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Atvirukai ir kubatūrinė pažanga 
okupuotoj Lietuvoje
Štai modernus paradoksas: re

tas išeivinis turistas, nuvažiavęs 
j Lietuvą, pamato Lietuvą.

“Jūs, amerikonai, mėgstate 
liuksusą. O čia, Vilniuje, gi su
telktas meno ir kultūros liuksu
sas. Tai ir džiaukitės Vilniumi”, 
— taip neseniai prasitarė vienas 
tarybinis pareigūnas, porinda
mas savo išmintį senyvai mote
riškei, labai norėjusiai pamaty
ti Utenos apylinkes, kur ji pra
leido auksinę vaikystę, kur pa
laidoti jos mylimieji tėveliai.

Ten jai važiuoti neleido. Pata
rė gerai įsigilinti į Vilniaus kul
tūrines atrakcijas ir pasigėrėti 
Trakų romantika. O po Utenas, 
Zarasus, Pal angas tegu sau 
trankosi tarybiniai turistai, at
vykę iš Leningrado, Charkovo, 
Maskvos, Voronežo... Jie, mat, 
lietuvių bičiuliai. Išvaduotojai. 
Tiesiog sunku supaisyti, kodėl 
juos išeiviai vadina okupantais.

Taigi mums keliauti po Lietu
vą draudžia. Mes savo gimtąjį 
kraštą daug plačiau pamatome 
iš tų blyškiaspalvių atvirukų, 
kuriuos mums prisiunčia gimi
nės ar draugai.

Pastaruoju laiku atvirukų 
leidimo ir spausdinimo technika 
lyg ir pagerėjo. Bet dar vis pasi
taiko viena kita ūkanotų vaiz
delių serija. Kai kur fotografi
jose bažnyčių bokštai rodomi 
kažkaip pakrypę, lyg būtų pa
statyti Pisos miesto architektų. 
Dar ir šiandien spalvų bei de
talių raiškumas toli gražu nepri
lygsta Vakarų tipografinei ko
kybei.

Bet tai mažmožiai. Mums 
brangus kiekvienas Lietuvos 
vaizdas. Džiaugiamės pamatę 
Dotnuvos akademijos rūmus, ar 
tiltą per Nevėžį, ar Babėnų šilą, 
Beržoro ežerą, ar Nidos mieste
lį, kelio vingį, kaimo kryžių. Yra 
daug nuostabių dalykų.

Na, o kaip naujausioji staty
ba? Nieko sau. Pasitaiko sko
ningų projektų. Tačiau atviru
kuose toji statyba kažkodėl pra
sikiša su visa tarybinio cemento 
našta. Tenykščiai valdonai susi

riesdami stengiasi įrodyti, kaip 
auga Lietuvos miestai, kyla Žir

mūnai, Lazdynai, dygsta Lenino 
paminklai. Taip ir girdi iš tų se
rijinių vaizdelių pompastišką 
šūksnį: “Mes didžiuojamės so
cialistine pažanga”.

Didžiuokitės, kiek tik rūpes
tingoji partija pageidauja. Bet 
nedarykite iš gražiosios Lietu
vos kubatūrinio cirko. Nepavers
kite spalvingų pakrančių blok- 
hauziniais skruzdėlynais. Dėl 
butų stokos, suprantama, didžiu
lės gyvenvietės ir visokie nar- 
veliniai pastatai laikinai yra rei
kalingi. Tačiau tokia statyba di
džiuotis neverta. Ji yra tik bė
dos .padiktuotas procesas.

Tuo tarpu maskvinės pašto 
galvos net Vilniaus, kaip sosti
nės,, 650 metų jubiliejui išleido 
pašto ženklą, kur Gedimino pilis 
rodoma tik šių naujų statybų fo
ne, lyg čia būtų minima ne goti
ką, renesansą, klasiką ir baroką 
išgyvenusios sostinės šimtme
čiai, bet kokių Elektrėnų de
šimtmetis. Tačiau argi galima 
ieškoti šitokiu atveju maskvinė- 
se galvose logikos, ypač jeigu 
dar liečiama okupuoto krašto — 
Lietuvos istorija.

Vienodų statinių gretos darko 
gamtovaizdžio grožį. Nedaro 
įspūdžio net išgarsinti Vilniaus 
Žirmūnai, išsikeroję už svajingo 
Gedimino kalno. O ką sakyti 
apie neskoningus keturaukščius 
blokhauzus Šiauliuose Vilniaus 
gatvėje, arba apie tas vaiduok
liškas dėžes Kėdainiuose prie 
skaidraus Nevėžio.

Šių laikų psichologai bei so
ciologai neigiamai atsiliepia apie 
masines gyvenvietes. Šeimų su- 
kimšimas kenkia nervų sistemai. 
Kenkia šeimų vienybei. Kenkia 
visuomeninei gerovei. Atskira 
šeima laimingiau gyvena priva
čiame namely, su savo kiemu, 
daržu, sodeliu.

Amerikoje prieš keletą metų 
vienur kitur buvo mėginta nepa
siturinčioms šeimoms statyti 
milžiniškus butų junginius, su 
visais moderniais įrengimais. Iš
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1.

Pokalbis P. Teilhard de Chardin 
reikalu mūsų spaudoje jau įsisiūba
vo. Nuo 1964 metų, kuriais, jei ne
klystu, pasirodė pirmieji šiuo klau
simu straipsniai, ištisa eilė mąsty
tojų įvairiomis progomis teikė mum 
čia Teilhardo pažiūrų santraukos, 
čia jų aiškinimo, čia kritikos, čia 
gynimo: V. Bagdanavičius, P. Celie- 
šius, L. Dambriūnas, L. Gižinskas, 
J. Jakštas, J. Kubilius, A. Maceina, 
J. Mačernis, A. Paškus, A. Prakapas, 
V. Rugis, G. Valančius, T. Žiūrai
tis — štai reta autorių gausybė 
tuo pačiu dalyku. Jau beveik išti
sas dešimtmetis, kai sklaidome vie
ną teoriją kaip pasaulio evoliucijos 
“filosofinę ir teologinę interpretaci
ją” (Paškus II, 17, 1; žr. santrum
pos). Ir reikia tik sveikinti šį dėme
sį, nes jis rodo, kad mūsų pačių 
vargai vargeliai nėra dar tiek mūsų 
paglemžę, jog nebeturėtume nei | 

noro, nei jėgos pasidairyti pasauli
nių problemų plotuose.

Ar šis “lietuviškosios raštijos dė
mesys Pierre Teilhard de Chardin 
buvo gerokai pavėluotas” (Paškus 
II, t. p.)? Kalendoriškai — taip: ki
tos tautos lukštinėja Teilhardą jau 
daugiau, negu du dešimtmečiai. Es
miškai — ne: vėluodamiesi, mes iš
vengėme ano nekritinio susižavėji
mo, “nelaisvo nuo perdėjimų bei 
fanatizmo” (N. A. Luyten), kuris 
Teilhardą buvo pavertęs 20 amžiaus 
šv. Tomu, nepakeičiamu Krikščio
nybės perprasmintoju, žmonijos at
eities pranašu, mokslo ir religijos 
jungėju... Šio susižavėjimo atoaidžių 
kartais girdėti dar ir mūsų pokal
byje: “Vargu ar šiandien yra geres
nis nuodelis krikščionim intelektua
lam (mokslo žmonėm) kaip Teil
hardas” (Paškus II, 18, 5). Bet tai 

jau daugiau ar mažiau praeities da
lykas. N. A. Luytenas OP, gamtos

filosofijos ir antropologijos profeso
rius Fribourgo (Šveicarijoje) u-te, 
liudija, kad šiandien “nemaža net ir 
tų, kurie buvo Teilhardu susižavė

ję, atsuka jam nugarą ir jaučiasi 
jo apgauti” (Civ, 438); “knygyni- 
ninkai, pirmiau darę puikų biznį 
Teilhardo veikalais ar raštais apie 
jį, dabar vos pajėgia nusikratyti šio
mis knygomis” (Civ, 437). Luyte
nas džiaugiasi, kad anas “neobjekty
viai pagreitintas (forciert) susižavė
jimas Teilhardu atslūgo” (t. p.), 
nes tik “tuo būdu darosi galima aiš
kiau bei vienprasmiškiau suvoki ir 
įvertini tikrą jo reikalą” (t. p.). 
Tai savo metu teigė ir šių laiškų 
autorius, pastebėdamas, kad “Teil
hardo minčių gulstinis dėstymas... 
temdo bei apsunkina jo teorijos 
stulpų statmeninį išryškinimą” 
(DDK, 199). Todėl sava kritika 
(plg. DDK 217-2^4) jis ir mėgino, 
A. Paškaus žodžiais tariant, perkel
ti “Teilhardo klausimą į filosofinę 
plotmę” (Paškus II, 17, 1) ir tuo 
nukreipti mūsų dėmesį nuo madi
nio žavėjimosi j pagrindinius šio 
klausimo pradus.

Nūnai, pasisakius kritikos kriti

to sumanymo nieko gero neišėjo. 
Dangoraižinės butų kolonijos 
tapo nusikaltimų ir kivirčų židi
niais. Taikingos šeimos vengė 
keltis į tokius butus. Valdžiai 
prisėjo neapgyventus namus net 
vienur kitur susprogdinti. Ir ne
girdėjau, kad amerikiečiai tuos 
blokhauzus būtų pasauliui de
monstravę atvirukuose.

Reikia tikėtis, kad kubatūros 
krizė Lietuvoje ilgainiui bus nu
galėta (ji būtų buvusi nugalėta 
prieš dešimtį metų, jei rusai bū
tų išsinešdinę iš mūsų krašto). 
Kai bus pereita prie individua
lių namelių statybos, tada atvi
ručių vaizdeliuose tikriausiai ne
bus rodomi tie kubatūros “ste
buklai". Be abejo, tada gal tu
ristai galės aplankyti ir kiek
vieną Lietuvos kampelį. Be var
žymų? Laisvai?

Taip — be varžymų, be ant
spauduotų popiergalių, parašų, 
be pataikavimo valdžios tijū
nams.

Ar tokia pažanga įmanoma? 
Tik tuomet, kai Lietuva bus lais
va ir nepriklausoma.

Pr. V. Rudenio grafika Nuotraauka K. A.

kam, autorius norėtų dar syk, pra
bilti, tačiau ne tiek polemizuoda
mas tiesiog — polemika paprastai 
esti pokalbio karstas, — kiek kal

bėdamasis toliau, kad nutiestų 
bendrąsias Teilhardo pažiūrų lini
jas, kurių šviesoje turėtų paaiškė
ti du dalykai: 1. ar “Didžiųjų da
barties klausimų” kritika iš tikro 
yra Teilhardo pažiūrų nesupratimo 
vaisius, kaip ją aiškina A. Paškus 
(plg. Paškus I ir Paškus II), ir to
dėl tik dvikova su vėjo malūnais, o 
ne su pačiu Teilhardu; 2. ar Teilhar
do šalininkai iš tikro gina autenti- 

nę jo teoriją, o ne savo pačių įvaiz
džius. Mat, nesuprasti kurios nors 
teorijos gali ne tik jos kritikas, bet 
ir jos apologetas: nė vienas čia nė
ra saugus. Mažutis pavyzdys. A. 
Paškus sako: visi sutinka, kad 
“krikščioniškoji kūrimo samprata 
yra atremta į nebūtį. Sutinka su 
tuo ir pats Teilhard” (Paškus I, 2, 
67). Tuo tarpu Teilhardas apie ne
būtį sako: “Grynas niekis yra tuš

čia sąvoka, tai psėudoidėja” (Lex 
II, 197). Pripažįsta tad Teilhardas 
niekį kaip būties stoką ar nepripa
žįsta? O nuo atsakymo j šį klausi

mą priklauso visa kūrimo samprata 
Teilhardo teorijoje ir jos krikščio
niškasis ar nekrikščioniškasis pobū
dis. Susidaro įspūdis, kad Teilhar

do šalininkai per mažai remiasi jo 
paties tekstais ir per maža juos in
terpretuoja, pasitenkindami atpasa
koję pačias mintis taip, jog jos su
tiktų su jų siekiniais, štai kodėl 
Teilhardo teorįjos autentiškumas jo 
šalininkų lūpose ir darosi įtartinas.

Aplinkui tris klausimus norėtų 
autorius sutelkti šiuos laiškus: 1. 
kuo būdinga yra Teilhardo mintis, 
2. koks yra evoliucijos santykis su 
pasaulio dabartimi ir 3. ar žmonijos 
istorija iš tikro yra evoliucija. Au
torius čia nebekartos to, ką yra dės
tęs “Didžiuosiuose dabarties klausi
muose” Teilhardo reikalu. Čia jis 
mėgins anas mintis tik papildyti ir 
kai kur gal pratęsti. Kritines gi Teil
hardo gynėjų pastabas jis įterps 
atitinkamose savo laiškų vietose, 
parodydamas tuo jų tiesą ar netie
są: radusi organišką vietą visumo
je, kritinė pastaba savaime atsklei
džia savo vertę.

Vietai pataupyti bus šiuose laiškuose

vartojamos tokios santrumpos:

Briefwechsel = Maurice Blondel •— 
P. Teilhard de Chardin, Briefwech- 

sel (išleista ir komentuojama H. de 
Lubac), Mūnchen 1967.

Civ = Norbert A Luyten, OP, Die 
Botschaft Teilhards an unsere Zeit, 
“Civitas”. Monatschrift dės Schvvei- 
zerischen Studentenvereins, 1973, 
nr. 7, p. 437-45.

Crespy = Georgės Crespy, Das the- 
ologische Denken Teilhard de 
Chardins, Stuttgart 1963.

DDK = Antanas Maceina, Didieji da
barties klausimai, Chicago 1971.

Entstehung = P. Teilhard de Char
din, Entstehung dės Menchen (Le 
groupe zoologiųue humain), Mūn
chen 1961.

Geheimnis = P. Teilhard de Chardin, 
Geheimnis und Verheissung der Er- 

de. Reisebriefe 1923-39, Mūnchen 
1958.

Les = Adolf Haas SJ, Teilhard de 
Chardin - Lerikon. Grundbegriffe, 
Erlauterungen, Texte, Freiburg/Br. 

1971, 2 t
Lobgesang = P. Teilhard de Chardin, 

Lobgesang dės Alis (Hymne de 
l’Univers), Freiburg/Br. 1964.

Lubac = Henri de Lubac SJ, La 
pensėe religieuse du Pėrė Teilhard 
de Chardin, Paris 1962.

Melsen = Andreas G. M. van Melsen, 
Evolution und Philosophie, Koln
1966.

Mensch = P. Teilhard de Chardin,
Der Mensch im Kosmos (Le phėno- 
mėne humain), Mūnchen 1959.

Paškus I = Antanas Paškus, Teilhardo 
Krikščionybė, “Aidai” 1972, nr. 9 
ir 1973 nr. 1-3.

Poškus 11 = Altanas Paškus, Maceinos 
ir Teilhardo dvikova dabarties 
krikščionio akyse, “Draugas” 1973, 
nr. 100 (17), 2 d. ir nr. 106 (18), 
2 d.

Pilger = P. Teilhard de Chardin, Pil- 
ger der Zukunft. Neue Reisebriefe 
1939-55, Mūnchen 1962.

Rabut = Olivier A. Rabut OP, Dia- 
logue avec Teilhard de Chardin, 
Paris 1958.

Smulders — Pierre Smulders, Theolo- 
gie und Evolution, Essen 1963.

Viallet = Franęois - Albert Viallet, 
Zwischen Alfa und Omega. Teil
hard de Chardin, N'ūrnberg 1958.

Werke = P. Teilhard de Charadins 
Werke, Freiburg/Br. 1961-70, 9 t 

Zanta = P. Teilhard de Chardin, Brie- 
fe an Lėontine Zanta, Freiburg/Br.
1967.

2.

Svarstant bet kurią teoriją, reikia 
visų pirma pasiklausti, kokio pobū
džio yra tie raštai, kuriais ši teori
ja remiasi, nes nuo to priklauso ne 
tik jos tikslumas, bet kartais net ir 
jos esmė. Kodėl, pavyzdžiui, mes 
negalime šiandien nieko visiškai 
tikro pasakyti apie Heraklitą? To
dėl, kad neturime jokių jo paties 
raštų, o tik jo minčių nuotrupas 
kitų autorių veikaluose. Surankio

jus šias nuotrupas ir jas susistemi
nus, susidaro, be abejo, Heraklito 
dinaminės pasaulio sampratos vaiz
das. Tačiau kas gali laiduoti, kad ta 
ar kita mintis (sakysime: “karas yra 
visų daiktų tėvas”) yra buvusi 
tinkamai suprasta ir padoriai per
teikta? Tas pat yra ir su Duns Sco- 
to veikalais, kurių nevienas ne jo 
paties rašytas, bet sudarytas iš jo 
klausytojų užrašų, o šie, kaip pa
tyrimas rodo, yra reikalingi didžiai 
atsargaus naudojimo. Tas pat yra ir 
su Nietzshės veikalais, kurių “Wil- 
le zur Macht” yra buvęs jo sesers 
stipriai “pataisytas”, taip kad tik 
prieš keletą metų, pasibaigus įpė
dinių paveldėjimo teisei, galėjo būti 
paruoštas kritinis šių raštų leidi
mas. Tai primename todėl, kad pa- • 
našus likimas yra ištikęs ir Teilhar
do veikalus.

Popiežiaujant Jonui XXIII, šiam 
plačių pažiūrų ir didžios dvasios 
žmogui, anuometinė Congregatio S. 
Officiii paskelbė 1962 m. birž. 30 d. 

naują įspėjimą (monitum), esą

(Nukelta | 2 pal.)
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TEILHARDO 
RAŠTŲ LIKIMAS

iltimi 117 .
tuosius musų am-

Atkelta iŠ 1 psl.
Teilhardo veikalus reikia skaityti 

kritiškai, “nes yra pakankamai aiš
ku, kad minėti veikalai knibždėte 

knibžda dviprasmybių ir net rimtų 
klaidų, jog jos pažeidžia katalikiš
kąjį mokslą — Quia satis patet prae- 
fata opera talibus scatertį abigįuita- 
tibus irrimo etiam gravibus errori- 
bus, ut catholicam doetrinam of- 
fendant”. Tai nėra pasmerkimas ar 
uždraudimas. Tai tik įspėjimas bei 
nurodyipas, kad Teilhardo mintis 
anaiptol nėra savąime aiški ir kad 

jo raštai negali būti prilipti kaip 
krikščioniškasis vadovas dabarties 
maišatyje. Teilhardas buvo, tebėra 

ir, atrodo, liks klausimas, o ne at- 

sakymas j didžu"— 
žiaus rūpesčius r— net ir į tą pačią 
evoliucijos problemą, kaip matysime 
vėliau. Ūžta j per drąsu būtų teigti, 
esą “jo sintezės reniuose atsisklei

džia didesni tįkėjimo turtai, o ypač 

gamtas mokslais pagrįstas pąsąulė- 
vaizdis įsijungia j vieną didingą 
krikščioniškosios mistikos viziją” 
(Paškus I 3, 101). Kažin ar tik nė 
y.,1 Ji , ivo
dėl šio įsijungimo ir bąvo išleistas 
anas kongregacijos monitum? s

Šiuo klausįmu kaip tik ir paliečia- 
ihe Teilhardo raštų kilmę arba, jo 
paties pamėgtais naujadarais kal

bant, jo ‘literogenezę’.
Teilhardas nebuvo tik kūjelio ir 

kastuvėlio žmogus, nors ir nęšiojosi 

juos nuolatos su savimi, kad pake
liui' padaužytų uolenas ar pakaps- 

tinėtų žemės sluoksnius. Jis buvo 
kartu ir plunksnos Žmogus: jo raš
tų turime jau keliolika tomų: jų 

bus, be abejo, ir daugiau. Tačiau 
kaip jie yra atsiradę? Nė vienas ra
šantysis nerašo tik sau pačiam. Ne- 
raŠž tik sau nė Teilhardas. Viena
me laiške iš Kinijos ,(1926.XI.7) sa

vo giminaitei Čiaudo Aragonnes jis 
šitaip apibūdina literarinius savo 
norus, sumanęs parašyti “Le milieu 
divin”: “Aš tikrai norėčiau ‘pralįsti* 
(pro cenzūrą, Mc.) ir būti skaito^- 

mas. Jei man pasisektų būti išspaus
dintam, tai, man rodos, būtų dėl 
to dviguba nauda: visų pirma pa- 
skleisčiaus idėjų, kurios, kaip tikiu, 

daugelį padarytų laisvus; antra, 
gaučiau savai pastangai savotišką 
Bažnyčios pritarimą” (Geheimnis, 
107). Paskleisti savas idėjas Teil

hardui pasisekė: gyvam esant, tie
sa, dar tik iš dalies, o mirus — jau 
pasauliniu mastu. Laimėti Bažny

čios pritarimą betgi jam nepasisekė 
ligi pat šiol.

Kelią šiai pastarajai nesėkmei pa
stojo jo paties ordinas. Jeigu tikė
sime G. Valančiui, kad “jėzuitų or
dinas buvo ir tebėra vienas moky
čiausių ir smagėningiausių” 
(“Laiškai lietuviam”, 1973, 3, 90), 
tai kaip tik šis mokyčiausias ordi

nas ir nedavė leidimo Teilhardo 
raštam spausdinti, išskyrus keletą 
specialių gamtamokslinių straips

nių. Mat, — tai tinka visom vie
nuolijom — rašąs vienuolis visų 

pirma turi gauti savos vyresnybes 
sutikimą, jei nori šiuos raštus skelb
ti viešumoje, o tik paskui bažnyti

nę aprobatą. Ir štai, šio pradinio 
leidimo Teilhardas iš savo ordino 

negavo, visą gyvenimą. Ne Roma, 
t. y. Vatikanas, čia buvo lemiantis 
veiksnys, bet jėzuitų vyresnybė. Jei 

Teilhardas savo laiškuose ir mini 

Romą, tai jis turi čia galvoje ne Va
tikaną, o Romoje esantį jėzuitų ge- 

neralatą kaip paskutinę instanciją 
anam pradiniam leidimui duoti.

Šią instanciją Teilhardas klabeno 
nuolatos. Minėtai savo giminaitei 
jis sykį praneša iš Pekino (1940. 
Xn.ll): “Prieš dešimtį dienų pa
rašiau generaliniam vikarui (savo 
ordino, Mc.), painformuodamas jį 
apie savo knygą (“Le phenomene 
humain”, Mc.) ir jos pataisas... Gal 

Romoje sutiks, kad aš pats pasiro- 
dyčiau” (Pilger, 50). Bet jėzuitų 
vyresnybė nesutiko, neduodama 
Teilhardui nė tuo pačiu metu pra
šyto leidimo dalyvauti 1941 m. 
New Yorke rengiamame “Mokslo ir 
religijos” kongrese (plg. Pilger, 60), 
kur, kaip Teilhardas rašo, “gamti

f
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šv. Onoš, Bernardinų ir Šv. Mykolo balnyčių ansamblis Vilniaus senamiestyje.

ninkai, filosofai fr teologai jau ant
rą sykį renkasi susitarti dėl pagrin
dų žmogiškajam Credo, kuris tu
rėtų gelbėti laisvę ir asmens vertę” 
(Pilger, 50). Šiam kongresui Teil
hardas galėjo pasiųsti tik raštinį 
pranešimą (plg. Pilger, 51).

Vis dėlto 1948 m. pavyko Teil
hardui keliauti Romon pasikalbėtų 
dėl savo raštų ir dėl jam pasiūly
tos profesūros College de France. 
Čia aš esu, rašo jis anai giminaitei 
iš Romos (1948. X. 7), apgyvendin
tas generalate, specialiai rašytojam 
skirtame namų sparne... Priėmimas 
labai draugiškas” (Pilger, 82-83). 
O po trejetas savaičių savo draugui 
II. Breuil: “Kadangi College aė 

France, man grįžus iš New Yorko, 

nuoširdžiai pažadėjo man esančią 
laisvą katedrą (šiuo atveju ji butų 
skirta proistorei), tai' tėvelis Gene
rolas ryžosi pasikviesti mane, kad 
pasikalbėtų su rųanimi apie šį 
College klausimą, apie galimą ma- 
Įno knygos leidimą (prieš dešimtį 
metų parašiau apie ‘Žmogiškąjį fe

nomeną’) ir kad sutvarkytų apskri
tai mano padėtį (paskaitos, raštai 
ir k.). Tačiau dar nieko nėra nu
spręsta” (Pilger, 85-86). Ir nebuvo 
nieko nuspręsta. Tėvelis Generolas 
patarė Teilhardui katedros neimti, o 
dėl raštų skelbimo sakėsi pranešiąs 

ivėliau. Šio pranešimo Teilhardas. 
'niekai nesulaukė. Tąsai “Žmogiš-Į 

kasis fenomenas”, dėl kurio jis tiek 

vargo, jį vis taisinėdamas, kad įtik
tų cenzoriam (plg. Pilger, 86; vė

liau ąp ie tai kiek plačiau), išėjo tik 
po Teilhardo mirties 1955 metais, 

tuoj pat atsidauždamas į aštrią tri
jų jėzuitų kritiką žinomuose teolo
giniuose žurnaluose: G. Bosio “Ci- 

į vilta Cattolica” (Roma, 1955 m. 
gruodžio nr.), J. Villain “Etudes” 

(Paris 1955 m. gruodžio nr.) ir J. 
Gallot “Nouvelle Revue Theologi- 

|<nie”t (Louvain, 1956 vasario, nr-K 

Kai kas spėja, esą ši kritika buvusi 

“iš centro įtaigota, nors to ir ne
galima įrodyti” (L. Boros, “Wort 
und Wahrheit”, 1958, nr. 1, p. 22). 
Atsimenant betgi, kad vienuolis tu
ri gauti ordino pritarimą saviem 
raštam skelbti, nesunku suvokti, jog 
Šių trijų jėzuitų kritika buvo ne 
lcaš kita, kaip tęsinys ankstesnio jų 

ordino nusistatymo Teilhardo min
ties atžvilgiu.

Betgi garsusis Louvaino filosofi
jos profesorius J. Marėchal (1878-

1944), studijavęs gamtos mokslus ir 

juos baigęs daktaro laipsniu, — 
kaip jis žiūrėjo j Teilhardo teoriją? 
Teilhardas yra Jam nevieną savo 
raitą davęs skaityti, ir Marėchalis 
yra Teilhardui — tai sako Jis pats 
— parašęs nemaža “ilgų bei malo
nių išvedžiojimų” (Briefwechsel, 
124; plg. Geheimnis, 205). Tačiau 
Teilhardas nusiminęs priduria: 
“Svarbiausiuose punktuose jis man 
priešinasi” (Briefwechsel, 124). 
Teilhardui atrodo, esą šis priešini
masis kyląs iš to, kad Marėchalio 
“filosofija stovi dar per toli nuo jo 
teologijos ir mistikos” (tį. p.). Ma

rėchalis interpretavo Teilhardo evo

liucinę teoriją augustiniškai, bū
tent, kaip medžiagoje esančių “ra- 
tiones seminales” išsiskleidimą, ir 
šia prasme laikė jo teoriją suderi
namą su Krikščionybe (plg. Lubac, 
362). Bet ar Teilhardo evoliucinė 

teorija iš tikro yra augustiniška? A 
PaŠkus tat paneigtų' (plg. PaŠkus I, 

1, 15-19), kaip tai paneigia ir G. 
Crespy, specialiai šį klausimą tyri

nėjęs ir, remdamasis E. Gilsonu, 

priėjęs išvados, kad “Teilhardo pa
žiūra anaiptol perą pažiūra' Hippo- 

no vyskupo” (Crespy, 185), kadan

gi “rationes seminales” kaip tik tu
rinčios patvirtinti? esą Dievas visa 

sukūrė iŠ sylcio — “omhia creavit 
simuį” (Crespy,’ 189^, ir kad todėl 

jos esančios kaip tik statinės pasau
lio sampratos padarai (plg. Crespy, 
191): Augustino evoliucija yra ku
riančiosios evoliucijos priešingybė” 
(E. Gilson, cit. Crespy, 186). Bet 
jeigu taip, tuomet Marėchalis Teil
hardo nesuprato...

3.

• mano kalčių sąrašas jau perpildy- 

■ tas” (Zanta, 107).
' Tiesa, Teilhardas pajėgė išsiug

dyti jausmo, kad “priekabi ordino 
elgsena” jį “tik mažai tepaliečia”, 
nes visa tai “atrodo juokinga, paly
ginus su didžiosiomis, pasaulio rea
lybėmis” (Zanta, 96). Tačiau tai 
anaiptol nereiškia, kad ši ordino 
elgsena Jo atžvilgiu nebuvo Teilhar

dui skaudi. Jis pats prisipažįsta, esą 
jį “erzina, kad Romoje nemėgina
ma paregėti, kiek statomojo bei sau
gojamojo prado esama mano, pa
stangose” (Zanta, 45). Todėl jau 
1926 m. jam kilo mintis pačiam 
vykti į Romos generąlątą — “ne 
virve ant kaklo (čia Teilhardas turi 

galvoje vokiečių karaliaus Henriko 
VII kelionę Canosson 1077 m.,
Mc.), bet kad kompetentingom įs
taigom išaiškinčiau, į kokios rūšies 
skelbimą jaučiuos esąs lenkiamas ir 

kokiu būdu mėginu suprasti žmo
nių kalbą ir ja kalbėti žmonėm, ku- 
dr miiųr vi,t tąjpjygim .
pe mūrų yra taip lygiai. tolimi, 
kaip ir kiniečiai, užtat įdomesni, ne
gu šie. Kad tik man būtų. tepta 

jiem kalbėti!” (Zanta, 45). Teilhar
do draugas C. Bonneville, Lyono 
provinciolas, atkalbinėjo jį nuo to
kio žygio Romon, todėl Teilhardas 
pajudėjo, kaip sakyta, tik 1948 m. 
paties jėzuitų Generolo kviečiąmas. 
Bet ir iš šio asmeninio susitikimo 
nieko neišėjo. Ordinas buvo ir liko 
nenuolaidus.

Į & vis dėlto yra savotiškai nuo

stabu, kad pats Teilhardas ordino 

nenuolaidumo, trukusio juk dešimt
mečius, nesvarstė, į jo esmę nesigi
lino ir jo prasmės neieškojo. Tiesa, 
jis pakluso savai vyresnybei draus
mės atžvilgiu, bet jis nesiėmė šio 
nenuolaidumo akivaizdoje permąs
tyti savos teorijos. Jam atrodė, kad 
jo sankirtis su ordinu yra “ginčas 
dėl žodžių, sukeltas tokių žmonių, 
kurie nesuvokia tikros ginčo esmės” 
(Zanta, 45). O tai buvo aiškiai per 
maža. Jeigu Teilhardas būtų kiek 
dėmesingiau pažvelgęs į savo bend

raamžio ir bendrabrolio J. Marė
chalio padėtį, būtų nesunkiai pama
tęs, kad tarp jo ir Marėchalio esama 
gana aukštos lygiagretės, nors ordino 
nusistatymas juodviejų atžvilgiu vi
siškai kitoks.

Marėchalis rašė tuo pačiu metu 
kaip ir Teilhardas. Marėchalio pa-

Teilhardas galop įsitikino, kad or
dino pasitikėjimo jis neturi. Būda
mas Kinijoję, jis nuogąstauja savo 
pažįstamai Leontine Zanta (1929. 
VIII.23), esą Kinija galinti jam 

tapti nuolatine gyvenviete, o jis vis 
dėlto “nenorėtų atsisakyti savo sva

jones įsitvirtinti Paryžiuje. Bet tai 
priklauso nuo to, kaip toliau klos
tysis oficialūs mano santykiai su 
Roma (su jėzuitų generalatu, Mc.), 
ir aŠ tikrai bijau, kad niekados ne

beįstengsiu šia prasme atgauti sa
vos ‘nekaltybės’ ” (Zanta, 93). Ir 
lla«’$!Uau: “Negaliu įžvelgti, kaip , 

galėčiau sudaryti (su ordinu, Mc.) stanga pasirinkti Kanto filosofiją 
nuoširdžią taiką, nes atrodo, kad' “kertiniu akmeniu” (E. Simons) sa

viem svarstymam ir trancendentali- 
nes Kanto kategorijas jungti su šv. 
Tomu, kopiant šiomis kategorijo
mis ligi Absoliuto, buvo toks pat 
naujas bei drąsus žygis kaip ir 
Teilhardo pastanga jungti evoliuci
jos teoriją su teologija bei mistika 
ir evoliucijos laiptais kopų taip pat 
ligi Absoliuto. Abu mąstytojai buvo 
laužėjai dar neitų kelių; abu mė
gino naujųjų laikų pasekmes fi
losofijoje ir moksle organiškai sieti 

su praeities laimėjimais. Kodėl tad 
Marėchalis galėjo paskelbti savo 
raštus (plg. jo pagrindinį veikalą 

“Le point de depart de la meta- 
physiųue, Paris 1922 ir Lt., 5 to

mai), o Tpilhardas —ne? Atsimin
kime, kad Kanto filosofija buvo 

Bažnyčios taip lygiai griežtai at
mesta, kaip ir evoliucijos teoriją. 
Kodėl tad vienas ordino narys, 
jungdamas pasmerktą Kantą .. su 
išgarbintų šv. Tomu, nesutinka sa
vos vyresnybės pasipriešinimo, o 
kitas to paties ordino narys, jung

damas pasmerktą evoliucijos teorijų 
su galiojančia teologija iš tos pačios 
vyresnybės negauna leidimo nė vie
nam šios rūšies raštui? Tai klausi- 

t I 
mas iš tikro vertas dėmesio, norint 

suprasti jėzuitų nusistatymą nau
jų teorijų atžvilgiu. Ir reikia tik 
stebėtis, kad Teilhardui.savęs paly
ginimas su Marėchaliu neatėjo nė p 

galvą: jis murmėjo ir kentėjo, ta
čiau nesidairė aplinkui — net ir sa
vo ordino rėmuose.

O ar tik ne paties Teilhardo prie- 

( kaištas Marėchaliui, esą šiojo filo
sofija stovinti dar per toli nuo jo 
teologijos bei mistikos (plg. Brief- 
vvechsel, 124), nepaaiškina Teilhar

do raštų likimo? Ar evoliucinė jo 
teorija nestovi kartais jau per arti 
prie teologijos bei mistikos? Juk jei 
kuris nors mąstytojas mėgina gam
tamokslio teoriją įvesti į teologiją 
ir mistiką, tai jis turi labai kritiš
kai ir aiškiai išdėstyti šio įvedimo 

pobūdį, prasmę ir ribas. Ar šiuo at
žvilgiu Teilhardas iš tikro yra bu
vęs pakankamai kritiškas, apdairus 
ir aiškus? Šių laiškų autorius savo 
kritikoje yra minėjęs, kad, H. de Lu- 
baco liudijimu, pats Teilhardas jau
tęs ir savo laiškuose nesykj prisi
pažinęs, esą jo sąvoka ‘kūrybinis 

vienijimas’, kuria jis mėginąs pakeis
ti kūrimo iš nebūties sąvoką, 
esanti reikalinga pataisų pasaulio 
pradžios ir žmogaus sielos atžvilgiu 
(plg. DDK, 252). Ir vis dėlto jis šių 

pataisų nedarė. “Tegu kiti mane 
suderina su principais, jei jie tai ga
li”, rašė Teilhardas (Lex II, 156). 
O kas tada, jei šie kiti Teilhardo 

suderinti negali? Kas tada, jei šis 
derinimas virsta konkordizmu, ku
rio kaip ugnies vengti patarė pats 
Teilhardas (plg. Lex II, 65)? Kas 
kuria visuotinę teoriją, apimančią 

visatos praeitį ir ateitį, mokslą ir ti
kėjimą, biologiją ir kristologiją, lr 

tuo pačiu metu teigia, neteikiąs “te
orinio visatos išsivystymo pagal 
aukščiausius principus” (Lex lt, 

156), neturi stebėtis, jei šen ar ten 

jis aniem aukščiausiem principam
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DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
Valandos pagal susitarimą 

2858 VVest 63rd Street

Remldte tuos biznierius, ku
rie skelbiasi dien. “Drauge”. 

nusikąlsta ir jei kiti šį nusikaltimą 

pastebi bei paroda. Teilhardas stip
riai klydo, manydamas, esą jo raš
tai “semia savo jėgos iš pastangų 
veng(i bet kokios priebėgos metafi- 
zikon” (Lex II, 157). Nes kas gi 
patikės, kad lakios sąvokos, kaip: 

kūrimas vienijimu, medžiagos vidus 
(le dedaųs), medžiagos sąmonė, kū
rybinė evoliucija, žmogus kaip evo
liucijos savisąmonė, žmogus kaip 
raktas visatai pažinti, noosferoje be
sikurianti antsąmonė, — kad visos 
Šios sąvokos yra įmanomos, “atkak
liai pasiliekant apraiškų plotmėje”, 
kaip tai tvirtina Teilhardas (t. p.)? 
Nesirūpinimas “metafizine daiktų 
puse” (Lex II, 156), aiškiai brai-
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džiojantj metafizikos vandenyse, ir 
padarė, kad Teilhardo raštai gimė, 
švelniai kalbant, nepakankami 

‘išnešioti’.

Štai kodėl jėzuitų ordinas Teil
hardo pastangomis teorinėje plot
mėje ir nepasitikėjo, nors ir regė
jo gerą jo valįą kalbėti žmonėm mū

sų amžiuos kalba. Tačiau ši kalba 

turėjo būti ąjremta į stiprius jju- 
grindus; ji peturėjo būti daugiapras
mė ar net klaidinanti; ji neturėjo 
sudaryti įspūdžio, kad ja užtrina- 
ifiof, skirtas ,|i*rp esmingai kitokių 
būties plotmių: kūrimas — išsivys

tymas, medžiaga-dvasia, pasaulis-

(Nukeita į 3 pusi.)
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Vai.: pirm., antrad., ketv. tr penktad 
8-4 lr •-(. Treč. tr Mtad. atdaryta

Tel. PRospeot 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS (VAIKAU)
GYDYTOJA IR CHIRURG®
6848 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 4—8 vai 
vak., penktad. tr 4e6tad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.
Tel Oftoo PR 6-6446

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. lr Mtad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road

Ofiso teL 767-9141; namą 686-48M
Vai.: pirm., antr., ketv. 1—8 tr 6—4 
penktad »- « Be*t pasai mnrttartma

SKELBKrnfiS “DRAUGE”.
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W. H. Auden, vienas Žymiųjų, angliškai rašiusių XX amžiaus 
poetų, mirė rugsėjo 29 dieną, sulaukęs M m. amžiaus, savo 
namuose netoli Vienos, Austrijoje, kur jis kasmet kelis mėne
sius pagyvendavo. Buvo gimęs ir i^simękąlinęs Anglijoje, bet vė
liau apsigyveno Juhgtinėse Amerikos Valstybėse, o niio 1946 me
tų jau turėjo ir šio krašto pilietyhę. Taip dviejų didelių šio Šimt
mečio poetų keliai savotiškai prasilenkė: T> S. Eliot (1888-1965) 
buvo gimęs ir išsimokslinęs Amerikoje, bet vėliau persikėlęs į 
Angliją ir tapęs jos piliečiu. Išleisti W. H. Auden poezijos rin
kiniai: Poems (1930), The Orators (1932), The Dance of Death 
(1933), Look Stranger (1936), Another Time (1946), The Double 
Man (1941), The Age of Anxiety (1947, laimėjo Pulitzerio pre
mijų), Shield of Aehilles (1955, laimėjo American National Book 
Avvard). Pirmuosiuose sdvo rinkiniuose W. H. Auden labiau už
griebė socialines bei visuomenines temas, vėliau labiau palin
ko į filosofinius, net religinius klodus. Ir paskutinė jo poezijos 
knyga, išleista 1972 m., pavadinta “Eplstle to a Godson”.

Vilniaus pašvaistei žėruojant
Dariaus Lapinsko muzikinio spektaklio išvakarėse

Kai naktis išdildindavo ant 
sienos kabančiame žemėlapyje 
Lietuvą dailinančią gėdos li
niją, mes praverdavome langą 
ir nuo Šios pusės demarkacijos 
linijos gėrėjomės Vilniaus miesto 
Šviesų pašvaiste, bandydami iš
girsti mūsų senosios sostinės rit
mą. Tačiau vien tik svaiginanti 
tyla atsimušdavo į mūsų veidus 
ir nukreipdavo musų akis į ant 
stalo begulintį lietuvių liaudies 
dainų rinkinį. Tada įmes jį at- 
skleisdavome, ir iš jo pradėdavo 
sklisti žavingiausios melodijos, 
bylojančios apie mūsų Vilniaus 
didingą praeitį. .Šių vieno lietu
vių poeto prifiimmimų dvasioje 
bus iir šis jubiliejinis dainos, žo
džio, judesio ir šviesų spektaklis 
“Vilniaus pašvaistė”.

Pirmoji dalis — Graddžioji

Išjos brolis į karužę,
— Kada, broli, tu parjosi? —
— Lauk, sesute, pusę metų, 

Nesulaukus pusę metų... 
Perbėg žirgas, parprunkštuoja.

— Kur palikai mano brolį? —
— Vilniaus lauke ant smiltynų 

Ant Jonelio vėjelį gėrė'... 
Aukštielninkas žvaigždeles

skaitė...-

Šioje dalyje, lietuvių liaudies 
\ dainų melodijomis ir tekstais at
pasakojamas tragiškas bernelio
— brolelio', išjojusio kdriddii į 
Vilniaus miestą, likimas. Čia dai
nininkai,- pasakotojas it kalban
tis choras — vietomis solistinial, 
vietomis įsijungdami į gana sudė
tingą liaudišką ,polifoniją — pie
šia graudžiąją mūsų sostinės pai
sę, kur mūsų kaimo vyrai buvo 
surenkami vienam ar kitam ka
rui ir iš kur dažnas jų nebgrįž- 
daivo atgal pas savo mergelę — 
seselę.

Toliau sekančiame intermėzzo 
Jeronimo Kačinsko sltrifoninės 
poemos “Senoji Vilrtiduš pilis” 
garsuose Violeta Karosaitė ieško 
judesio ir šokinės išraiškos bei 
šviesų pagalba bando atkurti gi
liąją Lietuvos senOvę.

Antroji dalis —■ Meilioji

Surūko, rūko— rūko, surūko 
Vilniaus laukai.

Ko rūko, rūko, — rūko, rūko, 
■rūko Vilniaus Jaukai.
Parvedė, vedė — vedė, parvedė 

brolis martūtę — martužėlę.
Parvedė brolis, — vedė brolelis 
mariutų — martužėlę —martu- 

žėlytę.

Šioje dalyje sublizga Vilnius, 
kaip meilės miestas. Čia bernelis 
susiranda mergelę, parsiveža na
mo į kaimą, tačiau ne visada na
miškiams sekasi atspėti jos užgai
das. Netiori ji nei dainuoti, nei 
šokti, nei sėsti už stalelio. Tik 
kai tėvutis pasiūlo: “Prašom,

fcazio Bradūno knygos “Po
kalbiai 9u karalium”, gi muzikinė 
dalis išvystoma iš populiariosios 
liaudies dainos “O ant Vilniaus 
aukštų kalnų”. Čia, lygiagrečiai 
vystant dvi tomas, yra pasiekia
mas kulminacinis taškas dainoje 
“Jau sumušė ir į būgnus, suzva- 
navo ir į varpus, jau perkalbėjo 
Vilniaus vaikaitę, į karietą įsodi
no”, o tekste “Bėga kaukai slėpt 
rūpintojėlio, laumės plauna kry
žių vakare, šviečia saulė, o nėj*a 

I šešėlio, pučia vėjas, neošia igj- 
ria". Po to stiprus dramatinis 
akcentas ir vėl tyliai užbaigiama 
ši didingoji dalis, kaip ir tylius 
Vilnius dieną ir naktį, bežvelgiąs 
į mus iš anapus Atlanto.

Šis Vilniaus, kaip sostinės, 650 
metų jubiliejui Dariaus Lapins
ko parengtas, apipavidalintas ir 
savo paties muzikine gija surištas 
spektaklis įvyks Jaunimo centro 
didžiojoj salėj, Chicagoj, spalio 
14 d. (sekmadienį) 4 vai. popiet.

Rengia “Margutis”. krp.

TEILHARDO RAŠTŲ LIKIMAS

■mariute, išgerk kupkelę”, tada 
martelė nušvinta ir labai links
mai atsako: “Jei žali vynai, tada 
išgersiu, padėkavo'siu”.

Trečioji dalis — Linksmoji
Buvo dėdė Vilniu j, 
Gal buvo, gal nebuvo, 
Aš, d’ėtfyt, nežinau, ir namie 

nebuvau.
Buvo, buvo, kaip nebuvo.

Šio liaudiško kontrapunkto fo
ne prabėga moztfikiškas lietuvių 
kaimo humoras, kuris savo absur
diškumų ir sąmojum prilygsta 
geriausiam šių dienų absurdi
niam veikalui.

Toliau sekančiame interliude 
šokio judesiu vaizduojama žavin
goji Vilniaus apylinkių gam
ta, kur ir vėl pasirinkta Jeroni
mo Kačinsko sįmfoninis kūrinys 
“Neris ir Vilnelė”.

Ketvirtoji dalis — Didingoji

Šitai daliai žodinis tekstas pa
imtas iš neseniai pasirodžiusios

(Atkelta iš 2 pusi.)
Dievas ir t. t. Tuo tarpu kas sako
si, “negalįs pasaulio — net ir fi
zikiniu požiūriu — įsivaizduoti ki
taip kaip tik didžiulio dvasios jude
sio pavidalu” ir todėl ryžtąsis rašy

ti “dvasiciš fiziką, ne metafiziką” 
(Tėllhard, Žanta, 89), tas savaime 

atsiduria labai slidžiame dvtprasrny- 
h'ės kelyje, pažadindamas įtarimo, 
kad čia turime reikalo arba su dar 
labai neišvystyta mintimi, aptem

dinta daugybe metaforų, arba su 

daugiau ar mažiau slaptu monizmu, 
tegu jis ir vadintųsi spiritualizmo 
Vardu. Todėl jėzuitų ordinas ir da
rė skirtumą tarp Marechalio ir Tėil- 
hardo, nors abiejų pastangos bu
vo rtatljos, drąsios, tradiciškai hfe- 
jprastos; Jeigu tad G. Valančius, 
priekaištaudamas dabartiųiein Teil- 
nardo kritikam, klausia, ar “jėzui
tai — teologijos ir filosofijos igno- 
rantai?” (“Laiškai lietuviam”, 1973 
3, 90), tai reikia į tai aiškiai at

sakyti: jokiu būdu. Jeigu jie būtų 
buvę ignorarital; nebūtų darę skir
tumo tarp Marėchalio ir Teilhardo: 
jie būttj ŠIO skirtbrtio net nesupra

tę.

4.

Negalėdamas savo raštų skelbti 
viešai, Teilhardas vis dėlto nemetė 
plunksnos. Tačiau jis rašė, kaip pri
sipažįsta broliui, “savam privačiam 
archyvui” (Pilger, 168-69). Rašyti 
gi savam archyvui yra visai kas ki
ta, negu rašyti viešumai. Šia pras
me yra teisingas A. Paškaus apgai
lestavimas, “kad bažnytinė cenzūra, 

uždrausdama spausdinti filosofinius, 

teologinius Teilhardo raštus, atėmė 

vienintelę progą ir autoriaus ir kriti

kų vaisingam dialogui” (Paškus I, 
1, 14). Iš tikro, raštų paskelbimas 
būtų privertęs Teilhardą giliau per
mąstyti ir aiškiau išdėstyti nevieną 
savo idėją. Savo ruožtu tai būtų pa
skatinę ir kritikus bei šalininkus 

greičiau įžvelgti tiek Teilhardo teo
rijos vertę, tiek jos trūkumus. Da
bar Teilhardo veikalai yra pasilikę 

nebe dialogas su viešuma, bet tik 
monologas su savimi pačiu. Tai tik 

apmatai ir net nuotrupos, rašyti ar
ba tik sau pačiam, arba savo arti- 
miausiem draugam — be žvilgio j 
kritikus ir į visuomenję ir todėl be 
reikalingo tikslumo bei griežtumo.

O kad Teilhardas būtų savo raš
tus jų išleidimo atveju tikslinęs, ro
do jo elgesys su “Le phenomene hu- 
main”. Vykdamas Romon 1948 me

tais prašytų šiai knygai leidimo, jis 
pasiėmė jos rankraštį ir pradėjo jį 
perdirbinėti, belaukdamas atsakymo 
į savo prašymą. “Šiuo tarpu aš 

rankraštį pertaisau pagal pastarą, 
sias dvi (ordino cenzorių, Mc.) re
vizijas”, rašo Jis H. Breuil (1948. X. 
28), “Visą tekstą nūsėjau i-taškais, 

jtarpų pavidalu; padariau dvylikos 
puslapių santrauką užbaigai. Ir da
bar iš tikro tikiu, kad šiomis patai- 
sorttis... pirmykštis tekstas tik lai
mėjo” (Pilger, 86). Nėra abejonės, 
kad Teilhardas savo raštus būtų 
dar labiau tikslinęs, jei būtų turė
jęs prieš akis ne tik ordino cenzo
rius, bet ir pasaulio mokslininkus 
bei jų pastabas.

Bet ir neleidžiami spausdinti 
Teilhardo raštai vis dėlto plito — 
šiandien sakytume ‘samizdat’ bū
du. Ilgametė jo sekretorė juos per
rašinėjo, multiplikavo ir platino, 
“vos galėdama patenkinti paklau
są” (Viallet, 62). Teilhardui mirus,

Sustabdykit visus laikrodžius, iš junkit visus telefonus, 
Sultingu kaulu prilaikykit šuns lojimą,
Nutildykit pianinus ir dusliais būgno dūžiais 
Išneškit karstą, raudotojai teateinie

Leiskit lėktuvams dejuojančiai sukiotis danguje,
Jame dūmais įrašant: Jis Yra Miręs,
Užriškit ant miesto balandžių baltųjų kaklų popieriaus 

. kaspinus,
Judėjimo policija temūvi pirštinėm juodom.

Jis buvo mano Šiaurė, mano Pietūs, mano Rytai
ir Vakarai,

Mano darbo savaitė, mano Sekmadienio poilsis,
Mano vidudienis, mano vidurnaktis, mano šnekta,

mano daina: 
Maniau, kad meilė išliks amžinai: Suklydau.

Dabar žvaigždės jau nebereikalingos; gesinkite 
kiekvieną: 

Iškraustykit mėnulį ir išardykit saulę;
Išpilkit laukan vandenynus, sušluokitę miškus: 
Nęs jau dabar geruoju nieko gero neišeis.

Musėe dės Beaux Arts
Kančia jie niekada neklydo
Senieji Meisteriai", suprato jie gerai
Jos žemiškąją buitį; ateinant jai,
Kai kas nors kitas vtilgo, langą atidaro ar tik

nuobodžiai pasivaikštinėja;
O' kaip, kai vyresnieji pagarbiai, aistringai laukia
To stebuklingojo gimimo, vis turi būt vaiką,
Kurie ne taip labai ir benorėjo, kad šitaip atsitiktų. 
Jiems čiužinėjant pamiškės prūdely.

------------------------------------------- X........l-L-J.----------------į................................................................. ..................■

Tie Meistrai niekad nepamiršo, 
Kad būtina nėt ir šiurpioji konkimjstė 
Vis vien kuriam kampe ar vietoj sujaukto j, 
Kur šimes velka šunišką gyvenimą ir budelio arklys 
Savo pasturgalį, niekuo nedėtą, į medį pasikaso.

Pavyzdžiui, irBrueghelio “Ikare” kaip viskas
nusigrįžta 

Gana ramiai nuo tos avarijos; artojas gal 
Girdėjo pliaukštelėjimą, neatsakytą šauksmą, 
Bet jam tai buvo nesvarbi nelaimė; saulė gi švietė taip 
Kaip ir turėjo šviesti į baltąsias kojas, pradingstančias 
žaliajam vandeny; ir tas brangus, trapusis laivas 

turėjo pamatyt 
Kažką taip nuostabaus — berniuką iš padangių 

krintant, 
Bet laivas sekė savo paskirtį ir plaukė sau ramiai tolyn.

Vertė Jurgis Bradūnas

Pieter Brueghel (vyresnysis .olandas 1520 - 1560) Ikaro kritimas 
Paveikslas yra Karališkame muziejuje, Briusely, Belgijoje

tuoj pat pradėta šie nuorašai rink
ti, grupuoti ir leisti. Iš jų tad ir su
sidarė dabartiniai Teilhardo veika

lų tomai.

Tačiau kaip tik dabar ir kyla 
klausimas: kiek šie nuorašai yra 
autentiniai? Ar jie yra tokie, kokie 
buvo išėję iš paties Teilhardo 
plunksnos? Ar jie nėra ‘pataisyti’ 

bei ‘papildyti’? Kad tokiai abejonei 
esama pagrindo, rodo šis pavyzdys. 
Viename Teilhardo rašto ‘Le Coeur 
de la Matiere — Medžiagos širdis” 
(1950) nuoraše pasaulio sukūrimas 
yra vadinamas absoliutinės Būties 
patobulinimu (perfectionement), 
kitame nuoraše •— šios Būties pa
tenkinimu (satisfaction). Kuris po
sakis yra Teilhardo? Nes juodu 
kiekvienas reiškia visai ką kita. Die
vo patobulinimas pasaulio sukūri

mu yra nesąmonė filosofiškai ir ere
zija teologiškai. Tuo tarpu Dievo 
patenkinimas pasaulio sukūrimu 
yra visiškai priimtina sąvoka, nes 
Dievas kuria iš meilės ir pasaulio 
sukūrimu šią savo meilę kaip tik 
patenkiną.

Gal tai paaiškintų ir tą sunkų 
priekaištą, kurį tėv. T. Žiūraitis 
OP daro H. de Lubacul, esą šis 
nepateikiąs autentinio Teilhardo, o 
kuriąs savą teilhardistiką: “Teilhar- 
distika — tai netikras, iškreiptas 
teilhardizmas” (“Darbininkas” 
1973 nr. 25, p. 6), Lubaco “teil- 
hardistikoje labai dažnai (ne visa
da) randame iš esmės pakeistą teil- 
hardizmą— Todėl Lubacas savo net 
svarbiausiame veikale apie Teilhar
dą (plg. santr. ‘Lubac’j Mc.) yra 
paskelbęs savo kūrybos teilhardistj- 
nę, o ne paties Teilhardo kūrybos 
autentišką vadinamąjį mokslą — 
teilhardizmą” (t. p.) Tėv. Žiūraitis 
pateikia ir pora pavyzdžių šiom iš- 
kraipom: užuot ‘Krikščionybė’ Lu

bacas cituoja ‘žmonija (Humani- 
tė)’, užuot ‘viėningumas (integrali- 
te)’ — ‘vientisumas (integrite)’. 
Tai tas pat, kas yra įvykę ir su mū
sų aukščiau minėtu pavyzdžiu. Bet 
čia kaip tik lr lieka neaišku, ar šias 
pakaitas iš tikro yra padaręs pats 
Lubacas? O gal jis naudojosi tokiu 
ano ‘samizdat’ tekstu, kuriame mi
nimos pakaitos jau buvo padažy
tos kitą nežinomų nurašihėtojų, 
kuriem Teilhardas atrodė arba per 
griežtas arba per minkštas? Be 
abejo, tėv. Žiūraitis teisingai įžvel
gia, kad Lubacas savo knygoje, lie
tuviškai tariant, tempia Teilhardą 
ant savo kurpaliaus, kur ir kiek tik 
gali: jo šviesoje Teilhardas pasirodo 
toks ‘nekaltas avinėlis’, jog netenka 
bet kokio originalumo (kaip ir A. 
Paškaus interpretacijoje, apie kurią 
kalbėsime jau kitur kiek plačiau).. 
Vis dėlto pagrindinės svarbos sąvo
kų pakeitimo jų priešingybėmis 
vargu ar pats Lubacas būtų ėmęsi. 
Greičiausiai šių pakaitų šaltinis 
yra tasai nekontroliuojamas, beveik 
pogrindinis ir sektantiškas Teilhar
do raštų ‘samizdat’.

Kiek betgi tokių sąvokų Teilhar
do ‘samizdat’ yra perdirbęs? Kiek jis 
jų yra iškraipęs ar pataisęs? Ar eilė 
dviprasmybių bei prieštaravimų, 
taip aiškiai regimų Teilhardo raš
tuose, yra iš tikro jo minties nejš- 
sivystymo padaras ar gal jo sklei
dėjų bei garbintojų darbas? J tai 
šiandien dar niekas atsakyti negali. 
Ligi šiol pasirodę jo laiškai yra dar 
labai nepilni ir jo giminių labai iš- 
karpinėti, ypač vad. “kelionių laiš
kai” (1923-55), kur aiškiai jausti, 
kad čia norima Teilhardą užkelti 

ant tam tikro pastovo kaip “stebė

toją didžių žemės apraiškų, kurių 

veidą jis taip aistringai myli”, taip 

apibūdina jį jo giminaitė Čiaudo 

Aragonnes, šių laiškų leidėja (Ge- 
heimnis, 15).

Teilhardo raštų likimą stipriai 
apsprendė ir, atrodo, ateityje dar il
gai apspręs jėzuitų ordino ginčas su 
Teilhardo giminėmis dėl autoriaus 
teisių paveldėjimo: kam jos priklau
so mirusiojo vienuolio atveju — jo 
ordinui ar jo giminėm? Pagal baž
nytinius kanonus po iškilmingųjų 
apžadų “visos gėrybės, bet kokiu 

būdu vienuoliui priklausančios”, 
pereina ordino žinion (CIC, can. 
582, 1). Tuo remdamasis, jėzuitų 
ordinas, Teilhardui mirus ir jo gi
minėm pradėjus leisti jo raštus, iš
kėlė Prancūzijos teisme bylą — lr 
pralaimėjo. Prancūzų teismas au
toriaus teisių paveldėjimą pripaži
no Teilhardo giminėm. Tėv. T. Žiū
raitis teisingai šiuo atžvilgiu paste
bi, kad “visi svarbiausi Teilhardo 
rankraščiai (‘vadinasi, tieji, kurie 
buvo pasklidę ‘samizdat’ būdu, 
Mc.) priklauso ne nuo jėzuitų” (t. 
p.). Jeigu tačiau jėzuitų ordinas šią 
bylą būtų laimėjęs, tai žinant 
ankstesnį jo nusistatymą Teilhardo 
raštų atžvilgiu, vargu ar mes šian
dien kalbėtumėmės bei ginčytumė- 
mės jų reikalu. Nedavęs šiem raš
tam leidimo, esant jų autoriui gy
vam, vargu ar ordinas būtų ryžę
sis juo leisdinti, autoriui mirus, kai 
raštų jau nebegalima pataisyti ar 
papildyti. Ar tokiu atveju turėtume 
Teilhardo fenomeną’ iš viso?

Bet esama dar vienos šio ginčo 
pusės. Teilhardas, būdamas gyvas, 
plačiai susirašinėjo su ne vienu jė
zuitų: P. Charles, G. Foch, H. de 
Lubac, J. Mareehal, A. Valensin ir 
kitais, nekalbant jau apie jo laiškus 
provinciolui Lyone ir generolui Ro
moje. Visi šie raštai dabar yra or
dino žinioje. Ar jis ryšis juos kada 

nors paskelbti? Bent ligi šiol nema

tyti šia linkme jokių pastangų. O 

šių Teilhardo raštų paskelbimas 
būtų didžiulis ir svarbus — kai ku
riais atvejais net lemtingas — pa
pildas giminių bei draugų rankose 
esantiem. — paskelbtiem ir nepa- 
skelbtiem — raštam: jų autentišku
mui ir jų prasmei. Jie paradytų, 
kokia linkme iš tikro išsivystė Teil
hardo mintis (laiškai draugam) ir 
kiek Teilhardas iš tikro buvo pasi
ruošęs savo mintį derinti su amži
naisiais Krikščionybės principais. 
Tokiu atveju gal baigtųsi ir ne
viena dviprasmybė, persisverdama 
vienon ar kiton pusėn.

(Bus daugiau)

SVARBIOS ENCIKLIKOS 
DEŠIMTMETIS

Demokratinių institucnjų studi
jų centras susirūpino paminėti 10 
metų sukaktį nuo paskelbimo po
piežiaus Jano XXIII enciklikos 
“Pacam jn Terris”, kurioje spren- į 
dižiami tarptautines taikos ir so
cialinės getovės pagrindai. Minė
jime Washingtonc spalio 8 — ■ 
11 d. svarbiausiu kalbėtoju pa
kviestas Notre Dame universite
to prezidentas kun. Th. Hesburg

ATSINAUJINIMO IR SOCIA
LINIŲ REFORMŲ CENTRAS

Kolumbijoje naujai sudarytas 
Bažnyčias atsinaujinimo ir sočia- ■ 
linių reformų centras, kuris tiems ; 
uždaviniams ugdys vadovus iŠ i 
kunigų, ivienuolių ir pasauliečių ; 
tarpo.

BAŽNYČIOS TEISIŲ SPECIA
LISTŲ SUVAŽIAVIMAS

Kanonų teisės draugijos suva
žiavimas šaukiamas spalio 15 — 
18 d. WasHngtoffie. Pagrindinis 
kalbėtojas bus arkv, L. Bernardui 
(Cineinnati).
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Winslow Homer 
meno paroda <

SAULĖ JAUTOKAITĖ

Šiuo metu Chicagos Meno in
stitute vyksta vieno iš didžiau
sių devynioliktojo šimtmečio 
amerikiečių dailininkų Winslow 
Homer apžvalginė meno kūrinių 
paroda., apimanti jo visų kūry
bos laikotarpių paveikslus ir jo 
naudotas technikas.

Dailininkas Winslow Homer 
(>1836 19 10) gimęs Bostone, 
Mass., yra vienas iš labiausiai 
pasižymėjusių amerikiečių daili
ninkų. Nepriklausęs jokiai meno 
srovei, jis, kaip ir kiti jo bendra- 
laikiai menininkai Thomas Ea- 
kins ir George Inness save va
dino nepriklausomaisiais.

Nors dailininkąs Homer visai 
neseniai gyveno, tačiau nėra 
daug žinių apie jo privatų gyve
nimą. Nėra net žinoma, kad jis 
būtų baigęs ar mokęsis kurioje 
nors meno mokykloje. Yra tik 
žinoma, kad jis, būdamas 19 me
tų, privačiai mokėsi grafikos ir 
buvo lankęs kelias pamokas 
Brooklyno National Academy of 
Design. Be šių trumpų akademi
nių studijų, kurios ir taip nela
bai jam patiko, galima sakyti, 
kad menininkas Homer buvo, 
pilna to žodžio prasme,, sava
mokslis. Turėdamas nepaprastą 
įgimtą talentą, jis pats sau išsi
sprendė visas technines proble
mas nuo paprasto anglies pieš
tuko iki spalvoto aliejaus.

Dailininkas Homer, būdamas 
25 metų, tapo žurnalo “Harper’s 
Weekly” iliustratoriumi. Šitas 
darbas, užtrukęs 17 metų, davė 
jam progos ir patyrimo stebėti 
žmones natūraliose gyvenimo ap
linkybėse. ,šio žurnalo vadovy
bės išsiųstas į Amerikos pilietinį 
karą fiksuoti karo veiksmus. 
Homer tačiau nesirūpina nei ka
ro žiaurumais, nei jo moraliza
vimu. Jis piešia kareivius, poil
siaujančius prie palapinių ir sva
jojančius apie paliktus namus.

Iš “Harper’s Weekly” šioje 
parodoje matome jo medžio rai
žinius, vaizduojančius linksmas, 
nuotaikingas gyvenimo scenas, 
kuriose dažniausiai figūruoja 
gracingos moterys, čiuožiančios 
ant ledo, vaikščiojančios pajū
riais, uogaujančios.

Bet dailininkas nepasitenkina 
vien tik iliustravimu, jis kartu 
kuria savo privačius, asmeniš
kus paveikslus. Kuriam laikui 
dailininkas Homer išvyksta į 
Prancūziją. Nors čia aplink ma
to impresionistų kūrinius, tačiau 
jam tie kūriniai nepadaro di
delės įtakos. Jis negali spalvai 
skirti pagrindinio dėmesio,, kaip 
tai daro impresionistai, nes pa
grindinis dėmesys jo meno kū
riniuose yra pats objektas, at
vaizduotas aiškiai ir tikroviš
kai. O tas pagrindinis jo objek
tas yra žmogus nuolatiniame 
santykyje su gamta. Kadangi 
Homer nuolatos žavėjosi gamta, 
todėl jis taipgi nepiešia vien 
tik savo studijoje, bet išeina į 
laukus, į gamtą, į pajūrį. Kai 
kiti amerikiečiai dailininkai, 
kaip Church, Bierstadt ar Mo- 
ran, tapo didžiausias šio konti
nento neapgyventas panoramas, 
Homer, priešingai, tapo papras
tas,, nereikšmingas, kaimietiško 
gyvenimo scenas, šio laikotarpio 
kūriniai yra gana linksmos nuo
taikos, nes jie yra pilni vidudie
nio saulės šviesos, su aiškiai 
šviesiomis spalvomis ir linijo
mis.

Po 15 m. dailininkas Homer 
išvyksta į Angliją, kur apsigy
vena prie jūros. Čia, stebėdamas 
žvejų simkų gyvenimą, jis piešia 
žmogaus nuolatinę kovą su jūra. 
Šiuose kūriniuose jo moterys 
jau nebėra gracingos, kaip anks
čiau, bet herojiškos, dirbančios

jo kūriniai 
tamsesnes 

formas iš-

su žvejais. Dabar 
įgauna sunkesnes, 
spalvas, apvalesnes 
reikšti toms nuolatinėms žmo
gaus ir jūros grumtynėms.

Sugrįžęs iš Anglijos, dailinin
kas Homer pabėga nuo miestų 
civilizacijos, apsigyvena vienas 
Maine pakrantėje vienišame, uo
lėtame, išsikišusiame į Atlantą 
pusiasalyje, kurio pakrantes 
nuolatos daužo vandenyno aud- 
ros.Cia jis įsirengė studiją, ku
rioje ir praleido visą savo likusį 
gyvenimą. Čia dailininkas ir mi
rė. Retkarčiais iš šios savo vie
numos dar išvykdavo į Floridą, 
Bermudų ar Bahamų salas. Šioje 
Chicagos Meno instituto parodo
je ir matome jo šių išvykų kūri
nius, vaizduojančius palmes, 
džiungles ir vietinių gyventojų 
pajūrinę buitį

Nors dailininkas Homer dėl 
nežinomų priežasčių atsiskyrė 
nuo visų ir įsikūrė Atlanto pa
krantėje, tačiau jo kūriniuose 
nejaučiama jokio kartėlio žmo
gui. Jis ir toliau tebemyli žmo
gų ir jūrą,, niekada nesibaigian
čią, audringą juodviejų draugys
tę. Ši žmogaus ir jūros bei gam
tos draugystė nuolatos kartoja
si Homero kūriniuose. Kai ku
riuos tos pačias temos paveikslus 
jis net perpiešia skirtingose 
technikose.

Iš kelių dailininko pasisaky
mų apie meną sužinome,, kad jo 
meno filosofija buvo labai pa
prasta, natūrali, realistinė. 
Nors jis pats sakė, jog viską da
ro taip, kaip tikrovėje atrodo, 
tačiau menininkui yra neįmano
ma nupiešti meno kūrinį taip 
realistiniai,, kad jame nebūtų 
jaučiama paties kūrėjo įžvalgu
mas į žmogaus, gamtos ir van
dens interpretaciją. Homer yra 
lyriškas ir poetiškas tapytojas. 
Jis ne tik sukilnina kasdieninį 
gyvenimą, bet jo net ir silkės, 
pagautos žvejų tinkle, yra links
mai spragsinčios, jo žuvys, iš
šokusios iš vandens, yra pilnos 
pokštų.

iDailšninlko Homer meno kū
riniuose matome nepaprasto ta
lento techniką tiek grafikoje, 
tiek akvarelėse, tiek aliejuose. 
Ypatingai Homer minėtinas 
kaip vienas geriausių akvarelis- 
tų. Jo akvarelės nelabai daug 
skiriasi nuo aliejų. Vandeniniais 
dažais jis išgauna sodrias, tur
tingas, gilias spalvas; ko visai 
neįprasta matyti akvarelėse. 
Pats dailininkas pripažino savo 
sugebėjimą susitvarkyti su van
deniniais dažais. Jis sakė: “Aš 
gyvensiu ateityje savo akvare
lėmis”. Ir dabar, pamačius jo 
meno kūrinius, yra labai aišku, 
kodėl dailininkai Winslow Ho
mer ligšidl tebegyvena meno pa
saulyje.

Silkių žvejaiWinslow Homer (amerikietis, 1836-1910)
Iš dailininko darbų apžvalginės parodos Chicagos Meno institute

Londone
"Encounter" žurnalo 

dvidešimtmetis
1953 metai Europoje dar tebe

buvo metai susirūpinimo, kad 
reikia gelbėti kultūros vertybes. 
Atrodė, kad tos vertybės yra at- 
sidūrusios pavojuje galutinai su
nykti, ir susirūpinti jomis skati
no taip pat dar politiniai moty
vai — tai buvo šaltojo karo įtam
pos metai Tai anuomet nemaža 
gyvybės rodęs Kongresas už kul
tūros laisvę parūpino pinigų, ir 
Londone buvo pradėtas leisti 
mėnesinis “Encounter”. žurnalas, 
kuris išsilaikė ištisą dvidešimt
metį ( geriausiu metu jo būdavo 
išparduodama 40.000 egz., dabar 
24.000).

Žurnalas, kaip dabar tvirtina
ma, nebūtų išsilaikęs,1 jei bū
tų buvęs skirtas vien tik literatū
rai. Jame vis buvo ir literatūros, 
ir istorijos, ir visuomenės klausi
mais straipsnių, ir politikos. Ne
iškėlė jis naujų rašytojų, kaip 
anksčiau leistieji “Horizon”. ar 
“New Writing”. Bet kai kurie 
Koestlerio, Trevoro — Roperio, 
Nancy Mitford, Muggeridžo, 
Crossmano ir kitų straipsniai su
keldavo platesnių intelektualinių 
sluoksnių dėmesį. Žurnalas, kaip 
prof. Kermode sako, yra aukšto 
intelektualinio lygio ir vienas 
toks ir pats geriausias, kokį bri
tai turi. O kadangi jis po trupu
tį pasklinda ir kituose anglų kal
bą vartojančiuose kraštuose 
(pvz., Indijoje būdavo išplatina
ma iki 5.000 egz., bet kai buvo 
pakelta kaina, skaitytojų skaičius 
nukrito iki 600), tai jo svoris gal 
ir neginčytinas.

Redaktoriai prisipažįsta, kad 
šaltajam karui jų žurnalas tiesio
giai nepasitarnavo. Dabar, žino
ma, visiškai pasikeitė sąlygos. Bet 
linija buvo ir pasiliko antikomu
nistinė Buvo spausdinamas Pas
ternakas. “Encounter” pats pir
masis pradėjo spausdinti Ab- 
ram Tertz slapyvardžiu pasirašy
tus Siniavskio darbus. Visuo-

y

500 metų nederlandų knygai
Lietuviai rašytojai tremtiniai 

1947 metais Vokietijoje ryžosi 
pastatyti ipaminiklą Mažvydui 
ir jo Katekizmui 400 metų (1547 
-1947) knygos sukakties proga, 
išleisdami metraštį “Tremties 
metai. Gi Nederlandų knygos 
500 metų (1473-1973) sukakčiai 
paminėti šiais 1973 metais Briu
selyje, Karališkoje bibliotekoje, 
suruošta paroda nederlandų 
knygių spausdinimui paminėti. 
Parodoje išstatyta įvairių seno
binių spausdinimo prietaisų — 
mašinų, surinktų iš 60 spaustu
vių, ir 250 įvairių dokumentų, 
vaizduojančių mūsų šiandieninės

knygos ir kultūros praeitą kelią, 
pradedant nuo tolimų viduram
žių iki mūsų dienų.

Pirma, apie 1430 metus, kny
gos buvo spausdinamos, paruo
šiant visam knygos puslapiui 
medžio rėžinio bloką, kur įrėž
davo raides ir graviūras “veid
rodžio” šriftu. Tai buvo kruopš
tus ir sudėtingas darbas.

Atradimas metodo spausdinti 
knygas panaudojus teksto suda
rymui atskiras raides, priskiria
mas vokiečiui Gutenbergui. Jo 
šiuo būdu atspausdinta Biblija 
datuojama 1455 m. Manoma,

horizontuose
menė juk ir žiūrėjusi į žurnalą, 
kaip į antikomunistinį, proeuro- 
pinį, proamerikinį reiškinį.

Dabartiniai redaktoriai nėra 
tos nuomonės, kad maždaug 
prieš dešimtį metų kilęs skanda
las atsiliepė į skaitytojų skaičių. 
Tada pasklido gandai, kad žur
nalo leidimą pinigais remia Ame
rikos Centrai Intelligence Agen
cy. Triukšmo įtakoje atsistatydi
no bent du redaktoriai, tarp jų 
garsusis anglų poetas Stephen 
Spender. Nuo tada paramą pra
dėjo teikti “The Daily Mirror” 
dienraštį leidžianti bendrovė.

Dainininkės Callas 
balsas ar tuštybė?

Esu skaitęs, kad Italijoje gyve
nanti garsioji dainininkė graikė 
Maria Callas numetė šiek tiek 
riebalų, dėl to ir dainuoti jai sun
kiau. Bet ji vis tiek tebėra garsi, 
gal būt, ir kaip dainininkė, o iš 
dalies gal ir dėl tų visokių gan
dų, kad ji labai bičiuliavosi su 
laivininkystės magnatu milionie- 
rium Onassiu ir varžėsi su prez. 
Kennedžio našle dėl jo rankos.

Callas populiarumą rodo no
rinčių į jos koncertus patek
ti žmonių skaičius. Ji buvo paža
dėjusi Londone dainuoti rugsėjo 
22 d. ir lapkričio 26 ir 30 d.d. 
Bet staiga ji pranešė, kad to pir
mojo koncerto negalėsianti turė
ti, nes akių specialistas liepė bent 
6 savaites ilsėtis. Tada laikraščiai 
ir parašė, kad salėje, kurioje ji 
turėjo koncertuoti, tėra tik 3000 
vietų, o bilietus norėjo gauti dau
giau kaip 25.000 žmonių. Ta 
salė — garsioji Royal Festi- 
val Hali. Bilietus parduodant, 
buvo žiūrima, kad niekas negau
tų daugiau kaip du. Net ir taip 
griežtai tvarkantis, vis tiek juo
dojoje rinkoje buvo pardavinėja 
mi bilietai į tą koncertą po 110 
svarų (260 dol.). Pagarba me
nui ar tuštybė? Kąs čia gali ži
noti.

Be kita ko, į tuos lapkričio 
mėn. numatytuosius koncertus

kad tuo pačiu ir Olandijoje ir 
Belgijoje, visai be ryšio su Gu- 
tenbergu, jau buvo pradėta 
spausdinti jo metodu. Tiksliai to 
lokalizuoti nepavyko.

Tačiau tikrai žinoma, kad jau 
1472 metais Dirk Martens iš 
Aalts, Belgijoje, atspausdino 
knygą, kurią užbaigė įrašu: 
“Impressum Alosti in Flandria’.’. 
(spausdinta Aalst’e, Flandrijo
je), o 1473 metais ir Ketelaer 
ir Leempt Utrechte, Olandijoje, 
pradėjo spausdinti knygas Gu- 
tenbergo metodu.

Paroda Briuselyje, Karališko- 
koje bibliotekoje, bus atdara iki 
spalio 27 d. Po to lapkrityje ji 
bus perkelta į Utrechtą, į Olan
diją. (Al. Tenisonaa)

30 metų be komp. St. Šimkaus
Kompozitorius, dirigentas, vi- muzikos mokslus ėjo Vilniuje, 

suomenininkas Stasys Šimkus' 
mirė 1943 m. spalio 15 d. Jau 
30 metų, kaip nebeturime to di
džiai talentingo žmogaus, tačiau 
jis gyvas mums jo tebeskam
bančiose dainose, kurių yra har
monizavęs apie 200 ir originalių 
sukūręs per 500. Mažažemio kal
vio sūnus savo gabumais įstengė 
iškilti į mūsų muzikų viršūnes. 
Buvo bažnytinio choro narys, 
vargonininko mokinys,, vėliau

bilietus norėjo gauti apie 60.000 
žmonių. Kai kas net iš Amerikos 
ruošiasi atskristi Callas pasiklau
syti.

Rugsėjo mėn. koncertą, jei jis 
būtų įvykęs, britų BBC televizija 
ruošėsi nufilmuoti, o radijas įra
šyti savo klausytojams.

Gielgudas ir 
Ingrid Bergman

Britų televizijoje pasirodantie- 
ji amerikiečiai filmų aktoriai, y- 
pač jaunesnieji, ne vienas su pa
siilgimu ir grauduliu prasitaria: 
koks malonumas būtų vaidinti 
britų teatruose! Kai kurie jų taip 
ir padaro — ateina į tuos teat-

rus, kurie, gal būt, mažiau akto
riui atlygina negu filmų bendro
vės, bet duoda įdomios praktikos.

Keletas amerikiečių ir dabar 
vaidina Londono teatruose (tarp 
jų šiuo metu pati žinomiausia, 
tur būt, yra La*uren Bacall).

Londone šiuo metu į teatro 
darbą įsijungė ir garsioji Ingrid 
Bergman, kurią didele dalim ga
lėtume laikyti amerikiete, nes ji 
ilgam buvo sutapusi su Holly- 
vvoodo filmų pramane. John 
Gielgud, tasai lietuviškos kilmės 
britų teatro garsenybė, Albery 
teatre pastatė Somerset Mau- 
gham komediją “Nuolatinė žmo
na” ir vyriausiąjį vaidmenį joje 
paskyrė Bergman. Gielgudas — 
sena teatro garsenybė (jis nuva
žiuoja ir į JAV naujų pastatymų 
režisuoti, Bergman — filmų 
garsenybė, bet ta filmų garseny
bė, sako, turi paklusti Gielgudui. 
Ją Gielgudas moko, kaip laiky
tis scenoje, liepia tarsenoje atsisa
kyti amerikonizmų, ir ji klauso.

Bergman neseniai yra pasisa
kiusi, kad ji turi užtikrintą pra
gyvenimą, dėl to galinti pasirink
ti ką vaidinti. O septy
niasdešimtmečio britų teatro 
veterano Gielgudo vadovybė
je jai, matyt, ir malonu vai
dinti. K. Krauzė

Varšuvoje, Petrapilio konserva
torijoje, kur studijavo kompo
ziciją. Buvo C. Sasnausko asis
tentas šv. Kotrynos bažnyčioje 
Petrapily. 1915 metais JAV-se 
surinko 26,000 dol. pabėgėliams 
šelpti.

Kaip parvykdamas atostogų 
Lietuvoje, taip ir JAV-se ruošė 
koncertus, organizavo chorus ir 
jiems vadovavo bei dirigavo pa
rodydamas daug energingumo 
muzikiniame gyvenime. Chicago
je vadovavo Birutės chorui. 1920 
m. grįžęs Lietuvon, Kaune suor
ganizavo didelį chorą. Lenkams 
užpuolus Lietuvą, drauge su K. 
Petrausku,, A. Sodeika ir K. Bin
kių stojo savanoriu kultūros sky- 
riun ir važinėjo su koncertais 
fronte. Vėliau kai kurį laiką gi
linęs studijas Leipcige. Klaipė
doje atidarė muzikos mokyklą, 
virtusią konservatorija. Leido 
Muzikos žurnalą.

1931 paskirtas Valstybės teat
ro dirigentu, porai metų buvo 
pasiųstas Vakarų Europon pasi
tobulinti. 1940 m. baigė kurti 
operą Pagirėnus. Vadovavo lie
tuvių liaudies melodijoms rinkti 
komisijai ir pats surinko per 
2,000.

Kūrybos darbą pradėjęs 1908 
m., pateikė mums tokias pamėg
tas dainas, kaip Saulelė nusilei
do, Eisim, broleliai, namo, Kada 
noriu verkiu, Ant tėvelio dvaro, 
Važiavau dieną, Oi varge, varge, 
Plaukia sau laivelis,, Oi greičiau 
greičiau, Geležinio vilko maršas, 
Tėve mūsų, Pas močiutę augau, 
Ei„ Lietuvos kareivėliai, šiltas 
gražus rudenėlis ir kt. Sukūrė ir 
instrumentalinės muzikos, kan
tatų, pvz. Atsisveikinimas su tė
vyne. Melodinga jo kūryba turi 
masinio pasisekimo.
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tllOTl/V 1447 South 49th Court Cicero

<JL ▼ X X X Si
Op en Mon. 9-8, Tues,-Thurs, Fri. 9-5. Sot. 9-1; Closed Wed. & Sun.

I

► 60650 
Telephone 656-6330 and 242-4395

)
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IšLKMA IX-jo suvažiavimo 1973 m. 
rugpiūčio 31 — rugsėjo 2 d. Bostone
P. ŽIŪKUS

raš

Gamtos ir tiksliųjų mokslų sek
cijoj, kuriai vadovavo dr. Petras 
Kaladė, paskaitininkais buvo: dr. 
Bronius Povilaitis, dr. Petras Ka
ladė, dr. E. Užgiris, kun. dr. To
mas Žiūraitis, O.P. ir prof. dr. 
Jucaiitiis.
Dr. B. Povilaitis kalbėjo apie ta
bako nikotiną ir rūkymą. Taba
kas žmonių pradėtas vartoti kaip 
stimulas sukelti tam tikriem ma
lonumo pajutimam. Rūky
mas yra gana senas pomėgis. Se
novės rašytojai savo raštuose mi
nėdavo rūkymą, kur barbarai į- 
kvėpdavo augalų dūmus. Tai mi
ni graikų istorikas Herodotus, ro
mėnų geografas Pomponius Melą 
ir kiti. Bet tai greičiausiai nebu
vo tabakas. Tabakas buvo
tas tik Amerikoje, o iš čia pa
plito jau visame pasaulyje.

Europą tabakas pasiekė tik 
XVI—jp amžiaus pirmoje pusėje. 
Kari duslus 1574 metais rašė, 
kad tabakas yra visuotinis vais
tas nuo bet kokios ligos. Gi kom
pozitorius Franz von Liszt rašė, 
kad jis rūkąs visą dieną, bet bū
tų daug protingiau nerūkyti. Ta
čiau kas gi būtų iš gyvenimo, jei
gu visi žmonės protingai įgyventų.

Nikotino gentyje esą iptri- 
skaitoma apie 60 jo dkirčių. Iš jų 
labiausiai žinomas yra tabakas. 
Iš viso esą apie 2000 įvairių al- 
koloidų. Kokia alkoloidų funk
cija yra pačiuose augaluose, tik
rai nežinoma.

Dr. Povilaitis kalbėjo apie įvai
rius tyrimus, sukryžiavimus, au
ginimą tabako ir vartojimą įvai- 

“Vėžį sukeliantieji cheminiai 
maisto priedai”. Jis įkalbėjo, kad 
jau 1955 metais maisto gamyboj 
buvo suvartota 419 milijonų sva
rų chemikalų. 1965 tas kiekis jau 
pasiekė 660 milijonų svarų, o iki 
šių metų tas suvartojimas yra dar 
padidėjęs.

Maisto gamyboje vartoja
ma 2500 įvairių chemikalų. Esą 
mums svarbu, kokią įtaką turi tie 
chemikalai žmogui, ypatingai vė
žio sukėlime. 1963 metais Pa
saulio sveikatos organizacijos su
važiavime buvo pareikšta, kad 60 
procentų žmonių gyvena karcio- 
geniniam cheminiam veikime. 
Tą patvirtinęs ir Amerikos Vėžio 
instituto direktorius. Esą 80 — 
85 procentų vėžys savo kilme yra 
didžia dalimi išorės chemi
nių faktorių padarinys. O dr. 
Boyland savo studijoj sako, 
kad apie 5 procentai vėžio yra 
virusinės kilmės, mažiau nei 5 
procentai radiacijos iir apie 90 
procentų yra- chemikaliinės kil
mės. Amerikos Vėžio ligas su
grupuoja į 3 grupes: biologinės 
kilmės — virusai, cheminės 1— 
chemikalai ir fizinės — X spin
duliams ir kitokiai (radiacijai vei
kiant.

Dr. P. Kaladė daugiausia sus- 
stojo prie ctemiikalų, kurie 
yra surišti su maisto gamy
ba, kaip aromatiniai, policikli- 
niai, angliavandeniliai. Iš jų mi
nėtini: antracenas, 1, 2 benzant- 
racenas, pyrenas, 1,2 benzpyre- 
nas, 3,4 bonzpyrenas ir chotetre- 
nas. i' 
methylaminas, benzidinas, di-1

Amerikos ir Anglijos moksli
ninkų tyrimai rado, kad ir gyvu
lių vėžys yra 3,4 benzipyfono jun
ginių išdava. Tyrimams pelės 
-buvo maitinamos 400 dienų 
Ikytu bekonu. 40 procentų 
pelių susirgo ir gavo tųirpor 
vėžį. Pvz. kepta mėsa
anglių, kas Amerikoje labai prak
tikuojama, turi (daug tų įtaria
mų chemikai inių junginių. Ge- 

Aromatiniai aminai; iš jų: ■ riausias (maistas yra virtas mals-

Alfonsas Dargis Kompozicija (1973)
Iš parodos, Čiurlionio galerijoj atidaromos spalio 12 d.

1

vieš. (Rūkyto maisto geii pietūs 
turi tiak 3,4 benzpyreno, kiek jo 
gaunamas surūkius 100 cigarečių. 
Tik vienur kenkiama skilviui, o 
kitur plaučiams.

tas, arba pagamintas prie labai 
'mažos temperatūros.

Pvz. karvės pienas turi 100 ar 
daugiau cheminiu junginių. Da
lis jų yra įtariami kaip nuodingi. 

rū
tų

ant

BrMcKEY A 
POAGUE;

Real Estate INSURANCE Management
Visų rūšių draudimai žemiausiomis kainomis. Mes atstovaujame ge

riausias kompanijas. Pasitikrinkite. Informacijai kreiptis |

EDWARD PAUKŠTIS
3145 W. 63rd St. - HEmlock 4-4300

Piene net randama radioaktyvių 
elementų. Kavos kvapas turi 40 
junginių ir dalis tų junginių yra 
įtariami kaip kenksmingi, nes ga
li sukelti vėžį. Buvo daro
mas bandymas su pelėmis ir jū
ros kiaulytėmis, jos buvo augina
mos taip, kad į jas veiktų kavos 
suodžiai. Pelių odoje, pūslėje ir 
skilvy atsirado vėžys. Kava ir 
žmones, šalia vėžio pavojaus, dar 
ir kitais būdais neigiamai veikia.

Maisto pramonė vartoja nitri
tus ir nitratus. Tie chemikalai 
yra naudojami, kad pvz. mėsa at
rodytų gražiau, lyg visai šivie- 
žia, o be to, kad negestų. Tie 
chemikalai žmogaus skilvyje jun
giasi su krauju ir įgali būti pavo
jingi. Kraujuje atsiranda naujas 
pigmentas. Nitro aminai yra ikar- 
ciogeniniai. Tačiau maisto pra
moninkams nesvarbu žmonių 
sveikata, o svarbu iš tos pramo
nės pelnas.

Moteriškas harmonas estro
genas, cheminiai padarytas vadi
namas “stilbestrol”. Su to 
stilbestrol pagalba vištų ūkių lai
kytojai greičiau išaugindavo viš
čiukus, ir jie būdavo didesni. Jie 
įsiūdavo to stilbestro kapsulę į 
viščiuko kaklą, o tas veikdavo į 
viščiuko tukimą ir augimą. Vė
liau buvo surasta, kad tas harmo
nas yra kenksmingas ir Amerikos 
kongresas jo vartojimą viščiukų 
auginimui uždraudė. Takių viš
čiukų galvomis buvo maitinami 
gyvuliukai mink, kurie turi pui
kius kailius. Jie nuo to maisto su
sirgo vėžiu. Tačiau uždraudimas 
buvo padarytas tik po dvylikos 
metų, kada buvo žinoma, jog tai 
yra kenksminga. Tačiau ir po to 
1954 buvo leista stilbestrol nau
doti gyvuliams. Buvo prapiauna-

kaip amarantih, 
apelsinų dažy- 
kurie vartojami 
vartojami mė-

ma gyvulio ausis ir į ją įsiuva
ma stilbestro kapsulė, kaip viš
čiukui į kaklą. Dabar yra 
uždrausta naudoti šios kapsulės 
ir gyvuliams.

Maisto dažai 
kurie vartojami 
mui, orange B, 
dešroms, violet,
sos štampavimui, raudoni nr. 2, 
kurie vartojami dešrelėms, gėri
mams, ledams yra įtariami kaip 
vėžio sukėlėjai.

Kaip iš šios dr. Kaladės paskai
tos matome, mokslas ir išradi
mai iš vienos pusės padeda žmo
gui, o iiš kitos — jį žudo.

Dr. Užgiris kalbėjo apie imo- 
nologiją. Dirbdamas General 
Electric bendrovėje Research and 
develapment centre prie New 
Yorko, jis darė tyrimus Laser i

LEETUVIŲ GRUPES KELIONE Į ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ —
1974 m. vasario mėn. 14 d. 10 dienų kelionė. Programoje: Roma, Je

ruzalė, Tiberias, Tel Avivas. Kaina iš Chicagos — $849.00; iš New Yor
ko — $749.00.

(Air Fare subject to change and/or govemment approval). 
KALĖDOS LIETUVOJE — PASKUTINE 1973 METŲ EKSKURSIJA Į 
LIETUVĄ. Išvyksta š. m. gruodžio mėn. 19 dieną — 14 dienų kelionė. 
Iš Chicagos — $800.00! iš New Yorko — $700.00. Skubėkite registruotis 
— vietų skaičius ribotas!
PASIDŽIAUKITE VASAROS SAULUTE ŽIEMOS METU!

Parūpiname lėktuvų bilietus j Floridą, Californią, Hawaii, Bahamų 
Salas ir t. t. be jokio papildomo mokesčio. Rezervuojame vietas lai
vuose kelionėms po Karibų Jūrą — užmirškite žiemos speigus, naudoki
tės amžinąja vasara.

Apžiūrėkite mūsų gausų kelionių pasirinkimą — atostogaukit žiemą.

Kreiptis j VValter Rask-Rasčiauską

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 

Chicago, Illinois 60643
TELEFONAS (312)238-9787

Darome iškvietimus giminėms pasisvečiuoti Amerikoje, tvarkome 
kelionių dokumentus.

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

o mes viską sutvarkysime.

PAKETAI - DOVANOS
I TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA 

Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klientūrai 
40 metų egzistencijos tradicijose

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

spindulių pagalba ir ipadarė atra
dimą, kitaip sakant, surado bū
dą, kuris labai .padeda aiškinti 
'imunologijos reakcijas. Sis jo atra
dimas turėtų prisidėti prie imu
nologijos pritaikymo praktiškam 

i 'gyvenime, ypač medicinoj. Savo 
paskaitą dr. E. Užgiris demcnst- 
raivo skaidrėmis.

Kunigas dr. Tomas Žiūraitis 
nagrinėjo evoliucijos teorijos 

(Nukelta į 6 pusi.)

Atdara...
JIM'S

SHOE SERVICE 
3036 W. 63rd Street 
Ekspertiškas batų taisymas.

Greitas patarnavimas.
Virš 25 metų patyrimas
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Garsėja Žemaitijoje
Šalia Antano Braždžio (Lon

done), šalia Antano Mon- 
čio (Paryžiuje), šiuo metu Euro
poje labai aukštai iškilo dar ir 
kito skulptoriaus, pasirašančio 

» Samogit, vardas. SLulptoriuš y- 
ra (gimęs Vilmi.škės kaime, Kre
tingos apskr., 1936 m. Taigi ir jo 
meno pasauly jau žinoma pavar
dė Samogit nurodo žemaitį

-j. Skulptorius gyvenime turė
jo progos meno akademijas lan
kyti Vilniuje, Maskvoje, Lenin
grade, įvėlįau Vakarų pasaulyje 
galėjo sueiti j artimų kontaktą su 
taipgi Lietuvoj (Druskininkuose) 
gimusiu garsiuoju skulptorium 
Lipchitzu ir ,padirbėti jo aplin
koje. Visa eilė Samogit'iparodų j- 
vairiuose Europos meno centruo
se iškėlė ji j pirmaeilius šių die- 

' _____

gimęs skulptorius
nų skulptorius. Jo skulptūrų jau 
yra įsigiję žymūs meno kolekcio
nieriai šiuose kraštuose: Prancū
zijoje. JAV, Šveicarijoje, Belgijoje, 
Olandijoje, Italijoje, Rusijoje, Vo
kietijoj, Lenkijoj, Ispanijoj, Ang
lijoj ir Skandinavijoj. Jo darbai 
randami šiuose muziejuose: Ville 
de Paris — Centre National de 
l’Art Contemporain, Musėe du 
Havre.

1 Šiais metais rugpiūčio ir rugsė
jo mėn. Samogit skulptūrų paro
da buvo Schindler galerijoj,' Ber
ne, Šveicarijoj. Prisiųstame puoš
naus parodos katalogo kampe 
skulptorius sava ranka (gražiai lie
tuviškai įrašęs: “Turiu parodą 

1 Berne ir tikiuosi truputį pagarefn- 
i ti taip jau .uždengtą Lietuvos var
dą ir kultūrą”.

V?4.. •

a

k c %1
MH- •■■■■■■ • PROBLEMS OF MININA- žodis, 16 psl. iliustruotas. Leidi

nio spausdinamd 200Q egz. Kaina 
10 zlotų. Adresas: 00-490 War- 
szawa, ui. Wiejska 16-16, Po- 
lanid.
• ŠALTINIS, 1973 m. rugpiūčio 
mėn. Nr. 4. Tikybinės ir tauti
nės minties žurnalas. Beina kas 
antras mėnuo. Redaguoja S. Ma
tulis, MIC. Metinė prenumerata 
3.00 dol. Redakcijos ir administ
racijos adresas. 16 Hound Rd., 
VVest Bridgford, Nottingham' 
NG2 6AH, England.
• MŪSŲ ŽINIOS, 1973 m. rug

sėjo mėn. 9 d. Nr. 1 (35). Lietu
vių jėzuitų ir Jaunimo centro

■ '

Rašytojas laureatas 
Eduardas Cinzas Jaunimo 

centro kavinėje, Chicagoje
Kuriant kultūrinių penktadie

nio vakarų tradiciją jaukiai 
įrengtoje Jaunimo centro kavinė
je, kitą penktadienį (spalio 12 
d.) 8 vai. vak. kavos mėgėjai ga
lės susitikti ir pasikalbėti su 1972 
m. Lietuvių rašytojų draugijos 
premijos laimėtoju Eduardu Cin
zu. Premija jam paskirta už kny
gą “Brolio Mykolo gatvė”. Rašy
tojas įgyvena Briuselyje (Belgijo
je) ir šiuo metu vieši Ameriko
je. čikagįečiąims bus, proga išgirs
ti jį kalbant literatūrinėmis te- 
momis kavinėje.

Alfonsas Dargis Chicagoje
Žinomo mūsų dailininko Ąl- 

I1 fonso Dargio, gyvenančio Ro- 
chestery, tapybos darbų paroda 
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, 
atidaroma spalio 12 d. (kitą 
penktadienį). , Tiek amerikiečių, 
tiek lietuvių tarpe Alfonso Dar
gio kūryba kelia nemažą' susido
mėjimą. Chicagoje jo paroda 
buvo jau gana seniai, todėl bus 
visiems labai įdomu pamatyti, ką 
dailininkas naujo sukūrė pasta
raisiais metais.

Rašytojas Edduardas Cinzas, kuris 
kultūrinių penktadienių vakaronė
je Jaunimo centro kavinėje kalbės 
literatūrinėmis temomis kitą penk
tadienį (spalio 12 d. 8 vai. vak.).

Samogit Skulptūra
U dailininko darfoų parodos Schindler galerijoj, Berne, Šveicarijoj 

(žiūr. kultūrinę kroniką)

styrno progomis čionykštėje mū- bai gerai iššifruotas,, tekstas 
sų veikloje vis visiems labai pra- gausiai iliustruotas, įdomesnės 
verčia dailininkų paveikslai. To- kalbos, pareiškimai paduodami 
ikius atvejus pramatant, dabar y- ištisai priede, duotas smulkus 
ra labai gera proga dailininkių, bibliografijos sąrašas, parūpin

tas gausus Azijos religinių ir ki
tokių terminų žodynas (pirmą 
kartą toks anglų spaudoje) pa
ganau — alfabetinė medžiagos 

, Tai ypatingai uoluš

TIONS: BA1TIC PERSPECTI- 
VES, Editors: Arvids Ziedonis, 
Jr. (Muhlenbetg College), Rein 
Taapepera (University of Cali
fornia, Irvine), Mardi Valgemae 
(Lebman College, City Univer
sity of New Yorlk). Association 
far The Advancement of Baltic 
Studies, Inč. California Statė U- 
nii/ėrsity, San Jose. San Jose, Ca- 
lifdfhia’ 19*73.

Leidinys 214 psl., kaina kietais 
viršeliais 8.50 dol., minkštais — 
3.95 dol. Knyga užsisukama šiuo 
adresu: AABS Executive Office, 
366-86th St., Brooklyn, N. Y. 
L1209. Library of Congress Cata- 
log Ca'rd Numbėf: 73-76063.
• DIEVO. APVAIZDOS LIE

TUVIŲ PARAPIJA, 1908 - 1973: 
Southfieiid, Michigan. Redagavo 
Jonas Urbonas. Viršelis Stasės 
Smalinskienės. Spaudė Draugo 
spaustuvė. Tiražus 1000 egz. 
Knyga ihustrinota nuotraukomis, 
H2 psl.
• VINGIS, 1973 m. balandžio 

mėn. Sūduvių mokslo ir kultūros

Ch icagoje dvisavaitinis biulete
ni' Leidžia lietuviai jėzuitai. At- 
saL'nigąsis redaktorius: Alg. Ke
zys, S.J. Biuletenį redaguoja Da
nutė Vakarė, 7114 S. Talman 
Avė., Chicago, RI. 60629. Biule
tenis siuntitnėjamis visiems, kurie 
tik j’o pageidauja.

ROOSEVELT PIOTURE 
FRAKE COMPANY 

Mf&nufarturers
r d-----

kūryba apsirūpinti.
VAIKŲ KNYGŲ PARODA 

CHICAGOJ

VyriSkų ir moteriškų drabužių 
siuvėjas profesionalas

TONY PAZNEKAS
(PHILLIPS CLEANIRS)

6910 S. Western Av., tel. GR 6-4310
Atdara nuo 8:30 v. r. iki 6 v. vak.

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

TeL Vlrginia 7-7258 - 59

FRANK'S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET TEL. CA 8-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO 
IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

Mūsų dailininkių darbų 
išpardavimų paroda

Chicagoje veikianti Lietuvių 
dailininkių moterų, sąjunga šį 
šeštadienį ir sekmadienį (spalio 
6—7 d.) Jaunimo centre, šalia 
naujos kavinės, rengia labai pri
einamam kainom savo dailės 
darbų išpardavimą. Tckie iš
pardavimai yra labai įprasti šio 
krašto dailės (gyvenime, juos laiks 
nuo laiko organizuoja net ir la
bai žymias galerijos. įvairių pa
rengimų ir įvairių dovanų paskir-

[ Mokslo ir pramonės muziejus [ rodyklė
Chicagoje Lupikr. I II d. or- darbas velionio rašytojo buvusių 
ganiZuoja Valkų knygų savaitę. Į 
Bus vaikų knygų paroda, susitiki
mai su Vaitkų knygų autoriais, te
atre bus Goodmian aktorių grupės 
atitinkamas vaidinimas. 'Pačiame 
muziejuje bus speciali “Šviesų 
fantazijos” (paroda, aiškinanti la
šeno panaudojimą. Kad būtų pa
traukti vaikai, net bus atgaben
ta žvėrelių iš Lincoln panko 
zoologijos sodo ir žuvų iš Shedld 
akvariumo. Kadangi dabar dau
giau rodoma susidomėjimo etni
nėmis grupėmis, reikėtų' susido
mėti (galimybėmis parodon išsta
tyti ir išeivijos Lietuviškų leidi
nių vaikams.

talkininkų: N. Burton, P. Hart if 
J. Laughlin, pasikvietus indų

mokslininką A. Chakravarty. 
Knyga turi 480 psl., kaina 12 
dol. 50 ct, išleido New Direc- 
tions, New Yorke. (

Mums malonu, kad viename 
knygos puslapy suminėta ir Lie
tuva: kalbant apie Czeslaw Mi- 
losz, pažymima, kad jis gimęs 
Lietuvoje. J. Pr.

PETKUS , |
MARŲUETTE FUNERA1 HOMF

S 0 N U

A. TVERASI LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas lr taisymas

2649 W. 69tb SL, TeL REpublic 7-1941
l r-—mriin min mini i ii—mbuiiiiii—na mmr' iMirnu r

- TĖVAS IR
| TRYS MODERSISKOS

I 2533 VVest 7Ist Street
> 1410 S, 5Ūth Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

s, -
KOPLYČIOS

Tel. 476 • 2345 
T0wnhall 3*2108*09

Filmų įvairumai
Kai vyras savo žmoną iš proto varo

STASĖ SEMĖNIENĖ

Plačiai išreklamuotas, dar 
daugiau ištrimituotas filmas 
“N1GHT tfATCH” su dviem 
stipriais aktoriais (Elizabeth Tay
lor ir Lawrence Harvey) yra 
kone įgrisęs atkūrimas senos 
painiavos apie žmoną, kurią vy
ras bando padaryti nepilnaprote. 
Šia tema seniau net keli filmai 
buvo pastatyti su dideliu pasise
kimu ,-r “Gašlih t” ir “Home 
Before Dark”. Tačiau anie filmai 
turėjo dailiai vientisą, kad ir 
gudriai suraizgytą turinį, didelę 
dozę laukiamo netikrumo ir te
roro. O taipgi įtikinančiai jaut
rias herojes, kaip Ingrid Berg
man ir Jean Simmons.

O ką mes randame “Night 
Watch”? Tik gerokai sujauktą 
pasakojimą, kaip kokį siūlų ka
muolį, kuriame nerasi nei pra
džios, nei susivoksi, kur pabaiga. 
Turiny per daug kalbančių sce
nų, retkarčiais pertrauktų Šen bei 
ten gąsdinančiu momentu.

O nuskriaustos, švelnios hero
jės vietoje mes matome nepaima
mą tvirtovę, sudarytą (labai rū
pestingai!) iš dirbtinės kosmeti
kos — Elizabeth Taylor. Negali 
nė pagalvoti, kad kas nors drįs
tų ją paliesti, o ką jau bekalbėti 
apie terorizavimą. Tuo labiau to

nesitikėtum iš jos silpnavalio vy
ro (Laurence Harvey).

Atrodo, lyg jos visas rūpestis 
sukauptas, kad tik nė plaukelis 
nepajudėtų jos šukuosenoje. Ap
sirengusi nors ir prabangiškais, 
plačiais, bet be jokio skonio rū
bais, keičianti pusę tuzino peru
kų, apsikabinėjusi keliais svarais 
brangenybių, ji panaši labiau į 
juokingą karikatūrą, o ne skriau
džiamą moterį.

O vis dėlto po tuo dirbtinumo 
sluoksniu slypi dar vis žavi mo
teris. Klasiškai taisyklingi puikūs 
bruožai dar puošia jos veidą, o 
metų ir svarų priedai duoda jai 
daugiau žemišką, labiau gyveni
mišką vaizdą.

Šiame filme ji negalėjo pasi
reikšti nei vaidyboje (kaip ji 
triumfavo filmuose “Suddenly, 
Lašt Summer” ir “Who’s Afraid 
of Virginia Woolf?”), nes kartu 
su Harvey jie buvo slėgte pri
slėgti akmeniniu filmo teksto 
svoriu.

Norėta filmą padalyti gąsdi
nantį, o išėjo tiktai — perėjimas 
iŠ nuobodumo į neskoningumą.

Filmas skiriamas visiems, ne
žiūrint amžiaus, rodomas apylin
kės teatruose.

LIETUVA MERTONO 
PRIEŠMIRTINIAM 

DIENORAŠTY
Naujų knygų lentynose pasi

rodė veikalas: “The Asian Jour- 
nal of Thomas Merton”, Tai die
noraštis trapisto rašytojo Tho- 
imas Merton, autoriaus veikalų, 
Ho pirmaeilių religinių veikalų, 
kurių kai kurie pateko net į la
biausiai perkamų knygų sąrašą. 
Ši knyga tai jo užrašai, išvykus 
J Aziją 1968 metais, kada jis bu
vo pakviestas dalyvauti rytų fr 
vakarų vienuolynų konferencijo
je Bangkoke, kur po paskaitos 
savo kambaryje buvo mirtinai 
nutrenktas elektros, pasiekusios 
jį iš sugedusio vėsintuvo.

Knyga apima Mertono dieno
raštį, jo privačius užrašus sau ir 
jo ištraukas iš kelionėje skaity
tų veikalų. Supažindina skaity
toją su nuostabia rytų asketika 
ir mistika,, aprašo tris savo pa
sikalbėjimus su Dalai Lama, ap
taria matytas vietas ir sutiktus 
žmones: tai nirvanos besiekian
čius rytų asketus, tai rašytojus 
ir mokslininkus.

Veikalas ypač stebina ypatin
gai geru suredagavimu. Velionio 
rankraštis, keblus išskaityti, la-
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PAŽANGOS RITMAS
Kas būtų be (pažangos? Tik

riausia grabas, nes visi mes ko
kiame rojuje sėdėtume, obuolius 
graužtume ir nuogi vaikščiotume. 
Pažanga mus iškelia j padanges 
ir virš jų. Pažanga žmogui, ypač 
lietuviui, duota, kad jis veržtųsi 
į aukštumas, taptų laimingas ir 
kitus laimingais darytų. Va, jei
gu žmogus, neklausydamas ko
kių ten daktarų išvedžiojimų, sto
rėta, tai reiškia, kad jis tampa lai
mingas. Jis ne tik daro gera mais
to pramonei, sunaudodamas 
maistą, bet taip jam reikia di
desnių drabužių, ir tai jau ne
abejotinas pramonės kėlimas. 
Lietuvis garsėja ne tik tuo, ką Jis 
uždirba ar suvalgo, bet garsėja ir 
vieta, kurioje jis įgyvena.

Kai atvyko į šį kraštą, brolis 
lietuvis gyveno ruselyje. Anot to 
a. a. Valentino, Dieve duok beis- 
montą, o dypukas pats atsiras. 
Taigi pradžioje buvo sklepeliai, 
arba kokios saikutės. Laikui bė
gant atsirado buteliai, paskui na
meliai, paskui namai, paskui re
zidencijos, o dabar jau einama 
prie TŪmų. Va, kai pašaukia kas 
telefonu, atsiliepi, kad čia ne to 
ar to rezidencija, bet čia to ir to 
rūmai. Kalbininkai siūlo nevar
toti rezidencijų, o namus, bet, rei 
kia manyti, tai tikras nesusiprati
mas, nes namai — tai namai, o 
Tezidencija — tai rezidencija, o 
rūmai —<tai jau rūmai.

Pažanga ir susisiekime. Pra
džioj važiavai 30,000 dol vertės 
autobusu, o vėliau su 300 dol. 
vertės fordu, o dabar su 5,000 
dol. oldsmobliu. Pažanga ir susi
ėjimuose. Pirma rengei banketą 
kokioj parapinėj salėj, o dabar 
jau rengi kokiam Martiniąue 
restorane ar kokiose Konrado 
Hilitono menėse.

Spygliški sakiniai Lietuvių mokytojų 
studijų savaitėje

Iš stovyklos vienkartinio leidinio 
"Mišrūs balsai”, redaguoto 

Rimo Černiaus

Jei Jaunuolis, sutikęs savo šir
dies damą, mėgins prisipažinti 
meilėje iš špargalkos, tai ta da
rna jj pasiųs velniop.

Akt. H. Kačinskas
Egzistuoja klaidinga tradicija, 

kad tuščias pilvas yra geriausias 
akstinas rašytojui kurti.

Al. Baronas
Visas tų tyrimų tikslas buvo 

padaryti pacientus durniais.
Dr. N. Ankuvienė

Kai niekas klasėje neatsako, 
atsako mokytojas.

St. Barzdukas
Kalbos yra pasisavinamos akty

vaus centro smegenyse, bet tas 
centras yra tiek protingas, kad 
kalboms neleidžia susimaišyti.

Dr. A Norvilas
Pereiti iš vienos sistemos į kitą 

nėra itas pat, kaip pereiti iš vie
no kambario į kitą.

P. Maldeikis
Eutiziazmo ir meilės pilna 

atsistojau prieš klasę, bet po pir

Žodžiu, visur pažanga, o ta 
nuostabioji (pažanga yra taip pat 
skatinanti kitą (pažangą. Pvz. se
niau lituanistinėse mokyklose 
būdavo apie 4,000 mokinių, o da
bar su retomis išimtimis jau tik 
500, seniau birželio išvežimų mi
nėjimuose buvo pilna Chicagos 
Marijos aukšt. mok. salė, o da
bar nepilna beveik du kart ma
žesnė Jaunimo centro salė, se
niau į LB susirinkimus atvykda
vo šimtinėmis, o dabar dešimti
mis. Pažangos ritmas yra nuo
stabus, nes žmogui daug leng
viau išsiruošti į salę, iš rūsio negu 
iš kokias nors rezidencijos.

Pažangos ritmas nepaprastas, 
tiesiog laikrodis (pasuktas, anot 
to prof. Pakšto, šimtu metų pir
myn, tik visa bėda, kad žmogus 
pažangos ženklan turi po porą 
televizijų, po porą automašinų ir, 
jei kada galės būti palaidotas per 
dvi graboriaus koplyčias, tada 
jau bus (pasiekęs tikrai didžios 
pažangos. J. U.

Pažangos ritmas Sovietų Sąjungoje. 
Partija suprojektavo tokj gyvulį, 
kuns duoda lašinius, pieną, vilnas 
ir deda du kiaušinius per dieną.

mos pamokos visas idealizmas iš
nyko.

R. Plioplytė
Aš stropiai išblusinėjau dvyli

ka knygų apie beskyrę sistemą.
P. Maldeikis

Paveiksliukai turi būti gražūs, 
o ne bet kaip mokytojo papėc- 
kioti.

R. Plioplytė
Iš ko mokinys pasišaipys, jei 

ne iš mokytojo kalbos.
H. Kačinskas

Blogu lektorium laikomas tas, 
kuris skaito savo paskaitą, įbedęs 
nosį j tekstą.

Akt. H. Kačinskas

Vasaris svarsto, svarsto, ar 
mesti kunigystę, o dabar žybt ir 
išeina iš kunigystės tūkstančiai.

A. Baronas
Mes, kalbininkai, padarėm 

klaidą, kad nusileidom Smetonai 
dėl — in.

Dr. Pr. Skardžius
Tai natūralus dalykas tremties 

gyvenime: murzina dabar vienas 
kitą kaip išmano.

Dr. Pr. Skardžius

PATARIMAS AUTORIUI
“Romaną “Sunkiausiu keliu” 

ne tik atidžiai skaičiau, bet ir į 
istorinius šaltinius žvilgterėjau, o 
autoriaus pakaltintas dar kartą 
iperskaičiau. Ne pro šalį būtų ir 
pačiam J. Gliaudai savo roma
ną dėmesingai perskaityti”.

Balys Gražulis

VISOKIE VIDUDIENIAI
Bern. Brazdžionis išleido eilių 

knygą “Vidudienio sodai”, R. 
Granauskas išleido knygą “Vidu
dienio dalgis”, įgi kad tie bedir
bą soduose ir su dalgiu neužmirš
tų eiti pietų C. Grincevičius iš
leidžia “Vidudienio varpus”.

PATARIMAI
“Jei esi 3 pėdų aukščio; arba 

futbolininkas, jeigu sveri 27 sva
rus; arba kalbėtojas per ateitinin
kų šventę, jei nemoki lietuviškai 
kalbėti. Rimčiau — nelaužyk sa
vęs, bandydamas būti profeso
rium, jei tegali būti sunkvęžimio 
vairuotojas, kadangi nekaip iš
eis”. '

Vyt. Kllorys 
“Ateitis”

TIK -VIENAS ISSISKIRIA
Prancūzijos visuomeninės 

nuomonės institutas kreipėsi j vy
rus su tokiu klausimu: “Kas ko
manduoja namuose?” Buvo ap
klausta 500 vyrų.

305 vyrai atsakė: “Mano žmo- 
na ,

194 vyrai atsakė: “Mano uoš
vė”.

Tiktai vienas vyras tvirtai ir 
aiškiai pareiškė: “Aš”.

Patikrinus paaiškėjo, kad tas 
vyras Jau ketveri metai yra naš
lys.

Išradau žodį garsiageniškas, 
(panašiai kaip fotogeniškas, tik ne
žinau, ar ji prof. Skardžius pa
tvirtins. O amerikiečių tarpe po
puliarus yra “sexy voice”. '. r

H. Kačinskas
Vienas kvailys gali , įmesti i 

ežerą akmenį, bet dešimt protin
gų gali jo nesurast.

A. Baronas

Chicagos lituanistinės mokyklos di
rektorius J. Masilionis, Mokytojų 
studijų savaitės komendantas.

Piešė Rima Pauliukonytė

GRŪDAI IR BĖDOS BALYS PAVABALYS

Sovietų Sąjunga yra specialis
tė žmonių .gyvenimą apsunkinti. 
Kai nėra (grūdų, (gyvenimas sun
kus, bet, kai yra grūdų, vėl gali 
gyvenimas -pasunkėti, kaip -tai 
vaizduoja amerikietis rašytojas 
Art Buchwald. Jis taip kalba apie 
kilmingąją Sovietų Rusiją, kurią 
kankina blogi orai, blogas der
lius, ir gera santvarka. Buchval- 
das rašo:

—- Visame (pasaulyje giriamas 
sovietų sumanymas pirkti Ameri
kos kviečius, bet niekur neskel
biamos problemos, kurios atsi
randa Rusijoje dėl padidėjusio 
kviečių ištekliaus. Neseniai įvy
kusiame Politbiiuro posėdyje 
Maskvoje paaiškėjo beveik nepa
keliamas spaudimas eiliniam so
vietų piliečiui, kurį sukėlė tas 
kviečių pirkimas-Stai kaip skam
ba ištraukos iš to posėdžio pro
tokolo:

— Draugai, mūsų piliečiai 
skundžiasi, nes įsakome jiems su
valgyti tris kepalus duonos per 
dieną.

— Na tai kas? Argi jie nesu
pranta, kad tokiu elgesiu naiki
na Amerikos ekonomiją?

— Taip, tai tiesa, bet mūsų 
žmonės nepratę tiek daug duo- 

’ nas valgyti.
— Įsakykite, kad visi fabri

kų (darbininkai turi būtinai su
valgyti bent du milžiniškus su
muštinius priešpiečių metu.

— Tai jau (padaryta. Mes net 
įsakėme, kad kiekvienas sovietų 
pilietis turi suvalgyti bent tuzi
ną kvietinių blynų pusryčiams, 
bet vis tiek negalime sunaudoti 
visų Amerikos kviečių.

— Kaip su duoniniu pudingu?
— Kiekvienas sovietinis resto

ranas [turi išvirti ir žmonėms su
valgydinti bent 3,000 galionų 
duoninio pudingo .per dieną. Pe
reitą sąvaitę Leningradą buvo 
prasidėjęs sukilimas prieš duonos 
pudingą, ir Į5 miliciininkj pa
skandinta didžiuosiuose Marięso- 
Engelso kepyklos katiluose. Ži
noma, tų riaušių kaltininkai areš
tuoti. b ,

šitaip sovietinius ūkio darbus vaizduoja amerikiečių laikraštįs

KELIONĖSE
Bilietai

Moteris, sugrįžusią iŠ atostogų 
kelionių draugę klausia:

— Kokias šalis aplankei?
— O, gerai nežinau, nes visus 

bilietus pirko v'ras
Meksikoje

Amerikietis turistas Meksikoje 
klausia taksi vairuotojo, kam šis, 
gatve važiuodamas, kartais va
žiuoja kaire, kartais dešine pu
se.

— Mes Meksikoje nežinome 
nei kairės, nei dešinės, mes teži
nome tik saulę ir šešėlius.

Keliautojas
Pennsylvanija keliaujant, au

tomobilistas pamatė netoli greike- 
lio miegantį žmogų, šalia kurio 
buvo iškaba, kur jis nori vykti, su 
užrašu Oregan, o čia pat buvo ir 
.kita iškaba su užrešu: “Kas no
rėsite mane .paimti, pasignalizuo
kite”.

KVAILYS
— Tu esi paskutinis kvailys, 

sako žmona vyrui, — tavo tėvai 
kvailiai ir tu viską darai kaip 
kvailys ir, jei būtų pasaulinis 
kvailių konkursas, tai tu laimė
tum antrą vietą.

— Kodėl antrą? — nustebo 
vyras.

— O todėl kad tu kvailys, — 
atsako žmona.

— Ką su jais (padarėte?
— Jie nuteisti iki gyvos galvos 

įtik “ant duonos ir vandens”.
— Bet, draugai, jeigu jau (kar

tą riaušės pasireiškė Lenngrade, 
visur .panašiai gali atsitikti. Mes 
turime išgalvoti, kaip suvartoti 
kviečių išteklius. Kiek tonų-kvie
čių sugebėjome įsprausti sateliti
niams kraštams.

— Mes privertėme (Lenkiją pa
iruti 1,0 milijonų bušelių, Čeko
slovakiją — 14 mil. ir Vengriją 
— 12 mil. Mes prašėme Titą, 
kad priimtų kviečių, bet jis mus 
pasiuntė po...

— Ar nereikėtų .pasiųsti kele
tą bombonešių virš Belgrado ir 
išmesti keletą milijonų tonų.

— Tai įgalėtų pakenkti viešą
ja! pasaulio nuomonei. Mus gali 
apkaltinti, kad pradėjome kvieti
nį karą.

Kodėl nepripildyti MIRV 
raketas kvietine košele ir nešau
ti i Kiniją?

— Tai pavojinga, nes galėtų 
pakenkti JAV-Sovietų santy
kiams. Man rodos, draugai, kad 
nauditn'giausda bus, jeigu priver
sime savo piliečius daugiau kvie
čių Suvartoti.

— Depresijos metu Amerikoje 
buvo praktikuojamas duonos al
kaniems dalinimas. Kodėl ir mes 
panašiai nepadarome?

— Bet jie tada neturėjo duo
nos...

— Principas juk tas pats: jei
gu kas neis stoti į eilę ir duonos 
nenorės imti — sušaudysime.

— 'Puiki idėja! Paskelbkime, 
kad kiekvienas, kuris sumanys 
laikytis dietos, bus išvežtas j Si
birą.

— Mes turime įtikinti sovietų 
piliečius, kad kiekvienas išvalgy
tas manų košės dubenėlis, priar
tins amerikietiškąjį kapitalistą 

! prie badavimo.
— Tegul Amerika šaukia 

prieš mūsų atominius (povande
ninius laivus SALT pasitarimuo
se, mes juos išdaužysime kvieti- 
įnėmis bandelėmis.

SEPTYNI PENSININKAI
1. Plaučiai sako: taip užterštas 

oras, nebegalime deguonies nuo 
teršalų išskirti, eisiu į pensiją.

2. Širdis sako: nebegalime iš
skirti gero patrioto nuo kolobo- 
ranto.

3. Smegenys sako: nebegaliu 
vadovauti galvai, nes per daug 
svetimų smegenų plovėjų.

4. Akys sako, .nebegalime iš
skirti genio nuo blogio, balto nuo 
raudono.

5. Skrandis sako: tiek daug .pa
rengimų ir prisikemši skrandį sa
vaitei, .nebegalime suvirškinti.

6. Inkstai sako: Nebegalime 
(perfiltruoti viso šnapso, eisim į 
pensiją.

7. Niekur neinąs sako: neži
nau kaip aš eisiu į (pensiją, jei aš 
iš viso niekur neinu.

J. B.

Nemandagus jaunimas
Perpildytame tramvajuje gir

dėti sujaudintas balsas.
— Dabartinis jaunimas nė 

kiek negerbia vyresniųjų!
— Nesuprantu, ko jūs norite? 

— klausia vienas keleivių. — Juk 
tik prieš minutę jaunuolis jums 
užleido vietą.

— Na, tai kas, kad .užleido? 
—šaukia tas .pats pilietis. — Aš 

sėdžiu, o mano žmona stovi!.

VIENA GRAŽI, KITA-KAŽI
Aš npavydžiu Rūtai Lee, 
Kad ji graži, kad ji meili 
Tegu gerbėjų 
Tegu į Kissingerį žiūri, 

Arba jisai į ją. Tegu.
Dėl to nei pykstu, nei

SPYGLIUOTINIAI UŽRAŠAI LAIVE IR LĖKTUVE

— Vienas Ženevos bankas 
reklamuoja:

"jaunuoliai, neveskite dėl pi
nigui Mes jums mielai .paskolin
sime”.

— Prie vienos amerikiečių 
bažnyčios stovi indas aukoms su 
tokiu užrašu:

“Jeigu nori paaukoti geriausia, 
ką tu turi, — duok pinigus!”

— Užrašas viename Šveicari
jos baseine:

“Į baseiną mėtyti žmones ir 
šiukšles griežtai draudžiama”.

Solženicinas nustebęs, kad iš grabo 
su bizūnu kyla tėvas Stalinas.

SAUGIAUSIA VIETA
“Dirvoje J. Šoliūnas įrašo: “va

dovas Lauraitis klausia, kur lėk
tuve saugiausia sėdėti. Pykteliu 
ir atkertu, kad saugiausia sėdy
nė — Marąuette Parke pas Lie
tuvininką”. (Gintaro alinė —

šikšnosparnis, ne
būti žuvis, arba bus blo

gai. Jei esi banginis, nebandyk 
būti pelė, nes tuomet katinas ta
ve suras, .nežiūrint kur tu pasi
slėpsi* ir vėl bus blogai”.

Prof. St. Šalkauskis

DAILININKO DARBAS
(Pratiminė mankšta pagal 

abėcėlę)
Dangaus dovana dunda,
Debesys dirvas drėkina,
Drebulys drebina drąsų draugą, 
Daug dėmesio jis duoda degtinei.

Džiaukis didingomis dykumomis, 
Dailininko dailiai dažytom dali

mis;
Dumblai i r drenažai drobėje 

drybso,
Džiovinamos durpės dirvas 
dabino.

B. Bac.

Sovietinis remontas arba darbymetyje ir akmuo kruta. Taip ūkio dai 
bus vaizduoja komunistinė “šluota”.

Bet aš pavydžiu Rūtai lutai 
((Dėl to sergu neapsakytai), 
Kad' ji, užaugus dypuke, 
Nepasiliko barake, 
Kad riečia nosį tuo kampu 
Kurio dalim ii aš .ampu.

Pinmą kartą skrendąs lėktu
vu keleivis klausia stiuardesės:

— O (parašiutų jūs neduoda
te?

— Ne.
— Tai kodėl laivuose duoda

mos gelbėjimosi liemenės?
— Bet mes juk ne jūroje.
— Keista, juk mokančių 

plaukti asmenų daug daugiau, 
negu mokančių skraidyti.

GEROS NUOMONĖS
Pažįstami apie Kovalskį yra 

geros nuomonės.
— Jis dirba kaip arklys, —pa

sakė vienas.
— Kad užsidirbtų pinigų, ku

riuos išleidžia kaip asilas, — su
tiko kiti.

Karuso gerai žinojo keletą kal
bų, todėl buvo vadinamas polig
lotu. Kartą užklaustas, kokias ir 
kokiomis progomis naudoja kal
bas, atsakė:

— Į gražuolę dažniausiai krei
piuosi prancūziškai. Profesinius 
reikalus diskutuoju angliškai. 
Kada noriu ką nors pagąsdinti 
kalbu vokiškai. O kai skusdama
sis įsipjaunu, naudoju gimtąją 
kalbą.

— uauftu.ua;> čionykščių sa- 
vus kūnus laiko šiukšlių dėžėmis: 

meta, kas papuola.”
Dr. J. Adomavičius

Velnias bara savo jauniklį, kad kai 
šis grįžta iš miesto, grįžta nebepa
našus į velnius.

MEILĖ IR PINIGAI

— Patark, ką man nupirkti 
žmonai gimimo dienos proga?

— O tu paklausk, ko ji pati 
norėtų.

— Ne! Tiek pinigų neturiu!

— Manekenams svarbu ne jų 
vidus, bet išorė

— Skirtingi tikslai — jis troš-| 
ko meilės be vedybų, ji — vedy-| 
bų be meilės.

— Gyvenimas pasirodo ne tok» 
jau trumpas, jeigu nori gražiai jį|i 
nugyventi šeimoje.

— Specialistas yra asmuo!, 
kuris padaro klaidas du kartus.

— Kai kas su ugnele temoka 
dirbti vieną darbą: pūsti į aki! 
dūmus.

uauftu.ua
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