš kokios nors
juos suontologinti. Bet sakinio
jau esančios medžiagos, bet kilęs
tikslas yra aiškus: kosmologinę I jo galia iš nebūties. Autoriui at
sąrangą laikyti žmogaus keliu į
rodo, kad šiuodu pradu — Die
Dievą, nes ji esanti ir pasiliksian
vas kaip tiesioginis autorius ir
ti Dievo ženklas. O Dievo ženk nebūtis kaip šaltinis — yra bū
las kosminė sąranga gali būti tik tinu ‘Dievo kūrinio’ sampratai ir
tada, kai arba ją Dievas tokią kad niekas neturėtų jų neigti.
pasirenka (Apreiškimas) arba ji
Sutikime dabar, kad kosmolo
yra Dievo kūrinys (sukūrimas). ginė pasaulio sritis arba jo regi-'
— Kaip tad šį klausimą išspręsti? mybė yra Dievo kūrinys, kaip
tai teigia A. Baltinis. Tuomet šio
2.
je srityje turėtume rasti
abu
Kiekvienas teiginys paprastai anuos pradus, būtent: Dievą kaip
atskleidžia savo tiesą ar netiesą tiesioginį autorių ir nebūtį kaip
tada, kai esti išmąstomas ligi ga I šaltinį, iš kurio ši sritis būtų kilu
lo, vadinasi, kai išsiskleidžia sa si. Tačiau argi nebūtų bloga te
vo išvadose. Pamėginkime tad ologija ir ontologija, jei žvaigžtuo tarpu priimti A. Baltinio tei 'džių bei planetų kilimą ir irimą,
ginį: “pasaulis yra Dievo kūrinys jų sąrangą, žemės padėtį visatoje,
ne tik ontologinėje, bet ir kosmo žemės plutos sudėstymą, ugnia-

kalnių proveržius, žemės drebėji
mus, gyvybėms rūšių kilimą bei
žlugimą, apskritai visus gamti
nius reiškinius laikytume tiesio
giniu Dievo kūriniu, kilusiu iš
nebūties. Jie juk yra gamtos dės
nių padarai — daugiau nieko.
Tiesa, A. Baltinis pripažįsta, kad
“gamta turi savo dėsnius”, ta
čiau čia pat jis priduria: “Bet
per juos ir Dievas veikia kaip Kū
rėjas” (op. cit. p. 3). Su tuo ga
lime visiškai sutikti; reikia tik iš
siaiškinti, kaip Dievas per šiuos
dėsnius veikia. Baltinis
sako:
“Kaip Kūrėjas”. Ir su tuo galime
sutikti. Bet ką jis čia kuria: buti
nį arba ontologinį šių dėsnių pag
rindą ar, per juos veikdamas, šių
dėsnių padarus? Štai svarbiau
sias klausimas. Autorius mano,
kad Dievas kuria
ontologinį
gamtos pagrindą, kurį vadiname
būtinybe, o būtinybė, išskleisda

(Atkelta iš 1 psl.)
pačiam reikliu būtina taipgi vi
sos visuomenės gyvas kultūrinis
interesas, būtinos kultūrinės nuo
taikos jos institucijose ir privačių
namų pastogėse, reikia to, kad
kūrėjas jaustųsi laukiamas, kad
jis žinotų, jog jo kūrybinio darbo
rezultatu kas nors domisi ir rū
pinasi šio parodymu visiems. Ug
dant kultūrinio gyvenimo stiprų
pulsą, gerų kūrybinių rezultatų
kokybę bei kiekybę, visa tai, kas
Kultūros tarybos statutiniuos pa
ragrafuos numatyta, yra
labai
svarbu.

Gerokai pavėluotas ir JAV LB
Kultūros tarybos organizavimas.
Bent jau dabar, kai taryba po
pieriuje egzistuoja, neatidėliokim
konkretaus ir gyvenimiško jos gi
mimo. Jau šiandien reikia Kul
tūros tarybą organizuoti, kad ji
riu jau lygūs švedams ar danams
pradėtų darbą tą pačią dieną,
ir nebūtume atrodę kone mirš
kada naujieji JAV LB įstatai pra
tanti tauta. Tada tikriausiai ne
dės veikti — t. y. 1973 m. sausio
būtų nė maskoliui kilęs apetitas
i mėn. 1 d. Atidėti Kultūros tarypaskubinti mūsų tautinę ir kultū
j bos organizavimą ir jos darbą po
rinę mirtį —uždrausti net spau
naujų Bendruomenės rinkimų, ki
dą. O, jeigu mes jau Donelaičio
tų metų gegužės mėnesį, būtų di
laikais būtume įšokę į gyvą, or
delis nuostolis. Lenktynėse su lai
ganizuotą ir šviesuolišką kultūri
ku kultūriniam gyvenimui išeivi
nės raidos plotmę, kur mes šian
joje negali būti tuščių ne tik me
dien stovėtumei
tų, bet ir pusmečių, net mėnes’ų.
Bet buvo pavėluota, kaip mes
k. brd.
ir šiandien daug kur vėluojamės.

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ
CHIRURO1JA

Kas nors vėl atsilieps: turėjome
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
Donelaitį ir be Kultūros tarybų,
Tel — 695-0533
6132 S. Kedzie Avė.
ir dar tokį, kokio šiandien neiš FOX VALLEY MEDICAL CENTER
Tel.
WA
5-2670, neatsiliepus skam
augina jokios taryboslTurėjom tai
860 Sununit Street
binti 471-0225. Valandos pagal su
Routo 58 — Elgin lllinois
turėjom, bet tik vieną visame 18si tarimą.
tame šimtmetyje. O vieną
gal Tel. ofiso HE 4-6840, rez. 888-22.13 Ofiso HE 4-1818
Rez. PR 6-9801
kaip tik dėl to, kad nebuvo są
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. PETER T. BRAZIS
moningos lietuviškosios visuome
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
nės, kuri tokių lauktų, nebuvo
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS
2434 Went 7lst Street
plataus ir gilaus šviesuolių klodo
2454 West 71st Street
ir institucijų, kurios būtų rūpi Vai. pirm. ketv. 1 Iki 7 popiet,
(71st. Ir Campbell Avė. kampas)
antr., penkt., 1-5, treč. ir šešt. tik
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt.
nusios tuo, kas šiandien skiriama susitarus.
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak.
Kultūros tarybai. Jeigu aname
Ketvirtad. Ir šeštad. nuo 9 v. ryto
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perfm?
Iki 11 vai. ryto — tik susitarus.
šimtmetyje apie Donelaitį nebū
tų buvus ir Mažojoje ir Didžiojo DR. EDMUND E. CIARA
DiR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS
je Lietuvoje tokia bauginanti tau
OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street
tinės kultūros intereso ir jos po
Kalba lietuviškai
Tel. GR 6-2400
reikio tuštuma, gal šiandien tu
2618
VV.
71st St — Tel. 737-5149
Vai. pagal
susitarimą:
pirmad. ir
rėtume ne vieną, bet kelis Done ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir
“contact lenses”
laičius; gal tada ir devyniolikto tad. 10------- 4, šeštad. 10—3 vai.
šimtmečio vidury mes būtume Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6960 Vai. pagral susitarimą.. Uždaryta treč.
buvę kultūriniu ir kūrybiniu svoDR. A. PUSTELNIKAS

DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVŲ IR
EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDINC.
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Pieta (lino raižinys)

ma savo buvimą, kildina visa tai,
ką vadiname pasaulio regimybe
arba kosmologine jo sritimi. Ši
sritis yra savarankiška, nes ji yra
pasekmė būtinybės, Dievo su
kurtos kaip būtinybė. Būtinybė
veikia būtinai, todėl gamtos reiš
kiniai yra dėsningi ir akli, savo
veikimu nepaisą jokių šventeny
bių ir traišką kaltus ir nekaltus,
kaip tai įvyksta potvynių, žemės
drebėjimų, ugniąkalnių prover
žių, uraganų, epidemijų metu.
Jei iš tikro Dievas būtų jų auto
rius, o Jie jo kūriniai, tai turė
tume rimto pagrindo *klausti, kur
gi juose reiškiasi Dievas
kaip
meilė? Tuo labiau turėtume to
kio pagrindo, svarstydami gyvo
sios gamtos gyvenimą, kuriame
vad. kova už būvį yra pagrindi
nis dėsnis, įaustas į pačių gyvių
sąrangą, ir kur todėl baimė, plėš
rumas, liga, mirtis yra nebe atsi
tiktinybės, o sudedamieji gyvūni
jos pradai.
Savo knygoje autorius yra kal
bėjęs apie kosmologinės srities
savarankiškumą (p. 52—60), pa
teikdamas II Vatikano Susirinki
mo mokslą, kad “visi daiktai turi
savą patvarumą, tiesą, gėrį, sa
vus įstatymus ir tvarką” (1,204).
Čia glūdi pagrindas, kodėl moks
lai vaduojasi savu metodu ir to
dėl yra nepriklausomi nuo teolo
gijos, kaip tai teisingai yra pa
stebėjęs tėv. J. Venckus SJ, saky
damas: “Gamtininkų yra priim
ta gamtos reiškinius aiškinti pa
čios gamtos dėsniais, niekados
neprileisti jokių pašalinių jėgų,
nei Dievo, nei demonų” (“Drau
gas” 1969.6.7, p. 7). Kitaip ta-

DR, NINA KRAUCEL
KRIAUČELIŪNAITĖ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

riant, kadangi pasaulis kosmolo
5159 South Damen Avenue
Tel. Ofiso PR 6-7800 Namą 925-7097
ginėje plotmėje yra savarankiš
Valandos tik pagal susitarimą
kas, todėl ir gamtos mokslų me
Trečiadieniais uždaryta
todas yra savarankiškas, nes tik
Rezid.
Tel.
—
GI
8-0873
rovė visados apsprendžia metodą,
DR. LEONAS SEIBUTIS
o ne metodas tikrovę. Jeigu kos DiR. W. M. EISIN - EISIN AS
Inkstų, Pūslės ir Prostatų
CHIRURGIJA
mologinė sritis nebūtų savaran AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
2656 VVest G3rd Street
kiška, o mokslai tirtų ją kaip GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
savarankišką, nesišaukdami jai 6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
pagal susitarimą. Jei ne
ir ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare
išaiškinti “nei Dievo, nei demo Valandos
atsiliepia, skambinti: MI 8-0001
Ofiso tel 776-2880; rez. 448-5545
nų”, tuomet jie klastotų tikrovę
TeL
—
BE
3-5893
ir būtų pseudomokslai. Mokslo
DR, J. J. SIMONAITIS
savarankiškumas ir tuo pačiu jo
DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pasekmių tikrumas yra atremtas
Adresas: 4255 VV. 63rd Street
Specialybė Akių Ligos
į pasaulio kaip regimybės sava
Ofiso tel. REliance 5-4410
3907 VVest 103rd Street
rankiškumą. Tai nėra “tik meto
Rez. GRovehill 6-0017
Valandos
pagal
susitarimą
diškas atsiribojimas”, kaip gam
Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai
Iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 iki 8 vai. vak.
tos savarankiškumą norėtų lai
Ofiso tel. PR 8-2220
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p. p
Ir vakarais pagal susitarimą
kyti P. Celiešius (broš. p. 10), Namą — rezid. — Prospect 8-9081
bet tikras skirtingumas nuo on DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
DR. P. STRIMAITIS
tologinės srities, kurioje savaran
J O K S A
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
kiškumo kaip tik nėra. Būdama
VAIKŲ LIGOS
Bendra praktika ir chirurgija
2656 VVest 63rd Street
Dievo kūrinys, ontologinė sritis
Ofisas 2750 W. 71st Street
TEL. — 925-8290
yra tiesiog susieta su Dievu kaip Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo 6 Iki 8
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12
amžinas kuriamasis
santykis.
vai. vak., šeštad. nuo 1 Iki 4 vai
ryto 2—8 vai. vak.
Šeštad. 1 iki
4 v. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta
Šiuo atžvilgiu P. Celiešius teisin
Rez. GA 3-7278
Rezid. tel. WA 5-3099.
gai pamoko autorių, esą “reikė Ofs. PO 7-6000
tų sakyti, kad... Dievas pasaulį
DR. A. JENKINS
DR. VYT. TAURAS
kuria ir tai kuria amžinoje da
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bartyje” (broš. p. 9), nepastebė
3844 VVest 63 rd Street
Bendra piaktika ir moterų ligos
Ofisas ir rez., 2652 W. 59th St.
damas betgi, kad autorius tvirti
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6
Tel. PRospect 8-1223.
na tą patį ir net tais pačiais žo Iki 8 vai. Trečlad ir šeštad. uždaryta
Ofiao vai.: Pirm., antr., treč. Ir
penkt.
nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8
džiais. kūrimas vyksta “ne laike,
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu
Visi telefonai 052-1381
laiku pagal susitarimą.
bet amžinojoje dabartyje, kurio
Atostogose iki gruodžio 4 d.
je nėra jokios eigos, bet visa kar
DR. F. V. KAUNAS
Pavaduoja dr. P. Strimaitis
tu” (p. 263). Nuosekliai
tad
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Of. Tel. HE 4-2128. Namų GI 8-6195
Krikščionybė ir skelbia, kad nie
1407 So. 49th Court, Cicero
DR. V. TUMASONIS
kas negrįžta į nebūtį, kas iš ne Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7 Trečlad. Ir
CHIRURGAS
būties sukurta, nes kuriamasis šeštad. tik susitarus.
(Nukelta į 3 psl.)

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

REZID. TE1. 288-4688

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avenue, Cicero

0R. K. G. BALUKAS
Akušerija u moterų ligos
Ginekologine Chirurgija

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

DR. P. KISIELIUS
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak.
Išskyrus trečiadienius,
šetadleniais 12 iki 4 vai. popiet

TeL REliance 5-1811

Priima ligonius pagal susitarimą,
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. WALTER J. KIRSTUK

DR. ANNA BALIUNAS

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius
2858 West 63rd Street
VaL: kasdien 10—17 vai. ir 7—• •
rak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad
ušdaryta. Ligoniai priimami susitarus
Ofiso telefonas PR 8-8220
Bes. teleef. VVAlbrook 5-5070

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
2801 West 63rd Street
Kampas 63-člos ir Californla
Pirmad.,
antrad.,
ketvirtad.
nuo
6 Iki 7:30 vai. vakaro
Šeštad. nuo 2 iki 3:30 vai.
Trečlad Ir penktad. uždaryta.

Ofiso telef. 476-4042
Rezid. tel. VVAIbrook 5-3048.

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
penktad.
nuo 12-4 vai. p. p. 6-8
vai. vak. šeštad. 12—2 vai. p. p. Ir
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
7156 South Western Avenue
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto Iki
2 v. popiet Trečlad. Ir šeštad. nuo
10 v. ryto Iki 1 v. popiet

Ofiso telef. RE 7-1168
Rezid. telef. — 289-2918

2454 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir penktad
2-4 Ir 6-8. Treč. Ir šeštad. uždaryte

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 0-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8107 VVest 71st Street
Valandos: 1—6 vai. popiet.
Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
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Su Lilija Šukyte susitikus
DALIA KUČĖNIENĖ

Vargiai ar kada nors atei
tyje operos pasaulyje pasikartos
taip vykusiai dviejų genijų sin
tezė, kaip kemnozitoriaus Mo
zarto ir dailininko Chagallio,
kuri kiekvieną tiesiog svaigina
Metropolitano operos rūmuose,
New Yorke, “Die Zauberfloete”
pastatyme.
Vienuolikos scenų dekoraci
jos, daugiausia milžiniškos dro
bės,, kiekvieno solisto bei šiaip
operos dalyvio rūbai, visa buta
forija vis paties Mare Chagalio
originalūs kūriniai. Todėl “Už
burtoji fleita”
prasiveržia iš
stereotipinių operos dekoracijų
rėmų, tapdama užburianti, ju
danti, gyva meno paroda, Mo
zarto bei Chagallio galerija, ku
rioje kompozitoriaus bei dailininko kūryba lieiasi į stebuklingai pavergiančią estetinio
sriauto šventę.
Šiame pastatyme Paminos ro
lėje teko girdėti Liliją Šukytę.
Tą vaidmenį kitomis dienomis
atlieka Edith Mathis ir Adriana
Ma’inonte.
Po oneros tmm.nam susitikom,
sutarėm daugiau padraugauti;
kitą dieną, šeštadienio popiete
vaikštinėjam po 5th Avė., žioplmėdamos palangiais, apkalbėdamos madas languose ir ant iš
sipuošusių praeiviu, šnekėdamos
apie tai, kas dėvima dabar Eu Solistė Lilija Šukytė
ropoje, New Yorke, kas naujo
rūbuose ir kailiuose
Taip bevaikštinėdamos, nuke litan solistė. Reklamai ši opera
liavom iki St. Moritz viešbučio, mano karjeroje buvo reikalinga,
kur sustojome pasistiprinti, atsi nes pramačiau, kad ji susilauks
gaivinti.
tarptautinio dėmesio.
Dabar, grįžus iš New Yorko,
— Girdėjau, kad ji bus karto
pamačius ir išgirdus penkis te
jama Vokietijoje, ar sutikta ir
nykščius operos pastatymus,
vėl dainuoti?
įspūdžių tiesiog tvanas. Tikiuos,
— Bus kartojama, ir dainuo
kad taip kaip man buvo malonu
pabendrauti su mūsų vienintele siu premjeroje.
pasauline primadona, bus įdomu
— Kiek operų turima savo re
ir “Draugo” skaitytojams stab pertuare?
telėti prie Lilijos pasirinktosios I
— Gal kokia penkiolika. Stip
karjeros laiptų.
riai paruoštų kokią dešimtį. Da
Šiuo metu ir, tur būt, dar ilgai
bar dainuoju: Violetą, Fiordili
ateityje bus labiausiai linksniuo gi, Paminą (iš kurios duoną val
jamas solistės pasisekimas Isang gau), Mimi. Na, kalbant apie
Yuns “Sim Tjong” operoje, kuri “Bohemą”, girdėjau, kad ji bus
buvo pastatyta neseniai praėju statoma Chicagoje? Man iš visų
sios olimpiados išvakarėse Miun “Bohemos” matytų pastatymų
chene, Vokietijoj.
labai patiko F. Zefireli pastaty
mas. Taip pat dainuoju Nedą,
Orfeo...
— Kaip pasisekė gauti šią ro
— Kaip sekasi dainuoti Poeti
lę?
ni muziką?
— Kompozitorius seniai ieško
—Mimi, labai gerai. Šiaip,
jo tam tikro tipo soprano. Jis at
, kaip žinai, Puccini išdainuoti nesilankė į “Traviatą”, kurioje dai
navau Violetą. Tą patį vakarą I lengva. Be geros mokyklos, balse
i gali greitai atsirasti duobės.
jis, sakėsi, pajuto, kad atrado,
| Sunku išlaikyti nesibaigiančią
ko ieškojo.
kantileną. Vėliau, kada nors
—Įsivaizduoju, jog buvo ir ki ateityje, norėčiau dainuoti Matų kandidačių?
dame Butterfly.
— Buvo “politinis” spaudimas,
— Kaip apie filmų pasaulį,
kad šią rolę atliktų jau pasauli
plokšteles?
nėje plotmėje išgarsėjusios dai
— Susukau dvi filmas: Monininkės. Bet kompozitorius ne
i
zarto
“Cosi fan tutte” ir Leharo
sileido į jokius kompromisus,
j “Count Louxembourg”. Rezultadainuoti teko man.
i tais esu patenkinta, nežiūrint to,
— Vaidybiniai neabejoju, kad
kad pvz. “Cosi” buvo susukta
pasiekta tai, kas buvo užsibrėž
spektaklio metu, be pertrau
ta.. O kaip pasisekė rolę vokali
kos ir be pakartojimų. Pati
niai įgyvendinti?
plokštelę leisti nesu suinteresuo
— Kaip žinai, kritika buvo ta, tikiuosi, jog sulauksiu palan
puiki. Muzikiniai partija yra pa kių pasiūlymų.
rašyta tiesiog ant neįmanomumo
— Šiuo metu daug atiduota
ribos. Įsivaizduok Sophie “Der
operoms.
O kaip apie rečitali-,
Rosenkavalier”. Čia reikalingas I
nius pasirodymus?
dar didesnis įsitempimas. Pra
— Jie yra būtinybė. Dainuo-1
dedi nuo si ir lipi per dvidešimt
laiptų, laikydama chromatinę dama vien tik operose, įgyji
kantileną. Buvo nežmoniškai daug vokalinių blogybių. Turė
sunku. Turėjau pasiūlymą šią siu progos padainuoti Handelio
rolę dainuoti Korėjoje, bet atsi oratorijoje, šitai labai vertinu, j
nes oratorijos ir koncertai išlygi
sakiau.
na įsiskverbusias operines ydas, j
— Kaip vertini šį žygį dabar Rimti menininkai niekada neap-,
jau iš perspektyvos?
leidžia ir šios rečitalinės srities.
— Matai, su šia opera prašl
— Dabar labai realus, prak-1
iaužiau kelią į Europos prima tiškas klausimas: kuris mėgia
donas. Nebesu vien tik Metropo- miausias dirigentas?
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Siaurės peizažai
S.

PRAPUOLENYTĖ - BUNKER

Tyli miškai ir vandens klausosi tylos.
Urvuose miega žvėrys, lizduose paukščiai.
Po dangumi, nusėtu žvaigždynais, pulsuoja žemė.
Budi žmogus.
Vėsioj gelmėj, miško pakojy, pašoka lydeka.
Iškliūt i žūklauti, supūškins, ‘muskė’ ar ‘pikrelė’.
Tam ia n danguj, sumirksėjus vienutei žvaigždei,
Tingėdamas iš migio kiūtina lokys j mėnesienos naktį.
Lūšis ir y i’kas iš slaptos išsineša medžioti.
Lieknos sargybinės pušelės žiūri j tamsius vandenis
Metai po metų, tylios, susimąstę.
Amžių raidoje čia girios virto pelkėmis,
Pelkės ežerais. Išmėtyti kelmai,
Vėjo nulaužyti kamienai, išversti beržai,
Plaustai skalaunami į tolimas pakrantes
Per tūkstančius, per milijonus metų.
*

Prie šitos intakos mes pasistatysiine namus
Ir vakarais, žaroms begęstant už giružės,
Beržinių malki; ant ugnies užmetę,
Seksime pasakas, dainuosime naujas,
Senas dainas.
Čia žemė didelė, plati ir tebelaukianti.

ti garsi: Fiordiligi, Pamina, Mimi, Violeta. Margarita. Pėlleas
et Mėlisande, Orfeo, Desdemona,
na Luisą Miller, kurią dainuosiu
grįžusi ir, kaip minėjau, vėliau
Butterfly.
— Asmeniškai esu pamėgusi
Mozartą. Pati vis jo daug dai
nuoji, Kaip patinka jo muzika?
— Ar gali būti tokių, kuriems
Mozartas nepatinka ? Intelektua
liai esu jį pamilusi.
— Pirmą kartą girdėjau Šu
kytę Metropaiitano patalpose.
Balsas man atrodė net padidėjęs.
— Nemanau, kad jis būtų pa
didėjęs. Tik nuo gero ir taisyk
lingo naudojimo tapęs lygesniu
ir vienodo stiprumo visuose re
gistruose, todėl ir skamba, lyg
būtų didesnis.
— Atsimenu Šukytę Violetos
rolėje, Chicagos Lietuvių operos
pasatymė. Tuo metu dainuota
lyrinio soprano versija. Kaip
dabar?
— 0, tada, atsimink, buvo
mano pirmieji žingsniai. Dabar
mano kadencija iki mi.
— Metropotitano pastatymai,
kas liečia “shoumanship”, yra
liuksusiniai. Kaip lyginti šiuos
pastatymus su Europos?

Nuotrauka Algirdo Grigaičio

Dievą gamtoje
(Atkelta iš 2 pusi.)

du ne ontologinėje pasaulio plot galime regėti. Tai būtų baisiai
šmėkliškas pasaulis, ir Descartes
mėje.
Viešpaties veiksmas nenutrūksta
Visa tai turėtų tikti ir kosmo turėtų tiesos, kalbėdamas apie
niekados. Todėl ir žmogaus Aš
“Dievą apgaviką — Deus decepyra nemirtingas, kadangi jis yra loginei plotmei, jeigu ji būtų,
tor”, kurio reikia bijoti, kad jis
Nuotrauka V. Maželio
Dievo sukurtas iš nebūties kaip kaip kritikai nori, Dievo kūrinys,
neuždarytų mūsų į išmonių pa
tiesioginis jo kūrinys, o ne kaip būtent: ji negalėtų būti savaran
saulį, iš kurio nėra durų į tik
gamtos dėsnių padarinys, kaip to kiška ir ji turėtų būti amžina.
— Iš mirusiųjų, koks gi kitas
rovės
pasaulį.
norėtų Teilhard de
Chard'in Taip ■■maždaug ir buvo manyta
— Tostanini. Iš dabartinių CliJeigu ontologinis gamtas pag
(plg. p. 269—271, 275—76). viduriniais amžiais, kai Šventraš
burn. Tenka nemažai jų susitikti
Žmogus savuoju Aš yra ne todėl čio posakiai, liečią gamtos sąran rindas yra būtinybė — to, rodos,
kartais pasitaiko, kad pamatai
nemirtingas, kad jis būtų kažko gą, buvo arba laikomi neklaidin niekas neneigia, — tai jos buvi
juos tik per spektaklį, kaip pvz.
kia vientisa substancija (subs- gais arba imami tiesiogine pras mo išsiskleidimas gamtos reiški
užvakar operos “Die Zauberfloetantia simplex), negalinti suirti me —net psalmių poezija, pvz. niuose nėra ir negali būti laiko
te” pastatyme su dirigentu netu
į dalis, bet todėl, kad jis yra am žiūriu “į Tavo rankų darbą, į mas Dievo kūriniu, nesunaikinus
rėjau nei vienos repeticijos.
žinai šaukiamas iš nebūties į bū mėnulį ir žvaigždes, kurias Tu pačios būtinybės ir tuo nenutik— Bet Pamina puikiai išmok
tį. Ką Dievas kuria, tą jis kuria padarei” (Ps 8,5), arba Kristaus rovinus pačios gamtos. Būdama
ta!
amžinai. Žiūrint į priekį (a par- palyginimai apie laukines lelijas sukurta kaip būtinybė (ontologi
te post), nėra jokios mirties kaip (plg. Mt 6,28—30), tarsi Die nė plotmė), gamta ir veikia bū
— Taip, nes rolę man padėjo
grįžimo į niekį (anihilatio). Čia vas iš tikro būtų padaręs mėnulį tinai (kosmologinė plotmė). Su
paruošti Vokietijoje dirigentas
būtis yra visiškai Dievo, čia ji ne ir žvaigždes arba tarsi Kristus ne vesti šį jos veikimą į Dievo kū
Von Dohnanyi, kuris man buvo
turi jokių savų dėsnių ir jokio būtų žinojęs, kad, ištikus sausrai, rimą reikštų padaryti, kad būti
nepaprastai dosnus orkestrinė
Dievo
savarankiškumo:
čia ji
būna lauko lelijos sudžiūsta, netekda- nybė veiktų nebūtinai:
mis repeticijomis, turėjau jų de
kūrimas juk esmiškai yra lais
mos
savo
grožio-,
ir
dangaus
spar

anuo
amžinuoju
‘
tebūnie
’
.
Ir
čia
šimt, o tai labai svarbu.
visu svoriu tinka Išminties kny nuočiai išdvesia badu. Keisčiau vas. Tai betgi prieštaravimas. Ar
— Daug kas dabar ir operose
gos žodžiai: “Mirties Dievas ne sia betgi, kad kritikai, laikyda ba gamta veikia būtinai ir tada ji
specializuojasi. Ar negalvojama
sukūrė” (Iš 1,13). Mirties esama mi Pradžios knygos pasakojimus nėra Dievo kūrinys savo apraiš
apsiriboti specifinėmis rolėmis?
tik kosmologinėje, bet jokiu bū- ligi Abraomo literariniu žanru kose, arba ji yra Dievo kūrinys
— Aišku. Norėčiau tobulai pa
ir teigdami, esą jų “nėra galima savo apraiškomis ir todėl nėra
ruošti kai kurias partijas ir būsuprasti raidiškai” (A. Rubikas, būtinybė ontologiniu savo pag
rindu, paversdama pasaulio kos
“
— Europoje daugiau kreipia Draugas” 1972.6.15, d. II,p.2),
t
mologinę sritį Viešpaties žaismu.
kaip
tik
raidiškai
supranta
psal

mas dėmesys j muzikinį lygį. At
Be to, gamtos reiškiniai juk yra
mių
žodžius
ar
evangelijų
pa

simink, kad beveik visi šio kraš
lyginimus,
tuo
būdu suontologin- praeinantys: jie kyla ir nyksta.
to solistai yra Karajano "vai
dami tai, kas yra arba poetinis 'Net ir visa gamtinė sąranga yra
kai”. Kai kurie pastatymai čia
vaizdas (psalmių atveju)
arba praeinanti. Visa yra ir miršta. Jei
tiek liuksusiniai, jog pasidaro
moralinis pamokymas (Kristaus gu visa tai būtų Dievo kūriniai
net dirbtini. Aplamai, dabar
tikra, o ne metaforine prasme,
palyginimų atveju).
pradeda garsėti ir kitų kraštų
kokiu tad būdu Dievas nutrauk
Betgi pasaulio regimybė, su tų kuriamąjį savo veiksmą, kuris,
operiniai spektakliai.
— Muenchene, tur būt, jaučia prasta kaip Dievo kūrinys, kaip kaip sakyta, yra amžina dabartis,
tik ir paneigia jo savarankišku todėl nepraeinantis? Tokiu atve
masi profesine prasme stipriau?
mą, nes kūrinys nėra ir negali ju Dievas iš tikro būtų mirties
— Ten turiu savo stažą, ten būti savarankiška būtis. Tiesa,
autorius ir paneigtų patį savemano spektaklių namai, ten bronzos statulėle galima įkalti
Išplėtus tad dieviškąjį kūrinišku
premjeros man priklauso.
žemėn mietą ir suskaldyti žmo mą į pasaulio regimybę, Dievo
— Nelengva buvo ir yra am gui galvą. Tačiau ji yrą sukurta čia ne tik nepasiekiame, bet jį
žinai kovoti už save, rūpintis ne tam, kad būtų įrankis sodi net paneigiame, priskirdami jam
sveika ta bei pirmaeilių rolių \ ninkui ar žmogžudžiui. Ji yra tai, kas esmiškai negali būti jo,
konkurencija. Ar tikėti, kad sukurta ne būti, bet reikšti. To būtent : mirtį.
kiais grynais reikšmenimis būtų
ateityje bus lengviau?
Mūsų
pokalbiui
negalima
ir gamtos reiškiniai, jei jie būtų
šauktis
nei
šv.
Povilo
žodžių,
esą
— Nemanau. Gali būti tik sun- Dievo kūriniai, jie nustotų sava
Viešpaties “amžinoji galybė ir
kiau, nes bus ir didesni rei- rankiškumo ir virstų tik ženklais.
kalavimai. Tačiau be viso to bū Tokiu atveju manytume, esą dievystė... galima matyti proto
dalykų"
čiau dar nelaimingesnė. Daina gamtos reiškiniai yra būtinybės šviesa iš padarytųjų
(Rom
1,20), nei I Vatikano Su
vimas yra mano gyvenimas. No padariniai, ir tyrinėtume
juos
sirinkimo paskelbtos dogmos, esą
riu dainuoti.
kaip būtinai ir dėsningai esan
Dievas gali būti proto šviesa tik
čius bei veikiančius. Iš tikro ta
♦
rai pažintas “iš sukurtųjų daly
čiau jie tik būtų Dievo reiškimo
Mudvi kalbėjom ir kalbėjom, si ženklai. Dievas veiktų visur, kų — ex rebus creatis” (Denz
o ponia Šukienė daugiausia tarsi lėlių teatro vadovas, tam 1806, nr. 49). Nes čia mes kaip
kantriai klausėsi ir šypsojosi... pydamas siūlus užkulisiuose, o tik ir aiškinamės, kas yra anie
Jos akys be žodžių atspindėjo lėlės —gamtos padarai bei reiš padarytieji bei sukurtieji dalykai,
Lilijos rūpesčius, džiaugsmą bei kiniai — šokinėtų taip, kaip ku iš kurių žmogus gali Dievą tikrai
pasiryžimą tolimesnei kovai už ris siūlas yra patraukiamas. Žiū pažinti: ontologinis pasaulio pag
rindas ar kosmologinė pasaulio
meną.
rovam atrodytų, kad lėlės šoki regimybė? J tai atsakymo nedavė
Lėtais žingsniais vėl ėjome nėja pačios, vadinasi, kad
jos
didmiesčio gatvėmis, lėtai drai esančios savarankiškos. Bet tai nei šv. Povilas, nei I Vatikano Su
sirinkimas. Kad iš sukurtų dalyki;
kėsi auksiniai lapai, o rudens būtų tik apgaulus įspūdis, nes
galima pažinti Kūrėją, tai savainaktis blizgėjo džiaugsmingo pa- kiekviena Lėlės, dalis juk pririšta
(Nukelta į 4 pusi.)
Mare Ubagai
Iš Mozarto "Užburtosios fleitos” dekoracijų sisekimo šviesomis....
atitinkamu siūlu, nors jo ir ne
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Apie Dievą gamtoje
(Atkelta iš 3 psl.)

mo arba teleologijos: gamta ne
siekianti jokio tikslo, nes jokio
me aišku, nes, kaip sakyta, kūri tikslo joje nesama. Jeigu tačiau
nio negalime net mąstyti be Kū gamtos tikslingumas iš tikro yra,
rėjo. Ginčas eina ne apie Kūrėjo tai ana išvada galioja visu sva
pažinimą iš sukurtųjų
dalykų, rumu. Štai kodėl Vakarų filoso
bet apie pasaulio regimybės kū fijos istorijoje gamtos tikslingu
riniškumą: ar ši iš tikro yra Die mas kaip Dievo buvimo įrody
vo sukurta tiesiogine šio žodžio
mas yra vaidinęs svarbų vaid
prasme. Kas teigia kosmologinės menį. Net ir dabar, nusilpus Die
srities kūriniškumą, tas sutapati vo įrodymų psichologinei vertei,
na ją su ontologine sritimi ir esti
gamtos teleologija
tebesilaiko,
priverstas daryti išvadų, kurios pasak būdingų gamtos filosofo
galop paneigia patį Dievą. Štai
Ph. Dessauerio žodžių: “Pasaulis
kodėl autorius žmogaus kelią į
yra vieta, kur išnyra prasmės
Dievą arba Dievo pažinimą iš
klausimas o atsakymas į šį klau
pasaulio regi tik
ontologinėje
simą yra Dievas” (“Stimmen der
plotmėje, vadinasi, ten, kur pa Zeit” 1951, nr. 4, p. 329—30).
saulio būtis dieviškuoju veikimu
Užtat daugeliui ir atrodo, kad
iš tikro kyla iš nebūties. Tai sun
gamtos tikslingumas ir yra žmo
kus kelias, užtat tikras. Gal todėl
gaus kelias į Dievą, einąs per
tiek šv. Povilas, tiek I Vatikano
kosmologinę pasaulio
plotmę,
Susirinkimas Dievo
pažinimo
nes teleologija yra ne mąstymo
būdą ir vadina ne patyrimu, ne
išvada, svarstant ontologinę plot
pergyvenimu, kurių kosmologi mę, bet aiškus patyrimas, moks
nei sričiai visiškai pakanka, bet
liškai tyrinėjant
kosmologinę
“proto šviesa”, vadinasi, mąsty plotmę.
mu, kuris veda toliau, negu pa
O vis dėlto, autoriaus pažiū
tyrimas ar pergyvenimas,
per
ra, šis įspūdis arba nuomonė yra
žengdamas reiškinius ir suvokda
apgaulūs. Ne todėl, kad gamtoje
mas patį pagrindą, kuris atsisklei
tikslingumo nebūtų, kaip tai no
džia, kaip kuriamasis Dievo san
rėtų marksizmas, bet todėl, kad
tykis su būtimi, vadinasi, kaip
šio tikslingumo pobūdis mum ne
religinis pačia savo sąranga; re
leidžia jo peržengti ir tuo būdu
liginis, nes amžinai sujungtas su anapus jo rasti Dievą. Štai kas
Dievu (religare). Čia ontologija
yra likę nepastebėta, sklaidant
atsiskleidžia kaip religija — ne
tikslingumą kaip žmogaus kelią
subjektyvaus nusiteikimo,
bet
Dievop. Yra likę nepastebėta,
objektyvaus buvimo prasme.
kad gamtos tikslingumas yra bė
3
prasmis: gamta tikslo siekia, bet
Tačiau argi gamtos tikslingu
niekados jo nepasiekia; nepasie
mas (finalitas), kaip jis pripažįs
kia nei individualiai, nei sava vi
tamas beveik visų didžiųjų vaka
suma. O jo nepasiekdama, ji at
rietiškosios filosofijos atstovų (iš
skleidžia mum tik savo vidinį
skyrus mažas išimtis, kaip A.
veržlumą anaiptol neatškleisdaSchopenhaueris, Ed. v. Hartmanma, ar kas nors objektyviai aną
nas, N. Hartmannas ir k. nau veržlumą atitinka. Tai yra tas
jesnieji) nėra kosmologinis žmo
pat, kas ir laimės atveju žmogaus
gaus kelias į Dievą? Šis klausi
būtyje. Žmogus siekia laimės, ta
mas savaime kyla kiekvienam
čiau jos niekad nepasiekia. Ar
skaitytojui. Todėl reikia ties juo
tai reiškia, kad laimė turi būti
irgi susimąstyti, nors ir trumpai,
kažkur anapus? Anaiptol! Tarp
atkreipiant mūsų dėmesį į tai, ko
šių dviejų dalykų — tarp sieki
dažniausiai nepastebime.
mo ir objekto —nėra jokios lo
Nepaisant, kad Vakarų mo
ginės būtinybės. Nuosekliai tad
dernioji biologija apie
gamtos
laimės siekimas, taip pat žino
tikslingumą kalbėti vengia,
o
mas teodicėjoje, visais laikais yra
marksistinė biologija jį atvirai
buvęs laikomas pačiu silpniausiu
neigia, vargu ar būtų galima ne
Dievo buvimo įrodymu. Argi ne
regėti, kad kiekvienas gyvis išsi
tokio pat pobūdžio yra ir gam
vysto pagal tam tikrą jo užuo
tinis tikslingumas, kuris veržiasi
mazgose esantį planą. Gali šis
į tikslą, niekados jo neprieida
išsivystymas iš tikro reikšti prisi
mas?
taikymą prie aplinkos, kaip tai
Kodėl tačiau gamtos tikslingu
teigia marksizmas. Tačiau
tai
mas yra beprasmis?Kitaip tariant,
tikslingumo ne tik neišskiria, bet
kodėl gamta tikslo siekia, bet
jį tik patvirtina. Juk organiz
niekados jo nepasiekia? Šių laiš
mas prisitaiko prie aplinkos ne
kų rėmai yra per siauri atskirų
jau išsivystęs, bet pačiu išsivys
pavyzdžių sklaida parodyti gam
tymu. Kitaip tariant, prisitaiky
tos tikslingumo neprasmingumą.
mas apsprendžia organizmo pla
Čia pasitenkinsime tik bendra iš
ną ir virsta objektyvine gyvio vada, kurią autorius yra iš tokių
ateities įžvalga: jis išsivysto taip, pavyzdžių padaręs ir kurią jis yra
kaip turės gyventi. Ateities pra dėstęs ir
savo
klausytojam
das slypi jame ir veda jį šios atei
Muensterio u-te, kalbėdamas apie
ties linkui. Aplinkos busimieji rei sovietinę religijos sampratą.
kalavimai virsta tikslu, kurio gy
Gamtos sandora yra nuostabi
vis siekia ir kuriam jis esti savo
tuo, kad joje vienas tikslingumas
plano išskleidimu paruošiamas.
savo vykdyme susiduria su kitu
Prisitaikymas prie aplinkos yra
tikslingumu kaip savo priešingy
ne kas kita kaip viena iš gamtos
bė ir tuo sunaikina vienas- kitą.
tikslingumo apraiškų. Paneigti
J. v. Uexkuellis yra pastebėjęs,
tad gamtos tikslingumą arba tekad gamta yra sudėstyta pagal
leologiją kažin ar kam nors pa
kontrapunkto principą.
viena
sisektų.
melodija skamba priešais kitą.
Kadangi tačiau teleologija glū Palyginimas gražus, tačiau jis
di gamtoje nesąmoningai, todėl kaip tik ir atskleidžia gamtos gy
net ir marksistai sutinka, esą, jai venimo klaikumą, nes čia prie
esant, reikia, kad būtų ir kažkas, šinga melodija yra ne garsai, bet
mokslų
kas gamtos išsivystymo planą bū gyvi padarai. Gamtos
tų nubrėžęs ir siekiamąjį tikslą veikaluose galima rasti šimtus
įdiegęs. Savo straipsnyje “Mate pavyzdžių, kaip sumaniai vienas
ki
rialistinė dialektika ir tikslo kate gyvis yra ‘sukomponuotas’
gorija” G. A. Fedorovas teisingai tam gyviui sunaikinti. Gamtos
pastebi. “Jei esama tikslo, tai vi harmonija yra rafinuotas susi
sados kyla klausimas: kas jį už naikinimo būdas. Kova už būvį
brėžė” (p. 67), nes “šalia mąs yra gamtinio gyvenimo alfa ir
tančios galvos nėra jokių tikslų” omega. Tai būtų visiškai supran
(p. 68). Todėl, pripažįsta Fedo tama ir pateisinama, jei kas nors
rovas, “teleologija yra neatskiria šią kovą iš tikro laimėtų. Tokiu
mai susijusi su teologija” arba atveju ji būtų konkreti gamtinio
“su tikėjimu į gamtą valdantį tikslingumo lytis. Tačiau kovos
protingą, pilnutinį, dvasinį pra už būvį gamtoje niekas nelaimi.
dą — Dievą” (“Voprosy filoso Individai žlunga, sakoma, rūšiai
fu”, 1961, nr. 1, p. 67—68). O palaikyti: kovos laimėjimas čia
kad šitokios išvados nereiktų da yra perkeliamas iš atskiros būty
ryti, marksistai kaip tik ir teigia, bės į jos giminę. Tačiau žlunga
esą gamtoje nėra jokio tikslingu giminės bei rūšys. O kas jų žiu-

gimu yra laimima? Kad rūšys
ilgiau gyvena, negu individai, fi
losofiškai yra visiškai nesvarbu.
Svarbu, kad kova už būvį nėra
laimima nė giminės bei rūšies
plotmėje. Tai gal ją laimi gyvy
bė kaip tokia? Visų pirma gyvy
bė kaip tokia yra atotrauka, kuri
nieko laimėti negali. Antra, mes
juk žinome, kad kosmologinis bet
kurios gyvybės galas yra toks pat
tikras, kaip individo ar rūšies. To
dėl V .Solovjovas ir sako, kad
“gamtos tvarka” pasirodo esanti
kelias į niekur: “Paskutinis gam
tos žodis yra mirtis” (Dvasinio
gyvenimo pagrindai, d. I,
Miehelangelo (italas, 1475-1564)
das). Visi trokšta bei stengiasi gy
venti ir visi galop žlunga, šio
troškimo neįvykdę ir tikslo gy
venti nepasiekę”. Niekur nerasi ra, įžvalgą, kad visa kova už bū
tikro tikslo; visa, kas čia egzistuo vį yra beviltė ir visas tikslingu
mas beprasmis: jais nieko nepa
ja, yra be tikslo ir be prasmės
siekiama.
kaip neįvykdomas troškulys” (t.
Kokiu tad būdu šitokia nevil
p.). Kito rusų mąstytojo V. Rozanovo žodžiai gražiai išreiškia tinga bei neprasminga sąranga
šią beprasmę gamtos
sąrangą: galėtų būti kelias į Dievą? Die
“Kirminėlis pagimdė kirminėlį, vas yra ne nevilčiai bei neprasšis truputį pašliaužiojo ir mirė” mei nugalėti, bet neviltis ir ne(Solitaria, Muenchen 1963, p. prasmė yra nugalima tada, kai
192). Paviršutiniškai žiūrint, at Dievas yra. Iš Dievo yra aiškus
kelias į viltį ir prasmę. Tačiau
rodo, kad žlugimas gamtoje yra
iš nevilties ir neprasmės nėra josavaime suprantamas
dalykas. i kio kelio į Dievą. Šuolis nuo
Tačiau ši ‘suprantamybė’ kaip | ‘reikia’ į ‘yra’ nepateisinamas lo
tik ir pridengia, tarsi kokia ska- giškai ir yra padaręs didžiulės.

Vidimanto Valatkos
koncertas Chicagoj
VLADAS JAKUBĖNAS

Vidimantas Valatka, “Margu
čio” pristatytas mūsų publikai
sekmadienį lapkričio mėn. 25 d.
Jaunimo centre, tik prieš pusant
rų metų atsidūrė šioje šalyje pas
toviam apsigyvenimui. Lietuvoje
jis studijavo dainavimą ir kitus
muzikos mokslus, buvo pakliu
vęs į operinių solistų aplin
ką. Čia jam, tarp kitko, teko
atlikti keletą pirmos eilės vaid
menų, kaip Liutauro “Gražino
je” ar Alfredo “Traviatoje”. Šio
je šalyje jo įsikūrimo pradžia bu
vo ir tebėra sunki. Dirbęs sun
kius darbus Califomijoje, jis tik
paskutiniuoju laiku Santa Bar
bara mieste ėmė mokytis pas žy
mų mokytoją muzikos akademi
joje. Santa Barbara, kaip žino
me, yra pensininkų miestas, pri
glaudęs paskutiniuoju laiku ir
mūsų operos bei rečitalių vete
ranę Vincę JonuškaitęrLeskaitienę. Čia, pusiau pasitraukę, bet
sutinką dėstyti už brangų atly
ginimą, gyvena žymūs solistai,
kaip pvz. garsi rečitalistė Lotte

Lehman, pas kurią
atvykdavo
mokinių pasitobulinimui iš visų
JAV. Panašiai galėjo pakliūti į
vietinę Muzikos akademiją
ir
koks žymus muzikos pedagogas.
Vietiniam muzikos judėjimui čia
dirvos itin maža.
Vidimantas Valatka
parodė
gražią lyrinio tenoriaus medžia
gą, jau gerokai apvaldytą. Bent
lengvesniuose numeriuose, kaip
pirmos dalies liaudies dainose, jo
balsas atitiko pasiimtam uždavi
niui, skambėdamas laisvai įvai
riuose registruose. Antros dalies
operinėse arijose pasitaikė dau
giau nešvariai paimtų
gaidų,
ypač aukštam registre.
V. Valatka yra išėjęs konser
vatorijos kursą; tatai jo dainavi
me jaučiama. Jis dainuoja into
nuotai, turi neabejotiną
gerą
klausą; kūriniąi rūpestingai iš
mokti, ritminis tikslumas yra tie
siog metronomiškas (dažnai vei
kalo nenaudai). Pasiekus tokio
muzikinės medžiagos apvaldymo,
rra nuostabu, kad V. Valatkos

Adomo sukūrimas (freska Siksto koplyčioj, Vatikane)

skriaudos Krikščionybei, nes ši
istorijos eigoje perdaug lengvai
‘rado’ Dievą egzistencinėse gam
tos ar istorijos ‘skylėse’. O ‘skylė’,
užkimšta Dievu, visados yra ir
lieka apgaulė, kuriai paaiškėjus,
žmogus netenka tikėjimo grei
čiau, negu tada, kai ‘skylė’ buvo
atvira. Dievas, kaip kamštis esti
paneigiamas pats pirmasis. Tai
tinka tiek žmogaus egzistencijai,
tiek gamtos gyvenimui. Būdama
būtinybės išsiskleidimas, gamta
yra nebyli: jie nieko nekalba nei
apie žmogų nei tuo labiau apie
Dievą. Todėl laikyti gamtą ir

Kristų Viešpaties
apsireiškimo “Prie jūros, laukinės vidurnak
plotmėmis ir vadinti šias
dvi čio jūros stovi jaunuolis —ilge
plotmes seserimis, kaip tai daro siu širdyje ir abejone prote; pa
A. Baltinis (plg. op. cit. p. 3), niuręs jis klausia bangas: O, iš
reiškia neregėti gamtos gyvenimo spręskite man gyvenimo mįslę...
neprasmingumo arba savą sub i Pasakykite man, kas yra žmogus?
jektyvų žvilgį perkelti į gamtinę Iš kur jis ateina ir kur jis eina?
sąrangą. Argi Kristus neatėjo ir Kas gyvena viršum žvaigždėto
gamtos atpirktų (plg. Rom 8,21)? skliauto? — Bet, kaip ir anksčiau,
Tebūnie leista autoriui
už bangos šniokščia ir murma. Vėjas
baigti šį laišką rusų poeto F. Tiut- ūžia ir debesis vaiko; žvaigždės
čevo (1803—73)
eilėraščiu spindi šaltos ir šviesios. O kvai
“Klausimai” (1827), kuris savo lelis stovi ir laukia atsakymo —
vaizdais prasmingai atskleidžia glupec štoit i ždet otveta” (Stižmogaus santykį su visa mus ap chotvorenija, Maskva 1953, p.
supančio pasaulio
regimybe: 109).
(Bus daugiau)

dainavime jaučiamas kone visiš
kas trūkumas noro paveikti klau
sytoją. Kūriniai pateikiami kažko
kiu abstraktišku atsiribojimu nuo
jų emocinio turinio, kuris neat
sispindi nei solisto balso spalvo
je, nei mimikoje. Centrinėje bei
rytinėje Europoje, kur gausu ope
rinių teatrų ne tik didmiesčiuo
se, bet kartais ir nedideliuose, is
torinės praeities miestuose, yra
dainininkų, kurie rūpinasi pir

miausia pastoviai pakliūti į ope
ros sceną, o ten...“viskas savaime
pasidarys”. Šioje šalyje opera yra
tolimas, sunkiai pasiekiamas, ne
tikras dalykas. Iš dainininko, net
ir mėgėjo, laukiama interpretaci
jos, ekspresijos, individualumo.
Kalbant apie šio vakaro progra
mą, norėtųsi liaudies dainose at
skirų posmų išryškinimo ryšium
su jų žodžių turiniu. Operinėse
arijose solisto mimika gali talki

ninkauti, rodant veikalo turinį.
Deja, to beveik nebuvo šiame
koncerte.
Koncerto programa buvo čįidžia dalimi gana šabloninė; pir
moje dalyje lietuvių kompozito
rių žinomi kūriniai: E. Gailevičiaus, St. Šimkaus, J. Tallat-KęlpŠos ir A. Kačanausko harmoni
zuotos liaudies dainos. Įdomesnė
buvo antroji grupė — dabarti-

(Nukelta į 5 pusi.)
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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 you 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.

SS,000 minimum
2-year maturity

per annum
31,000 minimum
1-year maturity

compounded
Receive an interest check automatically
monthly, ųuarterly, 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.
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Reserves over $15,700,000

STANDARD
FEDERAL#
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

šeštadienis, 1972 m. gruodžio mėn. 2 d.

sirasti s.ponsorių, kurie padėtų
šiam iš “anapus” į “šiapus” per
sikėlusiam dainos meno sekėjui
pritapti prie žiauresnės, konku
rencinės kovos pilnos šios šalies
tikrovės. Būtų gaila ir negražu,
jei jo gabumai nuvystų vien gra
žiais gamtos scenovaizdžiais įrė' mintuose Santa Barbara kultūriI nio gyvenimo dirvonuose.
Solistui lengvai, tiksliai ir spal
vingai akompanavo Darius La
pinskas.

Aukštasis mokslas Lietuvoje
(Atkelta iš 1 psl.)
katalikybės stiprinimui Žemaičiuo
se. 1563—1567 m. Leipzige, Strassburge, Romoje ir Paryžiuje geogra
fiją ir mediciną studijavo Mikalo
jus Kristupas (Našlaitėlis) Radvi
las (m. 1616), 1582—1584 m. ke
liavęs po Siriją, Palestiną, Egiptą,
1613 m. Amsterdame išleidęs paties
redaguotą garsųjį Lietuvos žemė
lapį. 1570 m. Leipzigo universite
te sutinkamas
Leonas
Sapiega
(m. 1633), vėliau vienas iš didžių
jų Lietuvos valstybininkų, diplo
matų ir karių,
Lietuvos Statuto
III-jo leidimo redaktorius. 1570 m.
atvyko Leipzigan studijuoti
du
Lietuvos kanclerio Mikalojaus Juo
dojo Radvilo sūnūs: Albrechtas
(m. apie 1592), vėliau Lietuvos
krašto maršalas, ir Stanislovas (m.
1599), po to Lietuvos rūmų ir
krašto maršalas, Žemaičių seniū
nas, mokėjęs daug kalbų, rašęs
graikiškai, lankęsis Italijoje, Veng
rijoje ir kitur. 1577 m. Karaliau
čiaus universitetan jsirašė Adomas
Tolvaišą, vėliau Žemaičių pilinin
kas, narys komisijos Lietuvos Sta
tutui papildyti. 1571—1572
m.
Leipzigo universitete studijavo bu
simasis Vilniaus vyskupas Benedik
tas Vaina (m. 1615),
anksčiau
mokslus dar ėjęs Bolonijoje, Padu
voje ir Romoje. 1589 m. j Heidel
bergo universitetą jsimatrikuliavo
Jonas Skuminas (Tiškevičius), vė
liau Vilniaus vaivada, dalyvavęs
derybose su vokiečiais dėl upių
valymo laivybai, turėjęs didžiulę
biblioteką, kurios vertė siekė net
30.000 auksinų. Eustachas Valavi
čius (m. 1630), busimasis Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštijos vicekanc
leris ir nuo 1616 m. Vilniaus vys
kupas, nuo 1593 m. bažnytinę teisę
studijavo Paduvoje, o filosofiją ir
teologiją — Romoje. 1595 m. Pa
duvoje mokėsi Jonas Karolis Kat
kevičius (m. 1621), įžymus Lietu
vos etmonas, pagarsėjęs karo žy
giais visoje Europoje. 1596 m. Ba
zelio universitete aptinkamas Jo
nušas Radvilas (m. 1620),
Vil
niaus pilininkas, lankęsis Prancū
zijoje, Austrijoje, vedybomis susigi
miniavęs su Hohenzollemais. XVI
a. gale Paduvoje ir Romoje moks
lus ėjo Stanislovas
Kiška
(m.
1626), nuo 1618 m. Žemaičių vys
kupas. 1601 m. Leipzigo universi
tetan atvyko studijuoti
Lietuvos
didžiojo etmono Kristupo I Per
kūno Radvilo sūnus Kristupas (m.
1640), vėliau iškilus Lietuvos di
dysis etmonas, 1625 m. Kėdainiuose
įsteigęs
reformatų
aukštesniąją
mokyklą. 1617 m. Liuveno univer
sitete, vėliau Romoje
studijavo
švenčioniškis Andrius Rudamina
(m. 1631 Kinijoje) — pirmasis lie
tuvių misininkas Indijoje ir Kinijo
je, sakęs pamokslus ir kinietiškai.
1624 m. Ingolstadto universitetan
įstojo Kristupas Mikalojus ir Kazi
mieras Leonas Sapiegos, Lietuvos
kanclerio Leono Sapiegos
sūnūs.
Kristupas Mikalojus (m. 1631), be
to, karo mokslus dar ėjo Vakarų
Europoje, po to buvo Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos lauko rašti
ninkas. Kazimieras Leonas Sapiega
(m. 1656) be studijų Ingolstadte,
karo dalykų mokėsi Olandijoje, ke
liavo po Italiją, viešėjo pas Prancū
zijos ir Austrijos valdovus, mokėjo
net 7 kalbas. Būdamas Lietuvos
vicekancleriu, savo lėšomis išlaikė
1000 karių ir paskyrė stambią sumą
pinigų Vilniaus universiteto teisių
fakultetui 1629—1631 ir nuo 1633
m. Leideno universitete Olandijoje
studijavo
Jonušas
Radvilas (m.
1655) — busimasis Lietuvos didy
sis etmonas ir Vilniaus vaivada, at
kaklus kovotojas dėl Lietuvos sava
rankiškumo. Karo mokslus
buvo
ėjęs Henriko Oraniečio stovykloje.
1632 m. su puošnia delegacija buvo
nuvykęs į Olandiją ir Angliją, pra
nešti apie Vladislovo Vazos išrinki
mą karaliumi. Nepriklausomoje Lie

tuvoje I husarų pulkas buvo pava
dintas jo vardu. Pagaliau apie XVII
a. vidurį Bolonijoje, Paduvoje

Romoje

mokslus

ėjo

ir

Aleksandras

Sapiega (m. 1671), busimasis Že

maičių ir Vilniaus vyskupas, Lietu
vos tribunolo teisėjas.
Skyrium dar tenka paminėti Ka
raliaučiaus universitetą,
įsteigtą
1544 m. Pradžioje (1541 m.) Prūsi
jos hercogas Albrechtas buvo Įkū
ręs pedagogiumą, arba partikuliarą,
— paruošiamąją mokyklą aukšto
sioms studijoms. To
partikuliaro
pirmuoju rektoriumi buvo jau pa
minėtas Abraomas Kulvietis. Įstei
gus universitetą, Kulvietis
buvo
graikų kalbos profesorius, o Stanis
lovas Rapolionis — teologijos pro
fesorius, garsėjęs puikia iškalba. Ir
kai 1545 m. mirė Rapolionis, jis bu
vo palaidotas, dalyvaujant hercogui
Albrechtui, Karaliaučiaus katedroje
šalia kunigaikštiškųjų kapų. Ant
kapyje lotyniškai įrašyta: “Čia guli
didis vyras, lietuvių tautos garbė’’.
Karaliaučiaus universitetas buvo
skiriamas ir lietuviams pratekamų
kunigams paruošti ne tik Mažajai,
bet ir Didžiajai Lietuvai. Čia ėjo

has, rašęs giesmes, iš lotynų kal
bos išvertęs ir 1600 m. išspausdi
nęs “Žemčiūgą teologiška”. 1573 m.
univdrsi:etan įsirašė Pilupėnų lie
tuvių kunigas Mikalojus Blotnas,
Mažvydo bendradarbis ir jo sūnūs.
1627 m. jsimatrikuliavo ir 1636 m
filosofijos magistro laipsnį gavo Da
BALIONAIS TIRIA
nielius Kleinas, vėliau visa
laiką
| STRATOSFEROS DULKES
buvęs Tilžės lietuvių kunigu, mokė
J stratosferą buvo paleisti net
jęs daug kalbų, 1653 m. lotyniškai
45 balionai, kuriais pravestieji
išleidęs pirmąją lietuvių kalbos gra
i tyrimai parodė, kad praeitą rude
matiką “Grammatica
Litvanica”.
nį šiaurinėje žemės stratosferos
Nuo 1648 m. teisę studijavo kėdai
dalyje buvo dulkių kiekis padidėniškis Steponas Jaugelis Telega, vė
I ję9 pustrečio karto. Vėliau pa
liau Kėdainių burmistras, redaga
laipsniui mažėjo, o paskutiniu
vęs ir iš dalies vertęs Kėdainiuose
metu pasidarė net žemesnis negu
1653 m. išspausdintą
reformatų
prieš metus laiko. Tie faktai bu
giesmyną
“Knyga
nobažnystės
krikščioniškos”, lietuviškai parašęs .Žvilgsnis į senąjį Karaliaučiaus univeirsitetą nuo Prėgliaus upės prieš antrą pasaulinį karą. Karo metu uni vo Wyomingo universiteto prof.
iškilmingu odės stiliumi eiliuotą de versitetas buvo visiškai sugriautas, čia šimtmečių e'goję studijavo daug lietuvių šviesuolių, jų tarpe ir dr. D. Hofmano iškelti tarptauti
dikaciją reformatų globėjui Jonušui pirmosios lietuviškos knygos autorius Martynas Mažvydas, didysis mūsų grožinės literatūros klasikas nėje konferencijoje.
*
Radvilui. 1671 m. įstojo universite Kristijonas Donelaitis ir kt.
tan ir 1678 m. filosofijos magistro
laispsni gavo Jonas Rikovojus, vė nodavosi iš vieno universiteto į ki
UŽSAKYKITE DABAR
tą. Juos lydėjo globėjai, tėvo pasam
GERIAUSIĄ DOVANĄ
dyti mokytojai—magistrai, draugai
J LIETUVĄ
ir tarnai. Dažnai didikai kartu įra/(Atkelta iš 4 pusi.)
“abstraktišku nuotoliu” tarp so
šydindavo universitetan ir savo nalisto ir veikalų turinio.
SPECIALIŲ RUBLIŲ
lydovus, kurie
galėdavo
įsigy'i nes Lietuvos kūryba: V. Paltana
Vidimanto Valatkos atvejis yra
PAŽYMĖJIMUS
mokslo. Ištaigingumu ir prabanga vičiaus sąmojingai apipavidalin
kiek
savotiškas. Jį galime paaiš
ta
liaudies
daina,
“
Oi
nėra
nie

ypačiai pasižymėjo vieni iš galin
INTERTRADE EXPRESS
Sėkmingai
B. kinti aplinkybėmis.
giausių ir turtingiausių didikų — kur”, melodingai dėkinga
CORP. pirnraus'a pasakė
baigus
dainavimo
kursą
ir
Radvilai. Pavyzdžiui, 1570 m. į Leip Dvariono “Oi dalia mano” ir J.
apie tai, o jūsų giminės pri
tarė.
zigo universitetą įsirašė Lietuvos di Tallat-Kelpšos “Tam gojely”. Po tnojaus pakliuvus teatro scenon,
džiojo maršalo Makalojaus Kristupo A. Vanagaičio savo laiku itin iš- kur, matyt, tuo metu papil
Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali gauti
(Našlaitėlio) Radvilo sūnus Alb populiarėjusios lengvos dainelės domas lyrinis tenoras buvo rei
viską, ką tik nori, už dalelę
Klovos kalingas, ir dar padainavus kele
rechtas ir Lietuvos kanclerio
bei įdomu buvo užgirsti V.
reguliarios kainos, kadangi
Vilniaus vaivados Mikalojaus Juo Naglio arioso iš operso “Vaiva”. tą gerų rolių, niekur nepasitaikė I
kiekvienas specialus rublis
degančio
klausimo,
kaip
prasi

Šioje
operoje,
matyt,
V.
Klova
dojo Radvilo sūnus Stanislovas net
yra vertas mažiausiai keturių
amžiaus laužti, paveikti klausytoją tada,
reguliarių rublių ar net dau
su 20 palydovų, kurių tarpe buvo nutolo nuo rusų ^XIX
giau. Tai tas pats, ką įeiti j
“pedagogas” ir būrys tarnų. 1596 kompozitorių įtakos, kuri jaučia kai už pečių nestovi nei konser
krautuvę su 100 dol. ir už
m. į Bazelį atvykusius du Radvilus ma “Pilėnuose”; čia buvo galima vatorija, nei operos teatras, nei
juos gauti 200 dol. ar 300 dol.
operos
dainininko
prestižas.
V.
— Jurgį (Naugarduko vaivados sū justi lyg ir G. Puccini atgarsių,
vertės prekių, o gal net dau
giau. Specialūs rubliai taip
nus) ir Jonušą (Kristupo I Perkū bet buvo ir jaukaus, gan lietuviš Valatkai būtinai reikalinga susi
pat gali būti paversti į regu
rasti gerą “koučą” (repertuaro
no sūnus) lydėjo 10 kitų didikų ko melodingumo.
liarius rublius aukščiausiu
Senas universitetinis Vokietijos miestas Tuebingenas. XVI amžiuje čia sūnų ir būrys tarnų. 1601 m. j
Antroji koncerto dalis: Men- mokytoją), kuris jį “aplamdytų”
kursu.
studijavo nemažai Lietuvos didikų jaunimo. Tarp jų ir Merkelis Gie Leipzigo universitetą atvažiavo ki delssohno “Dainos sparnais” ir toje srityje, kuri yra už teisingai
SU PILNA GARANTIJA
draitis, vėliau tapęs garsiuoju ^Žemaičių vyskupu, lietuvių kalbos ir lie tas Kristupo I Perkūno Radvilo sū
penkios populiarių operų arijos: intonuotų ir savo laiku padai
PILNU DRAUDIMU
tuviško rašto gaivintoju.
nus Kristupas II su 9 palydovais ir iš G. Massenet “Wertherio”, iš nuotų gaidų. Interpretaciniai ga
TIK INTERTRADE EXPRESS
8 tarnais. Tas pats Kristupas II “Carmen”, garsioji trečiojo veiks bumai gali būti įgimti, bet jie
CORP TEIKIA
1602 m. rudenį atsirado Heidelber mo Cavaradossi arija iš
“Tos- gali būti iš nemažame laipsnyje
JUMS GREIČIAUSIĄ
išvystyti.
O
kartais
bevystant,
su

ge. Tuo metu universiteto rektoriais kos”, Liutauto arija iš “Gražinos”
PATARNAVIMĄ
galėjo būti renkami ir studentai. — buvo tiksliai išmokta, padai švinta iki tol miegojęs natūralus
Pažymėjimai pristatomi jūsų
Heidelbergo universiteto senate bu nuota be jokių sutrikimų, jei ne talentas.
giminėms į namus maždaug
vo kilęs sumanymas išsirinkti rek skaityti keleto
“nepritemptų”
V. Valatka turi gražių duome
per tris savaites. Vieno spec.
toriumi patį garbingiausią ir turtin aukštų gaidų, bet... su tokiu pat
rublio kursas yra $2.35.
nų. Mūsų visuomenėje turėtų at I
giausią studentą. Sustota ties Kris
< TAS KURSAS APIMA VISKĄ
tupo II Radvilo kandidatūra. Bet,
> NĖRA JOKIŲ KITŲ
kadangi Radvilas dar nebuvo for imtų prabangių pasirodymų būta Ir kai prof. Engerdus parašė IngolsMOKĖJIMŲ
maliai įsimatrikuliavęs Heidelbergo ir daugiau. 1580 m. Slucko kuni- tadto universiteto istorijos II tomą, »
Galite siųsti kokią tik norit
universitetan, jo kandidatūra atkri gaikštis Aleksandras (Gediminaitis) ji dedikavo kunigaikščiui Aleksand- a sumą.
to. Busimasis Lietuvos etmonas Jo įsirašė' Ingolstad'o universitetan su rui. Ten pat įdėta ir Slucko kuni- I C REIKALAUKIT MŪSŲ NE.
: £ MOKAMO ILIUSTRUOTO
nušas Radvilas 1628 m. Leipzigo 15 palydovų. Universitetas kuni- gaikščių genealogija, pradedant AI> KATALOGO
gaikščio
atvykimą
laikė
didele
gargirdu
(A.
Šapoka,
Kur
senovėje
he

universitetan buvo aTdėtns 9 pa
W
Užsakykite Dabar.
lydovų, o 1631 m. nuvykęs Leideno be. Visus stebino studento, atvyku- tuviai mokslo ieškojo? — Židinys,
K
Užsakykite
tik per
universitetan jsirašė net su 15 as šio iš tolimos Lietuvos, kunigaikš- 1935, Nr. 11 , p. 428—-429).
menų palvda. Tokių mūsų mag- tiškojo dvaro puošnumas ir turtai, j
(Bus daugiau)

VIDIMANTO VALATKOS KONCERTAS

Vienas seniausių Europos universitetų Bolonijos mieste, Italijoje. Uni
versitetas Įkurtas 1119 metais. Viduramžių ir naujųjų laikų sąvartoje
šiame universitete mokėsi taipgi ir lietuvių.

mokslus didelis skaičius jaunuolių,
kurie vėliau suvaidino labai didelį
vaidmenį lietuvių raštijai. Štai Ka
raliaučiaus universiteto auklėtiniai,
daug nusipelnę lietuvių kultūrai:
1546 m. jsimatrikuliavo Martynas
Mažvydas, sekančiais
metais
iš
spausdinęs Karaliaučiuje pirmą lie
tuvišką knygą — katekizmą. Maž
vydas 1548 m. baigė universitetą
bakalauro laipsniu ir po to buvo
lietuvių liuteronų parapijos Ragai
nėje kunigu. Maždaug tuo pačiu
metu (apie 1546—1549 m.) univer
sitete studijavo Mažvydo pusbrolis
Baltramiejus Vilentas, nuo 1550 m.
Karaliaučiaus lietuvių evangelikų
bažnyčios kunigas, spaudai paruo
šęs ir išleidęs Mažvydo religinius
raštus ir pats išvertęs bei išleidęs
Martyno
Liuterio
“Evangelijas
bei
epistolas”.
1955
ra. Kara
liaučiaus
universitetan
įstojo, o
kitų
metų
pabaigoje
persikė
lė j to meto žymiausią Vokietijos
protestantų universitetą VVittenberge, Jonas Bretkūnas, 1589 m. išlei
dęs giesmyną “Giesmės
duchaunos”, 1591 m. išspausdinęs pamoks
lų rinkinį “Postilla”, išvertęs Bibli
ją lietuvių kalbon ir kt. 1568—1571
m. čia teologiją studijavo Simonas
Vaišnoras, vėliau Ragainės klebo-

liau Norkyčių ir Vėluvos lietuvių
evangelikų kunigas, 1685 m. išlei
dęs kiek papildytą ir paredaguota
Danieliaus Kleino “Naujos giesmių
knygos” ir “Naujos... maldų kny
gelės”. Nuo 1692 m. universitete
mokėsi Pilypas Ruigys, Valterkiemio lietuvių evangelikų kunigas,
1727 m. išspausdinęs “Naująjį Tes
tamentą”, 1735 m. Biblijos vertimą,
1747 m. “Lietuvių—vokiečių ir vo
kiečių—lietuvių kalbų
žodyną”.
1736—1740 m. teologiją studijavo
lietuvių grožinės litęratūros pradi
ninkas Kristijonas Donelaitis ir dau
gelis kitų lietuvių tautai nusipel
niusių žmonių. 1718 m. Karaliau
čiaus universitete įsteigtas lietuvių
seminaras, kuriame buvo mokomi
lietuvių kalbos busimieji lietuviš
kų parapijų kunigai. To seminaro
vedėju kurį laiką buvo to univer
siteto auklėtinis, vėliau profesorius
Liudvikas Gediminas Rėza.
Lietuvos didikų prabanga
Lietuvės didikai buvo tiek tur
tingi,
kad gyveno visko perte
kusioje vakarietiškoje
prabangoje.
Nesigailėjo komforto ir malonu
mų savo mokslus einančiam jau
nimui.
Lietuvos
didikų
sūnūs
nesitenkindavo vieno kurio nors
universiteto
lankymu,
bet kil-
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LABAI SVARBU
AUTOMOBILIAI

Tik trumpam laikui
GREIČIAUSIAS
PRISTATYMAS

Siū'oma Speciali
NUOLAIDA
SHORT TERM
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CHICAGOS TAUPYMO IK SKOLINIMO BENDROVE dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas iki $500 00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namu ir Jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas įsigykite nuosavus namus

DTVTDENDS COMPOUNDED DAILY

PAID QUARTERLV

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITE* J

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel. Presidenl

6245 SO. WESTERN AVĖ.
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Mon

12 P.M 10 8 P.M.. Tuos

TEL. — GR 6-757^
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A

Fri

• to 8. Sat s to ll:M

ZHIGULI VAZ 2101
US $3214.00
Jei užsakysite Zhiguli VAZ
automobilį iki 1972 m. lapkr.
30 d., galėsit atskaityti$50 00
nuo kainos.
MOSKVITCH 412 IZH
US $3155.00
moskvitch 408 IE
US $3033.00
ŽAPOROZHETS ZAZ 968
US $2026.00
REIKALAUKIT
SPECIALAUS BIULETENIO
SU AUTOMOBILIŲ
PAVEIKSLAIS,
SPECIALAUS BIULETENIO

MES TURIM 23 METŲ
SIAME BIZNYJE IR
APARTAMENTAIS,
NAUDOTAIS RŪBAIS.

REIKALAUKIT MŪSŲ

PATYRIMĄ
TAIP PAT TURIM
TŪKSTANČIUS
PATENKINTŲ KLIENTŲ.
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DkAUGAS — MOKSLAS. MENAS. LITERATŪRA

šeštadienis, 1972 m. gruodžio mėn. 2 d.

eilė žymių rusų rašytojų ir lietu
vių literatūros vertėjų. Lietuvių
delegacijai vadovavo Alfonsas
j Bieliauskas, Justinas Marcinke: vičius, Justas Paleckis ir kiti.
| Vakaro aprašymuose įkyriai pa
brėžiamas lietuvių tautos “am
MARŲUETTE PROTO
žinas dėkingumas” rusams. Žo
Ezra Pound mirė 1972.XI.1 Ve- Few Dont’s by an
Imagist”
dis
‘
tėvynė
”
tenaudojamas
Ru

nerijoje, prieš porą dienų sulau-■ (1913), kur Šdėstyta visa Pound
SUPPLY
sijos atžvilgiu. “Mūsų neaprė
kęs 87 metų amžiaus. Prieš ke- susikurtoj! programa. 1914
m.
IR MĖGĖJAMS
piamos Tėvynės sostinėje Mask
lėtą savaičių, kai buvo paskirsty- išleido poezijos antologiją “Dės
tos NobeFo premijos, kai kurie Imagistes”, kurioje yra be Pound
voje skamba Tarybų Lietuvos Daug sutaupysite pirkdami čia
įvairių filmų foto aparatus bei
laikraščiai nedrąsiai prisiminė ir poezijos ir A dington, Doolittle,
žodžio meistrų eilės”, rašoma jų reikmenis Pasinaudokite pa
Pound, kuris galėjo būti kandi- Loveli, Williams ir kitų,
Lietuvos KP CK pareiškime so togiu planu atidedant pasirink
datas Nobelio premijai už savo
tus reikmenis ypatingai progai
vietinės Rašytojų sąjungos vai
poeziją ir savo raštus. Deja, ir šį! T%lau Ezra PounJ Londonu
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
kartą Karališkoji Švedijos akade-. n_V?lv'',a-Jarn. atr?d?’ kad nei
dybai. Kitame aprašyme cituo Aptarnavimas Atidarą nlrmad
mija pam'ršo’ Pcund, nors jis e’lėrašJiai, nei raštai nėra pa
jami Petro Cvirkos žodžiai apie ir ketvirtad. vakarais Ud 9 vaL
buvo vienas iš XX amžiaus žy kankamai įvertinami. O tais me
“motiną Rusiją”. “Lit. ir Me- REIKMENYS FOTOGRAFAMS
miųjų poetų. Taip ir vėl nulėmė tais Pound buvo labai impulsy
nas” užbaigia savo straipsnį
3314 West 63rd Street
.7111C113 HUGlA-lilUl,
UUL. ideolo Bvus ir irzlus. Nepaisant to, PouncT
.
ne asmens
nuopelnai, bet
Chicago, lllinois 60629
apie vakarą šiais žodžiais:
gija ir .praktiškieji sumetimai, ka,
“Cantos'
jau seniai galima pastebėti No talinio savo veikalo
“Ačiū Maskvai, ačiū Tėvynei
(Pirmieji “Cantos”
eilėraščiai i
Piemenukas (lino raižinys)
Vytautas Ignas
■ei rtiuspect b-8998
belių orėm:jų dalinime.
ačiū Partijai!” Tetrūksta tik,
jau
buvo
išspausdinti
1915
m.).
Kodėl Nobelio premijų dalin
kad, baudžiavos įpročiu, būtų
tojai per eilę metų “pamiršo” Savo “Cantos” (ir kituose vėles
Remkite tuos biznierius, ku
Pound, galima nesunkiai supras niuose darbuose) Pound panau
bučiuojamos “didžiųjų geradėdojo
jo
poezijai
būdingą
inten

ti. Pound, smarkiai
pasinešęs
rie skelbiasi dienr. “Drauge”.
PRANAS VISVYDAS
"vos savo struktūra labai pana- .jų” rankos. (ELTA)
Lapkričio 18—19 dienomis Los
prieš Amerikos biznišką ir žmo syvumą, metrinį įvairumą, tradiAngeles padangėje vyko Vytauto
šios į žmogaus. Kažkaip dingteli
gaus išnaudotoją
chrlizaciją, I cinių stilių pažinimą, ir visa tai
Rilkės elegijų eilutė “Mit allen
grafikos
paroda.
Tačiau liI sujungė
kiniškom
ideoJ
„ su
--___
7------ ’s .
3_.. I Igno
.. _
.
.
daug kam atrodė pavojingu revo
gramomis, kaligrafiniais simbo- j ko neišspręstas kertinis 64,000 o ne sienų dekoras bylotų į žiū- Augen sieht die Kreatur das Ofliucionierium, o kai vėliau fašiz
dolerių vertės klausimas: kokiu i rovą.
fene”.
me įžiūrėjo tą jėgą, kuri atnau ■iais. Pound raštų kompozicijos
Estetiniu balansu ir ramiomis
būdu
surengti
dailės
parodą
Los
i
jinsianti pasaulį —daugelio bu technikoje rasime visko: ir ide Angeles mieste rudenį, kai visi I V. Igno grafikoje sukaupta re- nuotaikomis pasižymi maždaug
ologinių
citatų,
ir
paradoksų,
ir
to subtilumo lyrika Vokiečių
vo palaikytas ekscentriku. O pa
Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specia
lietuvybės savaitgaliai priklauso] grafikas ekspresionistas Ludwig visi lakštai. Itin išsiskiria “Pie-|
saulis tokių nemėgsta. Jie per mozaikinio montažo, dažnų kiliai
parinktus
siuntinius iš tokių daiktų, kurie labiausia)
baliams, įvairioms šventėms ir Kirchner medžio raižybą (Holz- menukas”, “Moteris ir povas”,
daug drumsčia vandenis, kuriuo nietiškų ideogramų, daugiakal
yra
reikalingi
Lietuvoje
ir bus tikrai naudingi Jūsų gimi
“
Rūpintojėlis
”
,
“
Žvejai
”
,
“
Piej
visuomeninėms
sueigoms?
Kaip?
biškumo, ir ko tik nenorite.
shnitt) yra apibūdinęs kaip grase taip malonu pasiplaukyti.
nėms.
menukai”, “Saulė ir paukštis”...!
Atsakymo nėra. Galima tik
Ezra Pound tvirtai tikėjo, kad
Jau apie 1915 m. Pound Šalia patarti visiškai nerengti parodų fiškiausią grafikos žanrą. V.Igno Kai kur dailininkas priartėja prie
Mišrus Kalėdinis 1972.
modernusis kapitalizmas yra žy-■ spekuliatyvinių kartais genialių, ir kantriai laukti, kada pasibaigs. raižyboje šis grafiškumo buožas karikatūros ar deformatyvaus pa
pasitvirtina
beveik
kiekviename
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis,
diškosios dvasios padaras (dėl to . kartais diletantiškų spekuliacijų, pasitrypčiojimo sezonas.
paveiksle iš karto matyti, kad vidalo, tarsi norėdamas dar la
itališkas vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, vil
ir tas jo antisemitizmas). Kita jo ėmė domėtis kiniečių
poezija.
biau paryškinti susitelkusią emo
nonės angliškos vyriškai eilutei medžiagos, vilnonė medžia
klaida —jis iš karto Vergilijų ir Vienas iš įtakingiausių kiniečių i Su šia opia dilema susidūrė ir dailininkas raižo su dideliu en ciją.
ga sijonui, 3 jardai specialios storos crimplene medžiagos
Dantę laikė fašizmo protėviais, jam buvo filosofas Konfucijus. Bei V. Igno kūryba, lig šiol susilau- tuziazmu, nors ir nepasiduoda
Gana vieningai, darniai atlik-'
spontaniškam
įkvėpimui
ar
grei

moteriškai eilutei, puikūs vyriški nailono marškiniai arba
bet nieko bendro su fašizmo ide- to susidomėjo italų Renesansu,, ^us* gražaus mylėtojų meno —
tas ir pats naujausias dvylikos
tam
sprendimui.
Jo
ranką
valdo
bliuskutė,
i dėžė šokoladinių saldainių ir 20 angliškų ge
tiek
lietuvių,,
tiek
svetimtaučių
—
ologilja neturinčiais, nes fašizmo ekonominėmis Gesell teorijomis
lakštų “Zodiako ženklų” ciklas,
**'
j
ikilnesnė
,.i
• už*ijr prazg antropologinėmis studi įvertinimo. Savo darbais jis paky intelektas — veržlus, bet drauge
riausios rūšies cigarečių. $125.00.
ideologija
esanti.-daug
kur astrologinius simbolius supa
Amerikos dolerio ideologiją.
jomis. Iš to Pound susikūrė kul la iki mūsų grafikos aukšto lygio, ramus, gilus, gaivinamas jautrios atitinkamas žvaigždžių ansamb
Moteriškas Kalėdinis 1972.
atsistodamas šalia Viktoro Pet dvasinės kultūros. Piešinys atlik
O tačiau toks Pound naivumas tūrinę m'šrainę, kurioje atmetė ravičiaus, Vyt. Jonyno, Telesforo tas kruopščiai, elegantiškai. Iš lis. Gerai įsižiūrėjus, ir čia mato
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių, arba vilno
ma kruopšti, įvairi, skoninga de
socialiniuose ir politiniuose klau moderniąją pramoninę bendruo
nių, gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai
Valiaus ir kitų šios srities meistrų. naudojamos visos paveikslo erd koro harmonija.
menę
ir
jo
galvoje
susiformavo
Pr. V.
simuose nekliudė jam tapti vie
sunkios crimplene medžiagos moteriškai eilutei, gražus mo
Los Angeles mieste jo repre vės, kai kada sutelkiant gal ir
nu iš garsiausių mūsų laiko poe tokia idėja: Vakarai, kad' galėtų zentaciniai lakštai buvo ekspo per tirštą turinį. Figūrų siluetai
teriškas megstukas, 3 jardai vilnonės apsiaustui medžiagos,
tų, nors jo poezijoje specialistai nugalėti visas blogybes, turi su
rimti, šalti, transparentiškai e-1
crimplene medžiaga suknelei. $115.00
nuojami
Tautiniuose
Namuose
randa atsispindinčią ir ideologiją. sikurti hierarchiškai—aristokra
Lietuvių
poeziįis
(vos keliolika blokų nuo parapi- femeriški. Jų pozą pagyvina jud
tinę
sistemą,
kuri
būtų
pajėgi
Maisto siuntinys 1972.
Ezra Pound gimė Hailey Ida.. jos centro —Šv. Kazimiero baž- rus, šviesus fonas, lapelių pavi
ir;
vakaras
Maskvoj
ho valstijoje 1885 m. Magistro “atstatyti” gyvenimo, meno
sv arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausių baltų mil
Thomas i nyčios salėsę. Atidarymo laikas dalo išpjovų srovėmis primenan
laipsnį įsigijo Philadelphios uni minties vieningumą.
tų,
2 sv. ryžių, % sv. kvepiančių pipirų, 1/4 sv. lapelių, %
tis
vasaros
oro
virpėjimą.
Spalio
23
d.
Maskvos
kolonų
šeštadienį
dėl
kažkokių
priežas

versitete 1906 m. Atsisakęs daug Eliot, paprašęs Pound peržiūrė
sv. geriamo šokolado, 1 dėž. nescafes, 1% sv. razinkų, lį^
salėje įvyko lietuviškosios poe
čių susidūrė su 7 vai. numatytu
V. Igno estampai glaudžiai su
žadančios akademinės karjeros, ti ir pataisyti jo garsiąją poemą
sv. maišytų džiovintų vaisių, 1 sv. šokoladinių saldainių
Balfo baliumi, o sekančią dieną siję su liaudies menu. Žinoma, zijos vakaras, kuriame dalyvavo
palieka jau tada jo nekenčiamą “Nevaisingoji žemė”, tą patį mi
$35.00
su skautų švente. Todėl parodos nėra didelis dalykas panaudoti
Ameriką ir persikelia į Europą. tą identifikavo su hierarchinėmis
lankytojų skaičius buvo gana liaudies dirbinių pagražinimus.
Taip pat, dedame į šiuos arba kitus Jūsų rūbų užsa
Trumpai pagyvenęs Italijoje, ap anglikonų Bažnyčios vertybėmis
WAGNER * SONS
miniatiūriškas.
ir
su
Anglijos
monarchija.
Tuo
komus
dalykus, kurie Lietuvoje yra labai naudingi ir ver
Vis
dėlto
sukurti
iš
jų
savitą
ne

sistoja Londone, ten veda ir pasi
Typewriters Addtng Machlnes
Be abejo, V. Igno kūryba verta pakartojamą stilių yra kiekvieno
tingi.
Checkwrit&rs
lieka 12 metų. Londone pradeda tarpu Pound manė, kad jo sva
Nuomoja
Parduoda—Taiso
daugelio meno mylėtojų dėme menininko žymus laimėjimas.
Dirbtinio mink kailio paltui viršus $40.00., nailoninio
domėtis problematinėmis avan jones ivykdysiąs fašizmas.
NAUJOS
NAUDOTOS
sio.
Ji
verta
ir
geresnių,
švieses

Virt
50
m.
patikimas
patarnavimas
Paprastų liaudies raižėjų — kry
gardinėmis srovėmis ir bando jas
kailio paltui, viršus $25.00., vyriški arba moteriški nerti
Po 4 metų periodo Paryžiuje
NAUJOJE VIETOJE
įtaigoti, paveikti, joms vadovau (1920—1924) Pound apsigyvena nių patalpų ir pavyzdingesnio į- žių, verpsčių, lazdų, klumpių, 5610 S. Pulaski Rd. — 581-4111
niai $15.00, vilnonės skarelės $5.00., Nailono lietpalčiai
rėminimo,
kad
paveikslo
turinys,
skrynių, kultuvių dekoras V. Ig
ti. Bet ir pats nejučiomis paten Italijoje, Rapallo mieste. Čia ra
$12.00., nailoniniai marškiniai $9.00., vilnonės arba nailoni
no grafikoje randa naują estetinę
ka į anglų poeto Th. E. Hulme šo savo “Cantos” ir verčia kinie
nės kojinės $2.50.
To pasekmės aiškios. 1945 m. gyvybę. Dailininkas distiliuoja
įtaką. Hulme tais metais vedė čių poeziją. Drauge kuria keistus
Taip pat priimame užsakymus: auto mašinų, moto
keistą polemiką su “romantiš politinius ir socialinius projektus,. Pound Livorne pasiduoda ame tai, kas būdinga, kas paprasta,
ROOSEVELT PICTURE
ciklų,
dviračių, televizijos aparatų, šaldytuvų ir t. t.
rikiečiams,
kurie
išlaiko
jį
kon

kas
itin
tinka
universaliniam
me

kuoju humanizmu”,
keldamas inspiruotus antikapitalizmo, anFRAME
COMPANY
centracijos
stovykloje
prie
Pizos.
nui.
autoritarinį, spiritualistinį “neo- tibritiškumo ir antisemitizmo.
Manufacturers
klasicizmą”. Hulme įtakos Ez- Romos “Dučė” jam atrodo inte (Čia Pound parašė “Canti PisaJo motyvuose atsispindi lietu
ni
”
).
Nugabentas
į
Ameriką,
bu

rai Pound ypač žymu pirmajame lektualinio pasaulio
centras.
vių valstietiška gotika, suside
svarbesniame jo veikale
“The Mussolinis jam yra nesąmoningas vo kaip išdavikas nuteistas mir danti iš įvairių būsenų: rimties,
Spirit of Romance” 1910 m.
(Z. JURAS )
Jeffersono įpėdinis (save Pound ties bausme. Elektros kėdės išven sopulio, vienatvės, poilsio, idiliš
Pound 1912 m. įsteigia naują vadino “jefersoniniu respubliko gė tik dėl to, kad rastas pakriku- ko vasaros džiaugsmo, sapno, pa
421, Hackney Road, London, E. 2., England
poetinį antisimbolinį, antiroma- nu”}). Tad nenuostabu, kad kilus | sio P^o. Amerikiečiams rašyto- sakos, draugystės ir pan. Visur
Telef. — OL 739 8734
nistinį sąjūdį —imagizmą. Šios II pasauliniam karui, Pound, bū jams jį užtarus, buvo pritaikyta dominuoja žmogus ir jam talki
išbuvęs
krypties yra daug Pound ne tik damas nuoseklus savo idėjoms, amnestija, ir Pound,
na jo bičiuliai — gyvuliai ar
Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
eilėraščių, bet ir visa eilė teore visa jėga metasi kovoti prieš roz- Washingtono kvaišelių namuos paukščiai. Viską gaubia dangaus,
tinių raštų. Bene svarbiausias šio veltinę Amerikos politiką per Ro 10 metų (buvo nuteistas 12). Bet žemės ar vandenų pavidalai.
Rankomis išpiaustyti paveikslų
paleistas, tuoj vėl išvyko į Italiją.
rėmai — pritaikinti paveikslams
periodo Pound veikalas yra “A mos radiją.
Čia gyveno vienos šeimos globo
Igniškai suformuotame žmo ir skelbimams, rėmai - metalu
jamas Merano filyje, niekieno gaus veide matome asketišką iš aplieti rėmai.
nežinomas, nepastebimas, visiš raišką — juodas, plačiai į pasau 2400 So., Oakley Avė.. Chicagc
koje tyloje, kuri virto jam amži lį žiūrinčias akis, sučiauptas lū
Tel VTrginia 7-7258 - 59
nybe.
J. Sav. pas, mažą smakrą. Galvijų gal-

NERAMUOLIS POETAS
IR POLITIKAS

LAKŠTUOSE

KALĖDINIAI SIUNTINIA11972

I

BALTIC STORES LTD.
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i.illl'ir

EUROPIETIŠKŲ MEZG’NIU UŽUOLAIDOS
BE SIŪLIŲ, LENGVAI PRIŽIŪRIMOS,
PRIEINAMOM KAINOM

Parduodama jardais arba siuvamos pagal
užsakymą. Didelis pasirinkimas iš 100-to
įvairių raštų. Chicagos apylinkėje gaunamos
tik pas:

CRANE SAVINGS
AND

LOAN

ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street

Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

GEORGE LOEHNIG
CUSTOM DRAPERIES

3461 N. Lincoln Avė.

WE 5-3818

Gražiausia Kalėdų dovana visai šeimai

MoluunM oi dviejų
u < ertlficatq aaakaitaa
Minimom *6,000.00

Naojaa anUtas din
dendaa mokama* oi
Investavimo aaakaitaa.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
Dividendai mokami šaulio ir liepos mėn. SI d.
___
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kultūros ir civilizacijos paslap-1 • Dail. Marija Ambrazaitienė> — Kiekvienas, kuris kalba,
tis, virsdama užburiančiu, dau- dalyvavo Gary Artists Leag or- gali pasakyti prakalbą, bet ne
giau negu natūraliu įvykiu.
ganizuotoje metinėje Southern kiekvienas, kuris sako prakalbą,
| Šios tarptau ims perijes
,s,Shores meno parodoje. Iš 125 turi ką pa3ayti.
mecenatas yra Oklahoe.es uni- menininkų Gary-South Bendįversitetui daug nusipel iusi tur Fort Wayne apylinkių, jury ko — Kvailys gali paklausti de
tuolių Neustadtų še'." . todėl misijos buvo priimti 43 dailinin šimtį klausimų, į kuriuos išmin
premija ir vadinama Doo’.s Yb- kai.
tingas negali atsakyti.
I road Neustadt var iu Premi a
I įsteigta prieš ke'er '.s
vs
Books Abroad žurnalo re lak oriaus prof. Ivar Ivask r .nes
Jis yra pats rn’yto’ae, e?
lietuviškai pi ar ok^s- P. c
• skiria 'a kas d/en ■'.eta’.
(T Per
kartą ji buvo paskirta 1970 m.
PRID QūfiRTER L Y
' Y /' Annum
poetui Giuseppe Urgnv.'tti ita’
•J
I moderniosios poe rijos patrik.1
Passbook
AT —
<5000 or more
chui
Accounts
Certificates
Antrą
kartą
premija
bus
i
2 year min.
įteikta Oklahonaos universitete
11973 m vasario mčrcfJ. Te gaus
, antrasis Books Abroad Neustadt
SAVINGS & LOAN ASS’N
'premijos laureatas Garcia Mar
i quez. Po Nobelio pre airos, ši
HIGHEST RESERVES
'tarptautinė Books Abroad Neu
stadt vardo Hte’-a'ūros premija
KPI Archer Avenue
yra viena tarp reikšmingiansių

• NAUJOJI VILTIS, 1972 Aradninkų; Jokarčius informuoja
m. lapkričio mėn. Nr. 4. Politi apie mokytojo Juozo Vainos rū
kos ir kultūros žurnalas. Reda pesčiu Punske sutelktą lietuvių
guoja redakcinė koleg.ja: dr. Jo folkloro ir etnografinių daiktų
bas Balys (pirm.) Aleksas Laiikū- rinkinį, ragindamas vietos lietu
nas ir dr. Bronius Nemiekas. Re vius dar daugiau šiam reikalui!
dakcijos adresas. 1105 Ghisvvell kirti dėmesio — rinkti ir saugoti1
Lane, Silver Spring, Nld. 2O9Q1. visa, kas tik liudija vietoje lietuAdministracijos adresas: 7150 So. v škesies kultūros bruožus. Ra
Spaulding Avė., Chicago,
III., šoma taipgi apie Lietuvos moks-!
60629. Žurnalo met:nė prenume iinė. knygos parodą Varšuvoje,
rata 5 dol. (arba už du nume apie Lietuvių visuomeninę —
rius). “Naująją Viltį”
leidžia kultūrinę draugiją ir jos suvažia
Lietuvių studentų tautininkų kor vimus ir kt. Grožinės literatūros
poracija Neo-Lithuania ir Ame duoklė žurnalui yra Juozo Kėkš
to eilėraštis “Dostojevskio ir ma-|
rikos Lietuvių tautinė sąjunga.
Žurna'o vedamasis skirtas Ro- no Betanija”, kuri Šia perspaus
mo Kalantos gyvybės aukai, žvel diname ir mūsų skaitytojams.
t
giant į š:andieninę situaciją pa
Taip. Nebeliko vilties.
i
vergtoje Lietuvoje ir laisvuosiuo
Yra tik laukimas.
I
se Vakaruos. Vedamajame, be
Amžinosios nakties
kita ko, sakoma:
Aiškus nujautimas.
“Per visą ketvirtį šimtmečio de
Praradus kojų eiklumą,
šimtys tūkstančių gerai apmoka
Ir akių šviesai fatališkai
mų ir ištreniruotų agitatorių ne
i.
.
' '■
♦•
temstant,
įstengė užgniaužti la:svė- troški
PREMIJA
TA
T
V*'
T
'
A.T.U
’
TNTA? IF
Išties beliko tik laukti.
mo. Ar pagaliau rusiškasis impe
FILMŲ
FESTIVALY
Kad įeitų Jis ir tartų:
rialistas kada supras, kad negali
“Paki k iš krėslo, palik jį ir
ma beveik pusės nerusiškų savo
Tarptautiniame fil ių ir1 TV
eik”.
imperijos gyventojų išlaikyti prie
festivalyje New Yorke buvo paspaudoje ir išnaudojime?
Jei tai įvyktų, tai gal vien tik
* skirtas aukso medalis Maryknoll
Sis didvyriškas ir kartu skau
tam, Birutė Pūkelevičiūtė skaito savo kūrybą lapkričio 19 d. Tautinius ra- t vienuoliams už jų gabiai parū
dus įvykis mus išeivius irgi turi
Kad galėčiau, į vieškelį platų itiuos, Chicagoje, rašytojai, aktorei ir režisierei skirtoje kultūrinėje pintus 30 sekundžių ir vienos
pamokyti. Juk mūsų tarpe jau at
išėjęs popietėje.
'
Nuotr. A. Plaušinalčlo1 minutės
atsišaukimus, tema
siranda “nepolitikuojančių” kal
Ir pirmą praeivį sutikęs,
“Atpažink savo bro’į”. Tie atsi
bininkų, "objektyvių” istorikų,
Pulti veidu į smėlį ir šaukti:
šaukimai sukurti W- Colemano,
“humanistinių” rašytojų, “prag
“Lenkiuosi visai žmonijos
filmuoti
Five Seas Productions,
matiškų” politikų, “kompiuteri
kančiai!”
Ine., rodomi 30-je televizijos rin
nių” mokslininkų, kurie nemato
To be or...
Books Atroad - Neustadt ’iteratūrą. Pirma jo novelė buvo kų JAV-se.
ir nesupranta, kas vyksta šių die
Toliau nebeprisimenu.
išspausdinta 1955 m. Visoje Pie
nų Lietuvoje. Simo Kudirkos ir
l tsratūros prem"a
tų Amerikoje ir Europoje pla
•
LIETUVOS
ISTORIOGRA

Romo Kalantos elgesys ir didvy
pask'rta
kolumbiečiui
FIJA,
Nr.
I.
1971
m.
spalio
mėn.
tesnį
pripažinimą, susilaukė, iš IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
riškumas turėtų ir jiems atverti
30% iki 50% nuolaida
Lietuvių istorijos draugija, kurios j Ši Oklahomos universiteto ir leidęs knygą “Šimtas metų vienu
akis”.
Galima
pirkt dalimis ir išmokėtinai
reikalų
vedėja
yra
Alicija
Rugy1
Nemažai žurnalo puslapių
leidžiamo literatūros žurnalo mos” (1967). Tai beveik kronika
SOUTHVVEST
FURNITLRE CO
tė,
6547
So.
Washtenaw
Avė.,
skirta Korp! Neo-Lithuania 50
Books Abroad 10,C90 doleriij šeimos, kaimelio džiunglėse įkū
6200
S.
VVestern
— Tel. GR 6-4421
Chicago,
III.,
60629,
daro
didelį,
metų sukakčiai. Apie rašytojo mi
premija tarptautinės jury komi rėjos. Gerai įvertintos ir kitos
darbą,
leisdama
šią
Lietuvos
is-l
jo
knygos:
“
Didžiosios
motinos
siją tremtyje rašo Vytautas Alan
sijos šiemet paskirta kolumbie
redaguoja čiui rašytojui Gabriai Garda laidotuvės”, “Niekas neparašė
tas. Jurgis Gliaudą atskleidžia toriografiją. Leidinį
4523 So.
įdomių detalių iš romano “Ago Jonas Damauskas,
Marquez. Laureatas yra gimęs pulkininkui ir kiti pasakoji
Francisco
Avė.,
Chicago,
III.,
nija” paruošos archyvo. Dr. Bro
1928 m- mažame Karibų pakran mai”, “Velnio valanda”. G. Gbankeuiin*. Inidviuiėi
nius Nemiekas nagrinėja Rusijos 60632. Mašinėle perrašo Stefa tės kaimely, Kolumbijoj. Moks Marquez kūryboje realybė susi • Oiim pinta.
Ir kitokiom* progom*
—'Kinijos kivirčą o Vladas Min- Burokienė.
lus pradėjo jėzuitų mokyklose, pina su fantazija, su autoriaus 5EVERLY HILLS GĖLYNYČi
Leidinio įvadiniame žodyje, be Vėliau studijavo teisę. Dar-vė gimtojo krašto mitais, pasakogėla tęsia Lietuvos Žurnalistų są
143 W nSrd Street. ( hieturo IIIiim
q
*
h
jungos istorijos bruožus. Algirdas kita ko, sakoma: “Vien smalsu liau persimetė į žurnalizmą ir mis bei legendomis, spręsdama
Gustaitis rašo apie lietuviškų bal mu vadovaujantis, kiekvienas,
dų pradžią, minimos Kazio kuriam rūpi ar gali rūpėti Lietu
vos istorijos klausimai, turi pra
Karpiaus mirties metinės.
Apžvalginėje žurnalo
dalyje dėti nuo to, kas tokiu ar kitu
recenzuojamos šios knygos: Leo-' mūsų tautos istorijos klausimu
no Sabaliūno “Lithuania in Cri-j parašyta, išspausdinta, t. y. nors
sis”, J. Gliaudos “Brėkšmės naš apgraibomis susipažinti su Lie
ta”, J. KralikauSko “Vaišvilkas”, tuvos istorijos bibliografija. Šita
kun. iM. Valadkos “Už laisvą me leidinyje tokia bibliografija
lietuvį”, Donato Saukos “Tauto ir teikiama”. Pirmasis jos nume
sakos savitumas ir vertė” (išleis ris 13 psl. Leidinio turinį sudaro
ta Vilniuje), replika “Sidabriniai’ sąrašas kai kurių veikalų Lietu
skatikai” grįžtama į "Akluose” vos istorijos klausimais, pareng
paskelbtą kritišką V. Alanto kū tų ne lietuvių ir per paskutiniuorybos vertinimą. Žurnalas ba’gia- sius 10—45 metų išleistus ne Lie
mas skyriais: Lietuviškoji veikla, tuvoje: A. Mokslinės studijos, do
šiame krašte ir Spaudoje pasi kumentinės apybraižos, atsimini
mai. B. Beletristika,
apysakos,
žvalgius.
žurnalistinės
apybraižos,
popu
• VARSNOS, 1972 m. liepos
—rugpiūčio mėn. Nr. 7—8.Len- liarūs pasakojimai.
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BRIGHTON
Chicago, III. 60632
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Laidotuvių Direktoriai

KULTŪRINĖ KRONIKA

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-C0NDIT10NED KOPLYČIOS
MARINOMS VIETA

REpublic 7-8601

REpublic 7-8600

GĖLĖS

kijos lietuvių mokslo ir kultūros
mėnraštis. Redaguoja redakcinė
komisija. Redakcijos ir administ
racijos adresas : “Varsnos”, ui.
Wiejska 16—16, Warszawa, Poland. Metinė prenumerata 48
zlotai.
Naujame žurnalo sąsiuvinyje
Jonas Stoskeliūnas rašo apie ■
šiuolaikinės Lenkijos teritorijoje
gyvuojančias lietuvių kalbos tar
mes maždaug nuo Vižainio iki

• LIETUVOS ISTORIO
GRAFIJA, Nr. 2. 1972 m. rug
sėjo mėn. Leidžia Lietuvių isto
rijos draugija. Redaguoja Jonas
Dainauskas, Library of Intemational Relation Chicago, Illinois.
Mašinėle perrašė Stefa Burokie
nė. Numeris 27 psl. apimantis
286 pavadinimus knygų, straips
nių, atspaūdų Lietuvos istorijos
klausimais, sudarytas tuo
pat
pagrindu kaip ir sąsiuvinis Nr. 1.

MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS
TRYS

IR

MODERNIOS

SŪNUS —
KOPLYČIOS

2533 West 71st St.
Tel. GRovehilI 6*2345*6
1410 S. 50th Avė., Cicero
T0wnha!l 3*2108*09
AIKŠTE

AUTOMOBILIAMS

STATYTI

EU D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Laidotuvių Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios:
4330 South California Avenue
Telefonai: LR 3-0440 ir LA 3-9852

4505-07 South Hermiiage Avenue
Telefonas YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
Kas tik turi gerą skonį,
viską perką pas Liepom

L I E P 0 N I S

2314 VV. 23rd PLACE
Tel. VIirginia 7-667’
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southivest Highivay, Palos Hills, III.
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

F U R N I T U R E CENTE R, INC.
Marųuette Pk., 6211 So. VVestern — PR 8*5875

3307 S. LITUANICA AVĖ.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 3:00 iki 3:30. Kitom dienon
nuo 9:00 iki 6:00 vai. vak. Sekmad atdara 12 v iki 5 v popiei

Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILUPS
Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1911

3354 S. HALSTED STREET

JURGIS F. RUDMIN

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET
TEL. — CA 5 - 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS JVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS
RADIO IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

3319 S. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-1138-39

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL.

Tel. OLympic 2-1003
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PRIEŠŠVENTINIS TARDYMAS

REDAGUOJA DR. S. ALICNAS

Būti tardomu tardytojo arba
nors policijos — nėra malonus
dalykas, bet nemaloniausias gal
iš visų tardymų vyrui —tai nuo
savos žmonos tardymas,
kalti
nant, jog kažkada ir kažkur bei
kažkas matęs tave su kažkokia
brunete.
. Šitokį skaudų pėrgyvenimą ir
tardymą vieną kartą patyręs sa
vu kailiu ir torontiškio “Star”
skiltininkas Gary Lautens.
Esą, vieną pavakarį su žmona
ir vaikais jis užkandžiavęs val
gykloje.
— Katerina McVean skambino
šiandien —pradėjusi žmona.
— Tai labai gražu iš jos pu
sės, —atsakęs Gary. —- Ir ką ji
sakė3
— Ji klausė, ar aš dar tebesu
blondinė.
— Kodėl?
— Todėl, kad kažkas tave ma
tė mieste su kažkokia brunete.
Įtai sekusi ilgoka tylos pauzė,
ir vaikai sužiurę tėvo pusėn.
— Uždaryk savo burną, bran
gioji, — suglumusiai prataręs, —
Juk žinai, vaikai.
— Važiuok tolyn. Sakyk, kas
buvo toji brunetė?
— Aš nežinau jokios brunetės,
—protestavęs vyras.
— Come, conje! — neatleidusi
žmona. — Tu tikrai žinai bent
vieną brunetę visam pasauly.
— Well, yes, aš žinau kelias
brunetes, bet aš tikrai nežinau nei
vienos brunetės tavo klausiama
prasme.
— Katerina nieko
nekalba

ANT. GUSTAITIS

NAUJŲJŲ METŲ
BELAUKIANT

tikra, kad ji mačiusi tave ir Ann
Landers labai draugiškai
besi
šypsančius ant vieno ir to paties
skelbimo, kuris buvęs užklijuotas
ant laikraščių išvežiojimo trokelio.
— Taigi?
— Taip. Tave matė su kita mo
terimi visas miestas.
Paruošė pr. ai.

Kasmet Naujieji Metai žada
Palaimas šitas ir anas,
O regim grįžtančias per ledą
Seniai pasenusias dienas.
Tas pats tėvynėn senas kelias,
Kovoj prisėtas akmenų,
Tos pačios gundančios mergelės
Senu mylėjimo menu.

Iškilmingas prieššventinio dar
bo atidarymas jau dabar, kad per
Kalėdų senelis sveikina Aud šventes nebūtų susigrūdimo.
rutę su šv. Kalėdomis, ši ati
džiai apžiūrinėja jį ir galiausiai
VALIA

KALĖDŲ SENELIS

taria:
— Koks gi tu senelis? Tu gi
mano tėvelis ir visai girtas!
E

— Mano vyras neberūko.
— Pagalvok tik, kokią stiprią
valią reikia turėti!
— Taip, mano valia labai stip
ri.

Ir ta pati mintis mažytė
Veikėjų žodžiuose gražiuos.
Jog neturi net ko prašyti,
Kai puošnūs metai atvažiuos.
Tiktai kai šuo pusny suloja,
Gal dar maldauti jį gali
įkąsti giltinei į koją,
Kad ji sukluptų pakely.

PAGERĖJIMAS

Po automobilio katastrofos
vyriškiui operavo sulaužytą ran
PRAKTIŠKA NAUDA
ką. Jis klausia:
Pastatymas
— Daktare, ar aš dar skam
Visokios šventės ir suvažiavi kus kai kam, vis manančiam,
Vienas iš profesorių paklausė
binsiu
pianinu!
mai žmogų priverčia kiek su kad su ruskeliu ir okupantėliu
‘‘Jeigu Jovaras (ar Jovarienė)
studentus, kokia nauda iš auto
REKOMENDACIJA
— Užtikrintai!
krusti, taip sakant, žmogus pa galima vis gražiuoju, parodė, užsigeidė savo svečiams duoti
mobilinio amžiaus.
— Žiūrėk tik... O prieš tai dar
junta veiklos šilimą, jeigu jau kad vyresnysis broliukas iš staigmenų, tai reikėjo į sceną
— Šis žmogus yra labai sąži
— Nustojo arklius vogti, —
niekada
neskambinau.
ne karštį. Artėja šventės, ir jau Maskvos mėgsta, kad jam, sku paleisti nuogą ar nuogas šokėją
ningas, jis nei svetimos vinies atsakė studentas.
reikia iš anksto skaičiuoti, kam durinius batus bučiuotų, o dėl (moterį) ar šokėjas; pagaliau,
nepaims, — sako Vilkutis.
“Kiekvienas žmogus nėra nei
kokias kojines pirksi ir į kokius tikrumo dar ir bizūnu uždrožia. nuo “baleto” visiškai atsisaky
— Bet aš bandymui su vinimi
velnias,
nei angelas, bet jame
“Mes pamirštame, kad pagy
popierius vyniosi, taip pat skai Maskva tokį bendravimą pripa ti”.
per daug nepasitikiu. Reikėtų jo
kartais
pasireiškia
tai vieno, tai
čiuoji, kam verta atvirukus žįsta kaip idealiausią. Bet iš ki
sąžiningumą išbandyti su liet venęs žmogus irgi yra žmogus,
PubZifca
kito
ypatybės
”
.
o ne medžio ar molio gabalas.”
šventinius siuntinėti. Žinoma, tos pusės, gerbiamas advokatas
sargiu.
Kun. J. Vaišnys
Dr- J. Adomavičius
“Į priekinę eilę susodinom vi
čia jau iš praktikos aišku, kad ir niekų prikalbėjo. Jis kvietė
MEILĖ IR ŽVILGSNIAI
“Kartais širdis taip nusilpsta,
pirmiausia reikia siųsti tiems, lietuvius vienybėn. Ak, kam taip sus apylinkės klebonus ir vika
"Aziatu, senąja prasme, gali
— žinai, įsimylėjau iš pirmo tapti ir europietis, jei miegos”. ,kad staigiai sustoja plakusi, o
kuriuos kasdien gatvėje sutinki, ir kalbėti, juk vienybė baisi nuo rus. Kunigams tai nemanau., kad
žvilgsnio!
jai sustojus, ir visa muzika už
arba net tiems, kurie tame pa bodybė, o šais laikais, steiko už veikalo žiūrėjimas būtų paken
Vyt. Volertas
— O tu pasižiūrėk dar kartą...
sibaigia.”
čiame name gyvena, nes jie su valgius, reikia ir pasimušti, tai kęs. Bet jau tiems mažutėliams,
Dr. A. J. Oussenas
pykę gali paklausti, kodėl neat- sveika prieš gyslų suukalkėjimą, tai Sidabrinės dienos tiek terei
— Komitetas — tai grupė
KAS YRA TIKRAS
siuntei. Daug saugiau nesiųsti o taip pat negražu nepasitam kėjo, kaip* ir go-go girls “pro
žmonių, kuriems reikia mėnesio
AMERIKIETIS?
pyti už gerų amerikoniškų švar- gramų” baruose.”
tiems, kurie toliau gyvena.
laiko padaryti tai, ką vienas
Amerikietis yra tas, kuris, sė žmogus padarytų per valandą.
SPYGLININKAI GUODŽIASI
Bet prieš tuos visus šventi
Alf. Nakas
dėdamas ant daniškų baldų, ge
— M. L. Formom
nius reikalus atsibuvo daug sei
Alpa iš Kanados rašo:
ria brazilišką kavą iš angliško
mų. Tai Balfo seimas, Vliko sei
Gi iš tikro nieks nežino,
servizo.
Jis
vairuoja
vokišką
au

SOVIETIJOJ IR ČIA
mas, LB tarybos seimas, Kata
Kiek išgert gali,
tomobilį, žiūri itališką filmą, o,
likų federacijos seimas, Altos
Jei
nuo vienos bonkos džino
Ten, sutikęs tautietį, klausi:
sugrįžęs namo, jis su japonišku
seimas, dar ir kitokie seimai,
Kniūbščias
po stalu guli.
“Ar esi lietuvis? Čia: “Ar moki
plunksnakočiu rašę sęnatoriams
kurių neišgirdome. Ir visuose
tuščiai nei perdėtai, — neatlei- laiškus, kad auksas plaukia iš
Namuos sriubčioji konjaką
lietuviškai?”
tuose seimuose vyko didžiai įsi
Kartais su sava dama,
Ten, norėdami nuuteisti žmo dusi žmona.
I Amerikos.
dėmėtinų dalykų- Pavyzdžiui
— Sakykime, kad žinau! Tai
O salone šuva laka,
gų, pripažįsta jį psichiškai ne
GROŽIO KARALIENĖ
Balfo seime nutarta pasiduoti ir
Aprėdytas pižama.
sveiku, o čia, kai norima ištei gailėjo būti toji brunetė, kuri sė
seną būstinę užleisti tyliai at
Nebešokam ‘Sėjau rūtą",
sinti, sakoma, kad yra pamišęs- dėjo netoliese manęs restorane.
Vieno miesto gražuolių kon
Tai buvo praeitą antradieni.
ėjusiam priešui. Esą į tą seną
Šokam
kokį sambą,
kursą laimėjo “grakšti blondi
— Go on, — neatleido žmo
būstinę Brooklyne be šautuvo
Gi suknelė naujai siūta
KIAULĖ, VISKI IR ŽMOGUS
nė". Bet po konkurso paaiškėjo,
na.
žmogus nebegalėjai nuvykti, žo
Dengia tiktai bambą.
kad tai buvo ne mergina, o jau
Missouri universiteto Sinc— Daugiau rjieko! Ji paprašė
džiu., Chicaga nukariavo Balfo
Išvažiuoji tu į puotą,
nuolis.
lair vardo tyrinėjimų farmos zo manęs paduoti druską aš pa
centrą Brooklyne, bet tas cent
Besiruošdamas į kelią,
Pasiėmęs “Mikę”
ologas Russel V. Brown prane klausiau jos, kur ji dirba, o ji
ŽMONĖS IR GYVULIAI
Valo sau batus Dirvelė.
ras ir taip buvęs baigiamas kitų
Ir peruku tuo plaukuotu
ša, kad kiaulės mėgsta gerti ir man pasakė, kad aš nė vienos
Na, o Pranas, jo kaimynas,
užkariauti, kurie, ir skaityti ne
Prisidengęs plikę...
Štai dėl ko dauguma žmonių
Valo nuosavą mašiną.
pasigerti, geria dideliais kiekiais dienos senesniu neatrodau, kaip
mokėdami, su” rasdavo, kad čia
ir geria viską, pradedant “bloo- 35-rių. Bet gal buvo brunetė No mėgsta gyvulius:
pašalpų dalinimo įstaiga, ir to
MENKNIEKIS
— Niekam d'ar neteko matyti
dėl patys pasiimdavo. Kai kam
Mamyte, ten knygosi! Tikriausiai dy Mary”, baigiant premium ra. Kartais ji užeina į restoraną girtos kiaulės.
— Tiesiog baisu, kaip ilgai tų
stiklinei arbatos ir mes pasidalitai buvo gal ir smūgis, bet dėl jas perka žmonės, kurie neturi te alumi.
— Žmonos akyse jos vyras vi
levizijų.
nam
žodžiu
—
kitu.
vėl
puošiesi, netgi suknelės dar
to nereikia perdaug verkti, nes
Kol kas Brown nustatęs tiek,
suomet yra asilas ir avinas kartu.
neužsivilkai,
— sako vyras žmo
—
Tai
buvo
ne
Nora!
—
per

laimėtoja Chicaga tik bėdos už
kad girta kiaulė elgiasi visai pa
— Piktas šuo įkanda tik įužnai.
kų skvernų. Reikia tikėtis, kad našiai kaip girtas žmogus, kitais traukusi žmona, —bet aš paten kulnį, o draugai ‘—■kur tik jiems
sikrovė.
menkniekis!
Vyko ir Altos seimas, kurio niekas advokato nepaklausys ir žodžiais, kad girtas žmogus yra kinta užgirdusi ir apie ją.
įmanoma.
— Nusiramink, suknelė tai
— Bet, žiūrėk, brangioji, —
metu buvo kai kas pakaltintas, su dideliu entuziazmu toliau kaip kiaulė.
— Gyvuliai lengviau naudo
tęsęs,
palyginti
ramiai,
vyras,
—
tarp savęs ovos.
----------------------- - — __i—, *.
KVAILIO PATARIMAS
jasi prigimtimi, negu žmonės pro
Vyko ir Vliko seimas- Vyres- pat žmogų verčia iš klumpių. man perdaug svarbus mūsų ve tu.
— Sakykite, ar jūs jau tarėtės
dybinis gyvenimas, kad aš galė
niajam broliui Maskvai Vlikas
— Gyvuliai yra protingi, bet
Nuo kalakuto pradėjęs, ligi
su kuo nore dėl savo ligos? —
tai kaip vilkas, maždaug tokio Naujųjų Metų kelis svarus užsi čiau žiūrinėti į brunetes vienur rte per protingi, kaip kartais bū
klausia gydytojas.
pat stiprumo kaip Balfas, kurį dedi graborių ir daktarų paguo ar kitur.
na žmonės.
—
O
vardas
Ann,
ar
tau
nieko
— Taip, buvau pas vaistinin
Maskva vis keikia, kad skudu dai. Tačiau be visų tų šventinių
Bet štai tau! Įklimpo ratai.„
PORTRETAS
nesako?
—
pertraukusi
suglumu

ką.
rais tarybinę tvirtovę griauna. ir šeiminių judėjimų būtų labai
Kol ištrauksi — baisūs batai!
—Ar jis gali protingai patar
Tas Vlikas tarėsi, kaip geriau liūdna. Gi draugijoms ir sei sį aiškinimąsi žmona.
Senyva moteriškė apžiūrinė
Kol tokie keliai, brolyti,
—
Aš
kartą
žinojau
Joyce,
bet
ti?
Ką tas kvailys pasakė?
Nėra ko batus valyti!
veikti., kad tarybinio rojaus žmo mams, naujus pareigūnus berenja parodą. Kai parodė jai paveiks
tai
buvo
prieš
daug
metų.
Po
to
—
Jis patarė kreiptis į tams
gus galėtų kiek pralaisvėti. al kant, ta proga galima pasakyti:■ Elzę jr Normą, tačiau as duodu lą “Romos elgeta”, moteris pa
“Valstiečių Laikraštis”
tą, gydytojausakė:
suodamas tuo tarybiniu oru, konežinojau ir nežinau I — Matai, jie valgyti neturi ko,
kiuo niekas, anot tos dainos, ki Jei supykdė tave koks kaimynas, .....
jo
ios
nn.
! bet už portretus tai turi kuo užIr taip sakant, labai įgnybo,
tur neturi progos alsuoti
TIKRAS IDEALAS
Dar prieš Vliko suuvsžiavima Tai tegul veikloje jis kankinas,. I — Tai labai netikras pasiaiš- simokėti.
Iš J. Gliaudos veikalo “Idealų medžiotojai”
■ kinimas, — tęsusi žmona. — KalSandara rašė savo vedamajame: Jį pasiūlyk išrinkt į valdybą.
PATS NEŽINO
P.
P.
t bedama telefonu Katerma buvo
“Manoma, kad į Vliką bus įsi
Va, siūlo man nupirkti kokią knygą,
' — Žiūrėk tu čia ir skaityk —
leisti jaunimo, verslo, amatų ir
tos pasiūlos sveikam įvaro ligą,
senasis Pužaitis mirė. Jis mirė
lietuvių dirbančiųiti — unijų at
vis rašo apie moteris ir meilę,
miegodamas!
stovai”. Bet net nelikime, kad
vis žiūri į mėnulį ir varvina seilę.
j — O, kokia jam laimė! Net ir
uni jos ką gelbėtų. Illinois arnberIr kas dabar iš tikro tas mėnulis?
jis pats nieko nežinojo, kad yra
natorių Ogilvį indorsavo Likeriu
Tai akmenų ir dulkių nulis.
miręs.
pardavinėtojų unija, bet, nepai
Aiman.
Budėtoja dailės parodoj.
sant tokio stipraus parėmimo
PAKAITALAS
Tie
plepalų rašiniai ne man.
Dail. J. Paukštienės piešinys
vis tiek Ogilvis pralairršio.
Tik
banko santaupų knygelė,
S*ssr
— Kodėl neišteki?
kad prez. Nixonas atšaukė paLB tarybos suvažiavime, dėl
Juk
vakarais, kai šviečia lempa
— O kam? Aš juk turiu nuo
baltiečiams audiencija. Reikia kompanijos ir ų galima seimu
lyg
švyturys,
nurodo keliąstabų vyro pakaitalą.
manyti, kad dėl to kalta L'etu- pavadinti, buvo kovota už šviesi
ir groja radijas švelniai,
i — Įsigijau šunį, papūgą ir ka
vių bendruomenė, nes kas nors mą. Girdi, tėvas veikėjas. o sū
knygelę atsiskleidžiu smalsiai...
tiną.
turi būti kaltas. Tikriausia, tos nus lituanistinės mokyklos ne
Tada
pasaulis rojum tampa,
; „ — Nesuprantu, kaip jie tau
pačios LB kaltė, kad ji prez. Ni- lanko. Betgi suprantama, jeiru
kaip
pilys
stovi ten skaitlinės
gali atstoti vyrą?
xoną pasiuntė į Maskvą, kur šis tėvas terliosis su savo vaikais,
ir
groja
maršus
tūkstantinės...
.
—
Šuo
loja,
papūga
koliojasi,
POLLUTIOU PROBLEM
prašė Brežnevą Ameriką išgel tai kada iis kito va’kus bevarys
Ar jie teisingai nuošimčius skaičiuoja?
o katinas naktį išbėga iš namų.
m-m;.; -y:~..
■
bėti iš bėdos ir pirkti jos grū į lituanistine mokykla.
Ar jie nenusuka? Ar nemeluoja?
į
’ ’ i '
PRAUSIMASIS
dus. Anot “Vilnies” toj Ameri Jvyko ir Lietuviu katalikų fe
Kiekvieną banką
koj žmonės tokie skurdžiai, deracijos seimas, kuriame taipl
reik griebt įtartinai į ranką.
Mažasis Petriukas į savo ma
kad negali išpirkti grūdų, o Sov- pat buvo tartas ne vienas spar
Pasitikėti gali tik kvailys,
mytės užklausimą, ar jis prau
Rusijoj tai bent pinisrų turi ir vi
o skaitytuvas nepaklys.
, i • i.,
Kas ištiktų Spyglius, je gu jie šitaip ) vieną vonią be drabužėlių 3uso- sėsi šį rytą:
są duoną,, kaip mat, išperka.. Ta
Sudėsiu nuošimčius, pridėsiu kapitalą,
— Ir net su muilu!
s, tai ir nulekia ženklų ne- (jjntų dvasiškus ir svietiškus vadus, kaip Chieagos miesto merą Ri.
me pačiame suvažiavime pro palikęs.
išvesiu skaitmenį svaiginančiai apvalų,
— Ak, taip, tai kodėl neradai
chard Daley ir respublikonų prezidentą Richard Nixon susodino Chikolchozus prasiveržęs adv. ButNa, o šventės šalia seimų taip1 cagos amerikiečių laikraščiai, švaros problemas sprendžiant?
po muilu padėto kvoterio?
artyn, artyn prie tikro idealo“SIDABRINĖ DIENA"
DETROITE

