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“'Prikelkime miegantį milžiną”
— šio suvažiavimo tema. Tikrai,
L.S.S., lietuviai studentai ir ap
lamai lietuviai šiame krašte su
daro miegantį milžiną.
Mes esame ta Amerikoj arba
Kanadoj gimusi karta,
kuriai
amerikietiška arba kanadietiška
aplinka jau nebe ta “svetima ap
linka”, kuria vyresnieji linkę bai
sėtis. Nežiūrint, ar šią aplinką
laikom gera ar prasta, palan
kia ar nepalankia lietuvybės iš
laikymui, nežiūrint viso to, nau
jojo pasaulio aplinka mums jau
artima. Mums svetima aplinka
būtų Lietuvoj, kurią mes vargu
kuris nors ar esame ir matę.
Mes laikome save pilna pras
me amerikiečiais arba kanadie
čiais. Tuo pačiu laikome save ir
lietuviais, arba bent lietuvių kil
mė?, ir žinome, kad to fakto iš
savo asmenybės neišrausime, neištrinsime, kad ir norėtumėm.
intelektualinio intereso ir ištver Žinoma, galime savo lietuvišką
mės. šitai akivaizdžiai liudijo ir kilmę ignoruoti, galime keisti pa
jaunimo sceniniai pastatymai — vardes, lietuviškai nekalbėt, nelaimėjimai ir pralaimėjimai. Vis skaityt ir vengti bet kokių lie
dėlto tenka apgailestauti (kalti tuviškų kontaktų. Nežiūrint viso
ninkų neieškant), kad antrojo to, žmogaus kilmė, kaip koks
jaunimo kongreso proga nebuvo krikštas, pasilieka, ar kaip sunki
savo apimtimi parodyta ko nors našta, ar kaip brangus turtas.
panašaus į pirmojo kongreso Mes jo negalime ignoruoti.
Jau esame patyrę šiame imig
operą “Lokį”. Tokio naujo, išlie
kančio kongresinio įnašo šį kar- į rantų krašte, kokių nepageidau
tą pasigesta. O jeigu ir buvo į jamų psichologinių pasekmių ga
kongreso proga kas nors ypatin li susilaukti asmuo, kuris kėsina
gesnio sukurta, tai buvo įpinta i si nukirsti sau visas tautines šak
tik į populiarią Show programą, nis. Galime pastebėti, kaip daž
nei žiūrovams, nei spaudai išskir nai trečioji karta išeivijoje, t. y.
tinai to visko nepastebint, kaip, vaikai tų, kurie vienais ar kitais
sakysim, Almio Zdaniaus moder sumetimais per greitai bandė nu
niai sukurtos baleto muzikos Si tautėti, jaučiasi nuskriausti, tei
mo Kudirkos tragedijai pavaiz raujasi apie savo senelių gimtinę,
duoti, kada dėmesio vertas užmo stoja nors ir į skysčiausias tauti
jis nuskendo viso vakaro nume nes organizacijas ir pradeda net
mokytis savo senelių kalbos.
rių mišrainėje.
Su šia tikrove skaitydamasis,
Muzikiniame gyvenime buvo
Valstybių
ne kasmet išeivijoje pasitaikan Jungtinių Amerikos
Kongresas,
kaip
žinote,
1972 m.
tis įvykis — naujos lietuviškos
birželio
mėnesį
priėmė
vadina
operos pasaulinė premjera. Rei
mą
“
Ethnic
Heritage
Program
”.
kėjo daugelio žmonių milžiniškų
.Šio
įstatymo
įžanginis
paragra

pastangų, kad mirusio kompozi
toriaus K. V. Banaičio klavyro fas taip kalba:
“In reoognition of the heterorankraštyje palikta opera būtų
apipavidalinta, suorkestruota, iš geneous composition of the nagirsta ir pamatyta scenoje. Susi tion and' of the fact that in a
domėjimas opera buvo didelis. multi-ethnic society a greater
Operos temomis buvo gyvai dis understanding of the contribu
kutuota ir spaudoje. Visa tai ro tions of one’s own heritage and
do, kad ir ateityje naujų savų those of one’s fellow citizens can
operų idėjos nereikėtų lengvai contribute to a more harmonious,
atsisakyti, nes kaip tik Chicagos patriotic, and committed popuLietuvių operos kolektyvo gyvy lace, and in recognition of the
bė tokiomis premjeromis yra la principle that all persons in the
educational institutions of the
biausiai įprasminama.
Nation schould have an opporTeatrinio gyvenimo pulsas
praėjusiais metais, sakytume, tunity to learn about the difering and uniąue contributions to
net sustiprėjo. Tiesa, kokių nors
grandiozinių veikalų grandiozi the national heritage made by
nių pastatymų nesulaukėme, Ta each ethnic group, it is the purčiau, nors ir siauresniu maštabu, pose of this title to provide assistance designed to afford to
kas buvo daryta, buvo padayta
students opportunities to learn
neatkištinai, didžia dalimi net
a’bout the nature of their own
(Nukelta į 2 psl.)
cultural heritage, and to study

JUODŽEMIS IR AKMENYS 1972 METŲ
KULTŪRINĖJE VAGOJE
Ar buvo besibaigiantieji 1972
metai mŪBų kultūriniame gyveni
me kuo nors išskirtinai ypatin• gi? Ar kultūriniame klode varo
ma vaga atvertė tokį puikų juod
žemi, kad derlius sumušė visus
rekordus? O gal žagrė atsitren
kė j tokį akmenį, jog net noragai
nulūžo?
Nei pliusinių, nei minusinių
kokių nors sprogstančios bom
bos staigmenų nebuvo. Kultūri
niame gyvenime tokių ir negali
būti. Čia ne politikos ir ne karų
strategijos sritis, kur rezultatą
lemtų numesta triukšminga bom
ba. Kultūrinio gyvenimo vaisingą
raidą lemia ją formuojančių gi
lus intelektualinis subrendimas
ir laimėto kūrybinio rezultato
svoris, kauptas dažniausiai ne
trumpoje laiko slinktyje. Pačių
kūrėjų saviveiklinės pastangos
kokiais nors visuomeniniais išbė
giniais bei publicistine agitacija
pasukti paviršiaus opiniją savo
naudai yra tik bereikalinga gai
šatis, tik jėgų eikvojimas tuščia
viduriam reikalui, net be jokių
ratilų nuskęstančiam laiko gel
mėje. O šitos ligos simptomų
praėjusiais metais mūsuose jau
pradėjo rodytis.
Žinoma, plačiajai visuomenei
1972 metais labiausiai akysna
krito ketvirtoji tautinių šokių
šventė ir antrasis pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas. Organi
zacine prasme abu įvykiai verti
w gero žodžio. Jaunų žmonių ir
jiems palankios visuomenės abie
juose sulėkimuose netrūko. Jau
nimu džiaugėmės ir jam plojo
me. Tačiau neužmiršome ir to,
kad šokis bei kongresinis susibū
rimas jauniems žmonėms yra
lengvas ir natūralus malonumas.
O vienokios ar kitokios krypties
žodinė, mokslinė, literatūrinė ar
muzikinė pastanga jau yra sun
kus darbas, kurį iki gero rezulta
te pritempt reikia didelės aukos,
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toj skirti šiam reikalui ne 15 mi
lijonų dolerių, bet 3 milijonus
dolerių. O Baltieji Rūmai, t y.
Office of
Management and
Budget ir tą, palyginti mažą,
sumą išbraukė. Todėl nepoliti
kuojant, nes mes to paties grei
čiausiai susilauktumėm ir iš ki
tos partijos, man labai veidmai
niškai skamba tokie žodžiai, ku
riuos mes girdėjom iš Baltųjų
Rūmų.
Dabar lieka dar vilties, kad
administracija šiam reikalui tin
kamą sumą lėšų gali įvesti į .pa
pildomą sąmatą (supplementary budget), kuris bus Kongreso
sausio mėnesį svarstomas.

Todėl būtina, nedelsiant, vi
sokiais būdais įtakoti dr.Marland
o ypač Prezidentą Nixoną ir jo
patarėjus, kad jie rimčiau į klau
simą atsižvelgtų ir paskirtų visus
Kongreso numatytus 15 milijo
nų dolerių šiam reikalui. Įsivaiz
duokit vaidinimą, kokį jie čia ga
li vaidipti ir — iš tikrųjų — vai
dina: visur gali rašyti, kad Kong
resas paskyrė tą sumą pinigų, ga
li net skelbtis, kad prezidentas
pasirašė tą aktą, bet kadangi yra
“techniška kliūtis”, kad tai bu
vo tik “authorization”, tad rei
kia dar kartą pereit visą ratą
tiems pinigams gauti.Labai leng
va vienoj įstaigoj, apie kurią ma
žai kas žino, Office of Manage
ment and Budget, užkirsti kelią
šiam reikalui ir niekas nežinos,
kur, kaip ir kas dingo.
Patartina, kad visokiausių rū
šių projektai būtų kuo greičiau
siai siūlomi, prašant stipendijų
ir piniginės paramos, kad jie ži
notų, jog mum šie dalykai rūpi.
Ar gausim ar negausim pinigų
tuoj pat šitam projektui, svarbu,
kad jie žinotų, jog mes turim vi
sokių praktiškų reikalavimų. Šeš
tadieninės mokyklos galėtų
kreiptis paramos patalpoms ir
mokytojų algoms.
Studentai,
ruošdami magistrą arba dokto
ratą iš lietuvių istorijos ar kito
kios lituanistikos, galėtų taipgi
kreiptis lėšų reikalu. Taipgi as
muo, ruošdamas magistrą arba
doktoratą iš psichologijos, jei jo
pagrindinė studija neštų naudos
Rimtas Tarabilda
,
Varpas (Iš ciklo “Vilniaus miesto žali bromai”) šeštadieninėm mokyklom arba
Dailininkas Rimtas Tarabilda, jauniausias iš dailininkų Tarabildų generacijos Lietuvoje, prieš kurį laiką kitiem projektam, turėtų taipgi
yra sukūręs visą ciklą darbų Vilniaus miesto temomis. Ciklas pavadintas “Vilniaus miesto žali bromai” ir teirautis lėšų klausimu.
išleistas 14 darbų aplanku. Keliomis šios temos nuotraukomis puošiame ir šios dienos “Draugo” kultū
rini priedą. Apie šį dailininko ciklą A Liobytė aplanko atkarpoje, be kita ko, rašo: “Kaip viduramžių meis
Kaip atskirose vietovėse, taipgi
tras, besirūpinąs savo varstoto tobulumu, Rimtas Tarabilda pats gaminasi popierių, išgaudamas minkštą, ir Washingtone derėtų palaikyt
rupią, šešėliuotą plokštumų faktūrą, kuri efektingai derinsis su ryškia, ekspresyvia jo raižinių linija... Štai ryšius su atitinkamom tarpetnisenieji Vilniaus gyventojai padeda autoriui kalti jo darbą — žalių bromų istoriją. Iš legendos ateina milži nėm tarybom, nes tokios tarybos
nas su mergele ant peties — jis ilgam apsigyvens miesto herbe.. Žmogaus darbui ir kūrybai pastos kelią ge
ležimi šarvuoti smakai, karai, gaisrai ir nelaimės. Tačiau jie nenustelbs romantiškos meilės, gyvenančios gali daug turėti įtakos.
šio miesto mūruose, gyvenančios ir anapus grabo, užburtų pasakos levų ir žmogaus širdies ištikimybės sau
Dviejų kraštutinumų
reikia
gomos. Mieste suklesti mokslas, mintis, pražysta žinojimo medis. Pakyla į erdvę pirmasis mūsų žemės kons
vengti:
pesimizmo,
kuriuo,
ma
truktorius. Ir vėl reikia kalti žvangančius ginklus, vėl šauklys duoda ženklą dtoti už laisvę ir t,žmogaus
vilties
teises. Karai ir gaisrai tolydžio siaubia miestą, kol žmogaus darbas ir valia sukuria prisikėlimo stebuklą. nytumėm, nėra jokios
praktiškai ko nors laimėti, arba
Varpas skelbia naują rytą žmogui ir miestui”.
per didelio optimizmo, galvojant,
kad lėšos savaime, be jokių pas
tangų pradės visiem plaukti.
the contributions of the cultural cation) bendradarbiauti su vie mokslų institucijom, su etninėm
Etninių mokslų įstatymas rei
heritages of the other
ethnic šom ir privačiom mokslo insti grupėm, su patyrusiais mokyto
groups of the Nation”.
tucijom bei organizacijom
ir jai? ir net su Amerikoje besimo kalauja, kad būtų sušaukta etni
Šitais žodžiais Jungtinių Ame joms skirti lėšų, kad anos galė kančiais užsieniečiais (See. 905). nių grupių taryba. Washingtone
yra susikūrusi organizacija var
rikos Valstybių kongresas forma tų sukurti įvairių kursų planus
Švietimo Sekretoriui
įsakyta du National Coordinating Asliai palaidojo anksčiau vyraujan etninių mokslų reikalui.
paskirt penkiolikos asmenų tary sembly on Ethnic Studies. Ji su
čią “tirpdymo katilo” teoriją,
Lėšos skiriamos mokytojų bei bą (National Advisory Council sidaro iš maždaug 75 etninių or
pripažindamas, kad mes turime
kursų paruošimui istorijos, geo on Ethnic Heritage
Studies). ganizacijų, atskirų asmenų bei
teisę nenutautėti.
grafijos, ekonomijos, literatūros, (See. 906).
institucijų Amerikoje, kuriom rū
Mums rūpi, kaip mes galime meno, muzikos, dramos, kalbos ir
Etninių mokslų reikalams lei pi etniniai reikalai. Veikdama ne
universitete arba kolegijoj prisi kultūros bendrąja prasme moks
džiama skirti 15 milijonų dolerių valdžios rėmuose ir nepriklausy
dėti prie lietuviškos veiklos taip, lų srityse.
šiems metams, kurie
baigsis dama nuo jokios .politinės parti
kad nenukentėtų mūsų mokslas.
Projektai šiem tikslam privalo 1973 m. birželio 30 d. Čia reikia jos, ši organizacija siūlosi koor
Tas “tautybių paveldėjimo” ak
infor
gauti sutikimą atsakingos tauti pabrėžti, kad priklauso nuo Švie dinuoti visų pastangas,
tas, kurį anksčiau citavome, ati
nės grupės arba tarpetninės ta timo Komisionieriaus, kiek jis tos muoti visuomenę ir skatinti ati
dengia visą eilę galimybių.
rybos, siekiant bendrų įstatymo sumos įves į savo įstaigos sąma tinkamus valdžios veiksnius su
Įstatymas leidžia Jungtinių tikslų.
tą. Vėliausiomis žiniomis JAV sidomėti etninių mokslų reika
organizacijoje
Amerikos Valstybių Komisionie
Komisionieriui įsakyta susirišt Švietimo Komisionierius, dr. Sid- lais. N.C.AE.S.
riui (U.S. Commisioner of Edu- su
atitinkamom
aukštesnių ney Marland, norėjo savo sąma(Nukelta J 2 psl.)
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šeštadienis, 1972 m. gruodžio mėn. 30 d.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

smunka iki Stalino laikų pilku
mo ir nuobodumo. Joje kiekvie
nas nestereotipinis kūrėjo žodis
ar partijos botagu dar nepavirtusi kritiko plunksna partinių
kultūros srities analfabetų yra
grasoma ir išjuokiama.

PRIKELKIME
MIEGANTĮ MILŽINĄ
(Atkelta iš 1 psl.)

dalyvauja ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės atstovai.
Wąshingtone taip pat veikia
National Center for Urban Eth
nic Affairs, kuriam vadovauja
Msgr. Geno Baroni. Šis centras,
kurį remia Ford Foundation, įkurtas rinkti duomenis apie tauti
nes mažumas Amerikoje ir joms
patarti- Sis centras turį ypač daug
įtakos. Kunigas Baroni, pavyz
džiui, pažįstamas Baltuose Rū
muose, Kongrese, negrų militantų tarpe ir įvairiuose fonduose. I
Su šiuo National Center for Ur
ban Ethnic Affairs vertėtų ir1
mums palaikyta glaudesnius ry-!
šiųs.
JAV LR Švietimo Taryba yra
paskyrus ryšininką palaikyti ry
šiams su Švietimo Komisionieriaus
įstaiga Washingtone, kuris galė
tų tą įstaigą painformuoti lietu
viškų mokyklų reikalais įr tei
rautis dėl galimos paramos. Yra
ir kitų galimybių, kurias mum Rinitas Tarabikla
siūlo kaip tam tikrus trupiniu
kus ir kauliukus nuo stalo, yra
toks Title III, Title IV, Title VII, tikros įtakos, kada praktiškai ki
kurie jau eilę metų galioja. Bet lo Lietuvos laisvės pripažinimo
prieit prie lėšų per tuos įstaty klausimas.
mus yra gana sunkus dalykas, ir
JAV-ių žydai, suprasdami, kad
visa bėda, kad jeigu negausint Kongresas, Senatas, Valstybės de
skirtų lėšų Ethnic Heritage Stu partamentas ir net Baltieji Rūmai,
dies sausio mėnesį, tai tas visas laikydamiesi Amerikos politinio
įstatymas dingsta ir iš knygų. gyvenimo reikalavimų, teigiamai
Taip sakant, tą principą norėda atsiliepia tik į gerai mobilizuotą
mi išsikovoti, turėsime vėl visą vieša opiniją, skiria milijonus do
darbą pradėti iš naujo; pravesti lerių ir milijonus darbo valandų,
naują įstatymą kongrese ir 1.1
kad jų reikalas būtų
eiliniam
Bet, nežiūrint ar teiksis prezi amerikiečiui atitinkamai
nu
dentas Nixonas (prie kurio per šviestas.
Jau daugiau dveji metai pras
rinkimo lietuviai taip žymiai pri
sidėjo) suprasti mūsų reikalą ir linko nuo Bražinskų ir Kudirkos
paskirti etniniams mokslams ma įvykių. O kiek amerikiečių su
žą pinigų sumą ar ne, nežiūrint pranta, kad jie nebuvo rusai, ku
viso to, mūsų laukia visa eilė rie iš savo šalies pabėgo, bet lie
praktiškų ir svarbių uždavinių, tuviai, kad jie protestavo prieš
kuriuos geriausiai gali atlikt kaip neteisėtą jų tėvynės okupaciją?
tik studijuojantis jaunimas. Ar
Praėjusių poros metų bėgyje
mes suprasime lietuvišką veiklą sužinojom ir apie
Simokaičių
kaip tam tikrą prisidėjimą prie bandymą pabėgti, apie latvių ko
Lietuvos išlaisvinimo, ar kaip munistų protestą prieš diskrimi
lietuvybės puoselėjimą išeivijoj, naciją pačioje partijoje, viešus
didžiausia spraga toj lietuviškoj lietuvių kunigų protestus prieš
veikloj yra informacijos, žinių žmonių teisių pažeidimą, drąsų
bei duomenų rinkime, organi lietuvių protestą
Jungtinėms
zavime ir skleidime. Čia kalba Tautoms prieš sąžinės persekio
ma apie visą
procesą,
nuo jimą su 17,000 parašų ir Kauno
knfopštaus moksliško tyrinėjimo jaunimo spontaniškas demonst
iki publicistikos ir propagandos. racijas Kalantos susideginimo
Kartą amerikietis žurnalistas, proga. Buvo ir kitų įvykių, mums
paklaustas, kaip geriausiai gali gerai žinomų. Jų bus ir daugiau.
ma būtų informuoti amerikiečius
Vienas iš efektingiausių meto
apie Pabaltijo tautų reikalus, at dų remti mūsų tautiečių laisvės
siliepė: “Užmirškit. Po tiek metų siekimą būtų visuomenės inforneįmanoma atstatyti Pabaltijo mavimas apie įvykius Pabaltyje.
tautų laisvės. Tai būtų panašu į Būtinai reikalinga reguliariai n
bandymą sugrąžinti Texas Mek plačiai informuoti amerikiečius
sikai”.
ir kitus ne vien aplinkraščiais
Dr. George Kraemer, buvęs (news releases), bet ir pasitel
Kissingerio mokytojas, o dabar kiant informuotus asmenis
ir
einąs patarėjo pareigas Pentago panaudojant kitokius būdus. Mes
ne, 1972 metais, gegužės 15 d- pajėgiam išlaikyti visą eilę lei
Pabaltijo tautų
informacijos dinių sava kalba, net iki tam tik
konferencijos dalyviams Wash- ro nenaudingo paralelizmo. De
ingtone pabrėžė, kad pabaltie- ja, kol kas nepasiryžtam išlaiky
čiai privalo nuolat informuoti ei ti efektingos įstaigos, kuri būtų
linį amerikietį, jeigu jie nori, kad tinkamai pasiruošusi kiekvienu
JAV remtų Pabaltijo tautų reika momentu tiksliai pateikti svar
biausias žinias laikraščiams, ra
ląPirmam pasauliniui karui pa dijo—televizijos stotims ir kitiem
sibaigus, 1919 metais, kada pa informacijos sluoksniams. Ne tik
juto lietuviai (čia Amerikoj gy nespėjam informuoti amerikiečių
apie
venantieji), kad gali būti vilties papildomais duomenimis
Lietuvos išsilaisvinimui, jie pas įvykius Lietuvoje, bet net ir apie
kyrė, jei neklystu, 60 tūkstančių pabaltįečių veiklos rezultatus bei
dolerių vienam tikslui — pasam užsimojimus laisvame pasaulyje:
atsi
dyti Amerikietį publicistą (Pub- kongresus, suvažiavimus,
lic Relations ekspertą). Ano me šaukimus ir panašius įvykius.
to anglių kasyklų darbininkai
Buvusiųjų ir esamųjų informa
suprato už ko griebtis. Buvo iš cijos įstaigų darbą visi įvertinam.
rašytas publicistui čekis ir laukta Čia nėra jokio reikalo kritikuoti
joms
stebuklų. Bet praėjo mėnuo, pra jų darbo. Deja, kadangi
ėjo antras mėnuo, trečias mėnuo, kartais trūksta tam tikro tęsti
ir nieko negirdėti iš to žmogaus. numo ir amerikiečių psichologi
Lietuviai rimtai susirūpino. Imta jos supratimo, šių organų balsas
tik
net manyti, kad1 jis, pasiėmęs dažnai neklausomas kaip
tuos pinigus, išvyko į Pietų Ame tų, į kuriuos jis kreipiamas. Kal
riką. Bet staiga pasipylė po vi tė ne tų, kurie viena ranka sten
sus Amerikos laikraščius
bei giasi atlikti kiek pajėgia. Kaltė
žurnalus žemėlapiai, straipsniai mūsų visų, kad jiem neatrišam
apie Pabaltijo tautas, ypač apie kitos rankos.
Ar nereikia šiandien nedidelės,
Lietuvą. Ir atrodo, kiek tenka suprasti, kad visa tai turėjo tam bet profesionaliai tvarkomos lais

i Atkelta iš 1 psl. I

bių aruodan. Tačiau praėjusiais
Šitokiose ir anokiose tenykš
metais nerimastį kėlė ir šiandien tėse ir čionykštėse situacijose,
kelia okupanto kultūriniam gy baigdami 1972 metus, nei ypa
venimui primestų varžtų verži tingo džiaugsmo, nei beviltiško
mas. Partinių melioratorių te I gedulo vėliavų nekeliame. Tik
nykštė kultūrinės raidos vaga vi žvelgdami blaiviai į realybę, ten
somis priemonėmis bandoma re į ir čia dirbame tą kūrybinį darguliuoti cementiniais partijos | bą, kurį esamose sąlygose gali
kanalais, užsitikrinant sau jų te me atlikti, vieni antrus pasiva
kėjimo kryptį. Bet tada v>sa na duodami. šitai ir reiškia visos
tūrali ir laisva kūryba žudyte [ tautos kultūrinės raidos svei
žudoma. Visa kultūrinė spauda kąjį gyvybės pulsą.
fc. brd.

ląbai kūrybingai. Džiugino ir
jaunosios kartos savotiškas teatrėjimas greičiausiai jaunimo
kongreso poveikyje. Jaunųjų
teatralų buvo užsimota, net ne
visur savo patyrimą ir pajėgumą
tiksliau apskaičiuojant. Tačiau
minusu dąsos nelaikytume, jeigu
tik ateityje ja bus tiksliau pasi
naudota.
Dailininkai ir 1972 metais
reiškėsi įprastine vaga. Gyviau
siai parodų tradicija buvo palai
koma Chicagoje ir Nevv Yorke.
DR. NINA KRAUCEL
DR. C. K. BOBELIS
Tarp gana aukšto lygio darbų ne
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ
KRIAUCELIŪNALTš
CHIRURGIJA
trūko ir mėgėjiškų bandymų,
4KUŠEIUJA
IB MOTERŲ
LIGO‘
Tel. — 695-0533
vien tik gadinančių visuomenės
6132
S.
Kedzie
Avė.
FO* VALLEY MEDICAL CENTER
meniškąjį skonį. Ateities viltis
Tel WA 5-2670, neatsiliepus skani
860 Numink Street
bintl 471 -0225. Valandos pagal su
č>a stiprino eilė pačių jauniausių
Routo 58 — Elgin Illinois
sltarimą.
dailininkų tiek jaunimo kongreso
rel.
ofiso
HE
4-5840,
rez.
388-2233
Ofiso
HE 4-1818
Rez. PR 6-9801
bendrinėje parodoje, tiek bežen
giančių pirmuosius, bet dėmesio
DR. PETER T. BRAZIS
DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vertus žingsnius į savo kūrybos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS
individualias parodas (A. Balu2434 VVest 71st Street
2454 West 71st Street
kas). Maloni naujiena yra ir mū Vai. pirm. ketv. 1 lkl 7 popiet,
(71st. tr Campbell Avė. kampas)
antr.,
penkt.,
1-5.
treč.
Ir
šešt.
tik
sų vyresniųjų dailininkų atskirų
Plrmad., antrad., ketvirtad. ir penkt
susitarus.
nuo
3 vai. popiet iki 7 vai. vak.
savo kūrybos galerijų atidary
Ketvirtad. ir šeštad. nuo 9 v. ryto
Dr.
Ant.
Rudoko
kabinėta
perėmė
mas, kaip, sakysim, Viktoro Pet
iki 11 vai, ryto — tik susitarus.
ravičiaus Chicagoje.
DR. EDMUND E. CIARA
DR. FRANK PLEČKAS
Žvelgiant į grožinės literatū
OPTOMETRISTAS
OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
ros praėjusių metų derlių, kny
Kalba lietuviškai
Tel.
GR
6-2400
gų ir skaitytojų skaičiais per
Vai. pagal
susitarimą:
plrmad. lt 2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
daug girtis negalėtume. Tačiau ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir
jeigu didelėmis raidėmis minime tad. 10------- 4, šeštad. 10—3 vai.
“contact lenses”
ankstesnes ar vėlesnes ryškiųjų Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-696(1 Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč
mūsų rašytojų mirtis, tai ypač
DR. E. DECKYS
DR. A. PUSTELNIKAS
turėtume pabrėžti ir naujo ra
GYDYTOJA IR CHIRURGE
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
šytojo knyginio gimimo faktą iš
SPECIALYBE — NERVŲ IR
SPECIALYBE vtdaus įjuos
eivijos liteatūroje. Todėl čia net
EMOCINES LIGOS
5159 South Danien Avenue
keliais brūkšniais pabrėžtinas CRAWFORD MEDICAL BUILDING rel. Ofiso PR 6-7800 Namų 925-7691
6440 So. Pulaski Road
Belgijoje gyvenančio Eduardo
Valandos tik pagal susitarimą
Valandos pagal susitarimą
Trečiadieniais uždaryta
Cinzo atėjimas mūsų literatūron.
Rezid.
Tel.
—
GI
8-0873
Praėjusiais metais Chicagoje iš
DR. LEONAS SEIBUTIS
leistoji jo pirmoji knyga “Brolio DR. W. M. EISIN - EISINAS
Inkstų, Pūslės ir Prostato
Mykolo gatvė” ir yra naujo ra AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
CHIRURGIJA
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
šytojo gimimas. Tai knyga, kuri
2656 VVest 63rd Street
viena jau padarytų visus 1972 6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Vai. antrrd. nuo 1-4 popiet
pagal susitarimą. Jei ne
Ir ketvirtad. nuo 5-7 vakare
metus literatūrinio rezultato Valandos
atsiliepia, skambinti: MI 8-0001
prasme netuščius. Labai minėti
Ofiso tel. 776-2880: rez. 448-5545
TeL — BE 3-5893
nas ir šiomis dienomis išleistas
Fausto Kiršos “Palikimas” —
DR, J. J. SIMONAITIS
DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
leidinys, savo puslapiuos sukau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. 63rd Street
Specialybė Akių Ligos
pęs mirusiojo rašytojo paliktą,
Ofiso tel. RElinnce 5-4410
į jokias ankstesnes knygas ne
3907 VVest 103rd Street
Rez. GRovehlll 6-0617
Valandos pagal susitarimą
spėjusią patekti kūrybą.
Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai.
iki
2
vai.
p. p. ir nuo 7 lkl 8 vai. vak.
Žvelgiant detaliau ir į okupuo
Ofiso tel. PR 8-2220
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p. p
tos Lietuvos kultūrinį gyvenimą, Namų — rezid. — Prospect 8-9081
ir vakarais pagal susitarimą
rastume taipgi ne vieną faktą,
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
DR. P. STRIMAITIS
kuriuo reikia bendrai džiaugtis,
J O K š A
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kuris yra taipgi reikšmingas in
VAIKŲ LIGOS
Bendra praktika ir chirurgija
2656 VVest 63rd Street
dėlis visos tautos kultūrinių loOfisas 2750 W. 71st Street
Plrmad.,
antrad.,
ketvirtad.
ir
penkt
TEL. — 925-8296
---- ------------------ — ■" .... —I
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 (ki 8
___ rr

Iš ciklo “Vilniaus miesto žali bromai”.

vų pabaltiečių žinių agentūros,
kuri būtų lietuvių, latvių ir es
tų bendrai išlaikoma ir atitinka
miem veiksniam atsakinga?
Tokios agentūros, veikiančios
visų vardu, reikėtų dėl trijų prie
žasčių: 1. Amerikietis žurnalistas,
redaktorius greičiau kreips dėme
sį į pavyzdžiui, Free Baltic News
Agency, negu į agentūrą, kuri
kalbėtų vienų latvių arba estų
arba lietuvių vardu. Kažkaip li
liputiškai skamba, jeigu redakto
rius gauna žinių iš Lithuanian
News Agency. O jau daug rim
čiau imponuoja redaktorių, jeigu
jis gauna platesnio masto žinių,
kaip BATUNO biuletenius, ku
rie vis tiek daugiau, mano įsiti
kinimu,
susilaukia
dėmesio.
2. Bendra pabaltiečių informaci
jos įstaiga būtų
ekonomiškai
praktiškesnė negu trys atskiros
agentūros; 3. Pabaltiečių bend
radarbiavimas informacijos srity
je būtų dar vienas būdas mūsų
tarpe sudaryti tampresnius ry
šius, kurie jau seniai turėjo būti
kuriami.
Atsakingi trijų tautų veiksniai
būtų prašomi rimtai atsižvelgti
į šį reikalą ir jį spręsti. Tie veiks
niai, kurie bent iš principo bū
tų linkę tokį projektą vykdyti, tu
rėtų paskirti savo įgaliotinius, ku
rie sudarytų “Board of Directors”
komisiją. Asmuo, kuris būtų pa
samdytas tam reikalui, turėtų būt
jiems atsakingas, o ne 20-čiai ar
30-čiai organizacijų balsų.
Laisvųjų pabaltiečių informa
cijos agentūros uždaviniai būtų:
1) Ieškoti patikimų informacijos
šaltinių apie vėliausius įvykius
Pabaltijo kraštuose ir apie • pa
baltiečių veiklą išeivijoje;
2)
Užmegzti ir palaikyti ryšius su
amerikiečių laikraščiais,
žinių
agentūrom, žurnalais, radijo ir
televizijos stotimis, skatinant jų
susidomėjimą pabaltiečių reika
lais ir. jų veikla. 3) Surasti sava
rankiškus rašytojus (free-lance
vvriters) ir teikti jiem informaci
jų, kad jie galėtų savo ruožtu
rašyti pabaltiečių reikalais; 4)
Tam tikrais atvejais talkininkau
ti pabaltiečių organizacijom,kaip,
pavyzdžiui, Association for the
Advancement for Baltic Studies,
jaunimo kongresams,
svarbes
niems kultūriniams parengi
mams ir panašiai.
O kad toks informacijos cent
ras efektingai veiktų, jam reikia
daug tikslios informacijos, kuri
išbarstyta po visokius miestus,
įstaigas ir sandėlius.
Daugelis mūsų esame girdėję
apie daktarą John Kadzow, tre
čios kartos Amerikoje gimusį pu
siau lietuvį, kuris su kitais įstei
gė gana turtingą rinkinį lietuviš
kosios medžiagos Kent Statė uni
versiteto, Ohio valstijoj, bibliote
koj. Jis įsitikinęs, ir kiti stf juo
sutinka, kad iki 1976-ty metjj,

kada Jungtinės Amerikos Vals
tybės švęs savo nepriklausomy
bės dviejų šimtmečių jubiliejų,
mum reikėtų išleisti rimtą lietu
vių Amerikoje istoriją. Greta dak
taro Kadzovv, turime ir kitų čia
mokslus baigusių istorikų.
Ar
nebūtų įmanoma dešimčiai ar
daugiau iš mūsų susitarti su vie
nu iš jų, “history majors”, pasi
dalinti darbais ir parašyt tokią
istoriją. Žinau, kad vienas kitas
iš jūsų jau dabar, ruošdamas
magistrą arba dokotoratą iš is
torijos, rašo istoriją vienos ku
rios lietuvių kolonijos arba vie
no kito aspekto istoriją. Gal at
sirastų net k lėšų tokiam užsi
mojimui viename ar kitame fon
de.
Tokia istorija galėtų būt pra
dėta nuo imigracijos archyvų,pa
sekant ir lietuvių įnašą į šio
krašto sukūrimą. Tur būt, jau
esate girdėję, kad netoli Chica
gos gyvena daugiau devyniasde
šimt metų amžiaus lietuvė senu
tė, kuri su pionieriais emigravo į
anuometinius “laukinius vaka
rus”, prisimena susitikimus su
indėnais ir panašiai. Arkansas
valstybėj yra vietovė, pavadinta
“'Lietuva”. Kokie lietuviai ir ka
da tą kaimelį įsteigė? Atrodo, kad
mes nesame patys vėliausi atei
viai, kuriem reikia prieš kitus
kažkaip lankstytis, lyg jie būtų
mus čia priėmę.
Kiti iš mūsų jaunimo, gal ža
da ruošt magistrą ar doktoratą
iš psichologijos. Ar nevertėtų ku
riam nors ištyrinėti, kokie aks
tinai motyvuoja bręstantį vaiką
apsispręsti už savo tautybę. To
kia studija — “Motivating Factors in Ethnicity” — Study of
a ^ampling of Lithuanian Children” — būtų naudinga ir mums
ir kitataučiams, būtų darbas vie
nas iš tų, kuris tikriausiai būtų
paremtas lėšom iš Ethnic Heritage Studies.

vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—18
ryto 2—8 vai. vak.
Šeštad. 1 iki

4 v. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta
mūsų jaunimo, ruošiant magist
Rez. GA 3-7278
Rezid. tel. WA 5-3099.
rą arba doktoratą iš švietimo, Ofs. PO 7-6000
padaryti sistemingą mūsų litua
DR. A. JENKINS
DR. VYT. TAURAS
nistinių mokyklų apžvalgą: “A
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Survey of the Lithuanian Edu3844 VVest 63rd Street
Bendra praktika ir moterų ligos
Ofisas ir rez., 2652 W. 59th St.
cational System in the U.S.?”
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6
Tel. PRospect 8-1223.
Toks apibūdinimas šeštadieni Iki 8 vai. Trečiad ir šeštad. uždarytą
Oftso vai.: Pirm., antr., treč. ir
penkt.
nuo
2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 iki 8
nių ir kitų mokyklų nuopelnų
Visi telefonai 052-1381
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu
bei problemų nebūtų
siauras
laiku pagal susitarimą.
DR. F, V. KAUNAS
“šovinistinis” darbas, bet būtų
Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195
be galo įdomus ir naudingas net
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. V. TUMASONIS
kartais prisidėti.
1407 So. 49th Court, Cicero
CHIRURGAS
Mum dabar jau reikia gerai Vai. kasdien 10-12 ir 4-7 Trečiad. 11

(Nukelta į 3 psl.)

šeštad

tik susitarus,

2454 VVest 71st Street

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad
2-4 Ir 6-8. Treč. ir šeštad. uždaryta

REZID. TEL. 239-4683

DR. P. KISIELIUS

Tel. PRospect 6-9400

OR. K. G. BALUKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avenue, Cicero

DR, ONA VAŠKEVIČIUS

Kasdien 1-3 vai. ir 8-8 vai. vak.
Išskyrus trečladlenlua
šetadlenials 12 iki 4 vai. popiet.

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 South Albany Avenue

TeL REliance 5-1811

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai
vak., penktad. ir šeštad. 2—4 popiet
ir kitu laiku>pagal susitarimą.

Prieš kelerius metus, Cicilija
AJknšeriin tr motm; ll|t«
Ginekologinė Chirurgija
Žitkutė, iš Clevelando, Marylando universitete pratašė magist 8449 S. Pulaski Road (Crawfnrd
rui tezę, pavadintą, jei neklystu, Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą,
“A Study of Ethnic Assimilation jei neatsiliepia, skambinti 874-8012
in Ten Lithuanian Families”.
r a
BALIUNAS
Edvardas Budelis tame pačiame
AKIŲ,
AUSŲ,
NOSIES IR
universitete parašęs magistrą iš
GERKI-E S LIGOS
Pedagogikos, pavadintą,
“The
Pritaiko akinius
Russification Process in Schools
2858 West 63rd Street
of the Lithuanian S.S.R.”. Aš Vai. kasdien 10—12 yal. ir 7—0 *
.■ak. šeštadieniais 10—1 vai Trečiai!
manau, kad jūs galėtumėt sugal atdaryta.
Ligoniai priimami susltaru*
voti dar įdomesnių
projektų.
Ofiso telefonas PR 8-3229
Rez.
teleef.
VVAlbrook 5-5076
Tarp kitko, tas pats žmogus, dar
einąs pareigas viešųjų mokyklų
DR. VL, BLAŽYS
administracijoj, įsteigė suaugusių
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
švietimo rėmuose lituanistinius
2801 West 63rd Street
Kampas 63-čios ir Calitornia
kursus anglų kalba, kuriuos jau Plrmad.,
antrad.,
ketvirtad. nuo
6 lkl 7:30 vai. vakaro
treti, ketvirti metai lanko 30—35
Šeštad. nuo 2 lkl 8:30 vai.
antros—trečios kartos lietuvių.
Trečiad Ir penktad. uždaryta.
Tuose kursuose pernai dėstė Au
Ofiso telef. 476-4042
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048.
gius Sužiedėlis. Gal jum
būtų
progos taipgi prie tokio
darbo
Perskaitę “Draugą"* duo
.prisidėti kartais.
Ar nevertėtų kuriam nors iš- kite kitiems pasiskaityti.

D T NNA

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street
Vai.: ptrmad., antrad., ketvirtad. Ir
penktad.
nuo 12-4 vaL p. p. 6-8
vai. vak. šeštad. 12—2 vai. p. p. Ir
trečiad. uždaryta.

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

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

(VAŠKAS)

Tel. ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 VVest 71st Street
Valandos: 1—6 vai. popiet
Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141. Namų 686-4850.
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—5 Ir 6—8,
penktad. 2—5. šešt. pagal susitarimą.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Pasinandokifp Draugo “flassified" skvrinml.

Šeštadienis, 1972 m. gruodžio mėn. 30 d.

Nicht loescht die Nacht nur seinen Stern,
Niekt stillt das Herz sein heisses Sehnen;
Was Seele sucht, wer anhnt’s von fem,
Wenn šie versinkt in traeumend Waehnen!

Lietuvių poezija vokiškai

Das Fruehrot flammt bald sonnenwaerts
Und tilgt der naecht’gen Lichter Rande;
Nicht findet Ruli allein das Herz:
Hoffnung bliekt nilht zu seinem Grunde!..

Lucia Baldau! "Lifauische Lyrik", VVilhelm Fink Verlag, Muenchen, 1972.
Ši lietuvių poezijos antologija,
R/MVTDAS SL7AŽAS
niu išreikštas
dinamiškumas.
atrinkta ir išversta ponios LuciTaip pat prozaiškai išverčiamas
jos Baldaufienės,
buvo
jau
žodis “palaidas” į “frei” — lais
“Draugo” Naujų leidinių sky “dvasią” į “Seele” — sielą. B. pa vas, kai E. tuo tarpu suranda
riuje minėta.
Tačiau paties renka tikslesnį vertimą žodžiui geresnį “entfesselt” — paleistas
vertimo įvertinimas buvo palik “atspėti” — “ergruenden”, nors nuo varžtų, pančių. Antroje ei
tas vėlesniam straipsniui. Vertė būfų geriau “erraten”, tuo tarpu j lutėje B. verčia “tyrus laukus” į
ja nurodo, kaip ji suprato savo E., vėl saistomas rimo, naudoja “Steppen und Felder”. Čia skai
uždavinį, užbaigiamajame žody “von fem ahnen” — nuvokti, į tytojui iškils prieš akis plačios
je. Jai buvęs beveik neįmanomas kuris vis dėlto perteikia Maironio Rusijos stepės, o ne Lietuvos dirdarbas išversti į vokiečių kalbą mintį. Ketvirtoje eilutėje B. žodį | vona*- E- Nėries mintį išreiškia
kiekvieną lietuvių kalbos formą “atminimus” verčia vėl ilga fra- Ker'au su Raum
neapribota
ir savitumą. Ir tai visai supran ze “was ihm gewesen”, bet juk erdvė. Ketvirtoje eilutėje
žodį
tama, nes vokiečių kalba, būda yra paprastas žodis
“Erinne- “klaikus” B. verčia į “unheimma modernesnė ir paprastesnė, rung”. Taipgi Baldaufienės ver lich”, tačiau F., suranda dar stip
neturi lietuvių kalbai atitinkamų sija kelia neaiškumų, nes jos iš resnį “grausig”.
formų. Taip pat ji neįstengė iš sireiškimas gali reikšti “kas jai
Antrame posme, pirmoje eilu
laikyti rimo, kuris vertėtai atro priklausė” ar “kas jai atsitiko” tėje, B. be reikalo kartoja žodį
do net nesvarbi priemonė lietu ar “ką ji jautė”. Engertas paren- “Leben, F., to nedaro ir lieka
vių poezijoje. Tad pasiliko vien i ka poetiškesnį už “atminimų’ ekonomiškesnis ir' įspūdingesnis.
mėginimas išlaikyti vokiečių kal “traeumend Waehnen”,
kuris Antroje eilutėje B. naudoja “feuboje lietuvių dainos ar eilėraš tačiau vokiečių kalboje nereiškia rig” — ugninga vietoje E. “voll”
čio eilutes ir svarbiausiąją mintį. būtinai “atminimus”. Tačiau at — pilnas, tuo padarydama ge
Šį metodą vertėja pateisina prie siminkime vėl, kad noras išlai resnę atranką negu E. Trečioje
laida, kad turinys šalia melodijos kyti rimą vertė pasilikti prie šio eilutėje E. pavyksta geras poe
yra svarbiausia lietuvių poezijos pasirinkimo.
tiškas Nėries vertimas, kai B.
dalis.
j skamba vėl gan prozaiškai. TreTrečiame posme, pirmoje eilu
Taigi vertėja apsiribojo nuo pat
! čioje eilutėje B. parenka tikslų
pradžių. Ir klausimas kyla: ar tei tėje, Baldaufienės vertime ran- j ---- “leidenschaftlieh”
žo
dame
daugiau
negu
yra
pas
MaiĮ V,vftl.rr]?
sėtai? Turime vokiečio Horst En.
«
y.
v
v
•
1 H'71111
džiui “aistringas”, bet jis ilgas ir
tačiau aušra
užgesins
gerto lietuvių poezijos vertimus ronj:
kažin ar būtų pačių vokiečių po
žvaigždes
’
,
taip
pat
antroje
eilu
“Aus Litauisher Dichtung”, Ostetų naudojamas. E. čia geriau
verlag der Buehhandlung Priba- tėje E. lieka trumpesnis ir arčiau naudoja žodi “toli”.
čis, Kaunas — Leipzig, 1938. Ir Maironio. Trečioji eilutė yra ta
Trečiame posme, pirmoje eilu
jis, žinodamas žymius skirtumus pati pas abu, tik skirtinga žodžių
tarp abiejų kalbų, rėžia sau ri tvarka. Ketvirtoje eilutėje B., ne tėje, B. vėl apkarpo Nėries dina
bas. Tačiau šalia ritmo ir for varžoma rimo, pasirenka tiksles miškumą. Nėries du kreipimaisi
mos jis išlaiko ir rimą, išlaiko nį žodį “Tiefen” — gilybės, kai į žemę išreiškiami tik vienu
ne tik žodžių mintį, bet ir jų E. rašo “Grunde” — dugnas, tu “ach”, E. palieka abuf'O”!. Ant
emocinį turinį. Jis mėgina ne tik rėdamas vėl pasiduoti rimo tai roj eilutėj B. verčia “mielai” tiks
liai į “gerne”. E. įveda būdvardį
padaryti vertimą, bet ir tai, ką syklėmis.
“lieblich” — gražiai, kurio visai
vokiečiai vadina “Nachdichtung”
Lyginant abu vertimus, siūlo
— t. y. išreikšti eilėraščio formą, si tokios išvados: B. vertimas yra nėra pas Nėrį. Trečioji eilutė
turinį, melodiją ir emocinę galią daugiau nupoetintas, n es jame tiksliau išversta B. ir sunkiau suvokiečių kalbos priemonėmis.
nėra nei Maironio ritmo, nei ri prantams Ę. versijoje.
Turime po ranka abi knygas mo. Taip pat Maironio sakinio
Ketvirtame posme, pirmoje ei
ir eilėraščių, kuriuos abudu ver preciziškumas ir ekonomija yra lutėje, B. verčia žodį “gaivalin
tėjai įtraukė į savo
rinkinius. pažeisti ilgesniais ir kartu pro- gas” į “unheimlich”, ji naudoja
Taigi įmanomas palyginimas ir zaiškesniais vokiškais išsireiški tą patį žodį, kuris reiškė “klai
sprendimas, kieno priėjimas ge mais, kurie kartais pakeičia net kus”. Ar “gaivalingas ir “klaikus”
resnis. Kalbėsime apie Maironio originalią mintį ir daro įspūdį, reiškia tą patį? E. vertimas, nors
žinomąjį eilėraštį “Užmigo že kad vertėja per daug pridėjo savo laisvesnis, atrodo, geriau pagau
mė” ir Salomėjos Nėries eilė skonio ar minčių. E. vertimas yra na eilėraščio mintį. Trečioje ei
raštį “Gyvenimo giesmė”.
lyriškesnis, su ritmu ir rimu. B. lutėje B. “šypsotis”
verčia į
Baldaufienė išverčia pirmą yra tikslesnė tais atvejais, kada “begruessen” — sveikinti,
vėl
Maironio eilutę tiksliai gramatiš E. dėl rimo turi panaudoti žodį, nukrypdama nuo Nėries, ir be
kai, bet tada dingsta “Užmigo že kuris nėra visai tikslus vertimas reikalo. E. verčia tiksliai “laemė” poetiškumas. Poetas gali ir Maironio žodžio, tačiau mintis cheln”. Paskutinėj eilutėj B.,kaip
vokiečių kalboje pradėti sakinį dėl to nenukenčia.
ir Nėris, kalba apie saulę. Dėl
veiksmažodžiu, kaip darė Engerkažkokių priežasčių E.
vietoj
Ir Salomėjos Nėries eilėraštyje
tas. Antroj eil. Baldaufienė verčia
saulės naudoja žodį “meilė”. Ar
Maironio “užgęsta”
prozaišku palyginimas Baldaufienės ir En- čia korektūros klaida ar visai ne
“stehen weit offen”, vad. lieka gerto vertimuose veda prie pa tinkantis vertėjo indėlis.
plačiai atidarytos, tuo
tarpu našių išvadų. Pirmoje eilutėje
Šis dviejų vertimų palyginimas
Engertas naudoja geresnį “Au- B. išleidžia brūkšnį — tuo pa
darydama
iš
Nėries
eilutės
visai
turėtų
rodyti, kad, kaip darė Engen schliessen” — uždaryti akis.
prozaišką
sakinį,
dingęs
brūkšgert,
yra
įmanoma versti lietuvių
Trečioje eilutėje B. savivališkai
verčia
Maironio
“miegą’’
“Traum”, vad. sapną, kai E. pa
lieka “Schlaf” — miegą. Ketvir
toje eilutėje B. visiškai nutolsta
nuo Maironio; ji rašo maždaug:
Nejungia ilgstančios širdies į sa
vo kelionę (ar orbitą). Čia jau
sunku net suprasti, kad Mairo
nis kalbėjo tik apie negalinčią
užmigti jaunąją krūtinę. E. lieka
arčiau Maironio, nors, norėda
mas išlaikyti rimą, jis naudoja
žodį “taugen” — tikti, kuris ne
išreiškia žodžio “nemigdo”, bet
vis dėlto perteikia Maironio min
tį.
Antrame posme, pirmoje eilu
tėje, B. pasirenka poetiškesnį iš
sireiškimą negu E., “in Schlaf
wiegen”, vietoje “loeschen”, bet
nukenčia Maironio žodžių eko
nomija, nes jos eilutė beveik dvi
gubai ilgesnė už Maironio. Tas
pats atsitinka antroje eilutėje, ir
visai be reikalo, nes vietoje “was
es begehrt” yra žodis “Sehnsucht”, kuris gal ir geresnis, nes
skirtumas tarp “begehren”
ir
“sehnen” yra skirtumas
tarp
“geisti” ir “ilgėtis”. Trečioje ei
lutėje vėl pastebime savivališkumą: Maironis kalba apie “dva
sią”, tačiau B. palieka “širdį”.
Ar čia nauja interpretacija Mai
ronio minties, ar nenoras skirti
dvasios nuo širdies? E, verčia Rimtas Tarabilda
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Vertė Horst Engert
SALOMĖJA NĖRIS
GYVENIMO GIESMĖ

Gyvenimas mano — vėjas palaidas!
Kaip sakalas skrieja per tyrus laukus.
Gyvenimas mano — pavasario aidas.
Gyvenimas mano — tai sapnas klaikus.

Aš myliu gyvenimą — jauną, ugningą,
Kaip myli pavasarį lauko gėlė!
Aš myliu gyvenimo džiaugsmą aistringą, —
Stipriai — kaip jaunystė temoka mylėt.

O žeme, o motina mano brangioji!
Mielai tu puošiesi žiedais ir krauju. —
Jei burtus tavuosius pakeistą man rojum,
Tai būtų ilgu man, ilgu man be jų!
Aš myliu tave, gaivalingas pasauli!
Gal būt, kaip žvėris tu mane sudraskysi? —
Vis tiek — aš ir mirsiu šypsodamos saulei,
Ir saulė degs mano akyse!

MAIRONIS IR SALOMĖJA NĖRIS VOKIŠKAI

DAS LIEDDES LEBENS

UŽMIGO HEMt

Mein Leben ist ein freier Wind!
Wie ein Faike fliegt es ueber Steppen und Felder.
Mein Leben —- ein Echo dės FrueMings.
Mein Leben — ein unheimlicher Traum.

Užmigo žemė. Tik dangaus
Negęsta akys sidabrinės,
Ir sparnas miego malonaus
Nemigdo tik jaunos krūtinės.

Ich Hebe das Leben, das junge, das feurige Leben,
Wie eine Feldblume den Fruehling nur liebt!
Ich liebe die leidenschaftliche Freude dės Lebens, —
Wie nur die Jugend zu lieben vermag.

Neužmigdys naktis žvaigždės,
Neinuramins širdis troškimų;
Dvasia ko ieško, kas atspės.
Kai skęsta ji tarp atminimų!

Ach, Erde, meine liebste Mutter,
Wie schmueckst du dich gerne mit Blueten und Blut. —
Und moechte man fuer devne Zauber Paradies mir geben,
Wie muerde ich mich sehnen, sehnen nach dir.

Aušra saulėtekio nušvis,
Ir užsimerks nakties šviesybės;
Neras tik atilsio širdis:
Viltis nežvelgs į jos gilybes!

Ich liebe dich, du unheimliche Welt!
VieUeicht mie ein Raubtier miršt du mich zerreissen? —
Doch auch im Sterben merde ich die Sonne begruessen,
Und die Sonne, šie mird brennen mir im Aug.

MAIRONĮ S

Vertė Lucija Baldau}

DIE ERDE SCHLIEF EIN
Die Erde schlief ein. Nur dės Himmels
Silberne Augen stehen neit offen,
Der sanfte Fluegel eines Traumas
Zieht nicht das sehnend Herz in seine Bahn.
Die Nacht vermag die Sterne nicht in Schlaf volegen,
Das Herz vermag, mas begehrt, zu stillen nicht,
Was sucht es, mer mird das ergruenden,
Wenn es versinkt in dem, was ihm gemesen?

Doch mird das Morgenrot die Sterne loeschen,
Was nachts geglueht, sinkt jetzt in Schlaf,
Allein das Herz, es findet keine Ruh,
Die Hoffnung blicket nicht in seine Tiefen.
Vertė Lutija Baldauf
E I N S C H L i E F DIE ERDE
Einschlief die Erde. Doch die Nacht
Schliesst nicht dės Himmels Silberaugen,
Dės Schlafes sanfter Fluegel Macht,
Šie kann der jungen Brust nicht taugen.

poeziją į vokiečių kalbą, išlaikant
jos formą, ritmą, rimą, ir mintį.
Tik toks vertimas perteiks mūsų
poezijos visapusišką grožį. Se
nas yra ginčas: kas eilėrašty svar
biau — forma ar turinys? Ir iš
vada lieka, kad abu yra neatski
riami: forma išreiškia
turinį.
Taigi ir vertimas turėtų šito pai
syti. L. Baldaufienė pati sako,
kad ji čia apsiribojo. Bet ar ver
tėja gali šitaip daryti, ypatingai
kai pati prisipažįsta, kad norinti
supažindinti vokiečius su lietuvių
poezija, jos grožiu. Koks grožis
pasilieka aplamai, jeigu poeto
sakinys vien perrašomas prozaiš
kai svetima kalba ir dar ne visai
tiksliai perduodami poeto įvaiz
džiai ar mintys?
, L. Baldaufienės darbas
yra
sveikintinas, nes gal jis taps vie
nu iš langelių, per kuriuos vo
kiečiai galės dirstelėti į lietuvių
literatūrą. Tačiau tas langelis
anaiptol neužpildys spragos, ku
Iš ciklo “Vilniaus miesto žali bromai” rią mato ir L. Baldaufienė, bū

LEBENSLIED

Mein Leben, mein Leben — entfesseltes Sdhmvngen!
So frei mie der Falke sich schmingt durch den Raum.
Mein Leben, mein Leben — evn fruehlinghaft Klingen.
Mein Leben, mein Leben, ein grausiger Traum !

Ich liebe das Leben, das junge, das volle,
Wie Blumen dės Feldes den lenzlichen Tag!
Ich liebe die Freude dės Lebens, die toUe -—
Ich lieb’, utie nur Jugend zu lieben vermag!
O Mutter, du meine, du teure, o Erde!
Du schmuekst dich so lieblich mit Blueten und Blut —
Wenn mir deine Zauber das Jenseits verkehrte,
Dann maer es so lange — so lang1 und nicht gut.

Ich liebe dich, Welt, du naturhafte Wonne!
Vielleich miršt du tiergleich das Blut mir entsaugen —
Ganz gleich meine Lippen, šie laecheln der Sonne,
Und Liebe brennt mir in den Augen.
Vertė Horst Engert

PRIKELKIME
MIEGANTI MILŽINĄ

tent —- nėra prieinamos lietuvių
literatūros istorijos vokiečiams. ’
Tai spragai užpildyti reikės rin-1
kinių, kurių leidėjai ir vertėjai
seks daugiau Engerto kryptimi —
atkurti, nachdichten,
eilėraštį
(Atkelta iš 2 pusi.)
svetimoje kalboje, nenustumiant
poezijos kūrinio į prozaiškumą ir parengto plano lituanistinių kur
išlaikant paties poeto įvaizdžių sų lietuviškai nekalbančiam jau
kiek galima autentiškesnį braiža. nimui. Galėtų būti dar viena įdo
mi tezė tokiam doktoratui: “A
Curriculum Designed for Ethnic
•
Studies in Saturday School”. To
LITAUISCHE LYRIK. Eine kia medžiaga irgi būtų naudinga
Anthologie- Litauisch - deutsche. ne vien Lietuvių Bendruomenės
Švietimo Tarybai, kuri gal ir ga
Ausgevvaehlt und uebersetzt von lėtų išrūpinti stipendiją tokiam
Lucia Baldauf. Išleido Wilhelm darbui, bet būtų naudinga
ir
Fink Verlag Miunchene 1972 m. praktiška net kitataučiams.
Leidinys didelio formato, 308
Tiems, kurie specializuojasi so
psl., kaina 38 vokiškosios mar ciologijoj, gal būtų įdomu paieš
kės. Užsisakyti galima leidyklo koti duomenų ir parašyti veika
je, rašant ir pinigus siunčiant' lą: “Factors in Preservation of
šiuo adresu: Wilhelm Fink Ver-1 Ethnic Identity” arba “Mobility
lag, 8 Muenchen 23, Nikalaistr. of Lithuanian Immigrants”. Aš
2, W. Germany.
i manau, kad tokie dalykai būtų

dar kartą naudingi ne vien mum,
ne vien propagandai. Manyčiau,
kad jie nepasiliktų dulkėti vien
bibliotekoj, bet būtų naudingas
šaltinis ir kitiems.
Kiti iš .mūsų jaunimo domisi
politiniais mokslais. Toks Veika
las kaip Leono Sabaliūno “Lith
uania in Crisis”, nors jis susilau
kė ir tam tikro neigiamo įverti
nimo iš kito rimto
politinių
mokslų specialisto, mano many
mu, bus vis dėlto naudingas vi
som ateinančiom lietuvių kartom
išeivijoj ir angliškai skaitančiai
visuomenei. Jei ne dėl ko kito,
tai bent dėl to, kad vieną kartą
pasirodė lietuviškų
klausimų
knyga, parašyta gera anglų kal
ba. O jei vienas kitas, sako, kad
ta knyga tendencinga, nemoks
liška, tai dar labiau reikalinga,
kad kuris nors kitas iš mūsų jau
nųjų akademikų parašytų gerą
anglų kalba studiją anų kritiš
kų dviejų metų, kuriuose Lietu(Nukelta į 5 pusi.)
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Laiškai mano kritikams (7)
1

Uoliausias autoriaus knygos kri
tikas yra buvęs prel. dr. P. Celie
šius. Jis ne tik paskelbė platoką
‘‘Didžiųjų dabarties klausimų” re
cenziją
“Tėviškės ’ Žiburiuose”
(1972 m. nr. 13—15), bet, kaip jau
užsiminta pirmajame laiške, išleido
dar ir brošiūrą, pavadintą “Dr. A.
Maceinos ‘Didžiuosius
dabarties
klausimus’ besvarstant”. Ši brošiūra
yra būdinga dviem atžvilgiais: savo
turiniu ir savo paskleidimu. Paly
ginta su “Tėviškės Žiburių” recen
zija, ji žymiai siauriau atpasakoja
knygos turinį, o daug labiau išvys
to kritinį pradmenį: trumputės pa
stabos ryšium su autoriaus pažiū- i
romis čia tarnauja tik atrama re-i
cenzento pažiūrom reikšti — abe
jojamom ar neigiamom. Kas nėra
autoriaus knygos skaitęs, tam ši
brošiūra sudarys įspūdžio, esą Ma
ceina yra prišnekėjęs visokių
nie
kų: matuojąs “Dievo pasireiškimą
žmonijai erdviniu pločiu” (p. 5),
apribojąs “Dievo apsireiškimo gali
mybes” (p. 6), nepastebėjęs Bultmanno veikalų, kuriuose šis svarsto
“Naujojo Testamento knygų isto
riškumą” (p. 7), “būties išsivysty
me" prileidžiąs “tik vieną veikimo
priežastį” (p. 9), nedavęs asmens
apibrėžties (plg. p. 11), nenurodęs
skirtumo tarp žmogiškosios sielos
ir žmogiškojo asmens (plg. p.H—
12), priskyręs “niekiui pozityvų kū
rimo vaidmenį” (p. 12) ir t t To
dėl ir kylą “abejonių, ar visos A.
Maceinos pateiktos sąvokos yra pa
kankamai išmąstytos ir kritiškai pa
teiktos” (p.10—11). Šios abejonės
kaip tik ir sudaro minėtos brošiū
ros turinį.

Su tuo siejasi ir šios brošiūros
paskleidimas: ji yra Vakarų Euro
pos Lietuvių sielovados Spaudos
centro leidinys (Bad Woerishofėn
1972), išsiuntinėta kartu su “Kri
vūle”, tos pačios Sielovados oficia
liu informaciniu laikraščiu. Jeigu
Sielovada būtų anksčiau su “Kri
vūle” išsiuntinėjusi ir
autoriaus
knygą, tuomet P. Celiešiaus kriti
kos išsiuntinėjimas būtų supranta
mas ir sveikintinas. Tačiau dabar?
Juk tik labai retas “Krivūlės” skai
tytojas yra užsisakęs “Krikščionis
gyvenime” seriją, vadinasi,
turįs
“Didžiuosius dabarties klausimus”..
O “Krivūlės” skaitytoją P. Celie
šiaus brošiūra su šios knygos tu
riniu vargu ar supažindina: turi
nio atpasakojimas yra joje per šykš
tus ir, kas svarbiausia, daugeliu at
vejų netikslus (pvz. apie R. Bultmanno istorinį Šventraščio tyrinėji
mą, p. 7; apie staigaus kūrimo sam
pratą, p. 8; apie religiją kaip tik
gryną žmogaus asmens santykį su
Dievu, p. 11; ir k.). Kam tad P. Ce
liešiaus brošiūrą reikėjo jungti su
“Krivūle”?
Būdingiausia betgi yra šios bro
šiūros užsklanda. Joje P. Celiešius
tiesia lygiagretę tarp savų pažiūrų
ir manųjų, pradžioje pastebėjęs,
kad “krikščioniškojoje ontologijoje
išsiskyrė jo ir mano samprata”, bū
tent: “A. Maceina visur regi vien
tisinę, tiek kūrimo, tiek apsireiški
mo priežastį, o aš regiu sąveikinę
tų pačių dalykų priežastį. A. Ma
ceina prileidžiąs kad Dievas, sukū
ręs pasaulį, paleido jį vystytis pa
čiam autonomiškai, o man atrodo,
kad Dievas bendradarbiauja -tiek su
gamtos dėsniais, tiek su žmogaus
kuriančiomis galiomis. A. Maceina
suvokia, kad žmogus kaip asmuo
Aš gali tarsi izoliuotai santykiauti su
Dievu kaip Tu, o' aš suprantu, kad
iš vienos pusės žmogaus dvasia (sa
kykim siela) santykiauja su Dievu
betarpiškai, o iš antros pusės (veik
dama kartu su kūnu) tarpiškai. A.
Maceina suvokia Dievo apsireiški
mą per Jėzų Kristų vien antgam
tiniu būdu, o aš' suvokiu, kad Die
vas reiškiasi ,ir per gamtą, ir per
istoriją ir tobuliausiu būdu per Jė
zų Krįptų, esantį Bažnyčioje” (p.
12). Savas pažiūras P. Celiešius va
dina sąveika ir regi ją visame pa
saulio plote: “Kol pasaulis egzistuo
ja, tol jo vystymasis sąlygojamas ir
žmogaus kūryba, ir gamtos dėsnių
veikimu, ir Dievo apvaizdos kuria

šeštadienis, 1972 m. gruodžio mėn. 30 d.
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muoju išlaikymu. Visi šie Viekš
niai sudaro kartu sąveikinę vysty
mosi priežastį. Joks krikščionis ontologaš negali išleisti iš akių pasau
lio vystymosi sąveikos” (t. p.).
Šiai sąveikos filosofijai ir yra ski
riamas dabartinis laiškas. Jos po
būdį bei vertę svarstysime netrukus.
Čia tik pora formalinių pastabų.
Pirma. P. Celiešiaus lygiagretės pir
mieji nariai (“A. Maceina visur re
gi..., prileidžia,... suvokia...”) visiš
kai neatitinka tikrovės.
Celiešiui
niekur ir niekaip nepasisektų įro
dyti Maceinai priskiriamų teiginių
autentiškumo: monizmo (visur re
gi vientisinę priežastį),deizmo (Die
vas, sukūręs pasaulį, paliko jį sau
pačiam), religinio
subjektyvizmo
(asmuo izoliuotai santykiauja
su
Dievų), supernatūralizmo
(vien
antgamtiniu būdu). Ašen buvau ir
tebesu įsitikinęs, kad visi mano raš
tai kaip tik yra čia minėtų pakrai
pų priešingybė. Nejaugi tai taip
sunku pastebėti? — Antra. Skirda
mas kardinolus, popiežius kartais
pasilaiko to ar kito asmens vardą
pats sau: in pectore, neskelbdamas
jo viešumai. Tai jis padaro vėliau,
atėjus atitinkamam metui, o kartais
ir niekad nepaskelbia. Šitokiu keliu
ne sykį eina ir kai kurie filosofai.
Jie nešiojasi savą filosofiją “in pec
tore”, o paskelbia ją paprastai tik

kad žmogiškasis pažinimas neturi
ribų? Dieviškojo kūrimo veiksmas
— tiek kilmės, tiek trukmės atžvil
giu — kaip tik ir yra tokia riba.
Tuo pačiu jis yra ir sąveikos filo
sofijos nesėkmės pagrindas.
Klysta P. Celiešius, manydamas,
esą jo ‘sąveikos filosofija' užgrjsianti plyšį tarp medžiagos ir dvasios,
tarp Dievo ir pasaulio; plyšį, kurį
“Didžiųjų dabarties klausimų” au
toriui, Celiešiaus nuomone, nepasi
sekę užgrįsti: jisai apsaugojęs krikš
čioniškąją ontologiją nuo monizmo,
“itin atskleisdamas Teilhardo mo
nistinę sampratą, tačiau kiek jam
pavyko atlikti antrąjį uždavinį”,
būtent: apsisaugoti “nuo platoninio dualizmo”, “tenka suabejoti”
(“Tėviškės Žiburiai”, 1972, nr.15).
Celiešiui atrodo, kad autoriaus pa
žiūros “atsiduoda dualizmu” (t.p.):
“per daug yra išskirta dvasia nuo
medžiagos ir Dievas nuo pasaulio”
(t. p.). Todėl Celiešius ir teigia, esą
“krikščioniškoji ontologija turi būti
suvokta ne monizmo ar dualizmo
kraštutinybėmis
(posakis
labai
tamsus, Mc.), bet jų vienybe” (t.
p.). Sakysime: “būtybei kilti vienai
iš kitos nepakanka vien žmogaus
proto bei jo valios jėgų ar gam
tos dėsnių: reikia ir sąveikinės Die
vo apvaizdos paramos” (t. p.). Bet
gi ar šis Dievo apvaizdos įjungi
mas jau sukuria monizmo ir dua
lizmo vienybę? Gali Celiešius teik
ti ‘sąveikos filosofiją’, kiek įmany
damas, tačiau jis negali pamiršti
dviejų dalykų. Pirma: pasaulis yra

Dievo priešybe, jei pats Viešpats
jį sukūrė kaip savarankišką būty
bę: būtiną gamtoje ir laisvą žmo
guje. Ir platoniškajame dualizme
ana pirminė medžiaga nėra demiur- >
go priešybė: ji yra tik nuo jo ne
priklausoma. Krikščionybė paneigė
šį nepriklausomą tuo, kad ji pasau
lį padarė Viešpaties kūriniu iš ne
būties. Krikščioniškasis Dievas yra
pasaulio Kūrėjas iš niekio, o ne jo
žiedėjas iš kokios nors šalia Dievo
esančios medžiagos. Tačiau šis iš
nebūties pašauktas pasaulis
yra
sukurtas kaip tikra savus dėsnius,
savą vertę ir savą tiesą turinti bū
tybė. Kodėl tad ši būtybė turėtų
būti Dievo priešybė? Argi ne Die
vas jai yra davęs jos būtį, jos dės
nius; jos vertę ir jos tiesą? Visa tai
yra Dievo duota, todėl buvimas yra
malonė. Tačiau visa tai yra duota,
todėl veikimas yra nuosavybė. Už
tat kai Celiešius sako: “Pasaulis yra
sąveikoje su Dievu ir todėl nėra vi
sai autonomiškas” (t, p.), tai jis tik
kartoja tą patį, ką ir autorius tei
gia savo knygoje, būtent: “Dievo
kūrinys pasaulis yra ontologinėje
savo plotmėje, todėl čia jis yra ne
savarankiškas” (p. 98). Apie visiš
ką pasaulio autonomiją negali būti
nė kalbos, nes visiškai autonomiš
kas pasaulis būtų tik tada, jei. bū
tų nesukurtas — ne tik kosmolo
ginėje, bet ir ontologinėje srityje
vadinasi, jei jo buvimas būtų ne
Dievo duotas, bet turimas iš savęs.
Kitaip tariant, visiškai autonominis
pasaulis būtų tik tada, jei jis pats

Apie sąveikos filosofiją
ANTANAS MACEINA

tada, kai recenzuoja kitų pažiūras.
Tatp yra Ir su P. Celiešiumi. Jeigu
jo “sąveikos filosofija” būtų buvusi
paskelbta platesne studija, o negy■venusi dešimtmečiais “ih pectore”,
tuomet gal ir ašen būčiau tapęs
jos šalininku, hes, ją išvystydamas,
Celiešius
būtų buvęs
priverstas
jos sąvokas išmąstyti fr kritiškai
pateikti. Dabar jis ją paskelbė vie
šumai tik keletu sakinių bei teigi
nių, kurie vargu ar pateisina nuo
monę, esą tarp Celiešiaus ir Ma
ceinos esama skirtumo krikščioniš
kojoje ontologijoje. Gal ir esama.
Bet tai paaiškėtų tik tada, kai Ce
liešius ir Maceina parašytų savas
ontologijas. Deja, juodu abu ligi
šiol to nėra padarę. Ar tad galima
palyginti tai, ko nėra, ir kalbėti apie
išsiskyrimą?
Sąveikos filosofijos niekam nėra
pasisekę sukurti todėl, kad jai rei
kia atsakyti J negalimus atsakyti
klausimus. Tai labai gražiai išryš
kina pats P. Celiešius, sakydamas:
“Krikščiųnių
ontologų uždavinys
yra atskleisti pasaulio su Dievu są
veikos būdą. Suvokus pasaulį kaip
energijos būtį, reikia atsakyti
į
klausimą, kur yra susijusi kosminė
energija su dvasine energija...Krikš
čionių ontologų ir teologų užda
vinys yra įžvelgti, kokiu būdu gam
tinė regimybė siejasi su antgamtine
ne tik kreaciniu, bet ir tapsmo po
žiūriu... Kokiu būdu amžinasis ir
nesikeičiąs Dievas gali pasaulio su
kūrimo veiksmu sietis su istoriniu
laiku ir t t.” (“Tėviškės Žiburiai”,
1972 nr. 15), Sutraukus visus šiuos
klausimus j vieną, tektų tarti: są
veikos filosofijos uždavinys būtų
suvokti, kaip Dievas kuria būtį. Ka
dangi tačiau dieviškasis būties kū
rimas reiškia buvimo ribą (už jos
yra nebūtis), tai šitoks suvokimas
reikštų sugebėjimą peršokti savo
paties buvimą, nes kiekvienas pa
žinimas yra peržengimas (transcensus). Lietuviškai tariant, tai reikš
tų iššokti aukščiau savo bambos.
Iš tikro, būtų baisiai įdomu sutikti
ontologą ar teologą, kuris sugebėtų
atsakyti, “kokiu būdu gamtinė re
gimybė siejasi su antgamtybe” arba
“kokiu būdu amžinasis ir nesikei
čiąs Dievas gali... sietis su istoriniu
laiku”. Męs suvokiame, kad šitai
yra; bet mes nesuvokiame,
kaip
šitai yra. Nejaugi Celiešius mano,

sukurtas kaip būtinybė (gamta) ir
kaip laisvė (dvasia). Veikti būtinai
ir veikti laisvai reiškia veikti sava
rankiškai. Dievo apvaizda nuolati
niu kuriamuoju veikimu (creatio
continua) palaiko tiek būtinybę,
tiek laisvę, tačiau anaiptol neįtaigoja jų, kad būtinybė nustotų buvu
si būtina, o laisvė — laisva. Nes
kitaip pasaulis virstų
šmėkla.
Trumpai tariant, Dievas yra pa
saulį sukūręs kaip tikrą būtį, o ne
kaip kokį vaiduoklį. Pasaulio sava
rankiškumas veikime (kosmologinė
je srityje) yra nepaneigiamas daly
kas. O pripažinus pasauli tikra bū
timi, ne kažkokia Dievo marionete,
skirtumas tarp pasaulio ir
Dievo
pasilieka labai ryškus — ne tik kil
mės (pasaulis yra Dievo kūrinys),
bet ir veikmės (pasaulis veikia sa

varankiškai) prasme. Jokia ‘sąvei
kos filosofija’ šio skirtumo užgrįsti
nepajėgia, jeigu ji nenori būti nuo
seklus atkritimas į plotiniškąjį mo
nizmą. — Antra: dvasia yra onto
logiškai kitos kilmės ir kitos esmės,
negu medžiaga. Medžiagą ji veikia
per kūną ir per kultūrą, nenustoda
ma dėl to būti visiškai ‘kas kita,
negu medžiaga. Medžiagos negali
ma paversti dvasia, ir dvasios —
medžiaga. Tarp šių būtybių lieka
niekados neužgrindžiamas
plyšys.
Ir šioje srityje jokia ‘sąveikos filo
sofija’ skirtumo nenugalės, nes jis
slypi pačioje šių skirtingų būtybių
prigimtyje, viena iš kitos neišveda
moje ir viena į kitą nesuvedamoje.
O kad kūnas įtaigoja dvasios veiki
mą ir kad medžiaga sąlygoja kul
tūrinę kūrybą, tai dalykai, žinomi
nuo amžių. Kas tai rimtai kada
nors yra neigęs, išskyrus gal tik ko
kius nors spiritualistinius, nieko ne
kuriančius ir nesveikais psichiniais
įvaizdžiais gyvenančius sektantus?
Ką tad ana, Celiešiaus taip pabrė
žiama ‘sąveika”, atskleidžia naujo?
Argi taip jau didelė būtų išmintis
teigti ‘sąveikinę priežastį’ Celiešiaus
brošiūros, sakant: ši brošiūra yra
padarinys sąveikos tarp plunksnos,
rašalo ir Celiešiaus proto? Negi ši
tokia ‘sąveika’ suvestų vienybėn
plunksną, rašalą ir protą?

Nuotrauka Aldonos ZaiLskaitės

Žiemos grafika

rūšį, išreikštą terminu
‘pirmasis’. į
Dievas yra būtybė iš savęs arba
tobuliausioji būtybė. Irgi gerai. Ta
čiau jis vis dėlto yra būtybė (ens)
šalia daugybės visokių visokiausių
būtybių. Tuo, kad yra būtybė, Die
vas savaime įsijungia į būtybių gi
minę ir išsiskiria iš jos tik tuo, kad
jis yra būtybė iš savęs arba tobu
liausia būtybė, nes visos kitos bū
tybės yra iš ko nors kito ir todėl
nėra tobuliausios, o tik tobulos ar
viena už kitą tobulesnės. Bendrojo
je tad būtybių giminėje Dievas su
daro savą rūšį, išreikštą terminais
‘iš savęs’ ir ‘tobuliausias’. Iš tikro
gi Dievas, būdamas pasaulio Kūrė
jas, negali įeiti į jokią giminę ir su
daryti joje savitą rūšį. Net ir pats
buvimas neapjungia Diėvo ir pa
saulio, nes sukurtasis buvimas vyks
ta ne toje pačioje plotmėje, kaip kad

būtų Dievas, arba tada, jei Dievo
nebūtų. Pasaulio
savarankiškumą
kosmologinėje srityje ir jo nesava
rankiškumą ontologinėje plotmėje
autorius savo knygoje yra dėstęs
gana plačiai (plg. p. 51—57, 86— kuriamasis Buvimas.
102). Manau, kad Celiešius yra jį
pastebėjęs ir supratęs. Jis tik norė
tų sava ‘sąveikos filosofija’ perkel
ti Dievo veikimą — apvaizdinį vei
kimą ir tuo pačiu kuriamąjį, nes
Apvaizda ir yra ne kas kita kaip
kūrimo dabartis (plg. Celiešiaus
broš. p. 9) — ir į kosmologinę sritį
arba į pasaulio regimybę. Čia tad
ir glūdi ‘sąveikos filosofijos’ šaknys.
Tačiau ar tokios pastangos
yra
įmanomos, ir kokios išvados iš jų
plaukia? — Štai klausimas, kurį da
bar truputį pasklaidysime.

2.
‘Sąveikos filosofija’ atsidaužia
į
du dalyku, kurie ją sužlugdo, kai
tik ji yra išvystoma bent kiek pla
čiau, būtent: a. ji padaro Dievą kos
mologiniu veiksniu šalia kitų kos
mologinių veiksnių ir b. ji padaro
Dievą blogio autoriumi. Šiuodu da
lyku neatskiriamai siejasi vienas su
kitu, nes “sąveikinė tų pačių daly
kų priežastis” (P. Celiešius) veikia
pasaulio regimybėje ne tik teigia
mai, bet ir neigiamai.

I
a. Padaryti Dievą vienu iš pasau
lio veiksnių yra amžina filosofijos
pagunda. Ji išėjo aikštėn, jau mąs
tant Dievo buvimą: visi vad. “pen
ki keliai” į Dievą, kaip jie yra su
siklostę viduriniais amžiais, serga
šia liga. Čia Dievas yra vadinamas
“pirmasis judintojas (motor
pri
muš)”, “pirmoji priežastis (causa
prima)”, “būtybė iš savęs (ens a
se)”, “tobuliausioji būtybė
(ens
perfectissimum) ”, nepastebint, kad
terminai ‘judintojas’,
‘priežastis’,
‘būtybė’ sudaro giminę, o terminai
‘pirmas’, ‘tobuliausias’ rūšį šioje gi
minėje. Dievas yra pirmasis pasau
lio judintojas. Gerai. Tačiau jis yra
vis dėlto judintojas šalia daugybės
visokių
visokiausių
judintojų.
Tuo, kad ir jis yra judintojas, Die
vas savaime įsijungia į judintojų
giminę. Jis tik skiriasi nuo visų kitų
P. Celiešius būkštauja, kad, pri
judintojų, kad yra pirmasis, o visi
pažinus pasaulį — gamtą ir žmo
gų — savarankiškus jų veikime, kiti judintojai yra antriniai, treti-’
pasaulis nevirstų “Dievo priešybe” niai ir t. t. Bendrojoje tad judinto(t. p.). Kodėl betgi jis turėtų virsti jų giminėje Dievas sudaro savą j

Tokiu pat keliu eina ir ‘sąveikos
filosofija’: kaip Dievas savo buvi
mu virsta būtybe tarp daugybės būtybių, taip jis savo veikimu virsta
veiksniu šalia daugybės veiksnių.
Tai teigia P. Celiešius gana aiš
kiai: “A. Maceina būties išsivysty
me prileidžia tik vieną veikimo prie
žastį. Iš tikrųjų gi kiekviename iš
sivystymo veiksme jų yra daug. Pa
vyzdžiui, yra statomas per upę til
tas. Tilto statyboje kartu veikia ir
žmogaus kuriamosios galios, ir gam
tos dėsniai, pagal kuriuos inžinie
rius apskąičiavo medžiagų atsparu
mą, atmosferos įtaką, tilto būsian
čiu susisiekimu apkrovimą ir daug
kitų priežasčių” (broš. p. 9). La
bai gražu, ir A. Maceina būtų iš
tikro Jonelis—durnelis, jei tilto sta
tyboje prileistų tik vieną veikimo
priežastį. Kur tad nuomonių skirtu

: žasčių tiltui kaip tiltui ir pakanka,
o Celiešiui jų nepakanka. Jis eina
!i žymiai toliau: “Tačiau tiek žmogaus
galios, tiek gamtos dėsniai savo bu
vimu remiasi Dievo apvaizdiniu kū
rimu. Todėl negalima ontologiškai
teigti, kad tiltas padarytas tiktai
žmogiškųjų galių kūryba. Tai bū
tų tik iš dalies tiesa. Taip pat tei
giant, kad tiltas laikosi tik gamtos
dėsnių balanso apskaičiavimu, bū
tų irgi tik iš dalies tiesa. Krikš
čioniškasis ontologas dar papildy
tų, kad tiltas sukurtas ir žmogaus
galiomis, ir gamtos dėsnių veiki
mu, ir, galutinai, Dievo apvaizdi
niu kūrimu” (broš. p. 9—10). Šią
“tilto kūrimo analogiją”, kaip pats
Celiešius teigia, perkėlus “j pasaulį.-^,
išsivystymą”, ir darosi negalima sa
kyti “kad absoliutas (Dievas) nėra
būtinas pasaulio evoliucijai, vadi-

mas? Ten, kad Maceinai šių prie- j

(Nukelta į 5 pusi.)
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I (Atkelta iš 4 pusi.)
naši, jau esančios būties įvairiopam
kitimui” (broš. p. 10). Pasaulio iš
sivystyme reikią neišleisti “iš akių
ir Dievo apvaizdos kuriamojo veiki
mo” (t. p.). — Tai labai ryškus
‘sąveikos filosofijos’ pavyzdys.
Ką
jis išaiškina?

bei pavojų, būtent: padaryti Dievą
blogio autoriumi. Juk jeigu Dievas
bendradarbiauja tiek su gamtos dės
niais, tiek su kūrybinėmis žmogaus
galiomis, vadinasi, įsijungia j
jų
veikimą, tai reikia nepamiršti, kad
ir gamtos dėsniai, ir žmogaus ga
lios veikia ne tik teigiamai, bet ir
neigiamai: jie ne tik stato, bet ir
ardo; ne tik gimdo, bet ir žudo.
Prisiminkime ankstesnį Celiešiaus
tilto pavyzdį. Jo statyboje jis randa
tris veiksnius: gamtą, žmogų ir Die
vą. Jie visi veikia, ir tik jų visų
sąveika atsiranda tiltas. Kokia graži
dama! Tačiau ši dama trunka tik
tol> kol paklausiame: o kokia “są-

Senieji filosofai teisingai sakyda
vo, kad tasai, kuris perdaug įrodo,
'1 mNk
nieko neįrodo: “qui nimis probat,
L4
nihil probat”. Taip ir Celiešiaus są
veikos atveju. Jis teisingai teigia apvaizdinį Dievo kūrimą, kuriuo visa
laikosi — ne tik tiltas, bet ir mudviejų ginčas, ir blasfeminis vokie-1
čių liberalo R. Augsteino veikalas veikinė tų pačių dalykų priežas
“Jesus-Menschensohn” (1972), nes tis” (Celiešius) padaro, kad tiltas
jei nebūtų Viešpaties nuolatinio ima ir sugriūva? Kuris šios ‘sąveikuriamojo veikimo, tai nebūtų nei kinės priežasties’ veiksnys tokiu at
inžinieriaus, nei gamtos dėsnių, nei veju pasirodo buvęs nepajėgus: in
idėjų, nei piktažodžiavimų. Tačiau žinierius, gamtos dėsniai, apvaizdiCeliešius klysta, šį visuotinį apvaiz- nis Dievo kūrimas? O gal visi kar
dinį kūrimą paversdamas
atskiro tu? Gal tad ir neigiamas kosmolo
kosmologinio (gamtinio ar kultūri ginis veiksmas reikalauja Absoliuto,
nio) daikto bei reiškinio priežastimi: jei jo, pasak Celiešiaus, reikalauja
“tiltas sukurtas ir žmogaus galiomis, pasaulio evoliucija apskritai? Juk
ir gamtos dėsnių veikimu, ir, galu evoliucijoje neigiamų veiksmų esa
tinai, Dievo apvaizdiniu kūrimu” ma eibės. Jeigu Absoliutas yra bū
(broš. p. 10). Čia aiškiai regėti, tinas “jau esančios būties jvairio- RLmtas Tarabilda
Iš ciklo “Vilniaus miesto žali bromai’
kaip Apvaizda esti pastatoma šalia pam kitimui” (Celiešius), tai jis
inžinieriaus galių ir medžiagos sa būtinas tiek teigiamiem, tiek neigia
vybių. tačiau ką gi Apvaizda, til miem veiksmam, kadangi kitimas be
tą statant, išaiškina ar įrodo? Ap neigiamų veiksmų iš viso yra ne
vaizdos veikimo visuotinumas yra įmanomas: vienos būties gimimas
toks platus bei gilus, jog jos šauki juk yra kitos būtybės žlugimas —
masis kaip priežastinio veiksnio til generatio unius ėst corruptio alte(Atkelta iš 3 pusi.)
kels viešumoje antrosios lietuvių
to statybai įrodo per daug, o tuo rius. Ir visa tai vyksta tiek pagal
■
imigracijos
gyvenimą, panašiai
pačiu nieko neįrodo ir nieko neiš gamtos dėsnius, tiek pagal kūrybi va prarado savo nepriklausomykaip užfiksavo pirmosios imigra
aiškina. Dievas čia esti įjungiamas nes žmogaus galias. Jeigu tad Die bę. Toks veikalas, kurioj
nors
cijos
lietuvių gyvenimą Chicagos
į kosmologinių veiksnių eilę, tarsi vas bendradarbiauja ir su šiais dės tarptautinėj konferencijoj, atei
skerdyklų
rajone rašytojas Upjų nepakaktų tilto statybai.
Tuo niais, ir su šiomis galiomis, tai ta tyje gali sudaryti svarbų šaltinį,
ton Sijįclair. Tam gali jaunieji
tarpu apvaizdinis Dievo kūrimas da jis yra ir neigiamų veiksmų au kada bus konkrečiai svarstoma
■jau šiandien ruoštis, kruopščiai
vyksta anaiptol ne kosmologinėje torius. Tada jis tiltą ne tik stato, Lietuvos laisvės byla.
atsidėdami kūrybinės
rašybos
tilto statyboje, d ontologinėje buvi bet ir griauna. Tada jis apvaizdiAišku, kad ne visi iš mūsų jau (“Creative Writing”) kursams.
mo plotmėje. Ši buvimo plotmė api- Į niu savo kūrimu gamina ne tik sveinimo žada siekti doktorato arba
Kviesčiau tuos, kurie mokotės
ma visa, taigi b- tiltą, tačiau dėl to ji;: ką, bet ir piktybinio
v
auglio celę. Ta- magistro; aišku, taip pat, kad “computer programming”, susianaiptol nevirsta tilto (ar kurio kito | da jis bendradarbiauji ne "tik su
dalyko) statybos veiksniu. Senosios
filosofijos klaida įjungti Dievą
į
būtybės giminę pasikartoja ir
P.
Celiešiaus ‘sąveikos filosofijoje’, įjungiant Dievą j veiksnio giminę:
Dievas veikiąs tilto statyboje kartu
su inžinieriumi bei gamtos dėsniais,
tik šis jo veikimas sudarąs savotiš
ką rūšį, išskiriamą terminu ‘apvaiz
dinis’. Tačiau kaip Dievo buvimas
nėra kūrinio buvimas, taip ir Dievo
veikimas nėra žmogaus ar gamtos
dėsnių veikimas. Kaip buvimas nė
ra bendra giminė, apjungianti pa
saulį ir Dievą, taip ir veikimas nėra
bendra giminė, suvedanti vienybėn
žmogaus kūrybą, gamtos dėsnius ir
dieviškąją Apvaizdų.
Apvaizdinis
veikimas yra kuriamojo akto da
bartis, vadinasi, nepaliaujantis bū
tybės šauksmas iš nebūties, kad ji
nai būtų. Tai ontologinė plotmė gi
liausia šio žodžio prasme. Tuo tarpu
tilto statymas, kaip ir visi kiti žmo
gaus veiksmai bei gamtos reiškiniai,
yra jau šios pašauktos būtybės vei
kimas kosmologinėje plotmėje. Ko
kiu tad būdu būtų galima įjungti
aną ontologinį Viešpaties aktą
į
šių kosmologinių veiksmų eilę ir
sakyti, esą Absoliutas būtinas šiem
veiksniam veiksmeliam
vykdyti?
Tai nusikaltimas loginiam pakanka
mo pagrindo dėsniui, kuris pasek
mės pobūdžiui reikalauja ir atitin
kamos priežasties pobūdžio: “causa
aequat effectum”. Pakankamo pag
rindo negalima siaurinti ten, kur to
reikalauja pasėka. Bet jo nevalia nė
plėsti ten, kur to pasėka nereika
lauja. O nejaugi tilto statyba per
upę ar piktybinio auglio atsiradi
mas kepenyse reikalauja Absoliuto
kaip pakankamo pagrindo? Todėl
krikščionis ontologas, kuris kosmo
loginiuose reiškiniuose regėtų, kaip
Celiešius to nori, šalia gamtos dės
nių ir žmogaus kūrybinių galių
dar ir Dievą kaip veiksnį, būtų
blogas ontologas: jis sujauktų plot
mes — ontologinę su kosmologine
— ir pamirštų, kad ontologo už
davinys atsidėti ne atskiram reiški
niui bei daiktui, bet būčiai kaip
tokiai* ens qua ens. Iš tokios blo
gos ontologijos ir kyla Celiešiaus
sakinys: “O man atrodo, kad Die
vas bendradarbiauja tiek su gam
tos dėsniais, tiek su žmogaus ku
riančiomis galiomis” (broš. p.12).
b. Sis sakinys savaime mus veda
j antrą ‘sąveikos filosofijos’ kliūtį
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kur jam
iam ntgebėjimais, vns?
ypač tpn
ten, kur
at
nas iš pirmųjų , numerių “Ma- j palaužiamas siaurų Kremliaus siranda proga prabilti kaip bele
biurokratų,
o
pasilieka
laisvės
rian” žurnalo.
tristui, mokančiam įžvelgti į žmo
būdavo šaukliu už geležinės uždangos.
Ten visa medžiaga
ggj Apie šį veikalą bū!ų sunkiau gaus psichologiją ypatingose ap
spausdinama anglų kalba,
linkybėse. Samsonovo asmens pa
būdavo koks skaitinėlis iš iietu- pasakyti tą patį, ką apie aukščiau vaizdavimas ir jo tragiškoji mir
viškos literatūros ar iš lietuviš-1 minėtuosius. C.a Solženicyną
tis, sumuštos armijos grupių pra
kos istorijos, buvo net ir kalbos (____________________________ siveržimo nuotykiai, atskirų ka
skyrius — “Intrcduction to Lith- rių pergyvenimų aptarimai, stuuanian”, kiek jo ten įmanoma • Kiek jie daug pastangų ir kiek
I dentiškų romariėlių payaizdavibuvo į vieną puslapį kartą į mė- iie dau8 specialistų turi savo tar■
-■
■
; tik. pe iš studijuojančio jaunimo, iš
*r aile kltl<temų Ul vls.srltys’
nesį sudėti. Bet tai buvo tam t...
sugundvmas sudominimas I tU kurie, tik baigę mokslus, ran. | kur Solženicyno genijus sušvinta,
ras <sugunuymas, suaommimas. i
*
'pasidaro kūrybingai intriguojanes, mūsų
musų gatvėje, kokie pen
pen- ■ da galimybių atidėti savo profe>
B J
Ir mes,
Tas i sinl darbą, o paaukoti vienerius!,
, ur, K.’.
apie . , " pasa
ki užsisakėm tą žurnalą.
. metus šitam darbui. Mano ma-.^y5’ kad J1 Fuvo taip ^‘minga,
žurnalas “nuskendo”, mano ma-,
’ ' i
naudinga, |°8 ios džiaugsmo perteklius lienymu, vien tik dėl vieno žmo- • nymu, būtų visiem
jeigu
lietuvių
tarpe
toks
jauni- {i josi per krantus, barstydamasis į
gaus, vienuolio posto pakeitimo
su 1 aplinką. Įdomu, kad tas ateistiir nieko kito. Jis būtų galėjęs tesė mas rimtai, su pagrindu,
tikrus ' nėję Rusijoje išaugęs rašytojas
ti ilgiau. Mano manymu, dabar duomenim iškeltų tam
kritiškus
klausimus
mūsų
visuo
 net keliose šio veikalo vietose
kyla šiai pasiūlai visai nauja rinprabyla religiniu žodžiu, kalbė
ka - nauja karta, kuriai reikia to menei.
damas apie Samsonovo maldą,
kio žurnalo. Tuos, kurie skaito
Savo tarpe tikrai turime Mie aprašydamas karių improvizuo
lietuviškai ir kuriem viskas lie gantį Milžiną — studentiją. Jis jamas religines laidotuvių apei
tuviškai įkandama, tas žurnaliu miega, ne ta prasme, kad lietu gas fronte ir panašiai.
kas nesugundys ir nieko blogo viai studentai, kaip pavieniai as
jiems nepadarys. Tiems, kuriem menys, būtų apsnūdę,
bet ia
Solženicynas net septynetoje
lietuviškas skaitymas yra tik di prasme, kad Milžinui reikia per vietų šiame veikale sumini lietu
delė atgaila, gal tokios skaity siorganizuoti — sutelkti jėgas, vius, lietuvių dalinius, bet tik su
bos būtinai reikia.
talentus, gabumus. O tos jėgos mini, plačiau neaptardamas.
yra
tikrai milžiniškos. Kad jos Apskritai, veikalas įdomus pas
Lietuvių išeivijos istorija aiš
daugelis specializuojasi.
griež siekt su LB Tarybos pirmininku, kiai liudija, kokį svarbų vaidme būtų prikeltos, nereikia rimto stu kaityti ir tiems, kurie domisi karo
darbininku, kuris savo santaupas tuose
i
moksluose, kur gali būti nes jau' seniai1 reikėjo suvesti į nį atlieka lietuviškos parapijos, dento atitraukti nuo jo pagrindi istorija, i>r tiems, kurie interesuo
neša į banką,,bet ir su plėšiku, ku- jneįmanoma rasti aiškių.,
ryšių 'kompiuterio kartoteką mūsų lie vienuolijos ir kitos institucijos, nio mokslo darbo. Reikia tik tru jasi kūrybinga beletristika. J. Pr.
ris tą patį banką apiplėšia. Tada jtarp pasirinktų mokslų ir lietu tuvių Amerikoje, ar bendrai išei jeigu ten yra kunigų, pastorių, putį vaizduotės, reikia sudaryti
jis kaip veiksnys esti randamas epi- iviškos veiklos.
vijoj, žmogiškuosius
resursus. vienuolių, kurie sugeba sujungti galimybes studentams pasitarti,
realiai apskaičiuoti įvairias gali IŠ MODELINIU NAMŲ BALDAI
demijose ir karuose, žemės drebėji
Mums reikia radijo' ir televizi Švietimo Tarybai rūpi suieškoti lietuvybę su krikščionybe. Visa
mybes,
išvystyti, kiek įmanoma,
muose ir revoliucijose, miškų
ir j
eilė
tų
parapijų
jau
dingsta.
30% iki 50% nuolaida
jos specialistų, kurie rimtai įeitų visus jaunų vaikų tėvus, kad ga
bendrą
strategiją ir imtis darbo. Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai
miestų gaisruose ir t. t. ir t. t., o j
Mums
būtinai
reikalinga
naujų
lėtų
juos
supažindinti
su
vaikam
į šitą profesiją, bei rašytojų toj
Tokiu būdu ir studentas, maty SOUTHWEST FURNITURE CO
jeigu čia apvaizdmio kūrimo nėra, ,
srityj. Nė viena, o daugelis mūsų taikytom knygom. Kunigų Vie jėgų. Mums reikia jaunimo, kudamas
ryšį tarp mokslo ir gyve 6200 S. Western — Tel. OR 6-4421
jeigu visų šių neigiamybių atveju
i
ris
suprastų,
ką
reiškia
lietuvybė
dienomis vyraujančių idėjų bu nybei rūpi taiff pat turėti po ran- j
nimo,
rastų
dar vieną akstiną
Dievas yra tik kosmologinės srities
_
__
,
mūsų
aplinkoj
ir
ką
reiškia
krikšvo prastumta kurioj , nors televi ka lietuviškų parapijų esminius •
duomenis. Reikėtų mums žinoti, I Plonybė. Mums reikia jaunimo, moksle pasistengti, ir visuomenė
palaikytojas jos buvime,
bet
ne
zijos dramoj. Įsivaizduokite, kiek
veiksnys jos veikime, ar tai tada lenkus paniekinančių anekdotų, kurie lietuviai eina pareigas ame- kuris nesigailėtų, kuris
jaustų jau dabar galėtų pasinaudoti jo BERT'S STANDARD SERVICE
įnašomis.'
reiškia, kad kosmologinė sritis yra
’
savo
artimui
(“Polish Jokės”) atsveria tokia rikiečių spaudoj bai radijo—tele- ■ f“ikalą pasišvęst
Koad Service — Major Mecnanical
savarankiška tik savo neigiamybė
lietuviškame
ir
krikščioniškame
I
Ar šių metų Lietuvių studentų
vizijoj
ir
t.
t.,
kad
galėtumėm,
1
1
------------••
•televizijos programa kaip “BanaElektroninis motor suregcliavise, o nesavarankiška teigiamuose cek”. Nereikia nei to. Reikia tik i reikalui esant, su jais susisiekti I gyvenimo kely.
sąjungos suvažiavimas bus nau- mas (Tune-up). Air condition spe
savo veiksmuose? Ar tai reiškia, kad .strategiškai įpinti vieną kitą fak-.Kai
sako, kad...reikia turėti1 Mums reiktų gal
lietuviškų ijos gadynės pradžia ar ne, pri- cialistai. Gazolinas, Padangos ir
— kurie
------ -----------žmogus jaU tihą susprogdinti, be | tą arba mintį vienoj ar kitoj te. įr “Computer Dating”.
Kodėl j “Nader’s Raid'crs”. Mums reik- • klausys nuo Jūsų — nuo paties kiti reikmenys.
| tų studijuojančio jaunimo
Dievo, bet negali jo pastatyti
ko- ■ akademinio jaunimo, kurie nesi- 6645 S. Western — Tel. 776-9250
te | levizijos programoj, kad jie tu-. ne?
Dievo?
retų didelės įtakos. Bet todėl rei
Savin. Norbertas Langyi
Gal mūsų jaunimo tarpe tu mandos, kuri užsiimtų ne tuščia, gaili pašvęsti brangų laiką šių
kritika. Tie, kurie susipažinę su i raika u. svarstymui
ir
,
darbui.
Jeigu tad ‘sąveikos filosofija’ yra kia mūsų žmonių New Yorke, rime atletiškai nusitekusių, o ir ccp
- —
—
-nuosekliai išmąstoma ligi galo, tai I Chicagoj, Hollyvvoodė tų rašyto kitų, kurie sugeba tinkamai pri Nader’s. Raiders” veikla, žinote, j Tad ir linkiu tą Miegantį Milži-'
J__
......
_ •i. i*?
PLATINKITE “DRAUGĄ”.
ji turi arba pripažinti kosmologinės jų tarpe. Tikrai reikia žmonių, eiti prie jaunesniųjų už’
save. kiek jie daug darbo ten įdeda.' ną prikelti.
srities savarankiškumą josios veiki i kurie rašo lietuviškoj
spaudoj, Įvairios mūsų jaunimui taikytos
me, arba padaryti Dievą visų šios i bet reikia ir tų, kurie yra jaut- stovyklos per 25-ius metus yra
srities veiksmų vienu iš autorių, I riose pozicijose amerikiečių tar demonstratyviai
parodž:usios,
už kuriuos jis, kaip protinga
bei pe.
kiek jos gali būti naudingos jau
laisva būtybė, yra
atsakingas —
O gal mūsų jaunimo tapė sėdi nimo auklėjime. Tik jos kartais
ypač ten, kur žmogus nedalyvauja, tas, arba ta, kuris vieną dieną nepasiekia pilno savo potencialo
sakysime: gamtinės katastrofos. Ki •parašys romaną, kuris taip iš-1 dėl stokos vyresniojo
jaunimo,

taip tariant, ‘sąveikos filosofija’ turi
arba įjungti Dievą kaip bendradar
bį ir į blogus pasaulio veiksmus ar
ba išjungti jį iš -visų pasaulio veiks
mų, palikdama šiuos gamtinei bū
tinybei ir žmogiškajai laisvei. Kitos
išeities autorius nemato. Jokia evo
liucinė harmonija čia nieko nepa
dės, nes jokios harmonijos negali
ma statyti ant nekaltų būtybių —
vis tiek ar jie būtų gyviai ar žmo
nės — kančios. Jeigu Dievas iš tik
ro tokios harmonijos
statyboje
bendradarbiautų, tuomet F. Dosto
jevskio Ivanas Karamazovas
būtų
teisus, grąžindamas Viešpačiui bi
lietą įeiti į tokią harmoniją.

‘Sąveikos filosofijos’
užkulisis
yra teilhardizmas, kuriuo ir Celie
šius nėra dar nusikratęs. Todėl jis
ir gina Absoliuto būtinybę pasaulio
evoliucijai, griebdamasis ‘sąveikinės
priežasties’, kurioje dalyvauja ir Die
vas. Tačiau, kaip žinome (plg. auroriaus knygos p. 277—78), Teilhard de Chardin sumenkina blogio
vaidmenį, vadindamas blogį antri
niais evoliucijos produktais, tarsi
skiedros, obliuojant lentas. Nei blo
gio tragikos ryšium su pasauliu, nei |
jo nesuderininamumo ryšium
su i
Dievu Teilhardas neregi ir į savoj

sistemą neįima. Juo seka ir P. Celiešius. Ir jis, pateikdamas savą ‘są
veikos filosofijos’ apybraižą, nė žo
delio neužsimena apie blogį ir jo
vaidmenį šioje visuotinėje sąveiko
je. Tuomet, žinoma, ši sąveika pasi
rodo tokia gražutė, jog tik imk ir
sekis ją į švarko atlapo skylutę tar
si raudoną gvazdiką. Deja, blogis
yra pasaulyje toks tikras, jog nie

žmogui pasaulį tokį, kokio iš tikro
nėra. Jeigu tad P. Celiešius mėgin
tų savą ontologiją nebelaikyti il
giau “in pectore”, o ją išvystyti ir
paskelbti, tai autorius jam visų pir
ma patartų susidomėti V. Solovjo
vo filosofiniu keliu, kuris prasidėjo

irgi visuotine sąveika, tačiau atsi
daužė galop į blogį ir j jį sudužo.
“Trys pašnekesiai (try razgovora)”
kas, ypač krikščioniškasis ontolo yra ne tik Solovjovo, bet ir kiek
gas, negali pro jį praeiti. Kas tai vieno ‘sąveikos filosofijos’ šalininko
mėgina kaip V. Solovjovas,
savo pamokantis įspėjimas.
jaunystėje, tas vėliau, patyrimo pri
verstas, griebiasi perstatyti visą sa
Tuo autorius ir baigia pirmosios
vo filosofijos sistemą. Tik dažniau

siai tai esti jau per vėlu. O jei blo serijos Raiškus saviem kritikam. Ar
gis yra regimas iš pat pradžios, tai- išaugs antroji tokių laiškų serija,
visokia ‘sąveikos filosofija’ jo švie-| priklausys nuo kritikų, kiek jie at
soje pasirodo arba naivi, arba virs- • silieps į čia pateiktas ir kiek pla
ta iliuzine eschatologijos užuobėga j čiau, negu knygoje, išvystytas min
(anticipacija), kai Dievas bus vis-, tis. Atrodo, kad pastaruoju metu te
kas visame, tačiau kai šios seno ologinis pokalbis mūsų spaudoje
sios žemės nebebus (plg. Apr 21, gyvėja. Todėl būtų gera, kad į au
1—4). O kol ši senoji žemė nėra j toriaus pokalbį su savo kritikais įsi
perkeista į “naują žemę” (apr 21, jungtų ir daugiau teologiškai mąs
1), tol ji “kenčia skausmus iki šio tančių asmenų — tiek dvasiškių,
lei” (rom 8,22) ir tol kiekviena są tiek pasauliškių. “Draugo” kultū
veika, kurioje blogis nepaisomas, rinis priedas yra iš tikro nepava
virsta ružavais akiniais, rodančiais duojama tokio pokalbio plotmė.
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Alanto “Šventaragio” ištrauka ir
vėl yra prisiverstinis skaitymas.
Atrodo, kad autoriui jo darbo li
teratūrinis aspektas beveik kaip
ir nerūpi, o tik atkakliai rašo,
kaip ten, jo galva, buvo. Ir gaila,
kad didelis užmojis yra tiesiog
apvalomas nuo literatūros, kaip
mes ją šiandien, po šimtametinės
raidos, suprantame. Bene pati ge
riausia šios “Pradalgės” proza
yra Eduardo Cinzo ištrauka
iš romano
“Raudonojo ark
lio vasara”. Tai aplamai nau‘ jas žodis mūsų šiandieninėje be| letristikoje tiek temos, tiek įvy• AŠTUNTOJI PRADALGĖ, lieka nuo ankstesniųjų. Marijos I kio, žodžio ir potekstinio plano
Literatūros metraštis. Nidos klu Jurgitos Saulaitytės posmai šį prasme. Eduardo Cinzo atėjimas
bo leidinys Nr. 87, 1972. Metraš kartą kiek šoktelėjo aukštyn žo yra, be abejo, didžiausia naujiena
tį redagavo K. Barėnas. Leidi džio atrink:mo prasme ir filosofi šiandieninėje mūsų literatūroje.
nys 416 ipsl. Kaina $ 4.50 minkš nės potekstės nuoširdžiu papras Atradimas yra ir Pranas Mila
tais viršeliais ir $5.00 kietais. tumu. Vlado Šlaito septynių da šius, kurio lyg ir memuariniai
Ievos Simonaitytės
Metraštis gaunamas ir “Drauge”. lių eilėraščių ciklas apie senatvę vaizdeliai
Su literatūros žurnalais ir pe ir apie praėjusį gyvenimą yra klaipėdietiškąją tradiciją perkelia
riodiniais leidiniais šio pokario kone unikuminis mūsų lyrikos ir išeivijos literatūron. Antano
dešimtmečiais išeivijoje mums vis kelyje, kuriame būdavo vis la Giedriaus “Tėvo valia” — didak
■nesisekė. Negalėtume sakyti, kad biau apdainuojama nerūpestinga tinė pasaka, gražiai išsilaikanti
jų nebuvo. Ir Vokietijoje ir vė vis skrajojanti jaunystė. O štai šio žanro nepretenzingam lygy
liau užjūriuose jie pasirodydavo,; Šlaitas ėmė ir savo posmais įro je. Tikras nesusipratimas šių die
bet in greit mirdavo, savo lygiui dė, kokia gali būti graži poezija nų literatūros metraštyje yra
ne kartą neperkopę net mūsų li apie senatvę ir kokia graži yra Kazio S. Karpiaus neva novelė ar
teratūros vidurkio. Ilgiau laikėsi senatvė, kai žmogus jon eina ir apysaka “Praeities šešėliai”. Tai
ir mūsų literatūros istorikui sa joje gyvena su krikščionišku pa tik mažaraščio jnikimas rašyti,
vais, konkrečiais užmojais bus prastumu. Prano Visvydo eilė net ir nežinant, kas iš viso yra
įdomesni vien “Literatūros Lan raščiai šį kartą temomis ir įvaiz grožinė literatūra, koks turi 'būti
kai”. Bet ir jiems 1959 metais su džiais skamba kaip giedri šalta jos rūbas ir kokios normos. Šio
stojus, literatūros žurnalų ir šios diena, kurioje kiekvienas daiktas dalykėlio literatūros metraštin
rūšies periodinių leidinių dirvo tampa permatomai skaidrus. Kai tikrai dėti nevertėjo. Jis pats vie
nuose nieko naujo jau nebeišdy- mūsų ipoezija vis yra labiau svy nas iš karto jau labai nupigina
go, kol 1964 m. “Nidos” leidykla lančiai įsijausminusi, Pr. Visvy viso leidinio vertę. Ne vien tik
Londone, Anglijoje, ėmė leisti li do čia tam tikras vėsokas atoku smagus pasiskaitymas, bet ir kaip
teratūros metraštį “Pradalgę”. mas yra taipgi gaivinanti nau istorinė šios dienos medžiaga yra
Tokiu būdu šiemet jau pasirodė jiena. Zentos Tenisonaitės eilė ištraukos iš Antro kaimo reper
“Aštuntoji Pradalgė”. Metraštį raščiai vis dar yra įvairiais lite tuaro. Tai vis skaitytoją gerai nu
nuo pat pirmojo tomo redaguoja ratūriniais atžvilgiais per mažai teiktą Alg. T. Antanaičio, R. Cin
Londone gyvenantis rašytojas Ka organizuoti, autorė dar vis sun kus, o daugiausia K. Almeno sa
zimieras Baronas. Iš tolo žiūrint, kiai sugriebia minties ir formos tyriniam spektakliui parašyti ske
atrodo, kad jis ir yra pats didžiau magiškąjį sujungimą. Algio L. čai dieninių ir amžinesnių aktu
sias kaltininkas, jeigu Pradalgė Lapšio posmai vis dėlto dar yra alijų temomis. Prie “Aštuntosios
po Pradalgės kasmet dar vis gra labai toli nuo šiandien pasiekto Pradalgės” prozos viršūnių skir
žiai išvaroma. Tad visų literatū jo lietuvių poezijos lygio. Atrodo, tina ir K. Barėno novelė “Onos
ros bičiulių didžiausias linkėji kad autorius galvoja, jog kiek Karutienės misija”. Tai su dide
mas- kirtėjui Kaz. Barėnui ir vieni eilutėmis surašyti žodžiai liu tikroviškumu, su skvarbiu
būtų užsimoto nemesti, nepa jau yra poezija. Ant. Giedriaus žvilgsniu į pačią išeivijos tragikos
vargti, o Pradalgę po Pradalgės eiliuotam dialogui su šunėliu gelmę parašyta istorija. Tai ne
Sargium trūksta kondensuotumo pats paprasčiausias ir lengviau
varyti ir toliau.
Naują “Aštuntąją Pradalgę” ir formos grakštumo, kas ypač sias aprašymas, kaip ten buvo, bet
prirašė šie mūsų poetai, beletris svarbu tokio linksmo pobūdžio, preciziškas žmogaus sielos skro
tai ir literatūros kritikai, eseistai: sarkastinės užuominos kūriniuos. dimas, ieškant atsakymo, kodėl
F. Kirša, P. Orintaitė, Vyt. Alan Alfonso Giedraičio “Litanija” net taip buvo.
tas, J. Švabaitė, G. Tulauskaitė, ir iš minimalių poezijos normų
Straipsnių šį kartą metraščiui
M. J. Saulaitytė, V. Šlaitas, Ed. visai iškrinta. Adonos Prižgintai- pateikia šie mūsų literatūrps kri
Cinzas, P. Milašius, Pr. Visvydas, tės eilėraščiuose taipgi per maža tikai, eseistai: Alf.,Šešplaukis raš
Z. Tenisonaitė, A. L. Lapšys, A. ko nors savesnio ir naujesnio tiek te “Žemaitė, Krėvė, Putinas ir
Giedrius, Ali. Giedraitis, Aid. turinio, tiek formos prasme. Prie | Šekspyras ieško sąlyčių tarp antPrižgintaitė, K. S. Karpius, J. eiliuotinės duoklės galėtume pri I raštėje minėtų mūsų literatūros
Gliaudą, Alg. Titus Antanaitis, skirti ir Jurgio Gliaudos viena I klasikų ir Šekspyro. Algirdas Ti
K. Almenas, R. Cinką, K. Baro veiksmį farsą “Idealų medžioto tus Antanaitis spausdina netrum
nas, Alf. Šešplaukis ir Pr. Nau jai.” Tik jo eiliuotosios vietos pą (41 psl.) kritinę apybraižą
jokaitis.
savo eiliavimo technika yra taip , “Lietuvė moteris mūsų egzilinėje
Poezijai skirtuose puslapiuose, toli nuo šiandien Lietuvoje ir ' literatūroje” ir Pranas Naujokai
jau kaip pomirtinis poeto paliki išeivijoje pasiekto humoristinio tis duoda lietuviškosios knygos
mas, yra pluoštas pastarųjų posmo išradingumo ir grakštumo, derliaus išeivijoje 1970 metų ver
Fausto Klišos eilėraščių ir ištrau kad net ir palyginimo negali čia tinamąją apžvalgą.
ka iš “Pelenų” IV knygos. Juli rasti.
Aplamai, ši “Aštuntoji Pradal
jos Švabaitės eilėraščių ciklas
“Aštuntosios Pradalgės” proza
gė”, be kelių slystelėjimų prozos
“Reųuiem klasės draugams” sa šį kartą pradžiugina pačiu pir
ir poezijos puslapiuos, ar tik ne
vo vidine kompozicija, jausmo muoju gabalu: Petronėlės Orinbus viena iš pačių svariausių nuo
intensyvumu ir žodžio taupumu, tai.tės “C’est la vie”! Prancūziš
pat 1964 metų. Ateityje, norint
tur būt, eitų tuoj po geriausių jos kas pavadinimas noveliukei kaip
kad “Pradalgė” kada nors litera
ankstesnių eilėraščių tėvo tema. tik. Ji parašyta tokiu šmaikščiu
tūros istorikui tikrai atspindėtų
Gražinos Tulauskaitės egoistiniai grakštumu, tokiu spalvos, žodžio
šių dienų mūsų išeivijos literatū
eilėraščiai poetės kely nieko nau ir piešiamų portretų balansu, kad
rą, būtų gera redaktoriui prisi
jo neatskleidžia, tačiau ir neatsi- tik skaityk ir gėrėkis. Vytauto
šaukti talkai poezijoje B. Brazdžionį, Alf. Nyką-Niliūną, H.
Nagi ir visą plejadą pačių jau
niausių: E. Juodvalkytę, Ž. Bilaišytę, V. Dirdą, Austę Pečiūraitę,
Daivą Karužaitę ir kt. Prozos
Nuo
puslapiams reikėtų prisikalbinti:
V. Ramoną, J. Jankų, o eseistų 19 14 Metų
kritiku eiles papildyti: V. SkrupsMidland Savings aptar
kelvte
1, Kęstučiu Kebliu, Ilona
nauja taupymo ir namų
Gražyte
ir kt. Dramos puslapių
paskolų reikalais visas
svorį pakelti su K. Ostrausku ir
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums
Alg. Landsbergiu bei kt.
parodytą pasitikėjimą.
• Faustas Kirša, PALIKIMAS,
Mes norėtum būti Jums
Eilėraščiai, Nebaigti eilėraščiai,
naudingi ir ateityje.
Aidų aidužių aidai, Pelenai II ir
Sąskaitos apdraustos iki
IV, Pabėgėliai, Užrašai ir kt. Lei
$20,000.00
dinį spaudai parengė Stasys
AND LOAN ASSOCIATION
Santvaras. Išleido Juozas Kapo
4MI ARCHER ATĖNUS
čius 1972 m. Viršelį ir skyrių
CHICAGO, RUNOM *KN
pavadinimus darė Paulius Jur
PHONEa 2M-44M
kus. Fausto Kiršos Ex Libris
darė Vyt. K. Jonynas. Titulinio
puslapio raides darė Telesforas
Valius.
Leidinys papuoštas Faus
All accounts com2 Tears Savings
pounded daily —
to
Kiršos
portretinėmis nuotrau
Certificates
Passook
Savings
komis, dailininkų pieštais bei ta
paid ąuarterlly
(Minimum $5.000)
pytais Fausto Kiršos portretais
ir įvairiomis kitomis poeto gyve

III
MIDLAND
SAVINGS
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KEPALAITE IR BEETHOVENAS i “

Jubiliatė
dr. Žentą Maurina

Faustas Kirša

Visada yra privilegija išgirsti j
Beethoveno Pirmąjį koncertą. Vi-1
Latvių novelistė ir romaniste sados yra atmintinas pergyvenidr. Žentą Maurina gruodžio i mas girdėti nepaprastą šio kon15 d. minėjo savo 75 metų am | certo interpretaciją. Ir visada yra
žiaus sukaktį. Mūsų
išeivystės I labai šiltai nuteikianti patirtis,
klajonių
bendražygyje dr. Z. kai menininkas, atliekąs taip pa
Maurina, kuri laiko save “latvių žymėtinai šią muziką, yra lietu- j
europiete”, visiems jos kūrinių vis.
1
i
mylėtojams yra tiek žinoma, kad
Kalėdų sezono metu New Yor-I
rašytoją aplankęs laikraščio “Lat
•
ke
aš girdėjau Aldoną Kepalaitę, Į
vija” korespondentas V. Akacis,
atliekančią
šį koncertą su orkest- j
rašydamas apie jubiliatę ir jos
nuveiktus darbus, pastebi, kad ru, diriguojamu Rosario Carcio-'
nereikalinga dar kartą pakartoti ne. Jos interpretacija buvo aukš
jos biografijos, ji visiems gerai ži tos klasės, išskirtina savo poetiš
ka antra dalim (Largo), kuri bu
noma.
vo atlikta su legato linija, taip
Pirma dr. Z. Maurinos knyga
I propaguota Artur
Schnabelio.
“Keli pagrindiniai motyvai Rai
Aldona Kepalaitė
'
Trečia dalis (Rondo) buvo rit
nio kūryboje” buvo išleista dar
1928 metais Rygoje. Neįmanoma miškai ryžtinga. O visas koncer
čia išvardinti visų spaudoje pasi tas parodė dinamikos supratimą techniškus elementus ir komurodžiusių jos veikalų, bet nuo — nuo artikuliuoto piano
iki nikuoti muzikos džiaugsmą yra
to laiko, nuo pirmosios jos kny skambaus forte. Kas svarbiausia, didelė dovana. Daug žmonių
gos, yra išleista 34 latvių kalba neišaiškinamas gilumas, būdingas skambina pianinu. Mažai tačiau
iš jų yra palaiminti intuityviu įrašytos knygos ir 26 knygos, pa
Beethoveno muzikai, kurio taip žvalgumu, kuris, pilnai realizuo
rašytos vokiečių kalba. Dažnos jų
buvo išleistos net keliomis laido daug pianistų visai nepagauna, I tas, parodo menininką darbe.
mis. Be to jos kūriniai yra išvers buvo aiškia matomas ir parodė
Lietuviai turėtų naudotis pri
ti į švedų, suomių, danų, olandų, subrendusį menininką.
vilegija
išgirsti Kepalaitę dažniau
rusų ir anglų kalbas. Ji pati į
ir
leisti
jos
menui toliau bręsti ir
Lietuviai gali didžiuotis Aldo
įvairias kalbas yra išvertusi 28
žydėti.
knygas. Dar iki šiol nei vienas na Kepalaite, nes ji paskyrė visą
latvių rašytojas ar rašytoja nėra save muzikai taip giedriai. Viršyti
Kazys Jakutis
taip plačiai pasirodę savo kūri
niais, išverstais į svetimas kalbas,
kaip Z. Maurina. Taigi ji turi
gausų savo skaitytojų—gerbėjų
būrį ne vien savo tautiečių tarpe,
JAUNIMUI?
bet ir tarp kitataučių. Savo dar
Siūlome knygą
bais ji ypač garsina Latvijos var
dą. Kad tai taip yra, kalba ir
Europoje parodyta jai pagarba.
Paminėsiu čia tik pačius
žy
KOKIA DOVANI SKIRSITE ŠVENČIŲ PROGA
miausius: Švedijos karaliaus kul
Įdomių nuotykių knygą paraše
tūrinė premija — 1960 m.; Elzaso Akademijos (Šongauero) pre
NIJOLE JANKUTE
mija — 1966 m.; Vokiečių BunLabai gausiai iliustravo:
des respublikos už nuopelnus Ios klasės kryžius — 1968 m.; Lat
Nijolė Paiubinskienė
vių tautos dovana — 1969 m.;
Kaina: $4.00
Dr. Konrado Adenauerio premi
ja —1971 metais.

tuvių Enciklopedijos spaustuvė
Bostone. Knyga didelio formato,
318 psl., kaina $ 6.00, gaunama
ir Drauge.
Pagaliau eilę metų lauktas
Fausto Kiršos pomirtinis kūry
bos rinkinys išleistas. Dėl įvairių
priežasčių jo išleidimas buvo
kiek ilgiau susitrukdęs. Tur būt,
du didžiausi šios knygos pasiro
dymo “kaltininkai” yra Stasys
Santvaras ir dabartinis Lietuvių
rašytojų draugijos pirmininkas
Leonardas Andriekus. Pirmasis
labai kruopščiai šią knygą pa
rengė spaudai. Tai buvo didelis
darbas sukomponuoti leidinį iš
spaudai visai neparuoštų auto
riaus rankraščių. Antrasis paro
dė daug kantrybės, takto ir re
alaus žvilgsnio į problemą, orga
nizuojant visą materialaus užnu
gario reikalą, leidžiant tokią so
lidžią knygą.
Kažkaip labai lemtingai pra
sminga, skaitant patį pirmąjį
knygos eilėraštį “Dainos gimi
mas”, stabtelėti pomirtiniam
rinkiny pirmiausia ne prie mir
ties, bet prie gimimo. Iš tikrųjų
tai vienas gražiausių ir šviesiau
sių F. Kiršos eilėraščių, kur su
gimstančia daina lyg pats poetas
pereina į nemirtingųjų eiles.
Gražioje eilėraščio pabaigoje
tarsi matome patį Kiršą, einantį
šio gyvenimo ir amžinybės pa
Nežiūrint to... “Tremtyje poe
krante, kur gimsta paskutinioji,
tas gyvena su perpjautam arte
bet nemari, jo daina:
rijom”... Taip viename savo vei
kale yra pasakiusi dr. Z. Maurina.
Ir iš suplakto vandens
Deivė bures iškedens,
Jubiliatė savo dabartinę gyven
vietę yra pasirinkusi Bad-KrocinIr atplauks šviesi Vandenė.
gene, Schwazwaldo kalvotoje ir
Tai tik skraidanti banga,
gamtovaizdžiais turtingoje apy
Tai tik sielos atvanga,
linkėje.
A. T.
Tai kentėjimo šaukimas...
Su bangų plaktu sriautu
Eina pasaka krantu,
Blaškosi dainos gimimas.

Prie šio impozantiško leidinio
mūsų puslapiuose dar grįšime
išsamesne recenzija. Pradžiai čia
tik trumpas pasidžiaugimas fak
tu ir raginimas knygą įsigyti
kiekvienam.

• LAIVAS, 1973 m. sausio
mėn. Nr. 1 Marijonų leidžiamas
religinio ir tautinio gyvenimo
iliustruotas mėnesinis žurnalas.
Redaktorius kun. J.
Prunskis
adr.: 4545 W. 63 St., Chicago, III.
60629. Metams 4 dol.
Šiame numery vysk. V. Brizgys
meta žvilgsnį į 1973 m. ženklus.
Dr. Z. Danilevičius, medikų žur
nalo AMA vyr. rectaktorius, rašo
apie religiją ir sveikatą. Kun. dr.
J. Vaišnora primena prieš 46 m.
įvykusią didžio lietuvio arkiv. J.
Matulaičio mirtį. St. Semėnienė
perteikia įspūdžius lankant Ma
rijos šventoves pasaulyje. K. Klei
va informuoja apie Pasaulio lie
tuvių katalikų bendriją. Kun. V.
Bagdanavičius skatina
pasukti
vairą artimo kryptimi. R. Kisie
lius duoda nuotaikingą eilėraštį
apie žiemą. Australijoje gyvenan
tis Br. Zumeris svarsto apie gy
venimo įprasminimą laimėje. Dr.
J. Adomavičius duoda patarimų
apie maistą, vaistus ir vitaminus.
Pats red. kun. dr. J. Prunskis nag
rinėja prof. K. Rahnerio mintis
apie galimumą tikėjimo dabar
ties pasaulyje, duoda pasikalbė
jimą su marijonu broliuku ir pa
teikia religinių apraiškų apžval
gą pasauly, okupuotoje Lietuvoje
ninio noutraukomis. Spaudė Lie- ir lietūviy gyvenime.

ŠAMO EŽERO SEKLIAI

Lietuviškos knygos klubo nariai gauna šią knygą su didele nuolaida. Klubas siūlo šią knygą lituanistinėms mokyk
loms, duodamas didelę nuolaidą. Mokytojai tegul kreipiasi į
klubo administraciją susitarti dėl kainos. Šis pasiūlymas
taikomas tik šių Kalėdų proga. Paskubėkite siųsti užsakymus
adresu:

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street
Chicago, III.
60629

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Daug sutaupysite pirkdami čia
įvairių firmų foto aparatus bei
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidarą pirmad.
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, lllinois, 60629

Tel. PRospect 6-8998
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CRANE SAVINGS

ROOSEVELT PICTURE
FRAME COMPANY

IND

Manufactnrers

LOAN

ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVV1CZ, Prez.

2555 West 47th Street

Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Rankomis išpjaustyti paveikslų
rėmai — pritaikinti paveikslams
ir skelbimams, rėmai — metalu
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago
TeL Virginia 7-7258 - 59

i

Mokamas at dviejų
'aula. aukAtao dl»l
< wiirioatn aąHkalta.
dendaa mokama# ni
Minimom SS.OOO.OC
... —ta. im*; .atkalta*.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
Dividendai mokami «ausi< ir liepos mėn 31 d
PlhMAD U KETVIRTAD . ... 0 t. r. iki » ▼. T.
VALANDOS
ANTRAD Ir PENKTAD.
|
r. IU I T. k
AHŠTA.D » . r lkl II T d — TreAlad oMaryta.

Šeštadienis, 1972 m. gruodžio mėn. 30 d.
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daryti naują vadinamą Ameri J 3-15 mylių per valandą, svers
kos muziejų.
apję 100 svarų, bus 4 pėdų aukš
čio ir 3 pėdų pločio, turės ketu
KOJOMIS MINAMAS
ris dviračio tipo ratus, šitokio
AUTOMOBILIS
automobilio vartojimui pritaria
Aviacijos inžinierius R. L. širdies ligų specialistas dr. Paul
Bundschuh išrado kojomis mi- Dualey White, kuris juo važinėnamą automobilį, kuris tiks jo snieguotame kelyje, esant tik
trumpoms kelionėms mieste. Jis 9 laipsniams šilimos. Atmintina,
kainuos apie 550 dol., važiuos kad važinėjo turėdamas 84 m

AKADEMINĖS PROŠVAISTĖS
(Atkelta ūš 8 pal.)
dien kitokia, negu pernai buvu
sioji. Ši diena priklauso jiems,
tapusiems pilnateisiais A.S.S. na
____
,
riais.
Susirinkus svečiams, šventę ati-'
darė Chicagos A.S.S pirmininkas
fil. R. Korzonas. Toliau progra
vedė t. n. L. Jadviršytė Pag
.r mą
rindinę kalbą pasakė EI. V. Kamantas Po to buvo pristatytos
naujosios valdybos ir
naujieji
a.s.'d., Korp! Vytis nariai. Atsi-1

sveikinta su kandidačių globėja
t. n. V. Žukauskiene,
1
Meninėje dalyje programą at
liko Chicagos operos dvigubas
vyrų oktetas, vadovaujamas muz.
Gečo, akompanuojant E. Pakštaitei.
Po vakarienės sekė šokiai, dai
nos. Taip prabėgo vakaras. Baisrėsi graž'oji A S.S. metinė šven
tė, atžymėjusi sąjūdžio 48-tųosius
veiklos metus.

HIGH RATES

t. n. Dalia Eidukaitė

7f
/ < Per
Annum

ŠALSS XXII suvažiavimo filmu vakaras
Pirmas filmas (spalvotas) buvo suktas bostoniečio Romo šiežo. Filmas pavadintas “iCode
Blue” (ligoninėse naudojamas
terminas kritiškai padėčiai pabrėčti). šio dokumentinio — pro
pagandinio pobūdžio filmo tiks
las buvo painformuoti juoduo
sius JAV piliečius — januomenę
apie medicinos mokslų svarbą jų
rasės nariams. Bendras filmo
vaizdas ir įspūdis buvo efektin
gas — kaleidoskopinis juodukų
kultūros vaizdavimas bėgo tarp
vargšų ūkininkų pietuose, tarp
siaurės gatvių gyvenimo žiauru
mų, universitetą lankančių pasi< kalbėjimų, medicinos fakulteto
paskaitų. Aiški išvada: Studijuokit, taplkit savo genties sveikatos
sargais.
Romas Šležas jau daugelį metų
dirba filmų pramonėje “free
lance” būdu. Jo sukti filmai yra
buvę rodomi National Education
felevision stotyse (viena Jurgio
Jankaus novelė “Velnio bala”
taipgi parodyta ir net Antanas
Gustaitis joje vaidino). Romas
taipgi parodyta ir net Antanas
mas.
T ,—-‘-’šimtamečių godos” buvo oku
puotos Lietuvos filmas, bet be
politinio atspalvio- Filmo bendra
mintis, kaip ir pavadinimas tei
gė, buvo šimtamečių senukų pa-

sisakymai apie jų gyvenimo no
rus, siekius, pergyvenimus ir
pan. Visas filmas vyksta labai
paprastose gyvenimo sąlygose.
Du senukai, besėdėdami savo lūš
nelėje,, prabyla į žiūrovus. Jie
daug matę, pergyvenę, supran
tančios ir metų išmokytos atleis
ti jų akys. Jų šilumoje, besiklau
sant tos tarmės šnekos, pasijun
ti, lyg girdėtum Lietuvos balsą.
Jono Meko filme įdomiausiai
atliktas jo gimtojo kaimo Semeniškių epizodas: varganos gyve
nimo sąlygos, džiaugsmas sugrį
žus, suradimas senų klasės drau
gų,. sunkus kolūkio gyvenimas
bei ironiškas kolūkiečių “džiaugs
mo” pristatymas. Visas filmas
buvo intymiai asmeniškas. Mo
mentais lėtai su giliai išdirbta
technika pavaizduojamos gėlės,
motinos rankos, šulinys, prie
blandoje paskendęs lūšnelės
kambarėlis.
Suvažiavime teko pastebėti gy
vą susidomėjimą filmom, daina,
aplamai kultūra Sudarykime tad
ir daugiau studentijai progų pa
tirti šiandieninę lietuviškos kul
tūros bangą. Domėkimės tuo, kas
vyksta Lietuvoje, bet skatinkim
lietuvišką kūrybą ir užsienyje,
jei ne su šalpa, tai bent moraline
parama.

Algis Lapšys

Jaunimo dailės darbų ir
foto darbų paroda
New Yorke

"JAUNIMAS IR JO MENAS
— 1973” — foto ir meno paroda,
ruošiama New Yorko atkų,
vyks kovo mėn- 17-18 dienomis
New Yorko Kultūros židinyje.
Kūriniai bus premijuojami jury
komisijos. Parodos taisyklės:
1. dalyvauti gali visi, rimtai me
nu susidomėję jaunuoliai nuo
. p gimnazijos iki 30 m. amžiaus;
' 2. priimami įvairių sričių kūri
niai: tapyba, grafika,, taikomasis
menas, foto;

3. galima pristatyti iki 10 kūri
nių, kurių geriausi bus atrinkti;
4. paveikslai turi būti įrėmuoti,
fotografijos turi būti priklijuo
tos prie kartono;
5. darbai turi būti užvardinti;
prie darbo turi būti kūrinio užvardinimas, autoriaus vardas ir
pavardė, miestas, amžius ir kai
na (arba pažymėta — “nepar
duodama”) ;

Apie Lenkijos studentus

Varšuvos leidžiamas laikraštis
“Student” paskelbė, kad buvo ap
klausti 248 studentai Tarnavę.
Tos anketos duomenimis,
net
47.9 procento studentų nori vykti
į užsienį, bent laikinam darbui.
Ypač jie nori išvykti į Kanadą
ir JAV, daugiau užsidirbti. Ko
mentuodamas tai
“Dziennik
Zwiąkowy”, leidžiamas Chicago
6. pardavimui darbai turi būti je, pažymi, jog tai reiškia, kad ir
įkainuoti; 25% kainos teks ren baigusiųjų universitetą uždarbiai
gėjams; kaina galės, pagal ren Lenkijoje yra silpni.
gėjų nuožiūrą, būti pakelta, bet
nesumažinta;
AUSTRALIJA SIEKIA
7. darbai pristatomi iki kovo
IŠSAUGOTI ABORIGENŲ
mėn. 10 d. Pristatymas — auto
KULTŪRĄ
riaus atsakomybė. Rengėjai pasi
pirmiAustralijos ministeris
rūpins kūrinių grąžinimuninkas G- Withlam pranešė, kad
Kitokių informacijų reikalu vyriausybė pasiryžo reformuoti
~ kreiptis: Bernadeta Tutinaitė, baltųjų vadovaujamą auklėjimo
223 Lincoln Avė., Brooklyn, N. sistemą, besistengdama išsaugoti
Y. 11208, USAnykstančią ankstybųjų Australi
jos gyventojų — aborigenų kul
Dar reikia talkos
tūrą. Nauju potvarkiu pradinėse
mokyklose bus dėstomoji abori
Ne daug laiko liko ligi Jauni genų kalba, bet bus ir anglų kal
mo peticijos įteikimo, o dar daug bos pamokos. Bus mokoma tau
parašų reikia, norint pasiekti tinių menų, kaip tapybos tošėje,
nusistatytą skaičių. Prašome vi tautinių šokių, medžiojamų gy
sų prisidėti prie parašų rinkimo vulių sekimo ir kitų jų etninių
darbo.
dalykų.

$5000 or more
Certificates

BRIGHTON

2 year min.

SAVINGS & LOAN ASS’N
RESERVES

HIGHEST
Rita Valentaitė tr Renata Baziliauskaitė budi prie lietuviškų parodos ekspoiiatų Illinois universitete su
ruoštoje “Inter'national Fair".
Nuotr. A. Grybausko

KULTŪRINĖ KRONIKA
Atžymėtas muzikas
I. Zdanius

4071 Archer Avenue
Per Annum

NAUJAS METROPOLITAN i
MUZIEJAUS PADALINYS
Metropolitan meno muziejus• Rašytojas K. Žitkus serga New Yorke suplanavo 1976 me
Lietuvoje; dėl pastipusios širdies tais, kada bus švenčiama 200
gydytojai susilaiko nuo jam rei sukaktis nuo JAV įsteigimo, atikalingos operacijos.

$1000 or more
Certificates
1 year min.

Gabus valstybininkas, publicis-i
tas, mokslininkas prof. Augusti-.į
nas Voldemaras vis dėlto nepra- i
matė okupantų bolševikų žiau
rumo: grįžo į Lietuvą, buvo iš
tremtas į Sovietų Sąjungos gilu
mą ir ten mirė 1942 m. gruodžio!
16d., taigi — prieš 30 m.‘ Petra
pilio universitete baigęs filologi
jos ir istorijos studijas, ten buvo
pakviestas ruoštis profesūrai ir
jau dėstė Petrapilio aukštosiose
mokyklose. Gilino studijas — Ita
lijoje, Švedijoje.
Dalyvavo politinėje veikloje:
Petrapilio seime, įtrauktas į Lie
tuvių Tautos tarybą
Vilniuje.
Jau 1918 m. tapo pirmu Lietu
vos min. pirmininku ir užsienio
reikalų ministeriu. Įsakė organi
zuoti kariuomenę lapkr. 23 d.
Buvo Lietuvos delegacijos pirmi
ninku Taikos
konferencijoje.
1922 m. Lietuvos universitete
paskirtas pirmu socialinių moks
lų dekanu. Buvo seimo nays, ėjo
įvairias aukštas valstybines pa
reigas, bendradarbiavo spaudoje.
Po 1926 m. perversmo su A. Sme
tona stojo valdžios
priešakin.
Pravedė konkordatą su Vatikanu.
Buvo itin aktyvus užsienio poli
tikoje. Suėjęs į konfliktą su Sme
tona, buvo nuo pareigų atstaty
tas, ištremtas. Yra parašęs visą
eilę istorinių, politinių studijų.

Per Annnm

TEL. — LA 3 • 8248
(West of California Avenue)

Investment

Bonus
Certificates

GĖLĖS

Veniiouuia. oanKeu*.u»ft, hudyi uvvm
tr kitokioms progohm

BEVERLY HILLS GEUNTCU
-44a H B3rd Street, Chicago, liūnui
Tkl. PR S-08X3 - PH SOHSI

Lietuvių spaustuvė
COMMUNITY INSTANT PRINTERS
Greitai, gražiai ir pigiai spuasdina
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų
prieinamas kainas tel. (312) 778-1970.
2951 W. 63 St. — Chicago, III. 60629
Krumplis ir Stulpinas

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

-TĖVAS

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

S

.VL

Chicago, III. 60632

postas buvo neužimtas nuo pat
1963 metų, kada mirė garbės
pirm, poetas Robert Frost.

šai ekspozicijai buvo priimti'tik
134. Bronės Jameikienės parodoje
išstatytas darbas yra gobelenas.1

Muzikas J. Zdanius, gyv. Hot
Springs, Ark., už geriausią šių
metų gaidų įgraviravimo darbą
(orkestrinė partitūra “Irish Sui
te”) apdovanotas specialiu diplo
PAGERBĖ POETĄ
mu “Music Publishers Associa
tion Paul Revere AWARD for
Pulitzer ir Bollingen premijas
Graphic Excellence”. Tokį pat
laimėjęs poetas Ričardas Eberdiplomą J. Z. yra gavęs ir 1968
hart išrinktas JAV poetų drau
m. Tuo būdu mūsų tautietis įsiri
gijos garbės pirmininku. Tas
kiavo retos profesijos pirmau
jančių Amerikos gaidų graviruo
tojų eilėn. Šalia pastovaus dar
WAGNER & SONS
bo amerikiečių leidykloms, J.
Typewriters Addlng Machines
Zdanius, kiek galėdamas, talki Nuomoja Checkwrltena
Parduoda.—Taiso
ninkauja ir mūsų muzikos kūri NAUJOS
NAUDOTOS
m. patikimas patarnavimas
nių leidimui. Prieš kelerius me Virš 50NAUJOJE
VIETOJE
tus įgraviravo K. V. Banaičio 5610 S. Pulaski Rd. — 581-4111
operos “Jūratė ir Kastytis” kla I
vyrą ir visai neseniai J. Gaubo
kūrinių memorialinį leidinį bei
kt.

Sveikinam Studentų
30 m. kai mirė prof. Aug.
Sąjungos naująją valdžią
Voldemaras
AKADEMINIŲ PROŠVAISČIŲ
redakcija sveikina naująją Šiau
rės Amerikos Lietuvių studentų
sąjungos Centro vadybą! Valdy
bą sudaro: Rimas Aukštuolis —
pirmininkas, Vytautas Zagarskas — vicepirmininkas,, Marytė
Idzelytė ir Regina Pliodžinskaitė
— sekretorės, Alvydas Narbutaitis — iždininkas, Ramūnas Švar
cas ir Gintaras Taoras — nariai.
Š.A.L.S.S. adresas: Rimas Aukš
tuolis, 25230 Chardon Rd., Rich
mond Heights, Ohio 44123, U.S.
A. Telefonas: 216-481-9928.

— AT —

Passbook
Accounts

GERIAUSIA ŠVENČIŲ DOVANA TAI KNYGA

i

OUARTERLY

PAID

IR

SŪNUS —

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

Autorius LEONARDAS ŠIMUTIS
Veikalas, kuriame pavaizduota tūkstančiai Veikėjų ir veidų
tekste bei iliustracijose, aprašyti Amerikos lietuvių rūpesčiai savo
tėvų kraštui Amerikos ir tarptautinių įvykių fone. Skaitydamas
rasi save, savo brolį, tėvą, dėdę, kaimyną ar Sibire kenčiančio
brolio ar sesers lietuvio baisą. Užsakyk ar užsisakyk šių švenčių
proga.
Knyga gaunama DRAUGE, pas ALT skyrių valdybas arba

2533 West 71 st St.
Tel. GRovehill 6-2345*6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3*2108*09
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
—

4LT Centro įstaigoje, 2606 W. 63 St., Chicago, UI. 60629. Tel.
778-6900. Kaina $10.00

E U DE I K I S
NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Laidotuvių Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios:
4330 South California Avenue

Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane
\

ANTROJI
...
K

BANGA
'jį ’
*•"''<*' T’

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

Apie šį romaną rašo:

4605-07 South Hermitage Avenue

“O. Nendrė lengvu stiliumi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį auikštų idealų, giliai religingą, suprantantį so
cialinius reikalus” (Darbininkas, 1970, 73 nr.).
“O. Nendrės pasakojimas apie tai yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių” (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.).

Knyga gaunama “DRAUGE” ir pas platintojus.
Kaina $3.50.

Telefonas YArds 7-1741-2
■V

> LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ff

Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE
Tel. VIirginia 7-6672
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southwest Highivay, Palos Hills, III.
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS

MES TEBEMOKAM
6% už 2 Metu
Certifikatus

• Dail. Bronė Jameikienė Ha
vajų salų meno parodoje. Hava
(Minimum $5,000)
jų salose gyvenanti ir Honolulu
Meno akademijoje dirbanti žino 5% % už 1 METŲ CERTIFIKATUS (Minimum $1,000
ma mūsų dailininkė Bronė Ja-i
Open Mon. 9-8; Tues Thurs Fri 9-5; Sat. 9-1: Closed Wed
meikienė dalyvavo ir didžiojoje,
metinėje Havajų dailininkų me SAINT
1447 So. 49th Court
no pagodoje Honolulu mieste.
Cicero, III. 60650
Kiekvieną rudenį ši paroda yra
ANTHONY
TEL. — 656-0336
pats didžiausias kultūrinio po
Josepb F. Gribauskas.
SAVINGS
būdžio įvykis Havajų salose. Iš,
Executive Secretary
parodai pateiktų 800 darbų vie-l

4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PRILUPS
3307 S. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

TeL YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.

TeL YArds 7-1138-39

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

■fci-

Tel OLympic 2-1003

'i

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

REDAGUOJA JCRATft JASAITYTA 6922 S OAKi.EY AVĖ., CHICAGO, ILLLINOIS 60636

šeštadienis, 1972 m, gruodžio mėn. 30 d.

valdyba vėl susidaro iš energin
gų veikėjų Clevelande ir Pittsburghe. Centro valdyba buvo iš
rinkta suvažiavime su teise pasi
skirstyti pareigas vėliau. Savai
tei po suvažiavimo praėjus, Cent
ro valdyba pasiskirstė šitaip:
I Rimas Aukštuolis — pirminin! kas,, Vytautas Zagarskas — vice
pirmininkas, sekretorės — Mai ryte Idzelytė ir Regina Pliodžinškaitė, Alvydas Narbutaitis —
i
įždininkas, Gintas Taoras, iš
Pittsburgho, ir Ramūnas Švar
cas — nariai.
Prašome v isais reikalais kreip
tis j Rimą Aukštuolį, 25230
Chardon Rd., Richmond Heights,
Ohio, 44123, Tel. (216) 481-9928,
arba į Vytautą Zagarską, 1805$
Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119,
tel. (216) 481-1562.

Kun. K. Pugevičiaus ŠALSS
suvažiavimui skirtą paskaitą
“Prikelkime miegantį milžiną”
skaitykite šios dienos “Draugo”
kultūrinio priedo pirmame pus
lapyje.
Lietuvių suvažiavimo svarbiausias darbas mo dalyvius ir svečius savo dai-

Rita Valentaitė, lllinois universiteto studentė ir BPU! narė informuoja kitataučius studentus apie Lietuvos
šiandieninę situaciją.
Nuotr. A. Grybausko

Šiaurės Amerikos
studentų sąjungos 22-ras visuoti- buvo statuto papildymas, ir todėl ■ nomis. Tą vakarą, kaip ir kitais,
nis suvažiavimas, be abejo, bus darbo posėdžiai buvo ypatingai ’buvo linksmi šokiai.
minimas lietuvių išeivijos istori- svarbūs ir užėmė daugiausia lai-1 Per visą suvažiavimą velkė ii'
Dar šių metų gruodžio mėn. vieniems baltams iš kitų ir papil kitų universitetų baltų grupėmis
joje, kaip duodantis lietuvių stu- ko programoje
lietuviškų knygų kioskas.
ir su kitomis bendrų interesų or
8
—
9 dienomis lllinois universi-! dyti žinias vieniems apie kitus.
dentų veiklai keletą naujų veiki- šeštadienį Romas Sakadolskis Tur būt, daugiausia kontrover
tete,
Urbanoje,
susiorganizavęs
3. Išnešti į mases problemas, ganizacijomis.
mo tikslų,, kur ie gali padaryti1 dėstė savo įspūdžius iš II Pasau- sijos sukėlė Jono Meko dalyvaBALTIC PEOPLES UNIONf
BALTIC PEOPLES UNION su liečiančias baltų brolius po didstudentų sąjungą efektyvesne lio Lietuvių jaunimo kongreso, ' vimas suvažiavime. Bet, deja, tie,
Didžiuojasi
savų tautų kultūra,
ruošė
Pabaltijo
kultūros
paredą.
rusių imperialistų
kvislingine
bendroje visuomenėje.
kuriam jis vadovavo, o vakare kurie stipriausiai protestavo, pa
tiki
į
visų
tautų
lygybę ir reika
Proga
buvo
“
Intemational
Tą efektyvumą bus galima pa VLIKo ir ALTos atstovai atsa tys suvažiavime nebuvo ir ne
valdžia.
lauja
laisvės
visoms
tautoms da
Fair
”
,
kuri
yra
universiteto
ruo

matuoti tik po kelių mėnesių, kinėjo į studentų klausimus. Dr. matė, kas iš tikrųjų sudarė Jono
4. Analizuoti jaunųjų baltų bar!
šiama
kasmet,
sudarant
progą
vi

kada rezoliucijų komisijos pa- Kęstutis Valiūnas, VUKo pirmi Meko reiškimąsi suvažiavimo I. Tikslai:
rolę ir identiteto prasmę Vakarų
siūlymu bus suredaguoti ir įvyk ninkas, dr. Šidlauskas ir dr. Va programoj. Jo filmą “Reminis- a. Skatinti kultūrinę ir visuo so pasaulio tautų studentams pa pasaulyje.
BALTIC PEOPLES UNIONI
dyti sąjungos statuto papildy laitis pabrėžė studentų svarbą censes of a Joumey to Lithua meninę veiklą universitetuose, bendrauti, parodyti vieni kitiems
5. Palaikyti solidarumą tarp LAIKINAS ADR YRA: 503 Ba
mai. Bet, žvelgiant į visokias kri lietuvių veikloje ir bendrais nia” kiekvienas galėjo aptarti, kuriuose yra lietuvių bei lietuvių savo tautų kultūrines apraiškas. savęs universitete.
laikina sadresas yra: 503 Bash
tikas, kurios matėsi spaudoje bruožais skatino visas organiza žiūrėdamas iš meniško ir tech reikalais besidominčių asmenų. BPU energingai bei nedvipras
miškai
surengė
patraukliausią
pa

6.
Palaikyti
svarbius
ryšius
su
CourtChampaign,
UI., 61820.
pr ieš suvažiavimą, įdomu ir džiu cijas bendradarbiauti. Dr. K. Va niško taško. Bet tie, kurie ieško b. Rūpintis studentams studi
gu, kad Šiaurės Amerikos Lietu liūnas buvo ir atvežęs netikėtus jo čia propagandos ar kokio nors javimo galimybių sudarymu bei rodą, rodančią 372 eksponatus,
vių studentų sąjunga veikia ir svečius, advokatą Zigmą ir dak “parsidavimo", būtų labai nusi sąlygų pagerinimu, juos infor kurių vertė siekė per 10,000 dol.
rūpinasi studentų reikalais ir tarę Butkus, kurie prieš keletą vylę. --------------Jei kas žiūrėjo
į tą filmąT muojant ir organizuojant medžia N. ir J. Vazneliai, savininkai
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tuvių studentų veiklą universite vos.. Advokatas Butkus nefor- eiti išvados., kad ten propagan- c. Skatinti lietuvių studentų 2501 W. 71st St., Chicago 111..
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IV. Rekomendacijos
tik pakvietė šaunius šokėjus gast studenčių rankų paliesta, pasikei
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Dr. J. Stukas savo paskaitoje
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Amerikos Lietuvių kongresą.
lionės išlaidoms.
ti baltom staltiesėm iš po kurių Rašto. Jaunės mergaitės padaina
tuviškais reikalais per vadinamą
b. Siūlome, kad Centro valdy
BALTIC PEOPLES UNION! protarpiais kyšojo šiaudo stiebe vo lietuviškų dainų. Moksleiviai,
“mass media” — radiją, laikraš
ba sudarytų sąrašą visų univer
lllinois Universitete yra studentų lis. Salę apšvietė iš žalumynų bei visada linksmiausiai
nusiteikę,
čius, Lietuvos Vyčius ir jo paties
sitetų laikraščių bei jų redakcijos
—profesorių — administratorių žvakučių padaryti papuošimai ir parengė vaidinimėlį, gilia minti
radijo programas New Jersey
adresų. Šis sąrašas būtų naudo
organizacija. Jai gali priklausyti, lietuviškais šiaudinukais išpuošta mi išreiškiantį Kalėdų nnuotaikos
valstijoje. Priminė, kad studen
jamas Centro valdybos, išsiuntikas tik nori. Siekiama:
dosnumą. Studentai prabilo par
eglutė.
tai yra lietuvių veiklos ateitis iš
nėjant informaciją (“press—reL Atstovauti interesams uni
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įspūdingos, taiklios, jungiančios. tiems, kurie už tautą kovoja ir
rint į eilę pastaruoju metu keltų
2. Forumų pavidale mokytis Atrodė, kad visi pajutome nuotai neturi progos bei sąlygų didžias
užuominų, raginant sąjungą vi
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sai užsidaryti.
Kūčios baigėsi Ateitininkų
tėmės, kad esame viena šeima, di-1
Ketvirtadienį kalbėjo studen
D. K.
viškus reikalus. Šiame darbe Cen dėlė, graži, pilna meilės vienas i himnu.
tų ir viso jaunimo mielas bičiu
tro valdyba palaikys glaudžius
lis, Pasaulio Lietuvių Bendruo
i ryšius su JAV ir Kanados LB
menės pirmininkas Stasys BarzKraštų valdybomis.
dukas.
c. Siūlome, kad būtų angažuo
Deja, dėl neišvengiamų tech
jamas! supažindinti universitetų
ninių kliūčių atstovas iš Statė
visuomenę su Lietuva, jos padėDepartmento negalėjo atvykti,
. timi ir lietuvių veikla. Pvz. Va
nes, anot jų įstaigos pareiškimo,
Dar šiandien menu tą ypatin- Į į metinę šventę stengiasi atsilansario 16-tos ar kitomis progomis
buvo išsiųstas į naujas pareigas
ruošti parodas, minėjimus, pasi gai gražų vakarą, kada snaigės kyti visi akademikai. Čia susitinužsienyje. Daug gilesnių implika
krito kaip žvaigždutės, švelniai ka pirmieji sąjūdžio nariai, susi
rodymus ir t. t.
cijų turėjo laiškas iš Jungtinių
užklodamos baltu patalėliu Chi tinka Vokietijos universitetuose
Tautų. Tos organizacijos parei
d. Siūlome, CV-hai angažuotis, cagos gatves, o į Jaunimo centro gavę spalvas, maišosi ir naujieji
gūnai atsisakė atsiųsti ką nors
■ kad universitetuose būtų randa- rūmus rinkosi skautai akademi kandidatai. Bet laimingiausi ir
kalbėti apie Pabaltijo kraštų rei
. ma medžiagos apie Lietuvą ir lie- kai ir jų svečiai. Tas gražus, ypa daugiausia šventėje
besišypsą
kalus, nes laikė tą problemą in
; tuvių veiklą.
tingas vakaras buvo š. m. gruo veidai, tai naujai gavusių korpo
tegraline Sovietų Sąjungos te
V.
džio mėn. 9 d. — Akademinio racijos spalvas veidai. Šiais me
ma ir rekomendavo kreiptis tie
Šis 22-L.S.S. suvažiavimas įga skautų sąjūdžio metinė šventė.
tais jų buvo net keturiolika. Taip
siai į Sovietų misiją.
Salėje sukinėjasi valdybos, pri ir jauti, kad jiems ta šventė šianšiaurės Amerikos Lietuvių studentų sąjungos suvažiavimo Clevelande akimirka, prieš renkant naują valdy lioja naują CV-bą tęsti pradėtą
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