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Menas ir morale konflikto ženkle
Etikos ir estetikos problemoms besikryžiuojant

Anksčiau ar vėliau kiekvie
nam skaitytojui ir moderniosios 
literatūros sekėjui kyla du klau
simai: 1 — ar literatūra gali 
būti vertinama moralės matais, 
ir 2 — ar literatūra gali būti 
nemorali? Pirmu žvilgsniu klau
simai atrodo paprasti. Bet apie 
kieno moralę mes kalbame? Li
teratūros? Bet juk moralė sais
to žmones, ne daiktus. Tad gal 
verčiau kalbėti apie autoriaus 
moralę? Tačiau neturim teisės 
spręsti apie veikalą iš autoriaus 
asmeninio gyvenimo (net auto
biografinių kūrinių meninė ver
tė nepareina nuo autobiografi
nių faktų). Lieka dar viena ga
limybė : vertinti autoriaus su
kurtų personažų moralę. Bet 
pagaliau kokį sąryšį turi tie 
vaizduotės padarai su manim 
(skaitytoja) ir mano morale, 
kad aš būčiau verčiama kokį 
nors sprendimą jų atžvilgiu da
ryti? (čia norėtųsi paminėti, 
kad kalbant apie moralę, api
mami platesni laukai, negu tik 
knygose vaizduojami vyrų ir 
moterų santykiai. Dažnai roma
nai rašyti grynai materialistine 
pažiūra, kur medžiaga ir pini
gas apsprendžia veiksmo geru
mą, yra žalingesni negu užsi
imantys lytinėm problemom. Pa
vojingesni todėl, kad jie daug 
mažiau sensacingi ir dėmesio 
neatkreipiantys į esantį pavo
jų.)
Amorali, morali ar nemorali?

Retą gal sutiksim dvidešim
tojo amžiaus žmogų, kuris tvir
tintų, kad literatūra ir menas 
iš esmės nemoralūs. Tačiau 
ypač Amerikoj buvo laikotar
pis, kuriame menininkai ir lite
ratai buvo laikomi visuomenės 
pavojingiausiais nariais, o jų 
kūriniai — velnio žabangos. Iš- 
ugdę amerikiečių literatūroj 
vienišojo, visuomenėj vietos ne
randančio, herojo tipą, tie lai
kai praėjo. Dabar madoje lai
kyti literatūrą amorale: netu
rinčia jokio teigiamo, nei nei
giamo moralės atspalvio. Pajū
ry plaunamas akmuo yra ge
ras tik tuo, kad jis yra. Ir ša
lia šio esminio gėrio, kaip daik
tas, jis savy neturi jokios mo
ralės, nes nėra asmuo, neturi 
sąmonės ir todėl jokios atsako
mybės neneša.

Tačiau literatūra analogiškai 
nelygintina su tuo margu ak
menėliu, nes literatūros veika
las nėra tik gamtos jėgų pada
ras. Literatūra yra žmogaus 
darbo, jo sąmonės vaisius. Gi 
žmogaus veiksmas yra amora
lus tik tada, kada atliekamas 
nesąmoningai: neįjungiant ak
tyviai proto ir valios galių. La
bai aišku, kad rašyt ar kurt 
nesąmoningai yra neįmanoma.

Išimami gal galime laikyti 
dadaistų mokyklos “rašytojus”, 
kurie susirinkę sukarpydavo 
laikraštį atskirais žodžiais ir, 
juos sumaišę, iš kepurės imda
vo po vieną ir užrašydavo re
zultatus, kuriuos vadino “eilė-. 
raščiais”. Tačiau dar svarstyti-1 
nas klausimas, ar tas atsitikti
nis žodžių rinkinys pelno lite- i 
ratūros ir meno vardą, nes me
nas jau pačia savo aptartimi į 
suponuoja sąmoningas kūrėjo ■ 
pastangas. Taigi, jeigu literatu- Į 
ra negali būti amorali, tai turi 
būti morali arba nemorali, kaip : 
ir kiekvienas žmogaus veiksmas . 
gali būti geras arba blogas. O

LILE TUMOSAITE

jeigu taip, tai literatūros ver
tinimas moralės matu yra pa
teisintas.

Tačiau paimkime į rankas F. 
Mauriac knygą Therese. Įvade 
autorius sakosi norėjęs savo 
heroję parodyti ant išganymo 
slenksčio, tačiau paliko tamso
je, nes jis nepajėgė sukurti ku
nigo, kuris suprastų jos vidų ir 
išklausytų jos išpažinties. Mau
riac taip pat sako, kad savo pa
sirinkimą neigiamo herojės ti
po jis gali pateisinti tik tuo, 
kad toks personažas jam at
skleidžia daugiau paslapčių ir 
tuo yra įdomesnis bei sudėtin
gesnis. Šių pasisakymų akivaiz-

Francois Mauriac

doj autoriaus sukurti persona
žai tarsi atsistoja savotiškoj 
autonomijoj, lyg nepriklauso
mume nuo jų autoriaus ir kū
rėjo, tarsi jie autorių valdytų, 
o ne priešingai. O visgi jo at
sakomybė yra nepaneigtina.

Moralės ir meno sritys

Moralė ir menas viešpatauja 
skirtingose gyvenimo srityse. 
Todėl Oscar Wilde galėjo sa
kyti, kad tai, jog autorius yra 
žmogžudys, dar nieko neigiamo 
nepasako apie jo prozą. Menas 
domisi savo kūrinio tobulumu, 
kai tuo tarpu moralė rūpinasi 
žmogaus dvasiniu gėriu. Meni

nė vertė liečia veikalą, o mora
lė patį žmogų. Kaip žmogus ga
li būti geras prekybininkas, ge
ras šoferis, geras virėjas, bet 
blogas žmogus, taip galima bū
ti dideliu menininku - rašytoju 
ir blogu žmogumi. Čia matome, 
kad menininkas - literatas turi 
dvigubą širdį ir sąžinę, kaip 
sako Maritain’as vienam savo 
laiške dramaturgui Cocteau. 
Žiūrint iš meninės pusės, auto
riaus atsakomybė yra tik jo 
veikalui. Jis gali naudotis vis
kuo, ką jis mato esant reikalin
ga jo kūrinio tobulumui.

George Santayana sako, kad 
suprasti, priimti ir panaudoti 
tą situaciją, kurioje mirtingasis 
žmogus save gali rasti, yra me
no ir proto funkcija. Toks pa
jėgumas yra ieškotinas dėl sa
vęs ir nėra atsakingas už gė
rio ar blogio chaosą, kurį jis 
randa. Žmogaus nuodėmės gali 
būti jo veikalo medžiaga, nes 
iš jų menininkas tikisi išgauti 
estetinio grožio tam tikrą laips
nį. Todėl Andre Gide galėjo sa
kyti, kad “yra nesvarbu, ką au
torius rašo”.

Žmogus priklauso abiem 
pasauliam

Tačiau moralės atžvilgiu toks 
posakis yra nesąmonė, nes me
nininkas yra atsakingas už sa
vo ir savo artimo gyvenimo ge
rovę. George Santayana žo
džiais tariant: “Meno medžiaga 
yra gyvenimas; gyvenimas, 
koks jis iš tikrųjų yra; tačiau 
meno uždavinys gyvenimą pa
daryti geresniu...” Konfliktas 
tarp meno ir moralės išsivysto 
tik todėl, kad jie valdo skirtin
gas ir autonomiškas gyvenimo 
sritis. Tačiau žmogus gyvena 
abiejose tose srityse, šv. Tere
sė iš Avilos sakė, kad gyveni
mas be poezijos būtų neįmano
mas, kai tuo tarpu galima pri
dėti, kad be moralės dėsnių 
žmogus virsta gyvuliu. Kūry
bos srityje menas turi paskuti
nį žodį, tačiau jis yra randa
mas gyvenime, kur žmogiškus 
veiksmus ir tikslus valdo mora-

J. Mieliulis Raskolnikovo sapnas

Vincas Krėvė, vienas mūsų pirmaujančių dailiojo žodžio 
kūrėjų; mirė 1954 m. liepos 7 d., taigi jau 10 metų

kai liūdime jo netekę.

Jose Santos Chocano

ILGESYS
Jau dešimts metų, 

kaip keliauju po pasaulį.
Kaip maža gyvenau!
Kaip labai pavargau!
Kas paskubom gyvena, iš tikrųjų negyvena: 
kas neišleidžia šaknų — negali duoti vaisių.
Būii bėgančia upe, būti praeinančiu debesiu, 
nepaliekant jokio pėdsako ir atminimo, 
yra liūdna; ir dar liūdniau tam, kuris jaučiasi 
debesiu aukštybėse, upe gelmėse.

Labiau norėčiau būti medžiu nei paukščiu, 
labiau norėčiau būti malka nei dūmu; 
ir beveliju gimtinę
varginančiai kelionei: 
gimtąjį miestą su jo varpinėm, 
archaiškais balkonais, pasenusiais portalais 
ir siaurom gatvėm, lyg kad namai 
irgi nenorėtų labai nutolti...

Stoviu pakrantėje 
staigaus tako.
Žiūriu į bevingiuojantį kelią, 
kuris kiekvieną kalną apjuosia mazgu; 
ir įsisąmoninu, kad kelias ilgas, 
kad apylinkė stati,
kad nuolaiduma sunki, 
kad kraštovaizdis niūrus...

Viešpatie! Jau įkyrėjo bekeliauti, 
ir pradedu ilgėtis, trokštu ilsėtis 
tarp savųjų... Visi glausis prie manęs, 
kad jiems pasakočiau savo vargus ir laimėjimus; 
ir aš, lyg tas, kuris bevartydamas nuotraukų albumą, 
noriai papasakosiu savo 
tūkstančio ir vienos nakties nuotykius 
ir baigsiu šiuo nelemtu sakiniu:
“Mažai tegyvenau!
Labai pavargau!”

Išvertė P. G AUGY S

J. S. Chocano, peruviečių poetas, garsus savo gyvenimu ir kūry
ba. Siekė Lotynų Amerikos ispanų ir indėnų kultūrų sintezės ir buvo 
vienas didžiųjų .modernizmo judėjimo poezijoj šulų.

P. G.

lė. Žmogus priklauso abiem pa
sauliam, tačiau moralė turi pir
menybę, nes negali būti aukš
tesnio įstatymo, kaip tas, ku
ris valdo visą ir galutinį žmo
gaus likimą. Menas, nors daž
nai prievartaująs menininko 
sielą, vistiek turi likti tik prie
mone į galutinį ir absoliutinį 
žmogaus tikslą. Kada menas 
pasidaro Alpha ir Omega, kada 
jis nebėra tarpiniu tikslu, bet 
viso gy venimo vienintelis tiks
las, tada menininkas tampa 
stabmeldžiu, garbinąs savo pro
to ir rankų darbą.

(Nukelta į 2 psl.) Vinco Krėvės kapas

LIETUVIŲ
KULTŪRINIS
Politinis išsivystymas Euro

poje ir mėginimai kada nors 
ateityje sujungti visas tris 
Baltijos tautas į glaudesnį 
valstybinį bendradarbiavimą 
verčia mus dabar iš naujo ap
svarstyti dviejų broliškų Pa
baltijo tautų — lietuvių ir lat
vių — susiartinimo galimybes.

Toms tautoms, kurios yra 
kilusios iš bendro kamieno, 
kaip lietuviai ir latviai, kurių 
kalbos yra giminingos ir ku
rios turi tą patį istorinį likimą, 
yra lengva suderinti savo kul
tūrinę ir politinę veiklą ir pa
galiau įsijungti į pastovesnę 
valstybių sąjungą.

Kiekvienos tautos kultūra, 
jos gyvenimo būdas bei mąsty
sena ryškiausiai atsispindi jos 
literatūroje, kuri yra tarsi tau
tos dvasios veidrodis. Lietuvių 
ir latvių tautos daug geriau 
viena antrą suprastų, viena 
kitos gyvenimo būdu bei mąs
tysena persiimtų ir visas li
kusias problemas lengviau 
spręstų, jei daugiau pažintų 
viena antros literatūrą ir glau
džiau bendradarbiautų įvairio
se kultūros srityse.

Nors neturime pilnų žinių 
apie vertimus iš vienos mūsų 
kalbos į kitą ir jų yra labai 
mažai, tačiau kai kuriuos jų 
norime čia suminėti. Iš lietu
vių kalbos į latvių yra išversti 
veikalai: Dovydėno — Broliai 
Domeikos, J. Simonaitytės — 
Aukštųjų Šimonių likimas, 
Vaičiūno — Naujieji žmonės, 
Putino — Valdovas, Binkio 
— Atžalynas, Čiurlionienės — 
Aušros sūnūs. Iš lyrikos dau
giausia versti B. Brazdžionio, 
J. Aisčio, K. Inčiūros, S. Ne
ries, M. Putino ir K. Bradūno 
eilėraščiai. Iš naujesnių verti
mų minėtini: V. Ramono — 
Kryžiai ir Dulkės raudoname 
saulėleidy, o ypač J. Zarinio 
į latvių kalbą išversta dr. J. 
Girniaus knyga — Tauta ir 
tautinė ištikimybė, kuri lat
vių kritikų gerai įvertinta ir 
plačiai paskleista. .

Latviai savo knygose gerai 
iškelia abiejų tautų artumą. 
Tam pavyzdžiu gali būti K. 
Stalšano neseniai parašyta 
knyga — Lietuvių latvių liki
mas rytinėse srityse, o kitas 
latvių rašytojas — dr. N. Bo- 
jars — yra parašęs anglų kal
ba istorinį romaną — Juodas 
kryžius (The Black Cross), 
kur liečiamos latvių Ir lietuvių 
bendros kovos su kryžiuočiais 
ir ypač Kęstučio ir Birutės kil
numas. Latvių kultūrininkas 
dr. A. Karps neseniai buvo at
vykęs į Chicagą kalbėtis kul
tūriniais reikalais, apie abiejų 
tautų kultūrinį bendradarbia
vimą ir iškėlė mintį, kad lat
viai rengiasi sušaukti Kultū
ros kongresą ir kviesti su pa
skaitomis ir lietuvius, tarp kU-

IR LATVIŲ 
SUARTĖJIMAS

rių dr. J. Girnius, kuris jiem 
gerai žinomas iš išverstos kny
gos.

Iš latvių kalbos į lietuvių 
yra išversti: Kaudzišų — Ma
tininkų metai (Memieku lai- 
ki), Blaumanio — Indranai, 
Siuvėjų dienos Gilmaičiuose, 
Trinos nuodėmės, Rainio — 
Aukso arklys ir Pūsk vejeli, 
Poruko, Skalbęs, Brigaderės, 
Medenio, J. Klidzejo — Mėly
nosios naktys (Draugo atkar
poje), Zinaidos Lazdos, A. Eg- 
lišo, E. Adamsono ir Ingridos 
Viksnos kai kurie kūriniai. 
Šiems vertimams atbaigti 01- 
gertas Liepinis Bostone rengia 
platesnę latvių rašytojų onto
logiją lietuvių kalba ir lietu
vių rašytojų ontologiją latviš
kai.

Lietuvių ir latvių kultūrinės 
įstaigos bei organizacijos tu
rėtų sudaryti sistematinę ap
žvalgą apie iki šiol atliktus 
vertimus ir pagalvoti apie bu
simuosius vertimus. Šiems ver
timams atlikti ir abiems tau
toms susiartinti daug padėjo 
dar nepriklausomoje Lietuvoje 
ir Latvijoje įsteigta Lietuvių- 
Latvių vienybės draugija. 
Daugiausia vertimų iš lietuvių 
į latvių kalbą yra atlikęs tos 
draugijos garbės narys E. 
Skujenieks. Draugijos veikla 
buvo atnaujinta Vokietijoje, 
gyvenant tremties stovyklose, 
ir ten buvo įsteigti net 22 nau
ji draugijos skyriai ir išversti 
į latvių kalbą apie 25 lietuvių 
rašytojų kūriniai.

Emigracijai prasidedant į 
užjūrio kraštus, daugelis sky
rių užsidarė, o Amerikoje įkur
ti draugijos skyriai tik Bos
tone, Fausto Kiršos ir Olger- 
to Liepinio vadovaujami, ir 
Clevelande — E. Skujenieko. 
Be to, Bostone dar veikia Bal
tų sąjunga, kuri tarp kitko 
rengia baltų menininkų kon
certus, skaito paskaitas ir 
daug padaro šių tautų susiar
tinime. Toronte, Kanadoje, 
taip pat veikia Baltijos tautų 
federacija ir Baltų moterų ta
ryba, kurios turi daug reikš
mės šių tautų bendrai kultū
rinei veiklai.

Dabar būtų pats metas 
steigti Lietuvių - Latvių vie
nybės draugijas ten, kur jų 
nėra, gaivinti esamųjų draugi
jų veiklą ir tuo būdu suartin
ti abi tautas. Į šią veiklą tu
rėtų įsijungti mūsų jaunimas: 
Studentų sąjunga, skautai, 
ateitininkai, santariečiai ir ki
tos organizacijos, kad jos kar
tu galėtų veikti bent kultūros 
plotuose, ugdyti gilesnį susi
pratimą tarp mūsų tautų, su
artinti mus ir politiškai pagal 
Vakarų Europos pavyzdį. Ir 
tada mūsų tautoms laisvės va
landa gali ateiti staiga ir ne
tikėtai. A. Uit.
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ginę, pilnėja širdis.

— v. migo
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Menas ir morale
ŽMONIJOS TRAGEDIJA 

ROMANE
(Atkelta iš 1 psl.)

Etikos ir estetikos konfliktas
O taip atsitikti gali. Filosofai 

aiškina, jog kada žmogus, lais
vu valios veiksmu, įjungiančiu 
visą jo asmenybę, pasirenka gė
rį dėl paties gėrio, jis tuo me
mentu pasirenka Dievą. Tuo 
momentu jis siekia nesąlyginio 
ir absoliutaus gėrio, nors gal 
Dievo sąvokos nepripažįsta. Bet 
menas linksta į kitą absoliutą 
— į grožį, kuris pasiekiamas 
darbu, bet kuris nėra Dievas 
ar grožis egzistuojąs tik gro
žiui. Čia išauga etikos ir esteti
kos konfliktas.

Rašytojas, valdomas to grožio 
sampratos, negali norėti būti 
blogu rašytoju. Jo, kaip meni
ninko, sąžinė ir visa psichologi
nė Sudėtis to negali leisti. Ana
logiškai žmogus negali pasirink
ti blogio kaip blogio. Jeigu jis 
taip padaro tai tik todėl, kad 
tuo momentu jis pastato jaus
minį ar kokį kitą gėrį aukščiau 
moralinio gėrio. Todėl rašyto
jas turi būti ištikimas savo 
įkvėpimo vizijai. Jis negali ra
šyti kitaip, negu jo vidus dik
tuoja. Jis lengviau gali tos vi
zijos ar įkvėpimo atsisakyti, 
negu ją pakeisti.

Maritainas duoda pavyzdį 
vieno savo pažįstamo rašytojo, 
kuris jaunystėje labai puikiai 
piešęs. Jo paveikslai priminda
vę anglo William Blake iliust
racijas (daugiausia mitologinio 
pobūdžio). Tačiau šis jaunuolis 
šventai įsitikino, kad tie pieši
niai ir jų įkvėpimas eina tiesiai 
iš pragaro gelmių. Dėl tos prie
žasties jis piešimą visai metė, 
nors daugelis mūsų gal būtume 
jam patarę tik jų turinį ar sti
lių pakeisti. Jam prieinamiau 
atrodė visai tos meno srities 
atsisakyti, negu būti ištikimu 
tai inspiracijai ir tam šaltiniui, 
kurta 'Šiaip jo palinkimui davė 
būvį.

Menas — vidaus pasaulio 
išraiška

Dėl tos pačios priežasties au
torius negali eiti moralisto, pa
mokslininko ar propagandisto 
pareigų. Jeigu jis tas pareigas 
eina, tai yra tik priepuolamybė, 
antraeilis jo veikalui neesminis 
dalykas. Literatūros kūrinys 
egzistuoja ne tam, kad jis skel
bia gerą ar piktą gyvenimą, mo
ralės pakrikimą, patriotizmo 
perteklių ar jo stoką. Tam ra
šomi straipsniai, studijos bei is
torijos veikalai. Mums sunku 
atsisakyti minties, kad litera
tūros esmė nėra ką veikalas pa
sako, bet kaip. Tada, kada vei
kalo idėjinis turinys gimsta ne 
kartu su to veikalo įkvėpimu, 
o yra uždedamas iš viršaus 
kaip marškinėliai, tada daroma 
žala veikalo meninei pusei. Tuo 
atveju yra peršama meninio 
įkvėpimo sąskaitom

Kad idėja pasireikštų meni
niam kūriny natūraliai ir nuo
širdžiai ji turi plaukti iš auto
riaus pasąmonės, iš jo gilaus 
ir peatšaukiamo įsitikinimo. Ka
da moralės ar filosofijos viena 
ar kita mintis aplenkia įkvėpi
mo šaltinį, autorius yra verčia
mas pasiimti pozą, kurioje jis 
skėlbią tai, ko jis, visuomenė ir 
Dievas iš jo laukia, tačiau ne 
tai, kito jis iš tikrųjų yra- O 
menąs turėtų būti jo subjekty- 
vaas pasaulio, jo vidaus iš
raiška.

Todėl Garcia Lorca yra vie
nas iš tikriausių patriotinių is
panų rašytojų. Jo veikalai re
tai mini Ispaniją, tačiau be jos 
jie būtų visai nesuprantami. 
Lorco’s dramose tiesiog alsuo
ja įsikūnijus Ispanija, pasireiš
kianti jo sukurtų personažų 
dvasinėj struktūroj, jų nusitei- 
kimuoše, elgesy. Gal panašiai 
prabyla Krėvės personažai. Ma
tai, kad jų patriotizmas nėra 
tik žodinis — be galo stiprus 
ir įspūdingas, jis atsirado be 
autoriaus sąmoningų pastangų, 
bet jis glūdi pačioj charakterių

dvasios sudėty. Raganius tega
li būti lietuviu, nes jo visa gal
vosena, jo temperamentas jį 
tokiu padaro. Jokiu atveju jo 
nepavadintum italu, ispanu ar 
vokiečiu, nors autorius ir ban
dytų geografines knygos ribas 
į tuos kraštus perkelti.

Masinė sąžinė
Panašiai moralės srity. Yra 

tik vienintelė priemonė panai
kinti blogio įtaką iš savo veika
lų, ir tai yra Mauriac žodžiais 
tariant — ištyrinti šaltinį. Ma- 
ritain sako, jog galim įsivaiz
duoti, kad savo įkvėpimo vizi
joje autorius jaučia du momen
tus. Jis mato, kad kas yra ge
ra jo kūriniui kaip kūriniui, yra 
bloga jam kaip žmogui arba 
kad tai neš neigiamą įtaką vi
suomenei, prieš kurią jis yra 
atsakingas, čia susikerta kūrė
jo - autoriaus ir žmogaus sąži
nės. Jo dilema glūdi tame, kad 
jis verčiamas atsisakyti arba 
moralinės, arba meninės ištiki
mybės. Jis pasidalina savy ir 
atsistoja konflikte su savim. 
To konflikto išsprendimas yra 
tik vienas. Menininko išeitis 
glūdi ne jo kūrinio pakeitime, 
bet jo paties pasikeitime. Jis 
turi savo vidų tiek pakeisti, kad 
jo meninė sąžinė visai ko kito 
reikalautų, kad jai nebereikė
tų susikirsti su jo moralės ver
tybių skale. Tada jis liks sau 
vispusiškai ištikimas. Iš tyro 
šaltinio plauks tyra versmė.

Tai vienintelis būdas išveng
ti tuščio pozavimo, čia taip pat 
matom tampriausią santykį 
tarp autoriaus asmeninės ir jo 
veikalo moralės, bei išryškėja 
reikalas rašytojui siekti dvasi
nio tobulumo. Todėl galime įsi
vaizduoti autorių, kurio sąžinė 
šio konflikto nejaučia ir yra įsi-

Dail. Telesforas Valius, liepos 10 d. 
sulaukęs 50 m. amžiaus, pasiekęs savo 
kūrybingiausią laikotarpį. Yra gimęs 
Rygoje 1914 m., 1942-1944 m. buvęs 
grafikos profesorius Vilniaus meno 
akademijoje, 1946-1949 m. vadovavęs 
grafikos studijoms Freiburgo Pritaiko
mojo meno mokykloje, nuo 1955 m.

gyvenąs Kanadoje

tikinusi savo teisingumu. Tuo 
atveju jis klys, bet liks vistiek 
nuoširdus. Panašiai kaip žmogus 
iškreiptos sąžinės įtakoj daro 
bloga, galvodamas, kad tai ge
ra. Ir kadangi yra skirtumas 
tarp veikalo įkvėpimo gilumo 
ir jo šąltinio, mums gali būti 
patrauklus veikalas, kuriame 
nuodėmės raudonos kaip krau
jas. Tuo atveju suprantam, kad 
šaltinis drumstas, o gal net pur
vinas, tačiau pergyvenimas, ku
ris jį pagimdė yra gilus, tikras 
ir nemeluotas, todėl sau ištiki
mas ir mus pagaunąs.

Ištikimumas grožiui, bei 
pagarba tiesai bei gėriui

Tačiau menininkas nekuria 
tuštumoj, bet visuomenėj, ir vi
suomenė turi teisę apsisaugoti 
nuo pavojingų įtakų. Tačiau 
visuomenė neturi teisės už- 
gnįažti kūrybos. Bendras visuo
menės gėris reikalauja pagar
bos intelektualinėm vertybėm, 
liečiančiom tiesą ir grožį; pa
garbos asmens laisvei ieškoti 
ir nemažesnės pagarbos kito 
žmogaus protui ir sąžinei bei jo 
apsisprendimui. Genialiausi kū
riniai dažnai plaukia prieš vi
dutiniškumo srovę, tąčiau tai 
nepakankama priežastis juos su
naikinti. Cenzūra yra pateisiu-

Gabriel Marcei, prancūzų mintytojas 
bei rašytojas, šiais metais gavo Vo
kietijos knygų prekybininkų taikos 
premiją. Tokias premijas jau yra lai
mėję: prof. Tillich, prof. Heuss, Kari 
Jaspers, Guardini. Premijos rašte pa
žymėta, jog tai “krikščioniškasis eg
zistencialistas”. Marcei prisipažjsta, 
jog jam daugiausia įtakos yra padarę 
Kari Jaspers, Kierkegaard, Heideger, 
Berdiajev. Jo atsivertimą galutinai 
lėmė Charles du Bos ir ypatingai 
Mauriac, taip pat sąlytis su tomis
tais bei su Jacųues Maritain.
■■■■■■■■■■■■H ■■■•■■•■■■■■■■■■a

tina tik tiek, kiek veikalas ska
tina veikti negiamai, visuome
nės santvarką griauti.

Tuo atmetama visa pornogra
finė literatūra (jeigu ją taip 
vadinti galima), nes jos pagrin
das yra ne idėja, bet refleksas. 
Tuo atveju dingsta meninė kū
rinio savybė, nes jis jau nebe 
autoriaus jausmo ar pergyveni
mo simbolis, bet tiesioginis ska
tintojas, įtaigotojas. Menininko 
įnašas į žmonijos kraitį yra jo 
meninio pergyvenimo gelmė. 
Todėl bet koks aiškesnis žmo
gaus gelmių pažinimas neša 
daugiau šviesos visai žmonijos 
sąžinei.

Tačiau autorius nėra tiesio
giniai įpareigotas būti jaunuo
menės ar žmonijos auklėtoju. 
Ta pareiga literatūros srity, 
tur būt, krenta ant kritikų pe
čių. Jie turi perspėt tuos, kurie 
nėra literatūros specialistai, 
nurodyt kūriny randamas klai
das ne tik meninėj, bet ir mo
ralinėj plotmėj. Gi tam perspė
jimui paklusti yra atsakingo 
skaitytojo pareiga.

Europos literatūros 
tradicija

Šiomis dienomis išėjo iš spau
dos veikalas “The Traditions of 
European Literature, From Ho- 
mer to Dante”. Pirmas tomas 
apima Graikijos literatūrą, ant
ras — krikščionybės ir vidur
amžio literatūros tradicijas. Au
torius — Barrett Wendell.

Arus nelaisvėje Nuotrauka V. Maželio

Rumunų rašytojas Petru Du- 
initriu, 1960 m. pasitraukęs į 
Vakarus, prancūzų kalba para
šė du romanus, kurių pirmasis 
“Susitikimas paskutiniame teis
me” baigiamas tremtimi, o ne
seniai pasirodęs “Incognito” 
yra istorija vieno šventojo, bet 
ne Bažnyčios šventojo, o išėju
sio iš “Mirties namų”, pasime
tusio bevardėje minioje, kurią 
traiško totalistinės bei mark
sistinės valstybės santvarka. 
Petru Dumitriu žino visas pa
slaptis, nes buvo aukštas val
dininkas Bukarešte, tačiau pa
sirinko laisvę. Ir po skausmin
go pabėgimo iš savo tėvynės 
knygoje “Bajorai” davė prieš
karinės, vakarietiškos 'ir aris
tokratiškos, Rumunijos sukre
čiantį žlugimo vaizdą.

Parašyti naujam romanui 
“Incognito” Dimitriti panaudo
jo dvidešimt savo tragiškos pa
tirties metų ir vaizduoja besi
keičiantį pasaulį, arba tikriau 
žmogų, beieškantį ir randantį 
gyvenimo paslapties raktą.

Pasakotojas prašo jį skirti 
užsienio tarnybai, kad tuo bū
du galėtų pasitraukti į Vakarus. 
Jis laukia leidimo išvykti, kw 
ris jam teduodamas tiki po ilgo 
tyrinėjimo, atliekamo Sebasti
jono Ionesko, kuris 1989 m. bu
vo ketvirtas pasiturinčios šei
mos sūnus. Būdamas 17 metų, 
jis pabėga ir įstoja į rumunų 
kariuomenę, vokiečių vadovau
jamą. Po trejų metų žudymų 
ir plėšimų jis jaučiasi išsėmęs 
visus smurto kraštutinumus. 
Patenka rusų nelaisvėn ir tam
pa komunistu. Jį sužavi griež
ti, rūstūs argumentai. Jis tiki, 
kad komunizmas išvaduosiąs jo 
šalį nuo vakariečių įtakos, ku
ri ją pūdo. Su raudona armija 
ji įžengia į Bukareštą ir randa 
savo tėvus nuskurusius, o bro
lius įsijungusius^/ naują sant
varką, kurią jie laiko “žodinių 
simbolių konstrukcija, tinkama 
panaudoti bet kuriam reikalui.” 
Sebastijonas patampa įtakingu 
slaptosios policijos tarnautoju. 
Tačiau smurto ir neteisybės pa
veiktas, jis atsisako vykdyti 
blogį, kerštą ir neapykantą. Tą 
neapykantą Ionesko pamato vi
soje baisybėje vieną vakarą, 
kai išžudomi ūkininkai, atsisa
kę eiti į kolchozus. Nuo tada 
jis palaipsniui pradeda smukti. 
Atleistas iš policijos, jis gauna 
vienos įmonės vedėjo vietą. Bet

tuoj ir vėl atleidžiamas už ne
norą keršyti nekaltiems. Jis iš
metamas iš partijos, iš jo ati
mama darbo kortelė. Neteisin
gai apskųstas, jis įmetamas į 
kalėjimą. Ir ten randa ieškomą 
tiesą: užuot pirštu dūrus į ki
tus, jis pripažįsta savo paties 
kaltę, jis supranta, kad reikia 
žmones mylėti tokius, kokie jie 
yra, neapykantai priešpastaty
ti meilę, nes meilė yra Dievas, 
o Dievas incognito slepiasi kiek
vienoje žmogaus širdyje. Nu
rimęs, susitvirtinęs savo evan
gelija, jis pradeda ją skelbti 
geros valios žmonėms, ir ne
trukus įsižiebia keliolika misti
nių žiburėlių komunistinėje gi
rioje.

Tačiau marksizmas neturi ką 
veikti su visuotinės meilės 
mokslu. Jam reikia didvyrių, ne 
šventųjų. Ionesko yra įtariamas, 
jis nenaudingas, kaltas. Kas su 
juo nutinka, skaitytojas nesu
žino, nes pasibaigus tyrinėji
mam, jis išgaruoja, dingsta. 
Sebastijonas gauna leidimą iš
vykti ir kartu su daiktais išsi
veža užrašus.

P. Dumitriu šiame romane iš
ryškina žmogaus dramą visoje 
platumoje. Nors jis vaizduoja 
mūsų dienų šventąjį, tačiau vis 
dėlto kažko pasigendame šito
je gerokai savotiškoje religijo
je, savotiškoje krikščionybėje 
už Kristaus. Romane su dideliu 
talentu vaizduojami Dunojus 
savo didingam tingume, rusų
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>RTKOPKDI4Og TKHCNIKO* IAB. 
Vai. 9-4 to «.» fattad. » 1

28M W. 68rd Bt, Chlcago 29, HL
T*l. PRospeet 6-5084

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES 

GERKLES LIGOS
nt

PRITAIKO AKINIUS 
2858 Weet 63rd Street

Vai.: kasdien 10—12 vai. to 7—8 v 
vak. geStadlenlal* 10—1 vai. Trečla- 
sus?taruiŽdaryta' L*KonJal Priimami 

Ofiso telefonas: PR 8-8228. 
Rea. telef. IVAlbrook 6-5078 

Res HE 8-1870
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IK MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIN® chirurgija 

5449 So. Pnlaaid Rd. (Crsvvford 
Medical Building) TeL LC 5-6448

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neataUlepla skambinti 80 8-0001

Ofisas 8148 West 8Srd Street 
Tel.. PRospeet 8-1717 

Restd.: 8941 West 86th Plar 
Tai.: REpublIe 7-7888

DR. $. BIEŽIS
H I R

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

9801 Weet OSrd Streeet 
Kampas 61-čloe to Californla 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai vai 
«s«t t—4 vai

rT*člafl..,Jt.JkltK,,laiku, naga m. •* ''it
5-3048

DR. G. K. BOBELIS
Inkgtų Ir llapumo takų chlr- -riH 

ftL 695-0588 Elgb 
425 No. Liberty Street

Konto 28, Elgin, IlMnob 
„Valanda* pagal bus! tarimų

4-8848, rea. HE 4-889 4

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 IVest 7l8t Street

>al. pirm ketv i-4, vakar. '-9, 
Mitt.. penkt Y-1 irač to W eik

rėl. ofiso HE ,4-8788; Res. H1 8-8998
DR. S. Ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 W«8t 51st Street 

Bendra praktika Ir Alergija)
Valahdot: pirm., antr., ketvlrt. »-» 
vai., ponkt. 10 v. r. iki 9 v v.. 
SeStad. 10 V. r. Iki 1 p p. Ligoniui 
priima pagal aualtarimų.

FeL ofiso 788-4477; Rea. PR 8-8980
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGl 
Sl’ECIAI.YnC — NERVŲ IR 

EMOCTNftH LIGOK 
CRAWFORD MEDICAL BI.DO 

8448 So. Pulaald Rd.
Valandos pagal susitarimų

Rea. GI 8-0878
OR. W. M. EISIM-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 S. U’edrie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal suBitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001

kariuomenės žygiavimas lygu
ma, baisios, kraugeriškos tankų 
kautynės. Neužmirštamą įspūdį 
palieka perauklėjimo stovyklų 
vaizdai. (Petru Dummitriu: IN
COGNITO. Prancūzų ir anglų 
kalba vertimas. Macmilan, New 
York). P. G.

Elektros baterijos 
žmogaus kūne

Chirurgai kas kart plačiau 
panaudoja elektros baterijas ir 
vielas žmogaus gyvybei gelbėti, 
įsodindami tuos dalykus į žmo
gaus organizmą. Jau nebe nau
jas dalykas po oda įdėta ba
terija, kurios leidžiami vielomis 
impulsai pažadina širdies vei

Ofiso HE 4-1414, Kės. RE 7-6807
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kpedalybč akušerija Ir moterų Uitis 

2454 West 71et Street 
(71-os to Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—1 Ir 8—8 vai. rak.
Sežt. 12—8 v. p. p. 

Trečiadieniais uidBryta

Ofiso tel PR 8-8990 
Namų — res. PRocpeo* 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKBA

GYDYTOJA IR CHIRURGl 
VAIKŲ LIGOS

9858 West OSrd Street 
Pirmad., antrad., ketvlrt. to penkt

nuo 11 Iki 1 v. to nuo 4 Iki T v. v. 
Šettad. nuo 1 iki 4 vai.

FeL ofiso PO 7-8080. ras. GA 8-7978

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

>844 We*t 6Srd Street
Vai.; kasdien nuo 1—4 p. p. to 8 
Iki t vai. 'ersčlad to *e*t. uždaryta.

Telefonas: GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

. akių LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 West Marųuette Road 
Valandos: 8—12 to 7—9 v. v. pagal 
.usltartma, lžskyrus trečiadienius, už
daryta.

Omo PR B-17B5. Rea. TR 8-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2800 West 51st Street 
Oakley Bledlcal Arta

Pirm., antr, ketvlrt. to penkt. nuo 
2—* Ir 6—9 Ir pagal susitarimų.

Ofiso to buto tel. OLymplo 9-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
10L12 ,r *-’• Trefi- Ir »ei tad tik susitarus.

Tel. REllanee 8-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(LietuMs gydytoJas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 VVent 59th Street
Vai.: Pirmad.. antrad., ketvlrtad Ir 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6:30-8-80
vai. vak. geštad. 12-4 vai., treCiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OLymplo 1-4188

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—I vai. to 6—8 vai. vak., 

tžskyrus trečiadienius, 
geštadtenlala 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
iYDYTOJA IR CHTRURGI 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTfi 
MEDICAL BUILDING 

7168 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p p.. šeštad 11
vai. ryto Iki I vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1108.
Rea. tel. 988-2918.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 Weet 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(OFISO IR REZ.)
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVeat 6Srd Street
Tel. — PRospeet 8-7773

Vai.: pirmad. Ir ketvlrtad. 1-4 p p 
antrad. Ir penktad. B-8 v. v.

Ofiso RE 4-1818, Rea. PR 8-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 

2454 West 7lst Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kandien 9-11 ryto ir 4-8 ▼ 
Šešta d. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR.JULIAmonstavičius
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michlgan, Chlcago 28. H 

telef. oflao: l'ullman 5-6766 
Karnų: Beverly 8-3916 

PrlSrn vai kasdien B “ ♦ ... 6e6l

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600
DR. C. K. PAULIS

DIAGNOSTIKA III VIDAUS LIGOS 
Monroe Building, Suite 709 
104 So. Michlgan Avenue 

Valandos susitarus telefonu.

kimą. Chicagos universiteto gy
dytojai, prakalę skylę žmogaus 
kiauše, įleidžia vielą į smegenis 
ir elektros impulsais sudaro 
kraujo krešulį, kuris sustabdo 
kraujuojančią gyslą smegenyse. 
Minnesotos universitete sėkmin
gai daromi bandymai elektros 
impulsais, įvedus elektrodus į 
žmogaus kūną, paveikti į ati
tinkamus nervus, kad sumažė
tų kraujo spaudimas.

Geriausias filmas
JAV Katalikų teatro darbuo

tojų konferencija įvyks rugp. 
27 d. Detroite. Be kitų dalykų, 
rengėjai yra nusistatę suteikti 
aukščiausią įvertinimą Ralph 
Nelsono filmui "Lilies of the 
Field”.

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2659 W. 69th Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. Ir 6-8 p.r 
Trečiadieniais Ir SečtadienlaU 

uždaryta
Tek Ofiso PR 6-7800; Namų 826-7897

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAOB LIGOS 
5159 So. Dtunen Avenne 

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

Beštadlenlala 16-8 v. p. p.

<Kl»o tslsfuaaa — OL 6-8681

DR. AL RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8807 S« Kadete Avenne 
(Kampas Kedzle to Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 Iki 8 vai. vak 
Treč. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDINftS LIGOS 

2745 West 69th Street
Priešais gv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: Pirmad.. antr., ketv., penkt. 
nuo 9 Iki H v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
geštad. nuo 2-4. Trečiadieniais to 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. KEpubilc 7-22B0.
Atostogose Iki liepos 27 d.

DR. AMT.RUDŪKAS, Opt.

4455 S. Californla Avė., YA7-7S81 
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien; trsč. 
uždara; le*t. nuo II v. r.lkl I po- 
piet.

Rea. tel. pr 8-6780

DR. L SEIBUTIS
Inkstų, pflslčs Ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 9484 We» 
71st 8t. (71-os to Campbell A venų 
kampas), tel. 776-2880; 80 N. Mlchl 
gan avė. Suite 808, tel. CE 8-7784 

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Adresas 4255 W. 68rd Street 
Ofiso tel. RElianoe B-44U0 
Ros. »el. GRovelilU 8-0617

Valandos: 1-8 p m. Ir 6-8 p. m 
Penkt. tik 1-8 p. p.

Trsčlad. to įegtad. pagal su tart).

Offiso telef. CLiffsIde 4-2886 
Restd. telef. WAlbrook 6-8099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4644 So. Ashland Avenne 
Bendra praktika Ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvienų dienų 2 — 4 t 
•—8 vai. vak. Trečiadieniais to sek 
madlenlals uždaryta, priimama pa 
gal susitarimų fležtadisnlas nuo I 
v. Iki B v v

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI: 
BENDRA PRAKTIKA b MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th 8t 

Tel. PRospeet 8-1998 ar PR 8-887) 
Ofiso vai.: Pirm., antr.. treč. t 
penkt. nuo 2 iki 4 to nuo 8 Iki I 
v. v. SeSt. 2—4 v. popiet to kitu lai 
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GYVENIMO ŠALTINIAI
Gyvenimiškas žodis apie komplikuotas teologines 

problemas

K. P CELIEŠIUS

Stasys 2ilys, GYVENIMO ŠAL
TINIAI. Išleido kunigai: P. DziegO- 
raitis, F. Kireilis, J. Pakalniškis, V. 
Pikturna ir V. Širka, 1964. Pieši
niai — autoriaus, nuotraukos — 
kun. A. Kezio, S.J. Spaudė Įmina- 
culata Press. Apimtis 260 psl. Kai
na $3.00.

Svarstymai apie Dievo malo
nę apskritai ir sakramentinę 
malonę specialiai pas įvairius 
teologus laiko slinktyje buvo 
sprendžiama nevienodu būdu ir 
taiklumu. Iš to išaugo įvairios 
teologinės mokyklos. Jų spe
kuliatyvinis protavimas ir iki 
subtylių smulkmenų gilinima
sis pagamino visą eilę spe
kuliatyvinių teologinių veika
lų, kurie tiek savo terminija, 
tiek abstrakčiu galvojimu tapo 
sunkiai suvokiami, sausi ir ne
gyvenimiški. Tuo būdu teologi
jos mokslas palengva atitrūko 
nuo gyvenimo, o teologinės kny
gos krovėsi į lentynas specia
lioms studijoms ir moksliniams 
darbams naudotis. Tikinčiųjų 
gyvenimas atitrūko nuo teolo
gijos.

Paskutiniu laiku, ypač po II 
Vatikano suvažiavimo pirmosios 
sesijos išleistos liturginės kons
titucijos, didžių tautų nauji žy
mūs teologai stengiasi teologi
ją sujungti su gyvenimu orga- 
ninėn vienumon.

Susilaukėme modernaus teologo

Džiugu yra informuoti mūsų 
tikinčiuosius, kad ir mes susi
laukėme modernaus teologijos 
rašytojo kun. Stasio Žilio as
menyje, kuris šiuo metu yra 
Šv. Kazimiero kolegijos Romoje 
dvasios tėvas. Tik ką iš spau
dos išėjo minėto autoriaus nau
ja teologinė knyga: “Gyvenimo 
šaltiniai”.

Sakau “nauja”, nes tokiu bū
du į mus, tikinčiuosius, lietu
viškai dar. niekas nekalbėjo. Jis 
atskleidė teologiškai sunkias ir 
komplikuotas problemas lengvu 
ir gyvenimišku būdu, vienok pa
silikdamas reikiamam teologi
niam poaukštyj.

Norėdami trumpai išreikšti 
“Gyvenimo šaltiniai” kūrinio 
vertę, galime pasinaudoti kun. 
Stasio Ylos žodžiais, tilpusiais 
knygos pratarmėje:

“Skaitytojas nelaukia, kad 
religinė knyga būtų taip pa
traukli, kaip romanas. Bet ly
giai jis nenori, kad džiovintų 
jo gyvą tikėjimą sausi žodžiai, 
vadovėlinės aptartys, katekiz- 
minės formulės.

“Ši knyga yra kitokia, nes 
parašyta gyvosios dvasios įkvė
pimu. Ji kalba apie dieviškąją 
realybę sakramentuose, kuriuos 
mes dažnai naudojame, bet ne 
visuomet įžvelgiame gilesnę 
veikmę bei prasmę. Autorius

Knygos viršelis

atskieidžia šiuos malonės šalti
nius labai nauju būdu, sakytum 
mąstytojams ir mistikams. 
Šiuose puslapiuose tie šaltiniai 
rodos trykšta ir čiurlena meto
diškų skambėjimu ir įtikinan
čiu susimąstymu. Autorius ku
ria sudievinto žmogaus vaizdą 
lyg dailininkas drąsiais, įti
kinančiais brėžiais” (p. 7). 

Maži netobulumai 
Sunku būtų tikėti, kad su pir

muoju veikalu autoriui būtų pa
vykę išvengti mažų netobulumų 
ir, ne dėl jo kaltės, korektūros 
klaidų.

Kalbėdamas apie naujakrikš- 
čio gaunamas iš krikšto sakra
mento malones, gal per daug 
akcentuoja žmogaus sudievėji- 
mą iy pilna prasme Dievo vai
ku tapsmą. Toliau, kalbėdama? 
apie kitus sakramentus, auto
rius jau išsilygina ir neperdeda 
krikšto sakramento veikmės į 
žmogaus sielą. Krikštas yra tik 
pradžia žmogaus sielos puošimo 
ir tobulinimo: “Krikštas pade
da pagrindus, o sutvirtinimas 
pastato stulpus, išveda sienas, 
uždengia stogą ir nuostabiai iš
puošia dvasinio gyvenimo rū
mą... Krikštas yra anga, durys 
į Bažnyčią; sutvirtinimas yra 
augimas Bažnyčios viduje” (p. 
77).

Kalbėdamas apie žmogaus 
laisvos valios pasirinkimą gėrio 
ar blogio, autorius išsireiškia: 
“Gyvenimas verčia rinktis gėrį 
ar blogį, statyti ar griauti, rink
ti ar barstyti” (p. 27). Būtų 
buvę tiksliau išsireikšti: “Gyve
nimas siūlo rinktis...”, nes prie
varta ir laisvė yra dvi priešta
raujančios sąvokos.

Moterystės sakramento atvė- 
juje yra mūsų kalboje įsipilieti- 
nę teisiniai terminai: skyrybos 
ir ištuoka. Nežinau, kodėl au
torius tas dvi skirtingas sąvo
kas suplaka pervien: kalbėda
mas tiek apie ištuoką, tiek apie 
skyrybas vartoja vis tą patį

terminą “skyrybos”. Nereikėtų 
tų dviejų skirtingų dalykų su
plakti.

Spaudos klaidos
Puslapyj 131 kalbėdamas 

apie Kryžiaus adoraciją be abe
jo autorius buvo parašęs Didį
jį Penktadienį, o tur būt rinkė
jas perkeitė į Didįjį Ketvirta
dienį: “Ir dabar kiekvienais me- 
ais Didįjį Ketvirtadienį žmo

nės eina prie šio medžio, klau
piasi ir bučiuodami gieda“ (p. 
131). Gaila, kad ši korektūros 
klaida liko neištaisyta.

Taip pat nemaloni korektū
ros klaida slypi p. 203, kur kal
bama apie šv. Pauliaus laišką, 
rašytą ne kaž kokiam “Titie- 
jui”, bet turėjo būti “Timotie
jui”. Arba: “Atgailos sakra
mentas yra skirtas suaikinti 
nuodėmėms” (p. 173). Turėjo 
būti “sunaikinti”.

Dar reikėtų pastebėti, kad 
autorius daug kur po gjaliniuo- 
tųjų veiksmažodžių vartoja ne 
galininko linksnį, bęt naudinin
ko. Kankinti žmogų, nuraminti 
jį, o ne: “Išpažintis buvo įsteig
ta ne žmogui kankinti, bet jam 
nuraminti” (p. 163). Taip pat: 
“Atgailos sakramentas yra skir
tas sunaikinti nuodėmėms, at
gauti prarastai malonei bei nuo
pelnams” (p. 173). Būtų atitin- 
kamiau išsireikšti; “...sunaikinti 
nuodėmes, atgauti prarastą ma
lonę bei nuopelnus...”

Gražiai išleista
G. S. knyga gražiai išleista 

ir įrišta Immaculata Press.
Iliustracijas sudaro dalinai 

kun. A. Kezio, S. J., nuotrau
kos, iš dalies — paties autoriaus 
grafiniai piešiniai. Man rodos, 
kad nuotraukos parinktos pras
mingos ir geros. Grafiniai pie
šiniai daugumoje yra vykę, nes 
keletu brūkšnių išgaunama rei
kiama nuotaika ir atitinkamas 
prasmuo. Tik pora grafinių kli
šių nesukelia reikiamos nuotai
kos, o daugiau primena senį 
besmegenį, kokią baidyklę.

Kun. Stasys Žilys

KRONIKA
• Lietuvių Katalikų mokslo 

akademijos VI suvažiavimas 
įvyks š. m. rūgs. 5—7 d. Ford- 
hamo universitete, New Yorke. 
Suvažiavimo studijų darbas pa
dalintas sekcijomis.

Teologijos sekcija: vadovau
ja tėv. prof. Antanas Liui- 
ma, S.J.

1. Tėv. prof. dr. Antanas 
Liuima, S.J. — Gyvosios dva
sios uždaviniai materializmo 
šviesoje.

2. Tėv. dr. Pranas Brazys, 
M.I.C. — Psichoanalizė katali
kų mokslo šviesoje.

Filosofijos sekcija: vadovau
ja prof. dr. Juozas Girnius.

1. Kun. dr. Feliksas Jucevi
čius — Filosofinė medžiagos 
samprata.

2. Prof. dr. Juozas L. Navic
kas — Vertybių nemedžiagiš- 
kumo klausimas.

Teisės mokslų sekcija: vado
vauja prof. dr. Bronius Kasias.

1. Prof. dr. Bronius Kasias
— Krikščioniškosios valstybės 
ir visuomenės sąvokos raida.

Istorijos mokslų sekcija: va
dovauja prof. dr. Zenonas Ivins
kis, pavaduoja tėv. dr. Vikto
ras Gidžiūnas, O.F.M.

1. Dr. Juozas Jakštas — Pa
vėluotas Lietuvos krikštas.

2. Kun. lic. Rapolas Krasaus
kas — Veiksniai, nulėmę kata
likybės atgimimą Lietuvoje 
XVII-jo amžiaus pirmoje pu
sėje.

3. Tėv. dr. Viktoras Gidžiū
nas, O.F.M. — Vienuolijų reikš
mė Lietuvoje.

Medicinos mokslų sekcija: va
dovauja dr. Domas Jasaitis.

1. Dr. Zenonas Danilevičius
— Vėžio etiologija.

2. Dr. Al. Grinius — Antibio
tikai terapijoje ir patalogijoje.

3. Dr. Domas Jasaitis — Rau
donasis ir rudasis genocidas 
Lietuvoje.

Tiksliųjų ir gamtos mokslų 
sekcija: vadovauja dr. Adolfas 
Darnusis.

Pranešimus ar paskaitas skai
tys: dr. Romualdas Zalubas, 
dr. Ričardas Kontrimas ir dr. 
J. Gylys.

Stalo diskusijoms tema: 
“Metmens ateities Lietuvos 
moksliniam ir pramoniniam dar
bui” ir “Laikas ir fizinis pasau
lis”.

Politinių ir socialinių mokslų 
sekcija: vadovauja prof. dr. 
Vytautas Vardys.

1. Prof. dr. Antanas Mustei
kis — Laisvė enciklikos “Pa- 
cem in terris” šviesoje.

Pedagogikos ir psichologijos 
sekcija: vadovauja prof. dr. 
Vytautas Bieliauskas.

1. Prof. dr. Antanas Sužiedė
lis — Religija ir empyrinė psi
chologija.

Literatūros ir kalbos mokslo 
sekcija: vadovauja tėv. dr. Leo
nardas Andriekus, O.F.M.

1. Prof. dr. Antanas Salys — 
Lietuvių kalbos raida dabartinė
je Lietuvoje.

Lietuvių liaudies skulptūra šv. Izidorius

2. Antanas Vaičiulaitis — Da
bartinės lietuvių literatūros 
problemos.

3. Prof. dr. Alfredas Sennas 
— Lietuvių kalbos kilmininko 
vartojimas ir santykiai su ki
tomis indoeuropiečių kalbomis.

• Naujas įnašas j baltų reli
gijos tyrinėjimus. Visai nese
niai Stockholmo universitetas 
Lyginamosios religijos mokslų 
serijoje išleido latvio A. Johan- 
sono labai įdomų darbą apie 
latvių sodybos dievus sargus. 
Darbas didelis ir didžiai 
kruopštus, sumaniai panaudota 
ir lietuviškoji medžiaga iš Lie
tuvių Enciklopedijos, J. Balio, 
W. C. Jaskievvicz ir kt. darbų. 
Knygos metrika: Andrejs Jo- 
hansons, Der Schirmherr dės 
Hofes im Volskglauben der Let- 
ten, Studien ueber Orts-, Hof- 
und Hausgeister, Stockholm: 
Goeteborg: Uppsala 1964, 304 
p. in 8°: Actą Universitatis 
Stockholmiensis, Stockholm Stu 
dies in Comparative Religion V.

• Prof. Vyt. Pūdymaitis ra
šo disertaciją Otavos universi
tete.

• Inž. Alfr. Pušarauskas, pa
kviestas dirbti Jungt. Tautų or
ganizacijoje, iš Montrealio iš
vyko į New Yorką, o vėliau 
vykdys geležinkelių statybą Af
rikoje.

• Kompozitorius Juozas Ber
tulis sukūrė ir savo lėšomis mi- 
miografu (su spaustuvės virše
liais) išleido eilę naujų kūrinių:

1. Astuonios liaudies dainos. 
Mišriam chorui, a) Pas mano 
tėvelį, b) Šių nakcialy (dzūkų 
daina), c) Mergyte jaunoji, d)

šis kiemelis, kaip dvarelis (Klai
pėdiečių daina), e) Kam šėrei 
žirgelį, f) Augin tėvas du sū
neliu (Klaipėdiečių daina), g) 
Už aukštųjų kalvelių (Obelių 
apylinkės), h) Nuo putino, nuo 
avietės (užrašyta 1923 m. Jo
niškio apyl.).

2. — Likimo laivas. Duetas 
sopranui ir baritonui, fortepijo
nui pritariant.

3. — Adomas. (Sukurtas 
Naujosios tonacijos gamose.) 
Baritonui solo, vyrų chorui ir 
fortepijonui.

4. — Pasėjau kanapę. (Liau
dies daina.) Tenorui solo, vyrų 
chorui ir fortepijonui.

5. — Dyvai. (Liaudies daina. 
Skolinta iš Neimonto.) Tenorui 
ir altui solo, mišriam chorui ir 
fortepijonui.

Liet. kat. mokslo akad. VI suvažiavimo 
simbolis

Šių metų išleidžiamiems kū
riniams kompozitorius parinko 
šūkį:

“Ne, mes niekam nevergau
sim!

Visagalis mums padės”.
Putinas

Šie kūriniai sukrauti J. Kar
velio prekybos namuose.

• Šiluvos Dievo Motinos sta
tula, sukurta Visų Tautų Dievo 
Motinos šventovei, kurią pasta
tė kun. Just. Klumbis Rincon 
apylinkėse, netoli Hatch, Nau

joje Meksikoje. Apie tai skel
bia “Southwest Register”, pa
žymėdamas, kad lietuvis kuni
gas pastatė šventovę tyruose. 
Šia proga laikraštis plačiau ra
šo apie Marijos apsireiškimą 
Šiluvoje ir apie naujausią ap
sireiškimą Skiemonių apylinkė
se.

• Kompozitorius VI. Jakubė- 
nas su žmona išvykę atostogi- 
nėn kelionėn į Denverį, Colpra- 
do. Sustojęs pas violenčelistą 
M. Saulių ta proga aptaria kai 
kuriuos lietuviškos muzikos 
klausimus ir lanko tose apylin
kėse vykstančius garsius vasa
rinius koncertus.

• Dailiojo žodžio vakaras 
Ateitininkų sendraugių stovyk
loje Dainavoje įvyks š. m. rugp. 
8 d.

• “Lieptus ir bedugnes”, Alo
yzo Barono kūrinį, verčia j 
anglų kalbą rašyt. Algirdas 
Landsbergis. Vertimas mano
mas baigti šią vasarą. Kadangi 
anglų literatūroj atsirado įvai
rių Sovietų Sąjungos autorių, 
tendencingai nušviečiančių ant
rojo Pasaulinio karo įvairius 
momentus, norima parodyti 
bent iš dalies, ką pergyveno lie
tuvis, atsidūręs tarp raudono
sios ir rudosios okupacijų, ko
kius pasirinkimus turėjo dary
ti, patekęs tarp kūjo ir prie
kalo.

• Nauja doktorato tezė apie 
O. V. Milašių. Amerikietis Stan
ley Guise Sorbonos universite
to humanitarinių mokslų fakul
tete apgynė doktorato tezę, te
ma: “Ezoterinis Milašiaus jaut
rumas”.

»L»
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KRISTIJONAS
DONELAITIS

RUSŲ IMPERIALIZMO TARKYROIE
DR. JONAS GRINIUS

(Tęsinys iš praeito šeštadienio)
Tarp Seimo ir Pričkaus nėra esminio

skirtumo, nes jie abu yra tarp “viežlybųjų” 
Donelaičio “gaspadorių”. Tarp judviejų tė
ra tik laipsnio skirtumai. Pričkus savo 
dumplėmis tenori pūsti į pečių, o Seimas 
norėtų pūsti net prieš vėjus, nors ir be pa
sėkų. Pričkus — padorus, tvarkingas, tikin
tis, bet Seimas dar padoresnis, tvarkinges
nis, pamaldesnis:

Seimo namus, kad kartais juos lankyt užsigeisi, 
Lygiai kaip bažnyčią kokią rasi rėdytus.
Stalas jo nei švente altorius tau pasirodys,
Ant kurio knygelės šventos guli padėtos;
Kad jis pats ar jo gražiai mokinti vaikeliai, 
Daug prisidirbę bei visur viernai triūsinėję,
Tuo su giesmėms saldžioms linksmai

pasidžiaugtų
Ir vargus šio amžiaus sau lengvus padarytų.

Donelaičiui Seimas yra pagirtinas “gaspa- 
dorius”, nes vykdo Dievo valią, kaip dera 
krikščionims. Nors poetas to nepasako, bet

Seimas yrą tikriausiai pietistas, lietuvių su- 
sirinkimininkas, krikščioniškos, lietuviškos 
kaimo išminties Saliamonas. Todėl niekas 
geriau nesupranta rankų darbų vertės kaip 
Seimas, nes darbas yra Adomo palikimas 
bei Dievo valios vykdymas. Ne Pričkus, bet 
Seimas už Donelaitį sugieda Lietuvos mo
terims darbo himną;

Jums garbė, kad vimdąs jūsų, sukriai
besisukdama,

Pakulų bei linų kuodelį nupeša greitai.
Jums garbė, kad staklės prieš pavasarį trinka 
Ir šaudyklė su šeiva šokinėdama tarškia.
Jums garbė, kad audeklėliai jūsų nuausti 
Ant margų laukų kaip sniegs pavasario blizga.

Nors Pričkus daug ko pamoko būrus, 
bet vaikų auklėjimu, mokymu, mokyklų 
lankymu Seimas labiausiai susirūpinęs. Jis 
bara neišmanėlius būrus, kurie vaidijasi su 
mokytojais dėl to, kad šie neklaužadoms 
“kartais iš bėdos per-subinę drožia”, o pa
tys tėvai savo vaikus glupus “peklai ant 
garbės juos užaugint pažadėjo”. Joks kitas 
“Metų” veikėjas nepergyvena taip skau
džiai racionalistinių idėjų, laisvamanybės 
mokslų, atitinkamos dorovės bei palaidų pa
pročių įsibrovimo į Lietuvą, kaip Seimas, 
sakydamas:

A/c, broleliai! ak, išbuskim irgi pajuskim,
Kaip visur išsižioję peklos plyšta bedugniai,

Ir kaip pekliškas razbaininks mūsų gadynę 
Su savo mokslais velniškais sudūkina visą.
Vogt, klastuot, išplėšt ir su gvoltu pasisavint, 
Šelmystes pramanyt, kekšaut bei Dievą

paniekint
Ir kas dar daugiaus yra pramonių, pramanyti, 
Tai visa viėra baisingos mūsų gadynės.

Tai Donelaičio mintys, perkeltos iš jo užra
šų ir čia, poemoj, Seimo išryškintos. Nepa
jėgdamas pūsti prieš visus šviečiamojo am
žiaus vėjus, pietistas Donelaitis nori nuo jų 
apsaugoti bent lietuvninkus ir Lietuvą. To
dėl jis leidžia Seimui kreiptis:

Mes, lietuvninkai, pirm to nepažindami svietą, 
Dingojom vis, kad tik šveisteris ir prancūzas 
Žmones su svetimais savo mokslais moka

supainiot
Ir kad vokiečiai tik vogt ir keikt nesigėdi.
O štai tarp lietuvninkų taipjau nusiduoda,
Kad lietuviškas tūls smirdas irgi bedievis 
Lietuvai ir lietuvninkams mums gėdą padaro. 
Ak, lietuvninkai, širdingi mano broleliai!
Ben nesilyginkim akliems šio svieto bedieviams 
Ir n’atbokim, kad, į mus žiūrėdami, bloznai 
Šypsos ir, glūpus štukus pramanydami, juokias.

Šiuose Seimo žodžiuose skamba paties Do
nelaičio meilė lietuvninkams ir jo pranašiš
kas uolumas jiems apsaugoti nuo sugedimo.

Selmąs ir Pričkus yra priešingi perdė
tam valgymui ir gėrimui, kurie įsigali tarp 
lietuvių dėl svetimų pavyzdžių. Pričkus pik

tinasi dvaro ponų egzotiška virtuve ir jų 
pietumis be pagarbos Dievui. Seimas apie 
ponų valgius ir gėrimus nedaug teišmano. 
Jam labiau rūpi, kad lietuviai kaimiečiai ne
sektų ponų ir kolonistų pavyzdžiais, kad 
jie išlaikytų krikščioniškus savo papročius 
ir pamaldumą. Reikšdamas Donelaičio min
tis, jis rūstauja prieš bedievius, girtuoklius, 
mušeikas, keikūnus dažnai religiniais ter
minais. Jis “Metų” poemoj ištaria garsų 
posakį: “Jau perdaug yr sviete bedievių, 
ant kurių liežuvio vis velniai šokinėja”.

Kaip visi Donelaičio “viežlybieji gaspa- 
doriai”, Pričkus ir Seimas yra patriotai. 
Jiedu apgailestauja anas barzdotas gady
nes, kada lietuvninkai nebuvo susimaišę su 
vokiečiais, kada lietuvninkai ir lietuvninkės 
nė kiek vokiškai nemokėjo ir laikėsi savų 
tradicijų. Tačiau visų patriotiškiausias yra 
Seimas. Jis labiausiai piktinasi kolonistų 
arogancija ir panieka lietuviams. Bet jis 
taip pat labiausiai džiaugiasi, kai svetimie
ji šį tą gero randa lietuviuose, kartais pa
giria Lietuvą arba pasisavina jos papročių. 
Tada senojo "viežlybojo gaspadoriaus” šir
dis nebeišlaiko, ir Seimas prabyla:

Žinot juk visi, kaip kožnas Lietuvą giria 
Ir kaip daug svetimų žmonių, kad mus

pamatytų,
Iš visų kampų šio svieto jau susibėgo.

Ne tik vokiečiai visoki mus pažiūrėti,
Bet ir daug prancūzų mus mylėt susirinko,
Taip kad ir lietuviškai kalbėdami valgo 
Ir jau rūbus mūs, kaip mes, vilkėti pagavo;
Tik margų marginių dar nešioti nedrįsta.

Seimui atrodo, kad net jaučiai, žalis su dvy- “ 
liu, nori lietuviškai prakalbėti, dėkodami « 
už pridėtą pašaro pluoštą. Tai, be abejo, " 
vienas Donelaičio hiperbolinių posakių idė- u 
jai pabrėžti. Bet, rodydamas savo Seimą i. 
religingiausiu, doriausiu ir patriotiškiausiu Z 
žmogum, mūsų poetas nori pasakyti, kad :* 
tėvynės meilė pareina nuo religinių bei ~ 
moralinių vertybių ir jomis pagrįstų tra- ” 
dicijų. ■«

Paties Donelaičio įsitikinimų “Metų” po
emoj dar pasako Lauras ir Krizas, šio pas
tarojo priekaištai tarnams tikriausiai yra 
Donelaičio perspėjimai ūkininkų tarnauto
jams, nors tai patį Krizą pastato į abejotiną “ 
šviesą. Jo sunki ir darbšti jaunystė bus pa
dariusi jį šykštuoliu. O tokių Donelaitis ne
mėgo. Antra vertus, Krizo pavardę poetas 
neretai pavartoja vietoj būro bendrinio 
vardo.

Greta žmogiškųjų veikėjų “Metų” poe- * 
moj Donelaičio idealams ir idėjoms dar at
stovauja gandras ir lakštingala. Pirmiausia
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Mes tikimės, kad Jūs ir Jūsų namiškiai turės galimybės atvykti ir aplankyti:mus 
mūsų Didžiojo Atidarymo šventės metu tarp birželio 15 d. iki liepos 14 d.
Visi taupytojai, atidarantieji naują $200 taupymo sąskaitą arba pridedantieji tiek 
pat prie jau turimos, gaus dovanų puikų 3 gabalų setą salotoms, šis nepaprastos 
kokybės kristalinis setas yra The International Silver Company išdirbinys su ne
rūdijančio plieno valgymui rinkiniu, pagamintu pagal “Tradewinds” pavyzd), 
atitinkantį stalo rinkinius, District taupymo bendrovės dovanotus 1962 m.
Jūs galite taip pat įsiregistruoti vienai iš didžiųjų dovanų gauti, kurių tarpe yra 
Zenith spalvotas televizijos aparatas, čia nereiks atspėti jokių mįslių ar rašyti 
humoristinių eilėraščių. Traukimas įvyks liepos 16, vidudienį. Visi svečiai, atvykę 
Didžiojo Atidarymo metu komerciniais reikalais arba tik šiaip, gaus dailią 
Coinmaster piniginę smulkiems. Tad jau dabar nusistatykite, kada atvykti ii 
aplankyti naują District Taupymo Bendrovę,
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LAIKE IR GYVENIME

J. Gielgudas apie vaidybos 
mena

Filmų ir teatro garsenybė 
Jonas Gielgudas, lietuvių kil
mės, išleido veikalą “Stage Di- 
rections” (Random House, New 
York). Tai jo atsiminimai ir 
pluokštas sukauptos patirties 
vaidyboje ir režisavimo darbe. 
Filmų ir teatro mėgėjams, o 
ypač patiems aktoriams, tai 
ypatingos vertės veikalas, ypač 
gi mielas, kad tai mūsų tautos 
kraujo kūrybingo žmogaus dar
bas.

Jo gyvenimo programa
Veikale gausu paties Gielgu- 

do biografinių bruožų. Jau pa
čioje įžangoje jis pasakojasi:

— Aš niekada nesuvokiau 
pasaulio politikos dalykų, netu
riu veržlumo siekti galybės, di
delių pinigų sumų, ir neturiu 
aistringo troškimo įtikinti žmo
nes, kad jie klysta, o aš esu 
teisus; tačiau aš turiu stiprų 
ir nuoširdų norą aukštai sto
vėti savoj srityj ir suprasti, ką 
aš noriu pasiekti teatre, kad 
tuo įtikėtų ir tie žmonės, su 
kuriais man tenka dirbti.

Savo uždavinį teatre jis nu
sako šiais žodžiais;

— Savo teatriniu darbu sten
giuosi patarnauti autoriui, užim
ti publiką ir ją sudominti, iš
šaukti žiūrovuose užuojautą, 
aistrą ar neapykantą, išimti 
juos iš jų pačių, kad jie galėtų 
maloniai praleisti tris valandas 
laiko.

42 scenos darbo metai

Teatro ir filmų menui jis jau 
tarnauja 42 metus. Pasakojasi, 
kad pirmieji nepasisekimai jam 
buvę taip pat naudingi, kaip ir 
jaunystės laimėjimai. Didžiau
sios įtakos jo scenos darbuotė
je turėjo tas džiaugsmas — su
rasti Shakespearą ir dirbti su 
jo kūriniais. Atskleisdamas sa
vo darbo būdus, J. Gielgudas 
rašo:

— Žmonės mane laiko inte
lektualiu aktoriumi, kai tuo tar
pu aš beveik visiškai pasitikiu 
stebėjimu, emocijomis ir ins
tinktu.

Pasakojasi, kad prieš vaidin
damas jis mėgsta popietėje nu
migti valandą ar net daugiau;

bet valgo tada mažai. Pilnai sa
vo rolę apvaldęs jis jaučiasi tik 
tada, kai jau ją yra vaidinęs 
bent šešetą savaičių.
Kietai dirba ir atvirom akim 

stebi gyvenimą

Savo vaidmeniui jis ruošiasi 
atsidėjęs, žodžius, kuriuos jam 
reikės pasakyti, jis perrašo ran
ka, kartais net pakartotinai per
rašo. Reikale jis prašo autorių 
pakeisti kai kurias frazes, kad 
jam sklandžiau išeitų.

Jis mėgsta stebėti gyvenimą. 
Kai jam reikėjo vaidinti Ras
kolnikovo vaidmenį kūrinyje 
“Nusikaltimas ir bausmė”, kur 
yra ypač sunki scena, kai Ras
kolnikovas sudrimba savo lo
voj, grįžęs po senutės nužudy
mo, Gielgudas įsižiūrėjo, kaip 
Šv. Jokūbo parke gulėjo veidą 
įbedęs į žemę valkata, susmei
gęs rankas į žolę ir purvus.

Režisoriaus vaidmuo

Imdamas režisuoti, jis kelis 
kartus atidžiai perskaito veika
lą. Repeticijų metu jis dažnai 
daro pakeitimus; nors tai erzi
na aktorius, bet Gielgudas yra 
tos nuomonės, kad niekada nė
ra vėlu pastatymą patobulinti. 
Taigi jis kai kuriuos pakeiti
mus įveda net veikalui jau sa
vaitėmis išbuvus scenoje. Nors 
iš kitos pusės, jis yra linkęs 
daug laisvės palikti pačių akto
rių talentui ir sugebėjimams. 
Režisierius, anot jo, tai ne or
kestro dirigentas; režisierius 
yra būtinas repeticijose, jis gali 
atnešti naujų impulsų kritiškuo
se vaidinimo momentuose, bet 
šiaip vaidinimo metu jis inicia
tyvą turi palikti aktoriams, ku
rių instinktui, talentui jis reiš
kia daug pasitikėjimo.

Aktoriaus savybės

Gero aktoriaus savybė, anot 
Gielgudo, yra ne tik savojo 
vaidmens geras atlikimas, bet 
ir buvimas geru partneriu ki
tam. “Kaip žaidime, rungtynė
se svarbu, kad būtumei geru 
savo komandos nariu, taip ir 
scenoje privalai paremti kitus 
aktorius, išbalansuoti vaidybos 
eigą”. Besimokant savosios ro-

Būsią galima numušti rake
tas ar dirbtinius žemės satelitus, 
net esančius už šimtų mylių, 
paleidus nematomų infraraudo
nų spindulių srovę. Tai tvirti
na mokslininkas Carsten M. Ha-

Jonas Gielgudas (J. Worthingo vaidmeny) “The Importance of Being Ernes”, 
pastatytame Londone 1939 m.

lės žodžių, reikia juos atmintin 
įsisavinti, bet ne kaip papūgai, 
o ryšium su balansuotu scenos 
vyksmu, bendradarbiaujant su 
režisieriumi ir vaidybos drau
gais.

Toliau knygoje smulkiai ap
tariami jo statytieji veikalai, 
paduodamas net pavyzdys, ko
kias pastabas prie atskirų savo 
rolės žodžių Gielgudas pasira
šo, ruošdamasis vaidybai, nu
statydamas, kokį tembrą, ko
kią prasmę tiems žodžiams teik
ti. Tai medžiaga įdomi daugiau 
pažengusiems aktoriams. Eili
nis gi skaitytojas džiaugiasi, 
kad mūsų Gielgudas yra ne tik 
iškilus filmų ir dramos aktorius, 
režisierius, bet ir gabus valdyti 
plunksną, ką parodė duodamas 
šią vertingą atsiminimų ir apy
braižų knygą. J. Pr.

• * •

Infraraudoni spinduliai gali 
nudaužti raketą

aland, dirbąs Illinois Technolo
gijos institute. Jo siūlomas ra
ketų nudaužėjas būsiąs pava
dintas “cycloradiation”. Tų in
fraraudonų spindulių pajėgu
mas būsiąs trilijonai watų vie
nam kvadratiniam coliui. Jie 
įstengsią sužaloti raketas ar 
satelito mechanizmą.
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ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING
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4U% DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS- 
"i l metų investavimo bonus mokame dividendų kas pusmeti Ir

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

4071 ARCHER AVENUE, OHICAGO 82, ILLINOIS 
Valandos: Plrraad., antrad., Penktad. Ir SeStad. # v. r. — 4:10 p, p. 

Trečiai! uždaryta: ketvlrtad. fl v r — t v v

<55 IDI^I IIT TP W ® RADIO (LIETUVIAI)
Vž Į v* m I I .V. Sav. DAN LIUTIKAS

AtJį 1 TAISYMAS yra mūsų SPECIALYBE. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

NAUJAS “SPROGIMAS”.,.
(Atkelta iš 5 psl.)

Jeigu visa tai pasitvirtintų
Taigi, įsijungiant dr. Saxl di

naminį veiksnį tarp elektros ir 
gravitacijos, atsidaro naujas 
erdvės plotas mokslininkams, 
kuris, atrodo, yra daug aiškes
nis ir kuris, gal būt, padės su
sidaryti tą tikrąjį visatos orga
nizmą ir galės parodyti jo tik
rąsias veikimo ir išsilaikymo 
funkcijas.

Čia paminėti tik dr. Saxl ban
dymai ir teorija. Jeigu tai pa
sitvirtins, tai, tur būt, bus nau
ja. revoliucija fizikos mokslo 
pasauly. Tur būt, reikės perra
šyti ir visus ligšiolinius fizikos 
mokslo veikalus.

Dr. Saxl, kuris daro tuos ban
dymus ir dirba Harvardo uni
versitete, tiki, kad jis atidengė 
tikruosius pagrindus, kad tik-

SIUNTINIAI | LIETUVA
Ir kitas kraštas.

P. NEDZINSKAS. 4065 Arehei 
Chicago 82. III Tel Y A 7-5980

lillllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllilllll 
TV — RADIJŲ TAISYMAS

P. RUDĖiNAS 
4448 8. VVestern Avė.

Tel. 847-4829 Ir YA 7-1026 
Čia pat galite gauti Briedžio dažų.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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rai reikės pagrindinės revizijos 
dabartinei kosmologinei kon
cepcijai ir ligšioliniams jos dės
niams.

: Kas tik turi gėrę skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

! BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted SI., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
: MARQUETTE PK,, 6211 S. Western, PRosp. 8-5875 ii

Vedėjas J. LIEPONIS
■ e
■ Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30. kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v. j 
Į Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atdara 5 
• nuo 12 iki 5 valandos.
; Liepos ir rugp. mėnesiais abi krautuvės sekmadieniais uždarytos. Į

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
LIEPOS — JULY 9, 10, 11 D. D.

iiiiiiiiiiiliiiiiimiiiiimimiiiiiiiiiimniin
M O V I N G

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas 

Apdraustas perkraustymas 
VVA 5-9209 Ohicago, III

MEISTERBRAND V. S. O. P. GERMAN
BRANDY 80 Proof Fifth $4.99

POPULAR BRAND 8 Year Old
CANADIAN VHIISKEY Fif«» $4.59

VANDEKFUP DUTCH CHERItY, 
RASPBERBY or BLACKCIRRANT 
WINE FKtt* $1.89

GKAIN ALCOHOL 190 Proof U. S. P. FHtt* $4.89
RICCADONNA VERMOUTII

Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.29
MONASTERY CREME DE BANANA 

EiųiJEER ™ $3.29
FOBBIDDEN FRUIT LIQUEUR ura, J4.9J
DU MULLEB SPANISH IVINES 

BURGUNDY, CHABLIS or Bose Fifth Jgc.
GETTELMAN BOCK BEER

Case of 24—12 oz. No Deposit Bottles 79

PABST BLUE RIBBON BEER
Case of 24—12 oz. Bottles Plūs Deposit $3 09

Tie, kurie mano, kad pinigai da
ro viską, pasiryžę patys viską pa
daryt už pinigus.

—Buast

Du kiemai automobiliams pastatyti 

veltui. Į vieną galima įvažiuoti iš 
VVestern Avė., o kitas užpakaly namo.

Duodame paskolas namams pirkti, statyti naujus namus arba perfi- 
nansuoti jūsų seną paskolą naujai susidariusioms jūsų sąlygoms. Atsi
minkite, kad Chicago Savings labai lengva pasiekti telefonu ir pasiteirauti 
apie mūsų sąlygas. Dar geriau atvykti asmeniškai ir gauti nemokamą pa
tarimą iš geriausio šios srities specialisto.

Svarbu pasirinkti vietą pinigams taupyti, bet dar svarbiau pasirink
ti vietą, iš kurios gali finansuoti arba gauti paskolas savo namams ar 
apartamentui. Kviečiame bet kada užeiti, būsite nuoširdžiai sutiktas!

Monday ........
Tuesday .... 
VVednesday . , 
Thursday ...
Friday ..........
Saturday ....

KANDY HOURS
12:00 P.M.-8:00 P.M. 

. 9:00 A.M.-4:00 P.M.
Closed Ali Day 
9:00 A.M.-8:00 P.M. 
9:00 A.M.-8:00 P.M. 

9:00 A.M.-12:30 P.M.

Marąuettfi Parke - - Amerikos Lietuvių Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36, ILLINOIS GRovehill 6-7575

Chicago Savings & Loan Association žymesniųjų krašto finan
sinių įstaigų tarpe yra viena stipriausioji, saugiai ir pavyzdin
gai tvarkanti savo įstaigos reikalus. Mes nesiveržiame tapti 
pačia didžiausia įstaiga, bet dedame pastangas visuomet teikt) 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams, 
ir siekiame visada būti stiprūs finansiškai. Chicago SavingB

bendrovė per visus 40 savo gyvavimo metų visuomet yra iš
mokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir mokėjusi 
ne mažesnius, kaip 3°/0 dividendus.

Šios bendrovės vadovybė ir šiandien tęsia tą pačią atsar
gią, bet protingą administravimo politiką, kuri apsaugo Jūsų 
santaupas ir neša gerus dividendus.

Current Dividend 
on Invcstnieiit 

Aooounta

• CoAege leoue Sevtnge
• Home Mortgege Uam
• Home Impravement
• Chrlibne* Club
• Imured Family Savin*«
• Notary Fublta Service
• Al type» Imureaee
• Free commuoliy rtomi Ak your ergaehartea 

meetlngi
• Ca»h cheekt end pay all fomlly blfl« witb aur 

speclol money order chccku Na įervtae charge 
ta member»

• U. S. Foilol Stamp Machiae Semta*
• Sėli end redeem U. S. Bondt
• Two laroe free porking lota
• Drlve-ln Window
• Sove-by-Moil Kiti
• Trovelert Checkt
• Sete Depotit laaee
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FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMENIENE

Istorinis tbritų 'heroizmas
“Viktorijos kryžius buvo 

įkurtas Britanijoje 1856 m. 
L augiau, kaip vieno šimtmečio 
karams praūžus, vos tik 1,344 
buvo apdovanoti už ypatingų 
drąsų ir heroizmą.

Vienuolika jų buvo laimėti 
per vieną dieną — 1879 m. sau
sio mėn. “Zuiti” yra tos dienos 
pasakojimas”.

Šitoks yra “Zulu” filmo pro
logas. Šis dviejų valandų ir 15 
min. filmas yra britų pastaty
tas, su britų aktorių sąstatu. 
Gamintojas Cy Endfield yra 
amerikietis, jau kiek metų gy
venąs Britanijoje.

Filmo pasakojimas apie gar
sųjį mūšį, įvykusį 1879 m. Na
tale, Pietų Afrikoje, pagrįstas 
tikru faktu, ne fantazija. Pa
statymas (spalvotas) yra ne
paprastai gražus, tiesiog gran
diozinis; režisūra (to paties 
Endfield) — neeiliniai meniška; 
vaidyba — aukščiausios rūšies. 
Tokį filmą įvertins ne tik mėgs
tąs veiksmą žiūrovas, bet ir la
biau išlepintas kino lankytojas. 
Atpasakodamas istorinį įvykį 
— zulu tautelių sukilimą prieš 
britų kolonialinę kariuomenę — 
šis filmas smarkiai pralenkia 
savo gerumu panašios rūšies 
neseniai pastatytas dramas, 
kaip “The Alamo” ir "55 Days 
at Peking”.

Filme pasakojama, kaip bri
tų kariuomenės postas, suside
dąs iš 8 karininkų ir 97 karei
vių, turi apsiginti nuo 4,000 su
kilusių zulu kovotojų. Jie “tu
ri”, nes jie yra ten. Kitos išei-, 
ties nėra, nes pasidavimo klau
simas negali būti nė svarsto
mas. Ir taip postas ir misijos 
turi būti ginamos, nors juos 
pasiekė gandas, kad zulu kovo
tojai išžudė 1,200 britų karei
vių kitoje vietoje. Ir taip ban
ga po bangos laukiniai puola, 
kol žuvusiųjų vaizdas darosi 
šiurpus bežiūrėti. Tačiau net 
zulu vadai gerbė nepaprastai 
drąsų priešą.

Filmą patartina stebėti nuo 
pradžios, nes tada daugiau 
įvertins pabaigą, o tai yra mū
šis su labiausiai netikėtu užbai
gimu istorijoje.

J neigiamą pusę tektų įtrauk
ti faktą: mūšių įkaršty šaukia
mas komandavimas ir net pa
prastas pasikalbėjimas įvairiais 
britų akcentais dažnai sunkiai

yra suprantamas net amerikie
čiams, jau visai neminint lie
tuvių.

Stanley Baker (taipgi gamin
tojas) vaidina ltn. John Chard, 
nepalenkiamą britų komendan
tą.

Michael Caine yra arogantiš
kas profesionalas kareivis. Cai
ne yra britų ekrane naujokas 
ir galima pranašauti, kad jis 
taps stipriausiu konkurentu da
bar iškilusiam Peter O’Toole. 
Jis yra tikrai atrastas talentas.

Jack Havvkins, to ekrano “liū
to” talentas nebuvo įvertintas, 
duodant jam čia menką paci
fisto, alkoholiko misionieriaus 
rolę.

Jo dukterį Margaretą vaidina 
Ulla Jacobson. Tik suaugusiems.

Juokdario sukurta komedija
Juokdarys Jerry Lewis, at

siskyręs nuo savo partnerio 
dainininko Dean Martin, pra
dėjo vaidinti filmuose vienas 
pats. Dabar savo 30-tame iš ei
lės filme “The Patsy” jis ne tik 
vaidina, bet ir tekstą parašė 
(kartu su Bill Richmond), ir 
pats režisuoja ir net yra vienas 
gamintojų (kitas yra Ernest 
D. Glucksman).

Filmas yra natūraliausių 
spalvų, tęsiasi 1 vai. 40 min., 
Paramount bendrovės išleistas.

Intriga yra labai paprasta. 
Ir nors šis filmas yra gal vie
nas geriausių iš Jerry Lewis 
sukurtų, tačiau turinys yra be
veik toks pat, kaip ir kituose

Prof. Salys prie žavingojo Lake George, N.Y. besisvečiuodamas savo buvusių sponserių Slyvynų vasarvietėje.
Vyt. Maželio nuotrauka

įname puslapyje. Recenzentas 
atranda, kad trys tų veikalų 
yra pagrįstai optimistiški: 1) 
Xavier Rynne “The Second Ses- 
sion” (390 psl., $4.95), 2) pro
testanto stebėtojo Roberto Mc- 
Afee Brovvn “Observer in Ro

me” (271 psl., $4.95), 3) M. No- 
vako “The Open Church: Vati- 
can II, Act II” (370 psl., $6.50). 
Ketvirtasis recenzuojamas vei
kalas — M. Serafiano “The 
Pilgrim” (281 psl., $4.50) — pe- 
simistiškiau žiūri į suvažiavimą.

ROOSEVELT PICTURE
FRAME COMPAHY

Manufacturers

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

VIrginia 7-7268-59

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu 

viški valgiai.

Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki8:00 
valandos vakaro.

jo filmuose. Paprastas, nieko 
neužkliudąs žmogelis yra išnau
dojamas gudrių bei gobšių tipų. 
Tačiau, pabaigoje jis triumfuo
ja, visiems atleisdamas ir visus 
mylėdamas (net ir tą mergaitę, 
dėl kurios jis dūsavo per visą 
filmą).

Jerry Levvis vaidina, kaip ir 
filme “The Bellboy”, vyruką pa
tarnautoją — Stanley. Grupė 
gudruolių Hollyvvoode, kaip ir 
filme “The Errand Boy”, suma
no padaryti jį žvaigžde. Tačiau,

ką jis bedarytų, išeina vis ne- enan Wynn, Phil Harris, Peter 
gerai. Bet, kaip ir visuose lig, Lorre ir kiti. Filmas tinka vi- 
šiol Lewis filmuose, viskas pa- sai šeimai.
sibaigia laimingai.

Šioje komedijoje Lewis paro
do visą savo komiko meną, ką 
jis per metų metus yra sukū
ręs. Kai kuriais momentais yra 
nepaprastai juokinga (pvz. dai
navimo pamokoje), kitais gi 
momentais pertempta, sakytu
me, persistengta bevaidinant.

šalia Jerry Lewis filme dar 
vaidina stiprūs komikai: Ke-

Susidomejimas Bažnyčios 
visuotiniu suvažiavimu
Skaitančioje publikoje yra 

toks susidomėjimas Bažnyčios 
visuotiniuoju suvažiavimu, kad 
Amerikoje naujai pasirodė net 
4 tuo klausimu veikalai, ku
riuos “New York Times Book 
Review” recenzuoja savo pir-

PALANGA’ RESTAURANT
6918 So. Western Avė. — GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai 
k................................. . _________ __________ ,,___

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
sių šukuotojų.

Artistic Beauty Salon
2711 W. 71st St., tel. HE 6-1098

Sav. VL. ANDRIJAUSKAS

Čia pat galėsite pirkti aukštos rūšies 
kosmetikos priemones.

Vai. — nuo 9:30 v. r. iki 6:30 v. vak.
Treč. ir penkt. nuo 9:30 v. r. iki 9 v. v.

ST. ANNE’S GIFT SHOP
• ROŽANČIAI • KNYGOS • PAVEIKSLAI
• PRAGOS KŪDIKĖLIO JĖZAUS STATULOS 
IR RŪBELIAI
• Reikmenys ligoniui priimant sakramen

tus namuose

2557 WEST 63RD ST., CHICAGO, 
ILLINOIS 6062.9, TEL. 471-0163

/ »/ MUTUAL PEDERAL Bendrovės direktoriai, valdyba ir
Į ■ tarnautojai širdingai kviečia visus apsilankyti Grand Opening metu, 
J • kuris prasideda dabar ir tęsis iki liepos 14 dienos. Bus duodamos'

dovanos naujiems taupytojams ir suvenirai visiems atsilankiusiems.

pho suppi/es
MARQUETTE PHOTO 

SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois 

Tel. PR 6-8998

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR HAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. 

3089 S. Halsted St., VI 2-1272
Apkainavimą Ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
Raštine atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto Iki 6 vai. vakaro Ir šeštadie

niais tkl 8 vai. p. p.

X ie, kurie atidarys $300.00 sąskaitą ar pridės 
šią sumą prie savo dabartinės sąskaitos, veltui 

gaus naujai išleistą Kennedy pusdo- 
lerį, kurių turim gana ribotą 

skaičių. Tad prašom pasku
bėti, nes dovanų dalinimas 
baigsis liepos 14 dieną.

X

du t U CB I

INSbRED

TIKIMĖS, kad 
turėsime progos 
Jus pamatyti ir 
patarnauti Jums 
ir Jūsų 
namiškiams

CURRENT RATE 454% PER ANNUM

Pirmadienj, antradienį ir penktadienį 
nno 9 vai. ryto iki 4 vai. po pie tą. 
Ketvirtadienį nno 9 vai. ryto iki 8 v. vak. 
Šeitadieni kuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietą 
Trečiadienį uždaryta vioą dieną,

ederafi
Qav s

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

Chartered and Supervised by the United States Government 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS

Phone VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Prea. 

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSU ĮSTAIGOS

SUTAUPYKITE NUO $500 IKI $1OOO 
ANT NAUJO AR VARTOTO AUTO!

Pirksit nebrangiai ir gausit sukaktuvinę dovanu
Stein Textlle bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, Šilko, nyions, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas! Gavom spee. medžiagų paltams kaip vy
rų, taip ir moterų: veliūro, činčilos, “needlepoint” ir kitų.

atr<JU>a-a vaaUv Sradatf t! Orui* Car».raUw

Balzekas Motor Salos. Ine
4030 Archer Avenue, Telef.: VIrginia 7-1515

CHRYSLER - Imperial — PLYMOUTH - Valiant — BARACUDA
300 gerų vartotų automobilių. Labai nužemintum kainom. Galima pirkti be pinigų. 

Didžiausia ir teisingiausia Automobilių įstaiga Amerikoje

616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.
TELEFONAS — HARRISON 7-3737 

Jefferson St., Chernin’s aikštėje.
Atdara kasdien Įskaitant tr sekmad. nuo 9:15 r. Iki 8:30 vak. 

Plrmadlęnlals uždaryta.
Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaury

STEIN TEXTILE CO

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

AUTOMOBILIU TAISYMAS. 1 
Stabdžių įdėjimas ir sutvarkymas.

(COMPLETE BRAKE SERVICE) 
KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS 

(BODY & FENDER W0RK)
Taip pat tepimas, dalių keitimas ir kiti smulkūs 

mechaniški pataisymai.
Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu ir sąži

ningu darbo.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 West 59th Street Chicago 29, Illinois

GRovehlll 6-7777
V.. . ;.................... '.......

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

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

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

9 Iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 Iki 4:80 po pietų

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baidus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY

DUBUQUE EI RE & MARINE INSURANCE COMPANY 
PIREMAN'S PUND INSURANCE COMPANY 

PIREMAN'S INDEMNITY COMPANY 
INDCSTRIAL INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE CO. 

PEARL ASSURANCE COMPANY
REL1ANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
VVESTERN FIRE INSURANCE CO.

VVESTERN CASUALTY & SURETY CO. 
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

O'MALLfY and MeKAY. Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206



NAUJI LEIDINIAI
• MARGUTIS savo birželio 

mėn. numeryje pasikalbėjime 
su prof. VI. Jakubėnu plačiau 
paliečia lietuviškos muzikos ir 
lietuvių muzikų problemas, duo
da recenziją K. Bradūno premi
juotojo poezijos rinkinio “Si
dabrinės kamanos’’, darydamas 
išvadą: “kas jose geriausio, pa
siliks visam laikui lietuvių li
teratūroje”. Atsakydamas į an
ketą teatro klausimais, Vitalis 
Žukauskas pažymi, kad per 
paskutiniuosius 15 metų Ame
rikos kontinente gyvavo apie 
20 lietuvių teatrinių vienetų, 
režisūrinį darbą dirbo per 30 
asmenų, iškilo visa eilė naujų 
dramaturgų, kaip Pūkelevičiūtė, 
Landsbergis, Ostrauskas, Ma- 
riūnas, Naumiestiškis, Kairys, 
Laucius, Alė Rūta. D. Bielskus 
nuodugniau panagrinėja duome
nis paskutiniųjų rinkimų į Bend 
ruomenės tarybą. Anot jo, tary- 
bon praėjo 53% Brazduko - 
Indreikos sąrašo ir po 33% iš 
tautininkų, frontininkų ir Ja
saičio sąrašų. Vienas Barzduko 
Indreikos kandidatas gavo vi
dutiniškai 39% galimų balsų, 
tiek pat surinko ir frontininkų 
kandidatai. Kitų grupių kandi
datai gavo mažesnį balsų pro
centą.

• VYTIS birželio numeryje 
duoda gausiai lituanistinių da
lykų. Dedama ištrauka iš dr. 
J. Baltrušaičio raštų apie lie
tuvių liaudies skulptūrą, E. Pa
kalniškienė rašo apie tremtinių 
pasitraukimą iš Lietuvos. Pa
gerbiamas vyčių sukaktuvinin
kas Juozas Sadauskas, plačiau 
rašoma apie gintarą. Gausiai 
informacijų ir iliustracijų iš vy
čių veiklos.

• THE MARIAN birželio nu
meryje turi grupę aukštų kva
lifikacijų bendradarbių, rašan
čių aktualiomis temomis: prof. 
A. Liaugminas svarsto apie re
ligijos vaidmenį charakterio 
formacijoje; J. Rugis sklaido 
krikščioniškąją mintį Dostojevs 
kio kūryboje; J. Morkūnas ap
rašo Vatikano paviljoną Pasau
linėje parodoje; buvęs karo ka
pelionas kun. Ant. švedas, MIC, 
rašo prisiminimus iš antrojo 
Pasaulinio karo; protestantų 
seminarijos profesorius L. Bri- 
ner su pasigėrėjimu rašo apie 
popiežiaus konstituciją liturgi
jom klausimu; bažnytinio teis
mo teisėjas kun. St. Gaučias 
— apie moterystės problemas, 
Veria A. Mooth — Švč. Jėzaus 
Širdį, Jonas Prunskis — apie 
narkotikų vartojimo pavojus.

• LAIVAS liepos 11 d. nu
meryje ryšium su sekmadienio 
evangelija svarsto nuosavybės 
klausimus, A. Naudžiūnas, MIC, 
rašo apie Mariją ir krikščionių 
vienybę, prel. K. Razminas iš
ryškina Pijaus XI taikos mi
siją, Juozas Prunskis aprašo 
pasakojimus lietuvės, kuri lan
kė Marijos apsireiškimo vietą 
Skiemonyse, P. Cinikas, MIC, 
perteikia gamtos grožio sukelia
mas gilesnes mintis, Bal. Braz 
džinais pasakojasi, kaip kry
žius jį išgelbėjo, kun. K. Matu
laitis, MIC, atsakinėja į paklau
simus; duodama religinio gy
venimo apžvalga Lietuvoje ir 
pasaulyje.

• ŽVAIGŽDE nr. 7 (liepos — 
rugp.) atkreipia dėmesį savo 
labai turtingomis iliustracijo
mis, bet įdomi ir turiniu. G. Ki- 
jauskas, S.J., rašo apie pagarbą 
žmogui; atskiru straipsniu nu
pasakojamas gaisras Mariana- 
poly; Br. Krištanavičius baigia 
Straipsnį apie Montevideo lie
tuvių parapiją; aprašomi supla
nuotieji arki v. Matulevičiaus 
namai bei Nek. Pr. Marijos se
serų vienuolynas; J. Aranaus- 
kas dėsto apie Vietnamo budis
tus; duodamas pasikalbėjimas 
Su prel. Pr. Juru apie muziejų 
— Alką.

• MCSŲ VYTIS nr. 2 pirmon 
eilėn skirtas pagerbti a. a. prof. 
St. Kolupailos atminimą, ir čia 
ta tema telpa J. Kubiliaus, S.J.i 
J. Damausko, Br. Kviklio 
straipsniai; G. Kijauskas, S.J., 
dėsto apie šv. Raštą mokslinių 
tyrimų šviesoje; Vyt. Germanas 
rašo apie jaunimo kelią į lietu
višką spaudą; pagerbiami; dr. 
laipsnį gavęs Arv. Kudirka, ma
gistro laipsnio siekianti E. šikš- 
tėnaitė ir bakalaureatą gavusi 
D. Urbonaitė.

KRONIKA
• Baritonas R. Kazys Jaku

tis, gimęs Worcester, Mass., 
yra angažuotas šiems pasirody
mams: liepos 10 — koncertas, 
San Francisco, Cal.; liepos 14— 
15 — Festival of Fine Arts, 
Concord, Calif ornia, operose: 
Ben rolėje — G. C. Menotti “Te- 
lephone”, ’ Figaro — “Sevilijos 
kirpėjas” ir Marcelio — “Bo- 
heme”; rugp. 8 d. — solistas 
su San Francisco Simfonijos 
orkestru, dir. Arthur Fiedler; 
Kalifornijos valst. auklėjamuo
siuose TV filmuose — “Die Fle- 
dermauš” — Jakutis dainuos 
dr. Falkės rolę; spalio 11 — 
dainuos “Darbininko’’ koncerte

I Brooklyne su kita worcesterie- 
te Lillinan Mackevičiūte Mer- 
nik.

• Solistė Lillian Mickevičiū
tė Memik, g. Worcester, Mass.į 
birž. mėn. dainavo sų Philhar- 
monic Oratoria Co. New Yor- 
ke; gruodžio mėn. pakviesta 
koncertuoti New Yorko Came- 
gie Hali. Dainininkė yra Anna 
Kaskas globotinė ir buvusi jos 
mokinė.

Abu jaunieji dainininkai — L. 
Mickevičiūtė ir R. Jakutis nesi
gėdi skelbtis esą lietuvių kil
mės.

• Arnoldas Vokietaitis buvo 
Spring operos bendrovės pa
kviestas dainuoti Mefisto rolę 
Fausto patatyme. Kaip prane
ša “San Francisco American”, 
jis pasižymėjo puikiu balsu ir 
išskirtinai gera vaidyba. “S. 
Fr. Examiner” pažymi, kad A. 
Vokietaitis buvo pakviestas iš 
New Yorko operos, pasižymėjo 
demoniškai pajėgiu balsu ir 
laisvu jautimusi scenoje; jis vi
sada buvęs įdomus ir beveik vi
sada įtikinantis.

• Apie Adonio Mickevičiaus

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrauato baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Mieot 
leidimai ir pilna audraudn
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

VA L Y MAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami Ir 
dažomi. I. RUDIS
Tel. CLiffside 4-1050

SIUNTINIUS | LIETUVA, 
TAIP PAT IR MAISTĄ 

SIUNČIA
Llcenzljuota lietuvių ĮmonB regis

truota U.S. Depart. of Justice
COSMOS PARCELS EXPRESS 

Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS 

SERVICE
.3212 S. Halated, Cliloago 8, 111. 

Tel. CA 5-18114
2430 W. (10 st. Ir 2(108 W. 110 St., 

Cllicago 20. III.
Tel. — 'VA 5-27.37

DIDELIS PASIRINKIMAS me
džiagų Ir visų kitų Lietuvoje pa
geidaujamų prekių PAPIGINTO
MIS KAINOMIS.
Akordeonai, siuvamos masinos, 
skalbimo masinos, automobiliai, 
motociklai, pianinai IS Europos 
ir Sov. Sąjungos sandSlių.
VedBJai: Edv. Ir Vyt. Žukauskai

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinniiiinr

SOPNIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio tkl penk
tadienio 10 iki 11 vai ryto ftettarile 
nlais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
V 80 vai. ryto. Vakarais pirmad 
1 va 1 vak
VISOS PROGRAMOS IS WOPA

1480 kll. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2418 

7159 So. Mapleyyood Avė.
Chlcago 29. 411.

HiiHiiHimnimim miiiiim»nnnnnnni 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiM 

TAISOME
RADIJUS & TELEVIZIJAS

Teisingai ir pigiai
J & T RADTO-TV

18.82 tV l lth St. Cicero. III
Tel. 80S-40A8

'IIIIIIIIIIIillIlIilIilIilIlliKililIlIlIlidlIlIihl
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll
LEO'S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-ups Ir Motorą Remontas
5759 $o. Western Avenue

Kampas 58th Street 
Telefonas PRospect 8-9538 

lllllllillllillllilllllilllllllllllllllllllllllllllll

Brooklyno kanklininkės su vadove mok. Dzikiene. Vyt. Maželio nuotrauka

ryšius su Goethe rašo “Der Eu- 
ropaeische Osten” 111 nr. Pa
žymima, Mickevičius susipažino 
su Goethe 1829 m. Weimare, 
tarpininkaujant pianistei Mari
jai Szymanovvskai. Goethe do
mėjosi jauno lyriko darbais, pa
sirašė jo minčių albume, įteikė 
Jam rašalinę, kaip literatūrinio 
pripažinimo simbolį. Goethės 
raštai nepalikę be įtakos Mic
kevičiui.

• Dariaus ir Girėno garbei 
skirtą lenkišką K. Illakowiczow- 
nos eilėraštį išspausdino “Dzie- 
nnik Chicagoski” liepos 1 d. 
n-ry.

• Lietuvos Dailininkų sąjun
gos pirmininku išrinktas grafi
kas profesorius J. Kuzminskis, 
pirmininko pavaduotojais — 
skulptorius K. Bogdanas ir ta
pytojas S. Jusionis, atsakinguo
ju sekretoriumi — tapytojas ir 
dailėtyrininkas P. Gudynas. Dai 
lės fondo valdybos pirmininku

patvirtintas tapytojas V. Ge
čas, revizijos komisijos pirmi
ninku — skulptorius N. Petru
lis.

Išrinkta taip pat Dailininkų 
sąjungos Kauno skyriaus vado
vybė: pirmininkas —- tapytojas 
P. Stauskas, pavaduotoja — 
tekstilininkė M. Dūdienė, sekre
torius — grafikąs L- Rymęikis.

• Apie Kiprą Petrauską Lie
tuvoje išleista Vi. Kavaliūno 
monografija “Gyvenimas, pa
švęstas dainai”. Jau anksčiau 
buvo išleistos nedidelės brošiū
ros apie J. Gruodį, B. Dvario
ną^ St. Vainiūną.

• J. Grušo tragedija “Her
kus Mantas’’ buvo pastatyta 
Kauno Dainų slėnyje.
. • ĮLepkų rašytojas apie Do
nelaitį. Varšuvoje išleista Zlg- 
munto Stoberskio kritikinė apy
braiža “Kristijonas Donelaitis 
lietuvių kultūros ir literatūros 
fone”, skirta K. Donelaičio 250

metų jubiliejui. Apybraižoje 
'nągrinė’jaųia /K. "Donelaičio kū
rybos nūdieniškumo problema, 
nušviečiami poeto gyvenimo ir 
kūrybos bruožai, cituojama ir 
komentuojama poema “Metai”. 
Paskutinysis skyrius skirtas 
Dnelaičio tradicijos tęsėjams 
lietuvių literatūroje.

• Kompartija prievartauja 
Lietuvos dailininkus. “Tiesa” 
140 nr. birželio 17 d. paskelbė 
J. Kuzminsko pranešimą Lietu
vos dailininkti suvažiavime. Tu
rinį aiškiai nusako pati antraš
tė: “Partijos idėjos — dailinin
ku idėjos”. Tekste 'pažymima, 
kad “Partijos nutarimai tapo 
kertiniu akmeniu sąjungos val
dybos, kiekvieno dailininko 
veikloje”. Atseit, kertinis dai
lininko kūrybos dalykas ne me
niškoji kūryba, o propagandi
nis tarnavimas kompartijai. 
Nors ir giriamasi, kad Druski
ninkuose atidarytas memoria
linis M. K. Čiurlionio namas — 
muziejus, o Palangoje — ginta
ro muziejus, bet jeigu ir jie yra 
skirtį taip pat tarnauti kom
partijai,, kiek iš to naudos me
nui? /Toliau pažymima, kad 
“kūrybinė dailininkų organiza
cija... daug dėmesio skyrė dai
lininkų pasaulėžiūros formavi
mui...” Taigi, ne tiek profesi
niam paruošimui, kiek kompar
tijos idėjų skleidimui.

• K-hebuM L-L-tli" ų- i-i• Rengiasi Lietuvoje įvesti 
graždanką. Švedų laikraštis 
“?vi'iiska Dagbladet” paskelbė 
aliarmuojančias žinias, kad So
vietai ruošiasi įvesti savo graž
danką Pabaltijy. Dėdamas ži
nią pirmame puslapyje, dien-

I rastis skelbia, kad jau 1959
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metais rusų alfabeto, pritaiky
to lietuviams, projektas buvo 
nusiųstas Mokslo akademijai į 
Vilnių ir kad vienas lietuvis dai
lininkas gavęs užsakymą supro
jektuoti rusiškas raides lietu
viams, dirbant kontakte su 
Maskvos poligrafinįg institutu. 
“Svenska Dagbladet’’ primena, 
kad lietuviai per 40 metų atkak-

WE$TERN AUTO SERVICE

liai kovojo prieš įvedimą rusiš
kų raidžių dar caro okupacijos 
metu.

Standard Federal
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

*
4192 ARCHER AVĖ. — CIIICAGO, ILLINOIS 60632 

Telef.: Vlrginla 7-1141

TURTAS — $87,000,000 REZERVAI — $8,500,000 •

Už taupmenas mokame 4’A’A dividendą kas 3 mėnesiai

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI

VALANDOS: Pirmadieniais 9 iki 8 v. v. 
Antrad. 9 iki 4 v. v. Trečiadienį — nedir
bama. Ketvirtad. 9 iki 8 v. v. Penktad. 

9 iki 4 v. v. šeštad. 9 iki 12 v.

JUSTIN MACKIEYVKTI, Jr., 
Prezidentas

SIUNTINIAI — DOVANOS Į SSSR

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(Licensed by Vneshposyltorg)

EXEKUTYVIS OFISAS
1530Bedford Avė., Brooklyn 16, New York — Tel. IN 7-5522

DĖMESIO DĖMESIO

Pranešame, kati pagal naują susitarimą tarp Vnešposyltorg, Maskvoje ir Paekage Ex- 
press jau dabar galite siųsti savo giminėms ir draugams siuntinius į SSSR, jie nieko netu
rės primokėti gaudami įvairiausių produktų siuntinių-dovanas, kurie bus sudaryti iš SSSR 
gamintų pirmos rūšies produktų.

Čia nurodytos kainos yra VISOS IŠLAIDOS produktams parinkti ir jiems nu
siųsti j bet kurią SSSR dalį.

Užsakyti siuntiniai sudaromi Maskvoje, Odesoje ir Rygoje.
Siuntiniai bus įteikti gavėjui po 10-20 dienų užsakymui atėjus į Maskvą.
Siuntiniam galima užsakyti ir delikatesus, tarp jų — juodąją ikrą, vėžių konservus, špro

tus, saldainius ir kitus.
Siuntėjas gali siųsti dovaninių siuntinių kiek nori. Yra ir paruošti, standartiniai siun

tiniai, arba galite pasirinkti produktus patys iš katalogo.
Firma atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir 

sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos po pietų.

BROOKLYN, N. Y.
NEW YORK 3, N. Y. 
NEĮTARK, N. J.
SOĮUTH RIVEB, N. J. 
UTICA. N. Y.
COHOES. N. Y. 
FARMINGDALE, N. J. 
PinLADELPHIA 23, PA. 
ALLENTOWN, PA. 
KOCHESTKK 5, N. Y. 
LOS ANGELES 4, CAL 
CHICAGO 22, ILIj. 
BALTLMORE .31. MO 
BUFFALO, N47W YORK 
DETROIT 12, MICH. 
HARTFORD «, CONN. 
JERKFY CITY. N. J 
SYRACUSE 7, N. Y., 
CLEVELAND 13. OHIO 
HAMTRAMCK, MICfl.

MŪSŲ SKYRIAI:
15.30 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE 
.314 MARKET STREET 
46 VVHlTEHEAD AVENUE 
90.3 BLEECKER STREET 
13 SARGENT STREET 
FREE'VOOD ACRES

IN 7
OR 4
MI 2
CL 7
RE 2

-0406
1540
2452

-0320
7478

FE 7-2727 
.36.3-0494

031 \V. GFRARD AVENUE PO 9-4507
120 T1GHMAN STREET HE 5-0415
558 HUDSON AVENUE v— BA 5-4210
107 SO VERMONT AVENUE — DU 6-0550
1241 NO. ASHLAND AVENUE HU 0-2818
1900 FLEET STREET DI 2-4240
701 F1LLMORE AVENUE TX 5-O7OO
1J 001 JOS CAMPAU AVENUE TO 8-0298
043-47 ALBANY AVENUE — CH 7-5104
.303 GROVE STREET HE 9-0.308
1200 South Avenue — GR 5-9740
1028 KENIL'VORTH AVENUE — PR 1-0090
11339 JOS CAMPAU AVENUE — TO 9-3980

REIKALAUKITE MUSŲ NAUJŲ KATALOGŲ SOVIETINIAMS PRODUKTAMS
Dovanų pristatymas ir apsauga garantuojama.

•.-.-.s- i ' vu*ai», •• » '.«»•. i

t'AGKUNDINLS IK SMULKUS 
AUTOMOBILIU PATAISYMA

4818 S. M’estern, Chlnago»9, Ui 
Sau ST. SČERBA _ LA A.J.790

lllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllimilltll
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudę, nuo ugnies ir auto
mobilio pas
FRANK ZAPOLIS 

8208 h 'Vest 95 Street,
CJlicago 42, Illinois

, TąĮ. GA 1-8054 ir GR 0-4339
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲDETTE FUNERAL HOME J f" EtZ

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOJ

2533 West 71 st St. Telef. GRovehlll 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpubK* T-8600 REpubHe 7-8601

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
l 4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2 
4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
'lenas blokas jono kapinių

GUŽAUSKŲ MILLS GELINY6U
Geriauoiog gėles dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 ĮVEST «3rd RVRKKT 

Telef. PR 8-0838 . ____ PB 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69tb STREET Tel. REpubllc 7-1218
2814 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginla 7-6672

•”    - y:*— ■*■■■■----------------------------------------------------------------------------

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ._________ Tel LAfayettę 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ Tel YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. RALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

LEONARDAS P. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1133—1139

VASAIT1S — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ. CICERO, DLL, Tel. OLymple 2-1008
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MOTERS GROŽIS
N. BUTKIENE, Reading, Pa.

Daugumas galvoja, kad gro
žis yra skonio dalykas. Kas vie
nam atrodo gražu, kitam ne. 
Vienas rusų biologas tvirtina, 
kad mes vadovaujamės ne vien 
mūsų supratimu apie grožį, bet 
į mūsų skonį veikia pasąmonin
gas jausmas. Gamta taip su
tvarkyta, kad žvėrys bei paukš
čiai nekeičia savo išvaizdos ir 
senatvėje. O jų vyriškos lyties 
sutvėrimas visada gražesnis už 
moteriškos, pvz. liūtas ir liūtė, 
gaidys ir višta ir t. t. Kas kita 
žmonėse, ypač pas moteris. Jau
nos jos būna daug gražesnės 
už vyrą, bet senatvėje jos visos, 
tiek jaunystėje buvusios negra
žios, tiek rinktinės gražuolės, 
lygiai atrodo negražios ir ne
patrauklios. O vyras senatvėje, 
koks jis bebūtų buvęs baidyklė, 
vis dėlto gražesnis už moterį 
tokio paties amžiaus.

Ilgų plaukų reikšmė
Kiekviename šimtmetyje pa

žiūra į moters grožį keitėsi. 
Daug kas čia priklauso nuo 
krašto ir klimato. Pvz. ilgi mo
ters plaukai užsiliko nuo to lai
ko, kai žmonės visai neturėjo 
ar per mažai turėjo drabužių, 
tai orui atšalus, ypač naktimis, 
motinos užklodavo kūdikį savo 
ilgais plaukais. Todėl išsivystė 
skonis — juo ilgesni plaukai, 
juo gražesnė moteris; net ir da
bar daug kas taip galvoja. Te
ko pažinti vieną ponią, kurios 
gražūs šviesūs plaukai išaugo 
ilgesni už ją pačią. Ji turėjo 
savo kasą apvynioti aplink ran
ką, kad nebūtų galvai per sun
ku juos nešioti ir jie neišsitep
tų ant žemės. Dabar mada ne
šioti trumpus plaukus pagal 
higienos reikalavimą. Juk plau
kai ne rankos, kad galima būtų 
juos net kas 5 minutes pagal 
reikalą nuplauti su muilu ir še
petuku.

Blakstienos ir antakiai
Arba paimkime blakstienas. 

Dabar beveik kiekviena mote
ris tepa jas su dažais specialiu 
šepetuku, kad jos atrodytų kuo

Montesorlninkai prie savo mokytojos portreto. IS k. j d.: Domą Petrutytė, 
prof. Adomas Varnas ir Marija Varniene. Fone kabo Marijos Montessori 
portretas, dali. A. Varno pieštas.

ilgesnės ir tamsesnės. Tačiau 
prisiminkime senus laikus, kai 
žmonės nieko nežinojo apie sau
lės akinius, tai ilgesnės ir tan
kesnės blakstienos saugojo akis 
nuo saulės spindulių. Jos sau
gojo ne tik nuo šviesos, bet ir 
nuo dulkių, mažų vabaliukų ir 
kitų krislų. Jei blakstienos vir
šūnės buvo užlenktos į viršų, 
tai viskas užsikabindavo už jų 
kraštelių. Vėl teko pažinoti vie
ną ponią, kuri savo dukrai iš
augino ilgas ir tankias blaks
tienas. Ji kiekvieną dieną nuo 
dukros kūdikystės atsargiai su 
tam specialiu šepetuku, pateptu 
vazelinu (kiti pataria glicerinu), 
šukuodavo blakstienas.

Tokį pat uždavinį — apsaugo
ti akis nuo nešvarumų turi ir 
antakiai. Jie yra gražūs, kai at
rodo lygūs kaip virvutė, bet ne 
per platūs. Vadinasi, tokie an
takiai ne tik gražūs, bet ir nau
dingi; jie saugoja akis nuo pra
kaito lašų ir kitokio nešvaru
mo, kuris gali nutekėti nuo kak
tos.

Klasiškoji nosis, gulbės kaklas 
ir aukštapėdė koja

Arbo vėl tiesios nosys laiko
mos klasikiniu grožiu. Gamta 
pasirūpino, kad per tokią nosį 
geriau ir lengviau pakliūtų oras 
ir sušilęs užlenktais kanalais 
pakliūtų į gerklę.

Ilgas ir plonas kaklas, kaip 
gulbės, taip pat laikomas mo
ters grožio dalimi. Senais lai
kais, kai vyrų gentys kovojo 
tarp savęs ir' vyrai bijojo vieni 
pasirodyti, moterys ėjo žvalgų 
pareigas. Tai moteris, turinti 
ilgesnį ir plonesnį kaklą, grei
čiau galėjo pasukti gaivą ir tuo
met geriau pamatyti priešą.

Kas neturi pilnapėdžio, o 
aukštą pėdos pakilimą, tas lai
komas turinčiu gražią koją. Jei 
moterims sveikata leidžia, jos 
nešioja batukus su aukštais 
kulnimis. Jie ne tik pagražina 
kojos išvaizdą, bet ir paaukšti
na moters ūgį bei palengvina

Solistė Irena Stankūnaitė dainuoja su Rūtos bei operetės chorais Lietuvių 
dieną New Jersey paviljone, Pasaulinėje parodoje. Vyt. Maželio nuotrauka

jos eiseną, daro ją grakščia, 
gracingai einančia.

Gamtos surėdytas moters 
kūnas

Moters pareiga gimdyti vai
kus, tai viskas, kuo gamta tam 
tikslui apdovanojo moters kū
ną, laikoma grožiu. Vyro kūnas 
skaitosi gražus, jei turi stiprius 
raumenis. O moteris turi turėti 
apskritas kūno linijas su plonu 
riebalų sluoksniu, nes jos kūne 
kūdikis maitinasi tais riebalais 
iki gimdymo. Kuo platesnius 
klubus turi moteris, tuo leng
viau jai pagimdyti kūdikį, o kū
dikiui lengviau išsivystyti nor
maliu ir sveiku.

Tiesa, viduramžių garsūs ta
pytojai piešdavo savo gražuo
les su siauru liemeniu, plonu kū
nu, be krūtinės ir per ilgu kak
lu, nes jie imdavo savo mode
lius iš miesto gyventojų, kurios 
dėl tų laikų miesto statybos gy
veno be saulės, siaurose gatve
lėse, be tinkamo maisto — ne
turinčio nė vitaminų, be tyro 
oro, be sporto ir fizinės mankš

MOKYTOJŲ
Pirmą kartą Amerikiečių 

Montessori sąjūdžio istorijoje 
Vidurvakariuos pradėta mo
kytojų paruošimo programa. Li
gi šių metų, gabūs Montessori 
mokytojai turėdavo keliauti į 
Europą arba į priešingus JAV 
pakraščius, kad įgytų mokslo.

Dabar šioji programa prave
dama Alcuin Montessori mokyk
loje, 965 Lake Street, Oak Par
ke, III. Ji susidės iš 9 savaičių 
paskaitų, diskusijų ir praktikos 
darbų, nuo birželio 29 d. iki 
rugpiūčio 31 d. Po to seks 9 
mėnesiai praktikos darbų įreng
toje Montessori mokykloje. Dės
tytojų kadras susideda iš pri
pažintų Montessori mokytojų 
ir universiteto personalo iš visų 
krašto dalių.

Tarpe dėstytojų, įtrauktų į 
mokymo kursą, yra profesorius 
Adomas ir Marija Varnai iš 
Chicagos Lietuvių Montessori 
mokyklos. M. Varnienė įgavo 
savo išmokslinimą tiesiog iš 

Marijos Montessori, vėliau ta
pusi viena nedaugelio akredi
tuotų mokytojų lavintojų Lie
tuvoje. Dome Petrutytė mokėsi 
pas M. Varnienę ir abi kartu 
jos pradėjo Lietuvių Montessori 
mokyklą Chicagoje. Virš 30 me
tų jos dirbo kartu. Prof. Var-

tos ir net be pakankamo judė
jimo. Ne tik Van Eik, Van Gez, 
Duerer ir kiti, bet ir pats Sand
ro Botturelli, tapydamas savo 
garsią Venerą, paėmė modeliu 
tipingą miestietę, rachitišką, su 
palinkimu į džiovą moterį.
Dailininkų piešiamos sveikos 

ir liguistos moterys
Tik vėliau italų menininkai 

pradėjo daugiau dėmesio kreip
ti į kaimo sveikas ir stiprias 
merginas. 4?odėl sunkiai supran
tama, šiuo požiūriu svarstant, 
kodėl šių dienų garsenybės, 
kaip Picasso, Van Dougens, 
Russo ir Matisse vėl grįžo prie 
rachitinių,, silpnų, nedarbingų 
moterų tapymo.

Mūsų gi laikų visos pastan
gos yra nukreiptos išauginti 
sveiką žmogų. Tam reikalui jau 
iš mažens vaikai pratinami prie 
gimnastikos, baleto, sporto, kad 
išaugtų stiprūs ir sveiki, bal
tais, blizgančiais, nesugadintais 
dantimis, gyvomis akimis, šva
ria orą ir raudonomis lūpomis. 
Tai ir laikoma klasikiniu XX 
amžiaus grožiu.

PARUOŠIMAS
nas yra skaitęs paskaitų dauge
ly Montessori mokytojų grupių 
ir konvencijų, kurių paskutinio
ji įvyko Danijoje. Jo paties 
specialybė yra menas ir este
tika.

Alcuin Montessori mokytojų 
paruošimo kursai sukėlė pla
taus susidomėjimo. Dvidešimt 
viena Montessori mokykla iš 
Puerto Ricos, Kalifornijos, Mas- 
sachusetts, Connecticut, New 
Jersey ir Vidurvakarių suteikė 
galimybę pusiau apmokamoms 
stipendijoms ir apmoka atlygi
nimą dėstytojams. Siekiama pa
ruošti sekantiems mokslo me
tams montessorinių mokyklų 
vicedirektores.

Keletas tų stipendijų dar yra 
prieinamos, norinčioms gauti.

Alcuin programai registraci
jos atplaukė iš Ohio, Wiscon- 
sin, Indianos, Kentucky ir Illi
nois.

Asmenys, besidomį mokytojų 
paruošimu, malonėkite kreiptis 
adresu:

M r. Charles E. Munat Admi- 
nistrator Alcuin Montessori 
Teacher Training Course,

c/o Alcuin Montessori School,
965 Lake Street,
Oak Park, Illinois.

NAPOLEONO ŽMONOS 
TRAGEDIJA

Apie Prancūzijos imperatorienę juozapiną

Šiemet, gegužės 29 d., suėjo 
150 metų, kai mirė Prancūzijos 
imperatorienė, Napoleono I 
žmona Juozapina. Tos Martini- 
ko salos kreolės kelias į galin
giausios anuo metu vakarų Eu
ropos valstybės sostą yra intri
guojantis, ypač kad su ja atsi
skleidžia ir kai kurios Napoleo
no gyvenimo paslaptys. Juk is
torikai atranda išsilikusių jai 
rašytų apie 200 Napoleono laiš
kų, gi apie pačią Juozapiną yra 
parašyta per 50 biografijų, 
įvairiausiomis kalbomis.

Cukrinių nendrių augintojo 
dukra

Ji taip būtų ir pasilikusi ne
žinoma Martiniko salos, esan
čios prie Amerikos krantų, gy
ventoja, jei tada šios salos ne
būtų valdę prancūzai, Tačiau 
jos giminaitė susipažino su 
prancūzų karininkais, pati iš
vyko į Prancūziją, o paskiau 
atsikvietė ir Juozapiną, cukri
nių nendrių augintojo dukrą, 
kuri netrukus susituokė su jau
nu prancūzų karininku Beau- 
harnais. Deja, šis karininkas 
prancūzų revoliucijos buvo nu- 
giljotinuotas. Pati Juozapina 
buvo revoliucionierių uždaryta 
į kalėjimą, vieną iš pačių žiau
riausių, įrengtą karmeličių vie
nuolyne.

Sakoma, kad dėka vieno val
dininko, kuris, gelbėdamas ne
kaltus žmones, išvogdavęs kali
namųjų bylas, ji išliko gyva. 
Išėjus į laisvę, užsimezgė nau
jos pažintys, jau su revoliuci
jos iškeltais kariškiais, kurių 
vienas — Napoleonas — tą 
našlę su dviem vaikais ir vedė. 
Jos gyvenimas plačiai aprašy
tas neseniai Amerikoje išėju
sioje rimtai parašytoje E. Knap- 
tono biografijoje ‘‘Empress Jo- 
sephine”.

Kančia prabangoje
Čia cituojami gausūs Napole

ono laiškai Juozapinai. Iš jų 
spindi didelė, to, atrodo, šalto 
žmogaus meilė Juozapinai, ilge
sys, bet kartu autorius aprašo 
ir sunkius Juozapinos pergy
venimus, kai ji patyrė, jog Na
poleono meilė nukrypo į lenkų 
jam pakištą gražią didikę Wa- 
silevską. Napoleonas su ja su
silaukė net sūnaus. Nebemiela 
buvo Juozapinai nė imperato
riškoji prabanga. O ta buvo ne
maža. Iš 1811 m. užsilikusio 
inventoriaus matyti, kad Na
poleono ir Juozapinos reika
lams tada jau turėta deimantų 
net už 12,500,000 frankų, 
franką vertinant maždaug ly
giai su dabarties doleriu.

Imperatorienės prabangus 
garderobas

Pagal 1809 m. sąrašą, impe
ratoriškuose Tuileries ir Mal- 
maison rūmuose Juozapina tu
rėjo 673 aksomo ar satino suk
neles, 33 kašmiro eilutes ir 202 
vasarines sukneles. Vien tik 
per vienerius metus ji buvo įsi
gijusi 255 poras batų, ji turėjo 
980 porų pirštinių, 252 skrybė
laites, 60 kašmiro šalikų. Jos 
garderobe buvo 158 poros bal
to šilko kojinių, 32 rožinės spal
vos ir 18 kūno spalvos.

Imperatorienė Juozapina, kaip 
liudija savo atsiminimuose jos 
rūmų dama Remusat, tris kar
tus per dieną keitė savo dra-

Lietuvių moterų grupė Washingtone kongreso metu prie banketo registracijos 
stalo. Iš dešinės: (pirmoje eilėje) mandatų kom. pirmininkė M. Rudienė, Barb. 
Darlis, Izab. LauCkienė, Marcele Andrikytė.

bužius. Ji niekada nesimaudavo 
antrą kartą tų pačių kojinių, 
kurias jau buvo dėvėjusi. Jos 
rūmuos buvo gausu paveikslų, 
skulptūrų, puošnių baldų. Jos 
brangenybės ir kitas turtas sie
kė arti 10 milijonų frankų. Jos 
rūmų soduose augo rečiausi iš 
viso pasaulio jūrininkų ir vals
tybių pasiuntinių atgabenti au
galai.

Deja, Napoleonas su ja ne
susilaukė taip trokštamo įpėdi
nio ir persiskyrė, vesdamas 18 
metų Austrijos valdovo dukrą 
Mariją Luizą. Tačiau ši nebu
vo tokia atsidavusi Napoleonui, 
ir kai po pralaimėjimo Rusijo
je Napoleono žvaigždė krito, 
Luiza greit parsikraustė pas 
tėvą Vienon. Juozapina gi pasi
liko savo rūmuose ir į Paryžių 
įsibrovus Prūsams bei Rusams, 
kai Napoleonas buvo išgabentas 
į Elbės salą. Tie Napoleono prie
šai dabar rodė simpatijų jo at
mestai žmonai ir net pats ca
ras ją rūmuose kelis kartus ap
lankė. Su juo vaikščiodama po 
sodą, ji peršalo, kas pagreitino 
jos mirtį nuo turėtos, atrodo, 
gerklės vėžio ligos. Ji mirė 1814 i 
m. gegužės 29 d. Jos kūnas tris : 
dienas buvo pašarvotas tam
siomis draperijomis išklotame 
kambaryje, kur tik žvakės ži
bėjo. Pro jos atvirą karstą at
sisveikindami praėjo 20,000 pa
ryžiečių. Užuojautą atsiuntė 
pats caras Aleksandras I ir 
Prancūzijos karalius Liudvikas

XVIII. J. Zvilb.

Dail. Pierre P. PrucPhon Imperatorienė Juozapina (1905 m.)

Moterys stiprėja
Moterys sveikatos atžvilgiu 

stiprėja, o vyrai silpnėja, ypač 
45—54 metų amžiaus grupėje. 
The Public Health Service ati
dengia, kad moterų mirimo 
skaičius dėl širdies ligų mažėja 
daug sparčiau, negu vyrų skai
čius. Taipgi smarkiai mažėja 
moterų mirimai nuo vėžio ligų, 
o daugėja vyrų mirimai. Lygiai 
tas pats cukrinės ligos srityje. 
Kas ypač sukelia rūpesčio mi
nimai įstaigai, tai smarkus pa
daugėjimas vad. kepenų cirr- 
hosis tarp vyrų. Cirrhosis tapo 
vienu iš penkių pagrindinių mir
ties priežasčių 35—54 metų am
žiaus grupėje.

Komunistų moterų “lygy
bė” — ne rojus

Komunistai pažadėjo suteik
ti moterims “pilną lygybę”. Na, 
ir suteikė: moterys pluša lau
kuose šalia vyrų, kolchozuose, 
fabrikuose ir net tiesiant kelius 
ar mūrijant namus.

Laisvos Europos radijas skel
bia, kad Rytų Europos komu
nistiniuose kraštuose moterys 
yra dabar darbo jėgos būtina 
dalis ir turi būti išviliotos ar-^ 
priverstos iš virtuvės eiti į falj; 
riką, jei norima, kad ūkis kiltų.

Vakarų ekspertai patyrė, kad 
visuose Geležinės Uždangos 
kraštuose daugiau kaip trečda
lis moterų yra dirbančios vyriš
ką darbą.

Lenkijoje oficialioji statistika 
rodo, kad daugiau kaip 80% 
moterų tarp 19 ir 49 m. amž. 
dirba industrijoje. Oficialusis 
prekybos unijos laikraštis 
“Glos Pracy” aprašė tipingą 
dirbančios motinos dieną; ji at
sikelia 4 vai. 45 min. ryto, nu
siprausia, prikelia šeimą, api- 
prausia ir apvelka mažesniuo
sius vaikus, parneša pieną iš 
pieninės ir išverda pusryčius. 
Retai kada ji turi laiko pati pa
valgyti.

Jos darbas fabrike yra IV2 
vai. per dieną, tačiau prie to 
reikia pridėti 40 min. mašinos 
paruošimo ir 72 min. keliavimui 
į darbą ir iš darbo.

Po darbo ji praleidžia 53 min. 
stovėdama eilėse prie krautu
vių, 94 minutes virdama, kitSs 
47 minutes plaudama, siūdama 
ir butą tvarkydama.

Išvardinęs dar visokiausias 
smulkmenas, “Glos Pracy” pa
stebi, kad dirbanti motina gau
na 30 min. dienoje savo poil
siui. Ji vidutiniškai miegui te
gauna mažiau kaip 6%> vai. 
kas naktį.

Pataria moterims saugotis 
pažymėtų vyrų

Daugeliu atveju tatuiruotas 
vyras turi didelių sunkumų pri
sitaikyti prie moterų, o yp>č 
šeimyniniame gyvenime jis ne
prilygsta savo gyvenimo drau
gei, nežiūrint jo pastangų su
teikti vyrišką išvaizdą. Su juo 
vargas sugyventi, jis įkyrus, 
dažniausiai kilęs iš sugriautos 
šeimos, dažniau suimamas ir 
teisiamas, negu jo draugas — 
netatuiruotas. $iuos atradimus 
paskelbė dr. Joe Yamamoto, 
Southern Californijos universi
teto medicinos mokyklos profe
sorius, dr. VVilliam Seeman, 
Cincinnati universiteto prof. ir 
dr. Boyd Lester, iš Tulane, be
studijuodami tatuiruotus pa
cientus Veteranų ligoninėje.

Moterys dantistės
JAV dažnai keliamas klau

simas, ar moterims tinka dan
tistės profesija? Ar tai yra pa
kankamai moteriška profesija? 
Mažiau kaip 2% amerikiečių 
dantistų yra moterys. Sovietų 
Rusijoje, skelbia amerikiečių 
spauda, 75% visų dantistų yra 
moterys. Amerikiečiai pareiškia, 
kad dantistės moterys didžiau
sią pasisekimą turi tarp vaikų 
pacientų.
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