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Pierre Teilhard de Chardin
moderni minties pasaulio sensacija

JUOZAS PRUNSKIS
Chicagos universitete sausio 

mėn. paskutinėmis dienomis 
mokslininkų — protestantų teo
logų suvažiavime, be kitų stu
dijų, buvo entuziastingai iškel
tos Pierre Teilhard de Chardin 
filosofinės mintys. Kas gi buvo 
tas Prancūzijos jėzuitas ir ko
kios gi buvo jo filosofinės re- 
veliacijos, kad jos nugali kon
tinentų ir konfesinio uždarumo 
ribas ir jomis taip plinta susi
domėjimas mokslo pasaulyje? 
Šiemet gera.proga su tuo susi
pažinti, minint 10 m. sukaktį 
nuo Chardin mirties. Susidomė
jimas juo nepaprastai auga. 
Mokslininkas Helmut de Terra, 
drauge su Chardinu dalyvavęs 
geologinėse ekspedicijose, para
šė atsiminimus “Memories of 
Teilhard de Chardin”, Claude 
Cuenot neseniai davė biografi
ją "Teilhard de Chardin”, J. A. 
V. geologas J. Huxley aprašo 
bendrus tyrimus su Chardin Ki
nijoj, Afrikoj, Europoj ir JAV- 
se knygoj “In the Field with 
Teilhard de Chardin”.

Didis buvo filosofinės minties 
milžinas Tomas Akvinietis. Tai 
šimtmečiais išliekąs minties pa
saulio švyturys, pasiekęs pačias 
aukštumas, bet jei sakytume, 
kad jis įkopė į pačią krikščio
niškojo mintijimo viršūnę ir jau 
toliau nebėra nei kur, nei kam 
eiti, pasiduotume kultūrinio po
lėkio stagnacinei rezignacijai, 
kapituliuotume žmogaus minties 
pastangos kelyje; apsvaigę to 
genijaus laimėjimais, pasineštu- 
me į šimtmetinį minties letar- 
ginį miegą.

PRIMIRŠTAS KULTŪRINIS
Šventės akcentas

Optimistiškos filosofijos 
pranašas

Ačiū Dievui, taip nėra. Vienu 
iš to įrodymų yra plačiame min
ties pasaulyje didelio susidomė
jimo sukėlusi Pierre Teilhard 
de Chardin optimistiškoji filo
sofija. Jo knygų skaitymas, tai 
išgyvenimas to pasigėrėjimo, 
kokį jauti, sekdamas mūsų St. 
Šalkauskio ar mūsų kaimyno VI. 
Solovjovo sklandžią kultūros ir 
dvasios kultūros sklaidą. Jei Šal
kauskis ir Solovjovas žavi mus 
jų filosofijoje daugiau ar ma
žiau įsikūnijusia rytų ir vaka
rų filosofijos sinteze, tai Char
din — žavi sinteze tarp gamta
mokslio ir krikščionybės. Char
din buvo geologas, paleontolo
gas, evoliucijos evangelistas, 
bet ir nuoširdus jėzuitas. Jo min
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ties pasaulis turtingas naujojo 
eksperimentinio mokslo patirti
mi ir krikščioniškos minties gi
lumu, humanisto optimizmu ir 
scholastinio - jėzuitiško išlavin
to mintijimo logiškumu.

Tiesa, bekraščio optimizmo 
pagautas, jis pasiduoda pagun
dai reikšti viltis, kad ir mark-

Plerre Teilhard de Chardin
I 

sizmas ras darną su krikščiony
be, tačiau jis ir jo filosofija yra 
toli nuo grubaus marksistinio 
materializmo; anos jo viltys tė
ra padarinys jo atkaklaus sin
tezės ieškojimo ir gali būti aiš
kinamos kaip įrodymas jo pa
žiūrų platumo ir tolerantišku
mo. Patiriamųjų mokslų, pale
ontologinių atradimų ir moder
niojo gamtamokslio laimėjimų 
sužavėtas, vietomis jis lyg žiū« 
retų ir į dvasios pasaulį iš ma
terialistinio (suprantant tai 
kaip filosofinę kryptį, ne kaip 
jo charakterio savybę) taško, 
tačiau labai ryšku, kad ta jo 
žaismingai įdomi filosofija sa
vo vizijų viršūnėse veda į krikš
čionybės šviesą.

Chardiną skaityti nelengva. 
Ne tik dėl to, kad jis eilinį skai
tytoją yra toli pralenkęs dabar
ties gamtamokslio plotuose, ne 
tik dėl jo filosofinės sklaidos 
gilumo, bet ir todėl, kad jis, 
kaip minties pranašas, daug 
toliau pasiekia, negu vidutinio 
žmogaus sąvokų žodynas leid- 
džia išsireikšti. Jam tenka žo
džiams ieškoti naujų sąvokos 
atspalvių ir naujoms sąvokoms 
naujų žodžių. Tas jo filosofinę 
mintį daro sunkiau aptariamą 
bei išverčiamą, bet vis dėlto ne
seniai pasirodęs anglų kalba jo 
essays vertimas “The Future 
of JVIan” (Harper & Row, New 
York, 319 psl., $5) mus įmano
mai su jo straipsniuose išreikš
ta filosofine pasaulėžiūra supa
žindina. (Ši knyga pasirodė spa
lio mėnesį ir jos jau parduota 
25,000, o Chardin knygos “The 
Phenomenon of Man” jau par
duota 110,000 egzempliorių.)

Sunkiai aptariamas, bet žavus

Persisunkimas Vakarų kultū
ra, geologinės ir paleontologinės 
studijos Oriente, rytiečių pa
saulio pažinimas, gimtosios 
prancūzų kalbos elegancija ir 
išsireiškimų turtingumas, jo 
minties pasaulį daro intelekto 
lobių šaltiniu, lakų, sunkiau per
teikiamą, bet labiau žavų jame 
įsijungti.

Pagrindinė Chardino mintis 
yra skelbimas, kad aukščiau
sias visatos evoliucijos žiedas 
— žmogus yra laiko nešamas 
į tolimesnį aukštesnės evoliuci
jos tarpsnį, apsireiškiantį aukš
tesne dvasios kultūra ir visą 
žmoniją jungiantį į vieningo 
kultūrinio polėkio skruzdėlyną. 
Savo minėtoje knygoje jis sako:

— Ką mes dabarties pasauly
je matome, tai ne vien tik žmo
nių dauginimasis, bet ir nuola
tinis žmpgaus kilimas. Taigi, 
žmogus nėra dar zoologinio su
brendimo viršūnėse. Psicholo
giškai dar jis netarė savo pas
kutinio žodžio. Vienoj ar kitoj 
formoj gimsta kažkas ultra hu
maniško...

Stagnacija ar tolimesnė 
evoliucija

Dabaranę žmoniją Chardin, 
pagal pasaulėžiūrą, dalina į du 
lageriu: vieni žiūri į horizontą 
ir, visu savo naujai atrastu ti
kėjimu į žmonijos pažangą, šau
kia: “Mes nestovime vietoje, 
judame”, kiti — nekeisdami 
pozicijos, atkakliai stovėdami 
vietoje, tvirtina — “Niekas ne
sikeičia”.

Tačiau Chardinas primena, 
kad tas, ką mes laikome žemės 
organizmų pastovumu, kaip tik 
gal yra tik labai lėtas jų kei
timasis. Kas 
kaip tik šiuo 
muoja nauji 
rai žemėje? 
tvirtina;
lauš tikrovės vertinimo, reikė
tų pasirinkti tarp pilno evoliu
cijos proceso ar tarp visiškos 
pasaulio stagnacijos, tarp tų 
dviejų kraštutinių absoliučių 
padėčių, mes nesvyruodami pa
sirinktume pirmąją prielaidą”. 
Kitaip sakant, Chardin priima 
evoliucijos tiesą. Evoliucijos 
procesą jis laiko esant nuolati
niame vyksme, pasiekiantį vir
šūnę sąmonės išryškėjimo pa
saulyje ir einantį visuotinės

gali tvirtinti, kad 
momentu nesifor- 
gyvenimo kontū- 

Chardin drąsiai 
'Jeigu, ieškant tiks-

RELIGINE GAIDA SOLŽENICINO PROZOJE
Požeminė literatūra Sovieti- 

joje nuolat plečiasi. Ji eina iš 
rankų į rankas kukliuose rank
raščiuose: kartais šapirografuo
tuose, dažnai rašalu išvedžiotuo-

Aleksandras Solženicinas
v
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bendros žmonijos sąmonės iš
ryškėjimo kryptimi.
Žmonijos kolektyvinė sąmonė

Atskirų individų žmogiškasis 
pažangumas buvo atsiektas 

se. Šiandien privačių rankraš
čių platinimas yra vienas pa
grindinių intelektualinio bendra
vimo būdų Sovietų Sąjungoje.

Daugelis tokių rankraščių, 
dažniausiai pasirašytų slapyvar
džiais, pasiekė Vakarus — dalis 
jų buvo išspausdinti, šiandien 
jie užima ilgą knygų lentyną; 
šiandien jau galima kalbėti apie 
laisvąją literatūrą Sovietijoje: 
supančiotų rankų, bet laisvos 
dvasios.

Iš tokių privačių rankraščių 
žymieji sovietų literatai sužino
jo apie Josifo Brodskio poezi
jos aukštą kokybę. Kai Brods
kis buvo apkaltintas “parazitiz
mu”, būrys sovietinio meno įžy
mybių pasiuntė partijai prašy
mą jį paleisti. Pasirašiusiųjų tar
pe buvo Šostakovičius, Achma- 
tova, Čukovskis, Teismo salėje 
slapčia nurašyta Brodskio by
los eiga pasiekė vakarų spaudą.

Šiomis dienomis į “požeminių” 
rašytojų šeimą įsijungė garsus- 
sis Aleksandras Solženicinas, 
“Vienos dienos Ivano Denisovi- 

prieš tūkstančius metų, bet dar 
lieka kita vystymosi kryptis — 
žmonijos kolektyvinė sąmonė, 
visuotinasis žmoniškėjimas, at-

(Nukelta į 2 pusi.)

čiaus gyvenime” autorius. Jo 
poetinės prozos fragmentai 
rankraščio pavidale keliauja po 
Maskvos ir Leningrado rašytojų 
privačius susirinkimus. Keletas 
jų nukeliavo ir Vakaruosna, kur 
juos išspausdino amerikiečių sa
vaitraštis “The New Leader.

Abejotina, ar Solženicino po
emoms prozoje kada teks išvysti 
sovietinės spaudos puslapius. Jų 
pagrindinė tema yra Rusijos 
dvasinis nuosmukis. Jų pagrin
dinė emocija — liūdesys dėl re
ligijos nykimo Rusijoje. Čia bū
dinga ištrauka iš jo fragmento 
“Keliaujant Okos pakrantėmis”: 

“Bekeliaudamas centrinės Ru
sijos nuošaliais keliais, pradedi 
užčiuopti raktą į taikųjį Rusijos 
gamtovaizdį. Tai — bažnyčios. 
Bėgdamos į kalvų papėdes, lip
domos į kalnelius, iškildamos 
kaip baltos ir raudonos carinos 
virš plačių upių savo lieknomis, 
išskaptuotomis, įvairiausiomis 
varpinėmis, pakildamos virš 
kasdienybės šiaudinių stogų... 
jos linkčioja viena kitai iš toli;

Vasario šešioliktąją, minė
dami mūsų tautos laisvės dieną 
ir tautos šimtmetinį valstybin
gumą, spaudoje ir iškilmėse 
rašome ir kalbame daugiau tik 
apie visuomeninę bei politinę 
šios temos pusę. Kultūrinis as
pektas vis būna tik kaip so- 
listinis, koncertinis bei dekla- 
macinis priedas prie šventės 
politinio kamieno. Mes toly
džio imame pamiršti, kiek lie
tuvių tauta savo didžioje praei
tyje yra netekusi kreditų sa
vo pačios ateičiai, kai buvo 
priversta visas jėgas ir visą 
dėmesį sukaupti vien tik į po
litinę valstybės egzistenciją. 
Mes taipgi primirštame, kad 
ir devynioliktojo šimtmečio 
mūsų tautinio atgimimo pro
cesas savo pagrinduos buvo 
daugiau kultūrinis visuome
nės brendimas, be kurio var
gu ar būtų laimėta ir politinė 
laisvė. Tauta į Vasario šešio
liktosios aktą atėjo ne tiek 
ugnimi ir kalaviju, kiek susi
žavėjimu savo tautos praeiti
mi, jos liaudies tautosakiniais 
ir tautodailiniais lobiais, jos 
rašytojų puslapiais, jos muzi
kų melodijomis, dailininkų 
drobėmis ir kitų kitokiomis 
kultūrinėmis apraiškomis. Ži
noma, visa tai finaliniame 
veiksme dar reikėjo užant
spauduoti ir nepriklausomybės 
kovų ir šiemet minimos parti
zanų epopėjos krauju. Tačiau 
tai nė kiek nenuvertina ir ano 
pirmapradžio, kultūrinio mūsų 
laisvės daigo, ypač visame šių 
dienų pasaulio situacijos kon
tekste, kada ir savo politiniu 
svoriu, ir jėga, ir savo mate
rialiniais turtais vargu ar be
galime su didžiaisiais lenkty
niauti.

šitai aiškiai buvo pradėta 
suprasti jau ir antrajame ne
priklausomybės dešimtmetyje 
pačioje Lietuvoje. Ryškiai pri
simena šitoks faktas. 1935 me

iš paskirų kaimų, nežinomų vie
nas kitam, jos kyla į vienatinį 
dangų. Ir kur bekeliautum lau
kuose, pievose, toli nuo bet ko
kios gyvenvietės — niekad nesi 
vienas...

“Bet įžengęs į tas vietoves pa
stebi, kad iš tolumos tave svei
kino ne gyvieji, bet negyvėliai. 
Kryžiai jau seniai nulaužti ar 
sulenkti; apleista kupolą spok
so į tave surūdijusių griaučių 
skeletu...; dešimtmečių lietus 
išblukdė skaidrius paveikslus, 
kuriuos dabar dengia nešvan
kūs įrašai”.

“Bažnyčios prieangy riogso 
tepalo statinės, traktorius puš- 
kena atgalias jų link... Anoj 
bažnyčioj ūžia metalo staklės. 
Šita užrakinta, tyli. Arba, baž
nyčioj, po bažnyčia — klubai. 
“Mes padidinsim pieno produk
ciją”, “Poema apie taiką”, “Di
džioji pergalė”.

“Čionykščiai žmonės visad bu
vo gobšoki, dažnai nelabai ge
ri. Bet vakariniai varpai su
skambėdavo, nuplaukdavo kai
mu, lauku, mišku. Jie priminda
vo žmogui, jog reikia atidėti į 
šalį menkus, žemiškus rūpes- 

tais įsteigus Valstybinę litera
tūros premiją, po to kasmet 
Vasario šešioliktosios išvaka
rėse ji buvo įteikiama lai
mėjusiam rašytojui iškilmin
game literatūros vakare Kau
no Valstybiniame teatre. Toji 
literatūrinė tautos iškilmė, su
jungta su tautos laisvės diena, 
greitai tapo neatskiriama šven
tės dalimi. Sukeliant platų vi
suomenės dėmesį grožinei kny
gai, iškilme lyg ir būdavo su
vedamas vienerių metų litera
tūrinis balansas, juo laibiau, 
kad ir kitos įvairių leidyklų 
bei organizacijų skiriamos pre
mijos būdavo taipgi ten pat 
rašytojams įteikiamos. Visos 
leidyklos, iš anksto žinodamos 
iškilmės datą, stengdavosi sa
vo knygas išleisti atitinkamu 
laiku, kad jos suspėtų premi
joms kandidatuoti.

Šitai prisimenant ir konkre- 
tinant šios dienos “Kertinės 
paraštės” temą, siūlytume šią 
tradiciją atgaivinti ir laisvaja
me pasauly. Žinome, kad anos 
mūsų valstybinės literatūros 
premijos tęstinumą ligi šiol 
čia yra išlaikiusi kasmet ski
riama Lietuvių rašytojų drau
gijos premija. Tai aukščiau
sias laisvojo lietuvio rašytojo 
įvertinimas. Tik vis gaila, kad 
lig šiol tuos 500 dolerių turi 
suelgetauti pati Draugijos val
dyba. Šitas faktas kasmet at
neša tam tikro netikrumo, nes 
vis nėra šimtu procentų aiš
ku, ar pavyks pakartotinai 
tuos reikalingus pinigus su
telkti.

Tad ar nebūtų parankus, da
barčiai ir ateičiai visą šį rei
kalą labiau užtikrinantis toks 
problemos sprendimas. Saky
sim, Lietuvių fondas kiekvie- 
neriais metais iš savo procentų 
geriausiai tų metų lietuviška
jai grožinei knygai skiria tuos 
penkis šimtus (o gal būtų ga-

(Nukelta į 2 psl)

čius, paaukoti valandėlę, paau
koti mintis — amžinybei.

“Tasai varpų skambėjimas, 
kuris šiandien mus tepasiekia 
iš senų dainų, pakeldavo žmo
nes, neleisdavo jiems nusmukti, 
tapti keturkojais.

“Į tuos akmenis, į tas var
pines mūsų protėviai sukaupė 
viską, kas juose buvo geriausio, 
visą jų gyvenimo sampratą.

“ ‘Laikykis, Vitka, dar sykį, 
nenuleisk rankų’.

Dabar, kinas šeštą, šokiai aš
tuntą...”

Taip Solženicinas aprašo Ru
sijos gamtovaizdžio suvulgari- 
nimą, nudvasinimą komunistinė
je sistemoje.

“Vienai dienai Ivano Deniso- 
vičiaus gyvenime” pasirodžius, 
komunistų kritikai sveikino Sol- 
ženiciną, kaip taurų “socialis
tinį žmogų”, kursai net ir kon
centracijos stovykloje neprara
do tikėjimo partija.

Solženicino poetinės prozos 
fragmentai rodo, jog jo tikėji
mas maitinasi ne partijos dog
ma, bet tradiciniu religingumu.

P. V.
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P1ERRE TEILHARD DE CHARDIN
(Atkelta iš 1 psl.)

sakingumo pajautimo subrendi
mas visatos atžvilgiu. Mūsų tė
vai laikė save apribotais savo 
amžiaus laikotarpiu ir savo kū
no rėmais, mes nubloškiame 
tuos siaurus rėmus, įžvelgdami 
savyje nuolatinio vystymosi 
vyksmą; lyg iš miego atsibus- 
dami, mes imame suvokti, kad 
mūsų kilnumas glūdi tarnauti, 
lyg inteligentiškieji atomai, 
vyksmui, kuris veda į visatos 
sušvitėjimą. Mes atrandame vi
satą, kurios tik elementais esa
me.

Tas augantis bendras mūsų 
sielos ir pasaulio pratęsimas, 
pasiekiamas sąmonėjimu mūsų 
santykiuose su visais dalykais, 
yra ne koks tik logikos ar idea
lizacijos dalykas, o dalis orga
ninio proceso, natūralus impul
sas, kuris davė priežastį gyvy
bės atsiradimui ir smegenų iš- 

To irndvmfls vra. sne-

išvengti visuotinės anarchijos, 
kuri yra ženklas ir šaltinis vi
suotinės mirties, mes nieko kito 
negalime daryti, kaip ryžtingai 
mestis pirmyn į visuotinėjimo, 
vieningų socialinių aukštumų 
katilą.

Tokia socializacija (— ne su- 
socialistinimas!) nebus indivi
dų išnykimas, o jų išryškėjimo 
pradžia. Visatos unifikacija 
(vieningas apjungimas) tai vie
nintelis kelias — praeities evo
liucijos tęsinys. Zoologinės evo
liucijos viršūnė buvo žmogus. 
Bet ar to pasiekus evoliucija 
jau sustojo? Gyvenimas vystėsi, 
kai į pasaulį atėjo Mintis, o to
liau žmonija progresuoja į di
desnį apsijungimą, visuotinę są
monę. Ekonominis susikoncent
ravimas reiškiasi žemės energi
jos apjungimu. Intelektualinis 
susikoncentravimas reiškiasi 
darniu apjungimu mūsų žino
jimo į sklandžią sistemą. Socia-

padaryti iš Chardino filosofijos, 
parodytų visišką jo mintijimo 
sistemos nepažinimą. Chardinas 
aiškiai pasirenka ir evoliuciją 
ir Šv. Raštą, ir pasaulį ir Die
vą, rasdamas tarp tų dalykų 
darną. Jo pasilikusiuose užra
šuose Kristus iškeliamas kaip 
centras.

Chardino mokinio kritiškas 
žodis

Tiesa, neseniai iš spaudos Pa
ryžiuje išėjusiame veikale “Ro
me et Teilhard de Chardin” bu
vęs Chardino mokinys vienuolis 
Pilypas švč. Trejybės randa ne
tikslumų Chardino filosofijoje, 
sprendžiant sutvėrimo sampra
tą, ryšius tarp visatos ir Dievo; 
nagrinėjant sutvėrimą, įsikūni
jimą ir atpirkimą; aptariant 
gamtinę ir antgamtinę tvarką; 
sprendžiant medžiagos ir dva
sios esmę, gimtosios nuodėmės 
prigimtį. Gal dėl to Chardino 
veikalai savu laiku nesulaukė 
tokio entuziastiško priėmimo iš 
dvasinės vyresnybės pusės.

i r,‘Z..- , t >.• ■ " ’ * -.
Krikščionybės nešėjas

tyn yra įjungtas į žmogiškąjį 
veržimąsi pirmyn.

Paslaptingoji Alfa ir Omega

Tikėjimas į Dievą, tuo pačiu 
laipsniu kaip jis savyje jungia 
ir iškelia tikėjimą į pasaulį, at
gauna jėgą mus pritraukti ir 
atversti... Yra galima tuo pačiu 
metu tikėti į Dievą ir į pasaulį, 
einant per vieną į kitą... Kris
tus yra įrankis, centras ir tiks
las visos gyvosios ir medžiagi
nės tvarinijos; per Jį visi daly
kai sutverti, pašventinti ir gyvi.

Taip rašo Chardin, lyg galu
tinę išvadą reikšdamas žodžiais:

“Aprašymas tos mūsų aptar-

Tel. ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD, MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Road
Valandos nasrai susitarimą

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670.

tos ‘Noosphere’ (Chardino vaiz
duojamos žmonijos iškilimo 
laipsnis), ir jos kilimo biologi
jos, kaip čia išdėstyta, nėra 
priešingas Dievo Transcendenci- 
jai, malonei, įsikūnijimui..., kaip 
paleontologijos mokslas nėra 
priešingas sutvėrimui ar embri
ologija — Pirmajai Priežasčiai. 
Priešingai, pasiruošiusieji sekti 
autorių jo mintijimo raidoje pa
jus, kad biologija įsijungia į 
teologiją ir kad Žodis Tapęs 
Kūnu turį būti laikomas ., pa
slaptinga Alfa ir Omega, turin
čia vietą visatos plane, kaip 
žmogiškame, taip ir dvasiška- 
me”

ūn . 1 ..i
------ ------- ...i-................. ■............ H------

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

VIDAUS LTGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUIlmnn 5-6766 
Namų: BEvcrly 8-3D46

PriSm. vai.: kasdien 6-8 v. v., fie.St. 
1-3 n n ir tred uždaryta.

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600
DR. C. K. PAULIS
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La vie en rose SSSR LITERATŪROJE NIEKO 
NAUJO PO CHRUSCIOVO

Zigmas Umbražūnas

Ilgoką laiką nešiojausi šitai kaip kokį 
nešulį ant nugaros. Mintyse visa tai sugrįž
ta it vėl nutolsta, i’cet visada dvasioje pasi
lieka, kaip tas paveikslas, gal ir negražus 
ir neįdomus, bet visada akyse.

Kai Švedijos Mokslų akademija literatū
ros Nobelio premiją paskyrė Jean - Paul 
Sartre už jo raštuose, anot Akademijos, ryš
kinamą “laisvės dvasią ir tiesos siekimą, pa
dariusią toli siekiančią įtaką mūsų amžiui 
ir mūsų kartai”, nė kiek nenustebau, kai 
ansai tos premijos ir garbės atsisakė. To 
reikėjo laukti iš Jean - Paul Sartre. Be abe
jo, švedai tai žinojo, bet vis tiek jį pagerbė 
aukščiausiu civilizuoto ir kultūringo pasau
lio literatūriniu įvertinimu.

Ta proga man prisimena anas pokario 
metas Paryžiuje, kai beveik visas literatūri
nis, meninis, studentinis ir boheminis ratas 
sukosi apie kažką naujo, vadinamo egzis
tencializmu, nors dauguma tų raštų neskai
tė ir visai tos filosofijos nepažino, užtat 
daugis žinojo Saint - Germain - dės - Pres, 
Cafe de Flore, Deux - Magots, Viex Colom- 
bier, Tabou... Ir Rue Bonaparte, ir Ecole 
dės Beaux - Arts, ir Saint -Sulpice... Ir Jean- 
Paul Sartre, ir Simone de Beauvoir, ir Al- 
bert Camus...

*
Po eilės metų vėl pakeliui į Paryžių, šį 

kartą iš kitos pusės: iš vakarų ir virš At
lanto. Nakties tebuvo tik pora valandų. Ir 
ta pati degė dusinama saulėlydžio žara, ku

Žvilgsnis į Paryžių pro Eifelio bokšto arką

BEN. BABRAUSKAS

šlos apybraižos autorius prie Senos Paryžiuje.

pagalbos, be jokio kito siekio; kaip tik to, 
kurį jisai pats sau pasistato, ir jokio kito 
likimo, kaip tik to, kurį jisai pats sau pa
ruošia šioje žemėje, lyg šitie Sartre žodžiai 
jau toli praeityje.

O, rodos, tik vakar vaikščiojau šituo pa
čiu bulvaru ir atrodė, jog iš čia spinduliuo
ja gyvenimas į visą pasaulį ir pats gyveni
mas dar tik prasideda...

Ties Hotel de Cluny ir Rue dės Ecoles 
ilgėliau stabteliu. Čia romėnų Julijonas pa
sistatė savo romėnišką pirtį, apie kurią su
kosi ano meto beveik nežinomo Romos impe
rijos užkampio nedidelės gyvenvietės pa
saulis. Per du tūkstančius metų iš šito už
kampio išaugo miestas, pavadintas Pary
žiumi, kuris per ilgus šimtmečius buvo ir 
tebėra šviesos miestu. Išlikę griuvėsiai 
ir kelios uolos tartum šaukiasi Francois Vil- 
lon: “Kur dingo seniai praėjusių metų snie
gas?”

Ne, nedingo... Viskas gyva išlikusiu žo
džiu ir darbais. Per kartų kartas sukrautas 
turtas negriūva kaip mūro tvirtovės. Šimt
mečius į civilizuotą pasaulį spinduliavęs Pa
ryžius ir dabar stebina vis naujų idėjų švie
žumu.

Per šimtmečius Lotynų kvartalas su kai
myniniais Faubourg Saint - Germain ir 
Montpamasse sudarė lyg ir intelektualinį 
Paryžiaus centrą. Čia prisiglaudė ir tebesi- 
glaudžia šviesos ir meno ištroškęs jaunimas, 
seni ir jauni artistai, literatai, poetai, filo- 
rufai, muzikai, menininkai ir kurie norėtų 
būti menininkais. Visokių kalbų, išvaizdų, 
apsirengimų, manierų — visas didžiulis kos-

Tolumoje Notre Dame katedra.

ri tolydžio pradėjo skaidrėti ir švisti, kol 
pasirodė bekylanti iš vandenyno didžiulė 
raudona saulė, besimaudanti ūkuose ir leng- 
vapūkiuose debesėliuose. Visame didžiulia
me lėktuve savotiškai džiaugsminga tyla, 
lyg tai pasitiktume naują pavasarį ar pra
regėtume naują gyvenimą. Tokias nuotaikas 
visada sukelia kiekvienos kelionės pradžia.

Nerimas širdyje, kai artėja Europos 
krantai ir su jais gražiausi mano gyvenimo 
metai. Nejučiomis paskęsti seniai praėjusių 
dienų sūkuryje, o tačiau taip artimame, kad 
atrodo viskas buvo tik vakar...

*
Palengva vėl žingsniuoju Boulevard 

Saint - Michel, Boul’ Mich’, kaip anais lai
kais mes vadindavome šitą bulvarą, nuola
tos pilną jaunų žmonių klegesio, nuoširdaus 
juoko ir nerūpestingumo, ir kaip jie dabar 
jį vadina, susirinkę iš visos Prancūzijos ir 
iš viso pasaulio... Žvarbus vėjas blaškosi fcul- 
varo vešliuose medžių lapuose ir vėlyvos va
saros lietus sriautais plūsta didžiuliais ka
vinių langais. Vėlyvos nakties žiburiai spin
di raudonomis, mėlynomis ir visokiausiomis 
spalvomis skalaujamame bulvaro grindiny
je ir iš plačiai atvertų kavinių, pigių ir bran
gesnių restoranų, didesnių ir labai mažų 
užeigėlių sklinda ūžiančio jauno ir jau ne 
taip jauno gyvenimo triukšmas. Taip kaip 
ir anais laikais...

Barzdoti, siaurakelniai, ilgais ir trum
pais plaukais, kuklūs studijozai ir dideli 
puošeivos... Ir merginukės, trumpučiukais 
ir ilgais sijonukais, kai kurios ilgais ir sto
rais megstinukais, palaidais ilgais plaukais, 
nekaltomis, kažkur paklydusiomis akimis, 
ir veideliais, kaip tos jaunos paskenduolės 
Inconnue de la Seine, kurią tokią jauną ir 
tokią žavingą vieną rytą rado beplūduriuo- 
jančią Senoje... Nežinomas skulptorius lyg 
ir “įamžino” ją paprastame darbelyje, ku
rio nesuskaitomas kopijas turistai išsiveža 
į tolimus namus. Kažin — ar jie gailisi tos 
paskenduolės, ar lyg ir sau prisimena, jog 
su gyvenimu ir jo eiga niekas jokios sutar
ties nėra pasirašęs... Ir vis dėlto šita, aud
ringa vėlyvos vasaros naktis siūbuoja visu 
gyvenimu ant Boul’ Mich’, tik dar nerūpes
tingiau, lyg Sartre žodžiai, kad žmogus pir
miausia privalo atsidėti ne kam kitam, o 
tik sau, kad jisai begalybėje savo atsako
mybių žemėje yra paliktas vienas, be jokios

Paryžius naktį

Devynioliktojo amžiaus 
ji rusų rašytojai visokių 
kų prikūrė ar atvaizdavo, ta
čiau jų tarpe nerandame nė vie
no tokio, kaip Chruščiovas. Šis 
per trumpą laiką sugebėjo su
griauti mitą, 30 metų taip stro
piai ir planingai kurtą Viso pa
saulio komunistų galvose, bū
tent, Stalino genialumo mitą. 
Vienkart sugebėjo paneigti as
menybės kulto apraiškas ir, 
svarbiausia, tuo pačiu metu pa
lenkti visų rašeivų protus taip 
kad šie "be prievartos” po 10 
ar 20 kartų savo straipsnyje 
pabrėžtų naują asmenybę — 
Chruščiovą, kaip tatai darė ne
atsilikdami ir mūsiškiai Snieč
kus, Korsakas, Venclova ir jų 
pasekėjai.

Tasai visasąjunginis mužikas 
Chruščiovas, nugirdęs seną po
sakį. jog “kilnumas įpareigoja”, 
įsipareigoja lankyti rašytojų 
susirinkimus, meno parodas ir 
ten pagal savo primityvų sko
nį ir tokį pat išsilavinimą dary
ti sprendimus ir duoti pamoky
mus sovietiniams rašytojams 
bei menininkams.

Sovietijoje, kur per 40 metų 
išaugo kėli milijonai begalvių 
plojikų, toks mužikas jautėsi it 
inkstas taukuose, bet N. Yor
ke, kur niekas į jo replikas nė 
dėmesio nekreipė, pasaulio tau
tų dėmesiui atkreipti sovietijos 
vadas turėjo net batą nusimau
ti ir tuo būdu į istoriją pateko 
kaip istinno russkij mužik.
Nuo asmenybės į kolektyvą

•
Po Chruščiovo, belaukiant 

naujo Chruščiovo porą trejetą 
mėnesių, įvyko pažymėtinai ne
jauki tyla — tiek Maskvos, tiek 
Vilniaus laikraščiuose. Laikraš
čiai ir žurnalai tebeina, reikia 
juos prirašyti, tik nežinia, ką 
dabar garbinti ir ką peikti. Vi
si laukia įsakymų iš viršaus, o 
tos viršūnė®. susirūpinusios sa
vo pozicijomis, neturi laiko kam 
kitam

Ir štai pagaliau partijos or
ganas Pravda 1965. I. 9 d. re
dakciniame straipsnyje paskel
bė rašytojams ir menininkams 
ištisą kodeksą, iš kurio paaiš
kėjo, kad literatūroje nieko ge
resnio nelauktina:

“...sovietinė visuomenė laukia 
įkvėptųjų kūrinių apie mūsų da
bartį”.

didie- 
muži-

esąs 
jo priešai 
subjekty- 

chaotišku-

partišku- 
— atski-

Socialistinis realizmas 
vienintelis kelias, o 
— tai formalizmas, 
vizmas, pesimizmas, 
mas, natūralizmas...

“Meninės kūrybos 
mas ir liaudiškumas
riami socialistinio realizmo me
no bruožai... Mūsų menui turi 
būti vienodai svetimas... pieši
mas idilinių paveiksliukų, ro
dančių gyvenimą tik rožiniais 
tonais”.

Savaime aišku, kad prieš so
cialistinį realizmą, lygiai kaip 
ir prieš partiškumą, niekas nė 
nebando sukilti Bet to neužten
ka; būtinai reikia pulti indivi
dualizmą ir panašius kapitalis
tinius reiškinius:

“Kovoje už nauja, komunis
tiška, prieš atgyvenantį indivi
dualizmo ir miesčioniškumo pa
saulį sovietiniam menininkui te
gali būti viena pozicija — puo
lamoji. Komunizmo idėjos — 
štai tikras kompasas, pagal ku
rį sovietinis menininkas patikri
na ir nustato kovos smūgio 
kryptį ir jėgą”.

Tokie partijos, to visagalin
čio kolektyvo, nuostatai priva
lomi, aišku, ne tik komunis
tams Tilvyčiui ar Mieželaičiui, 
bet ir nekomunistams Putinui 
ar Grušui. Tiesiog naivūs Ko
lumbijos ar Yale universitetų 
studentų slavistų klausimai, ku
riuos šie. pateikė 1964 m. gruo
džio mėn. čia atsilankiusiems 
Maskvos komunistams rašyto
jams (A. Cakovskiui, Liter. Ga- 
zeta redaktoriui, ir kt.): Ar tu
ri teisę sovietinis laikraštis kri
tikuoti socialistinę santvarką ? 
Ar galima spausdinti savo kū
rinius ne partijos nariams? Į 
tokius klausimus atsakyti ne
reikia nė Cakovskio... Kas iš 
to, kad gali būti spausdinami 
ir ne partijos narių raštai: visi 
jie turi būti, kaip matėm, puo
lantieji, nes kitokių nespausdin
tų.

Apie tą taikingą sambūvį
Gaila didelių valstybes vyrų, 

kurie greit pasiduoda užliūliuo
jami komunistinių lanksčių lie
žuvių. Kai vieną dieną toks lie
žuvis pažada mus palaidoti, o 
kitą dieną apsivertęs postrin
gauja, jog taikingas komuniz
mo sugyvenimas su kapitalizmu 
yra galimas, tikrieji demokra

Piešinys Prano Gailiaus

Kristupas Artis
SEKLUMOS

Ne čia, o horizonte 
dangus praplyšo.
Užliejo upė seklumas, 
lietaus belaukiančias.
Sugriuvo kurmio architektūra: 
rūmai ir tuneliai,
tartum žmogaus gyvenimas, 
gyventas žemiau gyvenimo.

Aš keltininkas, kaip daugelis, 
iš kranto j krantą 
perkėlęs girtuoklio sapną, 
nuskriaustosios ašaras,
Per užlietą plotą 
tempsiu tolstančią valtį.

Ramiai mėnuliui šviečiant, 
upė nuostabiai platėja.
Nutraukęs grandinę,
jei ne aš,
tai vakaras su ja nuplauks.

JUODAS ŠYDAS

Metalo amžiuj 
be žvangėjimo 
ant akių užmestas 
juodas šydas.

Lyg sužeistas aras, 
skaudus žvilgsnis tūno, 
akių kruvinam narve.
Jis spokso be ryjančios aistros, 
lydėdamas savo artimą, 1 ' 
grimstantį į žemės gelmes.

Metalo aimžiuj 
be žvangėjimo, 
kaip ir anksčiau, 
išveda po vieną, 
lyg vingiuotu kario apkasu, 
per šimtmečius, 
mirties išmintu taku.

tai tuo liežuviu tuoj patiki.
Paskaitykite, ką partija mi

nimame oficialiniame straipsny
je sako:

“Mes neturime teisės nė trum
piausiam atsikvėpimui ideolo
ginėje kovoje. Nėra ir negali 
būti taikingo sambūvio tarp idė
jų žmonijos raidos į šviesią atei
tį ir reakcinių idėjų, nukreiptų 
į praeitį, siekiančių nuginkluoti 
tautas jų kovoje už laisvę, tai
ką ir socializmą”.

Ar bereikia komentarų? Vis
kas turi būti pajungta kovai 
už “socializmo” įsigalėjimą. Ne
svarbu autoriaus vardas ar gar
bė, svarbu jo veikalas, tarnau
jąs komunizmo idėjoms: “Par
tija vertina literatūros ir meno 
meistrus visų pirma pagal jų 
veikalus, pagal jų kūrinius, pa
gal jų atsidavimą komunizmo 
idėjoms”. Toliau:

“Menas tik tuo atveju tampa 
ištikimu dvasiniu partijos ir

liaudies ginklu, jeigu jis tarnau
ja kovai už komunizmą, ...jeigu 
jis įkvepia sovietinius žmones 
nelengvame, bet džiaugsminga
me jų kelyje į komunizmą”.

Partija ne tik kūrėjus ins
truktuoja, bet kartu įspėja ir 
kritikus, kad “vertinant meno 
kūrinius, turinčius idėjinio po
būdžio klaidų, negali būti prin
cipinių nuolaidų ir kompromi
sų”. Ar po tokių griežtų parti
jos nurodymų galima tikėtis, 
kad kuris rašytojas, redakcija 
ar leidykla drįstų paskelbti Lie
tuvoje ką nors priešingo?

Kone kiekvienoje to Pravdos 
literatūrinio kodekso pastraipo
je vis iš naujo įvairiais links
niais linksniuojama “kova už 
didįjį komunizmo meną”, “kova 
už komunistinį literatūros ir 
meno partiškumą”, kuri turi at
sispindėti ir lietuvių literatūro
je, kaip Chruščiovo laikais, taip 
ir pochruščioviniais.

ii)

mopolitinis pasaulis. Palengva paskęsti ši
tame begaliniame sriaute ir savo paties su
kurtame pasaulyje...

Ir artimo supratimas palengva keičiasi. 
Kaip Montaigne sakė, jei nori save suprasti, 
turi suprasti ir pažinti savo artimą, nes 
kiekvienas žmogus savyje turi visos žmoni
jos dalelytę; pažvelkime visai atvirai patys 
j save ir pamatysime, kad, nežiūrint kokią 
karūną nešiotume, pirmoje eilėje nešiojame 
pa*ys savo. Pati išminties viršūnė ir yra ne 
kas kita, kaip dalykų ir gyvenimo suprati
mas tokiais, kokie jie iš tikrųjų yra, per
gyventi tą. ko negalime išvengti. Mes turi
me išmokti, Montaigne galvojo, kaip valdy
ti mūsų elgesį ir supratimą, kaip gražiai 
gyventi ir gražiai numirti. “Mano užsiėmi
mas ir menas ir yra, kaip gyventi mano gy
venimą. Leisk žmogui laisvai nusijuokti ir 
mes visi gyvensime taikoje”, kalbėjo Mon
taigne. Užtai, gal būt, ir Lotynų kvartalo, 
gyventojai, ypač studentai, ypatingai Mon
taigne myli. Atsimenu, kartą atsidūriau prie 
Sorbonos esančio Montaigne paminklo. Žiū
riu ir netikiu: Montaigne pasipuošęs juoda 
kreida išdažyta barzda... Vėliau sužinojau, 
kad Montaigne jau per ilgus laikus studen
tų papuošiamas šviežia barzda. Žandarmai 
barzdą nutrina, o iš po nakties vėl nauja

barzda atsiranda. Taip ir pasiliko šitas pokš
tus kaip kokia tradicija...

Jau ilgi metai, kai Montaigne su ramia 
šypsena žvelgia į majestotingus rūmus, ku
rie sudaro Sorbonos universiteto centrą. Kos
mopolitinėje šito garbingo universiteto stu
dentų minioje rasime taip pat ir nemažą 
būrį lietuvių, kurie ilgiau ar trumpiau čia 
sėmėsi šviesos, žinių, daugelis ilgų metų 
dariją apvainikavo doktoratais. Prisimenu, 
kaip nedidelis pokario meto Paryžiaus lie
tuvių būrelis stebėjome Genovaitę I. Zido- 
nytę, beginančią disertaciją apie mūsų didį
jį Oscarą V. de L. Milašių, kaip su džiaugs
mu ją sveikinome po sėkmingo tos diserta
cijos apgynimo. Fontainebleau kapinėse pri
siglaudęs šis didis aristokratas ir džentel-

Jaunieji Paryžiaus gatvės muzikantai

Tokiuose Paryžiaus kampeliuose pasijunti Lyg 
būtumei senajame Vilniuje.

menas dabar į mus kalba vis didėjančiu 
Įspūdingumu, kaip vienas didžiausių XX-jo 
amžiaus poetų, mistikų, filosofų. Klajoda
mas visuose pasaulio kampuose, jis veltui 
ieškojo džiaugsmo ir ramybės; palikęs is
torinės Lietuvos žemėse esančius protėvių 
kapus, tarėsi niekur jos nerasiąs. Tie liūd
nai svajingi Lietuvos ežerai, tos šiąurės kal
vos ir laukai, tie mėlynuose toliuose nykstą 
miškai lydėjo Milašių per visą gyvenimą; 
tyros, skaisčios lyrikos poetas visa širdimi 
idealizavo Lietuvą. Didis džentelmenas, slėp
damasis nuo visų, plačia ranka dalina pa
veldėtą turtą, vaikščiodamas po Fontaineb
leau miškus, lesina ir globoja paukščius, my
li ir brangina kiekvieną gyvybę, o protėvių 
žemei ir genčiai pašvenčia visą savo neramų 
gyvenimą ir didžią savo kūrybą.

Kiek įkalniau nuo Sorbonos pasiekiame 
Montagne Samte - Genevieve, aukščiausią 
vietą kairiajame Senos krante, kur stūkso 
rūsčiai didingas Pantheonas. Didžiulis klasi
kinis pastatas priglaudęs nemažai prancūzų 
didžiūnų. Jean - Jaoques RousBeau, Voltaire,

Emile Zola, Victor Hugo. Bet jame Napo
leonas palaidojo ir visą eilę tuolaikinių poli
tikierių, kaip gubernatorių ir senatorių," ku
rių vardai mums tiek svarbūs, kiek vaka
rykštis sniegas. Nenuostabu, kad Goncourt 
Akademijos garbusis Leo Larguier mano, 
jog tikrai nusipelniusieji Pantheono dižiūnai 
turi smagaus juoko iš čia priglaustų politi
kierių, o toks Victor Hugo gal ir gerokai 
piktas... Didžiulės bronzos durys, prie kurių 
Victor Hugo karstas buvo iškilmingai išsta
tytas, dabar labai rotai kada atidaiomofl. •

Rue du Montagne Saint - Genevieve ne 
taip toli nuo Pantheono anuo “egzistencia
lizmo” metu veikė neva seniausias Paryžiaus 
kabaretas. Kiek jis seniausias ir kiek jis žy
mus, nežinau, bet jis primena man anas po
kario dienas. Pastate, kuriame gyvenau, taip 
pat gyveno kažkoks egiptietis, savotiškas ir 
paslaptingas, kaip ir pritinka arabui. Jis 
turėjo patefoną ir visada, kai tik būdavo 
namuose, net ir vėlai po vidurnakčio groda
vo vis tą pačią plokštelę, monotonišką, lyg 
ir džiazą, lyg paprasčiausių disonansų miši
nį. Stebėdavausi tokiu keistu muzikiniu sko
niu. Vienas draugas patarė aplankyti tą “se
niausią” kabaretą, pridurdamas, kad tada 
suprasiąs to egiptiečio muziką.

Iš tiesų — visų pasviečių bohemininkai 
ir “egzistencialistai” plūste plūsdavo i viso
kiausios rūšies užeigas, kurių dauguma tuo 
metu koncentravosi Lotynų kvartale ir Saint 
Germain - dės - Pres. Beveik visos užeigos 
buvo primityviai įrengtos rūsiuose, kur pa
prastos įvairaus dydžio'bačkos atstodavo kė
des ir stalus. Šimtmetinių rūsių arkadose ka
rodavo vyno statinės, iš kurių būdavo tie
siai pilstomas vynas, šviesos nebuvo per 
daugiausia. Ga! gerai, nes blankioje švieso
je ir dūmuose gyvenimas ir žmonės atrodė 
kažkaip gražiau ir įdomiau. (Bus daugiau)



SĖKMINGAS “GIEDROS” 
KONCERTAS

BERNARDAS PRAPUOLENIS

Rr. Markaičio, SJ, kantatos 
"Vilniaus varpai” reikalu

VLADAS JAKUBENAS

Korp! Giedros vasario mėn. 
tradicinį koncertą praėjusį sek
madienį Jaunimo centre, Chi
cagoje, išpildė aktorė E. Blan- 
dytė, pianistė A. Kepalaitė ir 
solistė I. Stankūnaitė. A. Kepa
laitė ir I. Stankūnaitė Chicago
je pasirodė pirmą, bet esu tik
ras ne paskutinį kartą.

Aktorė E. Blandytė deklamuoja

Viso koncerto programa buvo 
itin sentimentali ir romantikų 
šešėliuota. Todėl ir aktorės E. 
Blandytės deklamuotos apysa
kos, S. Tamulaičio “Sugrįži
mas” ir N. Mazalaitės “Motina”, 
atrodė proginis akcentas, gal 
didesnis, negu jo reikėjo. E. 
Blandytė, deklamuodama “Su
grįžimą”, klausytojus jaudino, 
nežinau, ar labiau savo išraiš
kingu balsu ar Beethoveno 
“Mėnesienos sonatos" orkestri
niu akompanimentu. Šį, mums 
dabar nuolat liūdną vasario mė
nesį raudos yra aplamai ne sve
timos. Bet bazuotis vien senti
mentu vis dėlto nereikėtų. Prieš 
dvejus metus B. Pūkelevičiūtė 
ta pačia proga mums čia dek
lamavo savo “Raudą”. Aš mie
lai jos klausyčiaus ir E. Blan- 
dytei deklamuojant, nes ir ši 
aktorė jau nėra tik mėgėja, bet 
išbaigta menininkė.

Sol. I. Stankūnaitės debiutas 
Chicagoje

I. Stankūnaitė tikrai atitin
ka koloratūrinio soprano tipą. 
Graži, liekna kaip lėlė, ji vien 
koloratūriniu dainavimu nesi- 
ribojo. Jai, turint labai malonų 
balsą, kurį lengvai ir išsamiai 
vartoja, mes lauksime jos solo 
rečitalio, norėdami jos talentą 
tiksliau įvertinti ir pasidžiaugti 
jos gabumais. Šį kartą solistė 
įprastinių aukštų koloratūri
nių gaidų nedainavo, pasiten
kindama žemesnėmis, kurias ir 
mezzosopranai lengvai išdainuo
ja.

Solistę I. Stankūnaitę publi
ka labai šiltai sutiko. Jos lyri
nis - koloratūrinis balsas visus 
sužavėjo. Nenuostabu! Chicago
je koloratūrinių sopranų lyg ir 
nėra, M. Kripkauskienei laiki
nai atostogaujant. Lengvai bal
są valdanti, aiškiai tardama, ne
detonuodama, Stankūnaitė dai
navo su malonumu, kuris užkrė
tė ir publiką. Jos programa su
sidėjo iš lengvesnio žanro lie
tuviškų dainų bei svetimtaučių 
kompozitorių arijų. Labai gra
žiai padainavo šlagerišką Dva
riono “Žvaigžudę”, pučinišką 
ariją iš Klovos operos “Pilėnai” 
ir “Kur bakūžė samanota”. Ma
nau, kad kitą kartą Mozarto, 
Bacho ir R. Strausso kūriniai 
taipgi įtilps jos programon, kad 
vieton Arditi II Bacio girdėsim 
aukštesnio muzikinio ir vokali
nio lygio ariją “Durch Zaertlich- 
keit”.

Pianistės A. Kepalaitės 
programą perbėgant

A. Kepalaitė, daugumai čika- 
giečių nepažįstama, atstovauja 
aukštesniam menininkų lygiui 
nei anksčiau girdėtos “Giedros” 
koncertų pianistės ar iš viso 
Chicagos pianistų grupė. Ji 
skambino labai nelygiai, bet vis 
dėlto parodė tikros menininkės 
sielą ir jautrumą, kuris nėra 
lipšnus, bet turįs rezerve neuž
tvenkiamą jėgą, be kurios joks 
pianistas dideliu menininku ne
bus.

A. Kepalaitė, kaip akompa- 
nuotoja, jaučiasi gana nepato
giai. Jos milieu yra solo forte
pijonas. Įėjus scenon, apšvies- 
ton oranžinėmis tirštomis spal
vomis, dekoruotam dviem gla- 
dijolių krūmais šonuose, pal
mėmis ir vėliavomis, pianistė 
su laisvai krintančiais juodais 
plaukais ir persikinės spalvos 
suknele pateko lyg į Bonnard 
salįoną, kuriame viešėjo ir Ed

i ward Munch. Mendelssohn “Va- 
riations serieuses” ir Banaičio 
“Iš sutemų giesmių ir vizijų” 
ištraukos atidarė programą. Iš 
karto pajutai pianistės jautru
mą, bet kartų ir išsiblaškymą, 
nes abiejuose kūriniuose jai te
ko ne sustoti, bet prarasti eigą, 
lyg tai muzikiniai atsikosėti. 
Banaitis, kuris su platesniu pa
žinimu vis atrodo didesnis ir 
įdomesnis už Čiurlionį ar kitus 
savo laikotarpio kompozitorius, 
ir šį kartą patvirtino tą nuo
monę. Antroje dalyje, skambi
nant Chopino kūrinius, šalia 
lyriškumo jautėsi kartu ir jėga, 
ir drąsa. Šių kūrinių audrose 
pati pianistė vaikščiojo ir ken
tėjo, tuomi visus sujaudindama. 
Lauksime jos solo rečitalio, ku
riame dar išryškės jos gabu
mas lengvai komunikuoti su 
publika — o kas yra muzika, 
jei ne bendras kūrimas, bendra 
garsų agapė.

Mintys po koncerto

Chicagoje rimtos muzikos 
koncertų lyg ir nėra. Išskyrus 
V. Kojelienę, kuri vienintelė tik 
muzikai visas savo jėgas pa
švenčia, mūsuose rimtas kon
certas - rečitalis yra pelningas 
koncertas - rečitalis. Neužgin
čijama! Visoms organizacijoms, 
visoms institucijoms reikia pi
nigo ir jos visos yra vertos šal
pos. Deja, šis būdas nuskriau
džia ne tik piniginiai, bet mora
liniai ir meniškai tuos, kurie vi
są savo gyvenimą yra pašven
tę tokiam nerealiam ir absur
diškam užsiėmimui — muzikos 
meilei.

Jau yra pats laikas mūsų 
muzikinėms jėgoms leisti lais
vai reikštis Chicagoje. Mūsų 
publika turi atsisakyti sacha- 
riniško skonio Ir pripažinti tą 
skaudų faktą, kad lietuvis kom
pozitorius, kuris tik didžiumai 
pataikauja, yra kurio nors tik
ro genijaus limonadu atsidiio- 
dantis aidas. Jei mes norime 
išauginti lietuvį kompozitorių 
genijų, jo reikia klausytis ir ieš
koti dabar. Mums reikia būti
nai įsteigti laisvą muzikinį se
zoną Jaunimo centre, kuriame 
J. Kačinsko, J. Švedo, D. La
pinsko ir kitų ne tik vokaliniai 
ar fortepijono, bet kameriniai, 
orkestro bei choro veikalai bū
tų išpildomi. Jei mes neturime 
jėgų, tai jas reikia samdyti. Ir 
kvartetą, ir orkestrėlį, net ir 
chorą reikia samdyti tais šim
tais, kuriais mokame už salę. 
Žinau, kad ir Jaunimo centrui 
ir Draugui ir kitiems laikraš
čiams reikia išsilaikyti, bet, jei 
tik patalpos ir reklama kai
nuoja penkis šimtus dolerių, 
tai toks paskatinimas rimtam 
muzikiniui koncertui su tokia 
finansine rizika yra nerealus. 
Taip pat nerealu yra galvoti, 
kad kas nors rimto ir genia
laus iš tokio čigoniško mūsų 
muzikinio gyvenimo gali išaug
ti, jeigu jo nepakreipsime kita 
vaga.

• Nauji lietuvių kompozito
rių veikalai Lietuvoje, šių metų 
vasario mėn. Vilniuje numatyta 
A. Račiūno operos “Saulės mies
tas” premjera. Ruošiama ir vil
niškio operos teatro direkto
riaus V. Laurušo opera — ji 
numatoma pastatyti per jubi
liejines Lietuvos pavergimo die
nas. Tam jubiliejui dar rengia
mas A. Rekašiaus baletas ir B. 
Gorbulskio operetė pagal V. Ka- 
tajevo komedijos motyvus “Lai
kas mylėti”. Spalio revoliucijos 
šventei (lapkričio mėn.) ruošia
masi pastatyti J. Juzeliūno ope
rą, parašytą pagal J. Marcinke
vičiaus poemą “Kraujas ir pe
lenai” ir E. Balsio operą pagal 
J. Grušo antiamerikinę dramą 
“Markas Vidinas”. Pagal Balsį, 
šiuo metu Lietuvoje dirba 46 
kompozitoriai.

V. Kasiulis Čelistas (pastelė)
Iš parodos “Gallery International” patalpose Clevelande

Shakespeare'o sonetai lietuviškai
JURGIS GLIAUDĄ

ŠEKSPYRO SONETAI. Vertė 
Alfonsas Tyruolis. Išleista 1964 
Donelaičio metais. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė Chicagoje. Rinki
nys 176 psl., kietai įrištas, ka'na 
nepažymėta.

* * *
Mes šventėme 1964 metais 

Donelaičio metus, o pasaulis at
šventė ir Shakespeare’o metus 
— 400 metų rašytojo gimimo 
sukaktį. Kaip įprasta, jubilieji
niais metais pakyla dėmesys su
kaktuvininkui. Tas dėmesys di
džiajam anglų dramaturgui ne
aplenkė, ir mūsų. Knygų mėgė
jus pasiekė Shakespeare’o “Ham 
lėtas” ir “Sonetai”.

“Hamletas” susilaukia bene 
ketvirto lietuviško vertimo. 1909

Williaim Shakespeare

metais adv. Kazimieras Sama- 
jaskas pirmasis parodė “Ham
letą” lietuviškai. 1933 “Hamle
tą” išvertė J. Talmantas. 1958 
A. Churginas. 1964 metais. 
“Hamletas” pasirodė A. Ny
kos - Niliūno vertime.

Shakespeare’o “Sonetus” 1957 
metais išvertė A. Churginas. 
Tik dalis 154 sonetų pasirodė 
tais metais okupuotos Lietuvos 
leidyklos išleistoje “Iš Renesan
so poezijos” leidinyje.

Dabar už tėvynės sienų iš
leistas pirmas pilnas Shakespe
are’o sonetų rinkinys. Tai Al
fonso Tyruolio jų vertimas lie
tuvių kalbon.

Shakespeare’as plačiausiai ži
nomas ne kaipo poetas, bet dra
maturgas. Savo sonetus jis bu
vo parašęs anksčiau, negu savo 
garsiąsias dramas, dar neperė
jęs per šekspyrologų įpilietin- 
tus tris jo dramaturgijos laiko
tarpius. Tačiau sonetai jam bu
vo lyg koks sentimentalus jau
nystės žarų prisiminimas.

Jau būdamas garsus drama
turgas, turįs savo draugais di
duomenės šulus, gerai prasikū- 
ręs finansiškai, jis sugrįžta į 
savo tėviškę ir čia kultivuoja 
savo ūkį, sodina sodą ir išlei
džia atskiru leidiniu sonetus. 
Jis vėl nori pajusti savo jaunys
tės dvelkimą.

Leidinyje, kartu su jo kitomis 
ilgesnėmis poemomis, “Sonetai” 
sudarė savo atskirą vienetą. So
netų turinyje sutilpo Shakespe- 
are’ui būdingas žodingumas, 
aforizmai, kartais pompastiš
kos aukštumos, dažniau gilus 
pažinimas meilės variantų. Keis
tas trejetukaB — autorius, jo 
draugas ir mylimoji — sudaro 
šiaip nesurištą bendrumu “So
netų” turinį. Sonetų forma skir
tinga nuo įprastos Petrarkos 
formos. Paskutinis dvieilis su
daro ir galutįnio akordo įspūdį. 
Ir net tenka-, suabejoti, ar tik 
Shakespeare’cftbonėtas nėra sa
vo forma įtitgesnis perteikti 
mintį ir ją apvainikuoti konden
suotu pabaigos dvieiliu už kla
sišką formą. '

Coleridge, garsusis Shakespe
are’o populiarintojas, sonetus 
nusako: “Šie*'! nepaprastieji so
netai iš tikrųjų sudaro keturio
likos eilučių eilėraščius. Kaip 
aistra, kuri įgalino juos gimti, 
įvairuoja autoriaus siela su 
kiekvienu atodūsiu. Juose ritmo 
ir metro švelnumas. Juose min
ties kondensuotumas. Jie yra 
esminga didžiojo poeto užuo
mazga”.

Shakespeare’o gerbėjas lite
ratas Francis Meres (1598) va
dino jį “honey - tongued” ir jo 
sonetus “sugared”. Mūsų laikais 
tokie atsiliepimai galėtų atrody
ti perdėtai keisti, komiški. Tais 
laikais tai buvo kokybės atesta
cija.

“Jeigu mūzos kalbėtų Shakes
peare’o subtiliais sakiniais, — 
tvirtina Meres, — jos prakalbė
tų angliškai”.

Alfonsas Tyruolis pateikė lie
tuviui skaitytojui pilną tų gar
siųjų sonetų rinkinį lietuviškai, 
greta pridėdamas neblogą ko
mentarą ir bibliografinius duo
menis. Atidžiai vengdamas bar
barizmų, kurie visad paslankūs 
įsibrauti vertiman, stengdama
sis greičiau sekti mintį, ne rai
dinę posakio prasmę, vertėjas 
davė mums tokius “Sonetus”, 
kurie paskaitomi patraukliai, 
pagauliai. Vertėjas daugiur 
įstengė išreikšti tą pačią Sha
kespeare’o dvasią, kuri ataskam 
ba originale. Finalo dvieilis, sun
kiausiai išverčiamas dėl savo 
kondensuotumo. Bet štai mes 
galime palyginti:

Came there for eure, and this 
by that I prove,

Love’s fire heats water, water 
cools not love.

Patyriau: meilės karštis vers
mę šildo,

Bet meilės karščio joks van
duo netildo. (154 psl.)

Knyga išleista kietais virše
liais, patraukli akiai bei rankai.

Chicagos Lietuvių operos daro
mas žyg;s: orkestruoti, ętlikti ir 
kartu išleisti Br. Markaičio kan
tatą “Vilniaus Varpai” yra vi
sokeriopai teigiamas ir pagirtinas. 
Daromas vert’ngas ir, kas ypač 
svarbu, praktiškas įnašas į mūsų 
■muzikos literatūrą. Br. Markaičio 
kantata turi visas ypatybes kūri
nio, kuris gali būti dažnai naudo
jamas lietuviškų didesnio masto 
iškilmių metu. Kūrinys yra, para
šytas aukšto profesinio lygio tech 
nika, tiek polifonijos, tiek harmo
nijos srityje; jo sunkihnai yra vi
sai pakeliami geresniems mūsų 
chorams. Kartu gi kantatos har
monija nėra konvencionali; išlai
kant paprastumą ir prieinamumą 
platesnėms masėms, ši harmoni
ja daug kur skambės įdomiai ir 
naujai. Kūrinys savo užuomazgo
je buvo skirtas atlikti didžiojoje 
dainų šventėje, kas vertė autorių 
gerokai susivaržyti techniško sun
kumo ir naujoviškumo atžvilgiu. 
Tačiau tai nesuvaržė Br. Markaičio 
kūrybinės vaizduotės, įstengusios 
įdomiai pasireikšti ir šiuose sava
noriško susivaržymo rėmuose.

Gaila, kad gražiai išleistas kan
tatos “klavyras” faktiškai nėra tik 
ras “klavyras”, t. y. nėra muzikos 
santrauka chorui, solistams su vie
no fortepijono pritarimu. Br. Mar
kaičio kantatos originale versija 
buvo parašyta pritariant fortepi
jonui ir vargonams; ji ir yra pa
teikta leidinyje. Abu šie instrumen
tai yra autoriaus vesti nepriklau
somai, dažnai vienas kitą papildo; 
bosai dažnai duodami tik vargo
nams, fortepijonas gi užpildo aukš 
tesnių balsų figūraciją. Muzika 
daug kur yra vedama meistriškai
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valdoma polifonija, kur fortepijo
nas bei vargonai pakaitomis karto
ja tą patį motyvą vienas paskui ki
tą t. v. kanono būdu. Fortepijono 
ir vargonų kombinacija koncerto 
metu praktiškai yra nesunkiai su
daroma, nes didesnės koncertų sa
lės šiuo metu turi abu šiuos instru 
mentus. Gero pianisto ir spalvingo 
vargon’ninko rankose tai duotų pui 
kią simfoninio orkestro imitaciją.

Tačiau kantatos besimokant, ar 
net eventualiai ją norint statyti 
kuklesnėmis sąlygomis vien su for
tepijonu, būt’nai reikalinga turėti 
tikrą “klavyrą”, sudarytą vien for
tepijonui. Prityręs muzikas, ne 
vien pianistas, bet turįs teoretinio 
išlavinimo bei partitūrų skaitymo 
supratimą, gali iš šio “dvigubo” 
klavyro per repeticijas sudaryti ir 
paskambinti lyg ir “bėdos santrau
ką”; tač’au tokių muzikų nėra 
daug. Dabartinis leidinio pavida
las gali sudaryti sunkumų repe
ticijose, ypač gi vykdant pilnas re
peticijas su choru ir solistais (at- 
sk’rų balsų mokymui tai mažiau 
reikšminga). Nebuvimas tikro kla
vyro iki tam tikro laipsnio suma
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4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 82, ILLINOIS 

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. Ir šeštad. 9 v. r. — 4;80 p. p.
Trečiad. uždaryta; Ketvlrtad. 9 v. r. — 8 v. v.--------------------- . , , ———

Tks
Kas tik turi gerą skonį,

Viską perka pas Lieponį! '

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
•

FURNITURE CENTER, ING
MARQUETTE PKM 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 vaL iki 5 vai. p. p.

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE

5515 S0. D AMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
FEBRUARY — VASARIO 11, 12, 13 D. D.

PARK & TILFORD CALIFORNIA
BRANDY

CHANTRE V.X.O-P. IMPORTED GERMAN
BRANDY Fifth$4 89

CRUSADERS 10 Year Old PORTUGAL
BRANDY Fifth $3.39

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U. S. P. Fifth $4_,89

BUTON IMPORTED DRY or SWEET 
VERMOUTH 30 oz. Bottle $1.29

MATUKUS & MULLER IMPORTED
GERMAN CHAMPAGNE______________Fifth $3,89

ST. RAPHAEL IMPORTED
APERITIF MINE Fifth $1 .98

ORIGINAL BAERENFANG
BEARTRAP GERMAN LIQUEUR Fifth $5.98

MILLER HIGII LIFE BEER
Case of 12—12 oz. Throw Away Bottles $1.79
BLATZ BEER

Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles Case $3-19

žina ir viso, šio leidinio praktišką 
reikšmę lietuvių kolonijose. Su vie
nu fortepijonu šią kantatą galima 
surepetuoti; koncertiniam pastaty
mui neišvengjgmai reikės darniai 
veikiančio fr d’namiškai išlyginto 
vargonų ir fortepijono ansamblio.

To viso akivaizdoje tenka ape
liuoti tiek j. Chicagos lietuvių ope
rą, tiek į patį autorių, kad jau da
bar, kai yra didžiojo koncerto — 
minėjimo įkarštis, pasirūpintų pa
gaminti ir išleisti Br. Markaičio 
kantatos santrauką vienam forte
pijonui su choru ir solistais. Dėl 
muzikos polifoniškumo ir abiejų 
instrumentų ’ partijų savarankišku
mo šis darbas nėra taip jau Ifeng- 
vas; jį geriausiai galėtų atlikti 
pats autorius, ar kas nors kitas, 
autoriaus priežiūroje. Žinoma, ant
rasis atvejis reikalautų dar ir,pa
pildomų išlaidų.

Išleidus jau dabar dideles sumas 
(berods, ap;e $3000.00) Br. Mar
kaičio kantatai, yra nepatogu šį 
šį biudžetą apsunkinti dar naujo
mis išlaidomis. Tačiau pačiam au
toriui pagaminus fortepijono san
trauką, tos išla’dos gal ir neatro
dytų nepakeliamos. Kaip ten bebū
tų, reikalas yra gyvas ir jį reikė
tų realizuoti dabar. Vykdant didelį 
ir naudingą darbą, reikalinga jį pa
daryti ne tik meniškai vertingą, 
bet ir visokeriopai praktišką.

Kuo širdis perpildyta, tai veidu 
ir žodžiais išreiškia.

— Vaižgantas

Ftfth $3.29

»



LAIKE IR GYVENIME

Vertybė, ne atsitiktinumas
, ’i.-U ■

Pasiskardenus žiniai, kad šią 
vasarą Kanadoje (Toronte, lie
pos mėn. 3—4 dienomis) vyks
ta ateitininkų kongresas, verta 
pasvarstyti, kuriuo keliu ši se
na, kūrybinga, stambi lietuvių 
inteligentų organizacija kreipia 
savo veiklą išeivijoje. Čia nori
ma ribotis vien jų ryšiu su kū
rybiniu ir kultūriniu pasauliu.

madai ir masei veda prie tuščia- 
viduriškumo, kuris ne vaisių ne
ša, bet trąšą, be išimties au
ginančią žmonijai pragaištingas 
ideologijas. Absurdas gyvenime, 
kūryboje ir visuomeniniuose 
santykiuose lieka absurdu, ant 
kurio ne tik rūmo, bet ir lūš
nelės statyti negalima. O ameri
kietiškojo liberalizmo užvėjoje,

• “Žentas” Šiauliuose ir dė
mesys lietuvių klausikams. Kai 
kurie Lietuvos teatrai (ne Vil
niaus ar Kauno) atkreipė dė
mesį į lietuvių dramaturgijos 
klasikus. Klaipėdos teatras per
nai buvo pastatęs V. Mykolai
čio - Putino “Valdovą”, o Šiau
lių teatras š. m. sausio mėn. pa
statė V. Krėvės “Žentą” ir atei
tyje numato pastatyti “Skirgai
lą”. Šiauliečių pastatytam “Žen
tui” paskyrusi ilgoką straipsnį 
“Komj. Tiesa” (sausio 16, nr. 
10) keistai aiškina, kodėl da
bartinės Lietuvos jaunajai kar
tai svarbu Dažinti klasiku kū-

EINA TREMTYJE JAU DEVYNIOLIKA METŲ

Redaguoja DR. JUOZAS GIRNIUS

Leidžia TĖVAI PRANCIŠKONAI
* • • ■ •• J “l- • k -1'

< 

Metinė prenumerata 7 dol.

UŽSIPRENUMERUOKITE MĖNESINĮ KULTŪROS 
ŽURNALU 

AIDUS



S DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. vasario 13 d. LIETUVIAI MOKSLINĖJE

NAUJI LEIDINIAI
• Kazys Almenas, UPE J RY

TUS, UPE Į ŠIAURĘ, Roma
nas, išleistas Lietuviškos kny
gos klubo dviejuose tomuose 
1964 m. Pirmasis tomas 302 
psl., antrasis tomas 325 psl. Ap
lanką piešė P. Jurkus. Kiekvie
nas tomas kainuoja $3.00. Gau 
narna “Drauge”.

Šitas lietuvišką knygą mėgs
tančiam skaitytojui pateikiamas 
dvitomis leidinys savo puslapi
ne apimtimi yra vienas iš pačių 
stambiausių romanų, išleistų 
laisvajame pasauly pastaraisiais 
pokario metais. Taipgi savo tu
riniu ir kitais įvairiais pobū
džiais jis išsiskiria visoje šio 
laikotarpio mūsų grožinėje li
teratūroje. Nuotykinė romano 
fabula skaitytoją pagauna jau 
pirmuosiuose puslapiuos ir laiko 
jį stipirai pririšusi ligi pat pas
kutiniojo. Abudu tomus per
skaičius, romanas stipriai pasi
lieka atmintyje ir giliai išieško
tais veikėjų charakteriais: vie
nų jų tragiškąja raida, kitų mo
numentaliu stabilumu. Romano 
’ėiksmas ritasi per kelis konti

nentus bei vandenynus, duodant 
apsčiai istorinio, geografinio bei 
etnografinio kolorito. Visokio 
amžiaus skaitytojų, o ypač jau
nimo, šitokio pobūdžio romanai 
visada buvo labai mėgiami. Tik 
gAila, kad lietuvių kalboje jie 
vis lig šiol būdavo beveik be 
išimčių tik verstiniai. K. Alme
no tik ką išleistas romanas yra 
•dabar • jau tikras lietuviškas 
produktas, kur ir pagrindiniai 
veikėjai yra lietuviai, savyje 
įkūnydami ir tam tikrą idėjinę 
prasmę, šitokios apimties roma
no sulaukus, džiaugsmą dar di
dina ir toji aplinkybė, jog au
torius yra atstovas pačios jau- 
hiausios mūsų rašytojų kartos, 
lietuvių literatūrai subrendęs 
jau šiame krašte, dabar plačiu 
romaniniu užmoju paliudijęs jos 
gyvastingumą.

• THE MARLAN savo vasa
rio numeryje skiria daugiau vie
tos Lietuvos klausimams. Įdė
tas Lietuvos atstovo J. Rajec
ko straipsnis apie priespaudą 
okupuotoje Lietuvoje, išryški
nant duodamus faktus iliustra
cijomis nužudytų žmonių Lie
tuvoje ir skurdžiomis tremtinių 
lūšnoims Sibire. Dr. M. Ramū- 
nienė, pasinaudodama savo di
sertacijai surinkta medžiaga, ra
šo apie mergaitę lietuvių dai
nose. Vysk. C. Sipovich, MIC, 
gyvenąs Romoj ir sekąs Vatika
no suvaižavimo planuojamas re
formas, rašo apie rytų ir vaka
rų Bažnyčios vienybę. Bendra
darbė iš Kalifornijos — A B. 
Haines — pasakoja apie vieno 
kunigo įdomų socialinį eksperi
mentą tarp Peru varguomenės.

Kitas bendradarbis iš Kalifor
nijos — H. E. Peisson — rašo 
apie religinę mintį JAV darbi
ninkijos unijose. Ypatingai int
riguojantis D. Bindokienbs 
straipsnis — patarimas jaunoms i 
mergaitėms, kaip pasirinkti vy
rą. Edv. Aksomaitis, MIC, duo- J 
da filmų apžvalgą. Jaučiamos I 
žurnalo vadovybės pastangos šį 
periodinį leidinį tobulinti. Reikš- i 
minga, kad šiame numeryje tu
rima net apie 12 puslapių skel
bimų. Jais žurnalas susidaro 
stiprų ekonominį pagrindą ir 
sekantis numeris planuojamas 
padidinti vėl 8 puslapiais. Žur
nalą leidžia tėvai marijonai, ad
resas tas pats kaip “Draugo”.

• Kari Josephi, DIE KIRCH- 
LICHE SELBST3ESTEUE- 
RUNG DER EVANGELISGH - 
LUTHERISC1I.EN GEMEENDE 
ZU KRL’TTINGEN IN LITAU- 
EN. Eine Untersuchung ueber 
ihr Entstehen, Wesen und 
Recht. (Evangelikų - liuteronų 
parapijos savanoriškieji bažny-

J. Bagdonas / Komopzicija 
(aliejus)

tiniai mokesčiai Lietuvos Kre
tingoje.) Atspaudas iš “Jahr- 
buch der Albertus - Universi- 
taet Koenigsberg/Pr.” Band 
XV. 1964. 71 psl.

Autorius, jau miręs buv. 
evangelikų klebonas Kretingoje, 
parašė šią studiją dar Lietuvo
je, remdamasis savo klebonijo
je išlikusia archyvine medžiaga 
iš 1802—1928 metų. Rankraštį 
išsaugojo autoriaus našlė, žino
ma Lietuvos vokiečių rašytoja. 
Visi vietovardžiai rašomi slaviš
kose lytyse, kaip jie buvo žy
mimi XIX amž carinės Rusijos 
aktuose. Nenurodomos lietuviš
kųjų vardų formos ir trūksta 
ryšio su dabarties gyvenimu.

(rs)

LITERATŪROJE

CEZARIS SURDDKAS, Baltūnore, Md.

Tarp praėjusių 1964 metų 
mokslinėje periodinėje literatū
roje pastebėtųjų lietuviškų pa
vardžių mūsų spaudoje, rodos, 
dar nebuvo paminėti šie moksli
nių darbų autoriai ir jų straips
niai.

Bene plačiausiai lietuviai reiš
kiasi įvairiuose biocheminiuose 
tyrimuose, nes lietuvių autorių 
daugiausia galima pastebėti 
kaip tik tų sričių žurnaluose. 
Štai praėjusių metų gegužės 
mėn. numeryje “The Jour
nal of Biological Chemistry” R. 
S. Budrys iš Illinois technologi
jos instituto, chemijos departa
mento kaip koautorius atspaus
dino straipsnį: “Sorption of 
Hydrogen Chloride and Trifluo- 
roacetic Acid on Poly-L-valine 
and Poly-L-leucine”. Išnašoje 
žurnalo pažymėta, kad straips
nis yra dalinė santrauka Budrio 
darbo, įteikto minėtam institu
tui filosofijos daktaro laipsniui 
gauti.

To paties žurnalo tame pat 
numeryje tilpo straipsnis “Bio- 
synthesis of Methionine in Sac- 
charomyces Cerevisiae”, kurio 
koautore yra Aldona Almenas 
iš biologijos ir medicinos tyri
mų skyriaus, Argonne valsty
binės laboratorijos (Argonne, 
Illinois).

Gruodžio mėn. numeryje ta
me pat žurnale buvo atspaus
dinta ketvirtoji dalis studijos 
“Structure of Streptococcal Cell 
Walls”, kurio koautorium yra 
S. S. Barkulis iš tyrimų depar
tamento, Ciba farmaceutinės 
bendrovės (Summit, N. J.).

Tarp cituojamų autorių tame 
žurnale buvo galima pastebėti 
dar ir šios lietuviškos pavardės: 
J. Maurukas, S. Kairys, J. Bur
ba ir M. Vilkas.

Žurnalo “Actą Cytoįpgicą’’ 
rugsėjo - spalio numeryje buvo 
atspausdintas Jono Valaičio 
straipsnis “Cytological changes 
of męgaharyocytes in patients 
with Carcinoma”, o spalio mėn. 
numeryje “The Journal of Cell 
Biology” tilpo straipsnis “Or- 
ganized Structures in the Nuc- 
cleous”, kurio koautore yra 
Edith Krugelis iš Illinois uni
versiteto, anatomijos departa
mento. Be to, straipsnio auto
riai reiškia padėką Irenai Kai
rys už techninę pagalbą.

Liepos mėn. “Applied Micro- 
biology" buvo atspausdintas 
straipsnis “Production of Fun- 
gal Mycelial Protein in Submer-

d DRV
HOMB

Humidify with

too

AUTOMATIC HUMIDIFIER

I
iAli winterlong, bone-diy, 

heated air robsyour family 
of essential moisture. This 
robbery can causs colds 
and other respiratory dis- 
eases; many otherdiscom- 
forts and damages. Mois
ture mušt be added. Here't 
how: With an Aprilaire 
Humidifier. Here't why: lt 
adds Just the rlght amount 
of moisture accurately, 
constantly, automatically. 
No mists, droplets, white 
dust Choose the finest 
the Aprilaire Humidifier.

Modeli far 
all types 
of heating

GAPS HEATING & COOLING SERVICE
6641 So. Western Avė, Tel. — PR 6-6677 j

ged Culture of Soybean”. 
Straipsnio koautorium yra J. 
J. Rackis.

John Damauskas su kitu 
bendradarbiu rugsėjo mėn. nu
meryje “Stain Technology” pa
skelbė straipsnį “Formic Acid 
Corrosion for the Demonstra- 
tion of Pulmonary Elastic Tis- 
sue”. Apie “elastic tissue” Dai- 
nauskas jau buvo rašęs “Ame- 
rican Review of Respiratory 
Diseases” 1960.

Jonas Stasys Zmuidzinas iš 
sprausminių variklių laboratori
jos Californijos technologijos 
instituto liepos mėn. “Annals of 
Physics” paskelbė studiją “High 
Energy Nucleon Compton Scat- 
tering”. Pažymėtina, kad Zmui- 
dzino straipsnis su daugeliu 
techninių formulių užėmė dau
giau kaip 50 žurnalo puslapių. 
Tokio ilgio straipsnių žurnaluo
se retai pasitaiko, be abejo, tas 
straipsnis yra pats ilgiausias 
tarp mano pastebėtų lietuvių 
autorių.

Lemiąs Kačinskas iš Kongre
so bibliotekos, Washington, D. 
C., SLAM Review pranešimu yra 
iš rusų kalbos išvertęs L. S. 
Ponteyagin veikalą, kurio ang
liškas pavadinimas yra toksai: 
“Ordinary Differential Equa- 
tions”. Tas pats žurnalas skel
bia “Society for Industrial and 
Applied Mathematics” naujų na-

rių sąrašą, kuriame yra ir Leo- Aesthetics” narių sąrašą, kuria- 
nas Kačinskas. I me pora pavardžių yra lietuviš-

Rusiškame žurnale, kuris vi- kų, tai Fabian Gudas iš Loui- 
sas verčiamas į anglų kalbą ir sianos valst. universiteto ir Al- 
vadinamas "Theory of Probabi- phonse V. Zvirblys iš Brooklyn, 
lity and Its Applications”, buvo • N. Y. 
atspausdintas trumpas praneši-j 
mas “On Convergence of Sums 
of Stochastic Step Processes to 
a Poison Process”, kurį yra pa
rašęs B. Grigelionis.

John B. Genys iš Marylando 
universiteto savo rašinį “Growth | 
rates of Japanese black pines 
and Scotch pines in Maryland” I 
paskelbė “Chesapeake Sėience” 
žurnale rugsėjo numeryje. Pa
žymėtina, kad dr. Genys yra ir 
to žurnalo redakcinės kolegijos 
narys (Associate Editor). į

Iš “Intemational Abstracts 
in Operation Research” rugsė
jo mėnesio laidos sužinome, kad ■ 
“Izvestie Akademii Nauk SSSR, 
Energetika i Transport” tilpo 
studija, kuri angliškoje santrau
koje pavadinta “Methods of In- 
teger - linear Programming of 
some Nonlinear Problems in 
Optimal Planning” ir 
torium pažymėtas I. 
kus.

Tas pats žurnalas
kad Alphonse Chapanio (John 
Hopkins universitetas, Baltimo- 
re, Md.) studija “On some rela- 
tions between Human Engine- 
ering, Operations Research and 
Systems Engineering” yra iš
leista JV valdžios.

kurio au- 
B. Mots-

praneša,

Vasario numeryje “The Jour
nal of Aesthetics and Art Cri- 
ticism” užtinkame straipsnį, ku
rio autorium yra Vytautas Ka
volis. Straipsnis pavadintas 
“Economic Conditions and Art 
Styles”. Tas pats žurnalas skel
bia ir “American Society for

Tu sukūrei širdį, tartum paukštį,
Kad ji vis ilgėtųsi Dangaus,
Kad visoj kelionėje žmogaus 
Į Tave ji, Dieve, kelio klaustų.

— Bern. Brazdžionis

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais prekybiniais 

ryš ais su Lietuva kviečiame per mus pasiųsti giminėms Tėvy
nėje tai kas ten naudingiausia ir reikalinga.

Siūlome šiuos vertingus siuntinius labai aukštos kokybės 
dovanų ypatingai nuspaustomis karnomis įskaitant Sov. muitą 
ir pasiuntimą.

LKS: Vyr. arba mot. angliško gabardino lietpaltis; 3Vį jardų 
angliškos vilnonės medžiagos kostiumui ir 4 jardai puikaus ne
permatomo nailono suknelei, tik už $66.00.

Dvigubas LKS: 2 lietpalčiai, 7 jardai medž. dviems 
mams 8 jardai nailono dviems suknelėms, tik už $120.

P—3: 6 jardai šiltos angliškos vilnonės medžiagos 
paltams ir 3% jardų extra geros viln. angį, medžiagos 
mui tik už $75.00,

V—3: 10*/2 jardų labai tvirtų gražių vilnonių angį, medžiagų 
3 eilutėms, tik už $55.00,

N—4: 16 jardų keturioms suknelėms nepermatomo sunkaus 
pageidaujamų spalvų labai gražių raštų nailono, tik už $45.00,

V—3 ir N—4 jungtinį siuntinį skaitome tik $86.00 (susitaupo 
pasiutimo išlaidos).

ir patį vertingiausiąjį
SM siutinį: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis įva'rių 

spalvų; 6 itališko šilko elegantiškos gražių raštų skarelės ir 3 
škotiškos vilnos arba oriono labai šilti susegami arba per galvą 
užmaunami megztiniai, tik už $65.00.

Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3—4 savaites. 
Gavėjams nereikia nieko primokėti. Viskas įskaičiuota į nurody
tas kainas.

kostiu-

dviems 
kostiu-

August Saldukas, 
Prezidentas

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

ANT VISU
SĄSKAITŲ

BALTIC STORES, Ltd.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2., England 
Telef. SHO 8734.

Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 m.
Atstovai USA:
L. Venckus 7030 So. Talman Avė., Chicago, III. Te. 436-0494) 
GAIVA, 3570 VVest Vemor, Detroit 16, Michigan.

SS

Daugiau kaip 50 metą 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

ANGLYS

4'/2

■■į?

įSmlairl 
t HEATING ■) 
% OIL #

SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rd St

SuperFIame Į
POrtsmouth 7-8020

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Patikima ir žinoma firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų patyrimą leidžiamiems siuntiniams 
j USSR —PRANEŠA:

Eilėje garantuojamų užsakymų sovietinės 
gamybos prekėms, kaip tai: AUTOMOBILIAMS, 
ŠALDYTUVAMS, TELEVIZIJOS APARATAMS ir kt., 
pats gavėjas gali pasirinkti dovanas už bet kokio 
dydžio sumą.

JŪS taip pat galite užsakyti MAISTO PRO
DUKTŲ DOVANAS giminėms, esantiems USSR. Pri
statymas skubus iš produktų sandėlių, esančių 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE. Kainos prieinamos.

Katalogų prašykite bet kuriame mūsų sky
riuje arba Vyriausioje Įstaigoje:

45 West 45th Street
New York 10036, N. Y., Room 1101 
Tel.: GI 5-7905.

n

Automobilio nelaimes atveju skambinkite
(In case of accident call)

G R 6 • 7 7 7 7 24 hour towing service
Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 

smulkūs pataisymai. ^ ‘7.

BODY & FENDER WORK
PAINTING, MECHANICAL REPADS

2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS CESAS

Mūsų erdviose patalpose
j® turime didžiausi pasirinkimą 

visu moderniškų baldų, elek
■ trinių krosnių, radijo ir tele- 

Ef vizijos aparatų, šaldytuvu ir
■ . kitų namams reikmenų. 
Hk LIETUVIU IŠTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO
F. A. RAUDONIS tr N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara plrmad. Ir ketvlr. 9—9 vai., antr., treč.. Ir SeStadlenlala nuo

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:90 po piety

X SUSTOKIT, APŽIORĖKIT -

MŪSŲ METINĮ IŠPARDAVIMĄ

STEIN TEXTILE CO.
Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pasi. 

rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių 
ritimų: damasko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”. Jei jūs 
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim.

PIRKSIT NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANA
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta.

Nemokama vieta mašinoms už kampo Į šiaurę. 
Jefferson St, Chernln’s aikštėje.



• Simpoziumas bažnytinės 
architektūros ir bažnytinio me
no temomis. Lietuvių menininkų 
klubas vasario mėn. 20 d. (šeš
tadienį) 7 v. 30 min. vakare, 
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, 
rengia platų simpoziumą minė
tai problemai aptarti. Viso pa
šnekesio moderatoriumi sutiko 
būti kun. V. Bagdauavičius. 
MIC. Kalbėtojais pakviesti ir 
temą įvairiais atžvilgiais prista
tys mūsų kultūrininkai: arch, 
Germanas nušvies, kokia yra 
bažnytinės architektūros ir baž 
nytinio meno situacija kitose 
tautose; arch. Kerelis užgriebs 
ekonominį aspektą; arch. Vepš- 
tas ir Pelda iškels, kas lietuvių 
pasiekta bažnytinėje architektū
roj ; kun. dr. Baltinis kalbės 
apie architektūrą ir bažnytinį 
meną religiniu požiūriu; deko
ratyvinio meno klausimus ap
tars dail. Valeška, o apie disku
tuojamą problemą visuomeniniu 
požiūriu tars žodį LB centro 
valdybos pirm. Jasaitis. Lietu
viškoji visuomenė kviečiama 
šiame aktualiame simpoziume 
taipgi gausiai dalyvauti.

" ■ z
• Ottawos universitete Kana

doje ruošiama dailininko A. Ta
mošaičio dailės paroda. Otta- 
wos universiteto meno klubas 
“Le Cercle Morėas - Cėzanne” 
ruošia dail. Antano Tamošaičio 
dailės parodą kovo mėn. nuo 
1 iki 13 d.

Meno klubo direktorius Pier- 
re Desjardins, kuris taip pat 
dirba “National Gallery of Ca- 
nada” kilnojamų parodų orga- 
nizvimo skyriuje, pereitą rude
nį apsilankė dail. Tamošaičio 
parodoje ir pakvietė surengti 
jo meno parodą Ottawos univer
sitete. Taip pat jis buvo nuvy
kęs į Kingstoną pas dailininkus 
Tamošaičius ir Smulkiai susipa
žino su jų darbais ir kūrybos 
stiliais.

Kanados sostinės Ottawos 
universitetas yra ypatingas dar 
tuo, kad yra dvikalbis. Dauge 
lis dalykų dėstoma dviem kal
bom: anglų ir prancūzų, ir stu-

• - •
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nis priedas x uuUiauia jo nuo
traukoms paskyrė ištisus pus
lapius, o “Chi,cago Tribūne” 
dienraštis sausio 21 d. vėl at
skiru Erwin Bfech straipsniu 
įvardintu “Prleflt Hunts ‘Little 
Comers’ for His Photographic 
Subjektą”, laba! ‘šiltai įvertino 
A. Kezio nuotraukų meniškuo
sius laimėjimus.

• 60 m. amž. sulaukęs poetas 
A. Miškinis už “nuopelnus, vys
tant tarybinę lietuvių literatū
rą” A. Sovieto prezidiumo Vil
niuje apdovanotas garbės raš
tu. “Tiesoje” (sausio 29, nr. 
23) paskelbtas J. Kaminsko 
įtraipsnis apie poeto “keturis 
{Grybinius dešimtmečius”. Ka- 
ninskis teigia, kad Miškinis, 
įsą, stengėsi “taisyti buržuazi- 
įę santvarką, nors ir tikėjęs 
x>kios santvarkos Lietuva”. Da- 
•omi ir priekaištai — A. Miški- 
įis buvo patekęs į skaudžius 
irieštaravimus, nes netikėjęs 
‘brangiausia liaudies svajone 
— soicalistinio gyvenimo per- 
ipektyva”. Esą, poetas daug 
galvojęs, klydęs ir klaidžiojęs 
(buvo visai eilei metų “nukly- 
ięs” ir ę Sibirą — E ), bet pa- 
ilikęs arUmas-gimtajam kruš
ai.

• Minimas vysk. A. Bara
nauskas. Sukakus 130 metų nuo 
“Anykščių šilelio” autoriaus i 
vysk. A. Baranausko gimimo, 
neseniai Lietuvoje išleista R. 
Mikšytės knyga “Antano Bara
nausko kūryba”. Keli Lietuvoje 
leidžiami laikraščiai, pvz. “Tie- ■ 
sa” (sausio 16, nr. 12) V. Va
nago straipsnyje R. Mikšytės 
darbą laiko “reikšmingu indė- I 
liu” į lietuvių literatūros moks
lą. Tai nieko nestebina, nes kny- į 
goję A. Baranauskas pristaty
tas kaip “katalikiško obskuran- 
tizmo gynėjas”, carinę priespau
dą smerkęs iš katalikiškų, šo
vinistinių pozicijų... R. Mikšy
tės monografija teigiamai verti
nama dar ir dėl to, kad čia esąs 
atmestas “buržuazinių literatū
ros istorikų požiūris” apie 
“Anykščių šilelį”. Pagal vertin
tojus, tai, girdi, ne kūimys apie 
gamtą, bet gamtos vaizdais iš
reikštas visuomeninis poemos 
turinys — protestas prieš na
cionalinę ir baudžiavinę prie- 
spaurą, liaudies meilė laisvei, 
tiesai, grožiui, gamtai.

• Prof. P. Galaunei 75 metai. 
Sausio 25 d. Lietuvoje, Kaune 
gyvenąs prof. Paulius Galaunė 
paminėjo savo amžiaus 75 su
kaktį. Pagal jo mokinį Ed. 
Pranckūną (“Pergalė”, š. m. 1 
nr.), Galaunė laikytinas autori
tetingiausiu lietuvių liaudies 
meno žinovu, tyrinėtoju ir šian
dien Lietuvoje žymiausiu muzie
jų specialistu. Įdomu, kad tas 
pats Pranckūnas pripažino, jog 
šių dienų Lietuvoje, atsiradus 
naujiems dailės istorikams bei 
teoretikams, Galaunė vis vien 
tebėra vienintelis šios srities 
mokslininkas.

Nuo 1919 m. sukaktuvininkas 
ilgus metus dirbo muziejų sri
tyje, suorganizavo M. K. Čiur- 
ilonio vardo dailės muziejų Kau
ne ir buvo jo pirmuoju vadovu. 
Jo dėka buvo surinkta ir išsau
gota visa eilė Čiurlionio paveiks
lų, kurie buvo užsienyje ar Lie
tuvoje pas privačius asmenis. 
Nuo 1925 m., kaip docentas, 
Kauno ir vėliau Vilniaus uni
versitetuose skaitė lietuvių me
no istoriją, lietuvių liaudies me
ną, slavų tautų meno istoriją. 
1936—44 m. Galaunė buvo Kul
tūros muziejaus direktorium. 
"Pergalėje” paskelbtame straips 
nyje pastaroji veikla nutylėta.

Galaunė daug nusipelnęs po
puliarindamas Lietuvos meną, 
ypač liaudies meną, užsieniuo
se. Nepr. Lietuvos laikmečiu, 
1931 m. jis buvo surengęs lie
tuvių liaudies meno parodas 
Skandinavijos kraštuose ir Pa
ryžiuje Trocadėro muziejuje, 
1938—39 m. su lietuvių liaudies 
menu pasirodė New Yorko pa
saulinėje parodoje. Tai veikla 
ir nuopelnai, neįmanomi šių die
nų Lietuvos sąlygose.

Galaunė yra plačiai dirbęs ir 
Lietuvos meno gyvenime, buvo 
dailės draugijų kūrėjas ir nuo
latinis narys. Dirbo ir kaip gra
fikas, knygoms piešė iliustra ri
jas, buvo ir vienas uoliųjų lie
tuviškosios knygos gražinimo 
skatintojų. Galaunės svarbieji 
veikalai: “Lietuvos kryžiai”
(1926), “Lietuvių liaudies me
nas” (1930) ir kt. Apie lietuvių 
liaudies meną pasirodė atskiri 
leidiniai bei straipsniai prancū
zų ir švedų 
tys didieji 
siejasi su 
laikotarpiu.

Tiesa, sovietiniu 
Galaunė paruošė medžiagą liau
dies meno knygai “Skulptūra” 
ir... ji neišvengė partinės kriti
kos. Dar vis būdamas nepapras-

kalbomis. 
Galaunės 
laisvosios

Taigi, pa- 
nuopelnai 
Lietuvos

laikmečiu

Stirbis Fuel Oils
Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė

Chicago, lik 60629

Al’ejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Gera nuotaika prof. I. Končiaus naujos knygos “Žemaičių kryžiai ir 
koplytėlės” pristatyme vasario mėn. 7 d. B. Pakšto salėje, Chicagoje. 
Iš kairės į dešinę: Br. Kviklys, prof. A. Varnas, prof. I. Končius ir R. 
Skipitis. Nuotrauka V. Reivyčio

goms pasibaigus. Tai daugiausia 
idiliški anglų gamtos vaizdai.

Labiausiai jausmus šukei’a tie 
epizodai, kuriuose Žiūrovas girdi 
paties Churchillio tariamus žo
džius. Ir tada neginčyt'nai lieka 
suprantama, kad joks kitas vyras 
nepadarė nieko daugiau, kad išgel
bėtų laisvąjį pasaulį. Jo žodžiai, ta
pyba, drąsa, humoras ir stiprioji 
dvasia — visa ta', kaip ant delno, 
išdėstyta žiūrinčiajam.

Filmas vertas pamatyti mažam 
ir senam — kiekvienam, mylinčiam 
laisvę. Jis sp2c'aliai rekomenduo
jamas Padorumo legijono, o Chica
gos Cinema teatras pasiūlo šiam 
filmui net specialiai žemesnes bilie
tų kainas moksleiviams ir studen
tams.

A. a. prezidantaB John F. Kenne
dy yra pasakęs apie Churchillį: 
“Joks pareiškimas ar proklamacija 
nebegali praturtinti jo vardo. Jau 
dabar Sir Winston Churchill var
das yra legenda! Ir toji le
genda ap:e vyrą, be kurio istorijoje 
daug liktų blankių ir neužpildytų 
puslapių ir tų pačių būtų daug 
mažiau, apie žmogų, išdrįsusį pa-

DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. vasario 13 d. 7

reikšti Istorinėje kalboje (1946 ant Europoes nuo Baltijos ligi Ad
ai.), kad “geležinė uždanga” (jo pa rijos jūrų — skleidžiasi ekrane vi- 
g’mdytas išsireiškimas) nusileido šame turtingame didingume.
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FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
3240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

FILMŲ (VAIRUMAI
STASĖ SEMĖNIENĖ

Rekomenduotinas filmas 
apie Churchillį

Paskutiniais savo gyvenimo me
tais, kai jo didieji darbai jau buvo 
nubaigti, Sir Winston Churchill gy
veno pakankamai ilgai, kad pasi
džiaugtų savo darbo vaisiais. Jis 
turėjo progos pasigėrėti ir įvai
riais jam skiriamais pagerbimais 
bei komplimentais, įvertinančiais 
jo ilgos bei sėkmingos karjeros at- 
siekimais.

Vienas tokių pagerbimų buvo do
kumentinio filmo “The Finest 
Hours" pastatymas. Per visą savo 
prasmingą gyvenimą didysis porti
kas atsisakė visų jam karalienės 
Elzbietos II skiriamų apdovanoji
mų bei medalių, išskyrus vieno. 
Tačiau šį filmą, jam dar gyvam 
esant pastatytą, jis pats pagyrė ir 
priėmė palankiai. Žymiam valsty
bininkui, dabar pavadintam “Šimt
mečio vyru”, užgesus, būtų tinka
ma pritaikyti garsųjį Leonardo da 
Vinci posakį: “Ka;p produktingai 
praleista diena atneša ramų ir lai
mingą miegą, taip gyvenimas, ge
rai panaudotas, atneša laimingą 
mirtį.”

"The Finest Hours” pastatytas 
pagal paties Church’llio pasakoji
mus — jo II Pasaulinio karo atsi
minimus. Rodomos nuotraukos ir 
iš jo vaikystės. Beveik dviejų valan 
dų ilgumo filmas pastatytas Jack 
Le Vien, kuris taipgi pastatė televi
zijos serijas “The Valiant Years”

to darbštumo, sukaktuvininkas 
yra paruošęs eilę veikalų ir tik 
klausimas, kada jie bus atspaus
dinti. Galaunė jau įteikė leidyk
lai memuarinio pobūdžio “Mu
ziejininko noveles”, baigia ra
šyti Lietuvos muziejų istoriją, 
rašo atsiminimus, pagaliau pa
ruošė medžiagą apie Lietuvos 
dailę “TSRS tautų meno isto
rijai”. (E.)

4 .

TURTAS

i

— II Pasaulinio karo serijas, pa
grįstas Churchillio memuarais.

Filmas spalvotas, o senų naujie
nų filmų nuotraukoms bei nejudan 
č'oms nuotraukoms pritaikytas 
spalvotasis procesas. Naudingi ko
mentarai tyliai ir ramiai atpasako
jami aktoriaus Orson Wellea. Fil
me perduodamos reikšmingo vals
tybės vyra, rašytojo, dailininko, ka- 
re’vio ir oratoriaus žymiosios ypa
tybės.. Jame regime Churchillio 
protėvių gimtines ir vietoves, kur 
jis pats gyveno. Bladon, Blenheim 
(kur Marlboroųgh kunigaikščių pi
lyje ChurchilTs gimė ir prie kurios 
jis dabar buvo palaidotas papras
tose kaimo kapinaitėse), Chartwell, 
Cheąuers — tai vis vietovės, kur 
jis gimė, augo ir pasitraukė iš ak
tyviojo gyvėjimo, viešoms parei-

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL WA 5-8063

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
TAIPGI MAISTO PRODUKTAI 
Ucenzijuota lietuvių JmonB regia

♦ mota U.S. Depart. of Juatlce 
COSMOS PARCELS EXPR. CO. 
MARQUETTE GIFT PAR. SER. 
2608 ir 2439 W. 69 St., Chic., III. 

WA 5-2737
3212 So. Halsted St., Chic., UI. 

CA 5-1864
DIČKIUS IŠPARDAVIMAS me

džiagų ir kitų prekių nepaprastai 
papigintomis kainomis. Angį, ko- 
stiunuuns medžiagos kainavo $18, 
dabar tik *14, 100% vlln. medžia
gos kainavo 614. dabar $10.50. 
Medžiagos 5 kostiumams 622.50. 
Naujiena! Suknelėms medžiagos— 
metalinis žibantis nylonas, kartu 
su pamušalu!

Vedėjai Edv. ir Vyt. Žukauskai

I

FUNERAL HOME

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

FarMng FocHMm

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. BEpubBc 7-3800

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOMf
TRYS MODERNIOS KOFLICU.^

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-00

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI . ■

DĖMESIO!!
FIRMA

PACKAGE EXPRESS AND

$

TRAVEL AGENCY, Ine.
Vyr. ĮstaĮga 1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y. 

J ? Tel. IN 7’5522

Pagal ‘susitarimą su Sovietų Sąjungos Vnešposlltorg pri
ima užsakymus iš Amerikos gyventojų dovanom, aukštos ko
kybės sovietinėmis prekėmis, kurios bus įteiktos be jokių 
muitų ar kokių primokejimų giminėms, gyvenantiems Sovietų 
Sąjungoje.

Didelis prekių pasirinkimas; tarp jų automobiliai, moto
ciklai, dviračiai, televizijos aparatai, šaldytuvai, radio apara
tai, siuvamos mašinos, foto aparatai, laikrodžiai, akordeonai 
ir t. t.

Prekių pristatymas garantuojamas per 8 iki 40 dienų, 
atsižvelgiant į tai, koksai daiktas dovanom parenkamas.

Reikalaukite katalogų telefonu ar raštu, kuriuos gausite 
nemokamai iš mūsų Vyr. Įstaigos:

Package Express & Travel Agency, Ine.

■C ? s&jfo.

Standard federal
SAVINOS d LOAN ASSOCIATION

4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 
Telef. — Vlrginia 7-1141

$90,000,000.00 REZERVAI $8,800,000.00

Vienintelė lietuviška bendrove Chicagoj mokanti dividentus kas

3 mėnesius. Dabartinis dividentas 4-1/“0/0 visoms taupmenoms.

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI

PRIEINAMOMIS SĄLYGOMS

VALANDOS:
ir ketvirtadieniais
8 vai. vakaro
ir penktadieniais 
4 vai. vakaro.

JUSTIN MACKIEWICH, 
Valdybos pirmininkas

Pirmadieniais 
nuo 9 iki

Antradieniais
nuo 9 iki

šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEVVICH, Jr. 
Prezidentas

.v".
sssssaas 4*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2 

4330-34 South California Avenue 
* Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

GERGAS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų o.
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nuo kapiniu urij r f:

■/

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYčlA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 West 63rd STREET

Telef.PR £-0833 PR 8-0834

£

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ I
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 I
2314 W. 23 rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 f

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PRILUPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-113S — 1139

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

f



1

DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. vasario 13 d. Todėl mūsų dalyvavimas tokio- ■■■■■
se Mišiose yra begaliniai nuo- a
širdus, mes išreiškiame ir žo- ' .- - ‘v į,.
džiu, ir giesme visą savo džiaugs
mą ir meilę, drauge visi jung- lt IMĮh
damiesi į Eucharistinę puotą. --r*"

Šio pamaldų būdo rezultatai MBKS? mA j**- ■
taip pat yra labai svarbūs. Stu-
dentai, kurie kadaise bėgdavo
į Mišias paskutinę minutę ir pa-
likdavo bažnyčią, išslinkdami iš
jos tuoj po komunijos, dabar •J.*
mielai praleidžia nuo 45 minu-

Iš MOTERŲ PASAULIO

* Ona Daukšienė ir Elzė Di- 
minskienė, Lietuvos Dukterų 
dr-jos naujai išrinktos direkto
rės, taip pat buvo išrinktos 
korespondentėmis, informuoti 
spaudoje daugiau apie draugijos 
veiklą. Visuomenė reiškia vis 
didesnį susidomėjimą draugijos 
gražiais darbais ir pageidauja
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