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KSERKSIO Ali KRISTAUS RUSIJA?
Knyga apie Vladimirą Solovjevą — ekumeninio sąjūdžio ugdytoją Rusijoj

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC KALĖDOMS ARTĖJANT
Antoine Paplauskas - Ramūnas, 

DIALOGUE ENTRE ROME ET 
MOSCOU. Vladimii Soloviev. por- 
te - parole du mouvement oecume- 
nique en Rousie, Preface du Cardi
nal Koenig. Editions de L’Universi- 
te D'Ottawa, 1966. 251 psl.

Paskutinė prof. Antano Pap
lausko - Ramūno knyga pasižy
mi labai dideliais plotais tiek 
geografiniu, tiek istoriniu, tiek 
idėjiniu atžvilgiu. Čia mes kal
bame apie jo prancūziškai pa
rašytą knygą, kuri vadinasi: 
“Dialogas tarp Romos ir Mask
vos". Antrinė jos antraštė tiks
liau apibrėžia jos 'turinį; Vladi
miras Solovjevas, ekumeninio są 
jūdžio ugdytojas Rusijoje. Nors 
rašoma yra apie Solovjevą, ta
čiau knyga jo veiklą įglaudžia į 
visą Slavų ir Vakarų Bažnyčių 
jungimosi istoriją, prasidėjusią 
Kirilo ir Metodijaus laikais 9 
šimt., ėjusią per Lietuvos Bras
tos Bažnyčių uniją 15 šimtme
tyje ir atėjusią iki Antrojo Va
tikano visuotinio Bažnyčios su
sirinkimo. Geografiškai ši kny
ga pirmoje eilėje rūpinasi Eu
ropos suvienijimu. Suskilusi Eu
ropa Paplauskui - Ramūnui nė
ra Europa. Tač'au jo vienybes 
idėjos nesiriboja vien Europa. 
Jos siekia visos žmonijos san
doros. Idėjiškai ši knyga nėra 
kurios nors vienos mokslo sri
ties knyga. Jon įeina ir filoso
fija, ir teologija, ir Bažnyčios 
istorija, ir dabartinė tarptauti
nė politika.

Autorius savo svarstymus 
pradeda mintimi, kad naujieji 
amžiai yra praėję. Jie nebuvo 
ekumeniški. Dabar yra atėję vi
suotinių žmonijos santykių lai
kai. Europa yra didelių šventų
jų ir išminčių kraštas, tačiau 
ji yra ir didelių audrų bei ka
tastrofų kraštas. Nėra įmano
ma statyti Europos, išjungiant 
iš jos Rytų ir Vidurio Europą. 
“Be Vidurio Europos ir jos ne
priklausomybės tikras susiarti
nimas tarp Rusijos ir Vakarų 
yra neįmanomas” (18 psl.). 
1456 m. sudaryta Rytų ir Va
karų Bažnyčios unija Lietuvos 
Brastoje tam yra nurodžiusi ke
lią.

Solovjevą tenka laikyti vienu 
didžiausių praėjusio šimtmečio 
žmonių. Jam pažinti, šalia jo 
paties raštų, pirmaeilės reikš
mės yra Vytauto Didžiojo uni
versiteto profesoriaus Šilkarskio 
studijos. Į Solovjevą tenka žiū
rėti ne vien kaip į trijų Euro- 
pų derintoją, bet ir kaip į jung
ties simbolį tikinčiojo ir netikin-

Šia,me numery:
• Kalėdoms artėjant.
• Kserksio ar Kristaus Rusija?
• Naujas istoriografinis inašas.
• Interpretacijos problemos.
• C. V. Obcarsko eilėraščiai.
• Graikijos 'meno liekanos.
• J. Maritain apie Vatikano II 

susirinkimą.
• Estetikos rankovę verčiant.
• Alės Rūtos nauja knyga.
• Nauji leidiniai.
• Akademinės prošvaistės.

Vladimiras Solovjevas

čiojo pasaulio. Jis domėjosi ne 
tik vakarietiška filosofija, bet 
ir nekrikščioniškomis kultūro
mis. Solovjevas pats asmeniškai 
savo jaunystėje yra perėjęs 
žiaurią netikėjimo stadiją.

Filosofinis Solovjevo akiratis 
yra labai platus. Jis gerai pa
žino ano meto vokiečių filoso
fus: Hegelį ir Schelingą. Jis pa
žino ir viduramžinę Vakarų fi- 
solofiją ir ją derino su Rytų 
Bažnyčios tėvų galvosena. Jo 
filosofijos rėmus sudarė trys 
sąvokos: grožis, tiesa ir gėris.

Teologinio jo galvojimo pa
grinde stovi Trejybės dogma. 
Tai atitinka gerą rytietišką 
Bažnyčios tradiciją. Dieviškąją 
Trejybę jis matė atsispindinčią 
trijose vertybėse: grožyje, tie
soje ir gėryje. Iš Vakarų vidur
amžių jis pasisavino dieviškos 
išminties sampratą, kurią labai 
mėgo ir kurią dėjo savo ku
riamos D'evo karalystės pagrin- 
duosna.

Solovjevas suėjo į santykius 
su pop. Leonu XIII ir, jo paska
tintas, 1896 m. susiderino su 
Romos Bažnyčia, pasilikdamas 
Rytu apeigose. Jo ta proga pa
darytas tikėjimo išpažinimas at
rodo labai modernus ir II Va
tikano suvažiavimo laikais. Pa
sak Elenos Izvolsky, Solovjevas 
pasiliko provoslavu ir kaip pro- 
voslavas pasidarė kataliku (55 
psl.).

Studijuodamas Rytų Bažny
čios istoriją, Solovjevas priėjo 
išvados, kad monofizitų sekta 
pirmais;a;s Bažnyčios amžiais, 
paneigdama matomą, teisinę ir 
organizacinę Bažnyčios pusę, 
sugriovė joje Dievo Karalystės 
pagrindus. Rusai nemažai šios 
tradicijos paveldėjo. Solovjevas 
buvo pirmas iš rusų, kurie su
gebėjo suprasti popiežiaus ne
klaidingumo dogmą.

Dvasinį Solovjevo kelią tiks
liai nužymi jo atliktų studijų 
kelias. Jis jas pradėjo nuo tiks
liųjų mokslų fakulteto Maskvos 
un'vers:tete. Vėliau jis perėjo į 
humanitarinį fakultetą ir dar 
vėliau į teologijos fakultetą. Jei 
iš pradžios prijungsime jo be
dieviškąją stadiją, tai gausime 
visą Solovjevo brendimo krei
vę. Bed'eviškajame periode jis 
skaitė, šalia Buchnerio ir Dar
vino, ir šianden dar kai kurių 
studentų paskaitomą, F. Strau
są. Nuo šių autorių jis perėjo 
prie idealistų filosofų.

Įsijungusį į religinę kultūrą, 
Solovjevą ištiko naujas pavo
jus. Tai buvo Rusijos šviesuo

menėje prasidėjęs slavofilų są-1 
jūdis. Jis skelbė, kad pasaulio 
šgelbėjimas ateina iš Rusų. Ir 

šio išganymo sąrangą sudaro į 
trys stulpai: autokratija, pro- 
voslav'ja ir nacior.al'zmas. So- j 
lovjevas drąsiai išėjo prieš šiuos { 
savo draugų susiaurinimus, pa
sisakydamas už prnvoslavijos 
vienybę su Roma ir prieš eks- 
kliuzyvinį rusiškumą (100 psl.). į 
Teisinga? jį apibūdina Paplaus- ? 
kas - Ramūnas: “Savo krikščio-! 
nišku universalizmu jis iššoko 
iš visų partikuliarizmų ir visų 
pusinių tiesų: iš materializmo, 
bedievybės, nacionalizmo, gyve
nimo suvalstybinimo ir cezaro-j 
papizmo tiek vakarietiško, tiek 
slavofiliško ir visų jų nusikra
tė” (103 psl.). Jo idealą sudarė' 
dieviškosios išminties įkūniji-) 
mas, arba Dievo karalystės įgy
vendinimas (105 psl.).

Viena iš labiausiai vakariečių 
įvertintų Solovjevo knygų yra: 
“Dvasinio gyvenimo pagrindai”. I 
Ji yra parašyta 1882 4 metais.

(Nukelta j 2 psl.)

Ikona — Vladimiro Madona. Ikona tapyta apie 1125 metus Konstanti
nopoly, o vėliau, atsidūrusi Rusijoje, turėjo didelės įtakos visai rusų 
tapybai.

Naujas istoriografinis įnašas
“Tautos Praeities" II tomo antrąją knygą peržvelgus

TAUTOS PRAEITIS. Istorijos ir 
gretimųjų sričių neperiodinis žur
nalas. Tomas II, knyga 2 (6). Ro
ma 1965 m. Le dinys 244 psl., 9l,įx 
6t/2 inč. formato. Leidžia Lietuvių 
istorijos draugija, redaktorius — J. 
Dainauskas, 4439 S. Talman Avė., 
Chicago, III. 60632, USA; administ
ratorius — kun. dr. K. A. Matu
laitis. MIC, Marian Hills Seminary, 
Clarendon Hills, III. 60514, USA. 
Prenumerata: v enas tomas (4 kny
gos) — $16 00; atskiros knygos 
kaina — $5.00. Žurnalas gaunamas 
ir “Drauge”.

Žiemos pradžia..
rm ai

Nuotrauka R. Kisieliaus,

DR. ALGIRDAS BUDRECKIS

Viena pagrindinių kultūrinių 
spragų išeivijoje yra mūsų tau
tos istorijos sistemingo nagrinė
jimo trūkumai. Išskyrus keletu 
prisiminimų ir sporadiškų straip 
snių spaudoje, Lietuvos istorijos 
veikalų lentyna yra skurdi. To
dėl, kada pasirodo Lietuvių isto 
rijos dr-jos leidžiamas istorijos 
ir gretimųjų sričių neperiodinis

žurnalas “Tautos Praeitis”, tiek 
specialistas, tiek mėgėjas gali 
bent kiek pasotinti savo alkį. 
Paskutinis “Tautos Praeities” 
numeris /Tomas II, knyga 2 
(6)/, kurį redagavo J. Dainaus
kas, kun. V. Bagdanavičiut, 
MIC, talkinant, savo pavidalu 
yra įspūdingas. Tomas, spaus
dintas Romoje, stambokas: 244 
psl. Spaudmenys yra švarūs ir 
aiškūs. Nors pasitaiko viena, 
antra korektūros klaida kiek
viename puslapy, tų klaidų daž
numas nėra toks, kad skaityto
jas būtų varginamas. Regis, pa
tartina ir ateity “Tautos Praei
ties” knygas spausdinti Romoje, 
nes būtų galima pap ginta kai
na talpinti stambesnes ir išsa
mesnes studijas atskirose kny
gose.

Šiame numery yra 8 studiji
niai straipsniai, istoriografijos 
svetimomis kalbomis recenzijos, 
Lietuvos istorijos paraštė (t. y. 
trumpesni straipsniai atskirų 
įvykių klausimais) ir L:etuvių 
istorijos draugijos kronika.

Kadangi 1964 metai buvo S. 
Daukanto metai, vedamasis 
straipsnis yra apie aną būtovės 
puoselėtoją. Dr. J. Jakšto 
straipsnis nagrinėja 19-to am
žiaus pirmąją pusę, kuri buvo 
didelių sąmyšių ir romantizmo 
epocha. Dr. Jakštas įrodo, kad 
tų la'kų liaudiškumas ir tauti
nis romantizmas paveikė Dau
kantą kad du Vilniaus istorikai, 
J. Lelevelis ir I. Onacev čius, | 
padarė įtaką i jojo raštų veda-| 
mąs;as mintis. Dr. Jakštas te- 
sine-ai argumentuoja, kad Dau
kanto raštai nėra mūsų praei- į 
ties tyrinėjimų vadovais. Dau
kantas ėmėsi rašyti ne tiek pra- 
e’čiai pavaizduoti, kiek įkvėpti 
tautiečiams tautinės didybės ir 
savigarbos jausmą. Jo raštai pa-; 
siliko ant istorinio pagrindo su- !

Kasmetiniu pasikartojimu 
artinasi Kalėdų šventės. Mar
gasis pasaulio karnavalas jau 
mini jas kelinta savaitė su di
delio turgaus triukšmu, su 
neono žvakutėmis gatvėse, do
vanų kalnais krautuvių lan
guose, kuriuos gražiai puošia 
žalios eglių šakos. Populiariau 
sios dovanos yra savotiškos 
keistenybės, skiriamos žmo
nėms, kurie ir taip čia turi vis 
ko, ko tik širdis trokšta.

Kai kur šiame triukšminga
me ir apgaulingame maskara
de kartas nuo karto pasigirs
ta tačiau ir atsargūs balsai: 
“Atiduokite Kristui jo vietą 
Kalėdose; jos juk yra Jo gi
mimo šventė.” Tačiau šie bal
sai praskamba be atgarsio mil 
žiniško turgaus maišatyje.

Lietuvis ateivis vis dėlto 
jaučiasi šiame triukšmingame 
sukūry tarsi svetimas. Spalvos 
ir garsai jam vis dar neįpras
ti. Jis dar nepriklauso tiems, 
kurie jau viską turi; nesgi 
jis neturi paties jam svar
biausio — tėvynės. O be tė
vynės visa kita yra tik negy
vi daiktai svetimoje scenoje, 
kurie, gal būt, yra gražūs ir 
malonūs, tačiau jie niekad, 
niekad negali atstoti tikrųjų 
namų ir tikrojo gyvenimo.

Lietuvis ateivis čia vaikšto 
šviesomis žėrinčiomis gatvė
mis, apsuptas triukšmingo 
klegėjimo, bet akys nemato, 
ausys negirdi ir širdis neatsi 
liepia. Širdis per visą šį sve
timąjį gaudesį žvelgia į ki
tus, neužmirštamus vaizdus. 
Mato kitą baltumą, kitą žyd
rumą, kas turi pasakišką gro
žį ir šventą, gaivinančią jėgą. 
Jis regi Kristaus gimimo šven
tę tėvynėje: Lietuvos žemė 
baltu sniegu apdengta, eglių 
šakos linksta nuo baltų snie
gulių, rogių skambučiai skam
ba, medžių šakos nuo šalčio 
traška. Ant kalnelio balta baž 
nyčia, iš langų sklinda šviesa, 
o viduje eglutėmis išpuošti al
toriai, žvakių mirgėjimas, o 
nuo mišraus choro atplaukia 
džiaugsminga melodija: Gul 
šiandieną...

Koks saugus gyvenimas: vi
si čia pat: tėvas, motina ir se
nelė; broliai, seserys7 ir drau
gai. Ir viršum to žodžiais ne
išsakomas, mintyse neaptaria
mas, bet giliai širdy išgyven
tas jausmas: esame kaip Die
vo rankoje! Apsaugoti, užlai
komi, aprūpinami.

Staigą kažkas alkūnės pa
stūmimu mus pabudina iš sva
jonių. Tarp svetimumo kartė
lio, tarp vienišumo, tarp ap- 
llinkos triukšmo ir beprasmy
bės iškyla šviesios kibirkštys: 
tai visa tik mėginimo metas, 
kuriame juo labiau ryškėja 
amžinieji dalykai!

kurtais patriotinės literatūros 
kūr:nia's. Tad Daukantas turi 
būti vadinamas pirmuoju tau
tiniu lietuvių istoriku.

Gen. St Dirmantas “Smalens- 
ko koridoriaus” straipsny dėsto 
Oršos mūšio priežastis, mūšio 
eigą ir išdavas. Jo vadinamos 
Vilniaus - Maskvos ašies geopo
litinis įvadas yra per ilgas (maž 
daug trečdalis studijos). Lietu

Šv. Mergelė ir Motina, kuri 
įjungta į antgamtinę Šv. Tre
jybės amžinąją paslaptį, ir jos 
globėjas ir dieviškojo Kūdikio 
Sargas. Dangaus chorai, kurių 
spindėjimo neuždengia puolu
sios gamtos tamsieji šydai. 
Skaistūs ir paprasti piemenė
liai, neturintieji žibančių pui
kybės stabų, nepaskendę vilio
jančių turtų pinklėse, Rytų iš
minčiai, tie nuoseklieji teisy
bės žvaigždės sekėjai, paklus
niai einą amžinosios tiesos ve
dini. Ir tai buvo visa...

Visas kitas pasaulis tais lai
kais taipgi buvo paskendęs sa
vo smulkmenose, kuo kitu vi
siškai nesidomėdamas. Bloges
niu atveju, kaip kruvinasis 
Erodas, net galando budelio 
peilį, kad su pikta valia pa
keltų jį prieš patį Dievą.

Taip tada, taip ir šiandien. 
Aplinkui nieku kitu nesido
mintis karnavalas. Ir budelis 
su pakelta ranka prieš Dievą, 
nežiūrint kokiu vardu jis šian
dien besivadintų.

Ir vis dėlto, nors ir tamsus 
šis vaizdas, bet jis nėra jau 
toks beviltiškas. Stebuklas, ku 
ris prasidėjo Betliejaus naktį, 
pergalių pergalėmis tęsiasi iki 
mūsų laikų.

Lietuvis išeivis, labiau negu 
bet kada, gali šiandien jaustis 
Dieviškojo Kūdikio broliu ak
mens urvo tvartely, klaidžio
damas pasaulio vieškeliais, ne
turėdamas vietos, kurią galė
tų vadinti namais.

Tačiau šiame praradime iš
kyla amžinosios vertybės 
prieš tas, kurias kandys ėda ir 
rūdys gadina, arba kurios su
dega, tėvynei degant.

Kalėdose Užgimusiojo netur 
tas ir kančia buvo laisvai pri
siimtos. Neturtu Jis susilygino 
su mumis visais: ir su. mažiau
siu mūsų broliu. Kančia jis 
mus išgelbėjo.

Mūsų reliatyvusis neturtas 
ir netinkamumas svetimoje ša 
lyje turi tampriau mus suriš
ti su Išganytoju kelyje į Bet
liejų ir į Golgotą. Mūsų kan
čia turi praskleisti mūsų dva
sios sparnus, padarytį mūsų 
dvasią giedrią, šviesią ir iš
ganymui pribrendusią.

Žvelgiant į mūsų padėtį am
žinybės žvilgsniu, mums ne
kliudo ir tolimosios tėvynės 
svajonė. Ji mums šiandien yra 
tarsi simboliškas kvietimas. 
Už Lietuvos laukų žvilgančio 
sniego platumų atsispindi 
mums žvaigždėtoji amžinybė. 
Tikinčiosios mūsų tautos gies
mės tėvynės šventėse susilieja 
su dangaus chorais. Varpų 
garsai iš baltųjų bokštų neša 
mums Amžinojo Tėvo kvietimą 
grįžti į namus.

A. Blt.

vių, lenkų ir maskviečių kariuo
menių sudėties bei organizaci
jos apibūdinimas yra išsamus.

, Gen. Dirmantas, kaip kal inės 
; istorijos žinovas, labai kompe
tentingai ir kritikai panaudojo 
anuometinius šaltinius, pasako
damas apie mūšio eigą. Jo iš- 

I vada yra tokia: vakariečiai (lie- 
i tuviai ir lenkai) ginklų, šarvų,

(Nukelta j 2 psl.)



KSffiKSIO AR KRISTAUS 
RUSIJA?

(atkelta iš 1 psl.)
Tai yra dvasinės literatūros še
devras. Būtų gera, kad kas iš 
mūsų, dar mokančių rusiškai, 
ją išverstų lietuviškai. Ypač da
bar ji būtų labai aktuali, kai Va
karų krikščionybė dairosi nau
jų dvasinės kultūros metodų. 
Mes lietuviškai turėjome Jakš
to - Dambrausko išverstą tik 
jo “Sv. istorijos filosofiją’’ ir, 
be abejo, ne vienas ja gėrėjo
mės. Filosofiškai brandžiausiu 
jo veikalu yra laikomas “Gėrio 
pateisinimas”.

Solovjevas buvo tikras rusas, j 
Jo tėvas buvo Maskvos univer
siteto rektorius ir garsios Rusi- Į 
jos istorijos autorius. Jo motina 
buvo ukrainietė. Kai kas sako, 
kad ji buvo lenkiškos ar net > 
lietuviškos kilmės. Jos pavardė | 
— Brjeskaja (78 psl.).

Savo Bažnyčiai Solovjevas 
drįsdavo padaryti rimtų prie
kaištų. Paskaitoje Paryžiuje 
1888 m. jis pareiškė, kad pro- 
voslavija buvo pas’dariusi: vals
tybinė, nacionalistinė ir parti- 
kuliaristinė. O viename savo ei-1 
lėraštyje Solovjevas iškėlė Ru-! 

•sijai šitokį klausimą: “Kokiais 
Rytais tu nori būti ? — Ar 
Kserksio Rytais ir Kristaus Ry
tais?” (133 psl.).

Nors Solovjevas dar nėra taip 
plačiai atrastas, kaip jo drau
gas Dostojevskis, tačiau ir jis 
nėra be sekėjų. Vakaruose jo 
vėliavą neša Berdiajevas, o Ry
tuose — Pasternakas.

Paskutinį savo knygos skyrių 
Paplauskas - Ramūnas skiria 
pasaulio suderinimo idėjai, kuri i 
buvo brangi Solovjevui ir kuri 
tokį didelį paskatinimą gavo iš 
II Vatikano susirinkimo.

Šį skyrių jis pradeda prie mir
ties esančio Lenino pareiškimu 
savo jaunystės draugui vengrui 
kunigui Bodo. Leninas tada kal
bėjo; “Aš apsigavau. Be abejo, 
reikėjo gelbėti daugybę prispaus 
tųjų, bet mūsų metodas iššaukė 
kitas priespaudas, baisias žu
dynes. Tu matai mano mirties 
košmarą. Aš jaučiuosi pasken
dęs nesuskaičiuojamų aukų 
kraujo okeane. Jau yra per vė
lu grįžti atgal. Tačiau Rusijos 
išgelbėjimui, tu sakai, kad to 
reikėjo, būtų užtekę dešimt šv. 
Pranciškų Asyžiečių. Taip, de
šimt Pranciškų Asyžiečių, ir 
mes būtume išgelbėję Rusiją” 
(151 psl.).

Rusija turėjo ir ne revoliu
cingų pasaulio atvertimo jėgų. 
Jų tarpe Paplauskas - Ramūnas 
iškelia Tolstojaus reikšmę. Pa
sirodo, kad ji nėra tokia nežy
mi pasaulio istorijoje. Labai 
įdomu sužinoti, kad Gandžio, 
Indijos išlaisvintojo, taikaus pa
sipriešinimo idėja yra paimta 
iš Tolstojaus. Tai pripažįsta 
pats Gandi, štai jo žodžiai: 
“Tolstojaus knyga ‘Dievo kara
lystė yra jūsų viduje’ mane nu
galėjo. Ji man paliko nedilstan- 
tį įspūdį. Prieš nepriklausomą 
šios knygos galvoseną, gilią jos 
dorovę ir teisingumo sąmonę 
visos kitos knygos... man atro
do neteko savo reikšmės’’ (155 
psl.). šiuos Gandi žodžius Pap
lauskas - Ramūnas cituoja iš 
Kalidas Nag knygos: “Tolstoy 
and Gandi”, išleistos 1955 m., 
Patna, Pustak Bhandar.

Tačiau Paplauskas - Ramū
nas supranta, kad ne tiek svar
bu yra viena ar kita teorija 
(kurią galima ir blogai supras
ti ir blogam panauodti), kiek 
svarbu paties atskiro žmogaus 
į nieką neiškeliamas vertini
mas (159 psl.). šitokia žmo
gaus vertinimo charta yra pop. 
Jono XXIII enciklika: “Pacem 
in terris”. Ji susilaukė pripaži
nimo visų: ir Kennedžio ir 
Chruščiovo. Liberalistinės Ame
rikos šviesuomenės vardu ją to
kia pripažino didysis laikrašti
ninkas L!pmannas (161 psl.).

Pasaulis šiandien keičiasi. 
Dostojevskio žodžiais betariant: 
“Krikščioniškoji bendruomenė 
ilgisi visuotinio atsimainymo į

vieningą ir visuotinę Bažnyčią”
(170 psl.). Lygiagrečiai turi ei
ti ir politinis pasaulio susideri
nimas. Jam tačiau yra daug 
kliūčių. “Jei kas kelia nerimą 
mūsų tarptautiniame gyvenime, 
tai teisės sutapatinimas su jė
ga” (174 psl.). Pasinaudodamas 
anglo Norman Angeil žodžiais,
Paplauskas - Ramūnas kviečia 
atsisakyti vadinamos realistinės 
pažiūros į mažas valstybes.
Praktiškai maža valstybė yra 
laikoma nerealia fantazija. N.
Angeil sako: “Tačiau, kol mes 
neatsisakysime šios pažiūros ir 
nesuprasime, kad tik tik, ginda
mi kitus, mes galime apginti žiema parke... 
patys save, tol mes neturėsime 
pakankamo pagrindo tarptauti- I *" 
nei konstitucijai” (175 psl.).

Pasinaudodamas The Chris- 
tian Science Monitor 1965 m. 
gegužės 26 d. straipsniu Pap- į 
lauskas - Ramūnas iškelia tau
tinės nepriklausomybės reikš-,
mę žmonijai. “Tautinė nepri-' kariausenos bei vadovybės at- 
klausomybė arba laisvė yra išei- žvilgiu buvo pranešesni už ry- 
ties taškas, vedąs žmogų į žmo- tiečius maskolius. Tik vienas
niją ir, iš kitos pusės, žmoniją 
jis veda į žmogų. Nepriklauso
mybės trūkumas yra vienas iš 
pagrindinių taikos kliūčių. ,T:s 
veda į išvidinę ir išorinę tautų 
vergiją. ...Nepriklausomybė yra 
dorinės autonomijos ir sąran
gos laisvės sinonimas...”

Tačiau nepr'klausomybė ne
reiškia uždarumos. Kalbėdamas 
apie Vidurio Europos tautų tei
sę, Paplauskas - Ramūnas pasi
naudoja Izraelio Mokslo akade
mijos pirmininko Abba Eban 
žodžiais. “Vidurio Europa nėra 
iš'mtinė kurios nors vienos tau
tos nuosavybė, šios srities ir jo
je esančių kraštų likimas dėl to 
glūdi plu; ilistinėje Azijos, Eū- 
ropos, Afrikos, judaizmo, krikš
čionybės ir islamo sąveikloje” 
(177 psl.).

Tai yra supratę Europos eku- jaus darbus XVI a. Lietuvoje, 
menistai: Solovjevas, Berdiaje- ir kardinolo Stanislovo Hozi- 
vas, Mickevičius. O. Milašius ir jjg išdėsto jųjų santykius su
H. Bergson. Kalbėdamas apie 
Europos uždavinius, Paplaus
kas - Ramūnas rašo: “Jei Eurpr 
pa nori atlikti savo uždavinį At
lanto Bendruomenėje, ji turi 
būti atvira; ji turi bū
ti be krantų. Uždara Europa 
yra fatališkas nesusipratimas; 
tai yra amžių nelaimė ir ypač 
mūsų amžiaus” (177 psl.).

Autorius mano, kad mes ne
same ištisai priešingame kelyje 
šių idealų atžvilgiu. Pasitaiko ir 
teigiamų reiškinių. Ir taip ci
tuodamas jugoslavo prof. M. 
Michailovo žodžius, Paplauskas - 
Ramūnas rašo: “Sovietų Sąjun
ga atsiskiria nuo Azijos ir 
krypsta į Europą ir į demokra-

su Europa ir su visuotine Baž
nyčia” (185 psl.).

Visus šiuos svarstymus Pap- 
tiją. Dostojevskiškai solovjeviš-, lauskas - Ramūnas atlieka eku- 
koje vizijoje Rusija susiderina, meninio žmonijos auklėjimo rė-

Vienišos pėdos ♦♦ Nuotrauka Vyt. Maželio

Nuotrauka R. Kisieliaus

NAUJAS ISTORIOGRAFIJOS ĮNAŠAS

(Atkelta iš 1 psl.)

vienas
priekaištas jo objektyvumui: 
išvadoje jisai parodo tautinį 
šališkumą, kada teigia, jog 
viena vakariečių laimėjimo 
priežasčių buvo abiejų kraštų 
bendro reikalo supratimas ir 
jų piliečių - karių sąmoningu
mas (40 psl.). Toks teigimas 
hera stiprus faktų šviesoje, 
kadangi, išskyrus paskirus di
dikus, eiliniai kariai vargu ar 
nusivokė pilietiškumo reika
luos, o samdiniams — racams 
ir<«»vengrams haidukams — iš 
viso nerūpėjo Lenkijos - Lie
tuvos valstybiniai interesai. Jie 
kovojo tik už algą.

«i.
Kun. dr. Jono Bičiūno straips 

nis yra ankstesnės studijos tą
sa. .Remdamasis Vatikano do
kumentais, jisai nušviečia vys
kupo Valerijono Protasevičiaus

protestantais didikais, ypač su 
Radvilomis. Jo studija nagri
nėja Protasevičiaus veiklos 
priežastis, parkviečiant ir 
įkurdinant tėvus jėzuitus Vil
niuje. Pirmieji jėzuitai, kurie 
atvyko Lietuvon 1569 m., bu
vo viceprovinciolas Pr. Sunye- 
ras, kun. Baltazaras Hostovi- 
nus (bohemas), Andriejus Fri- 
sius (flandras), broliai vienuo
liai, tloakimas Petronellus ir 
Andriejus Zalęski. Su vicepro-

vinciolu dar atvyko jo palydo
vas brolis Vilhelmas (anglas). 
Dr. Bičiūno kruopščiai doku
mentuota studija yra svarus 
įnašas į Lietuvos bažnytinę is
toriją.

J. Damauskas analizuoja 
Lietuvos D. K. įstatymus ir 
statutus iš 1457—1563 metų. 
Jis apibūdina Komiko archy
vo statuto tekstus. Šis paleo- 
grafinis straipsnis svarsto ru
sų teigimus, girdi, LDK doku
mentai buvo rašomi “vakarų 
rusų” arba "gudų” kalba. Au
torius įtikinančiai įrodo, kad 
rankraščiai buvo parašyti se
na raštine slavų kalba, kuri 
tik dalinai surišta su senąja 
bažnytine slavų kalba. Stip
riausias įrodymas yra faktas, 
kad Maskvos D. K. Aleksiejus 
Mykolaitis, ruošdamas Mask
vos teisyną, turėjo išversti Lie
tuvos Statutą į rusų kalbą. Va
dinasi, D. L. K. raštinės kal
ba skyrėsi nuo kitų slavų kal
bų-

Dr. J. Vaišnora aprašė 1863 
metų sukilimo vyksmus Suval
kijoje, išvardindamas žymes
nius sukilėlius ir kunigus trem 
tinius.

Naudodamas vokiečių, skan
dinavų ir Bažnyčios šaltinius, 
kun. K. A. Matulaitis stengiasi 
užfiksuoti skalvių ribas ir jų 
įtaką į lietuvių valstybės rai
dą. Deja, jo studija yra pilna 
nepagrįstų prielaidų ir išvadų. 
Kai kurie jo šaltiniai yra abe
jotini savo tikrumu, kaip, sa
kysim, T. Narbutas. Reaguo

muose. Būdamas Ottavos uni
versiteto lyginamosios pedago
gikos direktorius, jis yra kom
petentingas tai daryti. Pasak 
jo, “Šiandien Vakarų pasaulis 
ir Rytų pasaulis yra būtinai rei
kalingas ekumeninės pedagogi
kos, kurioje negatyviniai ele
mentai būtų pakeisti pozityvi
niais” (193 psl.).

Pedagogijos vaidmuo šių vi
sų problemų sprendime užima 
labai svarbią vietą. Cituodamas 
labai apšaukto, praėjusio šimt
mečio filosofo Nietzschės žo
džius, Paplauskas - Ramūnas 
rašo: “Ateis laikai, kad tebus 
tik viena problema, būtent auk
lėjimo”. šiandien tokie laikai 
jau yra atėję, sako Paplauskas- 
Ramūnas.

Paplausko - Ramūno veika
las “gana gilus ir gerokai įsi
kastas. Jis yra parašytas labai 
gyva, entuziastinga kalba”. Tai 
pastebi kard. Fr. Koenig, Vienos 
arkivyskupas ir Santykių su ne- 
tikinčiaisiais sekretoriato pre
zidentas, kuris yra parašęs jam 
prakalbą. Iš tikrųjų, čia yra 
daug “įsikasta”, nes kiekvienas 
Paplausko - Ramūno sakinys, 
o kartais ir jo dalis, yra pa
remtas ar aprūpintas šaltiniais, 
ar plačia sakomos minties lite
ratūra. Literatūros sąraše su
tinkama ne mažai ir lietuviškai

damas į Lenkijos tūkstantme
čio pasipūtimus, kad, girdi 
lenkai apkrikštijo lietuvius, au
torius bando įrodyti, jog šv. 
Vaitiekus ir šv. Bonifacas - 
Brunonas jau apkrikštijo skal- 

'vius. Kun. K. A. Matulaitis net 
atmeta. filologinį faktą, kad 

1 lotynų tautovardis Sclavia api
būdina slavus, o ne jo mėgia- 

i mus skalvius. Taipgi, tokie tei- 
I girnai, kad skalviai ir vakari- 
, niai baltai jau prieš tris tūks- 
! tančius metų turėjo sukūrę sa- 
i vo valstybę, yra perdėm labai

P. ŠILEIKIS, O.P.
J Ortopedas, Protezistas 
i Aparatal-Protezal. Med. ban- 
I dažai, Spee. pagalba kojoms 
| (Areh Supports) ir t. t.
ORTHOPEDMOS TECHNIKOS T,AR. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospeet 0-5084 
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1

*

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
2858 West 63rd Street 

Vai. kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Seštadienias 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3228 
Ree. telef. WA 5-5076
Rez. teL 239 - 4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO 

GINEKOLOGINE CHIRURGLIA 
6449 So. Pulaski Koad (Crawfor.:

; (Medical Building) Tel, LU 5-6446
Priima ligonius oagal susltarlmt. 

Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222
Ofisas 3148 West 68rd Street 

Tel.. PRospeet 8-1717 
Rezld.. 3241 West flOth Place 

Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos. Kasdien nuo 1 Iki S; tre 
čladlenlals uždaryta. Antradieniais b 
penktadieniais vak nuo 7 Iki 8 vai

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 west 63rd Street 
; Kampas 68-člos Ir Callfornla

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak.
šeštad. 2—4 vai.

. Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti
Ofiso telef. 476-4042 

I Rezld. tel. WAIbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

Tel. 695-0533 — Elgio
425 N. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois
Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4. vakar. 7-9.
antr., penktad 1-6, treč. Ir šešt tik 
susitarus.
Tel. ofiso HE 4-6758; rez. HI 5.3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika Ir Alergija 
2751 West 51st Street

Valandos: plrmad., antr.. ketvlrt. Ir
penktad. 2—9 vai. v.

Seštad. lt v. r. Iki 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitarimą. 
Ofa 735-4477: REZ. PR 8-0960

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVEEORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų litro®

6132 So. Kedzle Avė., WA 5-267O
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

drąsūs atsargiam istorikui. 
Tad ir šitokio pobūdžio straips 
niai labiau priklauso meta-is- 
torijai, arba Daukanto - Nar
buto - Šliūpo istoriškai groži
nei literatūrai, o mažiau moks
linių straipsnių rinkiniui.

Visai kas kita yra kun. Ma- 
tulaiYo apžvalga apie lenkų 
etnografinius ir lingvistinius 
tyrinėjimus Jotvoje. Čia jis 
kritiškai įvertina lenkų nuo
mones apie jotvingius ir jų li
kimą.

Prof. Igno Končiaus straips- Aplamai tariant, “Tautos 
nis “Stepono Batoro Universi- Praeities’’ paskutinis numeris 
tetas — Vilniaus Universite- yra naudingas šaltinis lituanis
tas Vilniuje” yra įdomus me- tui ir kultūrininkui.

Ofiso HE 4-1414. Rez RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 West 71st Street

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai: kasdien 1—S Ir 6—8 vai. vaJt. 

šešt. 12—8 v. p. p.
Trečtadtentals uždaryta.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez. PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K A A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

2656 Mest 63rd Street 
Plrmart., antrad.. ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 8 v. Ir nuo 6 Iki 8 v. v. 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.
Ots. PR 6-6022 Rez. PR 8-6060

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 W. 71st Street

Ofiso vai.- kasdien nuo 6 iki 9 v. v.: 
Sešt nuo 9 iki 18 vai : arba susi
tarus
Tel. ofiso PO 7 6000, rez GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo l—4 p. p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta. 

Tel. GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

8058 So, Western Avė. 
Chicago, 111. 60620

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius už
daryta.
Ofiso Ir buto tel. OLymple 2-1381

DR. F. Y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai., kasdien 10-12 Ir 4-7 Trečlad. 
Ir Šeštai!, tik susitarus.
Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIDNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS. 

5540 So. I’ulaskl Road
Pirm . antr., ketv. Ir penkt. nuo 
2—4 Ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Tel. RElianoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietuvis gydytojas)

3925 West 59th Street 
Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8
vai. vak. Šeštad 12—4 vai., trečlad. 
uždaryta.
Tel. ofteo Ir buto OLymple 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ

8PECIAL1STR 
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue 
Plrmad, antrad.. ketvlrt ir penkt 
nuo 11 vai, Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare Trečlad. nuo 
11 vai ryto Iki 1 vai. p. p., Seštad 
11 vai ryto Iki 8 vai p p.

Ofiso tol. RE 7-1168 
Rez. tol. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 Weet 71st Street 
Telefonas HEtnlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv. & — 3 vai 
antrad. Ir penktad. 1-4

Priiminėja tik giisitaruu.
Oftoo HE 4.1818 Rez. PR <1-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os Ir Campbell Avė. kampas)
Vai • kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v vak 

šeši 9 v .r. — 2 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vidaus Ii £O s
10748 S. Michigan, Chicago 28, III.

Telef. ofiso: PUUman 5-6766 
Namo BEverly 8-3946

Priėmimo vai : Kasdien t~- » p. p
šeštad. 1—S popiet. Treč. uždaryta.

[ muarinis aprašymas apie ad- 
I ministracines ir sociologines 
| problemas, kurios kilo 1939— 
j 40 m. žiemą, kada Lietuva per- 
I ėmė Vilniaus mokslo įstaigas.

Vincento Liulevičiaus “Švie
timo židiniai tremtinių stovyk
lose’’ yra apdorotų šaltinių 
rinkinių tęsinys. Nors nuobo
du skaityti dėl jų protokolinio 
stiliaus, šita medžiaga bus nau 

! dingą pedagogijos istorikams, 
kai jie kada nors rašys apie 
DB stovyklų švietimo sąlygas.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu 925-7681
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue
Valandos: 1—9 vai p. p. .

Išskyrus trečiadieni
T®I. 423-2060

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzle Avė.

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč, to

šešt. 8 v. r. Iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS 1JGOS 

2745 West 69th Street 
Prieš šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: Plrrnad-. antr., ketv., penkt
Pu° • lkt '1 r- ryto ir nuo 6-8 v. ą 
Seštad. nų° 2-4. Trečiadieniais Ir
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2200

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akte Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. Califorflia Avė., YA 7-788J

y «p' p«. !’tl 8 v- v- kasdien, trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 y, r. Iki i vai. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 West 71st St 

Vai. antrad. nuo 2—5 popietų
ketvirtad. nuo 6—8 vak 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 S. Cicero, Oak Porest, Iii

Kabineto tel. 687-2020 
Narni) tol. 839-1071 

Vizitai pagal susltarImą.

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

Ofiso i«l. REUanee 5-4410 
Itez. tel. GRovehilI 6-0017 

Valandos pirm. Ir ketv. nuo 12 Iki 
2 v. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v. v.: antr. 
ir penkt. nuo 12 Iki 2 v. p p ir-
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija
Ofisas. 2750 West 71 Street 

Telefonas 925 - 8296
Valandos: 2—8 v. v., penkt. 10__12
v. r.. 2—8 vai. vak. šešt. 1—4 v. y. 
Sekmad. ir trečlad. — uždaryta.

Rez. tol. WA 5 - 3009

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St, 
Tel. PRospeet 8-1223

Ofiso vaL. Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. Seštad. 2—4 v. popiet Ir kita 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tol. Re 4-2123. Nnmfi GI 8-6191

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 7 lot Street 

Prllnilnčja ligonius ilk susitartu.
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 v >, 

Treč. Ir šeštad. uždaryta. 
Telefonas — GRovehilI 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
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INTERPRETACIJOS PROBLEMOS
Nuo bendrųjų muzikinių rūpesčių iki mūsų dainų šventės

Moderniškosios muzikos perio 
das, prasidėjęs XX a. pradžioje,, 
muzikos interpretatorių pakėlė 
j labai aukštą muz'kos hierar
chijos rangą, kur jis sulygina
mas su kompozitoriaus dešinią
ja ranka. Ir labąi dažnai muzi
kas instrumentalistas ar voka
listas. o ypač men'nio vieneto 
dirigentas už efekt'ngai išpildy
tą muzikos kūrinį susilaukia 
da”.g’au kreditų, negu pats kū
rėjas - kompozitorius. V;si ži
nome, kad muzikos kūrybos 
centre yra kompozitorius, kuris 
idėjas įamžina pagal gyvenamos 
epochos ir savo stilstiką. ir, pri
silaikydamas žinomos muzikinės 
gramatikos bei medžiagą kruopš 
čiai suplanavęs, duoda tinka
miausią muzikos formą. Di
džiausiais pasauliniais kompozi
toriais buvo pripažinti tie, kurie 
turėjo neabejotiną talentą di
džiąsias idėjas išreikšti tobula 
ir tinkamiausia muzikine forma. 
Taigi kompozitorius yra kūrė
jas, o interpretatorius yra at
kūrėjas, nes jam tenka negy-' 
vam muzikos kūriniui įkvėpti 
gyvybę, iš naujo jį atkurti, su
teikiant jam originafausią skam 
besį ir lygiai tokį, kokį kompo
zitorius jį įsivaizdavo ir norė
jo jį muzikiniais tonais išreikš
ti. Todėl interpretatoriui tenka 
muzikos kūrinį jausmiškai išgy
venti jo atlikimo metu ir visa 
tai perteikti klausytojams ir 
juose sukelti meninio kūrinio 
tikrąjį atgarsį.

Visų pirma reikia pastebėti, 
jog tok5os pačios interpretaci
jos negali parodyti nei du diri
gentai, nei du instrumentalistai, 
nei du vokalistai, nors ir atliktų 
tą patį muzikos kūrinį tomis 
pačiomis sąlygomis ir būtų ly
gaus profesinio pasiruošimo. 
Taigi interpretacija yra gana 
problematiškas reikalas ir daug 
priklausantis nuo asmenybės, 
atkuriančios Tą* “paslaptingą ir 
komplikuotą meno kūr nį, kuris 
visada pilnas ir gyvenimiškų ir 
muzikinių idėjų, ne visiems leng
vai ir vienodai suprantamų bei 
pergyvenamų. Be to, atlikėjai tu 
ri savo stiliaus formules ir sa
vitą skonį ir ekspresiją, kuri vi
sada prasikiša ir pastebima, ne
žiūrint, kur'os rūšies bei žanro 
veikalai atliekami. Žinoma, kad 
geras interpretatorius nepasi
tenkina vien partitūra, nes joje 
sunkoka įskaityti subtilių fra- 
zavimų, istoriškų ir asmeniškų

S. SLIŽYS i liūs praleidž a tiesiai, kai tuo 
I pači tarpu lauž a antrus ir su- 
' laiko trečius...

stilių, kompozitoriaus gyvena
mos epochos tradicijų ir jo pa
ties būdo įpročių. Teor ja visada 
graži ir net ideali, tačiau gyve
nime mes visi esame nuo jos 
daug'au ar mažiau nutolę. O 
vis dėlto, interpretacija laiko
ma geresne, tikslesne ir teis n- 
gesne, jeigu ji yra arčiau teori
jos ir jos saistomų dėsnių, jei
gu prie to dar interpretatorius 
turi talento parodyti kompozito
rių su jo idėjom ir sugeba sa
ve priversti pabūti veikalo at
likimo metu instrumentu kom
pozitoriaus rankose. Ilga ir nuo
saiki muzikologijos studija ir 
gera techniška kompetencija j 
daug padeda atkūrėjui, tačiau 
jis vis tiek neišvengiamai ir sa
ve parodo, atlikdamas bet kurį 
muzikos kūrinį. Tai yra neišven
giama interpretacijos problema, 
nes yra labai sunku arba net ne
įmanoma į muzikos kūrinį pa
žiūrėti ir jame pamatyti ir už
girsti tai, ką kompozitoriaus to
li reginti akis mato ir muzika
li ausis girdi. Reikia prisipažin
ti, jog kiekvienas į muzikos kū
rinį žiūrime pro savo prizmę, 
kuri vienus muzikinius spindu-

Partitūroje nurodyt' tempai 
ir dinam'kos ženklai yra vieni 
iš sva b aus ų muz kir as raiš
kos priemon ų reguliuojančių 
kūrinio atlikimo greitį ir muzi- 
k n:ų garsų stiprumą. Tempo 

’inam kos efektai nepapras
tai stiprūs ir įspūdinga Tačiau 
ir čia ne kiekvienas interpreta
torius vienodai juos išgyvena 
:r parodo. Kas v'enam atrodo 
iau pakankama garsiai ir jis 
iaučiasi pasiekęs fortissimo, ki
tam gali atrodyti, jog tai tėra 
tik forte. Taip pat visiems pia
no jau atrodo labai tyliai ir jie 
mekad neišvysto pianissimo. 
Juk yra visa eilė terminų, nuro
dančių atlikimo pobūdį, kurių 
neįmanoma ir nėra reikalo su
minėti tik galima konstatuoti, 
jog tarp jų kai kurių yra dide
lis skirtumas, o tarp daugelio 
ir labai mažas, kur interpreta
toriui labai lengva jų nepaste
bėti, nuo jų nukrypti ir prabėg- i 
ti jų neišryškinus. Muzikoje 
ir nenurodytų atlikimo būdų, 
kurie natūraliai turi būti išryš
kinti, nes to reikalauja patys 
sintaksiniai muzikos elementai. 
Čia irgi yra visa eilė atvejų, iš 
kurių aiškiaus'as pavyzdys yra

“Orchestra Hali”, C’hicago, Illinois. 1968 Nuotr. Alg. Kezio, SJ

į melodijos išraiškingumas: melo
dijai kylam aukštyn, paprastai 
savaime auga ir įtempimas, me
lodijai leidžiant s žemyn, garso 
įtempimas s'lpnėja.

Kiekvienas muzikos internre- 
atoriųs turi sutikti su faktu,, 
iog ir nari "amta ių negalino 
visus muzikinius veikalus atlik- 

į ti vienodai gerai dėl skirtin- 
' gų kompozitorių stilių, muziki- 
į nių fo”mų ir techmškų reikala- 
v:mų. kiv'e ne visiems vienodai 
—irir?iy>; Dažna' pats interpre-

•orius jaučia :r ž!no. kur jam 
Į "oriau sekasi. Ir labai gerai,
I -įjs te eastebi anksti ir pa- 
švenčia da^rta > laiko savo rū- 

i š es menui kultivuoti. PKeš'ngu 
■’Mzp;u — kompozitorius klau
sytojas ir pats muzikos kūrinys 
n kenčia, jeigu interpretatorius 
ne savo vietoje. Daug gali pa
dėti ir interpretatoriaus simpa
tija vienam ar kitam kompozi
toriui, jeigu interpretatorius 
mėgsta ir pagauna kompozito- 

| riaus temperamentą, jo stilių,
I kūrinių architektoniką ir for
mą, tai jau daug la'mėta, nes 
jam belieka tik gerai pasiruošti, 
kad technikoje pasiektų “mo- 
dus operandi”.

Ir klausytojas ne visus mu
zikos kūrinius vienodai pasiruo
šęs priimti, nes j;s nėra ir ne
gali būti kvalifikuotas visas mu
zikos rūšis suprasti, nebent 
klausytojų tarpe būtų akademiš-1 
kai pasiruošusių muzikų, kurių 
visada auditorijoje yra labai 
maža. arba jų visai nėra. Kaip 
talentingas interpretatorius tiks 
liau interpretuoja, taip muzika- ] 
lūs klausytojas su muzikine in-1 
teligencija teis'ngiau ir giliau 
pergyvena ir priima muzikos 
kūrini, kaip nepaprastą ir žo
džiais neišsakomą meną. Dažnai 
spaudoje tenka pastebėti vis tą 
patį išsire'škimą, kad solistas 
ar choras “pagavo” klausytojus, 
taipgi ir atlikimas buvo “ne
paprasto lygio“. Suprantama, 
kad interpretatoriui yra svar
bu “pagauti” klausytojus ir jis 
to siekia, tačiau ar interpretaci
ja buvo tiksli ir gera, tai jau 
kitas klausimas. Pataikauti pub 
likai pagal jos skoni yra inter
pretatoriaus asmeniška kariera, 
tačiau gilus atkūrėjas stengias' 
parodyt1 veikalą tokį. kokį kū
rėjas sukūrė. Suomių kompozi
toriui Sibelus garsiam dirigen
tui, atlikusiam jo simfonijas 
su pirmaeiliu simfoniniu orkest
ru, taip pareiškė: “Kadangi 
Tamsta rodai daug asmen škos 
versijos, atlikdamas mano sim
fonijas. Jums patartina ra
šyti ir atlikti tik savas simfo
nijas”. Sibelius tai pareiškė, ne-

Atėnai — Akropolio Partenonas

Kai numirsiu, užkaskit prie jūros...
Česlovas Valdemaras Obcarskas

EPITAFIJA PAJŪRY

Kaip fantomas praleidau gyvenimą vienas 
Prie marių bekraščių krantų.
Nemačiau aš pasaulio,
Neturėjau draugų.

Tik klajojau salos krantu paslaptingu, 
Kaip Hamletas, netekęs tėvynės.
Ir klausiaus okeano dainų 
Ir vilnių vienišųjų ošimo.

Baltos bangos supos lyg burės
Ant marių plačių.
Aš sėdėjau pakrantėj,
Klausydamas jų verksmų.

Kaip fantomas praleidau gyvenimą vienas 
Be pasaulio, be draugų.
Tik stovėjau ant marių kranto 
Ir klausiaus juros vėjų dainų.

Kai numirsiu, užkaskit prie jūros,
Prie marių bekraščių krantų,
Kad galėčiau per amžius sapnuoti 
Neramų ošimą vilnių.

ANGLIJOS RUDUO

Rudens diena tyli, ska'dri, bė yęjo. 
Dklžiulė spalio saulė dega danguje.
Aplink nė garso. Tyli žemė, kloniai.
Ir rudenio miškai liūdnai gelsvi. >

ž ūrint, kad ir klausytojai diri-j 
gentui kėlė triukšmingas ovaci
jas. Gana gr ęžtai ir italų ope
rų garsusis kompozitorius Ver
di pasisakė dėl jo veikalų atli
kimo. Jis yra taip išsireiškęs: Į 
“Aš noriu, kad mano veikalų at- ' 
likime jaustųsi tik vienas kū- į 
rėjas, ir aš būsiu patenkintas, 
jeigu bus parodyta tik tai kas 
parašyta. Tačiau visa nelaimė 
yra tame, jog n ekad nėra taip

įspūdingos graiku meno
LIEKANOS

J. TEMINIS

Man jau seniai rūpėjo pama-, 
tyti Akropolį — tą nuostabų 
graikų genijaus kūrinį, kuris] 
visame savo didingume iškyla Į 
virš Atėnų miesto. Šis ilgų me- į 
tų noras pagaliau tapo paten
kintas šią vasarą. Pirmiausia 
nuvykau į Brindisi, jaukų Pie
tų Italijos miestelį prie Adrijos 
jūros. Miestelio aikštėje išvy
dau poetą Vergilijų. Tai buvo 
vienintelis mano pažįstamas šio 
je vietovėje. Bet jis negalėjo j 
palydėti manęs į uostą, nes ne
žinojo, kaip nulipti nuo pjedes
talo, ant kurio pagarbūs italai 
jį buvo užkėlę.

Per šešiolika valandų laivas 
mane pristatė į Patro uostą 
Graikijoje, o iš ten autobusas 
nugabeno į Akropolio papėdę . 
Atėnuose ir paleido Dievo valiai. ! 
Apsigyvenau Sofoklio gatvėje, 
Estia Emporon viešbučio sep
tintame aukšte, iš kur puikiai ' 
matyti nakties metu apšviestas 
Akropolis.

Atėnuose gatvių pavadinimai 
užrašyti graikiškomis raidėmis. 
Kas nemoka jų skaityti, tam 
gali būti sunku susirasti reikia
mą gatvę. Vaikščiodamas po

Atėnus ir skaitydamas gatvių 
vardus, gali pakartoti visą grai
kų kultūros istoriją. Čia rasi 
tokius vardus kaip Aristofanas, 
Aristotelis, Diogenas, Empedok
lis, Eschilas, Euripidas, Fidijas, 
Hipokratas, Heraklitas Hero- 
dotas, Hesiodas, Kritonas, Li- 
kurgas, Maratonas, Menandras, 
Odisėjus, Homeras, Periklis, 
Pindaras, Plutarchas, Praksite- 
lis, Safo, Sokratas, Temistoklis, 
Tesėjas, Tukididas, Ksenofon- 
tas ir daugybę kitų.

Kitą dieną iš pat ryto, užko
piau į kalną, ant kurio stovi tas 
graikų meno stebuklas Akropo
lis. Didingiausia ir geriausiai iš
silaikiusi Akropolio šventovė yra 
Partenonas (V amž. pr. Kr.). 
Graikiškai partenos reiškia mer
gelę. Taigi šventovė Partenonas 
buvo skirta mergelei Atėnai, 
miesto globėjai. Marmuro kolo
nų didingumas, šventovės dalių 
simetriškumas ir dailumas žiū
rovą pribloškia. Architektūrinis 
graikų genijus aukščiausiai iš
kilo su Partenonu. Kita šven
tovė ant šio kalno vadinasi 
Erechteum. Vienas jos sparnas 
palyginti dar gana gerai išli

kęs. Gra kščios kariatidės savo 
galvomis remia šios šventovės | 
lubas.

Penktame šimtmety graikų 
genijus apsireiškė ne tik archi
tektūriniuose kūriniuose, bet ir 
filosofijoje bei dailiojoje lite
ratūroje. Tuo metu Atėnuose 
savo kūrinius sukūrė Eschilas, 
Sofoklis, Euripidas, Aristofa- Į 
nas, Fidijas (skulptorius), Šok-j 
ratas, Platonas, Aristotelis.

Pietiniame Akropolio šlaite 
, dar gerai yra išsilaikęs amfite
atras, kuriame buvo vaidinami 
žymiųjų dramaturgų veikalai. 
O kitoje Akropolio pusėje, taip 
pat šlaite, yra gana gerai išsi- 

I laikęs Dionizo amfiteatras, ku
rio priešakinėje eilėje dar tebė- 

! ra marmurinės kėdės su įra
šais: Apolono dvasininkas, He
faisto dvasininkas, Dionizo dva
sininkas, . Tesėjo dvasininkas, 
Mūzų' dvasininkas...

Šiandien Akropoly yra įsteig
tas nedidelis muziejus, kuriame 
išstatytos truputį apdaužytos 

■ deivių statulos iš VI a. pr. Kr., 
Fidijo darytų statulėlių lieka
nos, frizų fragmentai.

Nusileidus nuo Akropolio, pa- 
I ėjus keletą šimtų metrų į šalį, 
patenkama į aptvertą aikštę, 

i kuri vadinasi Pala ja Agora (se- 
i no ji rinka); ji pilna sugriautų 
šventovių liekanų, Areso (karo 

i dievo),Apolono ir Dzeuso alto
rių fragmentų. Geriausiai išli- ; 
kusi yra Tesėjo šventovė, šio- Į

! je rinkoje kadaise stovėjo eilė!

kolonadų, kur vaikštinėdanr fi- liaus Atalo (II a. pr. Kr.). Ta- 
losofai skelbė savo idėjas išmin- čiau per įvairius karus ji buvo 
ties ieškantiems jaunuoliams. į sugriauta. Amerikiečių archeo- 
Žymiausia kolonada, arba stoa ] logai, darydami čia kasinėji- 
(iš čia stoicizmo vardas), buvo į mus, nustatė, kaip ta stoa, arba 
čia pastatyta Pergamo kara- j kolonada, atrodė ir nusprendė

Brechte jo šventyklos kariatidės Atėnuose

Vien tik pilkėjančių laukų bekraščiais plotais 
Sklaistosi dūmai mėlyni iš degančių laužų, —
Ir žemė, lygumos ir oras
Nuo jų pakvimpa smilkalų kvapu.

Ant žemės krenta vaisiai ir kaštanai;
Į vieškelius gelsvus atsimuša auksiniai saulės

spinduliai.
Tokia skaidri diena. Liepsnoja oras.
Ir dega mėlyni skliautai.

Aš vaikštau pajūrio krantais prie marių miesto,
Iš lygumų plačių atklydęs, iš toli, toli...
Aukštai padangėj paukščiai, mėlynus sparnus

ištiesę,
Skrenda į atogrąžų šalis.

Po orą draikos paleisti vaikų oranžinės spalvos
balionai.

Man einant miesto gatvėmis, jie paliečia mane. 
Alėjose parkritę miega aukso lapų milijonai, 
Svajodami pražuvusias dienas žalias.

Ir aš juntu, kaip pamažu išnykstu,
Kad prarandu jaunystę, lygumas plačias,
Nors gatvių kampuose vaikai dar laime krykščia, 
Dainuodami dainas gelsvas.

Britanijos ruduo. Jos vieškeliai, sulinkę 
Varinėm juostomis, vis tiesiasi tolyn.
O mano mintys, ilgesiu patvinkę,
Kažkur išplaukia vienišos nežinomon šalin.

muzikos kūriniai atliekami.”
Ir neišvengiamos interpretaci

jos problemos gali būti kiek ga
lima susiaurintos, jeigu prakti
ka bus arčiau teorijos, jeigu 
tarp jų bus ieškoma ir suranda
ma gyvenimiškų kompromisų. 
Juk neišvengiamai tarp kompo
zitoriaus ir klausytojo reikalin
gas trečias asmuo — interpreta
torius kuriam patikėtas muzi
kos kūrinio išp'ldymo suprati

i mas - ir galėjimas jį išpildyti. 
! Muzikos menas skiriasi nuo kitų 
meno rūšių tuo, kad kūrėjas ne
gali užmegzti ryšio su žmonė
mis, jeigu jo kūrinys nėra kieno 
nors atliekamas. Kitose meno 
rūšyse kūrėjas čia pat ir be tar
pininko savo kūriniu užmezga 
ryšį su žmonėmis. Paaiškinimai 
visose meno rūšyse daug pade
da ir yra reikalingi, tačiau mu- 

(Nukelta i 5 nsl.)

ją atstatyti. Glaudžiai bendra
darbiaujant Grakų archeologi
nei draugijai, Vokiečių archeo
loginiam institutui ir Amerikie
čių klasinių studijų mokyklai 
Atėnuose, 1953—56 m. ši stoa 
buvo atstatyta pirmykščiame 
savo pavidale ir grožy. Pastatas 
be galo impozantiškas. Per du 
aukštu išilgai eina dvi eilės mar- 
murinifį kolonų (kiekvienoje po 
22 kolonas). Prie šios stoa at
statymo prisidėjo ir įvairūs pa
saulio universitetai tiek savo 
patarimais, tiek aukomis. Pa
stato šonuose, atstu nuo kolo- j 
nų, išstatytos įvairios skulptū- Į 
rinės figūros, surinktos iš šios 
rinkos, arba Agora, kuri buvo 
apstatyta šventovėmis, įvairio
mis valstybinėmis įstaigomis. Į 
Tai buvo vieta, kurioje vyko 
visas senovės Atėnų viešasis gy
venimas. O tos figūros vaizduo
ja graikų dievus, žymius asme
nis ar istorinius įvykius. Taigi 
šis didingas pastatas šiandien 
yra kartu ir muziejus, iš kurio 
eksponatų kalba tūkstančiai me
tų, kalba apie garbingą graikų 
tautos praeitį.

Atėnuose yra taip pat ir gar
sus archeologinis muziejus, ku
riame sukauptos kelių tūkstan
čių metų senumo graikų meno ] 
liekanos. Pvz. Mikėnų kultūros 
salėje galima matyti įvairių 
auksinių papuošalų, rastų ka
puose: tai karoliai, sagės, žie
dai, kaukės, vazos ir žalvario'

ietys. Labai grakščios deivių fi
gūrėlės iš Kikladų salų (2400— 
2200 m. pr. Kr.).

Dvi antkapių paminklų salės 
liudija graikų pagarbą mirusie
siems. Šios rūšies paminklai ar
cheologijoje vadinasi graikišku 
vardu, būtent stelės. Viena to
kia stelė vaizduoja atsisveikini
mo sceną: duktė artsisvėikina 
su motina, iškeliaujančia į ana
pus. Kitoje stelėje — moteris 
parėmusi ranka smakrą. Jos 
veidas liūdnas. Matyt, jai gaila 
mirusio brangaus asmens.

Vienos vazos šone pavaizduo
tas Hermis — sielų vadovas. 
Jis veda jauną moterį prie 
Acherono upės. Vazoje išrašytas 
ir moters vardas: Myrina. O pa
ti kape rasta vaza yra iš V 
amž. pr. Kr.

Šis archeologinis muziejus 
nuolat papildomas naujais ra
diniais. Pvz. 1928 m. jūros dug
ne prie Eubojos buvo rasta 
bronzinė Poseidono statula, da
ryta 460 m. pr. Kr. Tai nepa
prastai dailus kūrinys.

Apžiūrėjęs Atėnus, grįžau lai
vu į Brindisi, kur mane vėl pa
sitiko šaltu savo žvilgsniu poe
tas Vergilijus. Ir aš nebesijau- 
čiau toks vienišas.

Atėnai,
1966. IX. 6.



JACQUES MARITAKN

APIE VATIKANO SUSIRINKIMĄ
Prancūzų katalikų filosofas 

Jacques Maritain (g. 1882 m.) 
yra vadinamas šios epochos at
stovu. Jis yra pažinęs visus mū
sų amžiaus džiaugsmus ir visus 
skausmus: tai didžioji jo meilė 
(žmona žydė Raiša), didžiosios 
jo draugystės (Leon Bloy, Pe- 
guy), jo atsivertimas iš protes
tantizmo j katalikybę, iš berg- 
sonizmo j tomizmą. Nėra tokios 
moderniųjų mokslų srovės, ku
rioje jis vienu ar kitu būdu ne
būtų dalyvavęs: liberalinis pro
testantizmas, ateizmas, Maur- 
ras srovė, integralinis humaniz
mas, misticizmas — vis Mari
tain išvaikščioti keliai. Tur būt, 
nėra kito tokio iš pasauliečių 
tarpo, kuris būtų tiek įsigilinęs 
į žmonijos problemas.

Šiandien Maritain yra toli nuo 
pasaulinių centrų — Paryžiaus, 
Romos, New Yorko — kur jis 
yra ilgiau gyvenęs. Jis šiandien 
yra atsiskyręs nuo pasaulio ir 
užsidaręs Tulūzoje Tėvo de Fou- 
cauld brolių vienuolyne, atsidė
jęs vien mąstymui ir maldai. O 
tačiau savo tylą pertraukė, vie
šai pasisakydamas, ką jis mano 
apie Vatikano II susirinkimą, 
apie' katalikų Bažnyčios ateitį.

Ką tad sako tasai pranašas? 
Pirmiausia jis džiaugiasi, lyg 
tas Ęyangelijos senelis Simeo
nas, kad savo gyvenimo gale 
galėjo išvysti tai, ko visą gyve
nimą troškęs: “meilės atgimi
mo Bažnyčioje”, kas jo suprati
mu yra “begalinės reikšmės”. 
Jis įžiūri ligšiolinio principo pa
keitimą: dabar žmogiškieji da
lykai nebus atskirti nuo dangiš
kųjų, nes dangiškieji pasisiūlo 
apginti ir sudvasinti žmogiškuo
sius.

Kas labiausia stebina Maritai- 
no knygoje apie Vatikano II su
sirinkimą — tai jo aliarmo 
šauksmas. Tasai Garrone pro
vincijos kaimietis, arba kaip jis 
save vadina “senas pasaulietis”, 
įžiūri katalikų Bažnyčioje didelę 
krizę. Kodėl ir kur?

Jis teigia, kad vietoje auten
tiškos reformos Bažnyčioje įsi
gali visokie surogatai. Velnias 
kiša koją Dievo darbams. Tikin
tieji yra išstatyti pagundai — 
suklupti prieš pasaulį ir pamirš
ti galutinį tikslą, amžinąsias tie
sas, kurios sudaro religijos es
mę.

Ir taip Maritainas, kuriam 
niekad netrūko kartaus humo
ro, siūlo, kad mokytieji pamoks
lininkai neliestų daugiau trijų 
temų savo pamoksluose: busi
mojo gyvenimo, nes šiandien 
tai laikoma iliuzija; kryžiaus, 
nes tai simbolis, priešingas šių 
laikų pažangai ir gerovei; šven
tumo, neš tai reikalauja radika
laus su šiuo pasauliu ryšių nu
traukimo.

Skaitytojai, kurie Maritaino 
knygoje ieškos tradicinės deši
nės, bus apsivylę. Dešinumas 
pas Maritainą niekad nebuvo 
ryškus. Filosofas dažnai ironi
zuoja. Jis atstovauja pasaulį, 
kur nėra nei dešinės, nei kai
rės. Jis nėra nė vidurio (cent
ro) linkmės atstovas: jis siekia 
vien gilumos.

Jean Guitton, Prancūzų aka
demijos narys, kuris visuose Va
tikano II susirinkimo posėdžiuo
se sėdėjo pasauliečių ekspertų 
eilėse, kalbėdamas apie Maritai
no knygą, pripažįsta, kad ir jis 
yra filosofo pusėje,liečiant įvy
kius po Susirinkimo. Ir jam at
rodo, kad po Susirinkimo Tėvų 
ramaus darbo ir sprendimų 
ateina sąmyšis, ekscesai, anar
chija. Visur, kur tik bandoma 
palypėti bent vienu laipsniu 
aukštyn, prarandama pusiau
svyra ir yra pavojus nukristi 
žemyn. Vyksta tai, ką pop. Pi
jus XII savo laiku pavadino 
“gerųjų sugedimu”. Tik pagal
vokime apie tautų ir valstybių 
likimą: arba ilga ir pastovi tai
ka, paremta meile ir teisingu
mu, arba visuotinis katakliz
mas. Busimosios kartos gyvens 
šiame netikrume, jei nebus su
rastas teisingas sprendimas.

Bažnyčiai, kuri staigiu ir ne- 
pramatytu šuoliu ėmėsi atsinau
jinimo, ateina ilgas visokių sun
kenybių periodas. Ganytojai nu- 

! bėgo per toli, palikę savo ave
les. Vieni jų eina dar toliau, ki
ti jau svyruoja, visur netikru- 
m is, laikinumas. Visa tai, ma
no manymu, sako Jean Guitton, 
yra pasekmė didelės iliuzijos. 
Manoma ir tikima, kad kelias, 

į kurį nurodė Susirinkimas, yra 
kelias be kryžiaus, kelias viso
kių lengvatų. Juk kas gali būti 
lengvesnio (taip iš pažiūros at
rodo), kaip mylėti, melstis gim
tąja kalba, nepasninkauti, susi
bičiuliauti su tais, kurių tikėji
mas yra panašus į manąjį, at
rasti seksualizine vertę ir grožį, 
išpažinti “pasaulio nuodėmes”, 

j bet ne savąsias, eiti su istorijos 
vyksmu ir pan. O tuo tarpu tik
rumoje tie lengvieji dalykai yra 

' patys sunkiausieji, tik jie to
kiais nelaikomi dėl veidmainiš- 

i kūmo, dėl iliuzijos, dėl tingumo, 
dėl to, kad visam tam suprasti 
reikia rimtų pastangų.

Visame tame, kas dabar vyks- 
. ta, aš, sako1 Guitton, matau tik 
‘ vieną dalyką — tikėjimo susilp
nėjimą. O tuo tarpu Bažnyčia 
laikosi tik tikėjimu. Be tikėji
mo artimo meilė yra tik huma
nistinė brolybė. Be tikėjimo, 
kas liks iš Sakramentų? Vien 
magiški simboliai. Be tikėjimo, 
kas bus malda? Vien tušti žo
džiai. Be tikėjimo, kas yra li
turgija? Vien tik šventas teat
ras. Išpažintis? — Vien psicho
analizė. Katekizmas? — rinki
nys kvailų moralės normų ir 
įsakymų. Evangelijos? — gerb- 

| tini mitai. Be tikėjimo, kas bus 
■ ekumenizmas? Vien komedija,
! nes kiekviena vienybė yra ga
lima tik ant bendros tikėjimo 

j bazės. Be tikėjimo ir mirtis lie
ka tik tikroji mirtis — visiškas 
beprasmis sunykimas.

Šiandien mūsų dienose tiek 
daug jėgų išsirikiavo prieš ti
kėjimą: vis beplintąs ateizmas, 
provokuojantis erotizmas, nau
ji mokslo, technikos, tautybės, 
istorijos mitai. Visa tai siekia 
sunaikinti tikėjimą, o drauge ir 
pasaulį. “O žmogaus Sūnus, kai 
ateis, ar jis ras tikėjimo žemė
je?” (Luk. 18,8). Šis Evange
lijos tekstas, kurio niekas neno
ri prisiminti, yra labai aktua
lus ir įspėjantis. Prieš šią galu
tinę problemą nublanksta visos 
kitos Susirinkimo pasekmės. Tai

New Yorko “Time Sguare” žvaigždžių šviesoje. Nuotr. R. Kisieliaus

Laiškas iš New Yorko

ESTETIKOS RANKOVĘ 

VERČIANT

LEONAS URBONAS

Pagyvenęs tik vieną savaitę 
New Yorke, jau pajunti galin
gą šio miesto pulsą ir pradedi 
neabejoti, kad čia dabar yra 
pasaulio meno širdis.

Kūryba vyksta bauginančiu 
tempu. Pirmaeilės privačios ga
lerijos lenktyniauja naujenybių I 
pristatyme. čia yra šimtai ga- 
l’STj’Jt dešimtys tūkstančių ku
riančių įę. bandančių kurti me
dininkų. Kritikų yra tik keli, 

■/-H-ū-’-------- ------------------------------ :-------

yr^j'esminis dalykas. Todėl Ma- 
ritėinas turi pagrindo būti pe
simistu.

Tačiau jis nėra beviltis pesi- 
nfetšs.'^Jis žino, kad Bažnyčia 
turi išgyventi agoniją iki pa- į 
šaulio pabaigos, tačiau ji ne
miega. Ji, budi, ir tai duoda vil
ties, o mums paskatinimo rim
tai pagalvoti apie Bažnyčios mi
siją. I

Būtų neteisinga duoti lygaus 
svorio Tiesai ir Meilei. Ankstes-

tačiau jie yra brangesni už pa
čius menininkus ir jų kūrinius.

Pasenę meno stabai stumiami 
nuo pjedestalų ir vežami į mu
ziejus. Naujenybės dedamos ša
lia pjedestalų, kurios ten pasi
lieka, kaip nuvainikuoti kara
liai, ir tampa liūdnais ekspona
tais.

Žvalgais ir stebi. Tai čia iš 
gyvenimo požėmių išlenda, ri
kiuojasi drąsas, jaunų kūrėjų

----------- '•,;.».!!! p --- ---- - -  -■
nieji Bažnyčioj susirinkimai ak
centavo Tiesą/ paskutinysis — 
Meilę. Nėra tiesos be meilės, 
bet kas būtų per meilė, jei ji 
nebūtų paremta tiesa?

Aš išdrįsau', sako Guitton, 
iškelti šią degančią ir sunkią 
problemą. Geriau pažvelgti tik
rovei tiesiai į akis, negu slėptis 
po patogumo, paviršutiniškumo 
ir abejingumo skraiste.

Iš “L’Osservatore Romano

kadrai. Jie paima mūsų išdabin
tą estetikos rankovę, ją išver
čia ir parodo apšutusius, suplė
kusius pamušalus. Iš šiukšlynų 
suneštos atmatos galingose pro
žektorių šviesose ne vienam žiū
rovui kelia eilę klausimų. Ką 
toks menas duoda? Kaip jį ver
tinti. Ir pagaliau, ar čia progre
sas, ar dekadansas ?

Gal vadinkime dekadansu, iš
sigimimu ir ramiai eikime pro 
šalį. Ramiai?! Senstanti mote
ris kartais iškeikia veidrodį ir 
nusuka į sieną; širdyje vis dėlto 
ji jaučia, kad ji pati dėl to ne- 
pagražėja.

Kaip šį meną vertinti? Ką 
šie menininkai duoda ?

Argi visada tik reikia meni
ninkų, kurie duoda? Gal kar
tais prireikia ir tokių, kurie 
atima. Yra laikas vertinti, atei
na laikas ir nuvertinti. Kas ži
no, gal šiandie ir eina šlavimas, 
naujai dienai auštant.

Pasaulyje prasideda meno re
voliucija, ir New Yorkas yra 
jos centras. Savotiška revoliuci
ja, kad nei armija, nei policija 
piršto prikišti negali. Si revoliu
cija savo raidoj palies ne tik 
meną, bet ir visą gyvenimo bū
dą. Menas ir gyvenimas nėra 
atskiri dalykai; jie yra neišski
riamai suausti.

Šitokios estetinės kultūros re- 
jvoliueijos istorijoj nėra naujie
na. Senojoj Graikijoj Aristofa- 
nas klibino ano meto filosofijos 
sostus. Servantes sukūrė Don 

j Kichotą ir tuo nurengė, nunuo
gino visą riterių romantiką.

Šių dienų avangardistai ju
dina, verčia estetikos vertybių 
pilies pačius kertinius akmenis, 
ant kurių remiasi daugiau, ne
gu, taip vadinamas, vaizdinio 

[meno “supratimas”. Jie išlaiko 
didžiulę pramonę, kuri nuolatos 
gamina produktus nepasotina
mam prestižui penėti. Reklama 
lėbauja ir siurbia didelę dalį 
darbo jėgos tam prestižo balio
nui pūsti. Tai yra mechanizmas, 
kurio apimtyje milijonai žmo
nių be reikalo dūsta.

Jauni, blaivūs kūrėjai pajuto, 
kad atėjo laikas šį perpūstą ba
lioną durti. Jie iš šiukšlynų 
konkrečias atmatas tempia ro
dyti galerijose tam, kad mes 
abstrakčias, pasenusias sąvokas 
savu noru į šiukšlių dėžes su- į 
mestume.

Tūlas žmogelis spirsis, sa
kys: Čia dekadansas, priimtų 
dėsnių ir nuostatų niekinimas.

Gerai, jei yra dekadansas — 
tai tik gyvenime. Menas yra jo j 
veidrodis. Meno sukurtos mora-; 
lės turėtų gyvinti ir šviesinti į 
žmogaus gyvenimą. Mest lauk, |

Į jei jos to nebedaro, šiandien 
milijonai aptemusių būtybių, 
kenčia, slepiasi už beprotnamių 
sienų. Jų skaičius bauginančiai 
auga. Kažkas kažkur yra ne
tvarkoj.

į Žiūrint į tuos jaunų kūrėjų 
kadrus, drąsiai poškinančius

tuos perpūstus “balionus”, gal 
ir nėra reikalo klausti, ką jie 
mums duoda. Žiūrėkim, ką ati
ma. Pas mus ir mumyse yra dar 
daug to, kas geriau būtų iš
mesti, negu tolįau nešioti. O 
nežinojime, kas vėliau ateis, ir 
slepiasi gyvenimo grožis.

STEREO

STASYS
C

BARAS
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Geriausia šventėm Dovana 
STASIO BARO BARANAUSKO OPERŲ ARIJOS,

įdainuotos su Stuttgarto Simfonijos orkestru, diriguojant D. Lapinskui 
Mono $6.00 Stereo $7.00

Plokštelę galima įsigyti “Serida Records” leidykloje ir 
ir pas platintojus.

Prisiuntus adresą ir $10.00, leidykla pasiunčia plokštelę tiesiog 
oro paštu į Lietuvą, Australiją ir visus Europos kraštus.

Siųskite užsakymus:
SERIDA RECORDS 

3723 West 68th Street, Chlcago, Illinois 60629

Kas tik turi gėrę skonį,
.

Viską perka pas Lieponį!

t* -a.
jjrtaoji

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK„ 6211 So. Western, PR 8*5875
Vedėjas J. LIEPONIS

i

ji Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom dienom nuo 9 iki | 
6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vak.

, V

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVE

CHICA G0 S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 S0. WESTERN AVĖ. CHICAGO. ILL. 60636 TEL. GR 6*7575
CHTOAGO SAVINGS AND I.OAN BENDROVE, viena tarp žy
mesniųjų krašto finansinių Įstaigų, aptarnauja šios apylinkės 
gyventojus pavyzdingai, saugiai Ir pelningai jau virš 42 me
tus, visada prisilaikydama saugumo Ir išmokėdama, palygi
namai, aukštų dividendų. Per paskutinius 10 metų Chicago 
Savings išmokėjo savo taupytojams virš 12 milijonų dolerių di
videndais. šiais metais išmokami dividendai sieks beveik du 
milijonus dolerių. Mes nesiveržtame tapti pačia didžiausia ben
drove, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai ir telkti pačius 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo Ir skolinimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organizaci
jomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad galėtų pa
siekti geresnių gyvenimo sąlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis į Chieagos Taupymo ir Skolinimo 
Benrovę, išaugusių j virš $80,000,000 turto Įstaigų.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS PATARNAVIMAS-

CHICACO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, ypatingai 
tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 80 milijonų dolerių finans nes 
įstaigos, vienos įdomiausios visoje Chicagoje. Pradedant liepos (Jn 
ly) 5 diena visi atsilankiusieji bus va einami šaltu lemonadu, skania 
kava su lietuvišku sūriu ir kitais skanumynais. Nėra reikalo būti mū
sų taupymo ir skolinimo nariu, kad galėtumėte pasisvečiuoti pas mus. 
Atvykusiems bus parodyti visi bendrovės įrengimai, pagerinimai ir

1. Insured Family Savings
2. College Bonus Savings
3. Christmas Club Savings
4. Vacat on Club Savings
5. Home Mortgage Loans
6 Home Improvement Loans 
7. Ali Types of Insurance

METAMS

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS 

NUO Š. M. SPALIO 
1 DIENOS

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos iki 

$15,000.00

zidentų paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite 
įvairių rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patagumų, kuriais 
per metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai.

Vaidyba, direktoriai ir vis' tarnautojai Jūsų lauksime.
JOHN PAK.EL, Sr., Prezidentas

8. Sėli and redeem U, S. Bonds
9. Safety Deposit Boxes

10. Free Community Rooms for 
your organization meetings. 
(Free Coffee)

11. Cash checks and pay all family 
bills with our special money

pagražinimai. Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstai
gos aukštą, Laimės Šaltinėlį — Wishing Well, per kurį surenkama ir 
išdalinama kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200.00. 
Pamatysite plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kam
barį, kuriame yra vietos 260 asmenų ir kuris veltui duodamas orga
nizacijų susirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą. Šis 
kambarys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių pre

order checks. No Service charge 
to members.

12. U. 'S. Postai Stamps Machine 
Service

13. We sėli Travelers Checks
14. Save-by-mail Kits
15. Notary Public Service

16. Two large Free Parking Lots
17. Free Theatre tickets two 

Saturdays monthly for your 
ch'ldren and muthers

18. Christmas party with gifts to 
College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:
HONDAI ..................... 12:00 P.M. —8:00 P.M
TUESDAV ........ . 9:00 A.M.—4:00 P.M
VVEDNESDAY 
THURSDAY . 
FRIDAY ... 
SATURDAV

Closed All Daj 
9:00 A.M. — 8:00 P.M 
9:00 A.M. — 8:00 P.M

9:00 A.M — 12:30 P.M



NAUJI LEIDINIAI
z

• Mykolas Vaitkus, DIENO
RAŠTIS. 1946 metų eilėraščiai. 
Immaculata 1966. Immaculata 
Press, Putnam, Connecticut 
06260. Rinkinys 164 psl., 7J/2 x 
5 inč. formato, kaina nepažymė
ta.

Tai prieš dvidešimtį metų poe
to parašytieji posmai. Rinkinys 
yra kaip ir visų 1946 metų poe
to dienoraštis, autoriui gyve
nant Pimmersdorfe, o metų ga
le ir Kelheime, Vokietijoj. Prie 
eilėraščių pridėtos datos rodo, 
kad poetas anuo metu kone kas
dien rašė po eilėraštį, knygoje 
juos suskirstydamas į keturias 
dalis, į žiemos, pavasario, vasa
ros ir rudenio mėnesius. Toks 
rašymo intensyvumas ne visur 
išėjo tikrosios poezijos naudai, 
nors neplonoje knygoje tai vie
nur tai kitur akis stabtelėja ir 
prie nuoširdžiai nuotaikingų pos 
mų:

Ir parskrido, ir pragydo 
alko gilumoj gegutė 
ilgesingąjį kukū, 
kai švelnus vakaris pūtė, 
bebučiuodamas laukų 
žvaigždžiagėlį žalią šydą. 
Rinkinio tematikoj tarp sa

vęs pinasi gamtos ir religiniai 
motyvai; forma gana įvairuojan
ti, nepasitenkinama vien ketur
eiliais, ieškoma netikėtesnių ri
mų, žaidžiama asonansais. Tos 
forminės autoriaus pastangos 
vietomis yra tokios intensyvios, 
kad jos nustelbia natūralaus 
jausmo grynumą tikrosios poe
zijos nenaudai.

• ATEITIS, 1966 m. spalio 
mėn. nr. 8. Naujasis numeris 
pradedamas lietuvių jaunimo 
deklaracija Washingtono religi
niame kongrese ir pastarųjų į- 
vykių komentarais, dėmesį krei
piant į šiemetinį lietuvių jauni
mo kongresą, lietuvių ir vengrų 
sukilimus prieš pavergėjus, į re
akcijas dėl kun. dr. F. Jucevi
čiaus straipsnio “Ateityje’’ ir kt. 
SAS dvasios vadas kun. K. Pu- 
gevičius užakcentuoja ateitinin
kų studentų šiemetinę studijų te 
mą “Ateitininkas pasaulyje be 
Dievo”. Lietuvių evangelikų re
formatų kunigas Povilas Dilys 
rašo apie problemas, kurios lie
čia lietiAdus evangelikus ryšium 
su Šiluvos Marijos koplyčia 
Washingtone. Nors ir įžiūrėda
mas tam tikrus ekumeninio ben
dradarbiavimo sunkumus, kun. 
P. Dilys, be kita ko, savo baig
minėse eilutėse rašo: “Evange
likai yra koplyčia Washingtone 
nepaprastai kietai bandomi. Jie, 
jeigu nori būti ekumeninio są
jūdžio šalininkais, privalo nuga
lėti savyje visug nemalonius pri 
siminimus, su Šiluvos Marija su 
rištus, atmesti polemikos kelią 
ir pabrėžti, kad naujas laikotar
pis prasidėjo lietuvių krikščio
nių tarpe. Tas laikotarpis galė
tų tikrai tapti ekumenišku, jei 
gu abi pusės parodytų gerą 
krikščionišką valią ir pasielgi- 
mą .

Apie tautybę, mitus ir kita ra
šo Feliksas Jucevičius, kurio 
ankstesnis straipsnis “Ateityje” 
susilaukė kietos kritikos kitoje 
mūsų spaudoje. Reikia pripažin
ti, kad ir šį kartą kun. dr. F. 
Jucevičius rašo įdomiai, gyvai, 
tekstą skaityti — vienas malo
numas. Tačiau netikrumą jau
čiame tame, kad Jucevičius, pats 
nebūdamas istoriku, griebiasi 
spręsti istorijos problemas, ma
žai paisydamas istorijos mokslo 
metodikos ir šaltinių, istorinio 
pobūdžio išvadas darydamas la
biau iš filosofinių ir sociologinių 
premisų. Autorius mėgsta pasa
kyti drąsių ir kiek neįprastų tei
gimų. šitai gyvina besustings- 
tantį mūsų sąvokų turinį. Tik 
visa bėda, kad ta ar kita šoki
ruojanti frazė autoriaus palieka
ma per daug nuoga, nepakanka
mai įjungta į kontekstą, liudi
janti irgi tam tikrą ribotumą. 
Pavyzdžiui, kad ir šis tvirtini
mas: ‘Tautybė labiau siaurina 
asmenybę, negu praplečia. Ji ne
atidaro duris į vertybių pasaulį, 
o tik jas truputį pradaro. Tau
tybė reiškia ne atvirumą, o ri
botumą”. Lyg ir pasigendama 
kuklumo, kai straipsny nuolat

randame ir šitokias, save kietai 
tvirtinančias frazes: Mano lie
tuvybės filosofija... Aš netikiu... 
Mano supratimu... Visai neabe
joju... Mano tezė... ir pan.

Numeryje dėmesio vertas kun 
V. Bagdanavičiaus, MIC, straips 
nis, kuriame jis, pasiremdamas 
Urs von Balthasar mintimis, 
sprendžia maldos problemas, 
o taipgi ir Pr. Pauliukonio pa
sisakymas dėl F. Jucevičiaus 
“Lietuviškos buities mitų”. 
Džiugina ir jaunųjų poezijos 
puslapiai.

• Vytautas J. Bagdonavičius, 
KULTŪRINES GELMES PA
SAKOSE. Keturių dalių tauto
sakinė - teologinė studija. I kny
ga. Mokytojo variantai. Lietu
viškos knygos klubo leidinys 
1966 m. Viršelis Vytauto O. Vir- 
kau. Knyga 264 psl., 7V$ x 5’/2 
inč. formato, kaina $3 00, gau
nama “Drauge”.

Ši nauja Vytauto Bagdanavi
čiaus, MIC, knyga paliečia lig 
šiol mūsuose niekieno taip pla
čiai neužgriebtą sritį — tauto
sakos motyvų ir religinių ele
mentų sąlytį, jų susipynimą, jų 
įtaką vienų kitiems. Ir kaip kny
gos aplanke pažymima: “Ši stu
dija yra tik pirmoji plačios apim 
ties veikalo dalis, ieškant kultū
rinių gelmių pasakų panašumuo
se ir skirtumuose, kai jos kelia
vo per laiką, tautas ir žmones.

‘Kultūrinės gelmės pasakose’ 
studijoje autorius ieško įvairių 
tautų pasakų variantuose religi
nių elementų, kurie padėtų iš
aiškinti kai kuriuos užmirštus ir 
nūnai jau kitaip suprantamus 
religinius aspektus. Čia paliečia
mi ne tik senosios krikščiony
bės, bet ir islamo bei senųjų re
ligijų likučiai, kurie pasakose, 
veikiami įvairių kultūrinių klo
dų, įgavo prasmės, paprastu Ii-

I
KULTŪRINĖS 

GELMĖS 
PASAKOSE

V) lAt • TAS J. B ICDANAVIČIUS

Knygos viršelis, pieštas
Vytauto O. Virkau

teratūriniu kriterijumi neišaiš
kinamos. Čia susipynę religiniai 
papročiai ir religinės nuotaikos 
galimos išaiškinti tik teologiją 
jungiant su tautosakos studijo
mis ir ieškant teologinių spren
dimų.

Autoriui čia kaip tik pavyko 
surasti bendrą ryšį tarp įvairių 
pasakų variantų, kuriuose keis
tuolė Mergeelė Marija yra užė
musi kažkokios dievybės vietą, 
kuri kai kur pasiekia Aukščiau
sios Būtybės prasmę.

Studija skaitoma labai leng
vai ir savo įdomumu bei nauju
mu traukia skaitytojo dėmesį.”

• THE MARLAN, December 
1966. Tėvų marijonų Chicagoje 
leidžiamas mėnesinis religinės 
kultūros žurnalas. Kalėdinis nu
meris ypatingai padidintas ir 
gausus medžiaga. Airijos sosti
nėje Dubline gyvenąs bendra
darbis dr. L. Brophy kelia da
barties civilizacijos žlugimo pa
vojus. Amerikietis laikraštinin
kas A. Haines rašo apie meną 
Kalėdų temomis. Fulbrighto sti
pendininkė N. Semėnaitė dėsto 
apie katalikų sąjūdžius padėti 
atsilikusiems kraštams. Lietu
vis misionierius Argentinoje 
tėv A. Švedas, MIC, supažindina 
su nuostabiu varguomenės drau
gu Brazilijos arkivyskupu Hel- 
der Camara, uoliu socialinės 
krikščionybės reiškėju. Kun. K. 
Pugevičius informuoja apie ka
talikų pastangas prabilti radijo 
ir televizijos bangomis. Keliau
tojas G. Brendel pasakoja apie

Graikiškojo antkapio motyvas (IV amž. prieš Kristų).

INTERPRETACIJOS PROBLEMOS

ro tegalėjo sekti partitūrą ir di
rigentą, kai tuo tarpu buvo pa
nėrę galvas partitūron ir nema
tė dirigento intencijų. Kantata 
praskambėjo didingiau už kitas 
dainas, nes kūrinys vykusiai su
planuotas ir duota gera forma 
ir pats kompozitorius visa tai 
interpretavo be problemų. Moki
nių choras laikytinas pavyzdi
niu vien dėlto, kad dainavo at
mintinai ir visą laiką sekė diri
gentą. Taigi partitūra buvo vai
kų galvoje, bet ne galva parti
tūroje. kaip kad suaugusių. Be 
to, dainos atitiko jų sielą, dai
navimo mokytojai juos paruošė 
pavyzdingai, puikus muz. -A. 
Mikulskio suorkestravimas, ge
ras O. Mikulskienės orkestro 
na ruošimas ir dirigentas muz. 
F. Strolia parodė dainų charak
terį ir jų grožį, uždegdamas mo
kiniuose dainos meilės ugnelę, 
kuri jaunose širdyse suliepsno
jo ir prasiveržė galinga širdies 
daina, priversdama visus ne tik 

[ klausytis, bet susimąstyti ir 
į įsitikinti, jog čia buvo jų tikra 
1 tautinė manifestacija; nepavir
šutiniška, bet gryna ir iš šir
dies. Mokiniai pasirodė gerai, 

j nes išvengė prasik’-Šančių inter- 
j pretacijos problemų, kurių vis 
dėlto neišvengė suaugusių cho
ras.

DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. gruodžio mėn. 17 d.

CHICAGOS PONIOS IR PANELES,
Nereikalingi plaukai sunaikinami atsargiai, efektingai, ekonomiš

kai! Pasauly garsud metodas vartojamas, pripažintas visų daktarų.
Lūpos, žandai, skruostai, antakiai, kakta, ran

kos, kojos.

Kankintis visp gyvenimą, su nereikalingais plaukais, 
tai jau perdaug, laikas tik pasunktna padštĮ, kiekvienas 
odos ligų gydytojas tai žino.

Kodšl laukti? Tuoj dkambinkit DE 2-6631 ir pa
sikalbėkite.

Elektrologistė — JANINA POCS, MarshaJI Field 
Annex Bltlg., 25 E. Washington St. Suite 1420

Lietuviškas Restoranas - METROPOLIS
6538 So. Western Avė., Chicago. — Tel. 476-9M09

Vienintelis lietuviškas restoranas tfu gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
Šnicelis ir kt.. didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų.

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laiką, skaniai paval
gyti ir atsigaivinti.

Atdaras kasdien nuo 11 vai. ryto iki vėlumos. PirmadlenĮ uždaryta. 
Visi prašomi atdllankyti

Savininkai PETRAS IR ANTANINA KAUŠAI

Automobilio nelaimės atveju skambinkite
(In case of accident, call)

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR 6 - 7777 24 hour towing Service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai

(Atkelta iš 3 psl.)

zikos mene to negana, nes par- 
t'tūra neprofesionalui nieko ne
pasako: ją reikia būtinai išgirs
ti. Fiziški muzikos garsai, priim
ti irgi fiziško organo ausies, 
taip paveikia mūsų organizmą, 
kad jis ir be ypatingų pastan
gų iššaukia reakcijų, nes būna 
paliesta centrinė ir autonominė 
nervų sistema. Eksperimentai 
įrodo, jog muzikos garsai pavei
kia ir fizines funkcijas: kraujo 
cirkuliaciją, virškinimą, alkį, 
troškulį. Gi dar daugiau muzi
ka sukelia pskholognį malonu
mą, skausmą ir iššaukia įvai
rias emocines reakcijas. Ši na
tūrali organizmo reakcija muzi
kos garsui sudaro pagrindą mu
zikos supratimui ir jos efektų 
pergyvenimui. Tik visa nelaimė, 
kad mes nemokame tuos natū
ralius atgarsius kontroliuoti, o 
be kontrolės muzika praranda 
visą savo natūralų žavesį, įdo
mumą, džiaugsmą ir savo ant
gamtišką jėgą, kuri žmogų nu
kelia į neapsakomai gražų ir iš-1 
svajotą pasaulį. Psichologas i 
Carl E. Seashore, kuris ištisą 
metų eilę stud’javo muziką ir1 
tyrė muzikos veikimą į žmogaus 
vidaus pasaulį, tvirtina, jog mu
zikinė inteligencija tegali pa
dėti kontroliuoti tuos natūra
lius atgarsius. Neužtenka vien 
išgirsti ir tik klausytis muzikos, 
bet reikia ir ją suprasti ir at
skirti įvairias jos formas, pažin
ti kelius, kuriais menininkas 
pasiekia efektingumo, mokėti 
analizuoti pagrindinius ir šalu
tinius muzikos elementus, suda-

savo atsilankymą Betliejuje. 
Bibliotekininkė Fr. Grimm ra

šo apie naujus jaunimo religinio 
švietimo būdus. Nuotaikingą
“Tyliosios nakties” istoriją pa
pasakoja bendradarbis V. Ed- 
wards. Prof. R. Sealey dėsto su 
kokiomis problemomis tenka su
sidurti katalikui mokytojui. 
Laikraštininkas H. Peisson 
svarsto naujas pažiūras į mūsų 
kaimynus protestantus. Auto
rius J. Vitale aptaria simbolius, 
vaizduojančius evangelijų kūrė
jus, o R. Lauer kalba apie “die
višką psichologą” — Kristaus 
sekimo autorių. Birutė Kožicie- 
nė išryškina svetingumo ir vai
šingumo dorybes. J. Rugis gy
vais pavyzdžiais parodo, kaip di
dieji žmonės, nepaisant sunkių 
kliūčių, įstengė atlikti žymius 
darbus. Autorius Butcher, kurio 
vardas yra įtrauktas ir į “Who 
is Who in America”, pasakoja 
apie konvertitus Orchard ir 
Newmaną. Knygų apžvalgą pa
ruošė J. Prunskls ir H. Peisson 
Žurnalas įvairus, tarp iliustraci
jų matyti daugelio liet. dailinin
kų kūriniai, nors viena kita ilius
tracija galėtų būti ir didesnio 
ryškumo.

rančius muzikos visumą, ir val
dyti instrumentą arba mokėti 
gerai dainuoti. Visiems, kurie 
to neturi, jis pataria tik klau
sytis ir sutikti su tuo, ką ir kaip 
apie muziką kalba tie, kurie vi
sa tai turi ir gali muzikos kūri
nius interpretuoti.

Interpretatorius pelnytai yra 
laikomas kompozitoriaus deši
niąja ranka, nes tik jam vienam 
tėra suprantamiausia kompozi
toriaus muzikinė kalba, kurią 
suprasti beveik kiekvienas jau 
iš pat vaikystės ruošiasi ir pa
švenčia visą savo gyvenimą 
įvairių kūrinių supratimui ir jų 
’špildymui. Būtų labai netiks
lu ir net juokinga, jeigu inter- 
oretatorių mėgintų “pamokyti” 
koks korespondentas, kuris te
žino vieną kitą muzikinį termi
ną ir temoka sva'čiotis žodžių 
serijom. Juk nesunku vieną in
terpretatorių iškelti, o dar leng
viau kitą sužlugdyti. Tačiau 
tuo re'kalu viešai pasisakant, 
reikia pačiam nusimanyti ir tu
rėti akademinį pasiruošimą. Prie 
to dar reikia ir muzikinio ta
lento - muzikalumo, kuris įga- 
Pna visa tai pajausti ir paga
liau ’šreikšti raštu. Atkūrėjas 
sutinka ir daug daugiau proble
mų, kurių paminėtina rengėjų 
klaidinga paž'ūra į koncerto pa
sisekimą, kuris matuojamas pa
darytu pelnu. O tas juk pelnas 
irgi atkūrėjo sąskaiton: bloga 
salė. netinkamas instrumentas 
ir pan.

Netolimoj praeity IlI-ji Dai
nų šventė buvo vienas iš geriau
sių progų stebėti įvairiausias in
terpretacijos problemas, kurių, 
žinoma, šį kartą ir netrūko. Tu
rint galvoj, kad tai buvo dainų 
šventė, bet ne koncertas, jos 
įvertinimas įgauna skirtingą 
kriterijų. Muzikos profesorius 
Juozas Žilevičius ta tema plačiai 
yra pasisakęs, todėl noriu tik 
paliesti interpretacijos proble
mas, kurių galima buvo ir iš
vengti. “Tėviškės namų” kan
tata buvo išpildyta geriau, ne
gu kitos dainos, nes dirigavo 
pirmaujantis dirigentas ir pa‘s 
kūrėjas - kompozitorius Bronius 
Budriūnas, kuris klasiška diri
gavimo technika parodė choris
tams suprantamiausiu būdu sa
vo idėjas, o choristų dalis sten
gėsi visa tai perduoti klausyto
jams. Gaila, kad tik dalis cho-

Stirbis Fuel Gils
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264

PETER STIRBIS
6741 So. Mapletvood Avenue 

Chicago, III. 60629

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV.
3 skyriai Chicagoje:

2308 W. OOth St. Tel. WA 5-2787
J' .'V",'1 St Tel WA 5-27373212 So. Halsted St.. Tel. CA 5-1804 

Lietuvių bendrove, kuri turi teise 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiestai
savo vardu iŠ Chioagos t Lietuva. 

Didelis pasirinkimas geriausios rfl-
SieS medžiagų ir kitu prekių žemo
mis kainomis.

E. Ir V. Žukauskai

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Planname ir vaškuojame visų rūšių
grindis. J. BUBNYS, BE T-5l6k 
»»■ »♦««♦«« » «»»»«»«

LV - Radio - Stereo

BANGA
Pardavimas ir taisymas

2649 W. 63rd Street
Tel. 434 - 0421

P. RudSnaa K. Šimulis

rX~

FRONT WHEEL ALIGNMENT — WHEEL BALANCING 
BODY AND FENDER VVOKK 

PAINTING, MECHANICAL REPAIR

2423 W. 59th St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS ČESAS

5%
citrrent dividend on Investment bonus

4)4% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už 1 metų Investavimo bonus mokama 4)4% dividendų kas pusmeti ir į

dar išmokame po )4% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. į
BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avenue. Chicago, Illinois 60632 
Valandos: Plrmad., Antrad.. Penktad. ir šeštad. 9 v. r. Iki 4:30 v. p. p.>

Trečiad. uždaryta; Ketvtrtad. 9 v. r. iki 8 v. v. jį

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 - 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, TAIPGI 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Visų rūšių 

% taupmenoms

4 kartus

metuose

NUO SPALIO MĖN. 1 DIENOS

Taupmenos įdėtos iki 10 dienos mėnesio, 
pelno dividendą nuo pradžios mėnesio.

NUO DABAR TAUPOMOS S-TOS YRA APDRAUSTOS IKI $15,000.

TURTAS $103,000 000 00 
REZERVAI $9,800,00000

Bendrovė iš seno vedama tėvo ii sūnaus

Paskolos namams įsigyti ar taisyti
JUSTIN MACKIEWICH

Direktorių Tarybos Pirmininkas

VALANDOS . 
Pirmadieniais 9 iki 8 v. vak 
Antradieniais 9 iki 4 v. vak 

Trečiadieniai? uždaryta 
Ketvirtadieniais 9 iki 8 v. vak 
Penktadieniais 9 iki 4 v. vak 
šeštadieniais 9 iki 12 vai.

(USTIN OCKIEWICH, Ir.
• Prezidentas

Standard Federai
SaVINGS d LOAN ASSOCIATION 

O F CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ — CHICAGO, ILLINOIS 60632 

Telef. — Ylrginia 7 -1141

r?



• Literatūros vakaras Los 
Angeles, Calif., ruoštas Lietu
vių Fronto bičiulių gruodžio 10 
d., labai gražiai praėjo. Dviejų 
valandų programą daugiau kaip 
pora šimtų klausytojų sutiko la
bai šiltai Programoje sol. St. 
Pautienienė padainavo komp. G. 
Gudauskienės pagal poeto F 
Brazdžionio kūrybą sukompa- 
nuotų kūrinių, savo kūrybos 
skaitė B. Brazdžionis, Alė Rūta, 
EI. Tumienė, P. Visvydas, J. 
Gliaudą ir svečias iš Chicagos 
Al. Baronas. Pastarasis paskaitė 
taip pat pluoštą humoristinių 
eilėraščių. Solistei akompanavo

kompozitoriai kūrėjai ir 12 teo
rėčiau — muzikologų.

Suvažiavime buvo eilė svečių 
— rusų kompozitorių, taip pat 
viešnia iš Estijos, kompoz^rė 
L. Auster, kuri kritikavo V. Klo
vos naujosios operos muziką, ir 
kuriai prieštaravo muzikologas 
V. Landsbergis, nurodydamas 
eilę gerųjų tos operos elementų, j 
V. Landsbergis tarp kita ko pa-j 
brėžė, kad Lietuvos kompozito- j 
riams būtina plėsti ryšius ne tik 
su “broliškų respublikų’’, bet il
su užsienio šalių kompozitoriais. Į

Nuotr. James Lewcun

į dolfs Purvs Jono rolėj, tačiau buvu- 
i si nemažiau ekspresyvi vaidyba bei 
nemažiau apgalvota veikla Anjos 

(Gustafsson, Ausma Sungalis (abi 
kaip ypatingai geros joms skirtų

1 vaidmenų atlikėjos) ir jaunasis 
Į Imants Purvs, kuris laimėjęs žiūro
vų ir klausytojų didžiulį, entuzias
tišką pritarimą.

Ir pačiam, mačiusiam vaidinimą, 
j nedaug ką būtų gal ma pridėti. Gal 
mes, lietuviai, (kaip europiečiai) ne
priekaištautume vaidintojų per lė
tam tempui, bet vaidintojų anglų 
kalbos tarsena ir mums jau krito į 
akis (geriau pasak us į ausis). Per
traukos metu priėjęs prisėdo prie 
manęs dr. M. Anysas ir klausia: 
“Ar pats viską supranti, ką jie ten 
šneka?”. Deja, teko prisipažinti, 
kad ne viską, šiaip jau, reik’a sutik
ti, kad vaidintojai anglų kalbą mo
ka gana neblogai, o ir jų angliškas 
žodžių ištarimas (vietomis) gana

geras, bet kur reikalingas vaidme-1 
nyse balso pakėlimas ar ypatinga 
temperamento išraiška, jie ir pra
deda kalbėti tarytum latvis — lat
viškai, estas — estiškai, o lietuves 

— lietuviškai. (Vaidinime yra vie
nas ir mūsiškis vaidintojas — Ka
zys Kaknevičius Chairman vaidme
nyje).

Prie įėjimo teatran buvo dalina
mos gražiai atspaustos programos

v. ika;o autoriaus trumpais apibūdi
nimais—bioglafiniais ducmen 'mis.

Sekmadienį, gruodžio 4 d. 3 vai. 
p. p. spektaklis buvo skirtas tik lie
tuviams. Jį globojo Liet. skautų tė
vų k-tas. Lietuviai teatro salę, kuri 
nėra per didelė (berods, 200 vietų) 
sąžini įga užpildė. Teko kėdžių net 
pristatyti.

Pr. Alšėnas

Kiti kalbėtojai apgailestavo ir .
nauios V Klovos operos (“Žal- j*® Fcather (kairėje) ir Imants Purvs Alg. Landsbergio Penkių stulpų

-------------,. ----------  --------r-------- - J ' . . i i • • • turgaus aikštėje” pastatyme Toronte. Nuotr. James Lewcun
G. Gudauskienė, vakarui vado- Sirl° ~ Dvie^ ir

J. Kojelis, salę dekoravo nau3° A- Rekašiaus baleto ( Gęs

4>
ST. ANTHONY

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
Josepft F. Grlbauskai

vavo
Rita Bureikienė. Vakaro metu 
parduota rašytojų kūrinių, gi A. 
Barono romano “Trečiosios mo
ters parduota 50 egzempliorių 
ir būtų parduota daugiau, jei ne
būtų pritrūkę. Pertraukos metu 
rašytojai davė autografus. Vaka 
ro pasisekimas rodė, kad mūsų 
literatūrai dar vis skiriama ne
maža dėmesio.

• Dail. Vidos Krištolaitytės 
tapybos ir grafkios darbų pa
roda nuo gruodžio 12 iki 16 d.

tančio kryžiaus”) libretų — sce 
ninės dramaturgijos trūkumus. 
Kaip ir kino filmų gamintojai, 
taip ir kompozitoriai apgailesta
vo tinkamos rašytojų (poetų — 
dramaturgų talkos stoką.

Operos teatro direktorius 
(kompozitorius V. Laurušas) 
aiškinosi, kad naujų savų operų 
nedaug, todėl, esą, negalima jų 
laikyti stalčiuose: išleidžia"sce- 
non, kas yra, nors ir netobula. 

Filharmonijos kamerinio or-
kestro vadovas S. Sondeckis sa-

vyko New Yorke “Pratt Insti-1 kė> kad jo orkestras beveik netu- ______
tufe Graduate Gallery patai- rj orįgįnaiių kamerinių kūrinių: partizaninės dramos komunistų pa 
pose. Dailininkė pastaraisiais .-£aį lietuvišką muziką tenka re- Į vergtoj Lietuvoj.
metais kūrybingai reiškėsi vi- prezentuoti broliškose respubli- Apie šį vaidinimą teko jau per
so je eilėje mūsų dailininkų ko- i kose ar užsienyje, mes tiesiog skaityti apžvalginį rašinį Toronto 
lektyvinių parodų, ypač Chica- J atsiduriame sunkioje padėtyje”. į dienraštyje “The Globė and Mail” 

Kompozitorių sąjungos valdy
bos pirmininku perrinktas E.
Balsys, pavaduotoju — P. Tarnu 
liūnas, sekretorium — V. Pake- 
turas. (E.)

• O kaip ten su Mažosios 
Lietuvos vietovardžiais? “Nie
kada dar mūsų krašto istorijoje 

gė“A. Tamošai‘čiuigr^7koš“dar-!nebuvo taiP rūpinamasi kalbos 
bų parodą ir iškilmingą akade- kultūra ka bos taisyklingumu,
nują, vadovaujant inž. A. Pas- p puoselėtojas “Tie-1 ™ b&pantui dienas mažoj, bet kie-
kevičiui. Pagrindiniu kalbėtoju: , . P ,. m. mo “Mfi1 tasprand^koj (stubborn) šaly (be|
buvo pakviestas dr. H. Nagys, sos” skyrelyje, vadinamame Mu , abe;jonės taj suponuojama _ Lietu |
kuris atidaręs io darbu naro- sų kalba ' Kaip Pavyzdys’ 7 v°3 ~ Pc AL)- Vaidinimo bazėse
kurs, atidaręs jo d ų p o kruopgtumu kultūrinama lietu-, esama tokių gilumų (depths), ku- 
dą,turiningoje kalboje apibudi- kajba> tinka ir tais žodžiais' rios daugiakalbiam teatrui nėra 

Tam®aa2čio nueitą ^ehą. pradėtas rašinėlis. Jame kreipia-, lengvai perbrendamos.
mas dėmesys į tris vis dar netai-Į Spektaklį parengusi jau penke- 
syklingai vartojamus vietovar-Į rius metus gyvuojanti vaidintojų į 
džius. Esą ištirta, kad vadinamo i grupė skaitytina dabar labiau kana-'
ji Nimerzatė (vietovė Palangos,“! (n® nau™ kanadiečių - Pr.
•* , ... , ... . . 1 Al.) grupe, tačiau dviem savo as-
kaimynysteje, vokiškai vadinto-. pektajs jį stipriai tebesilaikanti dar 
ji Nimmersatt) tikrai lietuviškai; europietiškų šaknų. Jų tempas tebe- 
— žemaitiškai turėtų būti vadi- Sąs .kaip ir buvęs ankstyvesniuose 
narna Nemirseta (kirčiuojant pastatymuose, tai tempas, labai tin- 
pirmo skiemens e tvirtagališ- kąs laisvalaikio bendruomenei (lei- 
, t-, i i i i sūrely society), kada pagrindiniskai). Per Palangą tekąs upells dalykas pasidaro traktuojamas be 
turįs būti vadinamas ne Ronze, jokk)s jjn šviesos, be jo palietimo, 
o Rąžė (tai išaiškinta jau maž-J šitoks teigimas, be abejonės, ne
daug prieš 40 ar daugiau metų).! duodąs pilnos charakteristikos ir ne- 
Ir Šiaulių Pagelava turėtų būti sąs jungiamas su visais europiniais
taisyklingai lietuviškai vadina- Įeatrais' nor,s vaidinimo tempo rei- 

“5 1 . .. . . . kalas smarkiai skinąsis nuo šio
ma Pageluvis (kirčiuojant pir- kra6to teatrų tempo. Todgi ir dėl 
mąjį skiemenį tvirtagališkai), į vaidybinės grupės, vaidinančios vei- 
nes tas kaimas yra prie Geluvos kalus anglų kalba, esą, reikėtų su- 
ežero. Į sirūpinti ne vien tik anglų kalbos

Tai parodo, kokiomis smulk- tartimi, bet dar ir kitais dalykais.
„ t ___ Girdi, vaidybinis ritmas, prie kuriomenomis Lietuvos kalbininkai klausytoja.yįr aQrovai y’r pripratę,

goję. Šiuo metu dailininkė už
baigė savo meno studijas New 
Yorke magistrės laipsniu.

• Dail. A. Tamošaičio 60 me
tų amžiaus ir 40 metų dailės 
darbo pagerbimas — akademi
ja Ottavoje. Lapkr. 27 d. Otta- 
wos Liet. Bendruomenė suren-

Iškėlė jo pedagoginę, kultūrinę, 
muziejinę veiklą, aptarė jį kaip 
dailininką kūrėją, atsiremiantį 
į lietuvių liaudies dailės pagrin
dus.

Dail. A. Tamošaičiui įteiktas 
bendras otaviškių adresas ir 
sveikinimai laiškais, telegramo
mis iš Kanados ir Amerikos. 
Akademijoje buvo gausiai susi
rinkę ottaviškiai ir daugelis 
Montrealio kultūrininkų, ši An
tano Tamošaičio dailės paroda 
jau ketvirtoji Ottawoje.

• Muzikas A. Nakas, gyve
nantis Chicagoje, yra sukūręs 
giesmę poeto Bern. žodžiams 
“Galingas, Dieve” mezzosopra- 
nui arba baritonui. Tinka giedo

SIUVIMO

Landsbergio “Penki stulpai 
turgaus aikštėje“ kanadiečiu 

spaudoje
Nuo lapkričio 30 iki gruodžio 18 j kiąs ir tarpsceninę interpretaciją, 

d. Naujųjų kanadiečių teatras To- ! Ilgos pauzės tarp kalbų, ypač jas 
ronte anglų kalba vaidino Algirdo : akcentuojant ir jungiant su dramos 
Landsbergio veikalą “Five Posts in I veiksmais, galimas daiktas, jog tai
a Market Place” (Penki stulpai tur
gaus aikštėje). Tai pavaizdavimas

(gruodžio 1 d- laidoj), kurį parašė 
to laikraščio teatro apžvalgininkas 
ir kritikas Herbert Whittaker.

Jis recenzijos pradžioje nurodė, 
jog Naujųjų kanadiečių teatre, sta
tant “Penkis stulpus turgaus aikštė
je”, esą, atstovaujamos net aštuo- 
nios tautybės. Gi pats lietuvio Algir
do Landsbergio veikalas yra reika
laujant svarstymo (ponderous) dra
ma. Vaidinimas jau buvęs matytas 
New Yorko “Gate Theatre” ir at
vaizduojąs paskutines pasipriešini

kalbos kaltė (vieną kalbą verčiant 
į kitą). Tas reiškinys, esą, ir nuve
dąs į frazių banalumą.

Daug kur veiksmas buvęs giliai 
ir apgalvotai išreikštas, įskaitant 
čia ir Kurt Jacobs, apkartinto pro
kuroro vaidmenyje. Klaus Seifert 
pasipriešinimo vado rolėje ir Ru-

ROOSEVELT PIGTURE 
FRAME GOMPANY

Manufacturers

Rankoznis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. VIrginiai 7-7258 -59

n MAŠINOS
5^“

ti bažnyčioje arba šiaip atitin- . .. _ _____
kamuos parengimuos. Taipgi rūpintis turi pakankamai lais- tajp <ia esąg svarbas 
Bern. Brazdžionio žodžiams j vės ir galimybių. Ir tai tik dar Vaidinimas “Penki stulpai" tur- 
“Vėtroj gimę” yra parašęs mu
ziką, tinkamą atlikti mišriam 
chorui. Ieškomas šiems kūri
niams mecenatas - leidėjas.

• Apie ką buvo kalbėta, kom-

kartą primena, kad jie neturi gaus aikštėje” atrodąs nesibaigian- 
laisvės nei prasižioti apie tai. čiai (interminably) per jlgas.Jygi- 
kas atsitiko su visos Mažosios
Lietuvos vietovardžiais. (E.)

nant su direktoriaus Rein Andre 
i leidžiamais žingsniais. Landsbergis 
1 vaidiniman įvedęs tam tikras kliūtis 

• Kompozitoriaus Juozo (traps), siekdamas savo pasakoja- 
... ... Gruodžio gimtajame Rakėnų mojo tikslo, todėl ir vaidinimas pa-

pozitoriųsuvaZiavime. Neseniai kaime (tarp Antazavės ir Du- dalintas į daugelį scenų siejamų su 
setų) įrengtas paminklinis ak- pasakojamuoju (narrator) menu, 
muo. Atidengime dalyvavo kom- ‘urin1čiu simbolizman linkimo ten- 
pozitoriai J. Karosas, J. Juzeliu-; Andre šioje kliūtyje (trap) kartu 
nas ir S. Gruodienė. j su gibeliškais muzikos garsais patei-

įvykusiame Lietuvos kompozito 
rių suvažiavime buvo pažymėta, 
kad sąjungoje yra 46 nariai: 34

f
PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 

DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 
SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

BEJRNINA « NECCHI • ELNA • 
PFAFF » KENMORE

(šveicariškos, vokiškos, itališkos, ja
poniškos, Singer ir kitos). Taisome, 
parduodame ir nuomojame prieina
momis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas greita:* ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skonj kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkių siurblius.

B & B SEWING MACHINE CO. 
4214 S. Archer Avė., Chicago. BĮ. 
00032. Tel 927-0044; 927-0045.

Vedėjas' Arvydas M. Diklnis

DIVIDEND CHECKS 
MAILED ŪUARTERLY 
0N INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

LONG TERM 
BONOS

SAVINGS
ACCOUNTS

1447 So. 49fh Court 
CICERO, ILLINOIS • 60650

Pbone 656-6330

HOURS: Mon.,9-8; Tues„ Thurs.. Fri. 9-5; Sat. 91; Wed. Closed

M O V I N G
perkrausto baldus iš arti ir toli

A. BENIULIS
Chicago, III. 60632. Tel. RE 7-7083

Pristatome Visokiu Rūsiu 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS UTWINAS, Prez. 

3039 So. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai.
Raštinė atdara kaad en nuo 8 vai 
ryto Iki 6 vai. va-karo ii šeštadie

niais iki 8 vai. p. p.

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 

valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai
4*

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ įSTAIGA

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629 

Tel. PU 6-8998

STEIN TEXTILE CO
urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko, brokados, “boucle's”, “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nyions, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MERŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
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 
Jefferaon St. Chernin’s aikštėje

Ii

RUDUO JAU ČIA
NETOLI IR KALĖDOS...
Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti, kokį dovanų 

siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat ir pigu, pasinau

dojant leidžiamų siųsti prekių kainoraščiu, kurį gali gau
ti kiekvienas veltui, pareikalavęs pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko, arba nežino, ką reikė
tų siųsti, siūlome jau paruoštus praktiškus ir reikalingus siunti
nius,

RK I. (Moteriškas)
Vilnonė paltui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, neper

matomo japoniško nailono suknelei 4 jardai, 2 p. vilnonių arba nai
loninių kojinių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė,
1 šilkinė skarelė, 2 biro, vilnonis megztukas ir graži dėžė šokoladi
nių saldainių.

075.00.

RK 2. (Vyriškas)
Grynos vilnos nertinis, 3’/2 jardo vilnonė kostiumui medžiaga,

2 nailono viršutiniai marškiniai, 2 p. vilnonių kojinių, 1 p. odinių 
pirštinių, 2 biro, 1 kaklaraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė 
šokoladinių saldainių.

075.00.
Jungtinis siuntinys RK 1 ir RK 2 kainuoja $135.00.

4 sv. taukų, V2 sv. arbatos, sv. geriamo šokolado, y2 sv. ka
kavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. 
razinkų, 1 sv. cukraus, sv- PiPirib V2 sv. šokolado.

030.00.
Tebesiunčiami mūsų skelbtieji didelio pasisekimo turį siunti

niai: V.-3, 10y2 jardo kostiumams medžiaga, už 055.00, P-3, .trims 
paltams angliška vilnonė medžiaga už $60.00 N-4, 16 jardų ne
permatomo nailono suknelėms už $45.00.

BALTIC STORES, LTD.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas su ga

vėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Visos siun
tos registruotos ir apdraustos.
ATSTOVAI: Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich>, A. Kusinskis, 
167 Colledge Str., Apt. 2. Sudbury, Ontario, Canada, L. Radzevičius, 
R. R. 2- Port Arthur, Ontario, Canada..

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711 i
atdara pirmad. Ir ketvtr 8--9 vai., antr. treč ir šeštadieniai* nuo 

9 Ik1 6 vai Sekmad atdara nuo Iki 4:30 y. po piety

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

43% 
4

PLENTY OF FREE PARK1NG

Naujas aukšta*- dividendas 
mokamas už investavimo 

sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

VALANDOS: ANTRA D. Ir PENKT.........................# v. r. Iki 5 T. v.
PIRMAD Ir KETV.......................... 9 v r. Iki 9 v. v.
ŠEŠTA D. ft v. r Iki 12 v. d Trečlad. uždaryta

Į Artesian Restaurant |
2432 Wesi 63rd Sireei (63rd & Artesian)

PIETŪS 
$1.65 & $2.25

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.B

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622.
5 Atdara Tekmad. iki ketvlrtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir 5 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto

miuiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiHiiiiiiiuiiiiiiim



AR MISIJA TESETA IR AR BAIGTA?
geresnio tikėtis Sibiran sugrį
žęs ? Maruška taip pat kelia į 
abejonių Rudėno Odisėjoje. Ar i 
jis sugrįžęs negalėjo sutikti lie
tuvaitės, kuri būtų sugebėjusi j

Alė Rūta, ŽEMĖS ŠAUKSMAS, tų tikrai visais atžvilgiais puiki'žemės šauksm^ Paremti savo 
Apysaka. Išleido Knygos mylėtojų, lektūra lla meile ir tuo būdu Linul grą'
draugija Kanadoje A. Luko lėšo- i ‘ Suaufrusieij kurip nusivokia Žinti viltį Vilnijos žemės Majo
rais 1966 m. Viršelis dali. J. Paukš-; &uaugusieJ\ Rurie nusivokia, Be to jaunimui reikėtų
timės. Kaina $4.00. | aP e Lmo amžiaus jaunuolių fi- j

l zinį bei dvasinį pajėgumą, nega-1 truputJ giedresnes lektūros.

Naują Alės Rūtos knygą atvertus

PRANAS RAZMINAS

Mūsų tautos kančios istorija lės be kliūčių patikėti Rudėnu-
kuri tebesitęsia iki šiol, ir dar 
negalima pramatyti pabaigos, 
mūsų rašytojams, poetams ir 
kitų rūšių menininkams yra di
dysis įkvėpimo šaltinis. Heroiz
mas ištremtųjų šaltame Sibire, 
heroizmas aktyviame ir pasy
viame pasipriešinime pačioje 
tautoje, lūkesčiai ir dvasiniai 
negalavimai pasitraukusiųjų iš 
tėvynės duoda jiems progos iš
mėginti savo kūrybinį pajėgu
mą. Jau turime gausokai roma
nų bei apysakų iš netolimosios 
praeities, bet, rodos, tiek maža 
tepasakyta, tik mažas kampelis 
tepaliestas. Tad kiekvienas toli
mesnis bandymas yra sveikinti
nas. O gal pagaliau mes sulauk
sime vieno, kuris suras tautos 
kančios istorijoj rubinais išpuoš
tą kūrybingąjį žodį, kūrybingą 
kančios sintezei išraišką ir pa
liks būsimoms kartoms didįjį 
šio laikotarpio žodinį paveikslą.

Prie besiveržiančių į kūrybin
gą žodį reikėtų priskirti ir ra
šytoją Alę Rūtą, ką tik pasiro
džiusio “Žemės šauksmo” apy
sakos autorę. Skaitančioji lietu
viškoji visuomenė ją jau gerai 
pažįsta. Ji puikiai užsirekomen
davo kai kuriais savo anksty
vesniais darbais ir yra laimėjusi 
ne vienas dailiojo žodžio varžy
bas.

Naujoji apysaka, apskritai 
imant, palieka skaitytojui grau
dingą įspūdį. Tegu ten ir pa
viršutiniškai pavaizduota Sibi 
ro “geografija”, ir pati gimtoji 
žemė, prisišaukusi Liną Rudė- 
ną, galėjo jam skirti specialią 
ir neatšaukiamą misiją, tačiau 
kas galėtų lengvai nuneigti Li
no herojiškus bruožus, kurie iš
šaukia ašaras? To graudulio ne
gali atsikratyti iki paskutinio 
puslapio. Tiesa, daug pasikar
tojančių vaizdų, daug skubotu
mo. Matyt, jog neturėta laiko 
sugrįžti prie rankraščio ir me
džiagą aplyginti, kad dingtų 
įspūdis, lyg juodraštis būtų at
sidūręs spaustuvėje. Bet autorė 
šiuo atžvilgiu nėra pirmoji. Ki
tas ir laurus yra laimėjęs tik 
juodraščiu.

Tačiau rašytojos vaizduoja
masis pasaulis nėra tik fantazi
ja, bet šiurpi realybė. Tokių try- 
likmečių didvyrių pilni mūsų 
paskutiniųjų dešimtmečių istori
jos puslapiai. Jie yra atžymėti 
ir mūsų spaudoje bei patvirtin
ti juos mačiusių liudininkų. Jau 
ne vieną kartą esame skaitę tik
rų pasakojimų apie našlaičių 
likimą Sibiro taigose. Rašytoja 
Alė Rūta taip pat ne iš piršto 
išlaužė savo apysakos siužetą, 
tik gal jau per daug eksperi
mentavo Lino Rudėno fizinį ir 
dvasinį pajėgumą, kol paguldė 
amžinajam miegui šalia moti
nos, mirusios tolimame ištrėmi
me.

Autorės teigiamas žmogaus 
kančios supratimas bei pavaiz
davimas pririša skaitytoją prie 
knygos ištisoms valandoms iki 
prasmingo mirštančio Lino klau 
simo, įrašyto sniege šalia moti
nos kapo: “Už ką?” Ji į šį klau
simą neatsakė, palikdama pa
čiam skaitytojui atsakyti. Ta
čiau motinos pirštas, pakeltas į 
dangų, į patį klausimą atsako 
labai gilia krikščioniška prasme.

Pirmiausia apysaką visu nuo
širdumu reikėtų rekomenduoti 
jaunimui, jeigu ją, kokia dabar 
ji pasirodė, jaunimas galėtų pa
skaityti. Tik gaila, kad, žinant 
dešimties - penkiolikos metų lie
tuviukų gimtosios kalbos pajė
gumą, galėjimui maža vilčių. 
Knygos žodinis bei stilistinis 
apipavidalinimas jiems tikrai 
bus sunkiai įkertamas. Nesilei
siu į patarimus, tačiau reikėtų 
truputį kai kuriais atvejais nu
sileisti iki jaunimo kalbinio pa
jėgumo, kad ši apysaka jam bu

ko Odisėja: iš Lietuvos į Sibirą, 
iš Sibiro į Lietuvą ir atgal į Si
birą, vis išsprunkant iš perse
kiotojų rankų, vis badaujant, 
vis aklai sėkmei lydint. Tačiau 
jaunas skaitytojas čia nekels 
tokių psichologinių reikalavimų.
Jis skaitys Lino Rudėno nuoty
kius dėl pačių nuotykių, kurie 
ne vienam ir ašarėlę ištrauktų 
net iš vargo nemačiusių akių.

Tad drįsčiau sakyti, kad Alė ! netikėtai ir pastūmė juos į lėtą, 
Rūta šia gražia apysaka pilnai1 sunkią mirtį Sibire. Kai kurie, 
savo misijos nebaigė. Ji turėtų [silpnesni, dar savo tėvynės lau-

birą jau yra labiau atsitiktinė. AKADEMINĖS PROŠVAISTĖS 
Jei gimtojoje žemėje nebuvo 
priimtas, tai ar j s galėjo ko

Negalėtume teigti, kad ir vy
resniam skaitytojui knyga ne
sukelia gilesnių minčių, sekant 
Lino Rudėno pėdomis. Pro jo i 
akis praslenka simpatingas se
nelio Kajetono paveikslas, Pa
vasarių še:ma, išdavikas Debe
sys, bespalviai rusai, mongolai 
ir kiti, iš kurių retai kada žyb
telia gailestingumo, kibirkštėlė. 
Baisusis birželis užklupo kelias
dešimt tūkstančių lietuvių visai

Romas Vaštokas skaito paskaitą “Studentas dviejų kultūrų įtampoje” LSS 
suvažiavime Toronte. Sėdi "Laisvės Žiburio” radijo korespondentas Vytas 
Radzivanas ir suvažiavimo ruošimo komiteto pirmininkas Audrius Šileika.

Nuotrauka Ged. Naujokaičio.

Prof. dr. A. Klimo paskaita 
Rochesteryjs

Šių metų lapkričio 13 d. Ro-1 bėtina, kad ji išliko gyva kaip 
chesterio studentai savo LSS kalba. Bet šis lietuvių kalbos iš

likimas liudija ja kalbančių už

mėtytos, naujai atgaivintos 
“Studentų Gairės”. Jos yra liu
dininkas lietuvių studentų noro 
ir ryžto galvoti ir veikti sava
rankiškai. Po ilgos pertraukos 
išėjęs “Gairių” numeris įdomus, 
gražiai išleistas, teikiąs viltį, 
kad naujasis redakcinis kolek
tyvas nenuleis rankų ir kad atei
tyje pasaulyje išsiblaškiusius 
lietuvius studentus jungs regu
liariai aplankančios jų “Gairės”. 
Norėtųsi, kad “Studentų Gai
rės” augtų ir puslapių skaičiu
mi ir turinio įvairumu, kad ir 
sekančiuose numeriuose rastume i 
pasisakymų, diskusijų aktualio- j 
mis temomis, Studentų Sąjun-j

gos veiklos kroniką ir, žinoma, 
įdomių nuotraukų. Malonu būtų 
rasti “Gairėse” puslapių, skirtų 
studentų meninei kūrybai. Tiki
mės, kad “Studentų Gairės” ne 
tik išsilaikys, bet ir stiprės. Re
dakcinis kolektyvas, atrodo, pa
jėgus. Linkime, kad jam talki
ninkautų visi LSS nariai. Lin
kime sėkmės.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS 4065 Archer A» 
Chicago, III. 60632, Tel. YA 7-5980

kuriuo nors keliu prie jos dar

Alė Rūta

kuose amžinai užgeso, kai kurie 
sunkioje kėlioje, o didžioji, 
dauguma Sibiro šiaurėje. Ir tik gyriaus susirinkime turėjo pro- 
likučiai, geležinės sveikatos, kad £os išgirsti prof. dr. Antano

B.,W,,;

©
CI.HCAS

paliudytų mirusiųjų kančias, iš- 
l liko gyvi. Tų gyvųjų pasakoji
mus dažnai paskaitome spaudo
je ar gyvu žodžiu išgirstame. 

[Tai kronika, kuria gali drąsiai 
naudotis savo kūrybingajam žo
džiui ir mūsų rašytojai. Rodos, 
būtų nereikalinga nieko daugiau 
beišgalvoti ir pačiam kūrėjui,

Klimo paskaitą tema “Lietuvių 
kalbos reikšmė kalbotyroje”.

sispyrimą savąją kalbą išlaikyti.
Prof. Klimas pabrėžė, kad lie

tuvių kalba yra dabar dėstoma

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3*6335

Vienas blokas nuo kapinių

Prof. Antanas Klimas yra ži- Pennsylvanijos universitete, o 
nomas ne tik Rochesterio lietu-1 sekančiais metais bus jau dės- 
vių kolonijoje, bet ir kitose lie- [ tomą Evanstone, Harvarde ir gal 
tuvių kolonijose kaip gabus pa-1 Buffalo universitete, 
skaitininkas ir lietuvių kalbos Studentai buvo taip sužavėti 
žinovas. i prof. A. Klimo kalba, kad atro

dė, jog jie jau “gatavi” mestiProfesorius pradėjo savo žo-
kaip tik praplėsti detales, su-1 dį, apibūdindamas kalbos sąvo- 
jungti, išlyginti, pasinaudojant Į ką. Lietuvių kalba yra viena iš 
neišsemiamu kalbiniu turtu. Be- į daugelio indoeuropiečių kalbų, 
rods, tuo keliu eina ir Alė Rū- Jį kartu su latvių ir jau išmi-

i ta savo “Žemės šauksme”.
Pabaigai norėtųsi atkreipti 

dėmesį į ištremtųjų didžiausią 
; ramstį — maldą, nerašytą, ta-Į 
čiau tyriausią kenčiančio žmo- 

sugrįžti ir tuo suteikti mūsų [ Saus- Štai Linukas meldžiasi: 
jaunimui dvasinio džiaugsmo — [ “Ir melskis, Marija, kad taip 
gražios lektūros. i žmonės Sibire baisiai nekentė-

Jei gimtoji žemė šaukė Liną tų... Kada nors kiek daugiau 
sugrįžti, tai natūralu, tai įtikė- j duonos, ir kad ne taip baisiai 
tina, tačiau kelionė atgal į Si- šalta...” (242 psl.)

Kompozitoriaus J. Pakalnio ir 
jo kapo likimas

Jau keleri metai, kaip kompozi- ta, net ir jo baletui sugrąžintas se- 
toriaus J. Pakalnio kapas Kauno nasis vardas “Sužadėtinė”.
Šančių kapinėse visiškai apleistas, J. Pakalnio kūryba naudojama, 
— rašo vienas kaunietis Vilniaus mėgiama, tačiau jo kapas, pasirodo, 
Komjaunimo tiesoj. Šančių kapinės ne tik užmirštas, bet ir išniekintas, 
dabar uždarytos, taigi ir nebepri-! Kas buvo tie “be sąžinėg ir be pa
žiūrimos. Esą, “Žmonės be sąžinės,! dorumo jausmo” išniekintojai, nebė- 
be elementaraus padorumo jausmo: ra vilties išaiškinti: paprasti chuli- 
sudaužė kompozitoriaus paminklą, ganai, ar kerštingi ‘komunizmo
išardė kapą”. Šaukiasi i Kauno 
miesto kultūros skyrių ir kompozi
torių sąjungą, kad pasirūpintų kom
pozitoriaus palaikus perkelti į nau
jąsias Petrašiūnų papines.

J. Pakalnis priešbolševikiniais 
laikais jau buvo didžiais gabumais 
pasižymėjęs muzikas — fleitistas, 
dirigentas ir kompozitorius. Žy
miausias jo kūrinys — baletas “Su
žadėtinė” (pagal St. Santvaro siuže
tą iš baudžiavos panaikinimo iš
vakarių), išleistas scenon 1942 me
tais, vokiečių okupacijos metu.

Rusiškai bolševikijai vėl užplū
dus Lietuvą, čekistai, stalinistai ir 
jų pataikūnai, nors ir negalėdami 
prikišti Pakalniui jokių nusikalti
mų, grėsmingai šnairavo į j j vien 
dėl to, kad Pakalnis nebuvo su jais 
pabėgęs Rusijon, o dirbo savo darbą j 
Lietuvoj ir vokiečių okupacijos me- j 
tu.

statytojai”. (ELTA)

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudę, nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% West #5th Street 

Chicago, Illinois 60642 
Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339

R

APDRAUDŲ AGENTŪRA
NamS, automobilių, 
gyvybSs, sveikatos 

ir biznio
Patogios Išsimokcji- 

mo sąlygos

11111111111111111111111111111111111111111)111111111111
RINOS IR NUTEKAMIEJI

1948 metų pradžioj įvykusiome | VAMZDŽIAI
kompozitorių suvažiavime Pakalnio
, - , , » . ..... . _ Ekspertištkai uždedam naujus ir tai-
kūryba buvo užsipulta VISU to me- 30rne senus. Pilnai apsidraudė. Dar- 
to rusų bolševikų diktuojamos “kri- bas garantuotas.
tikos” brutalumu. Suvažiavimui dar j A. ABALL ROOFING CO. 
nepasibaigus. J. Pakalnis “staiga LA 1-6047 arba RO 2-8778 
mirė”, vos pradėjęs 36-tuosius savo |||||||||||||||||||||||||!lllllllllllllllllllllllllll
amžiaus metus. Per tuo metu dar ---- ■ ■ ■-- '■■■■----- —---------- ------ ------
labai sandarią geležinę uždangą illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliu 
Vakarus tepasprūdo žinia, kad Pa- LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 
kalnis, didžiai sukrėstas teroristiš-;
kų užsipuolimų, iš suvažiavimo pa- [ 
sitraukęs ir, grįždamas namo, nu-1 
sižudęs.

IR VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine
Po to kelerius metus Lietuvoj 

J. Pakalnio vardas ir jo kūriniai bu
vo išbraukti iš viešai vartojamo žo
dyno. Tik po Stalino mirties, “ato
drėkio” laikais, buvo iškelta iš ar
chyvo Pakalnio “Sužadėtinė”. “Pa
taisius” turinį pagal marksizmo-le
ninizmo reikalavimus, baletas, pa
vadintas nauju vardu (jame panau
dotos “Aušta aušrelė” dainos var- .. . _

_ ___________  Atdara kasdien: Pirm., Penktad. —du), pradėtas rodyti teatre. 9 ų<i 9 Vt vak. šeštad. nuo 9 iki
Vėliau, lietuvių muzikologų pa-,6 vai. v. Sekmad. 11 iki 6 v. vak. 

Stangomis, J. Pakalnio kūryba buvo i Parūpinanti automobiliai pagal 
Visiškai reabilituota, gerai įvertm-i

6516 South Western Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 60636 

Telef. — 925-5121

Išsimokėjimai mažu nuošimčiu 
per banką.

ligšiolinius savo mokslus lietu
vių kalbos studijų naudai.

E. Sinkutė

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ii kitą papuošimų 
2443 West 63rd STREET 

Telef. PRospect 8-0833 PRospect 8-0834

rusiomis prūsų, kuršių, žemga
lių ir sėlių kalbomis sudaro bal
tų kalbų grupę indoeuropiečių 
kalbų šeimoje. Ji yra gimininga 
toms kalboms, kurios išlaikė se
noviškas savo formas. Ji dar iš
laikė kitų kalbų jau prarastus 
priebalsius ir dvibalsius, links
niavimus, “muzikalinę” intona
ciją ir kt. Todėl dėl šitų ir kitų 
lietuvių kalbos savybių ji yra 
labai branginama viso pasaulio 
kalbininkų. Kadangi ji buvo ap
supta slavų kalbų, tai yra ste-

“STUDENTŲ GAIRĖS” 
VĖL ĮSMEIGTOS

Grįžom iš Toronto praturtėję. 
Naujai pažvelgę į pasaulį ir į 
savo vietą jame. Širdyse parsi- 
vežėm malonius įspūdžius iš su
sitikimo su savo bendraamžiais. 
Bagažuose — studentiškas spau 
dos. nųiu:

Maloniai nudžiugino seniai be
linini,iniiiiiiiiiiiliii

[RISK
[LANDHOLDER

Own . . . Just a LAttle Bit of Heaven
Now you can own a plot of gnound in 
the Eimerald Isle. For oniy two 
dollars you, or anyone you designate, 
can be an Irish lando wner in the 
Oo-unty of Cork. You receive an 
impressive legal document suitable 
for framing to prove it.

The pride of the Irish runs deep 
. . . and there is no gift that vvill 
malte a true Irishman niore proud 
than the actual ovvnership of a bit of 
the ould sod.

Simply send name, addresd and 
two dollars for each document you 
wish to:

HOUSE OF SHANNON 
P. O. Box 526

Sioux Falls, South Dakota 57101

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

Restoranas Neringa
LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI 

VALGIAI

2632 West 7lst St.,
Telef. — 778-9359

Atdara kasdien nuo 6:30 vai. ryto 
iki 8 v. v. Sekm. nuo 9v.r. iki 8 v.v.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois
S

TELEVIZIJAS:
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

J . MIGLINAS
2546 W. 69 St., II auk., PR 6-1063
. A . ... .A. . A . ... .A. .A. y .A. ... ... ... ... . A . ... . A. .X« . Ą. .X» ... - A. Uf•mnmnn;n^iimnn;Mmnmfjmnjnn?»ninnii**m*in;  imHĮuj:M?,m?i:i;*iMi;i!»nĮimĮ»nnrMMJ;;

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605*07 South Hermitage Avenue 

Tel. YArds 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 

Telef. LA 3-0440 ir LA 3-9852

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOKPLYCIOS

2533 West 7lst Street Tel. GR 6-2345 - 6
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108 - 09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

MAZEI1SMYANS
FUNERAL HOME

.T H RE E
A1R-CONDITIONED CHAPELS

Partinę Facilitiea

' 6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUe 7-8600

sav. Teresė Karvelaitienė — T-J. Aguiar > LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Daugiau kaip 50 metų, 
sa.žiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena
sąskaita
ligi
$15.000
apdrausta
Federalės
valdžios
agentūroje

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE_________________  Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIONAŠ
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREFT Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1139

August Saldukas, 
Prezidentas

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

V ASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN ILL. TEL. 636-2320



DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. gruodžio mėn. 17 d.

kariominės

rosvaistes
Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga

Redaguoja L.S.S. Centro valdyba. Rankraščius siųsti šiuo adresu: 
“Akademines Prošvaistės”, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629. 
“Akademinės Prošvaistės” išeina kiekvieno mėnesio trečiąjį šeštadieni.

STUDENTAI IR VISUOMENĖ
Sveikinimų suvažiavime gauta iš visur

Studijuojančiųjų ryšys su lie-1 suomenės ir lietuvių jaunimo ge- 
tuvių visuomene ir vyresniąja j rovei, kurį pakeldama į garbės 
karta Jaunimo kongreso ruoši-! narius, Sąjunga tikisi nors da- 
me ir Jaunimo metų veikloje! linai išreikšti padėką PLB vai
atsispindėjo Toronto suvažiavi
mui sėkmės linkinčiųjų sąraše. 
Pernai, rodos, buvo gauti tik ke
li sveikinimai iš viso.

Šiemet LSS suvažiavimą svei
kino Lietuvos generalinis kon
sulas dr. J. Žmuidzinas atidary
mo metu ir pakartotinai lankė
si suvažiavimo programoje.

Dar suvažiavimą sveikino: Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirm. Jubzas Bachu- 
nas; Kanados Lietuvių Bendruo 
menės valdybos vardu — jos na
rys L. Tamošaitis suvažiavimo 
atidaryme; JAV Lietuvių Ben
druomenės centro valdybos var
du vicepirmininkas jaunimo rei
kalams Vaclovas Kleiza; PLB 
vicepirmininkas jaunimo reika
lams Vytautas Kamantas; Pa
saulio lietuvių jaunimo kongreso 
Finansų komisija, džiaugdama
si Studentų sąjungos įneštu 
1,000 dolerių.

Spauda taipgi neatsiliko. To
ronte leidžiamų “Tėviškės Zibu-

dybai ir Bendruomenei, suorga
nizavusiai ir rėmusiai Jaunimo 
metų veiklą.

Iš spaudos: “Draugo” kultū
rinio priedo redaktorius ir stu
dentų skyriaus “Akademinių 
Prošvaisčių” ilgametis ir labai 
kantrus globėjas poetas Kazys 
Bradūnas, kurio rūpesčiu “Aka
deminės Prošvaistės” teikia 
svarbias žinias ir nuomones kiek 
vienam Sąjungos nariui.

LSS suvažiavimas Toronte. Daina po šokių šeštadienio vakare, lapkričio 26 d. Nuotrauka Ged. Naujokaičio

STUDENTŲ ŽIEMOS STOVYKLA 
PRIE MONTREALIO

Lietuvių studentų sąjungos XVI Visuotinio suvažiavimo, 
įvykusio 1966 m. lapkričio mon. 24-26 d.d. Toronte,

REZOLIUCIJOS

Įvadas

Vykdydama 1965 m. suvažia
vimo įpareigojimą, 1966 m. rezo
liucijų komisija pastebi, kad iš 
priimtų rezoliucijų sekančios bu 
vo įvykdytos:

a) formaliai užmegsti ryšiai 
su kitų kraštų studentais: bū-

Iš studentų filisterių: Algis tent, dalyvauta United States 
Lukas, buvęs “Lituanus” fon-1 Student Association suvažiavi- 
dacijos pirmininkas, pravedęs j me; drauge su latviais ir estais 
visą eilę tikrai sunkių vajų “Li- įsteigtas Baltic Appeal to the 
tuanus” žurnalui paremti. | United Nations;

3. per sekantį suvažiavimą bū
tų atkreiptas atitinkamas 
dėmesys į kultūrinį studen
tų pasireiškimą, pavyzdžiui, 
meno parodą.

V. Suvažiavimas pritaria Lie
tuvių studentų filisterių sąjun
gos įkūrimui ir remia šiam rei
kalui sudarytos komisijos veik
lą.

Rezoliucijos priimtos baigia
majame suvažiavimo posėdyje

Rezoliucijų komisija:
Remigijus Balčiūnas (Balti - 
more),
Rūta 1 Domarkaitė (Chicago),
Elvyra Kavaliūnaitė (Chica
go)
Rimgailė Salytė (Philadel- 
phia),
Guoda Stuogytė (Cleveland) Penktadienis:

Kalėdų atostogų metu LSS 
Montrealio skyrius ruošia žie
mos stovyklą Laurentian kal
nuose, kur slidinėjimas yra tie
siog žavingas. Čia bus galima 
praleisti 4 dienas ir tris naktis 
lietuvių studentų tarpe. Prog
rama bus įvairi, rimta ir links
ma — pritaikyta Kalėdų švenčių 
nuotaikai.

Stovykla tęsis nuo gruodžio 
29 iki sausio 1. Stovyklos vieta 
yra gražus prancūziškos Kana
dos miestelis kalnuose, Ste. Ade
le, 42 mylios į šiaurę nuo Mont
realio. Mažame Chatel Boise 
viešbutyje yra rezervuotos 46 
vietos (24 kambariai), valgoma
sis ir didelė salė, kurioje bus 
galima atlikti savo programą.

Slidinėjimui netoliese yra ke
letas kalnų. Kaina apie $4 die
nai. Be to, galima išsinuomoti 
motorines roges (ski-doo) ar su
organizuoti pasivažinėjimą ark
liais (sleigh ride).

Kaina visam stovyklos laikui 
yra $20 asmeniui. “First come, 
first served”, įmokant $10 re- 
.zervacijos mokestį, kuris bus 
įskaitytas į stovyklos mokestį. 
Apsirūpina maistu kaip kas iš
mano viešbuty ar kituose res
toranuose.

Dr. Tomas Remeikis, “Litua
nus” žurnalo redaktorius, pri
klausęs “Studentų Gairių” re
dakcijai, studentų valdyboms ir 
dalyvavęs suvažiavimuose bei 
studijų dienose.

Neabejotina, kąd sklandus 
bendradarbiavimas su visuome
ne ir tarpusavy tęsis ir toliau: 
1967 metų pavasarį vyksta Są-

b) artimai bendradarbiauta 
su LilOanuš fondacija;

c) rūpestingai išleistas met
raštis, redaguotas Mykolo Drun-

rių” redaktorius kun. dr. Pr. Gai jungos narių vajus, kurio metu
da sveikino visos redakcijos var
du; kiti laikraščiai atsiuntė sa
vo korespondentus beveik į kiek
vieną programos dalį; Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas Juozas 
Kapočius, ruošiąs Lietuvių En
ciklopediją anglų kalba, sveiki
no suvažiavimo dalyvius ir kvie
tė juos į pagalbą.

Studentus sveikino Kunigų 
Vienybės pirm. prel. J. Tada- 
rauskas; Toronto Šatrijos ir 
Rambyno tuntų skautų tėvų ko
mitetas; iš toliausiai atkeliavo 
sveikinimas kun. dr. P. Bašins
ko, Vasario 16 gimnazijos direk
toriaus, prašančio jaunų moky
tojų iš JAV ir Kanados.

Studentai filisteriai taipgi 
jaunesniųjų nepamiršo, sveikino 
Studentų sąjungos šalpos fondo 
vedėja Ona Talalienė, atsiųsda
ma kartu ir auką. 1

Į pasisekimo linkinčių eiles 
galima priskaityti Toronto ir a- 
pylinkės lietuvių visuomenę, ku
ri atsilankė į paskutinįjį vaka
rą taip gausiai, jog jame daly
vavo iš viso apie 1000 žmonių.

Netylėjo ir studentų suvažia
vimas, baigiamojo posėdžio me
tu priimdamas suvažiavimo re
zoliucijas, kviečiančias keturis 
asmenis naujais garbės nariais, 
kurių iš viso per 16 metų tėra 
dešimt. Naujieji garbės nariai 
paskelbti šie:

Iš Bendruomenės ir visuome
nės: Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos vicepirmininkas 
Stasys Barzdukas, neseniai lai
mėjęs kultūros premiją, tikrai 
nenuilstamai dirbąs lietuvių vi-

skyriai stengsis per visuomenę, 
susirūpinusius studentų tėvus ir 
spaudą į Sąjungos gyvenimą į- 
traukti naujus studentus, atito
lusius ar neveiklius asmenis, kas 
sustiprintų sąjungą. Mūsų lau-

gos;
dpsėkmingai atgaivintos “Stu 

Gairės” Skirmos Mak-ii- 
vadpvaujamo kolektyvo;

e) centro valdyba pagyvino 
ryšius su skyrių valdybomis, 
siųsdama joms kiekvieno posė-

io protokolus ir smulkesnes in- 
rmaci jas;
f) studijų dienos buvo pra

vestos, kaip numatyta, Bostone, 
ChicagAje, Clevelande, Hartfor
de, New Yorke, Toronte ir Wor-

kia eilė darbų, laukia visi 19671 cesteryje.
metų įvykiai. Rezoliucijų komisija pastebi,

Šokiai jau pačiame smarkume susipažinimo vakare Prisikėlimo parapijos 
salėje LSS suvažiavimo metu Toronte. Nuotr. Ged. Naujokaičio

LSS suvažiavimo metu Toronte įvykusioje trijų jaunų menininkų parodoje 
Skulptorius Romas Astrauskas (dešinėje) aiškina Romui Juknevičiui savo 
skulptūrų “Prožektorius”. Už jų matyti ir kiti, parodoj išstatytieji Romo 
Astrausko darbai. Nuotrauka Ged. Naujokaičio

kad sekančios rezoliucijos liko 
nepilnai įvykdytos:

a) galutinai neišspręsti ryšiai 
su Amerikos Lietuvių Taryba;

b) praėjusių metų visuotinis 
stražiavimas liko formaliai ne- 
į\ "tintas;

c) centro valdybos rinkimo 
procedūra liko nepakeista.

Rezoliucijos 
I Suvažiavimas reiškia padėką:

a) Jaunimo kongreso ir jauni
mo stovyklų rengėjams ir ben- 
d adarbiams, sėkmingai įvyk- 
'ž usiems Jaunimo metų užsi- 
brėžimus;

b) rengimo komitetui ir vi
siems veikliai prisidėjusiems 

Į programos dalyviams;
! c) lietuvių spaudai už dėme- 
! sį, kreiptą į studentų veiklą, ir
paramą šiam suvažiavimui.

U Statutiniai reikalai:

a) Sąjungos pavadinimas pa
keičiamas iš Lietuvių studentų 
sąjungos JAV, į Šiaurės Ame
rikos lietuvių studentų sąjungą;

b) Metinis nario mokestis pa
keliamas trimis doleriais. Prade
dant 1967-68 metais, nario mo
kestis bus penki (5.00) doleriai.

c) Garbės nariais kviečiami:
1. Stasys Barzdukas, Pasau

lio Lietuvių Bendruomenės 
vicepirmininkas,

2. Kazys Bradūnas, Akademi
nių Prošvaisčių nuolatinis 
globėjas,

3. Algis Lukas, buvęs Litua
nus fondacijos pirmininkas,

4. Tomas Remeikis, “Litua
nus” redaktorius.

III Tarptautiniai reikalai:

a) Suvažiavimas pritaria PL 
B Jaunimo sekcijos įkūrimui;

b) Suvažiavimas remia: ,
1. Pasaulio lietuvių studentų 

atstovybės įkūrimą, kuri rūpin
sis ryšiais su kitų kraštų lietu
viais studentais ir finansine pa
rama kitų kraštų studentų per
Šalpos fondą ir artimesniu ben- Antanas Saulaitis, SJ, skaito paskaitą “Įtampos vaidmuo religijos krizėje”
, , . . . „ LSS suvažiavime Toronte. Iš kairės į dešinę: Vytautas Radzivanas, Au-1dradarbiavimu tarp Europoje, Sileka Antanas Saulajtis> gJ .> Paulius ?ygg8 LSS pirmininkas. 

Studijuojančiųjų Šiaurės Amen- j Nuotrauka Ged. Naujokaičio
kos studentų;

2. lietuvių, latvių ir estų pa- ,
stangomis įsteigtą Baltic Ap-į, 
peal to the United Nations (BA , j 
TUN). 1

IV. Skyrių veikla:
a) Suvažiavimas ragina sky-! 

rius:
1. palaikyti ryšius su artimes

niais skyriais.
2. aptarti siūlymą pakeisti i 

skyrių valdybų rinkimo lai
ką,

3. atidžiau vesti skyriaus kny 
gas ir tvarkingai jas per
duoti sekančiai valdybai.

b) Suvažiavimas skatina Cen-j 
tro valdybą ir skyrius pravesti j 
naujų narių vajų;

c) Suvažiavimas pageidauja, 
kad:

1. Metraštis taptų tradiciniu 
leidiniu,

2. ruošiamas Sąjungos daino-
rėlis netrukus pasirodytų, Linksmų minčių buvo ir rimtose paskaitose Royal York viešbutyje Toronte.

Programa

Ketvirtadienis :
Stovyklautojai renkasi, 
p.p. Stovyklos atidarymas, 
vak. Susipažinimo vakaras, šo
kiai.

Laima Švegždaitė (Toronto, 
rengimo komisijos atstovė) 
Antanas Saulaitis (Boston,! 
Centro valdybos atstovas)

ryt. Prasideda sniego skulptū
ros varžybos.
p.p. Diskusijos dėl straipsnio 
“Lietuviškos buities mitai”,

LSS suvažiavimas atidarymo metu lapkričio 24 d. Toronte. Nuotr. Ged. Naujokaičio

Du pirmininkai susitiko LSS šuva 
žiavime Toronte: kairėje — Rima: 
Laniauskas, Moksleivių ateitininkv 
sąjungos pirmininkas, ir dešinėje — 
Eimutis Radžius — Studentų ateiti 
ninku sąjungos pirmininkas. Tarp ji 
— Elenutė Bradūnaitė

Nuotr. Ged. Naujokaičio

kuris, pasirodė “Ateity” 196f 
m. balandžio mėn. numery ii 
sukėlė daug triukšmo. 
Diskusijose dalyvaus straips
nio autorius dr. kun. F. Juče 
vičius ir dr. Petras Lukoševi
čius.
vak. Talentų vakaras. 

šeštadienis:
p p. Slidinėjimo lenktynės.
“šiukšlių Bliūdo” (Garbage
Bowl) futbolo rungtynės.
Sniego skulptūrų įvertinimas, 
vak. Naujų Metų sutikimo ba
lius.
Apranga “semi-formal”. Šo
kiai, orkestras ir šampanas. 
Įteikiamos dovanos įvairių 
varžybų ir rungtynių laimėto
jams.
Laukiame, kad į šį vakarą at
važiuos dar ir daugiau jauni
mo iš Montrealio. Tokiems 
svečiams įėjimas: $2.00 vie
nam, $3.00 porai.

Sekmadienis:
p.p Stovyklos uždarymas.
Viešbuty gyvenantiems įėji

mas į visas pramogas nemoka
mas.

KLB Jaunimo sekcija stovyk
lai pritarė ir padeda šią stovyk
lą' suruošti. Kviečiame kolegas 
iš visų artimesnių vietovių šion 
stovyklon atvykti.

Dėl vietos stokos prašome iš 
anksto registruotis pas kolegę 
Daną Zubaitę šiuo adresu: D.T. 
Zubas, 555 Gerald Street, La 
Šalie, Quebec. Canada. Tel. (514) 
365-0224.

Au plaisir de vous voir! 
LSS Montrealio Skyrius

Daugiau "Akademinių 
Prošvaisčių'' 7-tame pusi.

Nuotr. Ged. Naujokaičio
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