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DIEVO TAUTA
dabartiniame pasaulyje

II Vatikano susirinkimo dokumentus perskaičius

K. ŠILINIS

DIEVO APREIŠKIMAS

y* n VATIKANO SUSIRINKIMO 
DOKUMENTAI. I dalis. KONSTI
TUCIJOS. Leidinių serijos “Krikš
čionis gyvenime” pirmoji knyga 
Vertė prel. Vytautas Balčiūnas ir 
Antanas Tamošaitis, S. J. Kalba 
tikrino Vladas Kulbokas Iliustravo 
Telesforas Valiui. I leido “Krikš
čionis gyvenime“ 1967. Spaudė Lie
tuvių Enciklopedijos spaustuvė Bos
tone. Knyga kietai įrišta, 278 psl.. 
kaina $3.50, gaunama ir "Drauge”.

•

Krikščioniškas vertybes daž
nai užgožia kasdienybė, kuri 
yra viena didesnių mūsų priešų. 
Kasdienybėje nuostabūs dalykai 
praranda savo žavumą ir pa
trauklumą. Ir visos vertybės 
tik pažinimo šviesa atskleidžia 
savo didybę.

Dabarties kartos ir 
krikščioniškoji tiesa

Mes turėtume nuolatos domė
tis tikėjimo dalykais, geriau ir 
išsamiau pažinti amžinąsias tie
sas ir Bažnyčios gyvenimą bei 
vis pilniau gyventi, nes esame 
mistinio Kristaus Kūno nariai.

“Krikščioniškoji tiesa yra 
lyg sėkloje slypinti gyvybė. Ji 
atsiskleidžia pamažu, palaips
niui, kartu su kylančia žmogaus 
kultūra. Ją vis brandesnę Baž
nyčia perduoda naujoms kar
toms” (II Vatikano susirinkimo 
dokumentai, 9 psl.). šioms kar- 
toms palengva atsivertų akys, 
jei jos panorėtų, ir tarp dauge
lio dalykų mūsų kartos pama
tytų, kad ir pilkoje kasdieny
bėje slypi didelės vertybės, ga
linčias ne tik šio gyvenimo naš
tą palengvinti, bet ir su amži
nybe tvirčiau susieti, šiomis 
krikščioniškomis vertybėmis 
mus sudominti bando “Krikš
čionis gyvenime” redaktoriai ir 
leidėjai, kurie sutelkė moksli
nes pajėgas paruošti ir paskleis
ti lietuvių tarpe krikščioniško
sios mintas knygai. Jie knygų 
seriją pradėjo II Vatikano su
sirinkimo dokumentais. Jau iš- 

J leido pirmąjį tomą, kuriame yra 
svarbiausi aktai — konstituci- 

S, jos. Antrajame tome bus dekre
tai ir pareiškimai, trečiajame 
— kiti dokumentai ir įžvalgus 
Vatikano antrojo visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo apibūdi
nimas bei išsamus dalykinis vi
sų trijų tomų turinys. Po jų eis 
atskirų autorių veikalai įvairio
mis temomis.

Pirmajame II Vatikano susi-
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re.
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rinkimo dokumentų tome kal
bama apie Bažnyčią, vadinamą 
Dievo tautą, Dieviškąjį apreiš
kimą, pateikiami bendrieji dės
niai šventajai Liturgijai atnau
jinti ir ugdyti, parodoma Baž
nyčia dabartiniame pasaulyje. 
Nors pastoracinė konstitucija 
“Bažnyčia dabartiniame pasau
lyje” yra sudėta iš dviejų da
lių, bet jos sudaro vieningą vi
sumą. Ji vadinama “pastoraci
nė” dėl to, kad, atsirėmusi į 
doktrinos dėsnius, siekia iš
reikšti Bažnyč'os santykius su 
pasauliu ir dabarties žmonėmis. 
Iš tikrųjų nei pirmoje dalyje 
nestinga pastoracinio siekio, nei 
antroje doktrinos.

Pirmoje šios pastoracinės 
konstitucijos dalyje Bažnyčia 
išdėsto savo mokslą apie žmo
gų bei jį supantį pasaulį ir apie 
jos santykius su abiem jais. O 
antroje dalyje Dievo tauta iš 
arčiau pažvelgia į įvairias da
barties gyvenimo ir žmonių 
bendruomenės puses, ypač į 
klausimus ir reikalus, kurie da- j 
bar atrodo opesni, kaip pvz. 
žmogaus asmens vertybė, ateiz
mas, kultūros padėtis dabarti
niame pasaulyje, ūkinis - visuo
meninis gyvenimas, politinės 
bendruomenės gyvenimas, tarp
tautinės bendruomenės kūri
mas.

Bažnyčia ir gyvenimas
Visas II Vatikano susirinkimo 

dokumentų p'rmas tomas sklan 
džiai išverstas bei gražiai išleis
tas (malonu į rankas paimti ir 
skaityti), bet ypač intriguoja 
pastoracinės konst;tucijos “Baž 
nyčia dabartiniame pasaulyje” 
abi dalys, nes jose plačiai ir gi
liai nagrinėjami Bažnyčios ir 
žmogaus klausimai bei Dievo 
tautos santykiai su kultūra ir 
naujuoju humanizmu, kuris “sa
vo idealą mato vispusiškai iš
vystytame, tauriai ir dailiai pa- 
sireiškiančiame žmogiškume, ku 
ris sau skina kelią į vis tobu
lesnę būtį. Tačiau šis kebas 
aukštyn nėra koks nors priar
tėjimas prie antgamtinio Kūrė
jo, o tėra kopimas prie vis di
desnio savęs tobulinimo, nes hu
manistas laikosi Sofoklio žo-1 
džio, ‘daug yra galingo, bet nė
ra nieko galingesnio už žmogų’. 
Tikėdamas į žmogaus galingu
mą bei autonomiškumą, huma
nistas sau reikalauja laisvės, 
leidžiančios jam nekliudomai iš
sirutulioti į stiprią bei harmo
ningą asmenybę. Visas gyveni
mas jam yra kopimas laiptais, 
kurie savo viršūnę turi žemiau 
metafizinių debesų”. (Iš Juozo 
Ereto paskaitos “Krikščionis ir 
kultūra”, skaitytos Lietuvių ka
talikų mokslo akademijos suva
žiavime Chicagoje 1961 metų 
rudenį, tilpusias L. K. M. A. 
Suvažiavimo darbų V tome, Ro
ma, 1964 m., 77 psl.)

Bet naujas's krikščionių hu
manizmas “teig:a save ir savo 
uždavinį šiame pasaulyje. Dėl 
to žemė jam nėra kokia nors 
la;ko bei erdvės supančiota ske
veldra, o organiška dalis viską 
apimančios visatos, teikiančios

S&ndro Botticeili (italas, 1445-1510) Užgimusio Kristaus garbinimas
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visoms savo dalims vertę bei 
kilnumą. Ir žmogus ne tik su
geba tinkamai įvertinti žemę 
bei jos gėrybes, bet ir pajėgia 
visa tai įprasminti atsidavimu 
Kūrėjui, iš kurio viskas plau
kia ir į kurį viskas grįžta. Iš to 
savaimingai plaukia ir naujasis 
humanizmas, teigiąs žmogų ir 
Dievą, apimąs laiką ir amžiny
bę, žemę ir transcendentinį pa
saulį — vienu žodžiu: tą visu
mą, kurioje žmogus nepasmer
kia savęs pasilikti nors dailiu, 
bet apribotu fragmentu, o gali 
išaugti į pilnutinę esybę, į v s- 
pusišką asmenybę” (ten pat 
80—81 psl.).

Netvarkos reiškiniai

Pažangos sukurtame naujame 
žmoguje taip pat yra gilios ne
tvarkos reiškinių. Tačiau nors 
ši netvarka ir labai būtų pilna 
pavojų, ji nėra tokia, kad duo
tų pagrindo kraštutinių pesi
mistų nusiminimui arba neveik
liųjų rezignacijai. Pašau! s gali 
ir turi būti grąžintas į pirmykš
tį darnumą, kuris buvo Tvėrėjo 

planuose nuo pat pradžias, kai 
jis savo paties tobulybes perda
vė tvarinijai (plg. Eccli. 16, 25 - 
26). Giliausias šios vilties pa
grindas glūdi Kalėdų paslapty
je: Kristus, žmogumi tapęs Die
vas, visokio darnumo šaltin:s, 
aplanko savo kūrinius. Kaip ga
lėtų tvarinys nusivilti pasauliu, 
jei pats Dievas juo nenusivilia, 
jei Dieviškasis Žodis, per kurį 
buvo visa padaryta, tapo kūnu 
ir gyveno mūsų tarpe, kad pa
galiau apsireikštų jo, kaip Tėvo 
Viengimio Sūnaus garbė (plg. 
Jon. 13)? Bet ar galėtų visa
tos Tvėrėjo ir Atnaujintojo gar
bė suspindėti tokiame pasauly
je, kuris būtų pastatytas ant 
neišvengiamo prieštaravimo ir 
netvarkos ?

Pesimizmo ir neveiklios rezig- 
nącijos krikščionys niekada ne
galės priimti, nes tai prieštarau
ja krikščioniškai žmogaus sąvo
kai.

Bet pirma, negu žmogus su
darė a škią sąmonę to žmogišką 
prigimtį atitinkančio tobulo dar
numo, kuriuo pasižymi Kristaus

Madona su Kūdikiu (Italų mokykla apie 1475 m.)

buvimas pasaulyje, jis savo pa
ties dvasioje, kuri yra Dievo 
Dvasios paveikslas, galėjo pa
stebėti vienijantį ryšį, kuris iš 
vidaus jungia vieną daiktą su 
kitu. Prie šios laimingos sinte
zės, s tikrųjų, priėjo jau senie
ji Atėnų ir Romos filosofai, gi 
su didesniu aiškumu krikščio
niškosios filosof’jo: ž‘b:ntai, ku
rių tarpe šv. Augustinas ir šv. 
Tomas Akvinietis.
Technika, vienybė ir darnumas

Kiekvienų atveju, pati viena 
.technika yra nepakankama pri
pažinti ir išvystyti tą vienybės 
ir darnumo dieviškąjį daigą, 
slypintį daiktuose. Yra šiandien 
mokslo gerbėjų, kurie mano ga
lį, bent metodiškai, atsiriboti 
nuo tiesos, veikdami taip, tarsi 
dvasia neegzistuotų, neturėtų 
n’eko duoti, jai užgindami net 
priėjimą prie laboratorijų ir jos 
dalyvavimą tyrimuose. Persi
sunkę materializmu ir juslumu, 
jie klausimo išsprendimo laukia 
'š savo įrankių ir apskaičiavi
mų. iš tikslaus faktų stebėjimo, 
reiškinių patikrinimo ir išorinio 
jų koordinavimo. Kiti nors pri
leidžia tam tikrą ryšį, bet, anot 
jų, tik logišką, panašiai kaip 
matematikos santykius, įsivaiz
duodami, kad pasaulio tvarka, 
nors išjungta iš dvasios vadova
vimo galėtų klestėti atskirų da
lių fizinio sutvarkymo dėka, 
tarsi milžiniška skaič avimo 
mašina.

Tokia nuomonė yra nepagrįs
ta. ir pats mokslas ją sugriau 
tų, jei filosofijos neužtektų įro
dyti. Dvasios buvimas žmogiš
kuose ve ksmuose yra nepanei
giamas. ir jos liudijimas pasau
lyje negali būti nutildomas ki
taip, kaip tik iš anksto priim
tais nusistatymais ir prietarais: 
tai yra liudijimas apie vienybę, 
tvarką, darnumą, plaukiantį iš 
Dievo, be kurio ir matematikos 
formulės, moksluose taikomos, 
neatvaizduotų tikrovės.

Pagal tai, dvasia ir darnumas 
yra vienas antro tarpusaviai liu
dininkai: kaip dvasios pilnybė 
visuomet atsilieps darnumo pil
nybę. taip kiekvienas nesutari
mas, kur jis neapsireikštų — 
moksluose, mene, gyvenime — 
parodo kokią nors kliūtį jos pil
nam išsiskleidimui.

Gvildenant kai kurias opes
nes problemas. Vatikano antro
jo visuotinio Bažnyčios susirin
kimo tėvai pareiškė: “Jei žo
džiais ‘laikinųjų dalykų autono-

Dievas yra absoliuti Dvasia. 
Mūsų pojūčiams neprieinamas 
ir neapčiuopiamas. Kas nori 
savo pojūčiais patirti Dievą 
esant, tas prieštarauja pats 
sau. Pojūčiais patirtieji daly
kai priklauso medžiaginei plot
mei. O Dievas yra gryna Dva
sia. Todėl norintieji pajusti 
Dievą savo akimis arba ap
čiuopti savo rankomis nori, 
kad Dievas būtų medžiaginis, 
o ne dvasin’s. Tokius iš me
džiagas padirbtus dievus turi 
stabmeldžiai. Bet tik dėl to 
mes jų ir nelaikome dievais, 
kadangi jie yra medžiaginiai.

Dievo pojūčiams neprieina
mumą tradicinėj teologijoj 
įprasta išreikšti posakiu: 
“Deus abseonditus” — “Pasi
slėpęs Dievas”.

Tačiau ir pasislėpęs Dievas 
gali mums apsireikšti, jei ne 
savo esme, tai bent savo veiks
mais. Kūrėjas gali reikštis sa
vo kūrinia s. Nors, tiesa, kūri
niai yra tik dalinis kūrėjo at- 
skleid;mas. Kūrėjas savo kūri
niuose atsiskleidžia ne savo es
me, bet savo galia. Kūrinių 
kalba ap:e savo kūrėją yra 
ženkime kalba. Todėl ir Dievo 
apsireiškimas kūriniuose yra 
ne tiesioginis (esmiškas), bet 
ženklinis (analogiškas).

Pirmas's Dievo apsireiškimo 
būdas glūdi visatos kūryboje. 
Visata yra Dievo rankų dar
bas. Mes joje esame. Mes ja 
supamės. Mes esame visatos 
maža dalelytė. Kas mato visa
tą — mato Dievo kūrybą, o 
netiesioginiai per ją mato sa
vo protine galia ir patį Dievą 
— v satos Kūrėją. Dėl to di
dieji visatos mokslininkai, kaip 
Niutonas, Kopernikas, Lapla
sas ir daug kitų, buvo taip tik
ri Dievo buvimu, kaip ir pa
tys savo egzistavimu.

Antrasis Dievo apsireiškimo 
būdas yra jo idėjinė kalba, iš
reikšta pranašystėse. Pranašai 
buvo tie žmonės, kuriems Die
vas jų kalbamuoju būdu per
teikė savo valią. Mozei Dievas 
bylojo iš simboliškos ugnies 
(degančio krūmo), pasisaky
damas, kad jis esąs Būtis sa
vyje (“Aš esu, kurs esu” — 
Exod. 3:14) ir apreiškė savo 
valią, kaip išr ūktoji tauta tu
ri elgtis savo kasdienos gyve
nime ir liturgijos metu.

Dievas apreiškė idėjines min 
tis dar visai eilei ir kitų Seno 
Įstatymo pranašų: Izajui, Je
remijui, Ezakieliui, Danieliui, 
Barakui, Ozejui, Joeliui Amo- 
sui, Abdijui, Jonai, Mikėjui, 
Naumui, Abakukui, Sophoni- 
jui, Agejui, Zacharijui, Mala- 
chijui. Per tūkstančius metų 
Dievo apsireiškimas žodžiu li
ko užrašytas į šventąsias kny
gas, kurias mes turime iki šių 
dienų švento Rašto vardu.

Pats didžiausias ir žmonijos 

mija’ laikoma, kad sukurtieji 
daiktai nepriklauso nuo Dievo 
ir gali būti žmogaus naudojami 
be sąryšio su Kūrėju, nėra nė 
vieno pripažįstančio Dievą, ku
rs nejustų, kaip toks tvirtini
mas yra klaidingas. Juk kūri
nys be Kūrėjo dingsta. Paste
bėtina, kad visi tikintieji, kokiai 

atžv lgiu pagrindinis Dievo ap
sireiškimas įvyko, kai antrasis 
Dievo Asmuo įsikūnijo Jėzuje 
Kristuje. Čia Dievas jau ne 
žodžiu, ne simboliais ar vaiz
dais apsireiškia žmonėmis, bet 
savo realiu buvimu žmogaus 
prigimtyje.

Tiesa, ir Jėzaus Kristaus as
menyje mes negalime apčiuo
piamai regėti jo Dievystės, ta- 
čiau jo dieviškąja galia pada
rytais stebuklais negyvoj ir 
gyvoj gamtoj, ypač kitų iš mi
rusiųjų prikėlimu ir pačio iš 
numirusiųjų prisikėlimu, mes 
suvokime Jėzaus Kristaus 
Dievystę, Ji yra paslėpta žmo
giškos prigimties priedangoje. 
Tačiau ji spinduliuoja kiekvie
name jo skelbiamos Naujienos 
(Evangelijos) žodyje, kiekvie
no įvykdyto stebuklo galioje. 
Ypač ji spinduliuoja Jėzaus 
Kristaus iš numirusių prisikė
lime. ,

Pagaliau Dievas apsireiškia 
mums, pasilikdamas savo 
įsteigtoje Bažnyčioje. Jis lie
kasi Bažnyčioje realiai dvasine 
sakramentų galia. Jis liekasi 
Bažnyčioje šventosios Dvasios 
veikimu mokomąja galia. Nors 
Dievas yra visur savo tveria
mąja ir išlaikomąja (apvaizdi- 
ne) galia, bet jis yra savo 
įkurtoje Bažnyčioje ypatingu 
būdu — realia malone, kurią 
jis teikia visiems, kurie pr im- 
dinėja jo įsteigtus ir Bažny
čioje paliktus sakramentus.

Taigi Deus abseonditus ne
pasiliko visai pasislėpęs. Jis vis 
skleidėsi, palaipsniui skleidėsi, 
kol galutinai pasiliko tarp mū
sų realiai Bažnyčioje. Iš karto 
jis pasireiškė pasaulio sutvė
rimu, vėliau žodiniu bylojimu 
ir, pagaliau, realiu savo įsteig
toje Bažnyčioje pasilikimu.

Kalėdų šventės ir yra ne kas 
kita, kaip Dievo apsireiškimo 
garbinimas. Tai nėra vien pri
siminimas istorinio fakto, kad 
Jėzaus Kristaus asmenyje Die
vas įsikūnijo ir tapo žmogumi 
tam tikru istoriniu laiku Pa
lestinos žemėje. Tai nėra mi
nėjimas buvusio istorinio fak
to, kaip kad mes minime įvai
rius kitus istorinius įvykius. 
Bet tai yra atsigręžimas į Die
vą, esantį tarp mūsų. Tai yra 
atvėrimas mūsų sielos su kvie
timu, kad jis ateitų pas mus 
realiai — sakramentine malo
ne, kad jis padėtų mums tapti 
tuo, ko mes siekiame, kad pa
dėtų mums realizuotis dvasi
niai, nepaisant mūsų egzistavi
mo fiziniame kūne. Toks reali
zavimas priklauso mūsų egzis
tencijai: yra jos dalis. Taigi, 
kalėdinis apsireiškusio Dievo 
pagerbimas yra kartu ir mūsų 
egzistencinis aktas. Tuo tarpu 
kitų istorinių įvykių minėji
mas yra loginis prisiminimo 
aktas. P. C.

religijai bepriklausytų, kūrini
jos kalboje visuomet girdėjo ap
sireiškiantį Kūrėjo balsą. O 
Dievą užmiršus, ir pats kūrinys 
aptemsta” (II Vatikano susirin
kimo dokumentai, I dalis — 
konstitucijas, 204 psl.).

“Krikščionis gyvenime” re- 
(Nukelta į 2 psl.)



Expo 67 — Montreal, 1967 Nuotr* Alg. Kezio ,S.J.
(Iš parodosi Čiurlionio galerijoj, Chicagoj)

NAUJAS ANATOLIJAUS KAIRIO 
VIENAVEIKSMIS

Įspūdžiai "Curriculum Vitae" atspaudą perskaičius

JURGIS GLIAUDĄ

Naujasis Anatolijaus Kairio i 
vienaveiksmis “Curriculum Vi
tae”, pasirodė “Trečiosios Pra- ' 
dalgės” metraščio puslapiuos, 
o vėliau buvo atspaustas atski
ru leidiniu. Ypač naši mintis, ' 
reikšminga dramaturgo bio-bib- 
liografinei visumai, išleisti vei
kalą atskiru leidiniu.

Po visos eilės plačiau nu- Į 
skambėjusių veikalų, iš kurių 
vieną — “šviesa, kuri užside
gė” — laimėjusį skautų kon
kurso premiją, premijuotojai 
neišleido, bet nuskandino savo 
konkurso papkių krūvoje, “Cu
rriculum Vitae” suskamba kaž
kaip nauja gaida A. Kairio kū
ryboje.

ŽMOGUS KORĖJAS EXPO 07 PARODOJE
Neišdylantys įspūdžiai ir prisiminimai

SAULĖ JAUTOKAITĖ

Pasaulinė paroda Expo 67, pavadinta 
“Žmogus ir jo pasaulis” vykusi šiais metais 
rtuo balandžio 28 d. iki spalio 29 d. Montre- 
alyje, Kanadoje, stengėsi parodyti žmogų sa
vo, ideologinėje, mokslinėje ir kultūrinėje ap
linkoje. Viena iš daugelio temų buvo skirta 
Žmogui kūrėjui, apimanti žmogaus sukurtą 

, meną, muziką ir literatūrą. Šioje tarptauti
nėje parodoje šalia žmogaus technikinių lai
mėjimų stengtasi kuo daugiau parodyti ir 
žmogaus kultūrinių laimėjimų. Šitas, tur būt, 
buvo pagrindinis skirtumas tarp jos ir visų 
kitų, ligšiolinių pasaulinių parodų.

Gyvoji Graikija

.Šioje parodoje žmogus kūrėjas tautinėje 
plotmėje gausiai pasirodė atskiruose paviljo
nuose ir specialiai pastatytose scenose. Čia 
įvairios tautos savo šokiais ir dainomis išryš
kino savą, tautinį charakterį. O jų teko ma
tyti daug, kiek tai įmanoma per septynias 
šios parodos lankymo dienas. Pirmą tokį tau
tinį pasirodymą užtikome visai netikėtai mū
sų laimei Graikijos paviljone. Šios senosios 
tautos pastatas nedidelis, paprastas, kubinis, 
baltas, be jokių prašmatnybių, net be kolo
nų, tik papuoštas viena moderniška klasiki
ne skulptūra. Pačiame paviljono viduryje pa
darytas kiemas su apskritu mažu senovišku 
amfiteatru. Žiūrovams aplink pusračiu susė
dus aukštyn, apačioje buvo atliekama graikų 
tautinė programa, kurioje pynėsi įvairių Grai
kijos provincijų tautiniai šokiai ir dainos. Šo
kėjos tokiais taisiklingais veido bruožais, kad, 
atrodo, lyg būtų paimtos iš senosios Graiki
jos moterų skulptūrų. Kadangi teatras labai 
mažas, o viskas vyksta čia pat po nosim, to
dėl atrodo, kad ir pats dalyvauji šioje prog
ramoje ir nebejauti, kaip kitas žiūrovas min
džioja tau kojas. Nors graikiški šokiai gana 
monotoniški, bet kažkaip savotiškai sužavi 
žiūrovą. Muzika liūdna, daugiau rytietiško at
spalvio, naudojant labiau pučiamuosius ins
trumentus. Šokėjai ir šokėjos linksmi, nepap
rastai preciziškai, lengvai ir gyvai šoka. Dai
nininkė, apsirengusi tautiniais rūbais dainuo
ja, nors žodžių ir nesuprantam, bet iš melo
dijos spėjam, kad tai liūdna daina. Žiūro
vams nuoširdžiais plojimais pageidaujant, dai > 
nos ir šokiai pakartojami. Po poros valandų, 
programai pasibaigus, žmonės dar nelabai 
skubinasi išsiskirstyti, bet eina pasišnekučiuo
ti su pačiais programos atlikėjais. Čia pama
tėme ir išgyvenome gyvąją Graikiją, o ne šal
tus technikinius, metalinius eksponatus, kurių 
•daugiausia teko matyti kitų tautų paviljonuo
se. Šis Graikijos paviljonas ir paliko geriau
sią įspūdį užtai, kad jisai buvo gyvas, davęs 
progos pabendrauti su kitos tautos gyva sie
la, parodęs žmogaus kūrėjo tautinį charakte
rį. Apskritai, mažieji paviljonai ir buvo įdo
mesni tuo, kad jie save parodė kultūrinėje 
aplinkoje, kai tuo tarpu didžiosios tautos lenk
tyniavo savo šalta technika.

Muzika, dainos, šokiai

Kito tokio “gyvo” paviljono, kaip Grai
kijos, neteko Užtikti. Kitų tautų progamos bu
vo atliktos specialiose, greitosiomis pastatyto
se scenose, tiktai su stogu ir kiaurais šonais. 
Vienoje scenoje matėme Piatnitsky Maskvos 
tautinį ansambli, demonstruojantį šokius ir

dainas. Tai buvo tipiškai rusiška trupė ne 
tik šokiais ir dainomis, bet ir visu jų atliki
mu. Choras, ypač moterų, dainavo būdin
gas rusiškas dainas ir tokiais rusiškais, skar
džiais balsais. Negalima net įsivaizduoti, kaip 
šokėjai gali šokti tokiu vikrumu, greitumu 
ir įdomumu kiekvieną šokį, nors tą patį šo
kį ir kartojant. Manau, kad mažai kas įsten
gtų ir drįstų jų vikrumą čia pralenkti. Kito
je scenoje užtikome čekoslovakų tautinį an
samblį belinksminančius kitą būrį žiūrovų. 
Jų tautiniai šokiai ir dainos jau buvo kitokio 
charakterio negu rusų, daugiausiai primenan
tys lenkų, nes nebe tokie greiti ir vikrūs. To
je pačioje scenoje kvebekiečių mergaičių cho
ras klausytojus pritraukė prancūziškomis, ita
liškomis, angliškomis ir vokiškomis dainomis. 
O prie Jungtinių tautų paviljono Trinidado 
juodukų orkestras grojo įvairią muziką. Šis or
kestras buvo nepaprastas tuo, kad jis suda
rytas tiktai iš mušamųjų instrumentų, o ir 
tie patys būgnai buvo tik bačkų dugnai, pri
taisyti ant metalinių kojų. Pirmu žvilgsniu 
atrodė, kad iš jų nieko gero nebus. Bet kai 
jie pradėjo groti, ausys nebetikėjo. Ir jie atli
ko lygiai taip pat gražiai tiek klasikinę, tiek 
populiarią muziką. Kaip šie muzikantai pa
jėgė išgauti įvairių instrumentų garsus su to
kia technika ir muzikalumu, klausytojams 
taip ir liko didelė mįslė. Didžiulėje Expo 67 
Tautų aikštėje įvyko Italijos diena. Tą dieną 
italai šalia dainų savo programoje atvaizdavo 
visą viduramžių riterio ir damos istoriją. Čia 
vaikščiojo riteriai, apsirengę turtingais rūbais, 
damos su iškilmingomis, ilgomis sukniomis, 
tarnai nešė splavotas vėliavas ir herbus, mė
tydami juos įvairiomis figūromis. Tik visa 
bėda, kad aiškštė šiam spektakliui buvo per 
didelė. Viskas vyko taip toli, kad, atrodo, 
nebūtų buvę didelio skirtumo, jeigu ši prog
rama būtų buvusi atlikta pačioje Italijoje.

Architektūros stebuklai

Žmogus menininkas labiausiai prisidėjo 
prie bendro išviršinio parodos pristatymo. Me
nininkas architektas čia turėjo geriausią pro
gą parodyti savo gabumus, nes visi šios pa
rodos pastatai buvo jo vaizduotės kūriniai. Ku 
ris gražiausias ir meniškiausias pastatas buvo 
išreikštas architekto vaizduotėje, sunku pasa
kyti, nes čia skonio dalykas. Man vienas iš 
įdomiausių buvo Amerikos paviljonas. Įdo
mus jis tuo, kad yra originalus, ne toks, kaip 
kiti visi pastatai. Tai įspūdingas 20 aukštų ir 
250 pėdų pločio stiklinis kamuolys, dienos 
metu spindįs nuo saulės apšvietimo, o nak
ties metu šviečiąs iš vidaus. Čekoslovakijos 
paviljono architektas, kombinuodamas pap
rastas šviesiai rudas linijas su juodomis, iš
gavo elegantišką paprastumą. Išsiskiriantis bu
vo ir Vokietijos paviljonas. Kiti sako, kad tai 
cirko palapinė, o aš sakyčiau, kad tai kariš
ka patranka, apdengta žalsvu tinklu. Rodos, 
tik bereikia iš išlindusių vamzdžių išdundėti 
sviediniams, kad visas pastatas sudrebėtų iš 
pačių pamatų. Kiek vakarinių valstybių ar
chitektūra dominuojančiai moderni, tiek Azi
jos kraštų architektūra, nesivaikydama moder 
nizmo, pasilieka daugiau ar mažiau senaja
me savo stiliuje.

(Nukelta Į 4 psl.)

“Šviesa, kuri užsidegė” (man 
teko veikalą skaityti, dalyvau
jant Los Angeles dramos sam
būrio veikloje) iš tikrųjų aki
nančiai sužiba savo avangardiš- 
kais akordais mūsų scenoje. Jo
je yra scenų, kurioms pavydėtų 
pagarsėjęs dabar Harold Pin- 
ter. Tačiau mūsų dramaturgas 
čia įveda savo idealistinę pre
misą. Kiek Pinter skelbia ma- 
kabrizmą dėl makabrizmo, Kai
rys makabriškume įžiūri giles
nę prigimtį. Makabrizmas yra 
gimdomas susikirtimo anarchi
jos su sistema, balanso su chao
su. “Šviesa, kuri užsidegė” yra 
perdėm lietuviškas veikalas, la
bai artimas mums savo kontra
punktu ir finaliniu akordu. Gai
la, kad konkurso leidėjai, kurie 
tą veikalą premijavo, “pamiršo” 
jį išleisti. Ir kam reikia skelbti 
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konkursus, jeigu jų vaisiai po to 
lieka konkurso rengėjų stal
čiuose?

Veikalą “šviesa, kuri užside
gė” tenka minėti čia todėl, kad 
jis, nežiūrint jo pinteriško ma
kabrizmo, yra giliai idealistinis 
ir perdėm optimistinis. Auka ir 
jos prasmė, Jobo dramos esmė 
ir net tam tikros prielaidos, be- 
sirišančios su pakilia sub spe- 
cie aeternitatis tema, artimos, 
gal būt, teologiniam traktatui, 
nagrinėjinčiam kančios ir laimė
jimo premisas, modernaus Jo
bo pasaulėžvalgos temą. Kairys 
net praplėtė veikale kančios są
voką: kančia čia nėra už save, 
■kančia yra už kitus, už visus — 
todėl ir sakome, kad čia abstu 
moralinės filosofijos ir morali
nės teologijos momentų.

Naujasis jo vienaveiksmis, pa 
vadintas “tragedija komiškai” 
“Curriculum Vitae” suskamba 
A. Kairiui netikėta, stipria pesi
mistine gaida. Buvęs optimiz
mas, skambėjęs ir beviltiškose 
“Viščiukų ūkio” ir “Šviesos, ku
ri užsidegė” scenose, prarastas. 
Veikalo makabriškumas slypi 
jau tame, kad ši tragedija pa
vaizduota komedijos formoje. 
Įvedimas į sceną tų naivių ir 
skaisčių, tik emocija, ne analize 
gyvenančių tipų, a la Michel de 
Ghelderode pasaulio, kur trage
dija mažėja mažuose persona
žuose, ir užtat ji dvigubai didė
ja dėl tos disproporcijos, buvo 
puiki ir tikro scenos žinovo min-

tis. Iliuzorinis jo veikėjų gyve
nimas viešbučio prieškambary
je, jų alegorinis senėjimas, su
sitikimas su abejingumu ir net 
brutalumu, ir lietuviškas šokis 
desperacijoje, ir desperacija, 
dengiama naivia viltimi, ir visa 
virtinė praeivių, ir visa tai vyks 
ta tokiu intensyvumu, tokia 
ekspresija ir tokia psichine ata
ka žiūrovui, kad, net knygą 
skaitydami, jūs regite sceną.

Didžiulis gailestis suima žiū
rovą, stebint Svajūną ir Svajū
nę, išbuvusius viešbučio prieš
kambaryje visą savo amžių ir 
sutikusius — pagaliau — Ber
niuką ir Mergaitę, šviežius, op
timistinius tipus, kurie, nežino
dami brutalios realybės, ateina, 
kaip generacija po generacijos, 
į beviltiškąjį prieangį.

Autorius vis dar neatsisako 
simbolikos, kurią jis plačiai nau 
dojo ir savo ankstyvesniuose 
kūriniuose. Juodoji Ponia šiame 
veikale yra likimo simbolis, taip 
tenka manyti iš jos efektingų 
pasirodymų ir lakoniškų, valin
gų posakių. Autorius dažnai iro
nizuoja, ją pristatydamas, bet 
niekad nenustelbia jos galios. 
Kaskart ji ateina kitaip apsi
rengusi: likimas labai apgau
lus ir situacijose ir laikotar
piuose, jis ir galingas, koks bu
vo ir graikų legendose, valdy
damas net Olimpo dievus.

Alegorijoje mes galime įžiū
rėti ir Jungtinėse Tautose įpras
tus principus ir tos organizaci
jos veikimo metodus, įprastą 
nesąmonę, niekšiškumą ir per
dėtą oficialų optimizmą. Tačiau 
Kairio mažojo žmogelio santy
kis su likimu čia traktuojamas 
be optimistinių prielaidų. Maža
sis žmogus, šiuo atveju Svajū
nas ir Svajūnė, Berniukas ir 
Mergaitė, žūsta tyliai, kukliai, 
be jokio herojizmo, žūsta, tie
siog uždūsta simboliniame savų 
namų, savos pastogės netekime, 
svetimojoje. Pratęsiant idėją pla 
tyn, idealizmas žūsta brutalioje 
galios sistemoje. Naivus tikėji
mas teisybe, ieškojimas teisin
gumo, guodimasis trapia ir nie
kad nerealizuojama viltimi pri
klauso idealizmo dorybėms, ku- 
ros tačiau nėra valiuta, o tik

DR. ANNA BALIUNAS 
4KTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v 
vak. šeštadieniai® 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. WAlbrook 5.5076

Rez. tel 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
. GINEKOLOGINE CHIRURGIJA . 
6449 S. Pulasld Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal Susitarimu. 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-1222

Ofisas 8148 West 63rd Street 
Tel.: PROspect 8-1717 

Rezid.: 3241 Weet Olltb Plaoa 
Tel.: REpubUc 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl >; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 88-čloe ir California 

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

rrečlad. lr kitu laiku pagal susltar 
Ofiso telef. 476-4042

Rezid. tel. IVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin
425 N. Liberty Street
Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2283

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71»t Street
Vai.: pirm., ketv. 1.4, vakar. 7-9 
antr., irenktad. 1-6, trec. ir šešt. tik 
susitarus. 

nieko nevertas popiergalis šiame 
pasaulyje.

Visa egzistencijos esmė ir pa
radoksai, kylą iš santykio Ma
žojo ir Galingojo, autoriaus iš
spręsti čia pesimistiškai. Gal 
būt, tai sunkiai suvirškinama 
optimistui, tačiau čia tarta ne 
tik reali, bet ir meninė tikrovė. 
Tarta ekspresingai iš scenos, 
po komedijos skraiste.

Anatolijus Kairys, CURRICU
LUM VITAE. Vienaveiksmė trage
dija komiškai. 1966 m. Atspaudas 
iš 1966 metų ‘‘Trečiosios Pradal
gės”. Leidinys 58 psl. Spausdino Ni
da Press, 1 Ladbroke Gardens, W. 
11. Great Britain.

man — HE 4-5758

0R M. BUDRYS
ALERGIJA

775’ W<m)» 51sl 4treei
Valandos: antradieniais, penktadie- 

liais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitark.-.^.

Ha 785-4477. Re*. PR 8-6960

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGF 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
□RAVFORD MEDICAL BLDG. 

6449 90. Pulaski Road
Valandos pagal susiturima

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

Akušerija ir motetų ilgos
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

■ipecialybč akušerija ir moterų Ilgo. 
2454 VVest 71st Street 

(71-oa tr Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 1—3 Ir 8—8 vai. vak 

šeštad. 12—8 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Samu — rez. PRospect 8-9081 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K š A
GYDYTOJA IR CHIRURGF 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

■trmad.. antrad ketvlrt. lr penkt 
• uo 12 lkl 9 v. lr nuo 6 Iki 8 v. v 
•«Atad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ha. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street 
■tiso vai kasdien nuo 6 iki 9 r. > 
ešt. nuo 9 iki 17 vai arba susi 
arus.

Ha. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVeat 63rd Street

VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. lr e 
kl 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta

iflso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Oourt Cicero

ZaL kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad 
r šeštad. tik susitarus.

Tel. — REllanoe 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59tb Street

/ai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. tr 
oenktad. nuo 12-4 vaL p. p., 8-8
zal. vak. šeštad. 12-3 vaJ., o trečiad 
išdaryta.

reL ofiso ir buto OLy pic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15th Street. Cicero

-Caadlen 1—3 vai. lr 8—8 vtu. vak.. 
Išskyrus trečiadienius.

šeštadieniais 12 lkl 4 pople-

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGUI 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South Western Avenue

Plrmad., antrad.. ketvirt. lr penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vaL p. p. lr nj- 
4 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai ryto lkl 1 vai. p. p., šeštad 
<1 vai. ryto lkl 1 vai p. p.

Ofiso tel. RE 7-1 <68 
Rez. tel. 239-291.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGOS

2817 VVeat 71 et Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimu

Ofiso tel. PR 8-7773; Rez. PR 8-4731
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVeat 63rd Street
Valandos: plrmad.. ketv.. 6 — 8 vai., 

antrad. Ir penkt. 1 — 4 vai.
Prllmtnšja tik susitarus

Ofiao HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAU8 LIGOS 

2454 VVeat 71 irt Street 
(71-os Ir Campbell Ava. kampas) 

Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v.
AeMad. 9 v. r. — 2 v. n. p.

DIEVO TAUTA
(Atkelta iš 1 psl.) 

daktoriai ir leidėjai savo žodyje 
sakosi numato išleisti per me
tus bent po tris veikalus, ku
riais bus siekiama padėti skai
tytojams susiorientuoti dabar
ties gyvenimo klystkeliuose bei 
nušviesti, kaip galima ir kaip 
reikia gyventi krikščioniškai vi
same savo buvime ir veikime.

Kas domisi ar nesidomi Baž
nyčios atsinaujinimu, vis tiek 
sužavės jį II Vatikano susirinki
mo dokumentai, nes jie paryš
kina krikščioniškąsiais vertybes 
ir pateikia jas šių dienų gyve
nimui.

ASHOCIATF iHTOMITRISTi 
Lietuviškai kalba

OR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 VV. 68rd St. GR 6-7044 

rilcrina akl> Pritaiko tr ‘*oon-
Vai.: 9:30—12:30 ir 1:30—3:30 

Kitom valandom susitarus.
Uždaryta antrad. ir trečiad.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJA? IR CHIRURGAS

SPEC. VIDAUS IJGOS *
Tel. ofiso PR 6-7800: Namu 925-769'’ 

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

Išskyrus trečiadieni

Tel. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Ava.

Vai., plrmad.. antrad., ketvlrtad. p 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. 1: 
šešt. 8 v. r. lkl 8 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Prieš šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: plrmad., antrd., ketv.. penkt 
nuo 9 lkl 1J v. ryto lr nuo 6-8 v. v 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir kiti 
laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublIo 7-2290 J

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ FOSI.ftS IR PKOSTAT1 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71 st St.

Vai antrad. nuo 2—5 popiet 
ketvirtad nuo 6—8 vak

Ofiso telef. 776-2880
Rez telef PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS
'5542 S. Cicero, Oak Foreat, BĮ. 

Kabineto tel. 687-2020
Namu tel. 839-1O7I 

Vizitai pagal susitarime

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rez. tel. GRovehilI 6-0617

Valandos: pirm, ir ketv. nuo 12 ik. 
2 v. p. p. lr nuo 7 lkl 8 v. v.: antr. 
Ir penkt. nuo 12 lkl 2 v. p. p. lr 
vakarais pagal susitarimu.

DR, P, STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8296
Valandos. 2-8 v. v., penktad. lO-lk 
v. r., 2-8 vaJ. vaje, šešt 1-4 v. vak 
Sekmad. lr trečiad. — uždaryta. 

Rez. tel. WA 5-3000.

DR, VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th SL

Tel. PRospect 8-1228
Ofiao vai.: Pirm., antr., treč. b 
penkt nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 8 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimu.

Ot. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-01M

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
Priiminčja ligonius tik susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. lr 8—8 v. va*..

Treč. lr šeštad. uždaryta
Telefonas — GRovehilI 6-2828.
DR. A. VALIS-LABOKflS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8PKCIALVBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos 1 lkl 4 lr 6 iki 8 ▼. vak 
šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 

Trečiadienį uždaryta
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGF 
6648 S. Albany Avr 

VaL, pirm., antrad., ketv. e—s y. 
vak.; penkt. lr šeštad. 2—4 popiet. 

Kitu laiku pagal susitarimu 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVeet 71st Street
VaL: 2 lkl 4 v. p. p. lr 7 lkl 8 v. v 

Treč ir šeštad. pagal susitarimu.

>fiao tel. 767-2141. Namu 636-485*

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI)

6449 So. Pulaski Road
VaL pirmad., antrad., penktad. 1—t 
ir 6—-8 v. v ketvirt. 5—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 vai.- •• -



KALĖDOS PARYŽIUJE
Liūdniausias, graudžiausias ir 

niauriausias Kalėdas gyvenime 
aš praleidau Paryžiuje 1916 me- į 
tais. Atvykau su dideliais lūkes
čiais, bet su ypat:ngai menkais, 
dalinai skolintais, pinigais. Aš 
norėjau paruošti prancūziškai 
v eną filosofinį veikalą kurį no- 
rėjo išleisti žymusis leidėjas Al- 
can garsiąją' i Dergs iu. pata
rus.

Atvykau lapkritį, kada lietus 
ir purvas, ir gavau kambariu
ką menkame studentų viešbutė
lyje Rue Bonaparte prie seniau
sios Paryžiuje bažnyčios Saint 
Germain dės Pres. Mane patal
pino viršutinio aukšto ledinėje, 
dulkinoje celė je, kurios vieninte
lis Fuksusas — židinys su mar
muro lenta, ant kurios stovėjo 
Napoleono I gipsinis biustas. 
Pradžioje šitas biustas sukelda
vo manyje šiek tiek drąsos. Ar 
jis nebuvo taip pat italas, kuris 
Paryžiuje kentėjo ?

*

Ir taip atėjo Kalėdų rytas. 
Išsirengiau bažnyčion. Bet vos 
įžengęs į didžiulę bažnyčią, pa
stebėjau tuojau, kad čia man 
nebuvo vietos. Navos buvo už
verstos suolais, į kurias patekti 
buvo galima tik per išsipuošu
sių nurodinėtojų malonę, ku
riems elegantiškos damos pa- 
rorydavo kažkokį paslaptin
gą kvietimą. Visa bažny
čia h»vo pripildyta išnuomo-' 
jamų kėdžių, ir šveicorius, jas 
padavinėdamas, žvelgė į mane, I 
taip vargingai atrodantį, kaip 
į nereikalingą įsiveržėlį.

Aš būčiau galėjęs atsiklaupti, 
bet tam negalėjau prisiversti. 
Nuo tolimo altoriaus nesiekė 
manęs joks žodis, ir mane anė- 
mė čia v'duje didesnis šaltis, 
negu aikštėje prie bažnyčios. 
Aš buvau niekam nereikalingas. 
Šitoie bažnyčioje kuri buvo 
greičiau panaši į koncertu sa'ę. 
nemi i maldos vietą, aš jaučiau
si beę-al niai vienišas.

Pietų metas būdavo nepake
liamas. Bevė'k v’^ada varda
vau vienoje studentu užkandi
nėje prie Saint Germa’n bulva
ro. Kai palipdavau suktais, pur
vinais medin'ais laiptais aukš
tyn, patekdavau į kambarį, pa
prastai pilną jaunimo. Čia jie 
valgydavo, šnekučiuodavosi ir 
juokaudavo.

Bet dabar buvo Kalėdos. Visi 
buvo išvažinėję pas savuosius į

provnciją, lankė 
Į draugus. Šiandien aš
vieną mano tautietį, 
blyškusį keistuolį ir
amžiaus ponią, kuri kitomis d'e- 
nomis šitame iškilmingo skurdo 
triukšme jausdavosi svetima ir 
niekam nereikalinga, bet dabar 
ūmai pasirodė kaip pilkų šimt
mečių povaikis, kaip amžina 
našlė, kuriai visada uždraustas 
bet koks džiaugsmas. Kiek aš 
sugebėjau, valgiau savo skur
džius pietus. Buvo tylu — lyg 
būtų nakčia budima prie ligo
nio. Aš nejaučiau jokio alkio 

‘ir noro valgyti. Kai šiaip taip 
baigiau paskutinį savo obuolio 
kąsnį, — kas žino kokiame rū
syje jis rūgo, — priėjo nešne
kus kelneris, kur s visada man , 
patarnaudavo, nešmas taca, ant 
kurios gulėjo šeši ar septyni 
juodi cigarai ir tiek pat mieži
nių cukrainių. “Choisissez, mon
sieur, s’il vous plait”.

Aš nerūkiau cigarų ir jau ne
bebuvau vaikas, kuriam būtų 
malonu cukrainiais pasmagu-

LAZDYNŲ PELEDA
Asmeniškų atsiminimų ir aplinkos vaizdų pyne, šimtmetį nuo 

rašytojos gimtadienio minint.

M. KRUPAVIČIUS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
Net ir Žemaitėje taip pat išliko senti

mentai bajorijos atžvilgiu. Jai jaunystėje dva
ras, bajorija buvo kažkas tobula, idealu, gerb
tina ir mylėtina. Dvaro pažiūra į kaimą jai 
tada buvo natūrali santvarkos apraiška. Kai 
Žemaitė atlietuvėjo, kai nusisuko nuo dva
ro ir tapo kaimo gerbėja ir gynėja, net tada, 
kai, Liudo Giros žodžiais, didžių vargų, sun
kių naštų tysė ji dziena dzienon, ji tiesiogiai, 
kaip Lazdynų Pelėda, dvaro nekabino, pro 
jį praeidavo tylomis, lyg jo bute nebūta. Tą 
taktiką jai nustatė seni, jaunystės laikais iš
gyventi idealai. Bet iš to neseka, kad ji dva
ruose rasdavo ir naujojoje būklėje kažką tei
giamo ir palaikytino. Ji savo raštuose dva
rus ir jų vaidmenį vertino visai teisingai. 
Jiems nesigailėjo kieto, bet teisingo žodžio. 
Tačiau ji tai darė ne tiesiogiai savo lūpo
mis, bet savo kūrinių veikėjų, personažų kal
ba ir likimu. Šia savo taktika ji skyrėsi nuo 
Šatrijos Raganos.

Gi Lazdynų Pelėda savo taktika skyrėsi 
ir nuo Šatrijos Raganos ir nuo Žemaitės. Jai 
išgyventa praeitis, praeities idealai, bajoriški 
papročiai ir tradicijos virto lavonais. Jokie a- 
nų laikų atsiminimai jos žodžių nevaržė. Dva 
rus smerkė ji pati tiesiogiai ir savo persona
žų lūpomis. Ji buvo arši dvarų ir aplamai 
ponų priešininkė ir juos plakė be pasigailė
jimo. ”Ji neranda dvarui nė vieno gero žodžio 
Apie dvarą ji kalba su tam tikra pagiėža... 
jai ypatingai dvaro blogumas pasirodo, kai 
dvaras susiduria su paprastais darbininkais 
ir kaimo žmonėmis”. (P. Naujokaitis. Lietu-

GIOVANNI PAEINI riauti. Tačiau vis dėlto pasirin- [ 
kau — iš dviejų pasiūlymų ma- j 
žiau atstumiantį — suere d'or- 
ge. Tai buvo vienintelė dovana 
'(jei norima jau šitaip pavadin-i 
ti, nes ji man kainavo du res- j 
publikoniškus frankus su Napo
leono III galva), kurią sau lei
dau Kalėdoms šioje Dievo vie
natvėje.

Aš įsikišau geltoną, limpantį 
cukrainį į kišenę ir išėjau į vie
nišą, purviną ir rūke paskendu
sį bulvarą, kūrime nebuvo jo- | 
kios paguodžiančios šviesos. Aš 
nežinojau, kur turėčiau nunešti 
mano .skausmą ir kaip jį numal
šinti. Šia'p nueidavau prie Ode- 
on teatro, kur po arkadomis pa
siknaisiodavau knygose ir žur
naluose. Bet per Kalėdas viskas 
lyg dykumoje — uždaryta ir už
dangstyta. Aš atsidūriau vėl 
prie Senos krantinės ir netikė
tai prie vieno tilto pamačiau 

j mažą garlaiviuką, kur s ruošės 
išplaukti.

“Kur jūs plaukiate?”
“Į Saint Cloud”.
Taigi važiuokim ir mes į 

Saint Cloud. Girdėjau — tai 
esanti puiki vieta, pilis, garsios 
senienos ir nuostabūs sodai. To-

Paryžiuje 
temačiau 
seną, iš- 
vidutinio 

!

Monmartre Paryžiuje, 1937L. Kazokas

vių literatūra. 1948 m. 152 psl.) Ji stengėsi 
palikti ateities kartoms realių vaizdų ir fak
tų, kuriuos lietuvis turėjo savo tėvynėje išgy
venti, susidurdamas su nutautusio dvaro ele
mentu. Ji to paties tikslo siekė ir tada, kai 
nepriklausomybės laikais dvarų liko tik men
kos skeveldros. Lazdynų Pelėdai dvarai buvo 
pikta, pritvinkusi dvokiančių pūlių votis, ku
ri nuodijo lietuvių tautos gyvenimą ir jam 
daug žalos darė ne tik baudžiavos laikais, 
bet ir po jos panaikinimo. Nuo tos voties 
dar daug teko tautai kentėti ir nepriklauso
mybės laikais. Ir kas žino, kada ji nustos 
tautai kenkti? Taip galvojo ne viena Pelėda, 
bet ir kiekvienas lietuvis, kuris buvo gerai 
pažinęs savo tėvynės praeitį, jos vargus ir jai 
darytas skriaudas. Mūsų jauni kalbininkai 
“poną” įpilietino ne tik gyvojoje, bet ir raš
to kalboje. Sunku jų tą žygį pateisinti ir su
prasti, nebent praeities ignorancija.

Nepaisant kritikų ir priekaištų, darytų 
Lazdynų Pelėdos kūrybai, visuomenė jos raš
tus pamėgo. Jos raštus gaudė ir noriai skai
tė. Aš buvau taipgi jų tarpe. “Skaitytojų ma
sėje jos pasakojimai turėjo pasisekimo. Ją la
biausiai žavėjo pagrindinis talento bruožas 
— gyvai pinti intrigos siūlą, staigiu situaci
jos keitimu, stipriais efektingais konfliktais... 
Ji atsistojo po Pietario. Po Pietario Algiman
to jos apysaka Klaida ir savo tūriu yra pats 
pirmas veikalas. Šioje vietoje lietuvių litera
tūros istorijoje ir tenka dėti jos kūrybą” (L. 
Enc. 24 tomas, 208 psl.). Bet ne tik tuo 
Lazdynų Pelėda patraukė mases. Jos kūriniai 
buvo žmonėms savi. Ji vaizdavo ne kraštus

Pa+rice de la Tour du Pin

MARIJA PRIE MEDŽIO

Yra didelio Medžio gėlė, 
kuri neatsivožė vėjui, 
o vis vien buvo apvaisinta. 
Yra visam pasaulyje mergelė, 
kuri savo kūno didžiausioje slaptynėje 
neleido pasireikšti meilės įstatymams, 
o vis vien buvo perverta, 
jai nežinomu būdu 
visų paslapčių Paslapties.
Yra žmogiškoji ląstelė, 
kur Dvasia atliko kūno darbą, 
Šviesa — patvarumą. 
Ateitis — amžiną gyvenimą.
Ir nuo tada žmogus gali tarpti, 
išsiskleisdamas ap inkoje: 
yra jo kūne ženklas, 
nematomas kūno akims, 
vėl bekyląs į gyvenimą;
kai jis prasiskverbs per užtvarą, 
jį iuosusią, ir pasirodys, 
mirusieji liudys akivaizdumą...

Medžio ir istorijos šešėlis, 
laiko praryti klodai, 
suvirpės nuo žėrinčio Atminimo 
tarp atviro dangaus 
ir dabarčiai atviro ženklo...
Ak! Kokio tūkstantmečių Advento 
reikia įvykdyti
tokiom Kalėdom!

MERGELĖ SU KŪDIKIU

Dabar, kai tu miegi ant mano kelių, 
kai mano akys mato angelo pažadėtą kūną, 
tarp mudviejų įsiskverbia < 
o brangusis, sukryžminta 
nei mano krūtinės kimus 
kai tu tebuvau tik sėkla, 
dieviškojo vėjo atnešta. 
Tada mane liūliavo vilties 
ir aš tau dainavau kraujo 
mano motinystės tapsme, 
ir tau teikiau šilimą, 
kad pasiektum pasaulį su 
Mano rank i paplūdimiai pratęsia 
vandenų glamonę; ir švelnumas 
atstoja nepatirtus jausmus, 
akių ir šešėlių džiaugsmą. 
nag:mdžiu«ių motin., nieną, 
tamsaus kraujo maistą.

diena, 
gražiausių kaitų 
ritmas,

dvelk mai, 
lopšinę

jo akmens širdimis.

kiu būdu atsidūriau laive. Rūk
damas yrėsi laivas rūke pasken
dusioje upėje. Praplaukėme ap
rūdijusį Eifelio bokšto skeletą, 
yrėmės pro skurdžius priemies
čius, bespalvius dirvonus, ne
reikšmingas kalvas, šmėkliš
kas vietas, pro jūreivių landy
nes. tuščias alėjas ir griuvė
sius. Aš stovėjau ant denio, dre
bėjau nuo šalčio ir jaučiau, kaip 
drėgnas vėjas man spaudė iš 
akių ašaras. Bet š’ltame maši
nų skyriuje apačioje aš dar dau
giau šalau nuo svetimų žvilgs
nių, kurie stebėjo mano skur- j 
dų apsirengimą ir ypatingai Į 
kaulėtą veidą.

Pagaliau mes atvykome į

iš už jūrių marių, už aukštų kalnelių, bet 
realią, kenčiančią ir skriaudžiamąją Lietuvą. 
Ji rodė ir tuos svarbiausius jos skriaudėjus 
ir išnaudotojus, kurie visiems lietuviams bu
vo žinomi. Jos kūriniuose žmonės rasdavo sa
vo gyventas gėlas. Masės Lazdynų Pelėdą lai
kė šaukliu į bendrą kovą su Lietuvos vidaus 
priešu. Ir skaitytojai atsiliepdavo į jos šauk
smo balsą.

Kokie buvo Lazdynų Pelėdos santykiai su 
knyga? Skaityt ji mėgo. Skaitė pačioje jau
nystėje, bet skaitė tik tai, kuo anų laikų po
niškose pastogėse įprasta buvo maitinti jau
nas “paneles”. Ji pati tuo reikalu taip rašė: 
“Galutinį mišinį mūsų galvose padarė lek
tūra: priaugdama varčiau knygas, bet nė vie
nos rimtos: poezija, romanai... Daugiausia tai 
buvo lenkų sentimentalinė literatūra...” L. 
E. 24 t. 206 psl. Lazdynų Pelėda mokėjo 
lenkų, lietuvių ir rusų kalbas. Ar mokėjo ki
tų Vakarų Europos kalbų, nežinau. Iš jos 
pasaulėžiūros reikia manyti, kad ji daugiau
sia skaitė kairiosios krypties raštus, tačiau ne
vengė ir katalikiškosios. Tos katalikiškosios 
knygos paragino ją ir susimąstyti, ar ji sto
vi tikrame kelyje. Ir nuo čia prasidėjo. joje 
katalikėjimo vyksmas. “Klaida” buvo jos ga
lutinis apsisprendimas nusigrįžti nuo pozity
vizmo. Dar Vilniuje 1918 m. vieną kartą ji 
manęs paklausė, ar verta skaityti kažkokio 
Višnievskio (pasauliečio, ne kunigo) knygą 
Chrystus Bog-Kristus Dievas lenkų kalba, ku
rią ji iš kažko gavo jau gerokai apdėvėtą, 
įdomus supuolimas. Aš niekad nebuvau be
dievis, tikėjau giliai, ko buvau išmokęs iš sa
vo motinos, nes religijos ligi kunigų semina
rijos niekur neteko mokytis. Nors buvau ti
kintis ir praktikuojantis katalikas, bet viso
kių neaiškumų turėjau, ypač christologijos 
srityje. Vieną kartą, Lenkijoje mokytojauda
mas, užėjau pas savo kaimynę Sumavo mo
kytoją lenkę. Pamačiau ant jos stalo minė
tą Višnievskio knygą. Pasiskolinau. Skaičiau 
net tris kartus. Knyga buvo parašyta pa
traukliai, lengvu stiliumi, skirta be gilesnio 
teologinio pasirengimo skaitytojams. Ji man

pametei...

Saint Coud, kur jau temo. Aš 
išlipau ir staiga pasijutau visiš
kai pasimetęs. Kur aš turėjau 
pasukti? T kriaušiai pilis buvo 
uždaryta, o taip pat ir parkas. 
Aš než’nojau kelio, bet, drėbė-’ 
damas 'š drovumo, nuovargio ir 
baimės, nedrįsau jišsiklausti," 
kad nebūčiau blogai suprastas 
ir pats nepasimesčiau. Netoli 
prieplaukos buvo kavinės, į ku
rias ėjo ir išėjo alkoholio įkai
tusiais veidais pilieč'ai ar šven
tadieniškai nusiteikę darbinin
kai.

Į jų rankas įsikibus'os mote
rys garsiai juokėsi visa versme, 
kaip juokiamasi, norint numal-

’*i rūpesti ir nuslėpti gailesį. 
Aš išs'gandau pats savęs, tam
sos, nepažįstamų žmonių, o tru
putis dienos geso, lyg migla vis 

-ė darytųsi, pagelbėda
ma nakčiai visą nelaimingą 
’ž’avgsmą paslėpti.

Keletą žingsnių toliau atra
dau tramvajų, kuris stovėjo 
Pustuštis.

“Kur jūs važiuojate?”
“Paryžiun”.

Taigi važiuokime ir mes į Pa
ryžių atgal. Kiek ilgai tęsis šis 

:<--ias stiklams ir mealui 
klebenant? Vieną valandą? Gal 
dvi? Tik aišku, kad buvo visai 
tamsu, kai aš vėl atsidūriau

padėjo pašalinti visus man tada kilusius 
christologijos neaiškumus. Tuo metu kaip 
tik buvau pradėjęs grumuliuoti Markso “Ka
pitalą”, kuris buvo sunkiai įkandamas. Viš
nievskio knyga man padėjo ir teisingiau ver- 
inti “Kapitalą”. Aš jį gerai perpratau, tik 
skaitydamas trečiu kartu Petrapilio Dvasi
nėje akademijoje, kai jau buvau rimtai pa
sirengęs skaityti tokio turinio knygas. Supran
tama, kad Višnievskio knyga Lazdynų Pelė
dą taip turėjo paveikti, kaip buvo paveiku
si ir mane. Spėju, kad nuo tada rašytoja, pa
dariusi gilesnę savo įsitikinimų reviziją, drą
siai pradėjo sukti į katalikybės kelią. Neži
nau, kiek laiko praslinkus po šio įvykio, ji 
nutraukė santykius su kairiąja spauda ir pra
dėjo rašinėti į katalikiškus laikraščius.

Lazdynų Pelėda kaimiškoje aplinkoje

Taip, ligi čia visa klostosi gerai, 
šalta širdis dienos kurioje tu patekėjai 
vos pastebima tavosios.
Tačiau tarp mudviejų įsiterpia kalavijas, 
nes mudu jau nebesame vienas kūnas 
po truputį jis įsismeigs 
ir atvers tokią žaizdą, 
kad mano meilė tavęs nebesupras, 
jeigu neišsaugos mirštamo tavo meilės lūžio, 
kai tu mus

Jacųues Lipchitz (g. 1891 m. Druskininkuose) Džiaugsmo Madona

Išvertė P. G a u č y s

de la Tour du Pin, vienas’ pirmaujančių pran- 
semiąs įkvėpimą iš religinių šaltinių ir išsakąs

Patriee
cūzų poetų, 
nerimą, kurį nūdien išgyvena visas pasaulis.

! o-;e karališkųjų Louvro rūmų, 
kuriuose mano tautiečiai iš Tos- 

j canos — G’otto, Giovanni F'e- 
solano ir Benozzo — tylioje tam 

j soje paskendę, laukė manęs.
Šitą vakarą aš nebeėjau val

gyti. Dar prieš aštuonias jau 
buvau lovoje, kad nedrebėčiau. 
N'ekada aš taip didžiai nemy- 

‘ Įėjau Italijos, kaip tą naktį. Pa
lengva lyg užsnūdau, giliai pa
skendęs svajonėse, kupinas mė
lyno dangaus, meilės pilnų 
žvilgsnių ir brangių garsų, ku- 

j pinas užsidegusio jautrumo.
I

Iš prancūzų kalbos vertėi
Zigmas Umbražūnas

Mūsų ilgesniuose pasikalbėjimuose su 
Lazdynų Pelėda ji mėgdavo įpinti į savo kal
bą skaitytų knygų citatų. Dažnai vartodavo 
Leono XIII enc. Rerum novarum jos pamėg
tus posakius, kaip pvz. “Galingųjų saujelė 
uždėjo plačioms vargingųjų masėms beveik 
vergijos pančius... Žemesniems-1 sluoksniams 
reikia suteikti skubi ir tinkama pagalba” ir 
kit. Žinoma, ji tai sakydavo ne pažodžiui, 
bet savais žodžiais. Kitą kartą ji džiaugda
mosi pasakojo, jog perskaičius, neprisimenu 
kokio autoriaus ir tikslaus pavadinimo , Ka
talikiškąją etiką ir ja daug pasinaudojusi 
Prašomas jai siuntinėjau visus mano tais lai
kais leidžiamos “Visuomenininkų bibliotekos” 
leidinius. Ji sekė ir politiką. Vieną kartą jai 
pagerbti buvau surengęs Krikščionių demo
kratų klube vakarienę. Žmonių buvo pilna 
salė vyrų ir moterų. Po eilės kalbėtojų buvo 
pakviesta pati rašytoja tarti žodį. Ji nesigin- 
dama prabilo. Nebuvo patyrusi kalbėtoja, 
bet kalbėjo sklandžiai. Mintys nenutrūkda- 
vo. Savęs nė vienu žodžiu neprisiminė. Kal
bėjo tik jai rūpimomis Lietuvos aktualijomis. 
Tada Steigiamajam Seime buvo svarstomas 
žemės reformos įstatymas. Ji žinojo, kad kai 
kurios Seimo grupės reikalavo žemių nacio
nalizacijos. Jei lietuviškas Seimas nusavins 
ūkininkų žemes, tai kuo jis skirsis nuo dva
rų ponų. Ponai buvo svetimi mūsų dvasiai, 
kalbėjo ji susijaudinusi, bet jei tai padarys 
savi lietuviai, tai bus aršesni lietuvių ūkinin
kų priešai, negu dvarų ponai. Kuo jie skir
sis nuo žiaurių bolševikų? Prie šio klausimo 
ji buvo apsistojusi kiek ilgėliau. Nacionaliza
ciją ji smerkė kietais žodžiais. Jos susijaudi
nimą ir skirtus nacionalizacijai kietus žodžius 
nesunku buvo suprasti. Nacionalizacija buvo 
priešinga visiems jos puoselėtiems idealams, 
kuriuos Lazdynų Pelėda, išėjusi į viešą lie
tuvišką gyvenimą, skelbė raštu ir žodžiu.

Kodėl aš, rašydamas apie Lazdynų Pelė
dą, paliečiau ir kitas dvi draudžiamųjų lai
kų moteris rašytojas — Šatrijos Raganą ir Že
maitę? Kad geriau išryškinčiau Lazdynų Pe- 

(Nukelta j 4 psl.)



ŽMOGUS KŪRĖJAS EXPO 67 PARODOJE
(Atkelta iš 2 psl.;

Dominuojanti modernioji skulptūra

Menininkas skulptorius prisidėjo prie pa
rodos bendro pagražinimo. Moderni skulptū
ra dominavo visur, kur tik ėjome. Skulptū
ros kūrėjai su savo moderniškais užmojais bu
vo regimi atskirų paviljonų, parkų, fontanų 
įkūnijime. Ant Italijos paviljono jlinkusio sto
go matėme Arnoldo Pomodoro bronzinį gaub 
lį. Prie Anglijos paviljono atsispindinčiame 
baseine buvo garsiojo 20-tojo amžiaus skulp
toriaus Henry Moore “Locking Piece”. Alex- 
ander Calder milžiniška plieno ir nikelio skul
ptūra, pavadinta “Žmogus”, dominavo visą 
aikštę. Tai abstrakti, tik primenanti žmogų, 
figūra. Prie Jungtinių Tautų paviljono me
džio kamiene labai puikiai atvaizduota atski
rų rasių žmonės.

Netoli Amerikos paviljono buvo suruošta 
šių laikų tarptautinė skulptūros paroda, pa
vadinta “Garden of Sculpture”. Šiame skulp
tūros kieme radome apie 50 skulptūros dar
bų, surinktų iš privačių ir viešų rinkėjų. Čia 
buvo italų futuristas Boccioni, rumunų ab- 
straktistas Braneust, ispanų suvirintos skulp
tūros išradėjas GONZALES, Druskinin
kuose gimęs Lietuvos žydas kubistas Lipchitz, 
prancūzų milžinas Rodin, senosios skulptū
ros atgaivintojai Braųue ir Cadwick, figūros 
tyrinėtojai Moore, Giacomette, Matisse.

Fotografija ir filmas

Prie žmogaus menininko reikia priskirti 
ir žmogų fotografą. Menininkas fotografas 
daugiausia prisidėjo prie išreiškimo minčių, 
idėjų, gamtos ir žmogaus atvaizdavimo. Spal
voto filmo pagalba anglai labai originaliai 
parodo lankytojams savo tautos praeitį, tau
tos bei valstybės kūrimąsį. Žiūrovus jie nukė
lę 3000 m. praeitin, dar prieš romėninius 
laikus, parodė primityvų ir laukinį kraštą. 
Pamažu, romėnams užėjus, kraštas pradeda

LAZDYNŲ PELĖDA
(Atkelta iš 3 psl.)

ledos, kaip rašytojos ir žmogaus, veidą. An
tra, jos trys sudarė lyg vieną vienetą: visos 
buvo dvarininkaitės, bajorės. Visos trys buvo 
auklėjamos lenkų dvasioje ir tradicijoje. Jų 
šeimų kalba buvo lenkų kalba. Visos trys 
sulietuvėjo ir suliaudėjo, savo raštais užėmė 
svarbią vietą mūsų literatūroje ir suvaidino 
svarbų vaidmenį mūsų tautos atgimimo dar
be. Pagaliau, visos trys savo kūriniais patrau
kė lietuvius prie lietuviškosios knygos. Jos su
vaidino lietuviuose tokį pat vaidmenį, kokį, 
kaip esu minėjęs Kraševskis suvaidino len
kuose. Jos viena nuo kitos skyrėsi. Tai esu 
anksčiau nurodęs. Bet čia pat minėtais at
vejais jos sudarė vieną garbingą, didelių nuo 
pelnų, taurią gyvai patriotišką lietuvišką mo
terišką trijulę, kurios iš mūsų istorijos nieks 
neįstengs išbraukti.

(pabaiga) 

slinkti šviesios ateities keliu. Vėl užeina tam
sieji amžiai. Tada ateina krikščionybė, ir vėl 
pradeda horizontai šviesėti. Toliau seka au
dringos Šekspyro lail$ų karalių istorijos. Išei
nant, tame pačiame paviljone parodoma spal
vota filmą, trijuose ekranuose. Žmogaus is
torija parodoma pradedant Ądomo sutvėri
mu ir baigiant atominės bombos susprogdi
nimu. Amerikiečiai savo pav djone pasirodo 
kaip fotografijos ir filmo didžiausi meninin
kai. Juk niekas šiandien dar nepralenkia A- 
merikos filmų gamybos. Todėl Amerikai ir 
labai pritiko, užuot išstačius televizijos ir ki
tokių mechanizuotų eksponatų, parodyti savo 
filmo meną, kuris yra ųbąrakteringas šiam 
ir jo žmonių gyvenimui. Ir amerikiečiai visą 
praeities ir dabarties film,o meną parodė nuo
širdžiai, atvirai, be jokio persistengimo.

Pats įdomiausias filmo menas buvo Tele
fono paviljone Walt Disney pagaminta fil
mą Canada 67. Tai buvo pirmą kartą ma
tyta filmo rodymo technika. Stovėdami vidu
ryje salės, apsupti devynių ekranų, perkelia
vome Kanadą nuo Atlanto iki Pacifiko. Čia 
plaukėme laivu, važiavome mašina ir trauki
niu, skridome lėktuvu. Svarbiausia, kad čia 
buvo išgauta vaizdinė iliuzija, visa tai darė
me patys: patys dalyvavome Ottavvos para
de, arklių “rodeo” grumtynėse, vaikščiojome 
apsnigtomis kalnų viršūnėmis', Stratfordo Seks 
pyro teatre matėme vaidinimą.

Nuotraukos ir filmo menininko pagalbos 
dėka buvo atvaizduotas visas Krikščionybės 
paviljonas. Čia vietoje religinių eksponatų ir 
daiktų, radome nuotraukomis bei filmomis 
iliustruotas žmogaus mintis ir idėjas. Nuot
raukomis žmogus parodytas gyvenimo kasdie
nybėje: skausme, džiaugsme, laimėje, nepasi
sekimuose. Karinių filmų apžvalgose žmogus 
parodomas savo paties sukurtame karo pra
gare. Tai žmogus naikintojas, sunaikinęs pats 
save. Toliau lankytojams duodamas klausi
mas “Ar tai viskas?” Ir vėl nuotraukomis i- 
liustruojamos Šv. Rašto citatos. Po užrašu 
“Mums gimė Kūdikis” matome pasilenkusią 
moterį (solistės Maria Callas nuotrauka), po 
kita citata “Jis mirė už mus” regime a.a. 
prezidento Kennedy akis, Jacųueline Kenne- 
dy gedulingą veidą. Krikščionybės paviljonas 
buvo vienas iš įdomiausių savo minčių ir idė
jų perdavimu. Nors jis naudojo įprastos tech
nikos nuotrauką ir filmą, tačiau pajėgė pri
versti lankytoją pamąstyti ir pagalvoti.

Žmogaus tema tapyboje

Žmogui dailininkui Expo 67 parodoje bu
vo skirtas visas didžiulis pastatas — meno 
galerija. Dalyvaujančiųjų tautų dėka į šią pa
rodą buvo suvežta įvairių kultūrų, laikų ir 
tautų meno kūriniai. Daugumą šių meno kū
rinių buvo matyti tiktai meno vadovėliuose 
ir knygose, todėl šį kartą buvo labai įdomu 
visus juos išvysti “gyvus”, savo pilname spal
votame grožyje ir didingume.

Ši meno paroda buvo suskirstyta į dešim
tį skirtingų temų. Pirmoje temoje, pavadin
toje “Žmogus”, dailininkai atvaizduoja žmo
gų kaip herojų, atletą medžiotoją, tyrinėtoją, 
karalių. Kiniečiai dažniausiai žmogų piešia

.Expo 67 — Montreal, 1967 Nuotr. Algimanto Kezio, S.J.
(Iš parodos Cįurlionio galerijoje. Chicagoje)

kaip filosofą, užmiršusį visus žemiškuosius rū
pesčius. Čia matėme Mezopotamijos princą, 
Egipto karalių, Japonijos imperatorių, Piom- 
bo nupieštą Kristupą Kolumbą, Rembrandto 
autoportretą, Petrovo susimąsčiusį Dostojevs
kį. Antroje temoje “Žmogus ir darbas” tapy
tojai dirbantį žmogų piešia su gilia užuojau
ta ir pagarba. Čia egiptietė mergaitė mala 
grūdus, Greniero vyrai kerta medžius, Velaz- 
quezo susiraukšlėjęs Sevilijos gyvetojas neša 
vandenį, Milleto paveiksle trys moterys ren
ka varpas. Trečioje temoje “Žmogus ir žai
dimas” matome šimtą kiniečių žaidžiančių 
vaikų, Longhio koncertą, Binghamo darbi
ninkus, lošiančius kortomis, Picasso akroba
tą, žaidžiantį su sviediniu. Ketvirtoje temo
je “Žmogus ir meilė” randame egiptiečių po
rą — vyrą su žmona, tiesiai stebinčius žiū
rovus, 15-tojo šimtmečio Prancūzijos riteris 
atiduoda širdį savo damai, Van Dycko puo- 
zuojančios šeimos portretą, Jan Steeno links
mas vestuves, Blake paveiksle angelą Rafae- 
lį, saugojantį Adomą ir Ievą. Temoje “Žmo
gus ir gamta” pasireiškia žmogaus santykis 
su gamta, kuri vaidina didelę rolę mūsų gy
venime. Tolimųjų Rytų peizažuose gamta y- 
ra atvaizduota nepaprastai plati ir erdvi, ly
ginant su žmogumi. Žmogus čia palieka toks 
mažas ir menkas prieš gamtos didybę. Vaka
ruose žmogus daugiau kovoja su gamtos sti
chijomis: audromis, griaustiniais, lietumi, po
tvyniais, žvėrimis. Temoj “Miestietis žmogus” 
matome italo miestų “portretisto” Canaletto 
(1697-1768) miestų Vaizdus. Šis dailininkas, 
apkeliavęs daug miestų, visus juos nupiešia 
iki smulkiausių detalių.

Labai įdomi tema buvo “Žmogus ir jo 
konfliktai”, kurioje parodytas žmogaus kon
fliktas su pačiu savimi ir kitu. Rembrandto 
Šv. Petras išsižada Kristaus, Picasso moteris 
verkia, Max Ernsto kūrinys “Europa po lie
taus” parodo Europos pokarinius griuvėsius, 
sudegusius namus, išmėtytas maskes, kūnus,

veidus, visą žiaurų karo chaosą. Temoje 
“Žmogus ir jo idealai” parodoma žmogaus 
troškimas pilnos harmonijos, taikos ir sielos 
ramybės. Šių idealų troškimą randame ge
riausiai išreikštą graikų skulptūroje: Afroditės 
ramiai liūdname veide atsispindi sielos ramy
bė. Paskutinėje temoje “Žmogus ir begalybė” 
įvairių kultūrų menininkai išreiškia savo reli
ginius jausmus, piešdami religinio turinio kū
rinius. Egipto mene karalius Akhenaten gar
bina saulę, Tailando stovintis Budha, Indi
jos Šiva, Viduramžių Madona su Kūdikėliu, 
Pieta.

Išleistame parodos liuksusinio katalogo į- 
vade Robert Elie teisingai rašo, kad meno is
torija yra tęsiama ir nepertraukiama, kad me
nininkas gali sukurti grožio ir džiaugsmo kū
rinį iš nieko, nesvarbu ar tai būtų istorijos 
scena, elgetos galva, ar tik sukryžiuotos spal
vų linijos. Žmogaus ir meno santykis nėra 
pasikeitęs nuo prieš istorinių laikų, bet pats 
menininkas yra savo gyvenamų laikų liudy
tojas.

Žmogus dramaturgas
Žmogus dramaturgas pasireiškė įvairių tru 

pių teatruose. Šalia anglijos Old Vic (pavasa
rį matytas Chicagoje) ir Londono Valstybi
nio su garsiuoju aktorium Laurence Olivier, 
dar gastroliavo teatrai iš Prancūzijos, Belgi
jos, Izraelio, Graikijos, Italijos ir Šveicarijos. 
Mums būnant Montrealyje, kaip tik dramos 
spektaklius davė Belgijos valstybinis teatras. 
Šis teatras, įsteigtas po II-jo pasaulinio karo, 
ne tik aptarnauja Belgijos miestus ir mieste
lius, bet vis kartas nuo karto išvažiuoja su 
gastrolėmis ir į užsienį, susilaukdamas dide
lių pasisekimų. Ir mes, kaip žiūrovai, šio teat
ro pirmąją Kanados viešnagę priėmėme su 
didžiausiu entuzizmu ir susižavėjimu. Veika
las, kurį matėme, buvo Victor Hugo drama 
“Ruy Blas”. Šios dramos intriga paimta iš 
17-tojo šimtmečio Ispanijos karaliaus Karo-

•lĮplio II, jo žmonos karalienės Marijos ir tarno 
Ruy Blas gyvenimo. Koks nepaprastai stip
rus Hugo eiliuotos dramos spektaklis, kad nė 
negalima įsivaizduoti, jog kas galėtų geriau 
jį atlikti.

Žmogus muzikas

Žmogui muzikui akcentuoti šios parodos 
proga buvo suruoštas operų, koncertų ir ba
leto festivalis. J šį festivalį susirinko geriau
sios muzikinės jėgos: Milano, Vienos, Mask- jį 
vos, Stokholmo, Hamburgo, Bayreutho ope
rų grupės.Sunku buvo apsisipręsti, kurią ope
rų išsirinkti, bet, pamačius operų repertuarą 
ir spektaklių datas, labiausiai patiko Vienos 
valstybinė opera. Ši opera pirmą kartą buvo 
atidaryta 1869 m. Vadovaujant kompozitoriui 
Gustavui Mahleriui 1896-1907 m., Vienos o- 
pera iškilo į pirmaujančias operas visoje Eu
ropoje. Per Il-tąjį pasaulinį karą, 1945 m. Vie
nos operos rūmai buvo visiškai subombarduo
ti. Reikėjo dešimt metų, kol žmonių surinkto
mis aukomis ji vėl buvo atstatyta. Rusams 
pasitraukus iš Vienos, 1955 m. lapkričio 5 d., 
laisvės atgavimui atšvęsti naujieji operos rū
mai buvo atidaryti, pastatant Beethoveno 
“Fidelio”. Gaudama pilną valstybės išlaiky
mą, Vienos opera veikia 10 mėnesių pačioje 
Vienoje, o vasarą du mėnesius džiugina pub- ’ 
liką Salzburgo festivalyje. Pasirašius bendra
darbiavimo sutartį su Milano La Scala, Vie- 4 
nos opera pasidarė viena iš geriausių operos 
grupių visame pasaulyje.

Operų, koncertų ir baleto spektakliai vy
ko Montrealio miesto centre, prieš penkerius 
metus pastatytame Place de Arts, kuris susi
deda iš trijų naujų salių. Kanados dirigento 
Wilfrido Pelletiero vardo 3000 vietų salėje 
vyko visi operų spektakliai.

.Šiandien taip jau yra, kad dėka greito, 
“džetinio” susisiekimo visų didžiųjų pasauli
nių operų solistų sąrašuose randame tas pa
čias garsiąsias pavardes. Todėl ir Vienos ope
ros beveik visi solistai jau buvo girdėti arba 
Chicagos Lyric arba New Yorko Metropoli
tan operoje, kiti net abiejose. £

Vokiškasis Vienos operos repertuaras

Vienos opera yra ypatingai išsispecializa- 
vusi vokiškojo repertuaro atlikime. Todėl dvi 
pirmos Montrealyje matytos operos buvo Vie
nos kompozitoriaus Mozarto (1756-1791) 
“Don Giovanni” ir “Figaro vestuvės”. Kiek 
kart “Don Gievanni” teko matyt Chicagos ly
ric operoje, dažniausiai ji būdavo atliekama 
kaip “grand” operos spektaklis su turtingo
mis, didžiulėmis dekoracijomis. Vienos ope
ra, naudodama mažas, paprastas dekoracijas, 
išgavo labai jaukų, šiltą, intymų įspūdį. Di
džiausią pasisekimą turėjo ne bosas Cesare 
Šiepi, dainavęs Don Giovanni, bet sopranas 
—jauna Gundula Janovvitz, dainavusi Doną 

Anną. Su savo švariu, stipriu ir muzikaliu 
dainavimu ir dramatiška vaidyba ji tuojau 
patraukė visą klausytojų dėmesį. Antroji Mo
zarto opera “Figaro vestuvės” pasižymėjo ne
paprastai gražiomis, sidabrinėmis baroko deko £ 
racijomis ir kostiumais. Figaro rolę atliko vie
nas iš muzikaliausių, energiškiausių ir įdo
miausių baritonų Walteris Berry.

(Bus daugiau)
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J. BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVE
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SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 ik! 11 vai. ryto. Šešta 
dieniais Ir sekmadieniais nuo 8:80 ik! 
8:10 vai. ryto. Vakarais plrmadle 
nials 7 vai. vakaro.

7150 South Maplenood Avelio, 
Chicago. Illinois 00020

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1496 kil. AM ir 1027 mg FM 

Telef. HEmlock 4-2413
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LEO'S SINCLAIR ŠERY 101
5759 So. VVestern Avė.

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai. Sankabos, Transmisijų 

Tune-np ir Motorų Remontai 
Kampas 58th Straet 

Telefonas Pltospcct 8-9533
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TELEVIZIJAS 

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3. 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys 

Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., H auk., PR 6-1063

BANGA
TV, Radio, Stereo. Air-Conditioners 

Pardavimas ir taisymas
2649 W. 63rd St. Telef. 434-0421 j 

P. Rudėnas R. šimulis

CHICA GO S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 S0. VVESTERN AVĖ. CHICAGO, ILL. 60636
lENDROVfi viena tarpCHICAGO SAVINGS AND LOAN 

žymesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apy 
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 
43 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama 
palyginamai aukštą dividendą Per paskutinius 10 metų 
Chicago Savings išmokėjo savo taupytojams virš 14 milijonų 
dolerių dividendų Chicago. Taupymo Bendrovė stengiasi liūtį 
stipri finansiškai ir teikti pačius geriausius patarnavimus 
savo taupymo ir skolinimo nariams.

bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi
zacijomis. nonai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga
lėtų pasiekt: geresnių gyvenimo sąlygų Kviečiame visus 
taupymo ir paskolų reikalais kreiptis j Chicagos Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovę išaugusią j virš $84,000.000 turto 
įstaigą
CHICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, 
ypatingai tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 84 milijonų 
dol finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chicagoje

41
METAMS

TEL. GR 6 - 7575

VISUOSE 
TAUPYMO 
SKYRIUOSE

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos Iki

$15,000.00

Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstaigos aukštą 
Laimės šaltinėlį — Wishing Well, per kurį surenkama ir išdalinama 
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200.00 Pamatysite 
plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kambarį, kuriame 
yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų su-

.trinkimams Susirinkusiems veltui jame telkiame kavą šis kamba
ryj yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis Pamatysite Įvairių 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų, kuriais per 
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai

Ypatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų moks
lui reikalingus pinigus. Mes turime specialų skyrių, kuriame taupomi 
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings). šiame skyriuje 
laikomiems pinigams mokami patys aukščiausi dividendai, net 
iki šiandien mokslas kainuoja nuo $6 000 iki $12.000 ir

daugiau Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalingus pinigus Galite pradėti $2.50, $5.00, $10.00 ąrba net 
$25 00 sumomis į mėnesį. Kai padėsite 200 kartų po $25 00, tai 
susidarys reikalinga suma Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui 
reikalingas mokslas. Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o 
tėvams nimesnė sąžinė. (Šio mokslo taupymo skyriaus nereikia 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium).

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime.
JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MPSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

1 Insured Family Savings
2 College Bonus Savings
3 Christmas Club Savings
4 Vacation Club Savings
5. Home Mortgage Loans
6 Home Improvement Loans
7 Al] Types of Insurance

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

10 Free Community Rooms for
10 your organization meeting
10 (Free Coffee)
11 Cash checks and pay all family
11 bills with nur spėriai monev

>rder checks No service charge 
to members

12 U. S. Postai Stamp Machine
12. Service.
13. We sėli Travelers Checks
14 Save-by-mail Kits
15 Nofarv Public Service

16 Two large Free Parking Lota
17 Free Theatre tickets two Satur- 

riays each month for your chil- 
dren and mothers

18 Christmas partv with gifts to 
Cnllem Ronos Mcmhcro

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ................... 12:00 P.M.—8:00 P.M.
TUESDAY ..................... 9:00 A.M. -4:00 P.M. I
HEDNESDAY .......................... Closed All Day '
THURSDA*V....................... 9:00 A.M.— 8:00P.M. I

| FRIDAY ............. 9:00 A.M.—8:00 P.M. |
i SATURDAY .............. 9:00 A.M.—12:30 P.M.



ŽVELGIANT Į A. KEZIO
PARODĄ

Šių metų Algimanto Kezio, 
SJ, parodoje, kuri vyksta iki 
sausio 4 d. Jaunimo centre, Chi
cagoje, kabo 118 šio išskirtinio 
mūsų fotografo geriausių dar
bų. Parodos atidaryme girdėjosi 
aimanų, kad nuotraukos jau 
matytos, senos. Vis dėlto paro
doje yra maždaug 40 visai nau
jų fotografijų. Šitų gera dalis 
(16 nuotraukų) yra praėjusios 
vasaros lobis iš "Expo ’67”. Pa
galiau reikia atsiminti, kad ši 
paroda yra Alg. Kezio penkerių 
darbo metų apžvalginė.

Naujieji kūriniai ir toliau ei
na ta kryptimi, kuria A. Kezio 
menas taip sėkmingai žygiavo 
pastaraisiais metais. Kai kurie 
kritikai, pažvelgę į Alg. Kezio 
fotografijų turinį, spaudoje jau 
suspėjo jį “pakrikštyti” poetu. 
Aš su tuo nesutinku. Poetas sa
vo kūryboje čiumpa už jausmo 
ar įspūdžio ir juos aprašo. Ta- 

(čiau Kezio kūryboje emocija 
retai kada prasiveržia. Tie ne
paprastai gražūs vaizdai, kurie 
pasirodo jo fotografijose, tos 
intriguojančios abstraktinės for 
mos, su kurioms jis taip mėgsta 
žaisti, tie akimirksniniai įvykiai, 
kuriuos jis taip patraukliai pa
gauna, yra šalti, be jokio sub
jektyvaus jausmo, žiūrovas ne
jaučia jokio intymaus ryšio su 
fotografijos autorium dėl to, 
kad jos vaizdo objektyvumas 
neleidžia jam žinoti, ką pats 
Kezys galvojo ar jautė, tą ar 
kitą vaizdą fotografuodamas.

Tuo atveju fotografas Kezys 
yra ne poetas, o istorikas, ku
ris savo foto aparatu užrašo sa
vo laikų pasaulio ypatybes. Jo 
paveiksluose atsispindi mūsų 
modernaus gyvenimo technolo- 
giškumas, jo šaltas realizmas, 
kuris kartais virsta kažkokiu 
absurdišku surrealizmu, ir žmo
gus jame pasimeta, nežinoda
mas, kas yra tikrovė, kas ne. 
Jei Kezio fotografijoms trūks
ta emocijos, tai, tur būt, dėl to, 
kad aplinkoje, kur jis fotogra
fuoja tos emocijos trūksta. Mū
sų pasaulis šiandien yra kom
piuterio pasaulis — logiškas, 
efektyvus, bespalvis ir bejaus
mis.

Tvarkingai sudėtos geometri

nės figūros ir aiškiai pabrėžtos 
linijos, dažnai artėjant prie 
abstraktiškumo, A. Kezio menui 
kaip tik būdingos, šitą teigimą 
gerai pailiustruoja šiandien ča 
atspausdntos jo fotografijos. 
Įdomus dalykas, kad tose dvie
jose nuotraukose, kur pasirodo 
žmonės, nuotraukų esminiais 
bruožais vis tiek lieka aplinkos 
abstraktiniai elementai; žmo
nės čia lyg atsitiktinai atsidūrę 
fotografijoje. O šitai yra cha
rakteringa daugumai Kezio kū
rinių. Išskiriant jo ankstyves
nius bandymus, kai jaunas stu
dentas - kunigas ypač mėgo fo
tografuoti vaikus, Kezio žmo
nės retai nuotraukoje vaidina 
svarbią rolę. Gana dažnai jie 
čia net patys tampa tik geomet
rinėmis figūromis — funkciona- 
linėmis dalimis bendro fotogra
fijos vaizdo.

Giliau ginčytis apie Algiman
to Kezio poetiškumą ar nepoe- 
tiškumą būtų gal ir beprasmiš
kas dalykas. Faktas lieka fak
tu — jis yra fotografas ir ge
ras, kūrybingas fotografas. To
dėl ir verta visiems atsilankyti 
į dabartinę jo parodą vien dėl 
to, kad dar kartą turime pro
gos pamatyti “senąsias” foto
grafijas; naujosios yra “ekstra 
bonas”.

Šarūnas Valiukėnas

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• EGLUTE, 1967 m., gruo
džio mėn. Nr. 10. Vienintelis 
laisvajame pasauly lietuvių vai
kų laikraštis. Spausdinamas ke
liomis spalvomis, gausiai iliust
ruotas. Redaguoja ir administ
ruoja Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserys. “Eglutės” meti
nė prenumerata $4.00. Redak
cijos ir administracijos reikalais 
rašyti: Eglutė, Immaculate
Conception Convent, Putman, 
Conn. 06260. Metams baigian
tis, yra pats laikas tėvams už
sakyti savo mažiesiems šį vai
kų laikraštėlį.

• GIMTOJI KALBA, 1967 
m. liepos - rugsėjo mėn. Nr. 3 
(37). Bendrinės kalbos laikraš-

................................. %

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime savo mieloms klientėms, draugams 
ir pažįstamiems.

Apolonija Jarošienė ir Lydija Kristina Jarošiūtė

ISLE OF BEAUTY COIF FURES
2442 VVest 7lst St. Chicago, III. 60629

Tel. 778 - 0666

• «

Expo 67 — Montreal, 1967 Nuotr. Algimanto Kezio, S.J.
(Iš parodos Čiurlionio galerijoj. Chicagoje)

Lietuvių jėzuitų veiklos žinia
raštis. Leidžia tėvai jėzuitai, 
2345 W. 56th St., Chicago, III. 
60636. Metinė prenumerata $1. 
Redaktorius Alg. Kezys, SJ.

• JAUNIMO ŽODIS, 1967 m. 
lapkričio mėn. Nr. 1. Vokieti
jos lietuviškojo jaunimo laik
raštis. Džiugu, kad lietuviška
sis jaunimas tame ar kitame 
krašte sujuda taip, jog reikia 
net savojo vietinio laikraščio, 
ir įsteigiama jį išleisti. Pirma
sis “Jaunimo žodžio” numeris 
daro neblogą įspūdį. Jį leidžia 
VLB Jaunimo sekcija. Redaguo
ja: V. Bartusevičius, K. Bra- 
zaitienė, V. Brazaitis ir K. Dik- 
šaitis. Adresas: Jaunimo Žodis, 
684 Lampertheim - Huettenfeld, 
Litauisches Gymnasium. W. 
Germany.

• Lietuvių gydytojų BIULE
TENIS, 1967 m. spalio mėn. Nr. 
4 (28). Leidinys ir turinio ir es
tetinio puslapių planavimo pras
me taip nepeiktinai tvarkomas

ir spausdinamas spaustuvėje, dinį tiesiog pavadinti mūsų gy- 
kad jo leidėjai ir redaktoriai ga- dytojų žurnalu, parenkant jam 
lėtų tikrai atsisakyti tokio kuk- ir kitą, ne vien tik biuletehinį 
lauš BIULETENIO vardo, o lei- vardą.

rr
Z* n a n T A parduoda Telefunken, Grundig, Olympia,
X P A W I Z\ Zenith, Burroughs, Royal, ITC ir kt. pro-
*■* ’ 1 x ' duktus, tiesiai ir pigiau iš firmų sandelių:

RAŠOMAS mašinėles lietuvių ir kt. kalbomis — RADIO - stereo, 
consoles, transist. ir kt. — PATEFONAI — ĮREKORDAV1MO apa
ratai — SKAIČIAVIMO mašinos etc.
Katalogus ir informacijas gausite pranešę savo adresų. SPARTA 
sav.: J. D. GIEDRAITIS, 10 Barry Drive, E. Northport, N. Y. 11731, 
tei. (51G) 757-0055 • Čikagoje informuoja A. Daugirdas GR 6-7399.

tis, išeina 4 kartus per metus. 
Prenumerata $2.00. Prenumera
tos ir kitais administraciniais 
reikalais rašyti: Gimtoji Kalba, 
6941 S. Washtenaw, Chicago, 
III. 60629. Laikraštį leidžia JAV 
LB Kultūros fondas.

• GAUDEAMUS, 1967 m. 
lapkričio mėn. Nr. 1. Rotato
rium spausdinamas, daugiau in
formacinis, Studentų ateitinin
kų sąjungos leidinys. Redaguo-

ja Irena Rušėnaitė ir Aldona 
Masilionytė. Adresas: Gaudea- 
mus, 1059 West Loyola Avė., 
Chicago, III. 60626.

• VVilliam R. Schmalstieg, 
Antanas Klimas, LITHUA- 
NIAN READER FOR SELF — 
INSTRUCTION. Franciscan Fa 
thers Press, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn, N. Y. 11221.

• ŽVAIGŽDE. 1967 m. lap
kričio - gruodižo mėn. Nr. 6.

Kuriam galui
mokėti daugiau ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE NUO $500 IKI $1.000.

Western Electric
Manufacturing & Supply Unit Of The Bell System

CARF.ER OPPORTUNITIES 
EQUIPMENT INSTALLERS 

OOMMUNICATION

■ Installers of telephone centrai office eąuipment. On the job 
: training, no experience necessary. High School graduates or
■ eųuivalent. Mušt be able to pass physical examination.

Write or contact CLARK ROUGHT 
1150 Griswold at Statė 

Room 1300
Detroit, Michigan■

An Eųual Opportunity Employer

.......... ................. ==^ 
LIETUVIŠKA VALGYKLA. GRAŽIAUSIAS
LIETUVIŠKAS

GAMINAMI
RESTORANAS, KURIAME 
LIETUVIŠKI VALGIAI.

Atdara — nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 
valandos vakaro.

RESTAURANT
Avenue — GR 6*9758

“PALANGA”
6918 So. VVestern

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

■iiiiimu!>immmi<i'mmimimimiiimiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii' 

JAU DVYLIKA METŲ VEIKIA LIETUVIŲ 
BERNIUKŲ MOKYKLA —

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
K e n n e b u n k p o r t e, Maine,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISĖM.

Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba (po 4 vai. savaitėje, 4 gru

pėms).
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama 

lietuviška gyvenimo orientacija. Pati gimnazija padeda mokiniams 
įstoti į kolegijas.

Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Registruokite mokinius 1968 - 1969 m.
Priimami mokiniai, baigę 8 skyrius.
Informacijų ir kitais reikalais rašykit:

Rev. Rector 
St. Anthony High School 
Kennebunkport, Maine 04046

i(i<i><'i’riiiHiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

▲ kilk i ▲ r* “T" a I IDVk A A C MOKA GERUS DIVIDENDUS.PLANINGAS TAUr TMAd pradek taupyti šiandieni

Metinis dividendas mokamas
visuose taupymo skyriuose.

PARKTNG LOT - AD.IOINTNG OI "t nFFirv

-------- —

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

22’2 VVEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL. 60608 
OFFICE tlOURS. Monday, Tuesday, Friday 9 to 4, 

Thursday 9 to 8, Saturday 9 to 1; VVednesday closed
’OHM I K A7.AN AUSKAS Presideni

PLYMOUTH • VALIANT

BALZEKAS MOTCR 
SALES, INC.

4030 Archer, VI7-1515
“U WILL LIKĘ US” 

CHRYSLER • IMPERIAL

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

4

I

I

0
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f“ .JFiSnK’S TV'Tnd'^RADICK^INČ. ' |
3 3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 p
» DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO

STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS TAIPGI OR>> N 
VESTNTUVA1 IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

□

H I G

4.75x
per annum 

on regular savings

H R A TĘS

5.25%
per annum 

on investment bonus

Savings Insured to $15,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

--------------------------------------------------------------------------------------

Kas tik turi gėrę skonį, 
viskę perka pas Lieponį!

LIEIUVIU PREKYBOS KAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern , PR 8-5875
Vedėjas — J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai Kitom 
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro.

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

Norėdami geriau aptarnauti mūšy gausius klientus, perėmėme 
dar vieną restoraną Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skubu patarnavimą, kaip ir mūsą pir
mame restorane, Kviečiame ir lauksime jūsų atsilankant.

Kilty's Restaurant
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois

(2 blokai į rytus nuo Cicero Avenue)

Telef. — GArden 4-5800
Jauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas

VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI 
NUO 10 IKI 800 ASMENŲ.

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto. Sekmad. ir šventad. nuo 1:00 vai. popiet.

Artesian Restaurant
2432 VVest 63rd Street (63rd & Artesian)
• Skanūs valgiai

• Geras patarnavimas
• Puiki atmosfera

PIETŪS
$1.65 IR $2.25

GREITAS PATARNAVIMAS. 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622
Atdara sekmad. ir ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 vai. ryto. Penktad. 

ir šeštadieniais iki 5 vai. ryto.

JOKIO LAUKIMO —
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• Teatro festivalis įvyksta 
Chicagoje ateinančiais metais 
per kalakutines (lapkričio 27— 
30 ir gruodžio 1 d.) Jaunimo 
centre. Anatolijaus Kairio iškel
ta mintis surengti Teatro festi
valį 50 metų Nepriklausomybės 
minėjimui atžymėti, rado prita
rimo LB centro valdyboje ir LB 
Tarybos suvažiavime Clevelan
de. Teatro festivalyje yra kvie
čiami dalyvauti visi JAV ir Ka
nados lietuvių teatrai. Ne visi 
JAV ir Kanados dramas sam
būrių adresai yra LB Kultūros 
fondui žinomi, todėl sambūrių 
vadovai prašomi skubai atsi
liepti, rašant žemiau duodamu 
adresu. Teatro festivalio rengė
jas yra JAV LB Kultūros Fon
das. Taip pat informacijų, su
gestijų, sumanymų bei kitais 
reikalais prašome kreiptis į Kul
tūros Fondą šiuo adresu: A. 
Kairys, 2943 West 59th Str., 
Chicago, III. 60629. Šią žinią ki
ti laikraščiai maloniai prašomi 
persispausdinti.

LB Kultūros fondas

Taip pat jau beveik surinkta 
ir tuoj bus pradėta spausdinti 
“Ketvirtoji pradalgė”.

Dabar jau pradėtos rinkti ir 
kitos dvi knygos: M. Vaitkaus 
tolimesnis atsiminimų tomas 
“Nepriklausomybės saulėj” ir 
A. Barono romanas “Pavasario 
lietus”.

O tas knygų daugėjimas ro
do, kad Nidos spaustuvės vėl 
atsigauna, stiprėja ir žada džiu
ginti skaitytojus.

• Dail. K. Žoromskio tapybos 
paroda “Phoenix Gallery” pa
talpose New Yorke praėjo su ne 
mažu pasisekimu, geresnieji 
darbai parduoti, daugiau negu 
pusę parodos paveikslų galerija 
pasiliko tolimesniam pardavi
mui, jų kainas dar pakeldama. 
Į šią parodą dėmesį atkreipė ir 
amerikiečiai meno kritikai. Pa
lankūs parodos vertinimai buvo 
atspausdiniti: “New York Ti- 
mes’,’ (kritikas John Kanady) • 
gruodžio 2 d., “Art News” gruo-' 
džio' mėn. numery, “Pictures on 
Exhibit” gruodžio mėn, nume
ry.

Visą gruodžio mėnesį Hun- 
tingįyn Hartford muziejuje (ku
ris kartais vadinamas ir The 
Gallery of Modern Art) Colum- 
bus Cirčle, New Yorke, vyksta 
galerijų surinktįnė paroda. Pa
roda vadinasi “Deaiers’ Choise”. 
Kiekviena galerija čia parinko 
tik vieno dailininko po vieną 
paveikslą. K. Žoromskį parodo
je reprezentuoja minėta Phoe- 
nix galerija. Parodoje yra ne
mažas procentas pasaulyje ži
nomų galerijų ir vardų kaip 
Afro, Albers Karil Appel, Mare 
Chagall, Salvador Dali, Jean 
Dubuffet, Max Ernst, Kokosch- 
ka, W. de Kooming, Pierre Le- 
sieur, Soyer, Thiebaud, Mark 
Tobey ir kt.

• Maironio 105 gimimo meti
nių minėjimas — poezijos vaka
rais gruodžio 1 d. įvyko Vilniu
je; Aktorių namuos. Minėjimą 
surengė LTSR teatro draugija. | 
Šiame Maironio poezijos vakare 
aktorius Laimonas Nore;ka at
liko visą programą, padekla
muodamas šiuos poeto eilėraš
čius: Lietuva brangi, Taip nie
kas tavęs nemylės. Mano gim
tinė, Aš norėčiau prikelti, Tra
kų pilis, Oi neverk, matušėle, 
Nebeužtvenk.si upės, Vakaras 
ant ežero Keturių Kantonų, 
Saulei leidžiantis, Nuo Birutės 
kalno, Užmigo žemė, Ar aš kal
tas, Skurdžioj valandoj, Varpai, 
Išnyksiu kaip dūmas, Pasitikė
jimas savimi, Jūratė ir Kasty
tis, Čičinskas, Šatrijos kalnas, 
Ant Punės kalno ties 
“Jaunoji Lietuva” (iš 
giesmės).

Laiške iš Lietuvos
Maironio poezijos vakarą rašo
ma; “Žmonių susirinko tiek, 
kad salė netalpino: koridoriai 
ir visi praėjimai buvo užpildyti 
žmdnėmis. Buvo taip karšta, 
kad vienas žmogus net nualpo. 
Ant langų ir palangių kabėjo 
bei sėdėjo visi (netgi ne visi) 
Maironio gerbėjai bei mylėto
jai”.

• Ką išleis Nidos knygų klu
bas? Nidos spaustuvė šiuo me
tu baigia spausdinti prof. Vik
toro Biržiškos atsiminimus iš 
kovų dėl Vilniaus “Neužgijusios 
žaizdos”.

I

Nemunu, 
šeštosios

apie šį

• Ir mes esam Europa. Ed- 
zar Schaper, gimęs 1908 m. Poz
nanėje. kadaise ilgą laiką gyve
nęs Estijoje, bet, susikirtęs su 
bolševikais ir nacionalsocialis
tais, turėjo, kaip spaudos ko
respondentas, persikelti į Suo
miją. Pokario metais jis apsi
gyveno Šveicarijoje. Jis čia nuo
lat kelia ypač Lietuvos katalikų 
sunkiai nešamą okupaciją. Ne
pamirštamas yra jo suredaguo
tas atsišaukimas: “Vergesst 
uns nicht — auch vir sind Eu
ropa”. (Nepamirškite mūsų — 
ir mes esame Europa.)

• Tradicinės ir kasmetinės 
Ba'tų draugijos dienos š:emet 
įvyko lapkričio pabaigoje Rytų 
akademijoje, Lueneburge, Vak. 
Vokietijoje. Aktuali pagrindinė 
studijų tema šiemet buvo Rytų- 
Vakarų turizmas ir kultūrinių 
vertybių pasikeitimas. Aptartas 
ir bendras planas Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos nepriklausomy
bių 50 metų sukakties minėji
mams. Šiose studiių dienose y- j 
pač dėmesį patraukė Bonnos u- 
niversiteto profesor. dr. keno- 
no Ivinskio paskaita apie kai 
kuriuos vokiečių - lietuvių san
tykiu asnektus. Paskaita už
griebė lemiamus šių tautų san
tykiu periodus ilgoje 700 metų 
'stori joje.

• Jurgis Jankus, PEILIO AŠ
MENIMIS Trijų veiksmų dra
ma. Knyga skiriama Lietuvos 
valstybės 50 metų atstatymo su
kakčiai (1918—1968). Iliustra
vo P. Jurkus. Išleido “Darbinin
kas” 1967 m. Knyga 261 psl., 
kaina $400, gaunama ir “Drau. 
ge”. j

Jurgis Jankus mūsų literatū
roje yra lab ausiai žinomas kaip 
romanistas ir novelistas. Tačiau 
biostoniškė L etuvių Enciklope
dija rašytojo aptarimą pradeda 
dvigubine sąvoka: “beletristas 
ir dramaturgas”. , Iš tikrųjų, 
dramatin o elemento yra gana 
apstu visuose beletristiniuos 
Jurgio Jankaus raštuos. O pa
galiau ir šalia gyvojo teatro 
Jurgis Jankuš savo gyvenime 
yra stovėjęs gana arti, tik vis 
kažkaip lik;mas jo dramaturgi
nei veiklai ir jo dramaturginei 
kūrybai buvo nepalankus, vis 
užgriuvusių sąlygų buvo sukliu
dyta šio žanro rašytojo kūri
niams realizuotis scenoje ir at
kreipti į save dėmesį.

Tenka atsiminti, kad Jurgis 
Jankus 1943—44 metais dirbo 
Jaunajame dramos teatre, Kau
ne, kaip dramaturgas. Tuo lai
ku jis ir parašė dvi dramas 
(“Audronę” ir “Sūnų”), kurios 
tačiau, okupacijų įvykiams rie
dant. nespėjo scenos užkariauti, 
pasilikdamos tik rankraštyje.

Tad po ilgesnio laikotarpio 
dabar autoriui parašius ir atski
ra knyga “Darbininkui” išleidus 
stambią partizaninės temos dra
mą “Peilio ašmenimis”, jaučia
ma stiprus susidomėjimas šia 
Jurgio Jankaus naujiena. Žno- 
ma, pokario metų lietuvių parti
zanų veiklos tema mūsuose nė- 
fa pirmiena. Ją yra jau sėkmin
gai naudojęs Alg. Landsbergis

užgriebę V. Alantas, A. Kairys. 
•Nežiūrint to, desperatiškos par
tizaninės kovos tema, atrodo, 
mūsuose dar ilgai nepritruks 

I įvairių jos vaizdavimo aspektų 
' -ir trauks savęspi ne vien dabar- 
! ties, bet ir ateities plunksną. 
I Reikia džiaugtis, kad sciprus
Jurgio Jankaus talentas šiai te
mai savo duoklės nepairhšo. 
Ir štai turime tampriai sukabin
tą ir jaudinančią dramą, kurios 
paslapčių čia trumpame .sumi- 
nėjime atskleisti nenorime, kad 
skaitytojas turėtų sau malonu
mą pats tai padaryti. Re’kia ti
kėtis, kad 1968 jubiliejiniais la>s 
vės laimėjimo metais ir mūsų 
teatriniai sambūriai š os naujos 
Jurgio Jankaus dramos neap
lenks, o parodys ją scenoje.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1967 
m. lapkričio mėn. Iliustruotas 
mėnesinis kultūros ir visuome-

ninio gyvenimo žurnalas, reda
guojamas Bern. Brazdžionio, 
leidžiamas Ant. Skiriaus, 4364 
Sunset Blvd., Hollywood, Calif.
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Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO 
STASYS LITVVINAS, Prez.

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

teikiame nemokamai.
Rastine atdara kasd un nuo S vai 
ryto iki 6 vai vakaro tr , Šeštadie

niais iki B vai. p. p.

J
KALĖDINIAI SIUNTINIA1 1967 M.

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje artėjančių 
Švenčių proga kiekvienas lengvai tai galime padaryti, pasinaudo
dami Baltic Stores patarnavimu ir pasiųsdami jiems dovanų siun 
tinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinuką iš 
Baltic Stores kainoraščio arba užsakyti jam patinkamą jau pa
ruoštą siuntinį Žemiau- išvardiname kelis, kurie yra labai prak
tiški ir ten laukiami.

Moteriškas Kalėdinis 1967.
Itališkas nailoninis lietpaltis, 3 jardai vilnonės kostium nes me
džiagos. 1 labai geros rūšies megstukas. 2 p. vilnonių arba nailo
ninių kojinių, 1 komplektas vilnonių arba nailoninių apatinių 
rūbų. 1 p. odinių pirštinių, 1 vilnonė gėlėta skarele, vilnonei 
nelei medžiaga. 1 dėžė šokolado.
$75.00

Vyriškas Kalėdinis 1967
3*į jardo pu kios vilnonės kostiuminės medžiagos, 1 itali kas 
loninis lietpaltis, 1 nailoniniai marškniai, 2 p. vilnonių arba
loninių kojinių. 1 p. odlnų pirštinių, 20 sigarečių. 3 jardai vilno
nės aukštos rūšies paltui medžiagos.
$75.00

Jungtinis šiii abieju siuntiniu siuntinys 
kainuoja tik $140.00

Maisto 1967.

suk-

nai 
na -

SIUVIMO MAŠINOS
BERNINA • NECCHI • ELNA * 
VIKING ♦ PFAFF * SINGER 

(Šveicariškos, vokiškos, itališkos, ja. 
poniškos, ir visų kito firmų). Taiso
me, parduodame ir nuomojame priei
namomis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas greitas ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skonj kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkių siurblius. įvairių gamybų 

B & B DISTRIBUTING CO.
1214 S. Archer Avė., Chicaąo. III. 
60632. Tel. 927-0044; 927-0013

Ved6jas Arvydas M. Bikini*-

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo ii* na

mų statybos darbus, cemento darbus 
elektros J rengimus ir kt. IšrOpina 
reikalingus leidimus, iš miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
ir remontavimui.

Visas darbas yra garantuotas ir 
apdraustas.

2040 West 52nd Street 
Telef. — PR 8-7887 

CHICAGO, ILLINOIS 60609
♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦-♦

. ♦♦♦♦*♦.....

A. BENIULIS
Chicago, IU. 60629, Tel. RE 7-7083

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

Savininkai Jurgis ir Geraldas Šarkos

3 sv taukų. 1/q arbatos. Vį sv. geriamo šokolado, >/2 sv. ka 
kavos, 2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų. 1 dėžutė neseafe. 
1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinky, 1 sv. cukraus, !4 sv. pipirų 
ir !4 sv. lauro lapų.
$30.00
P-3. Vilnonė medžiaga dėl dviejų paltų ir angliška "ilnonė m, 
džiaga dėl vyriško arba moteriško kostiumo
$75.00
V-3 10 jardų kostiuminės medžiagos dėl trijų kostiumų 
$55.00

Praktiški dalykai, kuriuos galima dadėti 1 betkur siun
tinį. Itališki lietpalčiai, nailoniniai lietpalčiai $11.00. ftve cariški 17 
akmenų laikrodžiai $27. Vilnonės skarelės $4.00. T'go groiime 
plokštelės.

( Z .

D
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LIETUVIŲ STAIGA

FRONT VVHEEL ALIGNMENT — VVHEEL BALANCING 
BODY AND FENDER NORK 

PAINTING. M ECH A NICAI. REPAIR

2423 W. 59th St., Chicago, T1L 60629
Savininkas — MIKAS CESAS

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo 

sąskaitas.

v. 
v.

v.
v.

STEIN TEXTILE CO.
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NUOLATINĖ 
^SIUVIMO MOKYKLA

IRENA BERNOTAVICIENĖ.

vadovauja prityrusi mokytoja 
instruktorė

Išmokite naujo suprastinto siuvimo metodo 
per 10 pamokų. Pamokos dėstomos lietu- 
ir anglų kalbomis. Registruokitės iš anks- 

kad patektumėt į pirmesni kursą, pas

AND B. SEWING SCHOOL VEDĖJA 
ARVYDA DIKINį — TEL. 927-0044-45

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAM
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
togiu planu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas Atdara pirmad. ir 
ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West G3rd Street u
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRorpect 6-8998

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Rankomis išpiaustytl paveikslų 
rėmai Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginiai 7-7258 59

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

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai. po pietų.

ST. ANTHONY
SAVINOS & LOAN ASSOCIATION

Jol.ph F. Grlbaushai
Ex«cutlv« S.crttaryL.

ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 
Dividend Checks 
Mailed Ouaderly

1447 So. 49th Coort

5°”
ON BONUS SAVINGS

> Unit. of $1,000.00 
For 3 Teori .

Dividendi Pald 
Ouarterly 

or Coiypounded

1447 So. 49th Coort
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone (Arca Code 312) 656-6330

HOURS Mun. 9 8; Tuet., Thur. . fri. 9-5; Sat. 9-1; Wed. Clo.ed 
Suvlng. In By The lOth Of The Monfh Wlll Earn From Th. 1«f.

CICERO, ILLINOIS
Phone (Arca Code 312) 656-6330

60650

HOURS: Mun. 9 8; Tite.,, Thur... fri. 9-5; Sat. 9-1; Wed. Clo.ed
Sovlng. In By The lOth Of The Month Wlll Earn From Th. I«f.

■
Brohy Sharky Restoranai Ir Cocktail Lounges —

SHARKO’S WEST, 6301 W. 63rd Street
Telef. — LUdlow 6-3636

SHARKO’S KAST, 7840 S. Western Avė.
Telef PRospect 6-6644

Vidaus vaizdas modernaus ir ištaigingo baro, SMARKOS Wi’.ST

Abiejuose restoranuose puikios vėdinamos salės 
vestuvėms ir kitokiems parengimams. Skanus valgis, 
užsienio gėrimai.

tinkamos 
vietos ir

i.

II

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

COUNTRY AUTO REBU1LDERS
GR 6 - 7777 24 hour towing servu .

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai

BALTIC STORES LTD.
JURAS j

42? H~ 'knėv Rd.. Lont’on E. ’
TELEF. — SNO 8734.

Seniausio šioje srityje lietuviška firma.
tas euntinhi pristatymas.

m
II.II.
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CRANE SAVINGS
B. B. PIETKLEHTCZ. Prez.

I-. ' f U 'I htt-'V I* '.

2555 West 47th St. Jei. LAfayette 3-1083
PLENT1* OF FREE PARfclNG' SPAGE

’ • > ' I ‘ v •

PINIGAI ĮNEŠTI
Dividendai

VALANDOS:

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

PIRMAD ir KETVIRTAD 
ANTRAD: Ir PENKTAD.
ŠEŠTA D. v. r. iki l»

. 9 v. r. iki 9
. 9 v. r. iki 5 

Trečiai!. uždaryta

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS 
UŽUOLAIDOMIS.

Įsigykite urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: 
damasko. brokados. “bouelė’s” ir “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė j’ra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 

ilko, nylons. taffeta, aksomo. ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

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

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo į šiaurę 
Jefferson Street — Chernin’s aikštėje.



NAUJI LEIDINIAI
• Kazys Almenas, GYVENI

MAS TAI KEKĖ VYŠNIŲ. No
velės. Išleido Alg. Mackaus var
do knygų leidimo fondas 1967 
m. Fondo adr.: Gintautas Vė
žys, 6349 S. Artesian Avė., Chi
cago, III. 60629. Knygos tiražas 
700 egz. Aplankas ir knygos 
meninė priežiūra Birutės Bulo
taitės, Knyga kietai įrišta, 216 
psl., kaina $5.00.

Tai jau trečioji pastaruoju 
laiku sėkmingai mūsų literatū- 
ron staigiai atėjusio ir pripaži
nimą laimėjusio jauno rašytojo 
V.nyga. Stambus jo dviejų tomų 
romanas “Upė į rytus, upė į 
šiaurę” yra laimėjęs Lietuvių 
rašytojų draugijos premiją 
kaip geriausioji 1964 metų kny
ga. 1965 metais K. Almeno ant
roji knyga, novelių rinkinys 
“Bėgiai”, taipgi susilaukė gero 
kritikos įvertinimo.

išėmėt išleistoje knygoje 
“Gyvenimas tai kekė vyšnių” 
telpa 12 novelių. Bene visos jos 
jau buvo spausdintos įvairioje 

, mūsų periodinėje spaudoje arba 
buvo paties autoriaus skaitytos 
čionykščiuos literatūros vaka
ruos. Iš to galima matyti, kad 
didelė dalis šios knygos pusla
pių yra pati ankstyvoji jauno 
rašytojo kūryba, juodu ant bal
to susiklosčiusi dar prieš 
“Upių” romaną ir “Bėgius”. To
dėl ir debiutinio žalumo šiemet 
išleistose novelėse tai vienur, 
tai kitur jaučiama kur kas dau
giau, negu “Bėgiuose”. Autoriui 
temas renkantis iš įvairių “mei
lės trikampių”, jaučiamas tam 
tikrais atžvilgiais mūsuose ne
įprastas amerikietiškas laisvu
mas. Tačiau knygoje yra nė tik 
to studentiškai jaunatviško 
siautulio, bet ir tragiškai sukre
čiančių, kone surrealistiškai dre 
bančių dalykų, kaip “ZPR-II1”

(Atkelta iš 6 psl.)

90029. Metams $6.00.
Naujasis numeris pirmoj ei

lėj skirtas pagerbti poetą Joną 
Aistį, kurio atvaizdu papuoštas 
pirmas viršelio puslapis. Pro
ga — Aisčio literatūrinės kūry
bos 40 m. sukakties ir jo pa
kvietimas į literatūros vawarą 
gruodžio 16 d. Los Angeles 
ipįeste. Šiame numeryje iš
spausdinti Aisčio mokslo drau
gės Gr. Krivickienės atsimini
mai, Vaičiulaičio studijos apie 
lietuvių tremties poeziją ištrau
ka, liečianti Aistį, gausus infor
macija B. Babrausko straipsnis 
apie jubiliatą, paties Aisčio po
ezijos pavyzdžiai ir ištrauka iš 
jo knygos “Apie laiką ir žmo
nes”. Pr. Naujokaitis, aptarda
mas Aisčio vietą lietuvių poezi
jos istorijoje, pažymi: “J. Ais
tis priklauso klasinės eilėraščio 
formos puoselėtojams. Jo žodis ( 
taiklusir tikslus, atitinka išvidi
nio gyvenimo, jausmo, įspūdžio, 
taiklus ir tikslus, atitinka išvidi- 
*i'r melodingas, besiliejąs lengvu 
ritmu ir darniais eilučių są- 
SKambiais”.

Šiame žurnale gausu iliustra
cijų bei medžiagos ir kitomis 
kultūrinėmis temomis: Kultūros 
fondo veiklos aptarimas, apra
šymas mokytojo garbei akade
mijos Detroite, monografijos 
apie dail. Augių recenzija, šlai
to eilėraščių rinkinio apžvalga. 
“Liet. Dienos” neaplenkia nei 
visuomeninių temų. Šiuo kartu 
duoda informaciją apie ALR 
Katalikų federacijos tarybos su
važiavimą Chicagoje.
‘ P. V. Raulinaičio įžanginis 
skirtas laisvės viltims ugdyti. 
Okupacinės Sovietų diktatūros 
adresu autorius taria: “Žmoni
ja nesitenkins visiems laikams 
diktatūra, kuri, suprantama, ne
pajėgs žmonėms ir tautoms 
atimti šventą pasiryžimą gyven
ti laisvu ir nepriklausomu gy
venimu”. Ir čia primena S. Sea- 
bury tvirtinimą apie nepatva
rumą diktatūros, “kuri egzistuo
ja tikslu panaikinti teises ir 
laisves, kurias žmonija yra sau 
laimėjusi”. (J. Daugi.)

• THE MARIAN, December, 
1967. Tėvų marijonų anglų kal
ba leidžiamas religinės kultūros 
mėnesinis žurnalas, !į4545 W 63 
St., Chicago, III. 60629. Metams 
$4.00.
•, Dailininkės A. Korsakaitės 
pieštu raudonos ^palvos virše
liu, šis numeris gausesnis Kalė
dų temomis: konvertite belgų 
benediktinė Pax pseudonimu ra
šo apie Dievišką Kūdikį, laik
raštininkas J. Barnett duoda 
straipsnį apie kalėdinius pašto 
ženklus, airis kapitonas P. 
O’Donnell, tarnaująs J. T. dali
niuose Izraelyje, rašo apie 
dabarties Betliejų, žurnalistas 
Vitale pasakoja apie Kalėdas, 
praleistas Arktikos speiguose, 
o spaudos bendradarbė L. Bell 
kalba apie pačių vaikų puošia- 

v/ mas eglutes.
Šis numeris savo turiniu da

ro tarptautinio įspūdžio, nes 
duodama straipsnių iš įvairių 
pasaulio kraštų gyvenimo. Ka
nadietė mokytoja Fl. Julien ra
šo apie ekumenines idėjas Ka
nadoje, Taikos korpuso narė 
Jūra Strimaitytė perteikia savo 
įspūdžius iš Turkijos, kun. A. 
Švedas aprašo raudonųjų Boli
vijos sukilėlių vado Ern. Gue- 
varos paskutines valandas, dr. 
A. Budreckis dėsto apie okupan
tų bolševikų priespaudą Lietu
voje, buvęs karys Alb. Hamburg 
informuoja apie krikščionybę 
Vietname, gi pats “Marian” re
daktorius J. Prunskis savo in
terviu su Castro seserimi nu- 
{r/iečia padėtį Kuboje.

Iš mokslo populiarizacijos sri
ties rašo dr. F. Andriūnas apie 
elektronikos ir atominės energi
jos erą: kokio pritaikymo tai 
randa praktiškame gyvenime. 
Praktiškaisiais klausimais — 
duodami dr. Simnas sveikatos 
patarimai. Naujų knygų aptari
mą duoda kun. J. Prunskis. Pa
baigoje — religinio gyvenimo 
apžvalga.

ar “Pasaulio užkariautojas”. 0 
“Geltonas biuikas” galėtų būti 
priskirtas prie pačių gerųjų K. 
Almeno kūrybos gabalų.

• ATEITIS, 1967 m., Nr. 8. 
Lietuvių katalikiško jaunimo 
žurnalas. Redaguoja rytiniame 
JAV pakrašty sudaryta redak
cinė komisija: Antanas Sabalis, 
Salvinija Gedvilaitė, Gintarė 
Ivaškienė, Vincė Juškaitė, Ga
bija Juozapavičiūtė ir Rima Sa
lytė. Redakcijos adresas: Atei
tis, 80 - 23 85th Drive, Wood- 
haven, N. Y. 11421. Administra
torius; Kazys Vainius — Atei
tis, 64 - 09 56th Road, Maspeth,
N. Y. 11378. Metinė prenumera
ta JAV ir Kanadoje $5.00, ki
tur — $3.00. Susipažinimui pre
numerata visur $3.00. Garbės 
prenumerata — $10.00.

Šis turiniu ir išvaizda gražiai 
tvarkomas jaunimo žurnalas 
visada savo puslapiuos talpina 
apsčiai gyvąsias šios dienos 
problemas liečiančios medžia
gos. Jos kruopščiai sutelkta ir 
šiame numeryje, ar tai būtų 
Moksleivių ateitininkų sąjungos 
Centro valdybos žodis, ar Reor
ganizacinės Palangos konferen
cijos prisiminimas ir ryšium su 
tuo anuometinės ir dabartinės 
Palangos aprašymas, ar tai bū
tų kalba apie tautinę ištikimy
bę, ar apie dienas stovykloje, 
ar Kreivas šypsenas. Yra ir po
ezijos talentų, bet trūksta pro
zos plunksnų. Linkėtina redak
cijai nepavargti ir sėkmingai 
judinti ir budinti lietuviškąjį 
jaunimą.

• SKAUTŲ AIDAS, 1967 m., 
Nr. 9. Lietuvių skautų ir skau
čių laikraštis. Redaguoja v. s. 
Antanas Saulaitis ir red. komi
sija. Adresas: Skautų Aidas, P.
O. Box 222. Thomnson. Conn. 
06277. Metinė prenumerata $5.

“Skautų Aidas” yra spausdi
namas gerame popieriuje, gau
siai iliustruotas skautišikos

HOURS
Mon., Thurs. 9-8
Tues., Fri. 9-4
Sat. 912/Wed. Closed

Everyone’s 
Talking About

per annum on

6 Mo. SAVINGS 
CERTIFICATES

STANDARD
Neighbor is telling neighbor . . . ana 

friend is telling friend. The big news 

is Standard Federal’s 5V4% Six Month 

Ssvings Certificates. It’s the 

rate allowed by Federal regu- 

lation. Issued in minimum 

amounts of $10,000, or higher 

in multiples of $1,030.

highest
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INSURtD 

ASSETS OVER $124,000,000.00
Standard Federal is exceptionally strong finan- 
cially — because of steady grovvth, conservative 
lending policies, and reserves more than two times 
legal repiilremeAts. The result is increased safety 
for yOur savings year after year.

Štronger in Reserves—Safer for Savers
• S AVI

4192 Archer Avenue* Chicago, Minais 60632 • Phone W 7-HC
.... L --------------•-------------

nis j visą lietuviškąją vsurme- 
nę, politinę ir kultūrinę veiklą 
net ir paprasčiausia orientacine 
prasme yra labai pravartus.

veiklos nuotraukomis. Leidinys 
sudaro neatkištinai tvarkomo 
žurnalo įspūdį. Rašytinė medžia
ga daugiausia liečia praktiškąją 
skautų veiklą. Tačiau netrūksta 
ir bendresnio pobūdžio dalykų, 
pvz. šį kartą kalbama apiė Lie
tuvos kariuomenės šventę, de
dama eilėraščių, rašoma apie 
lietuvių tautinę muziką.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1967 m., Nr. 10. Užtenka tik 
žvilgterėti į vieną kitą šio žur
nalo puslapį, kad tuoj pat su
voktum leidinio įvairumą, jo 
temų įdomumą ir pasirinktinai 
griebtum skaityti, kas arčiau
sia prie širdies. Va, ir šį kartą 
tik viena kita antraštė, ar sky
relio pradinė frazė, ties kurio
mis sustojęs, neiškenti ir toliau 
puslapio nepaskaitęs: Neramu 
dėl kapinių, Olandų katekizmas, < 
Komunizmo “laimėjimai”, Baž
nyčia: krizė ir ateitis, Naujas 
dailės posūkis Lietuvoje, Kokie 
studentai ? Meilė gyvenimo ir Ii- j 
teratūros šviesoje, Mišrių vedy-1 
bų klausimas, Augiaus mono
grafija, Iškarpos iš Anapus, Re
žisieriaus idėjos...

• PASAULIO LIETUVIS, 
1967 m. lapkričio mėn. Nr. 31. 
Leidžia Pasaulio lietuvių bend
ruomenės valdyba. Gerame po
pieriuje, švarios spaudos, iliust
ruotas leidinys, apimąs viso pa- i 
šaulio lietuvių bendruomeninę 
veiklą. Medžiaga į skyrius su-;: 
skirstoma metodiškai ir apgal- nalo knygų recenzijų skyriuje 
votai. Leidinys parankus ir bū- Stanley W. Page taipgi palan- 
tinas kiekvienam, dvasioje dar kiai aptaria talka parašytą, Vy- 
gyvam lietuviui, kur j’s bėgy- j tauto S. Vardžio redaguotą kny 
ventų, nes toks atrinktas infor- gą, išleistą Praeger leidyklos 
macinis ir konspektinis žvilgs- “Lithuania Under the Soviets”.
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• PROBLEMS OF COMMU-
• i . • i»| t <>M <iI

NISM, September - Oetober, 
1967. Special Išsue Nationalitios 
and Nationalism in the USSR. 
Leidinys yra didelio formato!, 
140 psl. žurnalas, skirtas “nagri
nėti komunizmo problėf’ndms. 
Metinė prenumerata $2.50. Re
daguoja Abraham Bnmiberį. 
Redakcijos adresas:1 U. S. In- 
formation Agency, 1776 Pehn-1 
sylvania Avė. N. W., VVashirig- 
ton, D. C. 20547. Užsisakoma, 
rašant: Superintendent of Do- 
cuments, U. S. Goverhrtiėht 
Printing Office, Washington, 
D. C., 20402. Metinė prenumera
ta $2.50. Pavienio numerio kai
na 50 centų. Tai studijinis/rim
to akademinio lygio žurnalas, 
kuriame ir baltiečių laisvės 
problemos nėra aplenkiamos. 
Sakysim, ir šiame numeryje tal
pinamas prof. Vytauto S. Var- 
džio išsamus 10 psl. straipsnis 
“The Baltic Poeples", kur iške
liama šio Europos regiono sa
vita istorinė raida, Baltijos tau
tų gravitacija į Vakarų Euro
pą, jų nepriklausomybės perio
das. Plačiau apsistojama prie 
šių kraštų dabartinės sovietiza
cijos, prie šių Baltijos tautų fi
zinio ir dvasinio naikinimo. Žur-

METROPOLIS-RESTORANAS
6538 S. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. — TE1. 476-9009

Vienintelis lietuviškas restoranas su gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
šnicelis ir kt., didelis pasirinkimas vietinių ir Importuotu gėrimų. 

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

Atdara kasdien nuo 3 vai. popiet iki vėlumos, šeštad. ir sekmad. 
nuo 12 vai. d. iki vėlumos. Visi prašomi atsilankyti. 

Savininkai PETRAS IR ANTANINA KAUŠAI

M1ZE
FUNERAL HOME

(MVANS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

PETKUS *
IEVAS IR SŪNUS *

MARŲUETTE FUNERAL HOML '
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

«33 West lįst Street rel. GR 6
<410 U. 50th Avė.. Cicero Tel. TO 3

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 • 07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2
4330*34 South California Avenue 

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

| DC I | IT T M * RADIO (LIETUVIAI) I T.V. Sav. DAN LIUTIKAS

PASIRINKIMAS SPALVUOTU AR PAPRASTU TELEVIZIJŲ'
• RADIJU • STEREO • ORO VĖSINTUVŲ • TAISYMAS

2412 VVEST 71ST ST. CHICAGO, ILL. 60629. TEL.: 471-2446 ,
ųm esa'rUJBSTE ■SSS'FJ W

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

2433 VVest 63rd Street, Chicago

ARKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR NELS0N

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

$911 West lllth Streei 
Didžiaiiaiae Paminklatne Plano 

PasirinkiiuMi Visame Mieste 
Telef. — CEdarcrest 3 - 633b 

Viena* blokas nuo kapinio

Founded J 909
VASAITIS - BUTKUS

446 SO 50tb AVĖ., CICERO. ILL Tel. OLympic 2-100S

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių laidotuvių Direktorių Vsoaiacijoe Nariai

Perskaitę Draugų, duokite kitiems pasiskaityti.
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Tel. 925 - 5988

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI

Visada norėjau išmokti priim
ti Dievo valią. Žinojau, kad ne
gana sutikti su ja, kad reikia 
jos norėti. Reikia norėti, kad 
įvyktų Dievo valia, nes rezig
nacija, nusilenkimas, sutikimas 
tėra vergiškumo žymė. Sutinki, 
nes kito kelio nėra, priimi, nes, 
jei jos nepriimsi noriai, ją neši 
prievarta, maištaudamas, bet 
neši...

Šį kartą išėjo taip, kad Kū
čių dieną liga mane paguldė lo
von. Ir koks buvo graudumas, 
kad net džiovintų grybų pran
cūziškos tešlos ausytės, kurias 
kepiau pirmą kartą gyvenime 
ir kurios neįtikėtinai gerai pa
vyko, negalėjau nuryti... Net, 
kad grybai buvo ir iš Lietuvos... 
Plotkelė, gauta laiške iš Kauno, 
iš mano sesers, buvo mano visos 
Kūčios. Kai visi šeimos nariai 
džiaugėsi, pasikeisdami dovano
mis, aš, padėjusi galvą lovos 
kamputyje, galvojau: kokia di
delė dovana poilsis. Gulėjau, 
kaip pagalys, be jokio sąžinės 
graužimo per visą pirmąją ir 
antrąją Kalėdų dieną. Vos galė
jau nuryti vaistus ir skysčio 
būtiną kiekį. Namiškiai lankė 
gimines, pažįstamus, draugus. 
Žinojau, kaip kiekvienuose na
muose buvo pilna žmonių, žo
džių ir kalbėjimo. Mano kamba
ryje buvo šilta, ramu ir gera. 
Pajutau, kad turiu laiko galvo
ti. Net nusišypsojau. Turiu lai
ko... Sveika jo nebūčiau turė
jusi. Būčiau ištirpusi klegėjime,

kalbose ir mandagumo frazėse. 
Atsiminiau kalėdinius sveiki-

nimus. Jų dalį buvau jau per
žiūrėjusi, bet dviejų dienų ne
šulys dar buvo neatidarytas. 
Skubiai įžiebiau lempą, užsime
čiau šiltesnį rūbą ir atsinešiau 
visą visą glėbį į savo kamputį. 
Jų daug. Iš toli ir arti. Nuo la
bai artimų draugų ir tolimesnių 
pažįstamų, bendradarbių. Nuo 
tų, kuriems ką gero gyvenimo 
kely buvau padariusi ar pati jų 
.gerumu ir paslaugomis pasinau
dojus. Nuo tų, su kuriais kartu 
gyvenome, mokėmės, keliavome 
ar dirbome. Visi jie artėjo į ma
ne, šiltai tiesdami savo ranką 
pasveikinimui ar broliškai ap
glėbdami kalėdiniais linkėji
mais. Ir su kiekvienu aš turė
jau laiko intymiai ir ramiai pa
sikalbėti. Kiti išskubėdavo grei
čiau. Daugumą palydėdavau li
gi jų namų slenksčio, o kartais 
įeidavau ir į jų jaukius namus 
sušilti... Per ilgai negalėjau už
gaišti, nes rankos, atidariusios 
naują voką, tiesė naują pasvei
kinimą, rūpestingai parinktą, su 
nuoširdžiais prierašais ir plot- 
kelės gabalėliais.

Niekur neskubėjau. Buvau dė
kinga Dievui, kad sirgau, kad' 
turėjau laiko. Supratau, kad ir I 
maža popierinė skiautelė gali at
nešti džiaugsmo, nes žinai, kad 
ir minutei tave kažkas prisimi-1 
nė...

Danutė Augienė

LIETUVIŠKI SŪRIAI
STEFANIJA STASIENE, develand, Ohio

Nuo seniausių laikų Lietuvoje 
yra paplitę balti arba ūkiški sū
riai. Juos dažniausiai gaminda
vo iš nugriebto pieno. Tačiau, 
jei norėdavo, kad sūris būtų sal 
dėsnis ir netrupėtų, tada rūgusį 
pieną maišydavo su saldžiu ar
ba net grietinės pridėdavo. To
kį mišinį paprastai kaitindavo, 
kol pasidarydavo varškė ir at
siskirdavo išrūgos. Varškę su 
išrūgom supildavo į specialiai iš 
drobės pasiūtą maišelį, kad iš
rūgos nubėgtų. Į šią varškę pa
prastai būdavo dedami priesko
niai: kmynai, peletrūnai ir kiti. 
Sūrį prislėgdavo. Po kiek laiko, 
išėmus iš sūrmaišėlio, pabarsty- 
davo druska. Tokius sūrius kiti 
panokindavo, padžiovindavo. 
Sausi ir kieti sūriai buvo duo
dami prie alaus. Taipgi juos tar
kuodavo ant skrylių. Aišku, sve 
čias visuomet buvo vaišinamas 
sūriu. Sūris buvo toks populia
rus Lietuvoje, jog net mūsų 
liaudies dainose jis minimas.

Nors mūsų kraštas ir nedi
delis, tačiau įvairiose vietose ga
mindavo skirtingus sūrius. Kad 
ir toks suvalkietiškas sūris. Jis, 
aišku, skyrėsi nuo žemaitiško. 
Baltų sūrių turime ir šiame 
krašte. Žinoma, juos daugiau
sia ir naudoja rytų Europos 
ateiviai. Tačiau, turėdamas 
daug baltimų sūris, ir kaipo 
maistas nepaprastai vertingas, 
jis rekomenduotinas visiems. 
Tai sveikas ir mūsų organizmui 
naudingas maistas. Nors baltų 
sūrių čia ir galime pirkti, ta
čiau galime ir patys mėgint jo 
pasigaminti. Gal tada kiekviena 
šeimininkė pasigamins jį pagal 
savo skonį su vienokiais ar kito
kiais prieskoniais. Varškės yra 
parduotuvėse pakankamai.

Sūrio pagaminimas

dėžutės sausos varškės su-2
maišyti su viena dėžute varš
kės su grietine. Šias tris varš
kės dėžutes gerai išmaišyti in
de. Druskos ir kmynų dėti pagal 
skonį. Viską išmaišius, sudėti į 
sūrmaišėlį ir paslėgti. Bent ke
turias valandas laikyti paslėg
tą. Toks sūris tinka pusryčiams 
ar vakarienei su juoda ar balta 
duona bei medumi.

Sandro Botticeli (italas, 1445-1510) Madona su Kūdikiu (detalė)

PASAKOS IR DOVANOS 
VAIKYSTĖJE

N. BUTKIENE, Reading, Pa.
1

Yra vaikų, kurie jau 5—6 ti po Kalėdų, nes tada viskas 
metų amžiaus pasidaro tiek 

i “protingi”, kad netiki daugiau I 
Kalėdų pasakomis. Taip vienas' 

; berniukas, kurio motina siūlė 
krautuvėje prieiti prie Kalėdų 
senelio ir pasakyti, ką jis pa-! 
geidauja gauti šventėms, ne tik 
atsisakė prieiti, bet išdidžiai iš
juokė motiną, sakydamas:

— Nereikia man šiemet jo
kios eglutės ir nenoriu daugiau 
matyti tėvelio, kuris, apsivilkęs 
kaip Kalėdų senei s, atneša man 
dovanų ir mano, kad aš jo ne
pažinsiu. Tu pati, o ne Kalėdų 
senelis, man pirkinėji dovanas. 
Tai ir dabar gali nupirkti be i 
Kalėdų senelio tarpininkavimo.

— Jei tu pasidarei toks pro
tingas, tai aš su pirkiniais ne
skubėsiu, — atsakė jam moti
na. — Tikrai daug geriau pirk-

pigiau.
Atėjo Kūčių vakaras, kuris 

•pirmą sykį toje šeimoje niekuo 
nesiskyrė nuo paprasto vakaro. 
Vaikas nepastebėjo jokių šven- 
tadien škų pyragaičių, kurių ki
tais metais buvo pilnas stalas. 
Nebuvo ir eglutės, tai nereikė
jo jam po vakarienės bėgti pa
sižiūrėti, kokios dovanos yra pa
dėtos po eglute. Berniukui pa
sidarė nesmagu, jam buvo gai
la prarasto malonumo. Bet jo 
puikybė neleido jam to prisipa
žinti, kai motina pasielgė pagal 
jo paties pageidavimus. Jis liūd
nai pasuko į savo kambarį mie
goti. Vėliau slaptai užsuko į 
tamsų kambarį, kuriame praei
tais metais stovėjo eglutė, pa
puošta ir apšviesta.

Kai jis taip stovėjo nusimi
nęs tamsiame kambaryje, stai
ga apsišvietė kampe papuošta 
eglutė, tokia pat, kaip praeitais 
metais, o greta jos fotely vėl 
sėdėjo tas pats Kalėdų senelis 
ir jam meiliai šypsojosi ir drau
giškai pamojo jam ranka. Ber 
niukas pagalvojo, kad gal čia 
tik sapnas. Jis patrynė ranku
tėmis akis. Tuo metu Kalėdų 
senelis išnyko, palikdamas do
vanų po eglute. Berniukas ne
drąsiai priėjo prie “stebuklin
go” kampo. Tuo tarpu atėjo jo 
tėvai ir pasveikino jį su Kalėdų 
šventėmis. Ir tos Kalėdos užsi
liko berniukui brangiausiu pri
siminimu iš jo vaikystės, nes 
tokių laimingų Kalėdų, kaip tais 
metais, jis savo gyvenime netu
rėjo.

Iš tiesų, vaikai trokšta iliu
zijų. Jiems pasakos ir šventės 
su tradicijomis ir religiniais per 
gyvenimais reikalingi, kaip žu
vims vanduo.

Vaikų dosnumas

Ar mėgsta vaikai patys dova
noti? Atsakymas priklauso nuo 
jų tėvų ir auklėjimo. Nereikia 
užmiršti, kad vaikai iš prigim
ties yra gobšūs. Ir jei iš kar
to keli vaikai gauna dovanų, tai

Eleonora Kijauskaitė (žiūr. straipsnį “Lietuvaitė tarptautinių vestuvių kiekvienas jų puola pirma ziure- 
parade Arizonoje”). tį kitli dovanas, ar tos dovanos

PO VIDURŽEMIO IR JUODĄJĄ JŪRA
Jeigu kas nori tikrų atosto

gų, turi laiko ir daug pinigų, tai 
nieko geresnio negalima išgal
voti, kaip laivo kelionė po sve
timas šalis.

| Išplaukianti anglų linijos liuk
susiniu laivu Coronia 49 dienų 
kelionei po Viduržemio ir Juo
dąją jūras. Laivas — lyg di
džiulis plaukiojantis Viešbutis, 
su plaukymo baseinu, teatro sa
le, knygynu, balių sale ir krau
tuvėmis, nekalbant apie sporto, 
masažo ir kitokius įrengimus. 
Tą laivą aptarnauja beveik tris 

I kart daugiau tarnautojų, negu 
yra keleivių. Užtai negalėtum 
sugalvoti noro, kuris nebūtų 
patenkintas. Kartais pagalvoji, 
kad tarnautojai, tur būt, skaito 
keleivių mintis

Per šešias dienas perplaukėm 
Atlantą. Kad keleiviai nenuobo
džiautų, ruošiami koncertai, ba
liai ir įvairios pramogos, kai 
laivas įplauk’a vandenynu.

Madeiroje

Pirmasis mūsų sustojimas 
Madeiroje. Tai portugalams pri
klausanti atvirutės grožio sala. 
Kadangi neturi gerų maudymo
si pakarnčių, tai dar nėra turis
tų sugadinta. Čia dar gali maty
si pakrančių, tai dar nėra turis
tuose ir siuvinėjančias. Iš tos 
salos ateina Amerikon gražiau- 

; šiai išsiuvinėtos staltiesės, pa
laidinukės (bliuskelės), sukne
lės ir kit. O kas nežino Madei- 
ros vyno? Žmonės labai darbš
tūs ir malonūs. Pasižiūrėjus nuo 
kalnų, matyti, kaip kiekviena 
prieinama žemės pėda yra ap
sėta ir apsodinta. Kiekvieno 
ūkininko pasid’džiavimas yra 
turėti keletą karvių. Visur ma
tyti atskiri kiekvienai karvei 
lyg maži nameliai, kur jos atsi
veda ir nugaišta, praleidus’os vi
są savo gyvenimą uždarytos ta
me tvartelyje. Karvės brangios, 
ir ūkininkas nerizikuotų leisti 
jai nusiristi nuo kalno.

ALDONA VADO'PALIENE

Maroke

Casablanca ir Tngier — du 
didžiausi miestai, pilni nepa
prastų kontrastų. Dalis miestų 
— europietiškai modemiški, pil
ni baltų vilų, puikiausių viešbu
čių pagal Atlantą, šaunių krau
tuvių. Senosios dalys čia pat, 
pilnos arabiškų turgaviečių, 
ankštų landynių ir paslapčių. 
Išvažiavus traukiniu apie 150— 
200 mylių nuo didžiųjų miestų, 
atsiduri visiškai afrikiniame — 
arabiškame krašte, su gyvačių 
viliotojais, turgais, kupinais 
“skrendančių kilimų”, vario dir
binių. Visos moterys dar užsi- 
dengus'os veidus, tik juodomis 
akimis sekioja praeivį. Norint 
ką nusipirkti, turi derėtis, kol 
pažaliuoji, niekad nežinodama, 
ar nusiderėjai užtenkamai, ar 
buvai apgauta.

Graikijoje — Atėnuose
Atėnai, tai vienintelė vieta, 

kurią išsirinkau sugrįžti ir pa
gyventi. Kelių dienų čia neuž
tenka. Ką gali pasakyti apie 
Akropolį, apie teatrus ir muzie
jus, buvusios graikų garbės ir 
senovės? Ar gali atpasakoti tą 
galingą įspūdį jų vadinamo 
“Balso ir šviesų” spektaklio. 
Kai nakties metu sėdi Akropo
lio papėdėje, o gerų artistų bal
sai sterofoniniu būdu šneka į 
tave iš visų Atėnų kalnų, o švie
sos žaidžia virš Parthenono, ta
da lyg matai dievus, besitarian
čius su karaliais ar puotaujan
čius didžiosiose salėse.

Kiekvienas kelias iš Atėnų 
veda į kitą istorinę vietą ir nau
jas iškasenas. Reikia paminėti, 
kad beveik visus didesnio masto 
atkasimo darbus čia vykdo 
Amerikos Archeologijos mo
kykla. Pravažiuojant mačiau su 
stabdyto greitkelio statybą, nes 
buvo atkastas visas mažas kai

melis. O kadangi graikai bran
gina savo senovę ir vis daugiau 
jos pėdsakų nori atrasti, tai ke
lio inžinieriai turės daug vargo, 
nes reikės pasukti modemišką 
kelią kita kryptimi.

Graikai labai malonūs žmonės 
'ir, nenorėdami drumsti turis
tams nuotaikos, apie savo poli
tinius vargus nekalba. «V

Sovietų Odesoje
Nemaniau, kad dar teks kada 

čia atsidurti. Tai didžiausias 
uostas ir kurortas Juodojoje jū
roje. Priimti buvom labai malo- 
n ai. Nuotaika buvo, lyg atėjus 
į svečius, ką še mininkas nori 
parodyti — parodo; pavaišino 
puikiai geriausiame miestelio 
restorane su senu kristalu ir 
porcelanu, juoda ikrą, lašiša, 
vodka, o puikus orkestras grojo 
“Heilo Dolly”. Visi buvom pa
tenkinti. Pabaigai davė tautinių 
ansamblių dainų ir šokių kon
certą.

Rumunijoje ir Bulgarijoje «.
Nuo Odesos pradėjome grįž

ti atgal. Juodoji jūra — rami ir 
tamsiai mėlyna. Sustojam Ru
munijoj, kur priėmimas pana
šus, kaip Odesoje. Č:a, kaip ir 
ten, viskas valdžios kontroliuo
jama. Mūsų ekskursijos valdiš
koji palydovė nuveda į valdžios 
kontroliuojamą krautuvę. Ap
važiuoja Constantą — tai kuror
tinis miestas su puikiu pajūriu; 
pristatyta puikių viešbučių, vi
lų. Klimatas, matyt, yra puikus 
sergantiems džiova, užtai pilna 
visur TB sanatorijų, pasislėpu
sių pušynėliuose. Be jūros, jie 
turi mažų ežerėlių, kurie žinomi 
gydomosios reikšmės purvu. 
Bet vasaros metu čia neįmano
ma gauti kambarių. Šiuo metu 
čia šiltas ruduo, vasaros sezonas 
pasibaigęs, tik sanatorijų pa
cientai pasilikę.

Panašus priėmimas ir Bulga
rijoje. Apvežioja apylinkes, o 
tada priešpiečiai, kur stalai ap
krauti valgiais, o slyvinė gaivi
na visų nuotaiką; puikus or
kestras groja populiarią ameri
konišką muziką. Jautiesi malo
niai apsvaigęs ir tada tau visai 

' nesvarbu nei ko klausti, nei ką 
pamatyti.

Toliau plaukiam į Istambulą, 
į Turkiją.

(Bus daugiau)

Džiaugsmas prie žmogaus tik 
laikinai nutupia.

Marlow«

Ne visada ten džiaugsmas, kur 
durys dažytos.

Bulgarai
Aldona Vadopalienė Atėnuose

nebus didesnės ir gražesnės už 
jo paties gaunamas. Ir dažnai 
vaikams atrodo, kad jie yra nu
skriausti.

Tuo laiku labai patartina 
suaugusiems, dalyvaujantiems, 
prie dovanų skirstymo, garsiai 
pasidalinti mintimis, kad kiek
vienas vaikas gauna kaip tik 
jam tinkamą dovaną. Ir jei tas 
dovanas kas sukeistų, tai jos 
nustotų savo vertės ir gražumo. 
Vaikai, “netyčia” išgirdę tokią 
suaugusių “slaptą” nuomonę, 
džiaugsis savo dovanomis.

Dr. Benjamin Stock rašė 
“Red Book”, kad vaikai netu
rėtų dalyvauti dovanų pirkime 
nei sau patiems, nei kitiems vai
kams. Jie turėtų tikėti į Kalėdų 
senelį ir džiaugtis, kad tas at
spėjo jų norus ir išpildė jų troš
kimus. Daktaro nuomone, vai
kus reikia auklėti religinėje 
dvasioje, pratinti juos džiaug
tis šventėmis, jų tradicijomis, 
papuošta eglute ir per Kalėdų 
senelį gautomis dovanomis. Vai
kus reikia pratinti paruošti do
vanas kitiems, ypač savo sene
liams, jei jie tokius dar turi. 
Yra vaikų, kurie su didžiausiu 
entuziazmu padaro patys dova
nėles. Kartais jie čia peržengia 
visokias ribas, bet jie nebūtų 
vaikai, jei nedarytų klaidų.

Lietuvaitė tarptautinių vestuvinių 
rūbų parade Arizonoje

The Arizona Republic laikraš
tis (lakr. 18 d.) įdėjo penkių 
tautų (iš 40 kraštų dalyvavu
sių) atstoves, dėvinčias savo 
krašto tautinį rūbą, su aprašy
mais. Lietuvaites atstovavo 
Eleonora Kijauskaitė, ilgą laiką 
gyvenusi su tėvais Chicagoje, o 
dabar persikėlusi į Phoenix, 
Ariz.

Wagnerio ir Mendelssohno 
melodijos, gėlės, žvakių šviesos 
ir ilga balta suknelė amerikie
čiams primena tuojaus vestu
ves. Ne visuose kraštuose yra 
tas pats. Pvz. Kinijoje dėvi rau
doną rūbą, nes raudona reiškia 
laimę.

40 atskirų tautų parodė ame
rikiečiams Arizonoje savo kraš
to rūbus bei papročius lapkri
čio 19 d.

Tarp rausvo šilko suknelę dė
vinčios Kinijos atstovės, čekių 
tautinio drabužio, linksmų spal
vų Korėjos, Philipinų atstovės, 
Eleonora Kijauskaitė (drau
gams ir pažįstamiems žinoma 
Noros vardu) dėvėjo gražią vi

są drobinę ir išsiuvinėtą vestu
vių suknelę (taut. rūbą), visai 
neseniai prisiųstą iš okupuotos 
Lietuvos. Daugiausiai vyravo 
geltonos ir žalios spalvos, nors 
gali būti ir įvairių kitokių spal
vų, kaip aiškinama laikrašty.

Nora ten visiems aiškino ves
tuvinius papročius Lietuvoje, 
taut. rūbų reikšmę, pasakojo, 
kur ir kada jie buvo dėvimi 
ir t. t.

TARPKONFESENIS 
ŽURNALAS

New Yorke pradedamas leisti 
pirmasis Amerikos tarpkonfesi-ri 
nis žurnalas “Unity Trends” 
vardu, kurio redakcini kolekty
vą sudaro katalikų, protestantų 
ir ortodoksų atstovai. Naujasis 
žurnalas, kuris pasirodys du 
kart per mėnesį, siekia ugdyti 
krikščionių vienybės dvasią vi
sų tikinčių tarpe. “Unity Trends” 
žurnalas apjungia katalikų žur
nalą “Unity” bei protestantų — 
ortodoksų buvusį bendrą žurna
lą “Faith and Order Trends”.
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