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BAŽNYČIOS PAŽIŪRA EKONOMIJOM
Žvilgsnis į problemą amžių slinktyje

.Ekonomijos esmė
Ekonomijos sritis yra įstaty

mai, saistą produkciją bei pre
kybą daiktais bei patarnavimais. 
Taigi ekonomijos sfera yra pa
grindinai materija. Bet ji taip 
pat liečia žmogaus dvasinį ger
būvį, nes medžiaginės gėrybės 
patenkina fizinius žmogaus rei
kalavimus ir leidžia jam siekti 
aukštesnio išsivystymo.

Religija gali turėti keturis 
požiūrius į ekonominį gyveni
mą:

1. Stovėti atokiai ir su aske
tišku abejingumu žiūrėti į fi
zinį pasaulį kaip pagrindinai 
blogą — jansenizmas, maniche- 
izmas.

2. Matyt pasaulį koks jis yra, 
bet ignoruoti jo problemas, žiū
rėti į jas kaip esminiai skirtin
gas, nieko bendro neturinčias 
su religija.

3. Kelti kokią ypatingą refor
mą, pašalinimą rėkiančio blo
gio ir laikyt tai savo pareigos 
atlikimo simboliu.

4. Tuo pačiu metu priimti ir 
kritikuoti, toleruoti ir taisyti, 
priimti grubią žemę su žmogiš
kaisiais norais, kaip netobulą 
pagrindą, ant kurio dvasinis pa
saulis turi būti pastatytas — 
tuo būdu materiją paverčiant 
medžiaga Dievo karalystės sta
tybai.1)

Istorijoje randame Bažnyčią 
įvairiose fazėse savo ekonomi
nėje pažiūroje, šias fazes gali
ma suskirstyti į tokius tarps
nius:

1. apaštalų laikai,
2. Bažnyčios kūrimosi laiko

tarpis,
3. Viduramžių Bažnyčia,
4. reformacijos laikotarpis,
5. atbundantis socialinis ka

talikiškumas,
6. enciklikų laikotarpis.

Apaštalų laikai
Apaštalų laikais Bažnyčia bu

vo visų pirma susirūpinusi skel
bimu gerosios žinios. Ekonomija 
buvo ignoruojama, nes ji atsto
vavo tai, kas laikina.3) i
Bažnyčios kūrimosi laikotarpis 1 

Kadangi pradžioje Bažnyčia 
pergyveno persekiojimus, ir 
krikščionys buvo neįtakinga vi
suomenės dalis — jokios efek
tyvios socialinės teorijos negali
me rasti šiame periode. Tadgi 
per daugelį šimtmečių giliau
sios moralinių Evangelijos dės
nių implikacijos liko neišaiškin
tos ir neįgyvendintos.4)
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žino, kas ir kiek yra jo — kont-

Viduramžių periodas

Kai Evengelija paplito, jos 
persekiotojai priėmė krikščioniš
kąjį tikėjimą, Bažnyčios filoso
fai susirūpino visa socialine vi
suomenės struktūra. Kadangi 
Bažnyčios filosofai ieškojo veik
los principų visom gyvenimo 
fazėm, jie negalėjo tylomis pra- i 
eiti ir pro ekonominę sritį.0)

Viduramžių Bažnyčia sutiko, 
kad ekonominis gyvenimas yra 
reikalingas žmogiškai gyvybei 
palaikyti. Tuo pačiu jie laikė 
ekonomiją pilnu pavojų užsi
ėmimu. Pavojus buvo įžiūrimas 
tame fakte, kad būvio hierar
chija (Dievas — dvasia — sie
la — gyvulys — negyvoji tva- 
rinija) ir vertybių hierarchija 
yra giminingos ir paralelės. Ka
dangi ekonominiai veiksniai tu
rėjo bendro daugumoj su žemu
tine šios skalės dalimi, jie buvo 
toleruotini tik tiek, kiek jie tie
siogiai prisideda prie žmogaus 
kopimo vertybių skale.0)

Ekonomiškai savarankiškas 
dvaras, pats pagamindamas ir 
sunaudodamas maistą, apvalka
lą. gyvenvietę, nesudarė morali
nių problemų. Bet prekyboje 
ir finansuose buvo įžiūrima įvai
riausių moralinių klausimų. 
Pirklys prekiavo produktais, ku
rių jis pats negamino. Todėl 
iškilo klausimas: ką jis prekės 
vertei prideda, kad reiškia tei
sę į aukštesnę prekės kainą, ne
gu jis pats už ją mokėjo?7)

Viduramžių pirkliai ir finansi
ninkai buvo panašioj socialinėj 
pozicijoj kaip modernusis smuk
lės savininkas ar azartinių lo
šimų namo savininkas, šiuos 
užsiėmimus (prekybą ir finan
sus) nelaikė būtinai savyje blo
gais, bet juose buvo matoma 
apsčiai moralinio pavojaus.8) 
Tad šių dienų mechaniko dar
bas šioj vertybių skalėje būtų 
žymiai aukščiau vertinamas už 
krautuvės savininko.

Yra aišku, kad viduramžių 
teologai nepalankiai žiūrėjo į 
turto krovimą. Kaip R. H. Taw- 
ney išsireiškia: “Viduramžių 
teoretikai prakeikė kaipo nuo
dėmę visiškai tas pačias pastan
gas siekti nuolatinio ir nesibai
giančio medžiaginio turto didė
jimo, ką moderniosios visuome
nės laiko dorybe”.8) Ir kaip ga
lėjo būt išvystyta produkcija 
išlaikyti beaugančias žmonių 
minias be kapitalo, kuris atsi
randa tik per turto sukaupimą 
individo ar visuomenės rankose ?

Yra buvę pastangų įrodyti, 
kad ankstyboji Bažnyčia buvo 
už komunistinę turto sistemą. 
Tačiau, bendrai paėmus, tai nė
ra tikslu. Su keliom išimtim, tei
sė į nuosavybę buvo viduram
žiuose visuotinai pripažįstama. 
Šv. Tomas teigė, kad nuosavy
bė yra žmogui būtina dėl trijų 
priežasčių:

1. Žmogus labiau rūpinasi sa
va nuosavybe negu bendruome
nine — tad jis prižiūrės savąją, 
o apleis bendrąją.

2. Asmeninė nuosavybė lei
džia tvarkingą žmogiškųjų rei
kalų tvarkymą, nes kiekvienas

rastas sąmyšiui, kuris kiltų ki
tose sąlygose.

3. Privati nuosavybė veda tal
kon ir harmonijon, kai tuo tar
pu ginčai ir nesantaika būtų ne
išvengiama, jei kiekvienas ban
dytų naudotis kokia bendra 
nuosavybe.'0)

Viduramžiuose buvo dedama 
daug pastangų surasti visa api
mančias taisykles ekonominiam 
gyvenimui tvarkyti. Buvo daro
mos sistemingos ir nuoširdžios 
pastangos įgyvendinti morali
nius įsakymus kasdieniniame 
gyvenime — paversti teorijas 
praktika.11) Kai teologai prob
lemas sprendė teoretiškai, Baž
nyčia doktrinas įsakmiai vykdė 
praktikoj.

Viduramžių mintyto jai buvo 
ypač susirūpinę moralės padari
niais individe. Medžiaginėje - 
ekonominėje plotmėje buvo bi
joma, kad individas, įklimpda- 
mas į žemiškuosius rūpesčius ir 

(Nukelta į 2 psl.)

KOVA PRIEŠ DIEVĄ LIETUVOJE
Vertingas plačios apimties dokumentinis leidinys

Dr. J. Savasis, THE WAR 
AGAINST GOD IN LITHEANIA,
Manyland Books, Ine., New York, 
134 psl., $1.25. Gaunamas “Drau
ge”.

*

Gal vienu iš labiausiai džiu
ginančių tremties gyvenimo reiš 
kinių reikia laikyti vaisingas pa
stangas su lietuviškąja kūryba, 
su lietuviškąja mintimi, su pa
vergtos Lietuvos byla supažin
dinti platųjį angliškai skaitantį 
pasaulį. Ne visos pastangos čia 
pasiekia plačiuosius kelis kon

tinentus, kaip tai įvyko su Si
biro maldaknygės daugybe lai
dų, tačiau ir č a. ypač dėka mū
sų jaunųjų mokslirinkų, pate
kusių į profesūros tarpą, dėka 
energingų Stepo Zobarsko pa
stangų susilaukiama žymių lai
mėjimų.
Lietuviška, ispaniška, angliška 

laida
Vienas iš tokių naujų leidi

mų yra “The War Against God 
in L’thuania”, kurio autorius 
yra kruopštusis dr. J. Savasis 
(pseudonimas). Jau 1963 me
tais mūsų didžiojo ketuviškos 
knygos mecenato prel. Pr. Ju
ro lėšomis buvo išleista lietu
viškoji šio veikalo laida, pava
dinta "Kova prieš Dievą Lietu-

JUOZAS PRINSKIS

voje”. Pasirodė ir ispaniškoji 
laida, o dabar, dėka St. Zobars
ko, Manyland Books leidykla 
davė angliškąją šio veikalo lai
dą.

Šios rūšies literatūra turi sa
vo reikšmę. Kai prieš 23 metus 
buvo išleistas kuklus leidinėlis 
“Fifteen ‘Liąuidated’ Priests in 
Lithuania”, vadinamasis Kers- 
teno komitetas, tyręs raudonų
jų žiaurumus Baltijos valstybė
se, visą aną leidinį 1954 m. fo
tostatiniu būdu perspausdino 
JAV valstybės spaustuvės pa
rūpintame stambiame 678 psl. 
leidiny “Baltic Statės Investi- 
gation”.

Šis naujasis dr. J. Savaičio 
paruoštas leidinys duoda nepa
lyginamai dar daugiau medžia
gos, paimtos iš pačių sovietų 
leidinių, taigi okupantai čia per
duodamų faktų negali nugin
čyti.

Daug naudingų papildymų

Palyginus leidinio lietuviškąją 
ir angliškąją laidą, tenka pri
pažinti, kad angliškoje yra 
įvesta visa eilė naudingų papil
dymų. Visų pirma čia suglaus
tai supažindinama su pačia Lie
tuva ir jos praeitimi, duodant 
kondensuotas informacijas, pa
grindinius faktus ir svarbiąsias 
datas. Kiek plačiau aptariamas 
nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpis, perteikiant svarbių sta- 
tist'nių davinių apie Lietuvos 
Bažnyčios padėtį laisvėje, apie 
šaugusį katalikų organizacinį 

ir kultūrinį gyvenimą. Toliau 
pereinama prie pirmosios So
vietų okupacijos.

Vytautas Kasiulis šv. Petras (spalvota litografija)

Nacių ir antroji Sovietų 
okupacija

Angliškoje laidoje įvestas pa
pildomas skyrius apie įvykius 
nacių okupacijoje, kas angliš- vyskupas
kajam skaitytojui sustiprina pa- » lietuvių tautos’ 
sitikėjimą autoriaus objektyvu- ’ ginį persekiojimą.

mu. Toliau tekstas jau eina ar
čiau lietuviškos laidos, nusa
kant naujus sunkumus antroje 
Sovietų okupacijoje, atoslūgio 
laikotarpį, naują griežtos kovos 
periodą (apimant ateistines mo
kyklas, paskaitas, spaudą, radi
ją, filmus, televiziją, muziejus).

Kondensuotai ir taikliai
Angliškoji laida pilnesnė, sis- 

tematingesnė, techniškai ge
riau sutvarkyta, nors kiek ma
žiau iliustruota. Skaitytojui di
delio įspūdžio darys labai gau
sios citatos iš pačių Sovietų 
Lietuvoje leidžiamos spaudos. 
Tai duomenys, kurių nei suk
čiausia okupantų propaganda 
negalės paneigti.

Apskritai, veikalas labai 
kruopščiai paruoštas, kalba ne 
sentimentais, o gyvenimo fak
tais, kurie čia perteikiami sis
temingai, suglaustai,, nurodant 
šaltinius, neatmiešiant sentimen 
tiniu vandenėliu, o kalbant kon
densuotai ir taikliai.

Herojiškos lietuvių tautos 
kančios

Šį veikalą reikia po ranka tu
rėti kiekvienuose namuose, kad 
iš jo būtų galima kiekvienu 
momentu pasisemti reikiamų 
argumentų, bet ypač jį svar
bu kuo plačiau paskleisti tarp 
k tataučių, kad pasaulis žinotų, 
kokių barbariško porcinio tero
ro priemonių imasi tie, kurie 
žmonijai plačia burna žada rau
donąją laisvę. Šios knygos pa
skleidimu turėtų rūpintis kaip 
pavieniai patriotai, taip ir or
ganizacijos: ypač aprūpinti kny
gynus.

Ta prasme įvade kalba ir 
New Yorko vyskupas augzilia
ras E. Svvanstrom, šį veikalą, 
kaip sakosi, be jokių rezervų 
rekomenduodamas skaitanč'ai 
Amerikos publikai, nes knyga 
gausiai informuoja apie, ka'p 

skelbia, “herojiškos 
kenčiamą reli-

NEJSIKALBĖKIM ŠYKŠTUMO
Lietuviškosios periodinės 

spaudos trūkumu laisvajame 
pasauly skųstis negalėtume. 
Ypač kiekybine prasme. Jei
gu būtų įmanoma leidžiamos 
periodikos pavadinimų skaičių 
net sumažinti (kokybės geri
nimo sąskaiton), gal nuosto
lio ir nebūtų. Tačiau jau esa
me tokio būdo, kad šia prasme 
vargu ar protingai susikalbė
tume. Tikriausiai pats laikas 
tiesiu pirštu parodys kada ir 
kuriam savo laikraštinius rū
pesčius pabaigti.

O tačiau ne nuo laiko, o nuo 
mūsų pačių priklauso kitas 
reikalas, kuris toli gražu dar 
negali greitai baigtis, kuris 
mūsuose lig šiol buvo ir tebė
ra beveik tik pradinėje savo 
būsenoje. Turim čia mintyje 
politinio ir kultūrinio pamuša
lo vienaip ar kitaip periodinius 
mūsų leidinius didžiosiomis va
karų pasaulio kalbomis. Nega
lėtume sakyti, kad tokių leidi
nių visai nebūtų. Leidžia juos 
įvairūs veiksniai, institucijos, 
kai kur net sujungiant bendras 
lietuvių, latvių ir estų pastan
gas. Dauguma jų yra pasaulį 
išvydę vyresniosios mūsų kar
tos iniciatyva. Vyresniosios 
kartos jie daugiausia ir yra 
prirašomi. Tad nenuostabu, 
kad medžiagos parinkime ir 
ypač leidinio išoriniame apipa
vidalinime ne kartą jaučiama 
mums nenaudingo senstelėji- 
mo. Kada spaudos technika 
yra pasiekus tokį tobulumo 
laipsnį, išleisti anglų kalba 
brošiūrinio formato leidinį, sa
vo skurdžia išvaizda visai pa
našų į spaudos draudimo lai
kų tilžinę knygelę, yra mūsų 
reprezentacijai kone žalinga. 
O kiek dar ir kitokio pasime
timo! Sakysim, veiksniai skel
bia laikraščiuose specialų raš
tą dėl žemėlapiuose ir kitur ro
dytinų Lietuvos sienų. O tuo 
tarpu su tuOse pačiuose 

M. K. Čiurlionio “Rex” naujo “Lituanus” numerio viršelyje

veiksniuose dirbusių žmonių 
redagavimo talka leidžiamas 
“The Baltic Review” (1965 m. 
birželio mėn., nr. 29) viršelyje 
rodomam žemėlapy net dabar 
Lietuvos administruojamas 
Švenčionių ir Marcinkonių - 
Druskininkų sritis palieka Gu
dijai. Na, ir kurgi čia mūsų 
galvos ir mūsų logika?

Šitokiai situacijai esant, ku
ris laikas mūsų visuomenės 
akys su pasitenkinimu kryps
ta į anglų kalba leidžiamą žur
nalą “Lituanus”. Žinoma, griež 
tai vertindami, rasime, kad ir 
jame nėra viskas jau taip šim
tu procentų tobula. Tačiau 
bent matyti ryškios pastangos 
su kiekvienu numeriu žengti 
visose kryptyse pirmyn. Vien 
tik išoriniu savo pavidalu ir 
estetišku puslapių sutvarkymu 
bei medžiagos paskirstymu jis 
mums gėdos nepadarys, at
sidūręs ir reikliausiose ran
kose.

Gi pats džiugiausias reiški
nys, kad “Lituanus” yra gi
męs ir lig šiol gyvuoja dau
giausia mūsų jaunosios inte
lektualų kartos rūpesčiu. Šitai, 
be abejo, garantuoja dar gana 
ilgą žurnalo amžių.

Tačiau žurnalo garantijos 
didžiąja dalimi yra visa lietu
viškoji visuomenė ir kiekvie
nas paskiras lietuvis. Nelau
kime, kad pasaulio bibliotekos 
ir kitokios kultūrinės institu
cijos ar pavieniai šviesūs pro
tai patys sava iniciatyva grobs 
tytų mūsų kultūrą ir mūsų 
laisvės kovą pasauliui prista
tantį žurnalą. Pirmiausia turi
me patys su “Lituanus” pla
tųjį pasaulį supažindinti, tu
rime patys gera dalimi dengti 
jo spausdinimo išlaidas: kurios, 
leidžiant nemažą tiražą, nėra 
vien tik smulkmena. Ogi ir 
“Lituanus” nėra koks nors vie
nadienis pasauliui pasirody- 

(Nukelta į 5 psl.)



BAŽNYČIOS PAŽIŪRA EKONOMUON
(Atkelta iš 1 psl.)

siekius, pamirš savo amžinąją 
paskirtį.1-) Todėl buvo pabrėžia
ma asmeninis teisingumas ir 
meilė.

Viduramžių moralistai ir eko
nomistai sprendė naujai išky
lančias problemas kiekvieną at
skirai, analizuodami klausimą ir 
ieškodami jam atsakymo. Šv. 
Tomas, pavyzdžiui, klausia: ar 
moralu verstis prekyba? Nors 
su rezervais, atsako, kad savy
je prekyba nebūtinai yra nemo
rali. Sumoje jis teigia, kad pre
kiavimas įgyti gyvenimo būti
nybes yra leistinas visiems — 
ši prekyba yra tiesioginė: tarp 
gamintojo ir naudotojo. Bet pre
kyba pelnui, t. y. pirklių preky
ba, savyje yra gėdingas ama
tas, teigia šv. Tomas, nebent 
jis yra naudojamas aukštesniam 
tikslui. Tad prekybininkas turė
tų ieškoti pelno ne dėl paties 
pinigo, bet kilnesniam tikslui: 
išlaikyti šeimą, šelpti vargšus, 
ar ugdyti bendrąjį visuomenės 
gėrį.*3)

Kadangi prekės įkainojimas 
kėlė problemų ir šis klausimas 
buvo studijuojamas, buvo nu
statytos, net detalios taisyklės 
teisingam prekių įkainojimu.*')

Viduramžiuose buvo skolina- 
masi . daugiausia kasdieniniam 
vartojimui. Tad ėmimas pro
cento už paskolas buvo smer
kiamas — ne tik per didelis 
procentas, bet iš viso procen
tas už pinigų paskolinimą, šio 
smerkimo pagrindas buvo pa
prastas: skolinamasi iš reika
lo; yra nuodėminga naudotis 
kito nelaime, imt daugiau nei 
paskolinta suma. Tai būtų prieš 
krikščioniškąją meilę1')

Žmonės, kurie nesilaikė šių 
taisyklių, buvo skaudžiai bau
džiami. Pavyzdžiui tie, kurie 
skolino, imdami procentą nebu
vo prileidžiami prie šv. sakra
mentų bei nelaidojami iš Baž
nyčios. Buvo draudžiama jiems 
išnuomot nuosavybes. Jų pasku
tiniai testamentai nebuvo pri
pažįstami.*")

Reformacijos laikotarpis'■)
Su besikeičiančiom ekonomi

nėm sąlygom vyko rimtas ban
dymas Bažnyčios ekonominę po
ziciją sumoderninti, tačiau vy
raująs konservatizmas tų pa
stangų rezultatus suvėlindavo. 
Penkioliktame šimtmetyje šv. 
Antoninas, kylantis teologas, 
stengėsi Bažnyčios mintijimą 
ekonomijoje pritaikyti naujie
siems laikams. Bet tada prasi
dėjo reformacija.

Reformacijos laikotarpyje 
Bažnyčios pagrindinis rūpestis 
buvo išsilaikyti. Ji rūpinosi gry
nai dvasinėmis problemomis, ne 
krikščionių principų pritaikymu 
grynai pasaulietiškose srityse. 
Rezultate -n- ekonominis min
čių rėtis buvo perimtas dviejų 
kraštutinumų: kapitalizmo ir 
socializmo.

Atbundantis socialinis 
katalikiškumas

Po kelių šimtmečių tylos (Re
formacijos problemoms spręs
ti), Bažnyčia čia sugrįžo ekono- 
minėn sferon. Dabar priėjimas 
buvo skirtingas. Moralės dės
niai buvo taikomi visuomenės 
paskirčiai ir struktūrai. Buvo 
pabrėžiama bendruomeninis tei
singumas.18) Ekonominės siste
mos, kurios verčia žmogų pa
švęsti visą energiją ir mintis 
pragyvenimui užsidirbti, tuo 
stabdydamos žmogų dvasinių 
reikalavimų vykdymuos, buvo 
pasmerktos.19)

Ankstyviausias pasipriešini
mas vyraujančiam ekonominiam 
galvojimui buvo dviejų vokiečių 
ekonomistų: Adam Mueller
(1779—1829) ir Franz Von Be- 
ader (1765—1841). Jie prieši
nosi Adam Smith individualiz
mui ir aukštino viduramžių or
ganinę visuomenę.-") Juos sekė 
vyskupas Emmanuel Von Ket- 
teler, kuris pabrėžė, kad Bažny
čios gynimas privačios nuosavy
bės nereiškia pasisakymo už tos

nuosavybės piktnaudojimą. Jis j bartiniai, žemiškieji rūpesčiai, 
smerkė, kapitalizmą ir socializ-1 Pavyzdžiui, Ji rūpinasi, kad ne- 
mą ir pasisakė už visuomeninę turt ngieji pakiltų iš neturto ir 
(welfare) ekonomiją — didžiau- skurdo į geresnes gyvenimo są-
sias gėris didžiausiam skai
čiui.-1)

Šių asmenų pasisakymai bu
vo pasekti organizuotos masės 
akcija unijų ir kitų bendruuo- 
meninų organizacijų forma for
ma krikščioniškiems ekonomi
niams siekiams įvykdyti. Vo
kiečių katalikų Centro par
tija iškilo, ieškodama le
galaus minimumo užmokes
čio darbininkams, moterų ir 
vaikų samdymo uždraudimo, 
mokesčių rinkimo iš turtingųjų, 
socialinės apdraudos ir t. t.22)

Katalikų socialinis judėjimas 
nesiribojo tik Vokietija. 1841 
Viscomte de Villeneuve - Bar- 
gemount Prancūzijoje siūlė 8 
valandų darbo dieną vaikams, 
atkūrimą darbininkų sąjungų, 
neapmokamą amatų mokymą, 
fabrikų inspekciją higienos rei
kalavimams užtikrinti, uždrau
dimą samdyti vaikus, jaunes
nius kaip 14 metų amžiaus; spe
cialias , darbininkams taupymo 
sistemas. Viscomte de Melun 
po 1848 m. revoliucijos siūlė 
įsteigti ligonines gimdymui, vai
kų darbelius, našlaičių prieglau
das. amatų mokyklas, visuotinį 
mokslinmimą, jaunų darbininkų 
savišalpos sąjungas, pelno dali- 
nimąsi ir senatvės pensijas.21) 
T'krai tai jau būtų nuo lopšio 
iki grabo socialinės apdraudos 
sistema.

1840 m. ir vėliau Jacųues Jo
seph Harwell, apsišvietęs darb
davys, savo fabrikuose prakti
kavo paternalizmą ir įvedė eko
nominę demokratiją; organiza
vo gildąs ir teikė socialinį drau
dimą. Po 1871 De Mun bandė 
atgaivinti gildų mintį Prancū
zijoje ir pravesti įstatymus, re
guliuojančius darbo valandų 
skaičių bei draudžiančius mote
rų ir vaikų samdymą.21)

Enciklikų laikotarpis
Po šimtmečių oficialios tylos 

ekonomijos srityje 1891 m. po
piežius Leonas XIII enciklikoj 
Kerimi Novarum paskelbė ofi
cialią Bažnyčios nuomonę eko
nomijos klausimais. Po jos se
kė popiežiaus Pijaus XI Quadra- 
gesimo Alino 1931 metais ir 
popiežiaus Jono XXIII Mater 
et Magistrą 1961 metais. Šios 
paskutinės dvi daugumoj pra
plečia ir paaiškina mintis, iškel
tas Kertini Nevarnm enciklikoj. 
Todėl ir nuoseklu visų šių en
ciklikų mintis peržvelgti kartu.

Bažnyčiai rūpi ir žmogaus 
materialinė gerovė

Bažnyčiai rūpi ne tik žmonių 
dvasiniai reikalai, bet ir jų da-

| lygas.2 ) Tačiau Bažnyčia pa- 
| brėžia, kad nors ekonomijos ir 
moralės mokslai turi savo at
skirus principus, betgi jie nėra 
visiškai nepriklausomi. Nors 
ekonomijos sritis svarsto gry
nai materialinius dalykus, ta
čiau, kadangi jų paskirtis yra 
tarnauti asmenims ir visuome
nei, jie yra saistomi it mora
lės.2“)

Iš teorijos j praktiką
Palyginus su ankstesniais lai- 

' kais, dabartinė Bažnyčia yra 
pasidarius gan atsargi, spren- 
dž'ant ekonomijos klausimus. 
Todėl ir pabrėžiama, kad perė
jimas iš teorijos į praktiką, ku
ris iš pačios savo prigimties yra 
sunkus, dar labiau pasunkėja, 
mėginant darbais įvykdyti Baž
nyčios socialinį mokslą.27)

Ekonomijoj, kurioj veiklieji 
elementai yra ne tik žmonės, 
bet ir kapitalas, yra nelengva 
nustatyti teises ir pareigas tur
tingųjų ir neturtingųjų, kapita
lo ir darbininkų.28) Dargi sun
kiau pritaikyti objektyvią tiesą 
atskirai situacijai, tai yra, at
rasti doktrininio principo laips
nį ir formą, tinkančius tai at
skirai situacijai.29) Todėl Baž
nyčia pramato, kad, taikant Jos 
soc'alinį mokslą, praktiškai gali 
atsirasti ir atsiranda nuomonių 

I skirtumų, šiuo atveju ji tik pa- 
I brėžia,, kad nėra reikalo išlieti 
j visą energiją, ieškant sprendi
mo, o yra daug protingiau pa- 

' siekti kompromisinio susitarimo 
) ir veikt ten, kur galima.21')

Kelrodžiai turto padalinimui
Turto padalinimas yra ne

lengva problema ne vien tik dėl 
to, kad ekonomijos veiksniai yra 
kapitalas ir darbas, bet dar la
biau todėl, kad yra daugybė na
tūralių ir svarbių skirtumų tarp 
atskirų žmonių, veikiančių toj 

I ekonomijoj. Jie skiriasi savo pa
jėgumu, darbštumu, sveikata, 
stiprumu. Šie skirtumai padaro 
žmones nelygiais ekonominiais 
veikėjais. Tačiau Bažnyčia ne
žiūri į šią situaciją kaip į blo
gybę asmenims ar visuomenei. 
Anaiptol, ši nelygybė tik pade
da kiekvienam lengviau atrast 
savo vietą visuomenėj, kurioj 
būdamas galėtų geriau pasitar
nauti jos labui.111)

Kadangi praktiškai neįmano
ma nustatyti detalias taisykles 
teisingam turto padalinimui at
skirose situacijose, tai tuo Baž
nyčia ir neužsiima. Ji pasitenki
na, nurodydama trejetą pagrin
dinių kelrodžių teisingam turto 
padalinimui:

Jadvyga Paukštienė Kančios Kristus

nuo paties turto vartojimo, ku
ris turi pripažint ir kitų teises 
į to turto naudojimą. Be abejo, 
tai nereiškia, kad turtas, reika
lingas asmeniškiems reikalams, 
turi būti išdalijamas kitiems, 
bet tai reiškia, kad atliekanti 
turto dalis turi būti prieinama 
reikalo prispaustiesiems. Nes 
tie, kurie iš Dieviškosios gausy
bės gavo daugiau materialinių, 
fizinių ar protinių gėrybių, ga
vo jas ne tik savo paties tobu
linimui, bet, kad tuo pačiu pa
dėtų ir kitiems, kaip Dievo Ap
vaizdos įrankiai.10) Tad galima 
pasakyti, kad privati nuosavybė 
yra tvarkoma teisės nuostatų, 
o jos vartojimas yra ribojamas 
artimo meilės pareigos.

Turto krovimas

Nuosavybė įsigyjama dvejo
pai: pasisavinant dalykus, ku
rie dar niekam kitam nepriklau
so ir per darbą.41) Kai žmogus 
imasi apmokamo darbo, jis tai 
daro, kad gautų uždarbį — nuo
savybę — kurį jis turi teisę ne 
tik gauti, bet ir išleisti kaip no
rįs.42) Jeigu darbininko uždar
bis yra pakankamas išlaikyti 
save ir savo šeimą tinkamoj gy
venimo lygio aukštumoj, protin
gas žmogus ras būdų ir prie
monių santaupai ir turto įsigi
jimui — kas yra natūralu ir 
protinga.13 Be abejo, kad šei
mos tėvas, privalantis išlaikyti 
savo šeimą ir duoti vaikams vi
sa, kas reikalinga apsaugoti 
juos nuo neturto ir skurdo, šio 
pasaulio netikrumo sąlygose tai 
gali daug geriau padaryti, tu
rėdamas vertingą turtą, kurį 
galėtų palikti savo vaikams pa
veldėjimo keliu.'4)

Tie, kurie prisideda prie gė
rybių dauginimo, turi teisę di
dinti ir savo turtą. Tik tai da
rydami, jie turi nepamiršti Die
vo įstatymų ir nepažeisti kitų 
teisių.' ) Kapitalinis turto var
tojimas, sudarantis sąlygas ga
minti reikalingas gėrybes, yra 
dorybė, ypatingai tinkanti mūsų 
laikų reikalavimams,4“) nes tai 
padeda aprūpinti didėjančią

Br. Jaineikienė Angelas Sargas
(stiklas)

1. Turto padalinimas turėtų 
vykti privačios nuosavybės ri
bose.

2. Turto padalinimas turi at
sižvelgti į bendrąjį visuomenės 
gėrį.

3. Turto padalinime kiekvie
nas turi gauti teisiškai jam pri
klausančią gėrybių dalį.32)

Privati niiosavyliė

Yra sakoma, kad Dievas ati
davė šią žemę žmonijos naudo
jimui. Nors Dievas atidavė že
mę žmonijai bendrai ir jokia jos 
dalis nebuvo paskirta atskiram 
žmogui, tačiau tai nepaneigia 
atskirų žmonių teisės nuosavy
bėn. Žemė apsčiai pagamina da
lykų, reikalingų žmogaus gyvy
bės išlaikymui bei jo gerbūviui, 
bet tik tuomet, kai žmogus įde
da savo darbą ir pastangas. To
dėl natūralu, kad jo pastangų 
šdava priklausytų jam. Iš to ■ 

seka, kad privačios nuosavybės į 
ribos buvo paliktos žmogaus 
darbštumui ir žmonių bendruo- I 
menėms nustatyti.13)

Žmogaus pasireiškimui reika-, 
I nga laisvė. Bet tik “...privati
nėje nuosavybėje laisvės pasi
reiškimas randa garantiją ir pa
skatinimą”. “) Todėl iškyla klau 
simas, ar yra teisu, kad kitas 
naudotųsi žmogaus darbo ir 
prakaito vaisiais? Teisėje dar
bo vaisiai priklauso tam, kuris 
dirbo juos pagaminti.83)

Taigi teisė į privačią nuosa
vybę yra natūrali teisė, o ne 
žmonių suteikta teisė. Tad net 
valstybė neturi teisės privačią 
nuosavybę panaikinti, o gali tik 
reguliuoti jos naudojimą bend
ram visuomenės interesui.30)

Medžiaginės gėry bės nėra 
blogybė

Nors kartais taip išsireiškia
mą, tačiau nėra priešingumo 
tarp žmogaus dvasinio tobulu
mo ir jo veiklaus sąlyčio su ap
linkos pasauliu. Žmogus ne tik 
nesuniekina savo žmogiškosios 
ir tikinčiosios būtybės orumo, 
nepasitraukdamas nuo žemiškos 
veiklos, bet gali net tobulėti, to
kiai veiklai atsidėdamas, nes 
“visiškai atitinka Dievo Apvaiz
dos planą, kad žmogus vysty
tųsi ir tobulėtų kasdieniniu dar
bu, kuris beveik visiems žmo
nėms yra žemiškos prigim
ties.1'7) Bažnyčia visuomet mo
kė ir tebemoko, kad materiali
nės gėrybės vertė yra kaip prie
monės aukštesniam tikslui efek
tyviau siekti: lengvinti ir ska
tinti žmogų tobulėti gamtinėje 
ir antgamtinėje srityje.38)

Amžinosios laimės atžvilgiu 
visai nesudaro skirtumo, ar 
žmogus turi kiek pinigų ir kitų 
daiktinių gėrybių. Vienintelis, 
svarbos turįs reikalas yra, kad 
šios gėrybės būtų teisingai var
tojamos.19) Gi pagrindinė ir ge
riausia taisyklė turto vartojime 
yra ši: skirti teisę į privačią 
nuosavybę, kuri yra teisėta ir 
reikalinga žmogaus gyvenime, 
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žmonių masę jiems reikalingais 
dalykais.

Turtas, privačios nuosavybės 
formoje, tuiėtų būti kuo labiau 
paskleistas. Tai turėtų būti 
įvykdyta, sudarant sąlygas žmo
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vėse.47)
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ttUmlaUa tik naltasu 

buvo pereita į skatinimą pasa
linti neturtą, kelti žmonių ger
būvį, laisvinant juos dvasiniam 
tobulėjimui, Aplamai, šimtmečių 
bėgyje Bažnyčia rodė gan aiš
kų vientisumą savo pažiūrose:

1. Visuomet statė Dievo ir Jo 
įstatymų pirmumą visatoje.

2. Laikė Dievo noru, kad eko
nominė sistema tarnautų žmo
gaus medžiaginiams reikalavi
mams, duodama jam laiko ir 
energijos svarbesniesiems gyve
nimo reikalavimams.

3. Ir pagaliau, kad teisė, tei
singumas ir bendro gėrio rei
kalavimai turi pirmauti politinė
je ir ekonominėje sferoje.

(Nukelta į 5 psl.)

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 West 71 st Street 
Specialybė — vidaus Ilgos 

(71-os ir Campbell Avė., kampas) 
Vai. kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. t

Šešt. 9 v. r. — 2 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
Vidaus Ilgos

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
10748 S. Michigan, Chicago 28, Iii, 

Telef. ofiso: PUHman 5-076(1 
Namu: BEverly 8-3016

Prlfitn. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt 
1-2 v. p. p. ir treč. uždaryta

Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 025-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1-9 v. p. p.
Išskyrus trečiadieni

Tol. 423-2660

OR. E. RINGUS
rentgenologas

9760 S. Kedzie Avė.
Vai.: pirmad., antrad.. ketvlrtad. Ir 
penktad. 8 v. r iki 9 v. v. Treč. Ir 
__ Šešt 8 v. r. iki 8 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINftS LIGOS 

2745 West 69th Street
Priešais Šv. Kryžiaus Ugrai Ine 

VAU: Plrmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. v 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ii 
kitu laiku Susitarus telefonu:

Telef. REpublie 7-2200

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir * pritaiko akiniu*, 

keičia stiklus ir remtis
4455 S. California Avė., Y A 7-7381
VAL.: 1 v. p. p. Iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; Šeštadieniai* 
nuo 10 v. r. Iki 1 v. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 West 71st St.

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

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

Ofiso tol. REllance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos pirm. Ir ketv. nuo 12 Iki 
2 v. p. p. ir nuo 7- iki 8 v. v.; ant:. 
Ir penkt. nuo 12 Iki 2 v. p. p. Ir 
vakarais pagal sualtarlma.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir cbirurgifa 
Marąuctte Parko ofisas: 2750 WeM 

71 Street, telefonas 925-8206 
Res. tel. VVA 5-3099.

Valandos: 10-—12 v. ir 7—8 v. vale, 
šešt. 10—12 v. ryte.

Kitas ofisas: 4644 South Ashland 
Avė., tel. OL 4-2896

Valandos: 2—6 v. popiet kasdien 
Sekmadieniais Ir trečiadieniais 

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimu.

Of. tel. HE 4-2133. Namu GI 8-6I9S

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Prtlmin8ja ligonius tik Nusitarus 

Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p.
Treč. ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė. AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
VALANDOS: 1 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v. v 

, SeAtadieniaia 1 iki 4 vai.
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect <1-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue

Ofiso vai. kasdien. 6—8 v. v.
Tik svarbiais atsitikimais susitarus

Tel. ofiso Pl< 6-6146, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 West 71st Street
Vai.: 3 iki 4 p. p. ir 7 iki 8 v. v. 

■Treč. ir šeštad. pagal nutarti.



Laiškas iš New Yorko

APIE PARODAS, KURIAS MAČIAU
Pastaruoju laiku mane stebino 

mūsų dailininkų veiklumas New 
Yorke, Chicago j, Clevelande, 
Bostone, Detroite, Los Angeles 
ir dar gal kur kitur. Nemanau, 
kad tai turi ką bendro su mū
sų meno pagerėjimu ar pablo
gėjimu, bet žinau, kad šiuo mo
mentu tai yra lengviausias ko
munikacijos būdas. Ir kodėl 
drauge dar ne... biznis.

Šitas fenomenas, kaip aš jį 
vadinčiau, turi labai papiastą 
išaiškinimą: teplioti yra lengva, 
nuvežti paveikslus ir iškabinti 
kartais pačios organizacijos lai
ko sau garbe, o dailininkui be
lieka tik šypsotis ir krauti kiše
nėn pinigus ir įsikalbėtą ar įkal
bėtą garbę. Mūsų knygos kur 
kas nejaučia tokio lengvo liki
mo rankos. Paveikslą žmogus 
pakabina, nors ir prie baldų, ir 
reikalas baigtas, o knygą, kaip 
nors netyčiomis nupirktą, reikia 
dar ir skaityti.

Yra betgi ir kitas atsakymas. 
Kada lietuviškas raštas čia kas
dien mažiau randa skaitytojų, 
dailės žiūrovų būrys didėja. 
Smalsumas virsta papročiu, o 
paprotys socialine pareiga. Tai 
ypatingai matyti parodos atida
rymo dieną, kada sueina gra
žių panelių, modeliuojančių pas
kutiniąsias Marshallfieldo ma
das. Be to, tokia proga yra ir 
lengva pareiga susitikti su drau j 
gaiš ir, neva prie meno, paple-j 
pėti apie visokius niekus.

Š tas fenomenas nereiškia,; 
kad tikrai mūsų dailininkai 
stengėsi atrasti naują ir gyvą 
komunikacijos būdą. Retas iš! 
jų to ii' ieškojo, nors mūsų kri
tikos klišė virtęs sakinys nuo
lat kartojasi, kad, girdi, “daili
ninkas ieško savęs...” Kuriem 
kelmam jis ten ieškotų ne sa
vęs!

Bet tiek to. Sutikdamas, kad 
dailė yra lengviausias komuni-Į 
kacijos (ir nesusipratimo) bū
das, klestintis šiandien, primin
siu tik, kad ne visados dailinin
kas leidžiasi lengvai komuni- 
kuojamas. Ir dar dažniau — ne 
visada turi pats ką komunikuo- 
ti. Čia nebus klišė, jeigu dar 
kartą pakartosiu, jog valdyti 
gerai spalvas ir nupiešti “gra
žų” paveikslą dar nėra menas. 
Bet dabar neklauskit manęs, 
kas yra menas, ir nekoliokit

STASYS GOŠTAUTAS

manęs, kad neduodu atsakymo 
kaip du kart du yra keturi..

Pastaruoju laiku New Yor 
ke buvo keturios dailės parodos 
(bent tiek aš jų mačiau). Dvi 
jų parapijos salėse: Mikšio ir 
Igno, kito 
galerijose: 
šulo.

dvi — Manhattano 
Kašubienės ir Vie-

keturių mūsų daili- 
nieko bendro. Gal 
rasti tiek ir skirtu-

Tarp šių 
i ninku nėra 
sunku būtų 
mo, nors trys iš jų dirba kaip
geri grafikai. Jeigu vienu būd
vardžiu apibūdinti kiekvieną, 

i tai sakyčiau:
Mikšio — kuklumas, 
Kašubienės — arogantiškumas, 
Viesulo — intelektualumas, 
Igno — paskolintas primityviz
mas.

¥

Žibuntas Mikšys. — Nemažai 
mane sujaudino Mikšio mažy
tė, subtili, humoristinė, nervin
ga linija, niekad pilnai neišsaky
ta, bet pilna sugestijos grafi
ka. Mikšys yra gražios mergai
tės kambarėlio poetas, kur yra formas, buvo šaltos kaip le-

sudėti v s 
n ekniekia . 
princesėm s, 
marionetėm.
iiikš o poetišką nuotaiką be 
didel ų rūpesč.ų, nejauč.ant tra
giško žmogaus likimo. Jo pa
saulis yra toks gražus, toks 
lenvgas, rymantis ant liau
dies dainų balkono. Poeto brai
žinio juokas iš mūsų nevykusio 
gyvenimo yra daugiau literatu^ 
rin ai iliustracinis, negu grynai 
grafinis, kas jj padaro labai 
lengvai prieinamą.

*

va kystės brangūs 
Poetas žaidžia su 
su arlekinais, su 
Jos šoka pagal

Vytautas Ignas Piemenukas (aliejus)

daunė. Savo šiltyje Kašubienės

Albinas Baranauskas

ISTORIŠKUMAS

Praėjusio amžiaus stebėtojams daros šalta.
Graudūs atsisveikinimo žodžiai per miegą:
Kiek žaliavimo, taip rūpestingai šukuoto, nekalto,
Kiek melancholijos traukiniuose ir kiek mezginių užkasė sniegas.

Jie nūn belapiai virš mūsų žilstančių galvų.
Vėjuotose gatvėse
Paskutinė gaida užmirštų dainų
Ir rimstąs šunų lojimas, gūdus kaip vienatvė.

Tačiau saulėleidis dar mūsų. Nors, žinoma, jau ne toksai,
Kaip tada, kai debesius kilodavo geltonas gaisras,
Bet su juo dabar iš tolumos atskamba nedrąsiai
Nuo be priežasties verkimo išskaidrėjęs vaiko balsas.

PAKELĖJ AKMUO

Pakelėj žolėj akmuo. Žvirblių pulkas,
Kaip pilki grumstai, puolė į krūmus.
Vėjas atpučia troškulį ir dulkes,
Šimtmečiais tas pačias, ir tuos pačius molinės priežedos dūmus.

Po kreivai susimėčiusiomis debesų lubomis Dirvonų kalno viršūnė 
Sapnuoja pleškančias pušinių rąstų sienas.
Glostančios veiksmažodžių galūnės
Atplasnoja iš vakarų per žeme kvepiančias linienas.

Pakelėje akmuo. Basos kojos,
Vos liesdamos žolę, bėga j šaltą kapą.
Debesiai vis ties tuo kalnu sustoja,
Ant akmens nukrinta skroblo raudonas, pakąstas lapas.

DAR KOL KAS NE

Dar kol kas ne apsilapojimas, ne šiltas,
Ne linguojąs, ne tankiai iš visų pusių paslėptas.
Kalnas vidudienio apviltas.
Akmuo pušų spygliais apkreiktas.

Tokie vis iš reto iš tolo pagalvojimai,
Neieškotas, nedrįstas, užmirštas,
Kaip nuotakos be nuotaikos bergždi spėliojimai.
Sunkiai, oi sfinkiai kalasi prieš saulę sakuotas lukštas.

Žmogaus problema mūsų me- 
darbai buvo originalūs. Bandy- j ne yra dar labai skolinga ir nie

kad pilnai neišreikšta tema, ku
rią kaip tik Ignas ir bando pri- 

Į statyti kaimietišku primityviz
mu. Užtai jo paveikslai yra kur 
kas artimesni mūsų liaudies me
nui, negu sentimentalus lietu
viškumas mūsų gamtovaizdinin- 
kų. Jis yra vyriškas ir neme- 

| luotas, bet tik labai maža 
I lėlė to autentiško žmogaus, 
Į rio ieško Ignas.

Jo paskutiniai darbai, čia 
riu mintyje akvareles, krypsta 
į iliustravimą, į lengvą dekora- 
tyvizmą, savo spalvomis ir turi
niu yra “artificial’’ ir negilūs. 
Geri gal būtų mažųjų skaityto
jų knygoms pailiustruoti.

ti išreikšti visą tą spalvotą mo
zaikos ornamentą viena, nežy
mia spalva buvo drąsos ir pa
siryžimo reikalas. Daugiau ne
gu meną, aš vertinu discipliną,

Aleksandra Kašiibienė. —
Kašubienės paroda atidaryta su 
didele prabanga ir gausiu būriu 
intelektualų. Grippi & Waddell 
galerija buvo graži, daili, gal 
net per graži ir per daili.

Kad nors viena mozaika bū-' kuria tie darbai buvo įvykdyti, 
tų suklydus, nulūžus, išsibars- discipliną, kuri suvaržo tiek 
čius, būtų tada buvę taip miela ’ daug talentų. Bet, kaip pati Ka- 
ž urėti. Bet ne, čia buvo visas 
talentas sukrautas į darbštumą, 
į menkumą. Ir pasigedau tos 
šilumos, kuria dvelkia .jausmas 
ir išsilieja emocija.

Tos juodos - pilkos mozaikos, 
kantriai sudėtos į “Kinetic Art”

šubienė prisipažįsta, šitas cik
las yra jau uždaras. Tik neži
nau, ar jau tikrai pilnai išsaky-i 
tas, bet dabar ji jaučia spalvos 
reikalingumą, spalvos, kurios Į 
dailininkė buvo atsisakiusi dis
ciplinos dėlei.

da-
ku-

tu-

Žibu ntas Mikšys Raižinys

*

Vytantas Ignas. — Ignas su
ruošė grynai komercinę paro
dą. Ir jis pats to neslepia. Be 
plano, be kūrybinės asmenybės, 
be atrankos. Viskas, kas buvo 
neparduota trejų (ar ilgiau) 
metų bėgyje, tilpo Maspetho 
parapijos salėje, labai nedėkin
goje meno objektij išdėstymui.

Tarp senų darbų visad nau
jas atiodė: “Piemenukas” (alie
jus), poetiškai primityvus, išau
gęs tiesiog iš žemės, lyrinis sim
bolis. giliai smingąs į sielą. Ne
mažiau veltos, bet gal ne tiek 
gilios, kelios Igno “Žvejų” ver
sijos. Jose žmogus praranda 
savo asmenybę ir yra tik bejė
gis gamtos reiškinių stebėto
jas. Šitas ne asmeniškas, bet 
labai žmogiškas ir nužmogintas 
žmogus, besikartojąs Igno dar
buose (grafikoj, akvarelėse ir 
aliejėuose) gali kartais virsti 
kliše, jeigu dailininkas neras 
atsinaujinimo kasdien atsinau
jinančiame žmoguje.

¥

Romas Viesulas. — Jeigu in
telektas galėtų dainuoti (inte
lektas niekad nedainuoja, sako 
poetą ), tai Viesulo intelektua
liniai darbai dainuotų. Ir čia 
nėra juokas. Nes paskutiniuoju 
metu Romoje Viesulas bandė 
kaip tik išgauti poetišką dainą 
savo litografijose.

IBM galerijoj tarp “Contem- 
porary American Prints” tilpo 
ir trys Viesulo “Notės” albu
mo litografijos. Šitam albumui 
V esulas gavo muzikalinį skrip- 
tą, kurių, deja, nesu pats gir
dėjęs, bet kuris čia turi atverti 
jo grafikos prasmę ir mintį. 
Reikėtų daug fantazijos teigti, 
kad Viesulo grafika dainuoja. 
Bet aš manau, kad spalva vis 
dėlto turi tam tikrą muz’kalinį 
toną, kurį tik labai subtilūs žiū
rovai gali pagauti. Aš nesu iš 
tų subtiliųjų. Ir, tur būt, paro-

SMĖLYJE VEŽIMŲ

Smėlyje vežimų vėžės, už durų pianinas,
Į pietus sausos pakrantės nuganytos:
Ant tuščio kelio murkso kelios suskirdusios pastoges Alksninės; 
Telefono vielos, ir vielos juodoje, it karstas, dėžėje uždarytos.

Pasistiebdama geria rasomis kvepiantį noktumą žolė.

Alksninė žydi po medžiais, kaip gėlė.

Rečiais, statumomis vienkinkis vežimėlis 
Tamsiaveidžio, tylaus, su liaunais, kaip karklas, pirštais, 
Kurie užžiebė, kaip žvakę, pianiną ir apdulkėjusias šakas nuo 

Alksninės nukėlė,
Tam, kad mes nors iš tolo, nors pavėjui, tam, kad mes jau

niekad neužmiršt ome.

doje nieko negirdėjau, bet man poezijos pluošto, pilno iliuzijos, 
jo spalvos dainavo visai kita ramumo, grožio...
prasme. Tiesa, Viesulo emoci- Bet apie Viesulo darbus aš 
ja yra labai apšarvuota inte- \ nedrįsčiau šiandien kalbėti gi- 
lektualniu darbštumu ir giliu | liau ir plačiau, kol neturėsiu 
mąstymu, bet aš, emocijos pa- i progos daug daug laiko pra- 
gautas, negaliu jame nematyti! leisti jo darbų akivaizdoje.

VALERIJONAS JAKAS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Atviras langas karo pabėgėliams
Naujųjų laikų įžymybė yra 1959 m. sta

tytas 358 pėdų aukščio paminklas su Kris
taus Karaliaus statula pietinėje Tagus upės 
pusėje, ant kalnelio, laiminančia miestą. Sta
tulos papėdėje yra įrengta koplyčia.

Statula panaši į Kristaus Atpirkėjo sta
tulą Rio de Janeiro mieste Brazilijoje, bet 
anoji daug įspūdingesnė, nes pastatyta jau 
ne kalnelio, bet kalno viršūnėje.

Lisabonos Kristaus Karaliaus pamink
las pastatytas kaip padėkos simbolis už ap
saugą nuo Antro pasaulinio karo, Portuga
lijos nepalietusio. Karo metu Portugalija 
buvo neutrali, kai beveik visa Europa ka
riavo, todėl ji buvo kaip atviras langas vi
siems karo ir politiniams pabėgėliams. Be
veik 1 milijonas pabėgėlių per Lisabonos 
uostą galėjo išplaukti nuo karo ir politinių 
persekiojimų į Afriką ar Pietų Ameriką.

Kavinės perpildytos tik vyrais

Tur būt, kiekvienas Europos miestas tu
ri savo specifinį kvapą. Nors Lisabonoje 
jauti jūros vėjo kvapą, bet jį vis dėlto nu
stelbia kavos kvapas. Lisabonoje kaip tik 
gyvena didžiausi kavos vartotojai Europo
je. Jau kai vos pradeda temti, lisaboniečiai 
skuba į Chiado miesto dalies kavines ir res
toranus. Tik turistai pasirenka spalvuoto
mis staltiesėmis padengtus staliukus, išsta
tytus prie šaligatvių. Patys portugalai mėgs

ta pritemdytas kavines. Vienoje kavinėje 
susirenka poetai, kitoje žurnalistai, trečio
je sportininkai, kur jie prasėdi ištisas va
landas, skaitydami laikraščius, kalbėdami, 
diskutuodami, o burnai pradžiūvus, užge
ria kavos, kurios galima gauti labai įvairiai 
paruoštos. Vieni geria iš puoduko, kiti iš 
stiklinės su visokiais pavadinimais, kaip bi- 
ca, carioca, garoto, galao ir kt.

Stebėtina, kad kavinėse tik vyrai, nesi
mato nei žmonų, nei draugių. Moterys Por
tugalijoje turi teisę balsuoti ir dirbti, bet 
kažkodėl neišdrįsta paskaidrinti niūrios vy
rų kompanijos, kurie, atrodo, yra susirinkę 
ne į malonų laiko praleidimą, bet į tarny-

Energingos Lisabonos varines

binę konferenciją. O, gal būt čia yra dar 
tęsinys maurų tradicijos, kurioje moterys 
privalo pasilikti izoliuotame namų gyvenime.

Bet yra viena sritis, kur portugalės mo
terys puikiai pasireiškia. Jos yra nuosta
biausios žuvų pardavėjos. Jas galima pa
matyti Lisabonos Alfamoje ar Cais do Sod- 
re prie Tagus upės žvejų uosto. Žvejams 
grįžus iš jūros, jeigu jie pargabena laimikį, 
tai žuvis yra parduodama iš varžytinių. Žu
vies pirklys turi energingas, sąmojingas 
pardavėjas - varinas, kurios sudeda mėlynai 
sidabrines žuvis eilėmis į krepšius, užkelia 
ant galvos ir visą naštą prilaikydamos ran
ka, instinktyviai balansuodamos, pėsčiomis 
pasipila akmenuotais šaligatviais ir siūlo 
žuvį pirkėjams, eidamos nuo durų prie durų.

Portugalijos Versalis, Arkadija ir 
“pažadėta žemė” ištremtiems karaliams

Už kelių mylių nuo Lisabonos yra 18 a. 
rokoko rožinės spalvos Queluz karališki rū
mai, pastatyti pilkame, neįdomiame gamto
vaizdyje. Per pilietinius karus dažnai jie bū
davo apgriaunami, bet vėl visada atstato
mi, dar ir dabar naudojami oficialiems pri
ėmimams, tur būt, vieni iš mažiausių kara
liškų rūmų Europoje, bet, žinovų teigimu, 
vieni iš jaukiausių. Rūmai stovi kaip “mie
ganti gražuolė”, papuošta gėlynais, žoly
nais, fontanais, rokoko statulomis ir tven
kiniais, išpuoštais keramiškomis plytelėmis. 
Kartais tie rūmai yra dar vadinami ir Por
tugalijos Versaliu.

*
Netoli, aukštų kalnų papėdėje yra isto

rinė Sintra. Tai medžiuose paskendęs, kve
piantis, gėlynais išpuoštas ramus miestelis, 
rodos, dar nepritampąs prie šių dienų gy
venimo, ir jame gali pasijusti kaip Arkadi
joje. Sintra nuo senų laikų yra pamėgta bri
tų poetų ir menininkų.

Kalnai sulaiko iš jūros lietingus debe

sis, ir lietus dažnai vilgina apylinkes, todėl 
čia vešliai auga įvairūs medžiai ir krūmai ir 
net kai kurie JAV medžiai ir žymusis Kali
fornijos raudonmedis. Ypatingai dideli pa
parčiai. Visur keliai apsodinti berželiais. 
Matyti ir vynuogynų. Pastelinės spalvos na
mai su raudonais ar rudais stogais labai de
rinasi prie žalios aplinkos. Virš vienos kal
no viršūnės stūkso 8 amž. maurų statytos 
tvirtovės griuvėsiai.

Taip pat mamų statyti ir viduramžiais 
perstatyti karališki rūmai su dideliais puoš
niais kambariais, šie rūmai yra surišti su 
kiekvieno Portugalijos karaliaus istorija. 
Prie rūmų yra dar užsilikę maurų stiliaus, 
platūs, kūgio pavidalo, virtuvės kaminai. Ne

tiek įspūdingi čia rūmų didžiuliai kambariai, 
kiek terasos su fontanais ir balkonais.

Trečia Sintros fantastiška Peną pilis jau 
yra 19 amž. pabaigoje statyta ir, atrodo, 
lyg ji būtų parvežta ir Kalifornijos Disney- 
land. Jaunas vokietis princas Ferdinando, 
karalienės Marijos II vyras, pasikvietęs vo
kietį architektą, su juo kartu suplanavo pi
lį iš įvairių architektūrinių stilių ir sulipdė 
pilį iš geltonų kupolų, bokštų, apsauginių 
vartų ir storų sienų. Į pilį veda vingiuotas 
kelias per parką, žolynus ir gėlynus. Viduje 
daug gražių baldų ir dideli porcelano rinki
niai. Šioje pilyje iki 1910 m. gyveno pasku
tinis Portugalijos karalius Manuelis II su

(Nukelta į 4 psl.)

Sintros Peną pilis



THORNTON 
WILDER 
LIETUVIŠKOJE 
SCENOJE

Pulitzerio laimėtoją 
Bostone pasitinkant

Jaunimo metų įtakoje Bosto
ne susiorganizavo Modernaus 
teatro grupė, susidedanti, su 
mažomis išimtimis, vien tik iš 
jaunimo atstovų. Jiems vado
vauja Beatričė Kleizaitė - Her
be lienė.

Grupę savo pirmajam pasta
tymui pasirinko žymaus ameri
kiečių autoriaus Thornton Wil- 
der veikalą “Mūsų miestelis”, 
apdovanotą Pulitzerio premija 
plačiai ir su dideliu pasisekimu 
statomą Europos ir Amerikos 
scendse. Veikalo universalumas, 
jo paprastumas ir drauge gili 
tnintis, o taipgi ir lietuviškajai 
publikai mažiau įprastas sceni
nis ■ stilius, paskatino Bostono 
Modernaus teatro grupę šį vei
kalą pristatyti ir lietuviškajai 
publikai.

Pastaraisiais amžiais teatras 
buvo atėmęs žiūrovui vaizduo
tės galią, pateikdamas jam jau 
pagamintą maistą — “‘gyveni
mo gabalėlį”, lygiai tokį, koks 
jis tikrovėje yra. Jau nekalbant 
apie dekoracijas, scenon būdavo 
įvedami net gyvuliai bei paukš
čiai, gi žymusis rež. D. Belasco 
savo pastatymuose reikalauda
vo tokio natūralumo, kad net 
scenoje naudojamos kėdės tu
rėjo būti aptrauktos tikrais vo
ratinkliais. Visas tas realias gy
venimo scenas šiandien gali pui
kiai pateikti filmas, gi teatrui 
privaloma kur kas vaizdinges- 
nis ir meniškesnis būdas, negu 
trijų sienų iliuzija. Ir “Mūsų 
miestelio” autorius kaip tik tokį 
būdą kūrybingai pademonstruo
ja. Pasaulis nesiriboja trimis 
sienomis, tuo pačiu ir “Mūsų 
miestelis” sienų neturi. Šiame 
veikale autorius kaip tik išeina 
protestuoti prieš realistinį, ypač 
barokiškąjį teatrą. Jis atmeta, 
taip vadinamą “gyveniino gaba
lėlį”. Teatras yra pasaulis, sie
kiąs neribotos tiesos, gi dekora
cijos veikalą suvaržo, pastatyda- 
danios jį į tam tikras laiko ir

Bostono lietuvių Modernaus teatro grupė repetuoja amerikiečio Thornton Wilder “Mūsų miestelį”. Iš 
kairės į dešinę: Kazys Karūnas, Norbertas Lingertas, Inga Daukantaitė ir Nijolė Vaičaitytė. Spektaklio 
premjera balandžio 30 d.

vietos rėmus. Senovės graikų ar 
kiniečių klasikinės dramos liudi
ja, jog tam, kad žiūrovai pati
kėtų generaline tiesa, nėra rei
kalingas scenovaizdis ar kitos 
dekoracijos. Teatras remiasi 
žiūrovų vaizduote. Visi žino, jog 
scenoje vyksta ne tikras, bet 
pretenzijos gyvenimas. Bet no
rėdami tuo patikėti, žiūrovai tu
ri priimti tam tikras konvenci
jas, kurios yra ne kas kita, kaip 
bendrai priimtas susitarimas, 
pasikliaujant neteisybe. Senovės 
graikai savuosius veikalus sta
tydavo milžiniškuose amfiteat
ruose. Aktoriai tenai nešiojo pa
aukštintus apavus (kothornos) 
ir kaukes. Jie kalbėdavo, kiek 
galima, garsiau, kad net ir to
liausia sėdįs žiūrovas galėdavo 
girdėti. Tam reikalui aktorių 
veidus pridengusių kaukių bur
nos angoj buvo įtaisyti net sa
votiški magnefonai. Net ir dė
vimą drabužių spalva jau nusa
kydavo veikėjo kilmę bei socia
linę jo padėtį. Visa tai buvo 
naudojama, nes žiūrovai jau bu
vo priėmę tam tikras įprastas 
priemones bei formas.

“Mūsų miestelio” autorius 
taipgi neperša jokių dekoracijų, 
jokio scenovaizdžio ar spalvų. 
Jis duoda vien kūrėjo žodžius, 
kuriuos žiūrovui pateikia akto
riai ir visą veikalą jungiąs sce
nos vedėjas (Jurgis Jašinskas), 
kuris tiesioginiai žiūrovams pri
stato gyvenimą scenoje ir, kaip 

graikų teatre choras, jis savo 
frazėmis akompanuoja rodo
miems įvykiams, pats įsijungia 
į juos bei atstovauja autoriaus 
balsą. Greta techniškų funkcijų 
jis taipgi parodo miestelio dva
sią, parinkdamas scenas, ku
riomis pademonstruoją už jų 
paslėptas idėjas.

Veiksmas čia vyksta mažame 
New Hampshire miestelyje. Pa
rodytas kasdieninis miestelio 
gyvenimas bei pagrindinių vei
kėjų Jurgio (Norbertas Linger- 
tas) ir Emilijos (Nijolė Garlai- 
tė - Žygienė) įsiterpimas jo 
slinktin. Pačioje pradžioje sce
nos vedėjas pasako, jog čia bus 
tik scenos veikalas, nurodo ne
regimą scenovaizdį, kurį pama
tyti palikta pačių žiūrovų vaiz
duotei. Taipgi vedėjas praneša, 
kad tai čia yra visas gyvenimas, 
o ne vien tik paskirų žmonių iš
gyvenimai. Žmonės, laikas ir 
vieta yra: “Visi, visur ir visuo
met”. Net ir duodamas mieste
lio apžvalgą, vedėjas (galėtume 
jį vadinti ir pranešėju) nesilai
ko nustatyto laiko ribų, bet nau
doja praeities, dabarties ir atei
ties laikus tuo pačiu metu. Taip 
veikalas scenoje virsta dabarti
mi, apimančia visus laikus — 
veiksmas tampa veiksmu am
žinybėje.

Antrasis veiksmas rišasi su 
meile ir vedybomis. Gi trečiaja
me vedėjas nuveda žiūrovus į 
netoliese už miestelio esantį 

kalnelį, kur į mirusiųjų gretas 
įsijungia ir jaunamartė Emilija.

Autorius mirusius vaizduoja 
labai nekasdieniškai. Jie čia kal
ba ir gali vėl pasaulin sugrįžti, 
kaip ir Emilija, kad vėl savo gy
venimą iš naujo pergyventų. 
Bet tie, kurie grįžo, atrado, jog 
ne vien iš naujo gyvena, bet jau 
ir save gyvenančius mato. Jie 
mato aklume ir ignorancijoj pa
skendusius žmones, paskendu
sius nepabaigiamuos, kasdieni- 
niuos darbuos ir nepaskiriančius 
nė trumpos valandėlės pažvelg
ti ir įvertinti visiems gyvenimo 
pateiktiems nuostabiai puikiems 
dalykams. Kuomet mirusieji jau 
ilgiau nebegali iškentėti, maty
dami gyvuosius aklai gyvenime 
besiplukiančius, jie grįžta atgal 
į kapinyno kalnelį ir daugiau 
niekuomet nebenori sugrįžti gy
venimam Tik dabar jie pamato, 
kaip patys mažai gyvenimą ver
tino, dabar šitai supranta — 
bet jau per vėlu.

Pomirtinis gyvenimas čia yra 
autoriaus pasirinkta priemonė 
žiūrovams perduoti giliąją vei
kalo mintį. Scenos vedėjas filo
sofuoja, cituodamas poetų žo
džius: “Reikia mylėt gyvenimą, 
kad jį turėtum? ir reikia turėt 
gyvenimą, kad mylėti galėtum”. 
Nesuprantant, nemylint, negali
ma ir gyvenimo įvertinti. To
kia scenine visuma autorius lei
džia žiūrovams suprasti, jog 
gyvenimas yra prasmingas, ir 

žmogus turėtų tai matyti ii*' 
įvertinti dar gyvas būdamas. 
Autorius sako, kad “Mūsų mies
telis” tai nėra “gyvenimo gaba
lėlis” ar pomirtinio gyvenimo 
spėliojimas (tą elementą jis pa
ėmė iš Dantės “Skaistyklos”), 
bet tai yra bandymas atrasti ir 
parodyti neįkainuojamas verty
bes, kad ir mažiausiuose gyve
nimo įvykėliuose.

“Mūsų miestelis” pirmą kar
tą lietuvių kalba (gavus iš au
toriaus specialią vertimo teisę, 
išverstas pačios režisierės) bus 
pristatytas lietuviškajai publi
kai Bostono lietuviškosios Mo
dernaus teatro grupės balandžio 
mėn. 30 d. 7:30 vai. vak. Lietu
vių piliečių draugijos salėj, So. 
Bostone. Vaidinimą globoja Lie
tuvių bendruomenės Bostono 
skyrius. V. D. R.

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL .JOn .. REMBLAKE - ROCHKES
ARTS L APOTHECARY

3213 W. 63rd Street F 2421 W.63rd Street
Tel. WA 5 - 4787 Tel. HE 4 -1500

DIABETINIS MAISTAS IK GAMINIAI
Mes patelefonuosime jūsų gydytojui.

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. - CA 5-7252

| DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
ORO VĖSINTUVAI - SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

$ Zj $
M O V I N G

J. NAUJOKAITIS
Ilgų metų patyrimas 

Apdraustas perkraustymas 
WA 5-9209 Chicago, Iii.

M current dividend
Paskolos duodamos ilgam laikui, mėnesiniais išsimokė jimais

LOAN ASSOCIATION
£ 4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632
Jį Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir šeštad) 9 v. r. — 4:94 p. p. 

Trečlad. uždaryta; Ketvlrtad. 9 v. r. — Iv. v.
-Y" ■ •’*

BRIGHTON SAVINGS AND

Sąžiningas Patarnavimas 
REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS 

A. & L. INSURANCE AGENCY
AND REALTY
A. LAURAITIS 

4645 S. Ashland Avė., LA 3-8775
(Currency Exchange patalpose)

SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS EXPRESS

MARQUKTTE GILT PABCEL ŠERY.
3 skyriai 

2608 W. 60 St. 
2501 W. 60 St. 
3212 S. Halsted.

SKIP'S Self Service 
LIOUOR STORE 

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202 
APIII1. — BA1.AND2IO 21, 22, 23 ». D.

Chicagoje:
Tel. WA 5.2787
Tel. WA 5-2737
Tel. CA 5.1864

Lietuvių bendrove, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos J Lietuva.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. ir V. Žukauskai.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
GARBAGE DRUMS 

WITH COVERS & HANDLES 
30 ad 50 gal. — Free Delivery 

5757 S. Halsted & 5622 S. Racine 
Tel. 224-4362 434-1113

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
MICHELOB BEER

Case of 24—12 oz. Throw away bottles Case $5-49

NAPOLEON V.R.Q.P. COGNAC Fifth $5-98

CUSENIER THREE STAR COGNAC Fifth $3.98

BISQUIT THREE STAR COGNAC Hfth $5.29

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.8.P. Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH
Dry or Svveet 33 oz. Bottle $1.89

FORBIDDEN FRUIT LIQUEUR Fifth $5-29

COEUR DE FRANCE IMPORTED 
Blackberry, Cherry or Aprieot Liųueur 
Liųueur

Fifth
Fifth

$2-79
$2-79

CANADIAN MIST IMPORTED
Canadian Whisky 3 for $10.00 Fifth $3.39

TUBORG IMPORTED BEER
24 — 10 Oz. Throw Avvay Bottles Case $6-98

3415 So. Litnanica Avenue 
Tel. FRontier 6-1882

PASTELINĖ 
PORTUGALIJA

(Atkelta iš 3 psl.) 
motina. Kai Portugalija tapo respublika, 
karalius su motina išvyko į Angliją, kur jie 
ir mirė tremtyje.

*
Į pietus nuo Sintros pajūryje, lanko pa

vidalo mažoje įlankoje, švelniame Cascais 
peizaže yra žvejų ir jachtų uostas ir kos
mopolitinis kurortas. Čia paplūdimyje mai
šosi žvejai ir vasarotojai. Kai vasarotojai 
rytmetį valgo pusryčius prie modernių vieš
bučių, tai darbštūs žvejai, nežiūrint, koks 
oras, kas rytą krauna tinklus ir spalvingais 
laiveliais leidžiasi į jūrą.

Kairėje 17 amž. buvusi tvirtovė yra ofi
ciali Portugalijos prezidento vasaros rezi
dencija.

*

Į vakarus nuo Lisabonos, tarp Europos 
daugiausiai į vakarus nukrypusio iškyšulio 
Cabo da Roca, tęsiasi Portugalijos 15 mylių 
ilgumo “saulės pajūris”. Visą laiką kelias 
vingiuojasi prie pajūrio pro švaraus smėlio 
paplūdimius, uolėtas įlankėles. Pagaliau pa
tenki į turtingųjų kurortą Estoril, turintį 
neblogą paplūdimį, kuriame maudomasi iki 
lapkričio mėn., bet palmės žaliuoja ir per 
visą žiemą. Estoril išgarsėjo tik prieš ko
kius 35 m. Dabar jis jau apstatytas praban
giais viešbučiais ir vilomis. Ši vietovė yra 
“pažadėta žemė” visoms ištremtoms karališ
koms šeimoms. Čia jie sau ramiai gyvena, 
besiklausydami jūros ošimo. Tarptautinia

me casino azartinių lošimų rezultatai yra 
skelbiami net 3 kalbomis.

Našlės su amžinu gedulu, tragiška 
karališka meilė ir liepsnojančios 

gotikos šedevras

Nuostabu, kad toks mažas kraštas gali 
atstovauti geografinį pasaulį miniatūroje. 
Kaip pačiuose subtropikiniuose pietuose žie
mą galima maudytis ir tuo pačiu laiku šiau
rėje daugiau kaip 6,500 pėdų aukščio kalnų 
pušynuose galima slidinėti. Ir tas abi vietas 
galima pasiekti per kelias valandas, važiuo
jant iš Lisabonos.

Vieną dieną išvykstu į šiaurinę Estrema- 
durą pamatyti beveik už 100 mylių esantį 
garsų žvejų uostą, gotikos šedevrą Batalha 
ir kitas praeitimi turtingas įžymybes. Ge
ras kelias veda žemumomis, kalvomis, o vė-

Romantiški vėjo malūnai

liau miškais. Matyti daug kamštinių ąžuolų 
giraičių. Kai kur apstu eukaliptų ir kaktu
sų. Ūkininkų sodybos su baltais namais ir, 
kaip visuomet, raudonais ar rudais stogais. 
Kai kurių namų priekis išpuoštas keramiš- 
komis plytelėmis su piešiniais — “azulejos”. 
Prie namų abrikosų, peršikų sodai ir gėlių 
darželiai. Toliau nuo sodybų javų laukai ar 
vynuogynai. Pravažiuoja ūkininkai, pasikin
kę mulus. Vežimai ir pakinktai išmarginti 
taipgi gėlių ornamentais. Kai kur moterys 
skalbia upeliuose baltinius ir neša juos ry
šuliuose ant galvų.

Ant kalnelių romantiški vėjo malūnai, 
prieš kuriuos portugalai ne “kovoja”, bet 
jie ūkininkams suka girnas. Kai vėjo kryp
tis pasikeičia, tai švilpynės įspėja netoli lau
kuose dirbantį ūkininką, kad jau reikia pa
keisti sparnų kryptį.

*

Po kelių valandų kelionės esame jau žve
jų uoste ir vasarvietėje Nazare, kuriame 
gyvena, kaip jie patys sakosi, finikiečių 
tamsios odos ir tamsių plaukų ainiai, kurie 
kadaise yra kolonizavę šį pajūrį. Ir Nazare 
atrodo taip pat, kaip Afrikos miestelis, su 
vienodais žemais baltais namais, be įpras
tų aukštų stogų, apytuštėmis gatvėmis, ku
rios vasarą užsipildo atvykstančiais vasaro
tojais. Visas Nazare gyvenimas verda pajū
ryje. Ilgame smėlėtame pajūrio krante su
statyti spalvingi žvejų laivai, prieš saulę 
džiūsta žvejų tinklai. Putojančios baltos ban
gos atsidaužia į krantą visu smarkumu. Pa
plūdimyje vaikšto basos moterys ir vaikai, 
kurie aprengti kaip suaugę. Sakoma, kad 
apsaugai nuo žvarbių jūros vėjų tos basos 
moterys dėvi septynis apatinius, kurie blaš
kosi apie jų rudas kojas. Jų žingsniai, atro
do, siūbuoja. Moterys padeda sunkiai dir

bantiems žvejams surūšiuoti žuvis, sūdo ar 
jas džiovina ant žėglių. O kai atvyksta 
sunkvežimiai iš Lisabonos supirkti vyrų pa
gautą laimikį, tai moterims čia tikras dar
bymetis. Jos skubiai uždeda iki 60 svarų 
dėžes su blizgančiomis žuvimis ant galvų, 
rankomis prilaikydamos naštą, aukštai iš
keltomis galvomis, atrodo, abejingai, be jo
kių sunkumų, suneša dėžes į gatvėje sto
vintį sunkvežimį. Be to, iškilmingesnėmis 
progomis kartu su vyrais tautiniuose rū
buose puikiai sušoka įvairius tautinius šo
kius.

Nelengvas gyvenimas ir žvejams, kurie 
apsisaugoti nuo vėjų dėvi vilnonius languo
tus marškinius ir kelnes. Ypatingai origina-

Nazare žvejai prie tinklų

lios jų kepurės, kurios panašios į išverstą 
vilnonę kojinę. Pasitaiko, kad žvejai, išplau
kę sardinių žvejoti, kilus audrai, nuskęsta 
jūroje. Pajūryje gyvena daug našlių, nešio
jančių gedulą. Jas lengva atpažinti, nes dė
vi iki kulnų ilgumo juodas skaras. Vietinės 
tradicijos neleidžia joms antrą kartą tekėti. 
Kai jų vyrai ar sužieduotiniai išvyksta žve
joti, tai moterys budi pakrantėje neramios 
it apmirusios ir laukia grįžtančių laivų pa
sirodant horizonte. Šių laikų portugalų po
etas F. Pessoa savo kūrinyje "O, jūra sū
rioji!” sako:

...kiek druskos pas tave patenka iš 
Portugalijos ašarų!..

kiek motinų pravirkdė!...
kiek merginų liko neištekėjusių, 
kad taptum mūsų, o, jūra.

*

Už kelių mylių privažiuojame gėlėse pa
skendusią ir žymų keramikos centrą —r ro
mantišką Alcobacą, kurią dominuoja di
džiausio Portugalijos vienuolyno bažnyčios 
du bokštai. Vienuolynas pastatytas 12 amž. 
prisiminti pergalei, atsikračius maurų oku
pacijos. Dabar dalis vienuolyno yra naudo
jama mokyklai.

Įėjus į bažnyčios vidų, prie kuklaus al
toriaus pamatai du karstus - mauzoliejus. 
Pasirodo, kad tie karstai liudija tragišką 
karališką meilę. Pasakojama, kad našlys 
princas Dom Pedro slaptai mylėjo ir slap
tai vedė karališkų rūmų damą, gražiąją is
panę įneš de Castro. Tėvas buvo priešingas 
sūnaus ryšiams su svetimšale. Vieną kartą 
jis, pasinaudojęs sūnaus išvykimu iš rūmų, 
pasamdė žudikus, kurie gražiajai ispanei 
perpjovė gerklę. Grįžęs sūnus savo mylimo
sios mirtį pergyveno tragiškai. Po tėvo mir-



KERTINE PARAŠTE

(Atkelta iš 1 psl.) 
mas. Tai yra lietuviško reika
lo pristatymas ne kokiu nors 
pigiu, trumpai žybtelėjusiu 
efektu eiliniam ininios žmo
gui, bet intelektualiai reik
lioms, pasaulio raidą vairuo
jančioms smegenims. Ir šia 
prasme “Lituanus” negali bū
ti tik vienetių ar kelerių metų 
reiškinys. Jis turi būti bėgi
mas ilgomis distancijomis. O 
ar nepritruks kvapo? Atsaky
mas pareina jau nuo kiekvieno 
mūsų ir nuo pinigingųjų mūsų 
institucijų.

Jaunimo metų, rėmuose ba
landžio mėnuo yra paskelbtas 
spaudos mėnesiu. Pirmaeilis 
rūpestis čia ir turėtų krypti į 
“Lituanus” žurnalo išlaikymą. 
Ta proga visa laisvojo pasau
lio lietuvija turėtų jautriai ir 
“Lituanus” žurnalo vajų. Nie
kas neturėtų atsisakyti siūlo
mos jo prenumeratos, niekas 
neturėtų drįsti atgalia ranka 
numoti į aukos prašymą žur
nalui paremti.

Mūsų žmonės, po tiek metų 
čia buvimo, pinigų mirtinai jau 
nebestokoja. Ir negalėtume pa
sakyti, kad lietuvis yra šykš
tus. Anaiptol. Kartais turimas 
sumas jis mėgsta gana plačiai 
pašvaistyti, nors ir ne taip bū
tinam, net gana siauram, as
meniškos reprezentacijos rei
kalui. Tačiau mūsų dvasioje vis 
dar yra tam tikro tingaus ap- 
kiautimo, neprisiruošimo. Jeigu 
kokie “‘Lituanus’’ vajininkai 
ateis ir prašys aukos, duosiu, 
bet jeigu asmeniškai niekas ne
užkalbins, tai pats pinigo pa
siųsti taip ir neprisiruošiu, net 
į prisiųstąjį tuo reikalu laišką 
neatsiliepsiu. Va, šita prasme 
visiems mums reikėtų gyvesnio 
įsijudinimo, kad be ypatingų 
raginimų jaustume pareigos 
atlikimo džiaugsmą. Atskirose 
lietuvių kolonijose jau veikia 
“Lituanus” vajaus komitetai. 
Kontaktuokime juos savo pre
numeratomis ( 3 dol. metams) 
ir aukomis. Pagaliau visa tai 
galima nukreipti ir paties žur- 

~so^h?e-barcus’radio”
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 ik! 11 vai. ryto. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:80 ik' 
0:60 vai ryto Vakaisin plrniadlt 
nlals 7 vai vak

VISOS PROGRAMOS 18 W0PA 
1490 MI. AM ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-24’8
Tise South Maplevvuod Avenuą, 

______ Chicago, Illinois. 80«2» ;

nalo adresu: Lituanus, P. O. 
Box 9318, Chicago, IU. 60690.

Žinome, kad įvairiems Jauni
mo metų užmojams įgyvendinti 
mūsų visuomenė yra prašoma 
aukų tam ar kitam reikalui. 
Tačiau jokia kita problema ne
gali nustelbti “Lituanus” leidi
mo būtinybės. Tad ir pasiteisini 
mas, kad aš, ten ir ten jau da
vęs, Lituanus vajų šį kartą ga
liu apeiti, yia tik išsisukinėji
mas. Jau nesame elgetos. Ir 
tie keli doleriai mūsų finansų 
tikrai nesugriaus. Tačiau būtų 
jau tikras griuvimas, jeigu 
Jaunimo metuose jaunosios 
kartos pastangomis išugdytas 
žurnalas dėl mūsų abuojumo 
turėtų atsidurti akligatvy ilgų 
distancijų ryžto pradžioje.

Kai naujas “Lituanus” nu
meris, viršelyje ir tekste pasi
puošęs M. K. Čiurlionio pa
veikslų nuotraukomis, perpil
dytas kultūrine ir politine me
džiaga, šiomis dienomis pasie
kia pasaulio viešumą, būkime 
kiekvienas jo neįkainuojamo 
žygio talkininkais ir savąja 
dalimi. k. b.

Bažnyčios pažiūra ekonomijon
(Atkelta iš 2 psl.)

Visuose laikotarpiuose Bažny
čia pabrėžė, kad žmogus ir žmo
gaus teisės yra aukščiau me
džiaginių tvarinių. Laikotarpiai 
skiriasi tik priėjimo būdu/8) 
V.duramžiuose buvo pabrėžia
ma įstatymo ir teisingumo pir
mavimas — tas, kas yra teisin
ga. Gobušumas buvo pasmerk
tas. Feodalinė sistema, gildos, 
paskolos įstatymai, teisingo 
įkainojimo taisyklės buvo būdas 
ekonominę sistemą laikyti tei
singoj perspektyvoj. Šiandien 
yra labiau pabrėžiama valsty
bės pareiga prižiūrėti, kad eko
nominė sistema tarnautų bend
rajam labui. Individualizmas 
ir diktatūros yra pasmerkta, 
pristatomi socialiniai įstatymai, 
balansuojama teisės ir pareigos 
visuomenei. Visuomet bandoma 
išlaikyti “aukso vidurį’’4’) krikš 
čioniškąja moderacija. Atrody
tų, kad Bažnyčios pareiga ir to
liau turėtų būti nustatymas 
bendrųjų principų, o ne išdirbi- 
mas grynai techniškų detalių. 
Bažnyčios sritis yra nuBtatyti 
siekius, kurių ekonominė sis
tema turėtų bandyti siekti. Bet

šių principų pritaikymas jau 
priklauso nuo individo kasdieni
nio gyvenimo.

1) R. H. Tawney, Religion and 
the Rise of Capitalism, New York; 
19Harcaurt, Bruce, and World, 
Ine. 1952, p. 17. 2) John F. Cro- 
nin, S. S. Econoenic Anai y sis and 
Problema, New

Company,
p. 565. 4)
p. 566. 6)
p. 566. 8)

York: American
1945, p. 565
Ibid., p. 365
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3)
5)
7)
9)

Book 
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p 578. 16) Ibid., p. 579 17) Ibid., 
p. 573 12) Ibid., p. 570. 13) Ibid, 
p. 580-581. 18) Ibid. p. 568-569 
p. 576 14) Ibid., p. 577.15) Ibid., 
19) Ibid., p. 571. 20) Ibid., p. 582 
21) Ibid., p. 583-585. 22) Ibid.. p. 
585. 23) Ibid., p. 582-583. 24) Ibid. 
p. 586-587. 25) “Rerum Novarum 
(Paskelbta popiežiaus Leono XIII, 
1891) Five Great Encyclicals, New 
York: The Paulists Press, 1939, p. 
24.26) “Quadragesimo Anno", (Pa
skelbta popiežiaus Pijaus XI, 
1931 ),On Reconstructkm the So
čiai Order, Chicago, III.: 
Press, 1950, p. 31-32. 27) 
et Magistrą”, (Paskelbta 
žiaus Jono XXIII, 1961).
ir Mokytoja, Chicago III: Lietuviš
kos Knygos Klubas, 1962. p. 66 
28) Rerum Novarum, Op. Cit., p. 
2. 29) “Pacem in Terris”, (Paskelb

ta popiežiaus Jono XXIII, 1963) 
Seven Great Eneyclicals, Glen 
Rock, N. J.: The Pauliat Presą, 
1963, p. 322. 30) Mater et Magist
rą,, op. cit., p. 68. 31) Rerum No- 
varum, Op. Cit., p. 8. 32) Quadra- 
gesimo Anno, op. cit., p. 38-39. 
33) Rerum Novarum, Op. cit., p. 
4 34) Mater et Magistrą, op. Cit., 
p 37. 35) Rerum Novarum. op. cit., 
p. 5. 36) Ibid., p. 23. 37) Mater et 
Magistrą, op cit., p. 71.
38) Ibid, p, 69-70. 39) Rerum No
varum, op cit., p. 10. 40) Ibid., p. 
11. 41) Quadragessimo Anno, op. 
cit, p. 36. 42) Rerum Novarum, op. 
cit., p. 2-3 43) Ibid., p. 22 44) 
Ibid , p. 6 ir Quadragesrmo Anno, 
op. cit., p. 40. 45) Ibid., p. 71. 46) 
Ibid., p 35. 47) Mater et Magistrą, 
op cit., p. 38. 48) Cronin, op cit., 
p 590. 49) Ibid., p. 590-591

atliekamas ne Palangoj ir ne 
Klaipėdoj, o Maskvoj. (E.)

• Virgilijus Noreika, Vilniaus 
operos solistas (lyrinis tenoras) 
yra išsiųstas pasitobulinti į Mi
laną. Dirig. E. Piazza pareng
tas, debiutavo La Scalos ope
ros teatre, Puccini “Madame

Butterfly’’ operoje, Pinkertono 
rolėj. Be to, dainavo keletą G. 
Verdi kūrinių Verdi namuose 
surengtame koncerte.

V. Noreika esąs pakviestas 
dainuoti dar keliuose koncertuo
se Milane, kuriuose dainuosiąs 
ir lietuviškų dainų. (E.)

Outline 
"Mater 
popie- 

Motins

• Palangoj, buv. Tiškevičių 
rūmuose, yra nedidelis gintaro 
muziejus. Po poros metų tam 
muziejui būsią atiduoti visi tie 
rūmai (dabar juos naudoja dai
lininkai). Esą turima tūkstan
čiai gintaro eksponatų, bet sa
ko, kad “be mokslininko, daili- 
lininko ir architekto jie nepra
bils į lankytojus". Tai yra, rei
kia suplanuoti, įrengti, o svar
biausia — prieš tai dar gauti 
Maskvos leidimą įtraukti tuos 
darbus į planą ir biudžetą.

Pažymėtina, kad pramoninis 
gintaro perdirbimas didžiumoj

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA GO S A VINGS
6245 SO. MESTERN AVENUE

AND LOAN ASSOCIATION
TEL: GR 6•7575CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO SAVINOS AND LOAN BENDROVE, viena tarp žy- 
mesniųjų krašto flnanHiniij |HtalKU, aptarnauja šios apyllnkPa 
gyventojui iiuvyzdlngal, saugiai ir pelningai Jau viri 41 me
tus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi
namai, aukšto dividendą. Mes neslveriiame tapti pačia di
džiausia bendrove, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai ir 
teikti pačius geriausius patarnavimus mūsų taupymo Ir sko
bi limo nariams.

Mes liendradarbiaujame su vietinėmis Uetuvlų organizaci
jomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad galėtu pa
siekti geresnių gyveninio sąlygų. Kviečiame visus taupymo tr 
paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo ir skolinimo 
Bendrovę, išaugusią i virš »5:i,500,000.00 turto ištaigą.

JOHN PAKEL, direktorių tarybos
ir bendrovės prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

IIT T W * RAD,° (LIETUVIAI) 
UlnvUI I I.V. Sav DAN LIUTIKAS
NAUJŲ PARDAVIMAS • VARTOJAMŲ TAISYMAS • 
GREITAS natarnavima* • GARANTIJA • KREDITAI 

2412 VVEST 71»t St, CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471-2446

Viską perka pas Lieponj!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MAROUETTE PK, 6211 S. We«t»rn PRup. 8-58T5
Vedėjas J. LDEPONI8

Pirmad ir ketvirtad nuo 9 Iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 Iki 6 
vai rak Sekmadieniai* atdara nuo 12 iki 5 v v.

Insured Family Savings
College Bonus Savings
Christmas Club Savings 
Vacation Club Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
All Types of Insurance

Sėli and redeem U. S. Bonds 
Safety Deposit Boxes 
Free Community Rooms 
for your organization 
meetings. (Free Coffee) 
Cash checks and pay all 
family bills with our special

PATOGIOS VALANDOS:money order checks. 
service charge to members 
U. S. Postai Štampe
Machine Service
We sėli Travelers Checks 
Save-by-mail Kits
Notary Public Service

Two Large Free
Parking Ljts
Free Theatre tickets turo 
Saturdays monthly for your 
children and mothers 
Christmas party with gifts 
to College Bonus Members

MONDAY ..................... 12:00 PJML—8:00 PJf
TUESDAY ....................  9:00 AM.- 4:00 P M.
WEDNESDAY ............. Closed All Day
THURSDAY ................. 9:00 A-M.— 8:00 PJM.
FRIDĄ Y ...................... 9:00 A-M. — 8:00 P-M.
SATURDAY...................9:00 A.M. — 12:30 P.M.

ties, kai jis tapo karalium, pirmiausia at
keršijo jos žudikams, o įneš įsakė išimti iš 
kapo ir pasodinti šalia jo, sosto kėdėje. Tuo
met jis ją karūnavo. Po to iškilmingoje lai
dotuvių procesijoje palaidojo ją vienuolyno 
bažnyčioje, dešinėje altoriaus pusėje. Pats 
jis suprojektavo karstą - mauzoliejų ir už
sakė jį meniškai išpiaustyti iš vieno smil
tainio gabalo. Kiūrėję altoriaus pusėje įren
gė tokį pat karstą ir sau. Dabar jie guli čia 
vienas į kitą kojomis. Karalius galvojo, kad, 
kai pasaulio pabaigoje jie bus pašaukti į 
Amžinąjį teismą, tai jis atsikėlęs, pirmiau

Konkurso keliu išrinktas tipiškas, iš akmenų stu tytas Portugalijos miestelis Monsanto

sia pamatys savo įneš.
Napoleono kareiviai, ieškodami karstuo

se brangenybių, juos apgadino ir kiek pa
kenkė jų meniškumui.

¥

Už kelių mylių nuo Alcobacos sustojo
me prie geriausio gotikos statybos pavyz
džio Portugalijoje.

To pat, tragišką meilę pergyvenusio ka
raliaus sūnus Joao, pasiskelbęs karalium, 
14 amž. nelygioje kovoje, padedamas britų, 
nugalėjo Ispanijos Kastilijos kavaleriją. Rei
kia pažymėti, kad nuo to laiko Portugalijos 

ir D. Britanijos nuoširdi draugystė išsilaikė 
ir iki šių laikų. Tai jau retas istorinis įvykis!

Karalius, atžymėdamas tą pergalę, neto
li mūšio vietos, sukvietęs geriausius savo ir 
užsienio architektus, pastatė liepsnojančios 
gotikos vienuolyną ir bažnyčią. Dėl puikių 
gotiškų ornamentų, kai kurių meno eksper
tų bažnyčia yra vadinama “poema akmeny
je”. Bet viena dalis liko neužbaigta, ir pui
kūs ornamentai dabar yra lietaus skalauja
mi. Net 12-tos dinastijos princų yra prisidė
ję savo lėšomis prie paminklo statybos, o 
keli iš jų net yra palaidoti čia pat koplyčio
je. Jau naujaisiais laikais vienuolyno kapi
tuloje yra įrengtas Pirmo pasaulinio karo 
ir kolonijų karų Nežinomojo kareivio antka
pis, kurį nuolat čia gerbia sargyba.

Per kviečių aukso jūrą

Įdomu buvo susipažinti su Alentejo pro
vincija, kuri užima vieną trečdalį visos Por
tugalijos ploto, važiuojant į Ispaniją. Tai 
daugumoje lyguma — Portugalijos kviečių 
aruodas. Visuomet per šitas lygumas, ku
riose portugalams buvo sunku gintis, sku
bėdavo priešas į Lisaboną. Portugaliją buvo 
užėmę, be maurų, dar keltai, romėnai, vest- 
gotai, ispanai ir prancūzai.

Tame didžiuliame plote, daugiausia ant 
kalvų, matyti stambių ūkių “montes” rezi
dencijos, o aplink jas išmėtyti įvairūs ūkio 
trobesiai ir kumetynai. Kaip už Portugali
jos ribų spaudoje rašoma, kad kumetynuo
se gyvenimo sąlygos ne visuomet yra krikš
čioniškos ir pakankamai žmoniškos, nes tų 
ūkių savininkai dar tęsia patriachalinį žmo
nių traktavimą. Kai kur matyti besiganan- 
č os didelės arklių, bulių ir avių bandos. Jei 
kur kviečiai nebanguoja kaip aukso jūra, 
tai žaliuoja alyvmedžių giraitės. Iš šitų me

džių vaisių daugiausia spaudžiamas provan- 
sinis aliejus. Kur kas daugiau matyti ir 
kamštinių ąžuolų miškų. Iš to ąžuolo žievės 
yra gaunamas, taip vadinamas, korkas, vie
na iš didžiausių Portugalijos eksportuoja
mų prekių.

Gegužės pabaigoje šioje provincijoje jau 
yra vaisiai nunokę. Prasideda viską deginan
ti vasara. Kviečiai iš pilkai žalios spalvos 
virsta auksine spalva. Prasideda kviečių 
pjūtis. Moterys būreliais su pjautuvais ran
kose, pridengusios galvą tamsiomis šiaudi
nėmis skrybėlėmis, o veidą tamsiomis ska
relėmis, iš po kurių matyti tik akys ir no
sis, pasilenkusios piauna kviečius ir riša juos 
į pėdus. Iš tolo darbininkės atrodo kaip var
nos. Kai privažiuoji arčiau, visos tuoj pake

Mirtį primenanti kaulų koplyčia

lia galvas ir rankomis sveikina. Tik mažo
se valstybėse gali pajusti tokią nuoširdžią 
atmosferą. Toks laukų darbininkų apsiren
gimas buvo čia naudojamas maurų ir ber
berų. Nuo tų laikų dar jis vis nepasikeitė. 
Bet dalis šitos provincijos laukų yra nusėta 
uoliena - skalūnu, tai ne visur joje galima 
panaudoti modernesnių ūkininkavimo prie
monių.

Sostinėje Avora be kitų įžymybių yra 
įdomi Sv. Pranciškaus bažnyčios mirtį pri
menanti kaulų koplyčia, kurios kolonos ir 
sienos dekoruotos žmonių kaulais ir kauko
lėmis, o bažnyčios skliautai vien tik kauko
lėmis.

Kuo arčiau Ispanijos sienos, tuo dau
giau matyti dunksančių tvirtovių. Jos sta
tytos apsiginti nuo Ispanijos. Ispanija 17 
amž. net 60 metų buvo okupavusi Portuga
liją. Pasienio miestas Elvas buvo mūru ap
tvertas ir virto tvirtove. Sis slyvų sodų 
miestas nustebino puikiu, su keturgubomis 
arkadomis vandentiekiu. Tai geriausiai iš
silaikęs vandentiekis visoje Portugalijoje.

¥

Jau esame prie Ispanijos sienos. Sudiev, 
Portugalija! Ją turėtų pamatyti kiekvienas, 
kas domisi žmonijos civilizacijos istorija. 
Gal būt, vėliau skaitytojai skaitys mano 
apybraižą apie maurišką Andalūziją, kurios 
praeitis taip pat romantiška ir tragiška, 
kaip ir Portugalijos.

Pabaiga
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LITERATŪRINĖS ĮDOMYBĖS

Nebeskirs šimtų tūkstančių
Putnam ir Favveett leidyklos, 

McCall žurnalas ir Embassy Pic- 
tures b-vė buvo sutarusios skir
ti premiją 210,000 dol. už ge
riausią romaną. Dabar šio pro
jekto atsisakyta, nes jury ko
misija nerado nė vieno tok'os 
sumos verto romano, nors rank
raščių buvo prisiųsta 3,262.

Tjesa, pastarieji du po 1952 m. 
įgavo tas premijas, tačiau bend- 
i ra išvada, kad ne visa, kas pre- 
į mijuota, yra geriau už tai, kas 
nepremijuota.

Kūrėjai milijonieriai
Truman Capote už savo, taip 

vadinamą, tikrovinį romaną "In 
Cold Blood”, kuris dabar ge
riausiai perkamas, gavo apsčiai 
pinigų. Vien už leidimą spaus
dinti kišeninio formato knygą 
jam leidykla davė 400,000 dol. 
Iš viso už šią knygą Capote 
gaus arti 3 mil. dol. Panašiai 
gerų sumų yra gavę ir kiti ra
šytojai, bet tik pastaruoju lai
ku. To, žinoma, nebuvo anks
čiau. Štai, dr. Spock knyga 
"Baby and Child Care”, kurios

— Ja- 
“Paris 
istori

National Book premijos
Vadinamos National Book 

Avvard premijos buvo paskirtos 
už 1966 m. prozą, poeziją, filo
sofiją, mokslą, religiją, istori
ją, biografiją, kritiką, meną. 
Komisijos buvo sudarytos iš 
trijų asmenų, atskiros kiekvie
nam žanrui. Premijos 1,000 dol., 
bet čia su premija ateina ir 
knygos pasisekimas. Prozai 
skirtąją premiją gavo Katheri- 
ne Anne Porter už novelių rin
kinį "The Coilected Stories of 
Katherine Anne Porter”, poezi
jai —r James Dickey už "Buck- 
dancers Choice”, menui 
net lhanner už knygą 
Journal 1944—1965 m.”,
jai - biografijai skirtoji premi
ja teko Arthur M. Schlesinger 
už "A Thousand Days”. Moks
linė premija nebuvo paskirta. 
Premijai sumas skiria Ameri
kos leidėjų taryba, Amerikos 
knygų pardavėjų d-ja ir Kny 
gų pramonės institutas. Premi
jos įteiktos Nevv Yorke, Phil- 
harmonic salėj. Iš viso premi
jom buvo atrenkama po pen
kis kandidatus, tarp kurių bu
vo ir čikagietis Harry Petra- 
kis su savo novelių knyga "Pe- 
ricles on 31 st.” Šios premijos 
skiriamos jau nuo 1950 metų.

Nepaisant, kad negavo Pa- 
trakis National Book premijos, 
jis gavo Vidurio Amerikos ra
šytojų 500 dol. premiją kartu 
su kitais autoriais. Premijos 
įteikimas įvyko balandžio 16 d. 
Chicagoje 51 metinių d-jos pie
tų metu.

Ar premijuoti kūriniai 
geriausi

"CJhjcago Daily News" kny
gų priedas "Panorama” kovo 
26 d. laidoj rašo, kad pavasarį 
Amerikoj pasipila įvairios 
mijos kaip skraidančios 
tės. Laikraštis duoda W. 
ckey, Purdue universiteto
fesoriaus, knygos "The Pulitzer 
Prize Novels” recenziją. Iš re
cenzijos matyti, kad autorius 
teigia, jog nebūtinai premijuo
tos knygos tais ar kitais me
tais ; buvo geriausios. Autorius 
teigia, kad geriausias romanas, 
gavęs Pulitzer premiją, yra 1947 ! 
m. Robert Warren "Ali the 
Kinįfc’s Men”, gi bliogiausias 
1930 m. premijuotas Oliver La 
Farge “Laughing Boy”. Gi ; 
apie Pearl Buck knygą "The 
Good Earth”, kuri premiją gavo 
1932 m., sakoma, kad tai buvu-| 
si jau vaikiškai paprasta kny
ga. Kaip žinoma, ši knyga buvo 
išversta ir į lietuvių kalbą. Pa- j 
žymima, kad ligi 4952 m. nebu
vo gavę Pulitzer premijos net; 
tokie rašytojai, kaip Dreiser, 
Anderson, Dos Passos, Fitzge- 
rald, Hemingvvay ir Faulkner.'

Sovietini* milijonierius Konstanti
nas Siimonovas

/

J. Pautienius Gėlės (aliejus)

IŠ PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVO VEIKLOS

ziejinių bei kitokių dalykų (vė
liavos, antspaudai, ženklai, me

AHT VISU
SĄSKAITŲ

Pasaulio lietuvių archyve gau-, ciklopedijai apie 
sėja interesantų skaičius. Per 
šių metų pirmuosius tris mė
nesius specialiai į archyvą buvo 
kreiptasi dvylika kartų, ieškant 
jame reikalingos medžiagos. Du
syk buvo atsilankiusi A. Skrups 
kelienė, ieškodama savo Sibire 
žuvusio vyro kadaise parašytų 
straipsnių. Aktorė Nijolė Marti
naitytė archyve renka medžia
gą magistro laipsniui tema 
“Chicagos lietuvių teatras”. Po
rą sykių kreipėsi archyvan dr. 
A. šešplaukis, ieškodamas ja
me įvairios spaudos. A. Rėklai
tis rinko medžiagą Lietuvių En-

pre- 
lėkš-
Stu- 
pro-

daliai, plokštelės, magnetofoni
niai kaspinai ir kt.).

Visus suminėtus skačius su
dėjus j kupetą, gauname 401,- 
128 vienetus, skaitant vienetu 
lapelį vėl avą ar reč ausią kny- 
"ją dėdelį ar mažą dalyką.

Š oje įstaigoje vystomi trys

pagrindiniai skyriai — archyvi- 
n.s, bibliotekinis ir muziej.nis.

Įsta gos adresas: Pasaulio lie- 
uv ų archyvas, 5620 So. Clare- 
nont Avė., Chicago, III. 60636. 

ITuz ejaus vedėjas yra istorikas 
Vincentas L iile'vič us.

4/2
Wiesbadeno 

stovyklą. Jonas Račkauskas, 
jr., renka medžiagą magistro 
laipsniui apie JAV lietuvių švie
timą. Tijūnėlis renka medžiagą 
(iš prof. dr. K. Pakšto biblio
tekos) apie Lietuvos sienas. 
Ii asmenys ieškomų dalykų 
rado, nes PLA jų negavo.

Pasaulio lietuvių archyve
devyniolika (1946—1965) metų 
buvo gauta ir inventorizuota 
294,197 lapai (organizacijų pro
tokolai, bylos, dokumentai ir 
kt.), 11.580 knygų bei brošiū
rų, 85,919 egz. periodikos (žur
nalų. laikraščių) ir 9,432 mu-

Pristatome Visokių Rūsiu 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

Daugiau kaip 50 metą 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekvlena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

tegavo

Chicagos Rėmėjų Suvažiavimas

SEIMAS

kurio 
laimėjo

Ke-
ne-

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

August Saldukas, 
Prezidentas

■P""" II1MŲĮ ■■ ■! . ..... ■■... ..

FOTOGRAFAS
ŽAVIOMS NUOTAKOMS

nįi

per

FIRMOS

(LJCENSED by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA IŠTAIGA

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y., IN 7-5522

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. PR 6-8998

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yna krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MARQUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Gowns by Martha
PORTRAITS • CANDIDS
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CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Prez.

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

teikiame nemokamai.
RaštinS atdara kasd en nuo 8 vai 
ryto Iki 6 vai. vakaro ir Šeštadie

niais iki 3 vai p. p.

jau išėjo 17 mil. egz., už tokią 
teisę prieš kiek metų 
tik 1.000 dol.

Arthur Schlesinger, 
knyga kaip minėjome,
premiją, už savo knygą taip pat 
taps milijonierium, nes “A Thou 
sand Days’’ per savaitę kietai 
įrištos jos parduodama 4,000 
egz. Knygos kaina 9 dol.

Jei amerikiečių tarpe pasitai
ko rašytojų milijonierių, tai nie
ko, bet tokių milijonierių yra 
Sov. Sąjungoj. Tai rašytojai gi
rią žmogaus pavergėją kompar- j 
tiją ir besilaiką sovietinio rea
lizmo katekizmo. Vienas tokių 
yra Konstantin Simonov. Kada 
kiti Sov. Sąjungos rašytojai ki
šami į kalėjimą, Simnov tapo 
naujosios klasės milijonierium.

L. Augštys

-..... =
PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 

DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 
SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.

Nek. Pr. Marijos Seserų Kongregacijos

1966 M. BALANDŽIO M6N. 24 D. JAUNIMO CENTRE

10:00 vai. ryto —
Šv. Mišios tėvų jėzuitų 
koplyčioje
Vaišės ir posėdis po Mišių 
Jaunimo Centre

KONCERTAS
4:00 vai. po piety —

solistė Prudencija Bičkienė

pianistė Birutė Smetonienė

JEI JOS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

BROOKLYN. n. 
NEW YORK 3. 
NEWARK, N. J. 
SOUTH RIVER. 
UTICA. N. Y 
F ARMINGU ALE.
PHILADELPI1IA

f
*.

N. Y.

MOŠŲ SKYRIAI:

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, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MER2IAGŲ 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 
Jefferson St. Chernin’s aikštėje

N. J.
N. J.
23. PA

Y.
ALLENTOVYN. PA.
ROCHESTER 5. N. 
LOS ANGELES 4, C A L.
CHICAGO 22, ILL. 
BALTIMORE 31. MD.
BUFFALO 12, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH.
HARTFORD 6, CONN 
JERSEY C1TY. N. J 
SYRAOU8E 7, N. Y., 
OLEVELAND 13. OHIO 
HAMTRAMCK. MICH 
SO. BOSTON, MASS 
TRENTON 10, NEW JERSEY

1530 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE
314 MARK ET STREET
46 WH1TEHEAD AVENUE 
968 BLEECKER STREET
FREEWOOD ACRES

W. G1RARD AVENUE 
TIIiGHMAN STREET 
HCDSON AVENUE

SO. VERMONT AVENUE 
NO. ASHLAND AVENUE

631
126
,38

IO7
■ 2 lt
I«oo FLEET STREET
701 FILLMORE AVENUE 
.1601 JOS CAMPAU AVENUE 
643-47 AI,BANY AVENUE
3O:t G ROVĖ STREET 
1200 SOUTH AVENUE 
1028 RENI1AVORTH AVENUE 
11839 JOS CAMPAr AVENUE 
396 W. BROADWAY
1152 DF.UTZ AVENUE

£

ili 
OR
MI 

CL 
RE

7-8485
4-1540
2-2452
7-6320
2-7476

363-0494 
PO 9-4507 
HE 5-1654

232-2912 
DU 
HU
DI 
TX
TO
CH
HE
GR 
PR
TO 
AN 
EX

5- 6550
6- 2818
2-4240
5-0700
8-0208
7- 5184
5-0888 
5-9748
1- 0098
9-39.80
8- 1120
2- 0300

home.of 
MODERN 

photogrophy

Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

(63rd & Artesian)

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

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

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.

PIETŪS 
$1.65 & $2.25

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

/ Naujas aukštas dividendas
7 mokamas už investavimo

sąskaitas

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

VAI A NIDOS, • ANTRAD. ir PENKT.............VALA.1in7S. PIRMAD Ir KETV................
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.

.9 v. r. Iki 5 ▼. v. 
9 v. r. Iki 9 v. v. 
.Trečiad. uždaryta



NAUJI LEIDINIAI
• AIDAI, 1966 m., kovo mėn., 

nr. 3. Sąs.uvinis pradedamas J. 
B. Laučkos straipsniu “Iš reli
ginės tolerancijos istorijos”. 
Ekumeninėse dabarties nuotai
kose žvilgsnis j religinės tole
rancijos (šiuo atveju, gal būt, 
net tiksliau netolerancijos) fak
tus praeityje visa s atžvilgiais 
labai pravartus. Straipsnyje 
apie visa tai atvirai kalbama, 
atskleidžiant netolerancijos pa
vyzdžius ir katalikų, ir protes
tantų eilėse, kartu pasekant 
sveikesnės tolerancijos sąvokos 
gimimą bei jos interpretacijos 
raidą. B. Povilaitis rašo apie ne
seniai mirusį Vitą Manelį, o 
Vladas Jakubėnas plačiai apsi
stoja prie Dainavos ansamblio 
dvidešimtmečio ir jubiliejinio G. 
Veličkos “Nemunas žydi” pa
statymo. Mykolas Vaitkus tę
sia atsiminimus apie Salomėją 
Nėrį. Grožinės literatūros pus
lapiuos spausdinama nauji pluoš 
tai Stasio Santvaro ir Č. V. Ob- 
carsko eilėraščių, o taipgi J. Ti
nimo vertime duodama pasikal
bėjimai su rašytojais: Berges, 
Breton ir Duras. Knygų sky
riuje Aug. Raginis recenzuoja 
M. Vaitkaus naują eilėraščių 
rinkinį "šerkšno sidabras” ir 
Paulius Rabikauskas visumoje 
labai palankiai aptaria Lietuvo
je išleistą Jurgio Lebedžio Mi
kalojaus Daukšos monografiją.

Apžvalgų skyriuje kritiškai 
vertinama veiksnių konferenci
ja CIevelande; V. Vardys rašo 
apie kalbininką Leonardą Damb 
riūną jo 60 metų sukakties pro
ga; J. L. Navickas pristato lie
tuviškajai visuomenei ryškų 
šių laikų filosofą, kanadietį jė
zuitą B. Lonerganą; kun. P. Ce- 
liešius nušviečia naujai iškilusį 
kardiholų ir patriarchų pirme
nybės klausimą. Trumpos bet 
aktualios Alaušiaus užuominos, 
religinio kongreso belaukiant. 
Anot jo, rugsėjo 3—5 d. Wa- 
shingtone šaukiama Lietuvių re
liginio kongreso pasisekimui lai
duoti yra svarbūs trys dalykai:
1. kongresas turi sutelkti visus 
tikinčiuosius, ne vien tik kata
likiškųjų organizacijų narius;
2. svarbu skirti atitinkamą vie
tą ir pasauliečių aktyviam pa
sireiškimui ir 3. “Svarbu išlai
kyti atitinkamą lygį ne tik kon
greso paskaitose, bet ir visoj 
planuojamoj meninėj progra
moj. Reikia pasimokyti iš ne
senos skaudžios patirties, kai 
tai buvo užmiršta. Nėra pagrin
do reikalauti, kad visa, kas “sa
va”, būtų tik giriama. Bet yra 
pareiga, kiek galint viską taip 
atlikti, kad netektų kritikų bai
mintis”.

Reikia pasakyti,kad šis Alau
šiaus perspėjimas, ypač trečiuo
ju punktu liečiant religinio kon
greso kultūrinę pusę ir aplamai 
visą jo kultūrinį apvalkalą, pa
sakytas labai laiku ir labai vie
toje.

Šio vienintelio mėnesinio mū
sų kultūros žurnalo metinė pre
numerata yra 7 dol. Administ
racijos adresas: Aidai, 680 
Bushwick Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221; redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122.

pastiprėjus.os “Kreivos šypse
nos". Tačiau pasigendama dė
mesio vertų grožinės literatū
ros gabalų, ypač kai tos pačios 
“Ateities” šiemet kaip tik yra 
paskelbtas poezijos ir prozos 
konkursas. “Ateities” metinė 
prenumerata 5 dol., jaunimo su- 
s pažinimui prenumeiata 3 dol. 
Adm nistracijos adresas: Atei
tis, 5725 So. Artesian Avė., Chi- 
ago, ui. 6G3z9; redakcijos — 

Ateitis, 4545 W. 63rd St., Chi
cago, Iii. 60629.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1966 m., kovo mėn., 3 nr. Nau
jausias žurnalo sąsiuvinis dau
guma savo puslapių paskirtas 
gana aštriai šių laikų proble
mai, būtent — gimdymų kont
rolės problemai. Tad ir žurna
le šį kartą minėtą klausimą vi
sapusiškai, įvairiai ir nuodug
niai aptaria ir pirmą sykį tokiu 
pločiu mūsų visuomenei prista
to šie tos pačios temos, bet įvai- 

i mojančių niuansų autoriai: K. 
Trimakas, SJ, A. Liulevičius, 

j Kun. K. Pugevičius, kun. V. Val- 
I kavičius, J. Vaišnys, S J. Žurna- 
! lo prenumerata 4 dol. Adresas: 
Laiškai Lietuviams, 2345 W. 

\ 56th St., Chicago, III. 60636.

I

“SJŲos” naujo numerio viršeli^, 
pieštas Vytauto O. Virkau

• SĖJA, 1966 m., nr. 1. Tau
rinės demokratinės minties laik
raštis. Leidinys 10'/įx7 inč. 
žurnalinio formato, 44 psl., at
skiro numerio kaina 1 dol.. me
tinė prenumerata 3 dol., le dė
tas — Varp n rikli leidiniu fon- 
"s. admin stratorus J. Ur- 

bel’s. 1649 N. Broadway, Mel- 
rose Park, 111. 60160, redakto
rius — Antanas Rūkas 33^6 W. 
65th Place, Chicago, III. 60629.

Keturioliktus metus einanti 
“Sėja”, pradėjus pastaruoju lai- 
ku ja redaguoti Antanui Rūkui, 
ėmė kažkaip ir atjaunėjo, pagy
vėjo ir suaktualėjo. Beveik pa
nas’ analogija, ka p atsitiko ka
daise ir su “Margučiu”, perė
mus jį redaguoti Algimantui 
Mackui. Kone grynakraujai po
litinei “Sėjai” A. Rūkas įliejo 
dabar geiokai kultūrinio krau
jo, kas jau žymu kiekviename 
naujame numeryje. Sakysim, ir 
šiame sąsiuvinyje to kultūrinio 
pamušalo puslapių labai apstu: 
interview su dail. V. O. Virkau 
apie dabarties meną ir dabar
ties gyvenimą, Čiurlionio minė-

LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 
IR VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine.
6516 South Western Avenue 

CHICAGO, ILL. 60636

Išsimokejimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm. - Penktad. 
91ki 9 v. vak. Šeštad. nuo 9 iki 
v. vak., Sekmad. 11 iki 5 v. vak.

Parūpinair.. automobiliai pagal 
klientų reikalavimą.

6

I nemano virsti, nors ir poeto ir pių skirti kad ir kultūriniams
aktoriaus Antano Rūko reda-
.liejama, v en t k kultūros žur-
■aiu. B< ndruomen nii ir poi.ti-

| nių temų ir dabar jos,puslapiuos 
neatsisakyta. Štai, vedamasis, 
skirtas Jaunimo metams, L. 
Šmulkštys rašo apie buv. pre
zidentą dr. K. Grinių, dr. J. 
Šabanas — ap e prof. Vladą La
šą. pateik amas iš įvairios pe
riodinės spaudos pasisakymų 
sudarytas kale doskopas “Bend- 
adarb avimo su L etnva” tema, visuomeninio žurnalo labiau a-

Z. Jonynas kalba apie Suvalki
jos ūkininkų streiką.

jimo Chcagoje kritika, Daina
vos ansamblio šventė, Jono Rim
šos paroda, Vakaras Algiman
tui Jackui, Keturgubas “Drau
go” laureatas ir kit. Kultūrinė
se eilutėse netrūksta faktų kri
tiško vertinimo. Atrodo, net mie 
liau ant apivarų užminama, ne. 
gu prasilenkiama. Tik kiek liūd
niau, kad šios kultūrinės me
džiagos raštai beveik išimtinai 
parašomi paties redaktoriaus. 
O juk to paties žmogaus šne
kėjimas 28 puslapiuos iš 44, iš 
kaito kad ir labai įdomus, il
gainiui ima pabosti.

Žinoma, “Sėja”, tur būt, nė

“MOKĖKITE VENGTI 
ĮTEMPIMO”

Dr. R. Czaplicki

faktams, pateiktiems čia kone 
ta kraštinėje vertinimo plotmė- 

’ jęf Kada jau nuo pačių minimų j 
.aKtų praėję mėnesių mėnesiai | 
ir Kada jau v.sa tai būna anks- ( 
č au išvėtyta ir šmėtyta den-! 
raštinėje ir savaitinėje periodi
koje. Ar ne geriau būtų, jeigu 
“‘Sėja’’ nesiverstų tik trumpa- 

i brūkšnėmis “sakė - pasakė, da
lė - padarė” užuominomis, bet 
svarstytų problemas kultūrinio -

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

LIETUVIŲ IŠTAIGA

kademiniame lygyje, paieškoda
ma joms ir svaresnių savų

nervingumas

Dr. R.
Ozaplickl

rašytoju kt-el-

Tokie žmonės daugiausiai rūpinasi 
kodėl tie negalavimai vargina tik 
juos, o ne kitud. Koks tarp jų skir
tumas? Tiesa, daug yra nervuotų, bet 
tik mažų skaičių tas 
veikia.

“Turi išmokti veng
ti jtempimo ir nesi
rūpint” yra patarimas 
dažniausiai duodamus 
tiems, kurie kankina
mi negalavimats, ky
lančiais nuo nervin
gumo. Tarp šių nega
lavimų yra chroniš
kas galvos skaudėjl- 
mas, kai kurie akran- 
džio sukrikimai, Įvai
rūs dygliai, bei kiti 
negerumai, kuriems 
ypatingos priežasties 
negalima nustatyti.

Ne labai seniai j šį
pėsi viena jauna moteris, kuri turė
jo galvos slkaudčjimus, skausmų prie 
širdies, perdaug rūgšties skrandy, ir 
skaudantj bei nelauksiu sprandų. Jai 
buvo pasakyta, kad tai yra nerviš
kumas ir kad ji turi išmokti atsipa
laiduoti1 nuo Įtempimo. Vėliau ji pra
dėjo pastebėti, kad kai sprandas jų 
daugiau vargindavo ir kiti blogumai 
paaštrėdavo, bet kai sprandas ne- 
skaudėdavo, ji turėdavo mažiau gai
vus skaudėjimu, mažiau nervinių pa
sireiškimų ir skrandžio sutrikimų. Dėl 
šių negalavimų ji kreipėsi Į chiro- 
praktikų. Rentgeno nuotrauka paro
dė, kad sprando slanksteliai yra iš
krypę.

Laikui bėgant vis daugiau ir dau
giau žmonių pradeda suprasti, kad 
nugarkaulio iškrypimai labai dažnai 
yra šių nervinių negalavimų prie
žastimi.

Sis straipsnelis yra vienas Ii seri
jos pamokymo 
ŠOU T H VVEST 
CIJNIO, 2739 W. 
3422 Dr. M. J. 
Czaplicki ir Dr.

apie sveikata iŠ 
OHIBOPRAOTIC 

55th St., tol. 476- 
Pohunek, Dr. R. 
D. J. McCarthy.

< nk •<

• ATEITIS, 1966 m., kovo 
mėn., nr. 3. Po įvadinių ir ak
tualiųjų vedamųjų pabirų akį 
patraukia gražiai sutvarkyti, 
neseniai tragiškai žuvusiam mū
sų jaunosios kartos atstovui, 
plačiai ir amerikiečių spaudoje 
išgarsėjusiam nuotraukos me
nininkui Vytui Valaičiui skirtie
ji puslapiai, papuošti jo auto- 
portretinėmis ir kitokiomis nuo
traukomis, o taipgi amerikiečių 
atsiliepimų ištraukomis, apta
riančiomis V. Valaičio meną. Dr. 
Domas Jasaitis kondensuota 
studija labai realiai nušviečia 
katalikų Bažnyčios padėtį Lie
tuvoje. Aušrelė Liulevičienė at
kreipia teigiamą dėmesį į pre
mijuotąjį J. Gliaudos romaną 
“Delfino ženkle”, faktą atžymė
dama antrašte “Gyvybės ženk
le”. Ir toliau tęsiama “Ateities” 
dokumentacija — Bažnyčia mo
derniajame pasauly. Smarkiai

TELEVIZIJAS: 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3; 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

J. MIGLINAS
2549 VV. 69 St., II auk., PR 6-1063

BANGA
TV - Radio - Stereo 

Pardavimas ir taisymas 
2740 W. 63rd Street

Tel. - 434 - 0421
P. Rudėnas — K. Šimulis

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

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
G R 6 • 7 7 7 7 24 hour tovving service

Karneerijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
ffinnlkfis pataisymai.

BODY AND FENDER W0RK
PAINTING, MECHANICAL REPAER

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

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes ąpmokamvisas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Pbom Vkytaia 7.7747 Joha J. Kvt—-k-, Prw.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOŠŲ ĮSTAIGOS

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč. ir Šeštadieniais nuo 

9 ląi 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po pietį)

Žiema praeina - vasara ateina!

■aafeivit

anUMliMį b pcaktadlmį 
mw 9 vai. ryta iki 4 vaL po plot*.
Kai virtai! toaį aio 9 vai. ryto iki B v. vak. 
SaAtadiamj tono 9 vai. rvto iki 1 vai. po plottį 
Tto4U<Uonį aldaryia via< dlm*.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir ga
vėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Visos siun
tos registruotos ir apdraustos.

Atstovai: L. Venckus, 7030, Talman Avė., Chicago, III., tel. 
436-0494; Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.; ir A. Kusinskis, 
124 Park Str., Sudbury, Ont., Canada.

Dabartinis dividendas 

timokamas du kart 

per metus.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 West 7Ist Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS
Tel. GR 6*2345 - 6

Tel. TO 3*2108*09

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON, 

SAVININKO
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

3911 West lllth Street 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3*6335 
Vienas blokas nno kapinių

EUDEIKIS
laidotuvių direktorius

»
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS į 

4605*07 South Hermitage Avenue ] 
Tel. YArds 7-1741 2 j

4330-34 South California Avenue ] 
Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti Jūsų giminaičius 
Lietuvoje vasarine apranga. Idant Jums nereikėtų sukti galvos 
kombinuojant, kas siųstina, mes čia sudarėme kelis specialius 
siuntinius, kuriuose yra visa tai kas vertinga, reikalinga, naudin
ga, gražu ir vienkart džiugu gauti.

Laumės Juosta (I)
Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis: Vyr. arba mot. 

nailoninės kojinės: Viln. angliška medž. vyr. arba mot. kostiumui 
— 3V2 jardo; Itališkas nepermatomas gražių raštų nailonas suk
nelei — 4 jardai; Vyr. arba mot. batukai; Itališkas vyr. arba mot. 
nailoninis lietpaltis; Vyr. arba mot. lietsargis; Perlų karoliai 
arba šilk, kaklaraištis: vyr. arba mot. baltinių pora: ir Vasarinė 
bliuzkutė arba vyr. marškiniai.

Kaina tik $89.50 su pasiuntimu ir muitu.

Kastytis (II)
Viln. angliška vyr. košt, medžiaga Boston arba herringbone 

3% j.: Vyr. nailoniniai išeiginiai marškiniai; Vyr. pusbačiai; Vyr. 
Ital. nailoninis lietpaltis; Vyr. prie kostiumo pritaikintas kakla
raištis; Vyr. nesusidėvinčios kojinės; 6 gražios nosinės; ir Byro 
amžinas pieštukas.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.

Juraitė (III)
Mot. kostiumai arba vasariniam paltui 3 j. vilnones angį, 

medž.; Itališko nepermatomo puikaus nailono suknelei — 4 j.; 
Vilnonis nertinukas be rankovių; balti arba lakuoti batukai; 
švelnaus nailono kelnaitės ir apatinukas su pagražinimais; 2 poros 
nailono kojinių; Itališkas mot. nailoninis lietpaltis; dailus ran
kinukas ir šilkinė skarelė.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
Jungtinis Kastyčio ir Juraitės siuntinys kainuoja tik 130 dol., 

nes susitaupo 9 dol. pasiuntimo išlaidų.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasisekimo 

turėjusieji siuntiniai: V-3 — 10Į/2 jardo angį. viln. medž. trims 
kostiumams už 55 dol.; P-3 — 9 j. trims paltams viln. angį, me
džiagos už 60 dol.; N-4 — 16 jardų nepermatomo nailono gra
žiausių raštų 4 suknelėms už 45 dol.; ir M -13 vertingas augšto 
kaloriteto maisto siuntinys 22 Ibs. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidaujamų 
dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų prekių. Jūsų 
pačių siuntinius išekspedijuojame iš Londono tik už 12 dolerių, 
plius faktinos Sovietinio muito išlaidos. Tokius siuntinius galite 
mums siųsti žemiau nurodytu adresu pažymėdami mūsų tranzi
tinio sandėlio ženklą: B. O. 11690/64.

BALTIC STORES LTD
421, Hackney Road

London, E. 2., Great Britain

FUNERAL HOME

T M RE E
A8UCOND1TIONED CHAPELS

1

Aoriring FacdOflM

SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-6600 y

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLI.NYČIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų

2443 West 63rd STREET
Telef. PR 8-0333 PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

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

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tli AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLynipic 2-1003



DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. balandžio 23 d.

IZA MOTHKAITIENR, Chicago, III.

Nuotr. R. KiseiliausDarbymetis prasideda...

yvemmas
Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago, III., 60629 

Tel. 925 - 5988

DABARTIES “DIVA SERENA 
RENATA TEBALDI

Kai prieš kelerius metus Re
nata Tebaldi koncertavo Chica
gos visuomenei Orchestra Hali, 
griausmingai plojančių tarpe ir 
man skaudėjo delnus, ir nega
liu pamiršti “Chicago Tribūne” 
muzikos kritikės Claudios Cas-, 
sidy to koncerto įvertinimo: 
“Tebaldi ‘glorious’ balsas buvo 
toks pat, kuo ji dėvėjo 
dama — šilkinė satina 
nėta deimantais. Jos 
yra Bei Canto medus 
klausytis yra liuksusas 
ir ausiai".

dainuo- 
išsiuvi- 
gerklėj 
ir jos 

širdžiai

visais privalomais dalykais. Ta
čiau ji labiau mėgo dainuoti, 
nei skambinti.

MOTERIS IR GROŽIS
I)R. JULIJA MONSTAVIČIENfi, Chicago, m.

1955 m. jos triumfališką atė
jimą į Metropolitan operą pa
grindiniams operų vaidmenims 
muzikai vertino kaip Bei Can
to renesansą. Vienas New Yor
ko dienraščio muzikos kritikas 
pareiškė po jos Toscos spek
taklio: “I cannot go again — 
I cry too much for joy!” Nuo 
pirmo jos profesinės dainos gar
so jaunystėj iki dabar jos bal
so muzika ir maloni asmenybė 
vertinama vien superlatyvais. 
O publikos antplūdžių į jos pa
sirodymus galėtų pavydėti net 
karaliai. Panašų publikos ant
plūdį ir meilę šiai dainos divai 
teko regėti kovo 25 d., kai Te
baldi, orkestro palydima, davė 
labdaringą koncertą Chicagos 
Operos rūmuose, kurie buvo 
publikos “pripakuoti”, nepaisant 
bilietų brangumo.

Renata Tebaldi, pasidalinda
ma programos laiką su ją pa
lydinčio orkestro dirigento An 
ton Guadagno orkestriniais nu
meriais, išimtinai pūdė auksi
nio amžiaus Bei Canto kūrinius 
(Rossinio dainų ciklą “La Re
gata Veneziana” ir savo reper
tuaro operų lyriniai dramatines 
ir dramatines arijas), pridėda
ma tik vieną ariją — Uu Bei 
Di iš “Madame Butterfly’’ — 
bisui, išeidinėdama nusilenkti 
apie 15 minučių besitęsiančiom 
stovinčios publikos ovacijom, 
su charakteringu vienai Tebal
di maloniu kilnumu. Atrodė, kad 
publikai svarbu dar ir dar ją 
regėti ir jai įrodyti, Kaip ji ver
tinama ir mylima. Po šio kon
certo “Chicago Trioune" ir “Sun 
Times” muzikos kiitikai net 
priekaištavo už tokį per didelį 
“stropumą’’ publika ir dirigen
tui, kad tuo jie savotiškai truk
dė ją. Gi “Sun Times” žymiau
sias kritikas Marshas pareiškė, 
kad, nepaisant smulkesnių sce
noje nesklandumų, visumoj — 
Renatos Tebaldi balsas dar ir 
šiandien yra gražiausias balsas 
iš viso pasaulio scenose g rdi- 
>*ių balsų.

Didingoj’ dama su angelo 
balsu

Kai Renata, pabandžius lai
mę konkursiniuose egzaminuose 
į Parmos konservatoriją, laimė
jo pirmą vietą, motina ir gimi
nės sutiko leisti jai mokytis dai
navimo. Rossini konservatorijo
je dainavimą Bei Canto pagrin
dais mokė žymiausia to am-

tų sutartis. Ilsėdamasi ji su | laukiąs, pasiilgęs ir p., tačiau 
nauju mokytoju Ugo De Carro 
vėl uoliai taisė pašlijusią savo 
dainavimo techniką. Išryškinus 
savo balso dramatinę pusę, šiuo 
balsu ji vėl dainuoja, kaip gra
žiausias balsas dabarties sce
nose.

Renata pasiuntė telegramą kon
certo rengėjams su sąlyga — 
jei ten bus tėvas, ji nedainuo
sianti.

so keliu. Renata laimėjo ir šį 
konkursą. Rūpestingai studijuo
dama ir baigusi su ja dainavi
mo studijas, Tebaldi buvo pa
ruošta savo fantastiško pasise
kimo karjerai. Visus vokalinės 
muzikos niuansus ji buvo pajė
gi pildyti instrumentiniu tiks-

preciziškumu smulkiųjų 
atžvilgiu, taip, kaip atsi- 
visiems sunkesniems bal- 
kuric neats žvelgia į sa-< 

instrumentą” ir rizikuoja ' 
lengviems balsams •

vo skrendančius pianissimo ir 
laisvus, skambius aukštuosius 
tonus. Po sėkmingo operinio de
biuto Rovigo teatre (Boito Me
fistofely), Antrasis pasaulinis

Nūdienos gražiausio balso 
laimėjimai

Tebaldi dainos laimėjimai yra 
karališki. Už sėkmingą Toscos 
debiutą 1955 m. Metropolitan 
ji gavo “Golden Orpheus” mu
zikinį laimėjimą, kurį kasmet 
skiria žymiausiam pasaulio mu
zikui Europos muzikos kritikų 
ir dirigentų taryba. Amerikoj 
muzikos kritikai jos dainavimą 
kai kuriose operose ir sukurtus 
personažus vertina, kaip paties 
kompozitoriaus veikalo pageri
nimą. (Pvz. Adrianoj Lecouver 
— Cilea — tįk Tebaldi sukūrė 
tokį vientisą pagrindinį perso
nažą, kad patį opera iš antra
eilės pavirtų p rmaeile.) 1956

Išklaus us dabart nio jos kon
certo ir palyginus su prieš ke
lerius metus girdėtuoju bei su 
jos gausa’ plokštelėsn'i įrašy
tu dainavimu, taip pat su šų 
dienų transliuoja, ru iš Metro
politan. operos per radiją ir ret- 
karčias pagavus jos vėliaus ų 
koncertų Amerikoje kritikas 
kur atsargia , pro avkšč:ausius 
vert’n’mus, pradedama pasiges
ti jos buvusių nuostabiai leng
vo lakumo ir gaūns'umo aukš
tųjų gaidų, nevisai tenka sutik
ti su tais, kad ir lengvais kri
tikų priekaištais jos balso vir-

šūnėmis, nes jie nenori pripa
žinti dainininkei jos balso pa
sikeitimo. Tebaldi balsas yra 
išaugęs iš lyriniai dramatinio į 
grynai dramatinį balsą. Žemo
sios gaidos skamba kontraalto 
jėga, atitinkamai sustiprėjęs 
balso vidurys, ir dėl to pasun
kėjęs aukštųjų gaidų sponta
niškas lakumas, kas yra natū
ralu dramatiniams balsams. 
Kaip šį teigimą tvirtinantis fak
tas, jos pasirinktos grynai dra
matinės arijos (pvz. Suicldio), 
išėjo meistriškai, išpildytos pui
kiai valdomu balsu, su Bei Can
to kantilena ir nuostabia dra-i žiaus Puccini operų dainininkė 
matine jėga. Taip naudodama i Carmen Mėlis. Į jos klasę pa
savo dabartinį balsą ir pildyda- • tekti tebuvo galima tik konkur- 
ma jo rūšies vokalinę muz.ką, 
Renata Tebaldi gali žavėti da’- 
ną mylintį pasaulį iki sielos 
skridimo į “Anapus". Tačiau 
jos programos Trubadūro Leo
noros ir Boito Margaritos ari
jos, iki tobulumo tikusios jos 
buvusiam lyriniai dramatiniam
balsui, dabartinio balso stovy-' lumu, ypač puikiai išdainuoda- 
je buvo išdainuotos su nepakan
kamu 
gaidų 
tinka 
sams, 
vo
dainuoti 
skirtą vokalinę muziką. Rezul
tate — smulkios gaidos treliai, 
stakatai ir visi pagrindinės me
lodijos muzikiniai pagražinimai 
palieka tarsi apvelti, prašliauž
ti, neišdainuoti, ir tos rūšies vo
kalinis kūrinys netenka savo 
kristalinio skambesio bei pil
no grožio.

Dainos menininkui nepakan
ka vien balso. Scenoje turi spin
dėti ir jo asmenybė. Visoje dai- j 
navimo karjeroje Tebaldi as
muo buvo (neišskiriant su jos 
balso menu) akcentuojamas, 
kaip “Diva Serena”, “Lady with 
Dignity”, “Angelo Balsas”' 
(Toscanini), pabrėžiant jos 
magnetinį moterišką grožį, mu
zikalumą, pavyzdingą apsiren
gimo skonį, ramias, malonias, 
sykiu ir karališkas manieras 
sujungtas su nuoširdžiu papras
tumu. Visa tai buvo regima ir 
jaučiama ir šiame koncerte, kur 
Divos veide spindėjo vidinė ši
lima ir žavinti švelni Tebaldi 
šypsena, versdama tikėti, kad 
čia dainuoja menininkė pačiame 
savo jaunystės grožyje.

Kas už tos, taip visą pasaulį 
mylinčios šypsenos?

Renata gimė prieš 46 metus 
mažam žvejų miestely Pesario, 
Italjoj. .J:s tėvas buvo nuosta
biai gražus vyras, v'etin'o teat- 
o orkestro čelistas, šešeriais 

meta s jaunesnis už savo griež
to būdo žmoną Giuseppiną. Kai 
R nata buvo vos trijų mėnesių 
amžiaus, tėvas pametė savo šei
mą. Giuserp na su Renata grį
žo i savo tėvų namus, kur se
nei s dirt o pašte ir turėjo ma
žą krautuvėlę. Ten augo Rena
ta kol ja’ suėjus pusketvirtų 
metu amž’aus. polo liga pagul
dė į lovą ’k’ 6 m. amž aus. Li- 
?os išdavoje jos dešinė koja pa
iko s’lpna visą gyvenimą, kar- 
ta's versdama ją šlubuoti. Nuo 
8 m. amž'aus ji skamb'no pia
ninu ir 16 m. baigė Parmos kon
servatorijoje pianino klasę su

karas sutrukdė jos skubų kili- P° Bohemoj Metropolitan 
mą dainos karjeroj. Karui pra- r ~ "L". ~žmonės, norėdami asmeniškai
ėjus, Toscanini rengė didelį kon-- Pamatyri Diva Serena’, iki 2
certą, norėdamas operos La 
Scalos atidarymui ir pagerini-

Renata Tebaldi

mui surinkti lėšų. Konkurso ke
liu atrinkdamas jaunus dainos 
talentus, išklausė ir Renatos 
dainavimo. Jos išpildyti La 
Mamma Morta ir paskutinis 
Otelo veiksmas padarė Tosca- 
niniui gilaus įspūdžio. Jis plo
damas pavadino jos balsą “An
gelo Balsu’’ ir parinko Renatą 
su kita jauna soliste to nepa
prasto koncerto artistėmis. Tos- 
can nio pripažinimas ir gerai 
pavykęs koncertas at darė jai 
kelią į Milano Scalą, k tas Ita- 
jos operas, o po to — į visuo

tinį pripažinimą ir angažmen- 
tus į Europos, Pietų ir šiaurės 
Amerikos operų teatrus, į kon
certus ir įdainavimus plokšte- 
lėsna. Jos motina, kaip geroji 
dvas a, lydėdavo ją kelionėse, 
saugodavo nuo anoniminių laiš
kų :r rūp'ndavosi jos sveikata. 
1958 metai Renatai atnešė daug 
skausmo: širdies smūgiu mirė 
jos motina, ji pati pajuto per- 
s’dirbimo nuovargį, kas pir
miausia palietė jos balsą. Tada 
ji porai metų atšaukė- Metro
politan operos ir įvairių koncer-

vai. nakties užkimšo gatves, 
sutrukdydami bet kokį susisie
kimą. Po to ji, gavo iš 30 Ame
rikos miestų teatrų agentų pa
siūlymus koncertams, po $5,000 
už koncertą. Vos paskelbus kur 
jos koncertą, bilietai iš anksto 
visi išparduodami. Gi 10—15 
min. pokoncertinių ovacijų — 
tai jai įprasta koncerto dalis. 
Ir pernai Metropolitan vasaros 
sezono 
20,000 
dainos 
landos 
rų ir koncertų plokšteles vien 
Londono muzikinių plokštelių 
kompanija jai moka kasmet po 
$30,000.

operos atidarymo proga, 
minia džiugino didžiąją 
menininkę ketvirčio va- 
ovacijomis. Už jos ope-

Menininkės kelionės po pasaulį

Kaip kiekvienas menininkas, 
taip ir Tebaldi turi savo keistų 
palink mų ir prietarų. Pvz. ji 
niekuomet neskrenda lėktuvu. 
Po pasaulį keliauja laisvas, trau
kiniais ir pati valdo mašiną. 
Mėgsta ir renka žaislinius gy
vulėlius, dažniausiai iškimštus: 
juos vežiojasi į keliones ir kai 
kuriuos (kurie, atseit, neša jai 
laimę) net pabučiuoja, eidama 
į sceną (pvz. rausvą kiaulytę 
iš R p, bezdž onę — Londono, 
antį — San Francsco ir p.). 
Dabar koncertinėse kelionėse, 

. vietoje motinos, ją lydi sekre- 
orė ir tarnaitė. Dažniausiai ve

žas su sav.m: apie 50 lagami
nų, kur uose yra art š mto po
rų batukų, pusšimt s suknelių, 
kel žebenkšties kailiniai ir dau
gybė papuošalų - brangenybių. 
Jas nuolatinė gyvenamoji vieta 
M lane.

Reporterių klausiama, kaip ji 
pasiekė tokio balso valdymo to
bulumo, Renata atsakė, kad dė
ka gero mokymo ir skambinimo 
pianinu. Jos mokytoja Carmen 
Mėlis visuomet jai patardavo 
laikyti balso grožio modeliu 
Claudio Muzzi balso švelnumą 
ir Maria Caniglia balso galingu
mą. Taip pat visuomet akcen
tuodavo nedainuoti ne savo bal
sui tinkamų kūrinių ar rolių, 
nors jos būtų labiausiai vilio
jančios. Kaip vienintelį nepa
klusnumą mokytojos patarimui 
ji skaito savo dainavimą Tra
viatoj Violetą. Renatos nuomo
ne, Traviatos pirmas veiksmas 

| skirtas grynai koloratūriniam j 
sopranui, antrasis — dramati-1 
niam, trečiasis — lyriniam. Su
tikusi dainuoti Violetą Milano 
Scaloj, ji bandžiusi daugiau kur
ti personažą, nei žiūrėti muzi
kinio tobulumo, tačiau tai nie
ko nepadėjo: tą vienintelį kar
tą gyvenime Milano publika bu
vo apvilta Renatos Violeta, ly
ginant su tikrų koloratūrinių 
Violetų dainavimais. Su pažeis
ta ambicija ji dar keletą kartų 
bandžiusi Violetą dainuoti Ame
rikoje, bet jos meninė sąžinė jai 
sakiusi, kad teisybė buvo mo
kytojos.

Renatos balso technikos 
taisyklės

Keletas jos balso technikos 
taisyklių, pareikštų reporte
riams, gali būti naudingos ir 
mūsų dainos aspirantams. Te
baldi pareiškė, kad gero daina
vimo baze yra teisingas __ gi
lus ir pilnas diafragminis 
pavimas ir tuo kvėpavimu 
so parėmimas. Nesvarbu, 
kius pratimus dainuoti,
svarbu, kaip juos dainuoti. Ge
riau paprasti pratimai, kur vi
suomet galima jausti balso lais
vę, nei sudėtingi, kurie kelia 
konvulsijas kaklo gyslose ir 
raumenyse. Geriausią balsą iš
lavina Bei Canto dainavimo bū
das. Italijos pian.ssimo reiš
kia dainavimą “sulfiato” (ant 
kvapo — ką vėliausių laikų bal
so technikos mokslininkai vadi-

kvė- 
bal- 
ko- 
bet

Ik š oi j> netekėjus . Ga’ kal
as va kystės dienose skaudus 
•vo paselgimas? Nes nei lai

bas, nei pasisekimas, nei nesu- 
-ka tomą daugybė tėvo laiškų 
juodviejų nesutaikė. Prieš kele
rius metus j buvo pakv estą 
da nuoti į tą m estą, kur gyve
na jos tėvas. Tėvas iš anksto 
parašė jai laišką, kad labai jos

Klysta tie, kurie mano, kad 
gražus veidas sudaro moters 
grožį. Moters grož o apibūdini
mas prasideda nuo geros svei
katos ir natūralumo. Kai orga
nizmas sve.kas, tai visos fizio
loginės ir cheminės funkcijos at
tekamos žmogaus kūne norma
liai. Todėl gaunasi normalios 
kūno formos, normalus ūgis, 
normali odos spalva. Kai tik 
kuri nors organizmo endokrini
nė liauka suserga arba nuo pri
gimties silpnai išsivysto, orga
nizmas nustoja savo normalių 
funkcijų. Pasidaro medžiagos 
apykaitos sutrikimai, o to išda
vos gana nemalonios; arba nu
tukimas, arba per silpnas au
gimas, arba per menkas kūno 
išsivystymas, kaulų nenormalu
mai, pvz. rachitas ir t. t. Nors 
tokios moters veidas ir būtų la
bai gražus, klasinių bruožų, bet 
ji pati niekad nepriartėtų prie 
gražuolių.

Gracingumas ir žavumas — 
būtinybė moteriai

Kai gamta apdovanoja mote
rį sveikata, kai jos kūnas išsi
vysto proporcingai, kai kūno da
lys atitinka visiems taisyklin
giems matavimams, kai ir vei
dukas gražus, ir tai dar tokios 
moters negalima pavadinti gra
žuole, jeigu jai trūksta gracin
gumo, jei jos pozos negražios, 
je gu ji neturi to vadinamo 
“charmo” (žavumo), kuris yra 
net būtynybė gražiai moteriai.

Gracingi judesiai, gražios po
zos, gal būt, yra pats svarbiau
sias dalykas gražios moters 
diagnozei nustatyti. Mokėjimas 
gražiai žengti, sėdėti, stovėti, 
galvą laikyti — tai vis labai 
svarbūs grožio argumentai. 
Kaip nebūtų moteris graži, su 
taisyklingiausiais kūno matavi
mą s, bet einanti palenkta gal
va, įtrauktais pečiais, statanti 
plačiai kojas, tai vis būtų labai 
neigiamas — negražios moters 
vaizdas.

Venera — moters grožio 
pavyzdys

Moters grožio pavyzdys se

niau, dabar ir visados buvo, yra 
ir bus Meloso Venera. Jos mar
murinė statula tebestovi Luvro 
muziejuje, Paryžiuje. Sunku ap
rašyti, reikia pamatyti jos kū
no formų gražumą, jos natūra
lią laikyseną. Jos poza žavi vi
sus, ir menininkus, ypač skulp
torius. Luvro prižiūrėtojai pa
sakoja, kad poetas Heine valan
domis sėdėdavo prie Veneros 
skulptūros ir verkdavo iš 
džiaugsmo, besigėrėdamas jo
sios grožiu. Jos veidas yra kla
sinių bruožų, bet visų dėmesys 
būna labiausiai nukreiptas į jo
sios figūrą, kur kaklas, pečiai, 
krūtinė, nugara yra vadinamos 
dieviškų formų.

Pa šaulio gražuolės pasisekimo 
paslaptis

Kai 1965 m. buvo renkama 
pasaulio gražuolė, buvo išrinkta 
18 metų Siamo mergaitė, kuri 
atrodė labai sveika ir natūrali. 
Nors jos veidas buvo malonus, 
bet toli gražu ne klasinių bruo
žų. Jos kūno dalys buvo taisyk- 
lingiausių matavimų ir gražiau
sių formų. Toji pasaulio gra
žuolė pasakė laikraštininkams, 
kad jos krašto karalienė pamo
kė ją, kaip eiti, stovėti, sėdėti, 
pasisukti ir galvą laikyti. Net 
šukuoseną pati karalienė jai 
pritaikė, šitaip išmokyta pačios 
karalienės, kuri laikoma gra
žiausiai apsirengusia moterimi 
pasaulyje, ta mergaitė buvo iš
rinkta pasaulio gražuole. Nors 
kandidačių tarpe buvo ir gra
žesnių veidelių, bet šios Siamo 
mergaitės gracingos pozos bei 
judesiai tuoj atkreipė komisi
jos dėmesį ir ji liko laimėtoja. 
Nei jos jaunystė, nei jos tai
syklingos kūno formos nebūtų 
nieko nulėmusios, jei ji neturė
tų gracingos laikysenos.

na pradėti dainuoti pajutus ir 
neatleidus gilaus įkvėpimo įtem
pimo. I. M.). Gi įkvėptą orą 
vartoti laike dainavimo su to
kia pat laisve ir natūralumu, 
kaip įkvėpiant. Niekuomet bal
so nepūsti, niekuomet neforsuo
ti. Kadangi kaip kiekvienoj at
letinėj profesijoj reikia raume
nų lavinimo, tai ir šioj, nes iš 
dalies dainavimas irgi yra bal
so gamin mo raumenų atletinis 
veiksmas, kuriam reikia kas
dieninės treniruotės. Tad reikia 
dainuoti nors ir po keiloliką mi
nučių kasdien, pasirenkant bal
so “pabudinimui” patogiausioj 
skalėj patogiausius pratimus, 
kol lygiu lengvumu galima dai
nuoti visus savo balso apimties 
tonus. Niekuomet neaukoti bal
so grožio balso stiprumui ar 
apimčiai. Ir tam reikia daug 
koncentruoto darbo ir meilės 
dainai!

P. S. Naudota įvairiausia li
teratūra iš Chicagos Public Lib- 
rary.

Idealaus grožio moteris
Kitas svarbus grožio punktas 

— natūralumas. Kas gali būti 
gražesnio už sveiką, lygią, šva
rią natūralios spalvos odą arba 
pląukus. Todėl grožio institutai 
stengiasi kosmetikos pagalba 
priartinti moters veido spalvą 
kuo arčiau natūralumo. Jau ne
bevartojama labai ryškių lūpų 
pieštukų, bet gaminami labai 
švelnių spalvų, kad pritiktų prie 
natūralios lūpų spalvos. Pana
šiai su plaukų spalva.

Išvada tokia: gražiai mote
riai nebūtinai reikia klasinių 
veido bruožų. Turi būti harmo
nija tarp taisyklingų kūno for
mų išsivystymo, gracingų jude
sių, gražios pozos, natūralumo 
ir to “charm’o”, kurį gamta da
vė kiekvienai moteriai, tik ne 
visos moka jį panaudoti. Jei dar 
pridėti moteriškumą, tinkamą 
šukuoseną, apsirengimą ir inte
ligenciją, tai ir bus idealaus gro
žio moteris.

Mirė senatoriaus duktė — 
buvusi vienuolė

Dailininkės, dalyvavusios Lietuvių Moterų klubų federacijos Chicagos 
klubo kviestam projektuojamos Chicagos lietuvių moterų menininkių 
parodos reikalais pasitarime. Iš kairės į dešinę: Z. Sodeikienė, G. Žum
bakienė, N. Banienė, Balukiene, E. Marčiulionienė, B. Bulotaitė ir klu
bo vicepirmininkė E. Kučiūnienė.

Mary L. McCarran, 59 metų 
amžiaus, mirusio JAV senato
riaus Pat McCarran iš Nevados 
duktė, išbuvusi vienuole 32 m., 
mirė kovo 25 d. Washingtone, 
vėžio pakirsta. Ji įstojo į Šven
tojo Vardo vienuolyną, baigusi 
Šventojo Vardo kolegiją Oak- 
lande, Calif., ir per 32 metus 
buvo sesuo Mary Mercy. 1962 
m. ji išstojo iš vienuolyno, kad 
galėtų slaugyti sergančias mo
tiną ir seserį. Vėliau ji dirbo 
savo tėvo raštinėje senate ir ra
šė, piešė bei mokė po jo mirties.

Istoriniai faktai

Anglijos karalienė Elzbieta I 
girdavos , kad ji sykį į mėnesį 
maudydavosi, nežiūrint į tai 
ar re kėdavo, ar ne...

Kita didžioji istorinė “dama" 
prancūzų gražuolė Pompadour 
turėjusi ilgu kotu krapštuką nu
garai pakasyti ar net plaukuo
se atsiradusiems (perukuose) 
gyvūnams pakrapštyti...
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