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LITURGIJOS SAMPRATA
Svarstymai liturginės reformos akivaizdoje

Liturgija etimologine prasme 
reiškia viešąją tarnybą. Krikš
čionių bažnytinėje literatūroje 
liturgija reiškia viešąsias bažny
tines pamaldas, skirtas Dievo 
garbei ir žmonių pašventinimui. 
Šiuo rašiniu noriu ribotis litur
gijos esmės tikru supratimu 
pagal Liturginės konstitucijos 
dvasią.

Pradžioje noriu padaryti po
rą pastabų dėl simbolizmo reikš
mės ir tradicinės liturgijos sam
pratos.

Simbolizmas
Ar galima vadinti liturgiją 

simbolizmu ? Atsakymas pri
klauso nuo to, ką mes supranta- 
pie simboliu.

Pagal bendrai visų priimtą 
supratimą simbolis yra ženk
las, nurodantis į tam tikrą bū
tį. Simbolio prasmė glūdi ne 
savyje, bet kitoje būtyje, į ku
rią jis nurodo. Simbolio pačio 
savyje egzistencinis momentas 
yra nepaisomas. Paisoma tik 
tai, ką jis turi išreikšti. Žiūrė
dami į simbolį, mes norime ži
noti, ne kas jis yra savyje, bet 

4— ką jis reiškia. Norime su
vokti jo prasmenį. Žalios švie
sus simbolis nekelia mumyse 
klausimo, kas yra žalumas sa
vyje, bet primena eismo leidimą 
judėti. Akies spinduliuotame 
trikampyje simbolis nekelia 
problemos, kas yra savyje akis 
ir trikampis, bet nurodo į Die
vo apvaizdinį veikimą. Visi su
tartiniai ženklai nėra suvokia
mi kaipo ženklai patys savyje, 
bet suvokiami kaip tam tikros 

^sutartos tiesos priminimas. Mū
sų gyvenimas yra perpildytas 
simboliais: raidės simbolizuoja 
sutartus garsus. Gaidos simboli
zuoja muzikinius melodijos gar
sus. Žmonių dėvimos profesinės 
uniformos simbolizuoja jų pro
fesijas ir privilegijas. Visos ma
tematinės figūros ir formulės 
yra ne kas kita, kaip tam tikrų 
matematinių dėsnių simbolinė 
išraiška. Įvairūs gestai ir jude
siai yra žmogaus asmens išraiš
kos simboliai. Pereidami prie li
turgijos, klausiame, ar ir litur
gija yra tik dvasinės būties iš
raiškos simboliai?

Bažnytinis ceremonialas
Nežinau, kaip tai būtų galima 

paaiškinti, kad Bažnyčios isto
rijos eigoje susidarė toks sek
lus liturgijos supratimas, kad 
iš tikrųjų daugumos manoma, 
jog liturgija yra tik simboliz
mas dvasinei būčiai nurodyti, 
kad vanduo esąs simbolis krikš
to malonės, kad ligonių aliejus 
esąs ligonių sakramento' malo
nės simbolis, kad chrizmos alie-
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jus esąs sutvirtinimo sakramen
to malonės simbolis, kad išriši
mo žodžiai esą atgailos sakra
mentinės malonės simbolis ir 
panašiai visuose sakramentuose 
ir sakramentalijose. Pagal tokią 
sampratą visa Katalikų Bažny
čios liturgija yra ne kas kita, 
kaip grynas simbolizmas. Žmo
nės ateina bažnyčion dalyvauti 
simbolizme: bažnytiniam mene, 
bažnytiniuose veiksmuose: sto
ti, klauptis, sėsti, žegnotis, bal
siai kalbėti poterius, ar daly
vauti procesinėj eisenoj. O apie 
malonės gavimą, dalyvaujant li
turgijoje, mažai kas kalba. Bu
vai bažnyčioje, atstovėjai mi
šias, pagiedojai — ir viskas 
tvarkoje. Dalyvavai religinėj iš
kiloj, maldingoj kelionėj, turė
jai pramogą, pamatei daug žmo
nių, pamatei naujų vietų ir to 
pakanka. Simbolinis dalyvavi
mas tariamai patenkina žmo
gaus išviršinį religingumą, ir 
jau skaitaisi ritualinis katalikas.

Net ir teologiniuose sluoks
niuose palengva suseklėjo litur
gijos samprata. Teologinėse mo
kyklose liturgijos dalykas buvo 
dedamas po dogmatinės, mora
linės, skripturistikos, kanonų 
teisių paskutinėje vietoje. Jeigu 
aniems dalykams buvo skiria
ma po 5—6 savaitines valan
das, tai liturgijai teskirdavo 1— 
2 savaitines valandas. Jeigu 
dogmatinei, moralinei, skriptu- 
ristikai ir kanonų teisei parink
davo pačius geriausius ir spe
cialiai tiems dalykams paruoš
tus profesorius, tai liturgiją pa
vesdavo tam profesoriui, kuris 
“neturėdavo ko veikti”, žodžiu 
į liturgiją buvo žiūrima ne kaip 
į visų teologinių dalykų visumą, 
bet tik kaip į apeigų mokslą. 
Išmokyti liturgijos praktiškai 
reiškė pramokinti kandidatą į 
kunigus bažnytinių ceremonijų, 
kad žinotų, kaip atlikinėti sak
ramentų ir sakramentalijų tei

Petras Lukas Studente

kimo apeigas. Tuo būdu liturgi
jos supratimas neprašoka reli
ginių apeigų ceremonialo sam
pratos. Liturgija redukuojama 
į bažnytinį ceremonialą. O iš 
tikrųjų liturgijos esmėje telpa 
ir dvasinis ir ženklinis momen
tas.
Liturgijos dvasinis momentas

Sename Įstatyme Dievo ža
dėtas žmonių giminės atpirki
mas laiko pilnybėje — tam tik
rame istoriniam momente — 
buvo atliktas Kalvarijos kalne 
kryžiaus aukoje. Atpirkėjas yra 
Švenčiausios Trejybės antras 
Asmuo Jėzus Kristus, laisva va
lia pasiaukojęs atpirkimo veiks
mui, kad tuo veiksmu būtų su
naikintas pirmpradės nuodėmės 
ir visų asmeninių žmogaus nuo
dėmių užtrauktas prakeikimas 
tų žmonių, kurie nori būti Die
vo tėvainystės įnamiais ir rodo 
pastangų jais tapti.

Kristaus kaip antrojo dieviš
kojo Asmens kryžiaus aukos 
nuopelnai yra begaliniai. Jų pa
kanka atpirkti visai žmonijai. 
Jie sudaro, jei taip galima išsi
reikšti, atpirkimo iždą, iš ku
rio gali semtis išganymo dova
nų kiekvienas geros valios ti
kintysis pagal paties Dievo nu
rodytus būdus.

Senajame Testamente Dievas

Lietuvis dailininkas ten, kur gyveno R. Tagore
Petro Luko egzotikos troškulio odisėja

Petras Lukas, skulptorius, ži
nomas Lietuvoje kaip keramikos 
specialistas, savo kūrybinio gy
venimo kelią perkėlė tapybon. 
Su skulptūros darbais dalyva
vęs beveik visose laisvosios Lie
tuvos meno parodose, po vieną 
savo skulptūros kūrinį turįs Ro
mos ir Palermo dailės muzie
juose, palikęs savo kūrinių Vy
tauto Didžiojo kultūros muzie-

Kristus, nugalėjęs mirtį. Petro Aleksos skulptūra už naujai įrengto 
altoriaus Tėvu jėzuitų koplyčioje, Chicagoj. Nuotr. A. Kezio, SJ.

kalbėjo žmonėms apie išganymą 
ir rengiamą atpirkimą švent
raščio žodžiais. Ndiijame Testa
mente Dievas įvykdo patį at
pirkimo veiksmą. Po įvykdyto

JURGIS GLIAUDĄ

juje, nepaliaujamai ieškodamas 
naujų meninės išraiškos būdų, 
ėmė artėti į tapybą.

Paminklai ir džiunglių drobės 
Venesueloje

Tremties metą praleidęs Švei
carijoje, Lukas emigravo į Ve- 
nezuelą. Ten jam teko dirbti, 
ir gana intensyviai, taikomojo 
meno srityje. Jis turėjo nema
žai oficialių užsakymų planuo
ti viešuosius paminklus pasižy
mėjusiems Venezuelos asme
nims. Keli paminklai buvo to
kie monumentalūs, kad bein- 
spektuodamas savo kūrinį, Lu
kas paslydo paminklinio gene
rolo ausyje ir, kritęs žemėn, ge
rokai susižeidė.

Gyvendamas Venezueloje, ar 
susitikęs su džiunglių gamta, 
ar bemedituodamas apie egzis
tencijos esmę, Lukas ėmė iš
reikšti save drobėje. Vieni jo1 
tapybos darbai pilni simbolinių 
elementų, religines ar filosofi
nes temas išsakant alegorijo
mis ar vizijomis; kitos gi dro
bės yra grynai įspūdžio pagau
ti škicai iš džiunglių pasaulio. 
P. Lukas yra retas iš lietuvių 
dailininkų, susidūręs su džiung
lėmis betarpiai. Luko džiunglių 
drobės kupinos švelnių varsų, 
beveik realistinės; tačiau neiš
vengiamas tropikinės gamtos 
fantastiškumas suteikia joms 
vizijinį pobūdį.

Šuolis Indijon

1962 metais Lukas staiga ap
spręsta akimirka keliauja In
dijon, via Italia.

Jis apsigyvena netoli Kalku

atpirkimo dieviškasis Asmuo 
žengia dangun ir atveria į jį ke
lią visiems jo atpirkimo malo
nėmis besinaudojantiems.

(Nukelta į 2 psl.)

tos, sueina į santykius su vie
tiniu Visva - Bharati universi
tetu ir gauna universiteto sti
pendiją studijuoti indų, kinų ir 
japonų meną.

Visva - Bharati universitetas 
yra išaugęs iš garsaus indų ra
šytojo ir filosofo Rabindranato 
Tagorės įsteigtos “Taikos Bu
veinės” mokyklos, ir tebegyve
na didžiojo indų kūrėjo atminti
mi. Greta yra Rabindranato Ta
gorės muziejus, kur surinkti 
Tagorės rankraščiai, portretai 
ir buitiniai atsiminimo daiktai.

Šio universiteto studijose Pet
ras Lukas, tur būt, pirmas ir 
vienintelis lietuvis dailininkas, 
kuris betarpiai sueina su indų 
meno studijomis ir betarpiai 
semiasi žinių iš originalų. Tūks
tantmetinės indų meno tradici
jos, jų meno monumentalumas 
ir kartu subtilumas, indų daili
ninkų pastangos išlikti jų tradi
cijose ir kartu modernėti, tai 
viskas sudaro studijų esmę.

Greta universitetinių studijų 
visa didžiulė Indija yra egzotiš
kumo — (europiečio akimis 
žiūrint) mokykla. Lukas ima 
intensyviai keliauti. Jis vyksta į 
centrinę ir pietinę Indiją, plau
kia šventąja Gango upe, semia
si parbloškiančių įspūdžių iš ne
suskaitomų, po visą Indiją iš
barstytų meno paminklų, šven
tovių, obeliskų, muziejų ir žvel
gia lietuvio akimis į milžiniškos 
indų visuomenės veidą.

Lietuvis — konsurso 
laimėtojas

1963 metais Visva - Bharati 
universitete Rabindranato Ta
gorės atminčiai įvyksta studen
tų konkursas, siekiant atvaiz
duoti didįjį rašytoją ir filosofą 
drobėje. Lukas imasi darbo. Jis

RECENZIJŲ PAIEŠKOJIMAS
Dažnai parengimų vadovai, 

parūpindami sales ir orkest
rus, pasirūpina ir programų 
vertintojais, kas iš anksto reiš
kia, jog toks vertinimas turi 
būti palankus. Taip pat daž
nai, norint, kad knyga turėtų 
pasisekimą, parūpinami recen
zentai. Iš esmės gal tai ir ne
būtų bloga, bet, manytume, 
kad kokiam kultūriniam atsie- 
kimui vertintojus turėtų pa
rinkti laikraščių ir žurnalų re
dakcijos, o ne tie, kurie tą pa
rengimą ruošia. Apie tokių re
cenzentų paieškojimą rašo ir 
Chicagos “Sun Times” dien
raščio knygų priedo nuolatinis 
kritikinių straipsnių autorius 
Hoke Norris, savo kolumnoje 
“Critic At-Large”. Jo mintys 
yra įdomios ir mums.

Savo straipsnyje autorius 
sako, kad daugelis autorių da
ro klaidas, ieškodami recen
zentų. Tai esą klaidingas rei
kalas dėl keletos priežasčių. 
Pirma, tai psichologinis moty
vas. Nes kai prašoma parašy
ti, tai kritikas jaučia jau tam 
tikrą moralinį spaudimą ir jis 
iš karto t,am pasipriešina. Ir 
prašytojas dažniau susilauks 
neigiamo atsakymo. Antra, 
kritikas mano, kad kur nors 
yra blogai, jei jau reikia pra
šyti, kad kas parašytų, nes 
geri kūrybiniai atsiekimai ne
reikalauja samdymo. Tokie 
prašymai iš karto nuteikia nei
giamai kritiką, nes manoma, 
kad kas nors tam kūrybiniam 
atsiekime bloga, jei jau reikia 
prašyti talkos. Hoke Norris 
rašo, kad knyga turi kalbėti 
pati už save, ir jai samdinių 
nebereikia. Anot jo, geras au
torius nebeieško savo išėjusiai 
knygai apginti kritikų, bet sė
da ir dirba prie kitos knygos, 
vertinimą palikdamas spręsti 
visuomenei be jokio įtaigoji- 
mo. Jeigu autorius jau mano, 
kad reikia paprašyti žmonių, 
kurie ja knygą visuomenei aiš
kintų ar ją gintų, tai pasak 
“Sun Times” kritiko kažkas 
yra netvarkoj su autoriumi ir 
knyga. Norris mano, kad daž
nas jaučia, ko knyga verta, 
todėl tas, kurį kankina nepa
sitikėjimas savo darbu, ieško 
talkos iš šalies, ta talka turi 

studijuoja Tagorės nuotraukas, 
portretus, jo raštus. Ir konkur
so laimėtoju tampa lietuvis 
Petras Lukas. Jo sukurtas Ra
bindranato Tagorės portretas 
ne tik buvo premijuotas, bet ir 
priimtas į Tagorės memorialinį 
muziejų, kur jis nuo šiol liudys 
įdomią nepaprastybę: Pabaltijo 

Petrai Lukas Premijuotasis R, Tagorės portretas

įtaigoti, kad viskas gerai, gi 
geros knygas autorius leidžia 
kalbėti knygai, pats visai pa
likdamas nuošaly. Straipsnio 
autorius sako, kad kritikai tu
ri vengti artimesnių santykių 
su rašytojais, nes tokiais san
tykiais sunaikinamas objekty
vumas, ypač kada reikia ver
tinti knygą. Geras kritikas 
vengia visokių užsakymų, ly
giai geras kūrėjas vengia vi
sokių prašymų.

Be abejo, čia gal ir per 
griežtai pasakyta, atsižvelgiant 
į lietuvių dabartines sąlygas. 
Norris teigia, kad, nepaisant, 
jog leidėjas įdėjo keletą tūks
tančių, o autorius daug laiko, 
knyga gali likti niekieno ne
pastebėta, ir čia nieko nepa
darysi. Lietuvių gi atvejuje 
šiais laikais, kada ypatingai 
silpnų knygų retai beišlei- 
džiama, tenka knygą, o lygiai 
ir kitas kultūrines apraiškas, 
išskirtinai garsinti, nes kiek
vienas tylėjimas būtų kenks
mingas. Tačiau nėra gera, kai 
iš anksto jau apsirūpinama 
koncerto, parodos ar knygos 
recenzentais, kurių pareiga 
pasidaro nebe vertinti, bet 
garbinti.

Lietuviai išskirtinai turi do
mėtis savo kūryba, bet kadan
gi kiekvieno kultūrinio darbo 
autorius turi savo draugų, tai 
kiekvienas toks darbas gali 
būti plačiai išgarsintas ir iš
girstas, ir tada nebeturėsime 
jokio tikrojo vertinimo krite
rijaus. Mūsuose tikrai verti- 
tojų - kritikų nėra daug. Kri
tika reikalauja kruopštaus pa
siruošimo, ir kritikas su kiek
vienu pasisakymu rizikuoja sa
ve išstatyti į nemalonią padė
tį, kiek tai liečia kūrėjus, to
dėl ir geriausia, kad tie, kaip 
minėtas “Sun Times’’ autorius 
teigia, turėtų mažiausia įsipa
reigojimų tiems, kuriuos jie 
vertina. Ir geriausia, kad tokie 
vertinimų užsakymai ateitų ne 
iš pačių kūrėjų, bet iš žurnalų 
ir laikraščių redakcijų. Tada 
kritikas bus mažiau įpareigo
tas rašyti taip, kaip pageidau
ja užsakytojas, ir neatsidurs 
prieš subjektyvumo pavojų.

P. Svilins

šalies dailininko nupieštą Tago
rės pomirtinį portretą paties 
Tagorės įkurtame universitete.

Iškilmių dieną universitete 
įvyko literatūros šventė. Pre
mijos laimėtojas Lukas buvo 
pakviestas tarti žodį. Lukas pa
deklamavo universiteto audito- 

(Nukelta 1 4 psl.)



LITURGIJOS SAMPRATA
(Atkelta iš 1 psl.)

Tačiau ir po dangun įžengimo 
Jėzus Kristus nenutraukia ry
šių su visais amžiais žemėje gy
venančiais tikinčiaisiais. Jis 
kiekvienu momentu teikia išga
nymo malonių tam tikru nūsta- 
tytu būdu kiekvienam Dievą ti
kinčiam ir Išganytoją išpažįs
tančiam. Tas Dievo pasirinkimu 
nustatytas būdas yra Jo įkur
toji Bažnyčia žemėje. Jėzus 
Kristus išganymo iždą paliko 
savo įkurtoje Bažnyčioje, per 
kurią, kaip tarpininkę, yra tei
kiamos išganymo malonės indi
vidualiai .kiekvienam tikinčia
jam.

Jėzus Kristus ne tik įsteigė 
matomą Bažnyčią ir jon sudėjo 
atpirkimo iždą, bet taip pat pa
liko nurodytus būdus išganymo 
malonėms teikti, paskyrė Baž
nyčiai valdyti tam tikras insti
tucijas — vadovybę, įsteigė ma
lonių šaltinius — sakramentus 
ir Sakramentalijas ir paliko sa
vo mokomąjį žodį, kuris liko ti
kintiesiems perteiktas evangeli
jų ir bažnytinės tradicijos pa
vidalais.

Jėzus, būdamas Dievas, nupel
no išganymo malonę, sudeda į 
Bažnyčios rankas sakramentų 
ir sakramentalijų pavidalu ir 
paveda visiems tikintiesiems to
mis malonėmis naudotis. Tikin
čiųjų naudojimasis tomis malo
nėmis, tarpininkaujant Bažny
čiai, sudaro viešus religinius ak
tus, kurie visumoje vadinami 
HtUrgija. Tuo būdu liturgijos 
esminė dalis yra Dievo duotas 
išganymui malonėB gavimas. 
Tai yra pats svarbiausias litur
gijos momentas — dvasinis mo
mentas.

Vyriausias malonės autorius, 
kaip matėme, yra pats antrasis 
Švenčiausios Trejybės asmuo 
Jėzus Kristus. Bažnyčia veikia 
rte iš savęs ir ne savo vardu, 
bet Jėzaus įgaliojimu. Bažnyčios 
vadovybė — kaip institucija — 
Veikia tik tiek, kiek ji yra įga
liota. Todėl ji yra antrinis (įga
liojimo būdu tapęs) malonės au
torius. Kiekvienas tikintysis, 
laisvai apsispręsdamas už jam 
iš tllevo pusės pasiūlytą išgany
mu, tampa Bažnyčios dalyviniu 
hariu. Liturgijoje tat susitinka 
iš vienos pusės aukščiausias 
laisvasis asmuo Dievas su lais
vai apsisprendžiančiu žmogumi. 
Dievas pasiūlo išganymo malo
nę, o žmogus atsako į Dievo 
pasiūlymą. Liturgijoje įvyksta 
aviejų laisvųjų asmenų susiti
kimas, abišaliai sąmoningas ir 
laisvas susitikimas. Liturgijoje 
realizuojasi žmogaus religinio 
egžistencinio akto pasireiški
mas.

Liturgijos ženkli uis momentas

Antrasis Švenčiausios Trejy
bes Asmuo galėjo atpirkti žmo
niją grynai dvasiniu būdu. Jis, 
kaip Dievas, galėjo tai pilnai 
įvykdyti. Tačiau jis pasirinko 
kitą būdą, būtent: tapo žmogu
mi it tik kaip Dievas - Žmogus 
atpirko žmoniją.

Dievo žmogumi tapimas yra 
dviejų prigimčių vienan asme- 
nin sujungimas. Jis, kaip Die
vas, yra amžinas, yra neregi
mas ir nei laiku, nei erdve ne- 
sąlygojamas. Jis, kaip žmogus, 
yra gimęB tam tikrame istori
niam momente ir tam tikroje 
Vietoje. Jis, kaip žmogus, tapo 
erdve ir laiku sąlygotas. Tapo 
istoriniu asmeniu. Būdamas 
žmogumi, jis tapo regimas ir, 
kaip kiekvienas žmogus, vaikš
čiojantis, kalbantis, valgantis, 
poilsiėujantis. žodžiu, jis turėjo 
visas žmogiškas regimybes. Die
vas tampa žmogaus kūne regi
mu ženklu, šalia nematomo Die- 
Vo — regimasis žmogus, Jėzaus 
Kristaus istorinio asmens pa
vidale.

Kalvarijos kalno kryžiaus au
koje kenčia visas Dievo - Žmo
gaus Asmuo. Žmonijos atpirki
mas įvykdomas dvejopu būdu: 
iiėmatomo Dievo asmens bega
liniu Išganymo nuopelnu ir ma
tomo Žmogaus fizine kančia. 
Nematomas dvasinis išganymo

nuopelnas yra sujungtas su re
gimąja žmogiška kančia: dva
sinės prigimties malonė su re
gimais kančios ženklais.

Kristus, įsteigdamas Bažny
čią, paliko joje nematomą dva
sinės prigimties išganymo ma
lonę regimajame Bažnyčios pa
vidale. Jis dvasinį Bažnyčios 
mokslą įkūnijo regimuose švent 
raščio žodžiuose ir Bažnyčios
tradicijoje.

Jėzus Kristus, palikdamas 
Bažnyčioje sakramentus, kaip 
išganymo malonės šaltinius, 
juos įvilko į regimus ženklus. 
Krikšto sakramentinę malonę 
sujungė su vandens pylimu ir 
krikšto žodine formule (aš ta
ve krikštiju vardan Tėvo ir Sū
naus ir Šventosios Dvasios). Su
tvirtinimo sakramentinę malortę 
sujungė su aliejais tepimu ir 
sutvirtinimo žodine formule. Iš
pažinties sakramente nuodėmių 
atleidimo malonę sujungė su 
atgailos ženklais ir išrišimo žo
dine formule (aš tave išrišu iš 
tavo nuodėmių vardan Tėvo ir 
Sūnaus ir šventosios Dvasios). 
Komunijos pašvenčiamą malonę 
— su duonos ir vyno medžiagų 
pavidalais. Ligonių sakramenti
nę malonę su aliejais tepimu ir 
žodine forimule. Kunigystės 
sakramentinę malonę su alie

A. Tamošaitienė Pirmoji šalna
Iš parodos lapkričio 26—29 d. Brooklyne, N. Y.

jais tepimu, rankų uždėjimu 
ir žodine formule. Moterys
tės sakramentinę malonę su 
žodine formule ir abipusės išti
kimybės pareiškimu. Panašiai 
yra ir sakramentalijose: dvasi
nė malonė jungiama su daikti
niais ženklais (vandens šlaksty
mu, druskos dėjimu, seilėmis 
palietimu, peržegnojimu). žo
džiu, visais malonės gavimo at
vejais prie dvasinės prigimties 
malonės yra visada jungiama 
ir regimasis ženklas. Nuo išga
nymo pažadėjimo regimuose 
šventraščio žodžiuose iki išga
nymo įvykdymo Kalvarijos kal
ne iš išganymo malonės teikimo 
sakramentų - sakramentalijų 
pavidaluose išganymo malonę 
neatskiriamai lydi regimieji 
ženklai. Grynai dvasinė malonė 
yra sujungiama su tikroviniais 
ženklais substancialiu būdu. 
Taigi, tiek sakramentų, tiek 
sakramentalijų realūs ženklai 
priklauso liturgijos esmei.

Sakramentų ir sakramentalijų 
regimieji ženklai Viešpaties va
lia yra įjungti į realų išganymo 
malonės gavimą, kaip neatski
riamoji sakramentinės malonės 
dalis. Nėra ženklo — nebus ir 
malonės. Todėl jie, būdami re
alūs, jokiu būdu nėra simboliai.

Jeigu sakramentiniai ženklai 
būtų tik simboliai, tai pats sak
ramentinis veiksmas galėtų 
įvykti ir be jų. Simboliai veiks
mo juk nesupriežastina, o tik 
į jį nurodo. Tada veiksmas vyk
tų už simbolinio ženklo ir būtų 
savyje realūs, o simbolinis ženk
las tik nurodytų, kad veiksmas 
vyksta. Bet iš tikrųjų sakra
mentuose be ženklo neįvyksta
nei sakramentinio veiksmo. Tai
gi sakramentiniai ženklai nėra 
simboliai, bet veiksmo suprie- 
žastintojai ir kaipo tokie jie 
yra neatskiriamasis sakramen
tinės malonės faktorius, arba 
sakramentinės būties esminis 
momentas.

Liturgija nėra simbolizmas 
tikrąja prasme

Iš atskleistos sakramentų ir 
sakramentalijų sampratos gali
me suvokti ir pačios liturgijos 
situaciją Katalikų Bažnyčioje.

Liturgija savo esmėje, kaip 
matėme, perteikia išganymo ma
lonę žmogaus sielon. Pagrindi
nį liturgijos turinį sudaro sak
ramentai ir sakramentalijos. 
Šiuo požiūriu nėra leistina litur
giją sutapatinti su simbolizmu. 
Išganymo malonės realizacija 
žmogaus sieloje niekados negali 
būti suvokiama kaip simboliz

mas, bet kaip realaus dvasinio 
akto vyksmas. Sutapatinant li
turgiją su simbolizmu tuo pačiu 
paneigiamas jos esminis mo
mentas — malonės gavimas. Li
turgija be išganymo malonės 
lieka redukuota į gryną cere
monialą.

Suvokiant liturgiją visoj jos 
pilnybėje, reikia sutikti, kad jo
je šalia sakramentų ir sakra
mentalijų yra dar ir simbolinė 
plotmė. Visi bažnytiniai rakan
dai, bažnytinio meno paveikslai, 
skulptūros, dekoraciniai ženklai, 
Šventraščio alegorijos ir figū
ros yra ne kas kita, kaip litur
gijos simboliniai ženklai. Jie ne
turi savyje išganymo malonės, 
bet tik nurodo į išganymo pa
žadėjimą ir jo vyksmą. Visi mi
nėti simboliniai ženklai nėra iš
ganymo malonės realizavimo 
priežastis, o tik prasmens. Ka
dangi minėtieji simboliai yra 
bažnyčiose ir netiesioginiu būdu 
jie susiję su religine praktika, 
todėl jie sudaro mūsų liturgi
jos ne esminį, bet antraeilį mo
mentą, kaip antai religinio me
no pajutimą, giedojimo nuotai
ką, manifestacijos pareiškimą 
ir p. Šia prasme liturgija gili 
būti vadinama simbolizmu. Tai 

yra liturgijos netiesioginis pava
dinimas, bet perkeltine prasme 
jos nusakymas. Liturgiją tiesio
gine prasme vadinti simbolizmu 
reiškia ją suvokti iškreipta 
prasme.

Antrojo Vatikano susirinkimo 
Liturginė konstitucija

Dėl liturgijos sampratos am-; 
žiu bėgyje susek Įėjimo stipriai 
pasisako dabartinis Antrasis 
Vatikano visuotinis Bažnyčios 
susirinkimas. Jis, prieš svarsty
damas kitus svarbius pastora
cinius klausimus, pirmoj vietoj 
imasi spręsti liturgijos reikalą. 
Susirinkimas pabrėžia, kad Kris 
tus ir pę įžengimo dangun , pa
silieka egzistuoti savo įlUlrtoje 
Bažnyčioje dieviško žodžio 
(šventraščio), įr sakramentinės 
malonės pavidalų; “Kristus yra 
visuomet egzistuojantįs savo 
Bažnyčioje, įpaišai Mišių au
koje, ne tik ministro asmenyje, 
bet ypač eucharistinėj Išvaizdoj. 
Jis yra egzistuojantis savo ga
lia sakramentuose... .Jis Vra eg
zistuojantis savo žodžiuose;, ka
dangi, skaitant bažnyčioje švent 
raščio žodžius, jis pate kalba. 
Jis yra egzistuojantis, kąi Baž
nyčia meldžiasi arba giedS., nes 
jis pažadėjo: “Kur ųu ar trys 
susirinkę mano vardu, ten aš 
esu jų tarpe” (Mat. 1Š,20). 
Tikrai Kristus visados jungiasi 
su Bažnyčia tame.didžiajame 
darbe' kur Dievas tofeulai gar- 
binamas ir žmogus pašventina
mas” (LiiūPg. Kbhstitūc. c. I,
n. 7).

Visuotinių Vątikano susirin
kimas tęsia, toliau fcįjus XU 
enciklikos “De. corpore Christi 
mystico” pradėtąjį liturginį at
gimimą. Pęr liturgiją mes jun
giamės su Kristumi kąįp Bažny
čios Galva dvasiniu būdu, nes 
Kristus su Bavo įkurtąja Baž
nyčia sudaro vieną mistinį kh- 
ną, kurio Galva yra pats Kris
tus, o jo nariai esame mes visi 
tikintieji. "Liturgijoje — sako
ma ten pat Liturginėj konstitu
cijoje — žmogaus pašventini
mas išreiškiamas pojūčiais su
vokiamais ženklais, kur kiekvie
nam ženklui yra atitinkama sėk
mė; liturgijoje šitoks viešas 
garbinimas yra atliekamas kar
tu ir Jėzaus Kristaus, kaip mis
tinio kūno Galvos, ir jo narių”.

Liturgijos esmę —- mistinio 
Kristaus kūno supratimu — 
pirmiausia turi įsisąmoninti pa
tys liturgijoje vadovaujantieji 
asmens — kunigai, kad jų gyvu 
pavyzdžiu galėtų persiimti ir 
visi dalyviai. Nepakanka paisy
ti vien tinkamo apeigų (ceremo
nijų) išpildymo, laikantis rubri- 
kinių nuostatų, kad atliekamas 
liturginis veiksmas būtų tikras 
(validum), bet reikia kartu įsi
gilinti ir į liturgijos dvasią — 
esmę: “Dėl to sielų ganytojai 
turi įsisąmoninti, kad laike li
turgijos celebravimo yra reika
linga daugiau, negu validum |r 
licitum nuostatų užlaikymo; jų 
pareiga taip pat užtikrinti, kad 
tikintieji pilnai suvoktų, kas 
vyksta ir, įsijungdami į apeigas, 
jų vaisiais pasinaudotų’’ (o. fe. 
I, n. 11).

Pilnas tikinčiųjų liturgijoh 
įsijungimas yra pats didžiausias 
tiek liturginio sąjūdžio, tieįc 
Antrojo Vatikano. susirinkimo 
tėvų troškimas: “Motiną Baž
nyčia kuo labiausiai trokšta, 
kad visi tikintieji būtų vedami 
į pilną, sąmoningą ir aktyvų 
dalyvavimą liturgijoje, nes to
kia yra jos tikroji prigimtis” 
(o. c. n. 14).

Katalikų Bažnyčioje pats 
svarbiausias liturgijos centras 
yra eucharistinė puota, apie ku
rią grupuojasi kiti Bažnyčios 
sakramentai ir sakramentalijos. 
Dėl to liturginiam atsinaujini
me susirinkimo tėvai deda pa
grindinį akcentą Eucharistijai 
(Mišioms) pabrėžti: “Iš litur
gijos, o ypač iš Eucharistijos, 
kaip iš šaltinio, teka mums ma
lonė; joje yra sėkmingiausiu 
būdu pasiekiamas žmonijos 
Kristuje pašventinimas ir Die
vo garbinimas, o prie šių, kaip 
prie tikslo, yra lenkiama viso

kia Bažnyčios veikla” (o. c.
n. 7).

Visoks minėtas liturginis at
sinaujinimas turi prasidėti teo
loginėse mokyklose ir institu
tuose, kur rengiami busimieji 
liturgijos reiškėjai. Tam tiks
lui Liturginės konstitucijos pir
mojo skyriaus n. 15 reikalauja, 
kad liturgijos disciplinos profe
soriai būtų parinkti aukštų kva
lifikacijų asmens ir gerai pa
ruošti liturgijos objekte. Sekan
tis minėtos konstitucijos po- 
skirsnis reikalauja, kad liturgi
jos mokymas būtų pakeltas į 
svarbių ir pagrindinių kursų 
rangą. Liturgijos objektas turi 
būti apsprendžiamas teologiniu, 
dvasiniu, pastoraliniu, istoriniu 
ir teišlniu požiūriu. Toliau susi
rinkimas ragina tiek kunigus, 
tiek vienuolius, tiek pasaulie
čius, dirbančius pastoracijoje, 
kad jie visais galimais būdais 
stengtųsi patys geriau ir pil
niau suprasti celebruojamas li
turgines apeigas, kad nuošir
džiau gyventų liturgine dvasia 
ir tą dvasią perteiktų jų globai 
pavestiems tikintiesiems (o. c.
n. 18).

Paleista iš Kalėjimo Pasternako draugė

P. ŠILEIKIS, 0. P. 
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezat. Med, ban. 
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arei* Supports) Ir t t
ORTHOPEDIJO8 TECHNIKOS IAB.

VaL 9-4 Ir 6-8. Šeštad. 9-1 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, TU.

Tel. PBospect 6-5084

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ER 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIU* 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—8 v. 
rak, šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-822*. 
Bes, telef. UAlhrook 5-5076

Bes. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski R<1. (Cravvford 
Medlcal Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą.. 
Jei neatsiliepia skambinti ML 3-0001

treč.

Ofisas *148 Wew 68rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Beatai.: 8241 Weet «6th Place 
TeL: Rl^mbllo 7-7808 

DR. S BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki I; ___
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Weet 63rd Street 
Kampas 63-člos ir Callfornla 

VAI. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šešt. 2—4 vai.

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

Bes. WAlbrook 5-8048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. IJberty Street, 
Rauto 25, Elgin, Hllnois 

Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-684*, na. *88-22**

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71et Street
VaL: pirm., ketv. 1-4, vakar, 
antr., penkt. 1-8, treč. ir šešt 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-57581 Bes. m 5-*M5 

DR. $. Ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 weet 51st Street

Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 
vai. penktad. 16 v. rv iki 8 v. ... 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimo.
■■■■" :■ ... 1............. .......... .
Tel. ofiso 7*5-4477, Rez. PR 8-6*50

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
HPEOIALYBfl! — NERVŲ EB 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFOD MEDICAL BLDG.

•44* So. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą

T-». 
tik

»-•
v.,

Bes. GI 8-087*
DR. W. M. ĖIJIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MT 3-0001

6^ HE 4-1414, Hm. RE 1-fmtn 
„M. B GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Rp<flalybč akušerija Ir moterų Ilgos 

2454 VVest 718t Street
(71-oe ir Campbell Avė kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 U 6—8 vai. vak. 
Šešt. 12—8 v. p. p.

trečiadieniais uždaryta

, DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2737 We*t 71st Street 
VAU.: kasdien nuo 6-8 vai. vakaro. 

Šeštad. nuo 10 iki lt valandos.
« į®. Trečiadieniais uždaryta. 
Llgonlus^ma sutarimą

Vos nusileidus Chruščiovo 
žvaigždei, bene vienas pirmųjų 
naujųjų Kremliaus valdovų dar
bų buvo paleisti iš vergų darbo 
stovyklos Sibire Olgą Ivinskają, 
buv. sovietų rašytojo Boriso 
Pasternako draugę. Ji buvo lai
koma jo Nobelio premiją laimė
jusio romano “Daktaras 2iva- 
go” įkvėpėja. Nikita Chruščio
vas ištrėmė ją 1960 m. į Sibirą 
aštuoneriems metams neva už 
valiutos kontrabandą.

Tuoj po Pasternako mirties 
ji kartu su savo dukterimi bu-

vo suimta ir abi apkaltintos ną- 
va pasisavinusios už Pasterna
ko knygą iš užsienio įvežtus 
$100,000. Duktė, nuteista 4 me
tams, buvo paleista 1962 m.

Dėl pačios Olgos Ivinskos 
teismo, nuteisimo ir ištrėmimo 
buvo pasipiktinę Prancūzijos, 
Anglijos, JAV ir kt. kraštų ra
šytojai ir kultūrinės organizaci
jos. Tačiau, Chruščiovui val
dant, tie jų protestai nieko iš
gelbėjo.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez. PRoept'ct 8-*O81

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOK ŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2658 Weet 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 

nuo 11 Iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2659 W. 59th Street

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieniais ir šeštadieniai* 

uždaryta.

Tel. ofteo PO 7-6000, res. GA *-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 We*t 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
iki 8 vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta.

Ofiso telefonas — CL 4-2421
DR. AL. RAČKUS <

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1307 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

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

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marąuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINfiS LIGO* 

2745 Weet 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine

VAL.; Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
šetftad. nuo 2-4. Trečiadieniais b
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-22*0.

Ofiso PR 6-17*5. Bes. TR *-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

8800 We*t 51*t Street
Oakley Medieai Arta

Pirm., antr.. ketvlrt. ir penkt nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akintas 

keičia stlklns ir rtaiua 
4455 8. Callfornla Avtk, Y A 7-7381 
1 vai. p. p. Iki 8 v. v. kasdien; treč. 
uždaryte, įeit, nuo it v. r. Iki 1 po- 
plet.

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1*81

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Kasdien 16-12 ir 4-7. Treč. tr šeš 
tad., tik susitarus

Bes. tel. PR *-*7M

DR. L. SEIBUTIS 
lakštų, pfislče ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresu., 2454 WeM 
7ist St. (71-os ir Campbell Arenos 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos pagal susitarimąTel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street
Vai.: Pirmad.. antrad.. ketvirtad ir 
penktad. nuo 12-4 p. p., 6:30-8:30
va), vak. Šeštad. 12-4 vai., trečlad. 
uždaryta.

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 »
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos.' 1-8 p. p. tr 6-8 p. p.
Penkt. tik 1-8 p. p.

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti.
Tel. ofiso Ir buto OLympie 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius. 
šeštadienlalB 12 iki 4 popiet

Offiso telef. CUffside 4 28*5 
Resld. telef. WAIbrook 5-3OM

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ii 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, pritinama p*, 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 1 vDR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCIHKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Weetem 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 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Rez. tel. 239-2*1*.

DR. VYT. TAURAS *
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĄ 
LIGOM

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St 
rel. PRospect 8-122* ar PR fl-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lt 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 1 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 West 71*t Street
Cele f orias HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZID.) 
Valandos pagal susitartai*

Of. tel. HE 4-212*. Namų GI 8-llN

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 Weet 71et Street 

PrlimlnCja ligonius tik sturitarna.
VM. 2—4 p. p. Ir 6—8 *. *.

Treč. ir šešt uždaryta
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 We*t 63rd Street 
Tol. — PRoepect 8-7773

Val.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

Telefonas — GRovehill 6-28M
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 Weet 69th Street 

Specialybš: AKUŠERIJA IR MOTERŲ
IJGO8 M

VALANDOS: 1 Iki 4 Ir 6 iki t v. V. 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryte

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR *-*801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe — vidaus Ilgos 

2454 Weot 71 st Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. V. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-*400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

6248 So. Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien; 2-4; 6-6. .

Šeštad. nuo 2 iki 4 v. Treč. ir sekm 
tik skubiais atvejais ir susitarus.DR. JULIA MONSTAVIČIUS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VIDAUS LIGOS

10748 S. Michigan, Chicago 28, BĮ 
Telef, ofiso: PUUman 5-6766 

Namu: BEverly 8-3*46
PrlSm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt. 
1- 4 p. p. ir treč. uždaryta.

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600

DR. C. K. PAULIS
DIAGNOSTIKA IR VIDAUS LIGOS

Monro* Building, Suite 709
104 South Michigan Avenue

*niMifx» ni* tifafonn

1W. Ofiso PR 6-7800: Namų *25-76*7
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
Valandos: 1-9 p. p 
Išskyrus trečiadieniM-M*- wa.* -

Tel. ofiso PR 6-6446. res. HE 4-«15*

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 West 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v p.p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč ir šeštad.pagal sutarti

DR. P Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

1821 South Halsted Street 
Tel. ofiso OA 6-0257. rez. PB 5-*6*9

Rez. 6600 So. Artestan Avenue
Vai. 11 v. ryto iki 2 v. p. p. 6-7 V. v

Perskaitę ‘'Dranga", duo 

kitę jį kitiems nesiskaityti



IŠPROVOKUOTI NERIES MINĖJIMAI LIETUVOJE
Kaip yra įprasta, bet kokioms 

sukaktuvėms ryškesnieji akcen
tai dedami, minint šimtmečius, 
na, dar 75 metus arba jau bent 
50 metų. Tuo tarpu, atrodo, nei 
iš šio, nei iš to šiame mėnesyje 
okupantas ir jam klusni komu-, 
nistų partija Lietuvoje spau
dą ir sales užtvindė raštais bei 
kalbomis, minėdami 60 metų 
nuo Salomėjos Nėries gimimo. 
Šia proga poetė gerbiama mi
tingais Vilniuje ir kitur, ypač 

- Vilkaviškyje .— jos lankytoje 
gimnazijoje, Alvite — jos lan
kytoje pradžios mokykloje. 
Laikraščiuos mirga reportažai 
iš jos gimtojo kampo, poetės tė
viškėje Kiršų kaime atidengtas 
paminklinis akmuo, laikraščiuos 
spausdinami pokalbiai su vietos 
kolūkiečiais.

Deja, tokie pokalbiautojai pa
čioje Bašinskų sodyboje jos šei- 

» mininkų Bačinskų neranda. Vi
si jie ir artimieji giminės pasi
traukė j laisvuosius Vakarus. 
Poetės senutė motina, brolis ir 
sesuo gyvena Chicagoje, kiti ki
tur. Žinoma, apie tai bolševiki
nė spauda Lietuvoje nerašo nė 
žodžio, nerašo, kad ir Kačins
kų šeimą šiuo atžvilgiu ištiko 
ta pati tragedija, kaip ir gau
sią Sniečkų šeimą.

Stebint šitokią dabartinių Sa
lomėjos Nėries minėjimų aud

rą, iš. karto gali būti ir ne vi
sai aišku, kodėl šiemet toks iš
pūstas pabrėžimas to poetės še

Salomėja Nėris Albinos Makūnaitės medžio raižinys

šiasdešimtmečio, kai tuo tarpu 
prieš dešimt metų daug apva
lesnis ir jau įprastas visur ryš-

kiau minėti penkiasdešimtmetis 
buvo praleistas te jokių ypatin
gų pertempimų, beveik visai ty
lomis, palyginus su tuo, kas ten 
dabar daroma. Ir atsakymas 
labai jau aiškus. Šešiasdešimt
mečio iškilmes išprovokavo lais
voji lietuvių spauda Vakaruose, 
kurioje pastaruoju metu buvo 
apsčiai paberta kontraversinių 
nėriškųjų temų. Okupantas ir 
jam tarnaujantieji, pasirodo, 
yra skaudžiai jautrūs kai kurių 
čionykštėje spaudoje rašiusių 
mėginimui poetę “nutarybin- 
ti”. šešiasdešimtmečio minėji
mų sriautą, matyt, tiesiogiai 
bus išprovokavusi prel. M. Kru
pavičiaus užuomina, kad poka
rio metais rašytoja, girdi, bol
ševikų buvo lyg ir pamiršta, 
bent jau nebuvo keliama į ne
lygstamas aukštybes, šešiasde
šimtmečio minėjimų tvanas da
bar ten ir yra dirbtinai išpūs
tas atsakas: štai, matykite, 
kaip mes savo, ir niekieno kito, 
poetę gerbiame.

Gi visa tai mums tik rodo, 
kiek okupantas skiria dėmesio 
tam, kas rašoma laisvojo pasau
lio lietuvių spaudoje, kai, bol
ševikiniu terminu tariant, “at
kirčiui” organizuoti reikėjo 
įtempti net valstybines ir parti
nes jėgas, dirbtinai pučiant 
šiaip jau niekieno neįprastą pa
brėžtinai minėti šešiasdešimtą 
gimtadienį.

Kiršietis

Aleksis Rannit

Vienai lietuvaitei

Kiek matyti — pušys sniego kepurėm. 
Balto šarmo šukos — blakstienai 
Ryto akys žemėn žvalgosi snaigėm. 
Greit išvėtyt sniegą debesys baigė, 
Visą sniegą, skirtą šiai dienai.

Tavo akys kaupia tau gėlą.
Kiek matyti — pušys sniego kepurėm. 
Tau mintis ir jausmą visą užbūrė 
Ilgesys, kur siaučia tau sieloj.

Paukštės, mintys plaukia tau, skrieja 
Ten, kur girios ošia pasaką šventą, 
Ten, kur lipdo dangų, jūrą ir krantą 
Kopų smiltynai geltonieji.

Tu didžiais didžiuojies karaliais, 
Apie juos ten šnera Nemuno vilnys.
Veide Tavo liūdi gedulas Vilniaus 
Ir dėl jo tau širdį nū gelia.

Tavo žemės dainiai tau viskas, 
Dar Čiurlionio drobių vizijos rasit 
Nūdien mano Tu taip nušveitei dvasią, 
Kaip tą langą saulėtas diskas.

Vergia ir mane liūdesys tas. 
Tiktai žodžiai mano menko metalo. 
Kartais Tallinas niūrus toks be galo. 
Suprantu, kad Tau jis įgrysta.

Tai, kas draugėn mus abu sieja — 
Tai tiesos varpų gaudimas snieguotas; 
Kas tiktai norės tiesos eit ieškotų — 
Juos girdės prieš bet kurį vėją.

Džiaugtis ar liūdėti vis viena. 
Eisim mudu ten, kur šaukia laukimas. 
Juokias šypso rytas snieko akim mum, 
Balto šarmo šukom, blakstienais.

Vertė L. G.

Aleksis Rannit, estų poetas, meno istorikas 
ir kritikas, kurio kūryba, straipsniai bei 
kitokia veikla dažnu atveju artimai siejasi 
su lietuvių kultūriniu gyvenimu. Aleksis 
Ranit’as, plačiai bendradarbiaudamas vo
kiečių, prancūzų ir amerikiečių žurnaluos, 
yra gyvai suaktualinęs mūsų dailininko 
M. K. Čiurlionio, kaip pirmojo abstraktis- 
to, problemą, rašęs nemaža straipsnių lie
tuvių literatūros bei aplamai meno temo
mis. Šiemet Aleksiui Rannit’ui sukako 50 
metų amžiaus.

‘ SPAUDOS DRAUDIMO LAIKUS PRISIMENANT
Vincas Maciūnas

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Draudimas darosi nenaudingas valdžiai
Rusų valdžia vis labiau ėmė įsitikinti, 

kad, drausdama lietuvių spaudą ir nepajėg
iu dama jos sunaikinti ar kontroliuti savo cen

zūra, tik kenkia savo pačios interesams Lie
tuvoje. Tokios įpiųtys ne kartą buvo kelia
mos ir nagrinėjamos Maskvos ir Petrapilio 
rusų laikraščiuose, o taip pat įvairių parei
gūnų pranešimuose savo vyresnybei. Štai 
pvz. kelios ištraukos iš Vilniaus generalgu
bernatoriaus kunigaikščio Sviatopolk - Mirs- 
kio raporto, kurio vertimas buvo paskelb
tas “Varpe” (1903 Nr. 4/5; beje, “Varpe” 
rašoma: Maskolija, maskoliai, o ne Rusija, 
rusai):

“...pasirodžiusi XVI amžiuje lietuviška
• raštenybė savistoviai augo toj šalyj, kame 

gyvena daugiausia lietuvių. Maskolija, įgi
jusi tą šalį ii ėmusi ją valdyti, pilnai galėjo, 
laikydama lietuvių tautą savo globoje, ug
dyti ją, nekenkdama bendriems viešpatystės 
reikalams, ši gera proga ūmai pranyko, už
mynus spausdinti lietuviškas knygas lotyniš
kai - lietuviškomis raidėmis...

“Priderėjo, rodos, suprasti, jog raidės 
nepermaino kalbos ir negali, rašant lotyniš
komis raidėmis, sulenkinti lietuvių, o ra
šant maskoliškomis — sumaskolinti. Ak, 
tautiškas žmonių ypatybes parodo ne var
tojamos jų raidės, bet prigimtoji kalba.

“...spaudos uždraudimas įvyko kaip tik 
prasidėjus lietuvių rašliavai žymiai augti. 
Uždraudimas to ūgio nesustabdė. Anaiptol: 
lietuvių knygų antroj XIX amž. pusėj išėjo 
penkis kartus daugiau, kaip pirmoj to am- 

ąžiaus pusėj...
“Maskoliškos raidės neprigijo lietuvių 

rašliavoj, nors vyresnybė visokiais būdais 
stengės nubaidyti juos nuo lotyniškai - lie
tuviškų raidžių ir brukte bruko valdžios lie
tuviškus raštus, išleidžiamus maskoliškomis 
raidėmis. Tie valdžios raštai, pigių pigiau
siai pardavinėjami ir net dykai davinėjami, 
nesiplatino... O užsieniuose spausdintos kny
gos, nors brangiai įperkamos, su dideliu pa
vojumi gabenamos, kur pakliūk atiminėja
mos, platinos Šiaurvakarių krašte dešimti
mis tūkstančių, ir to platinimos nesuturėjo 
nei kalėjimai, nei baudimai pinigais...

“Uždraudimas lotyniškai - lietuviškų rai-
* džių galėjo išginti ir iš tiesų išginė lietuviš

ką spaudą iš Maskolijos, bet nestengė su-
*■ naikint jau įsigalėjusios tautiškos rašliavos...

“Negalima abejoti, jog leidus lotyniškai- 
lietuviškas raides, Maskolijoj kils šiapus sie
nos lietuvių rašliava, ši rašliava eis lenktyn 
su užsienine; ją galima prižiūrėti ir derinti 
su vyresnybės tikslais ir užmanymais.

“Tokia rašliava, cenzūros prižiūrima, o 
drauge ir maskolių mokyklos, tikrai pa
trauks lietuvius nuo vakarų j rytus. Bijotis 
atgyjant lietuviams kokio nors pavojaus 
maskolių viešpatystės reikalams visai nėra 
ko. Lietuviai netur nė istoriškos, nė kultū

riškos praeities. Taigi dėl to ateitis šios tau
tos, kuri nėra didelė, kuri priklauso mūsų 
viešpatystei, yra nutarta: sutirpti Maskoli
jos gyventojų minioj...

“Uždraudimas lotyniškai - lietuviškųjų 
raidžių ir įsigalėjimas užsieninės lietuviškos 
rašliavos neišpasakytai užkenkė viešpatystės 
reikalams, bet lietuviai tebėra dar visa šir
dimi atsidavę Maskolijai. Ar ir toliaus jie 
bus atsidavę, tai galutinai priderės nuo pa
čios vyresnybės. Idant jie būtų atsidavę, ži
noma, nereikia varžyti jų ūgio, bet leisti 
jiems gyventi, kaip to reikalauja visuome
nės gyvenimo įstatymai. Jeigu lietuvių spau
dos klausimas pasiliks vyresnybės permano
mas po senovei, tai aš tvirtai tikiu, jog il
gainiui visa tauta gali taip subrusti, kad pa
ti vyresnybė turės nemažai vargo.

“Be to, turiu dar pasakyti, kad šiuo lai
ku nė pati vyresnybė, nė vietinė valdžia ne
tur jokių įnagių kovoti su gabenamomis iš 
užsienių knygomis. Todėlei ši kova pasilie
ka be naudos ir tik erzina žmones...

“Mums reikia leisti lietuviams jųjų loty
niškai - lietuviškąsias raides dėl to, jog nė 
kokia galybė negal suturėti vis kaskart di
desnio lietuviškų knygų platinimos...

“O ką apie maskoliškas raides, tai, man 
rodos, dėl jų lietuviškai kalbai, kaipo kalbai, 
vis tiek: jos neįveikė sutrikdyti lietuviškos 
įašliavos, kuri augs kaip augusi, tik pasikė
lė iš Rytų — iš mūsų viešpatystės į Vaka
rus — į Prūsus, kurie, kaip ir Amerika, pri
stato mūsų lietuviams knygų, aplenkusių 
Maskolijos vyriausybės cenzūrą.

“Iš viso to, kas pasakyta, aš manau, jog 
ne tik jau atėjo laikas paliuosuoti lotyniškai- 
lietuviškas raides nuo visokių uždraudimų 
ir persekiojimų, bet būtinai reik tai padary
ti, leidus Maskolijoj spausdinti tomis raidė
mis lietuviškas knygas ir laikraščius, kokius 
tik kas nor”.

Kudirkos Naumiestis 1961 metais ir neprikišu oniybčs laikais pastatytas dr. Vincui Kudirkai 
paminklas (Iš Br. Kviklio “Mūsų Lietuvos” archyvo.)

Valdžia nusileidžia

Tokios oficialiųjų pareigūnų nuomonės 
veikė valdžios laikyseną draudžiamųjų lie
tuviškų spaudinių atžvilgiu. Jau pro pirštus 
buvo žiūrima į lietuviškas maldaknyges ar 
kitas vadinamo nekalto turinio knygas, o 
visas dėmesys kreipiamas į lietuviškų laik
raščių ir politinių atsišaukimų gaudymą ir 
persekiojimą, nes jų turinys ne kartą smar
kiai buvo nukreiptas prieš valdžią. Patys 
lietuviai tai gerai pastebėjo. Antai “Varpo” 
redakciniame straipsnyje “Motyvai leidimo 
lietuviškos spaudos” (1900 Nr. 11) buvo 
taip rašoma: “Yra visiems žinoma, kad po
licija neatiminėja nuo žmonių maldų ir kito
kių dvasiškų knygų. Paskutiniam laike taip
gi paliovė policija persekiojus nekaltos įtal
pos knygas, jau ji nesidžiaugia, radus tokias 
knygas ir tankiausiai jas palieka žmonėms 
pasiskaityti. Mūs prokurorai ir žandarai ir 
aukštesnioji jų valdžia sulig policijos depar
tamento ir senato palengvina tokiu būdu 
sau darbą. Dabar didelė dalis lietuviškų kny
gų randas ypatingam padėjime: tos knygos 
de jure yra užgintos, bet de facto jos nėra 
užgintos, ir kiekvienas, jas įgijęs kokiu nors 
būdu, gali sau ramiai jas laikyti ir skaityti”.

Tą pakitėjusią administracijos laikyseną 
ryškiai parodė leidimas 1900 m. išspausdinti 
lotyniškomis raidėmis atsišaukimą ryšium 
su Vilniaus lietuvių pastangomis, kad dvasi
nė vyresnybė jiems paskirtų Šv. Mikalojaus 
bažnyčią. “Varpo” korespondentas taip ra
šė: “Nesutikimai ir vaidai Vilniaus lietuvių 
su savo vyskupu zveravičium tapo pagalios 
patvirtintais išleistame neseniai Vilniuje at
sišaukime. Yra tai pranešimas p. Donato 
Malinaucko, kuriame patilpo paduotas lietu
vių prašymas Vilniaus vyskupui, jo atsaky
mas ir trumpas atsišaukimas paties prane
šėjo apie tą atsakymą. Visas tas pranešimas 
tapo atspaustas maskoliškai ir lietuviškai 
lietuviškomis raidėmis su daleidimu Vilniaus 
cenzūros. Tai pirmas nuo 65-tų metų at
spaustas lapelis lietuviškai ir daleidus jį. 
Kaip girdėti, cenzūra labai gailėjusį ir net 
norėjusi panaikinti tą lapelį, bet buvo jau 
pervėlu — jis iš spaustuvės buvo jau atim-

Skulptoriaus Vinco Grybo sukurtas dr. Vincui 
Kudirkai paminklas K. Naumiestyje.

tas ir išsiuntinėtas po Lietuvą” (Varpas, 
1900 Nr. 10 p. 118).

“Varpo” redakcija tą įvykį šiaip komen
tavo: “Nėra abejonės, kad Vilniaus cenzūra 
gerai žinojo apie uždraudimą lietuviškos 
spaudos, ji žinojo apie tą uždraudimą, kuris 
buvo įvestas ne vien administratyvišku bū
du, bet taipgi tapo ‘Aukščiausiai’ užtvirtin
tas... Tą apsiėjimą Vilniaus cenzūros mes 
laikome už apsireiškimą, turintį visuomeniš
ką pobūdį ir liudijantį apie naują dvasią po
litikoje, kuri, kaip matyti, krypsta į mūsų 
pusę’’ (Varpas, 1900 Nr. 11 p. 121).

Betgi cenzūros leidimas išspausdinti aną 
atsišaukimą dar nesudarė precedento. Ad
ministracija ir toliau tebevykdė lietuvių 
spaudos persekiojimą, nors ir nebetikėjo nei 
jo sėkmingumu, nei, kas buvo dar svarbiau, 
jo naudingumu rusų valdžios tikslams Lie
tuvoje. Juk nelengva buvo valdžiai viešai 
prisipažinti pralaimėjus kovą. Vis dėlto, kar
tą tai reikėjo padaryti. Ir taip 1904 balan
džio 24 (ar naujuoju stilium — gegužės 7) 
dieną buvo atšauktas lietuvių spaudos drau
dimas. Tai nebuvo koks valdžios malonės 
aktas, bet pralaimėtos kovos pripažinimas. 
Tai gerai matė lietuviai. Antai “Varpas” 
(1904 Nr. 6) ryšium su spaudos grąžinimu 
rašė: “Turėjo jau, rodosi, kiekvienam būti 
aišku ir suprantama, jog ne kokio gero 
rųums linkėdama ir ne iš geros širdies grą
žins valdžia mums spaudą. O ir sugrąžino 
juk ji, iš tikrųjų, spaudą mums tik dėl to, 
kad susisgribo, jog be jos ji daugiau nusto
ja, negu pelno, — sugrąžino, nes buvo jau 
prie to paties gyvenimo prispirta”.

Reikšmė tautai.

Apžvelgus spaudos draudimo laikus, dar 
tenka trumpai priminti, kokios įtakos jie 
bus turėję mūsų tautos gyvenimui. Visų pir

ma, labai aiški yra spaudos uždraudimo ža
la. Juk keturioms dešimtims ilgų metų su
stabdytas normalus mūsų raštijos augimas. 
Tiesa, ilgainiui atsirado daugiau lietuviškų 
knygų ir net laikraščių, bet visi jie buvo 
mažyčiai, nes taip vertė reikalas juos slap
tai gabenti pei sieną ir slaptai platinti. Jie, 
kad ir kėlė patriotinį sąmonę ir pasiprieši
nimo rusams nuotaikas, bet negalėjo plačiai 
ugdyti visuomenės kultūros. Be to, spaudos 
draudimas faktiškai išvirto ir kiekvieno or
ganizuoto lietuviško patriotinio darbo var
žymu; o pogrindžio darbas tinka kovai, bet
gi vėl — ne plačiam kultūros ugdymui.

Primintina tačiau ir tam tikra teigiama 
spaudos draudimo įtaka mūsų visuomenei. 
Kova dėl savosios spaudos buvo tas svar
bus tautinis uždavinys, kuris brandino mūsų 
visuomenę, ją vienijo ir ugdė iš jos sąmo
ningą tautą. Ir taip pvz. apie “Aušrą” buvo 
susispietęs dar labai nedidelis Lietuvos My
lėtojais pasivadinusių būrelis, o štai po po
ros dešimčių metų 1905 m. Vilniaus Seime, 
pareikalavusiame Lietuvai autonomijos, jau 
dalyvavo apie porą tūkstančių žmonių, ši
toje tautos brendimo eigoje draudžiamosios 
mūsų spaudos darbuotojų nuopelnas buvo 
itin svarbus.

Dar vienas dalykas iškeltinas. Ana ilga
metė kova dėl savo spaudos stiprino meilę 
ir pagarbą savai lietuviškai knygai. Į rašy
tojo darbą buvo žiūrima kaip į didžią ir 
svarbią tautinę pareigą.

Garbingos praeities prisiminimas ne tik 
kelia mūsų pasididžiavimą, bet drauge ir 
įpareigoja. Tad ir dabartinės sukakties mi
nėjimas tepaskatina mūsų meilę lietuviškai 
knygai, kuri jos yra dabar gal nemažiau 
reikalinga, kaip ir anais sunkiaisiais kovos 
dėl savojo rašto laikais.

(Pabaiga)

Šešupė prie Kudirkos Naumiesčio
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Žodžiai, atidarius Algimanto 
Kezio, SJ, nuotraukų paroda 
Jaunimo centre, Chicagoje

Tėvas Algimantas Kezys yra 
kontrastų specialistas — ne tik 
fotografijos mene, bet ir gyve
nime. Pabrėžiu: kontrastų, ne 
kontradikcijų. Visų pirma, jau 
savo asmeniu — kontrastas: ku
nigas ir fotografas.

Kontrastų nuolatos pasitaiko 
ir jo gyvenime. Štai leiskite man 
suminėti porą paskutiniųjų.

Prieš nedaugei metų kunigys
tėn šventimų proga tėvas Algi-

Išdaloma Nuotrauka Algimanto Kezio, SJ.
Iš parodos Jaunimo centre, Chicagoje

LIETUVIS DAILININKAS INDIJOJ
(Atkelta iš 1 psl.) 

rijai Rabindranato Tagorės vie
ną iš garsiausių kūrinių “Gitan- 
žali” lietuviškai. Šiai progai jis 
turėjo dar 1924 metais “Vai
vos” Kaune įsileistą, Karolio 
Vairo verstą R. Tagorės poezi
jos knygą “Gitanžali”.

“Tu padarei mane begalinį. 
Tokia yra tavo malonė.
Šį trapųjį indą tu pakartoti
nai ištuštini ir vėl pripildai jį 
naujos gyvybės.

Šį karklo vamzdelį tu neši per 
kalnus ir klonius ir groji juo 
amžinai vis naujas melodijas. 
Tavo begalinės dovanos atei
na pas mane tiktai ant tų ma
žyčių mano rankų...”
Pirmą ir, gal būt, jau nebe- 

pakartojamą kartą šio univer
siteto auditorija išgirdo Tago
rės sakinių skambesį lietuvių 
kalba. Klausytojai Luko inter
pretaciją palydėjo entuziastin
gais aplodismentais, žavėdamie
si lietuvių kalbos melodingumu. 
Retą įvykį paminėjo ir vietos 
spauda.

Vagabundas ir ritmiško stiliaus 
tapytojas

Praėjusią vasarą P. Lukas kar 
tu su naujais savo bičiuliais ke
liavo į šiaurę. Iš Kalkutos jis 
nukeliavo į Nepalą, į pačią Hi
malajų papėdę. Čia iš trijų ki
lometrų aukščio jis stebėjo Eve
restą, aukščiausią Himalajų kal
nyno ir visų pasaulio kalnų vir
šūnę. Jis gyveno primityvų kal
nų klajoklių gyvenimą, piešė ir, 
kaip jis rašo, “savo gyvenimo 
saulėlaidoje regiu naujus sau
lėtekius...”

Vagabundiškas gyvenimas In
dijoje, iš tikrųjų, atskleidė kaž- 

mantas ir aš gavome po foto 
aparatą. Mano foto aparatas — 
nepanaudotas — atsidūrė Lietu
voj. Gi tėvo Algimanto fotogra
fijos atsirado ne tik dvejose pa
rodose, ne tik keliose knygose, 
bet ir keliolikoj laikraščių bei 
žurnalų, net tokiam Chicago 
Daily News, ir pagaliau vos 
prieš kelias dienas pasirodžiu
siame Illinois valstybės foto
grafų reprezentaciniam katalo- 

ką nauja, ilgai nelytėta lietuvio 
dailininko dvasioje, žmogaus 
auklėto Milano meno mokyklo
je, ilgokai konservatyvaus, vė
liau simboliko, besirengusio 
plastiniam menui. Dabar jo in
diškos drobės stebina savo sub
tiliu, ramybės pripildytu kolo
ritu Jo spalvos artėja į foviz- 
mo išrastą principą: mesti į 
centrą spalvinę dėmę. Tačiau 
Lukas rėžiantį fovizmo principą 
neutralizuoja negriežtu centri
nės spalvinės dėmės akcentavi
mu. Jis paglemžia tą įspūdį pa
veikslo kitų spalvinių dėmių iš
dėstymu, tuo sukurdamas har
moniją be griežto akordo.

Jo drobės visad figūrinės. Pa
veikslo kompozicija dalinai pri
mena Paul Gauguino Okeanijos 
salų paveikslus. Tačiau Gaugui
no plakatiškumą Lukas užden
gia daugiau pritemdytų, lyg 
prigesintų spalvų tonacija. Lu
ko dabartinis egzotiškumas yra 
ne tame, kad lietuvis dailinin
kas piešia Indijoje, bet tame, 
kaip jis perteikia tą naujai su
rastą pasaulį, neiliustruodamas 
ja, bet stengdamasis pagauti iš 
detalių jo esmę. Studijuodamas 
meną universitete, kurį įkūrė 
R. Tagorė, kuris pradėjo pieš
ti (kas mažai kam žinoma) su
laukęs 70 metų amžiaus, Lukas, 
atrodo, imasi sekti tai, kas dar 
Tagorės buvo favorizuojama: 
“ritmišką stilių”. Paveikslas tu
ri pulsuoti ritmu, indiško gyve
nimo ritmu, ne europinio did
miesčio kakafonija. Luko pa
veiksluose, kuriuos teko matyti, 
buvo be galo įdomu stebėti, 
kaip jį paveikė nauji ieškojimai 
ir kiek jam pavyko išspręsti 
europietiškos kultūros palikimo 
sintezę su indiškų Elloros, Kai-

Bareljefiškoji Nuotrauka Algimanto Kezio, SJ.
Iš parodos Jaunimo centre, Chicagoje

ge galite pamatyti jo rinktinę 
fotografiją “Senas yra vanduo”, 
kuri yra išstatyta ir šioje paro
doje.

Kitas kontrastas: šios vasa
ros gale, tėvui Algimantui Ke- 
ziui išvykstant į New Yorką 
pastoraciniais tikslais, jo pra
šiau, tiesiog maldavau, paruoš
ti reportažą “Laiškams Lietu
viams” apie Pasaulinę parodą. 
Jis atsakė: “Dar nežinau. Gal 
kas ir išeis”. Ar kas išėjo, pa
čių šios parodos lankytojų pra
šau nuspręsti. Tėvas Algiman
tas Kezys atsivežė Chicagon ne 
reportažą, bet parodą apie pa
rodą.

Kontrastai dominuoja ne tik 
šio kunigo - fotografo gyveni
me, bet ir kūryboj. Kad ir šioj 
parodoj — čia daugumoj vaiz
duojami pasaulinės mugės lan
kytojai — žmonės... žmogiškuos 
kontrastuos.

Vaikas — didingas, virš kitų 
galvų fejerverko fone žavesio 
iškeltas. Žmonės — po techni
kos milžiniška letena, prislėg
ti, susigrūdę smėlio nykštukai... 
Žmonės — laukiantys, skuban
tys, išsisėmę... Žmonės minioj 
— ir nulis, ir begalybė...

lasos, Šivos menų palikimais, 
tebegyvais ir dabar indų dailė
je, nors turinčiais savo šaknis 
septintame ar aštuntame mūsų 
eros šimtmečiuose.

Visa ši, taip trumpai atpasa
kota, lietuvio dailininko odisė
ja turi taipgi savo nuosavą ko
loritą, tokį nepakartojamai 
spalvingą, kad gal kada nors 
vėliau tie nepastebėti greta mū
sų gyvenimo triukšmo dailinin
ko dvasios etapai — Venezue- 
los džiunglės, Himalajų kalnai, 
Kalkuta, Tagorės gimtinėje pa
ties rašytojo įkurto universite
to studijos — ras vietą kūriny, 
kuris turės būti toks pat impul
syvus, kaip mūsų dailininko ne
pasotinamas alkis įspūdžių, ieš
kojimų ir atradimų džiugesio...

WIDE WORLD TRAVEL, INC. 
9727 So. WESTERN AVENUE

TELEF.: BE 3-1104 — GA 2-0640
Amerikos pirmoji lietuvių kelionių agentūra, atstovaujanti visas 

aviacijos, laivų, geležinkelių ir busų linijas.

Sutvarkome visus kelionių reikalus be ekstra išlaidų. 
Parduodame tikietus į visus pasaulio kraštus.
Padedame atvežti Lietuvoje likusius gimines. 
Duodame patarimus įvairiais įvažiavimo klausimais.

VVALTER RASK - RASCIAUSKAS, Prezidentas

f'IDr'l IIT T \/ * RADIO (LIETUVIAI) 
UlnvUI I ■•V* Sav. DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mūsų 8PECIALYB®. VISU GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

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

ciirrent divldend on lnvestment bonus
4%% DIVIDENDU MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už 1 metų investavimo bonus mokoma 4 $4% dividendų kas pusmeti ir 

dar išmokame po 34 % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir Šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p.
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

Jųjų žvilgsniai — stebėtojų:! kybės ir luomas bent dalinai 
mįslingi, stebint; apatiški, iš! 
nuobodulio belaukiant, kai nė
ra ko stebėti; prisisotinę išei
nant.

Ir ta jausmų jėga... Smalsu
mo, kuris iš vienuolių seselių 
sukuria susigūžusių mergyčių 
porą... Ir ta galybė bebalsio ža
vesio, vaiko akis nudažiusio su
augusio gelme.

Ir visa tai užfiksuota šešėlių 
tamsioj paslapty ir jokių pa
slapčių nežinančioj šviesoj, fon
tanams žaidžiant, fejerverkams 
sprogstant, modernios architek
tūros kontūruose — tėvui Al
gimantui Keziui prieš mus iš 
naujo atkuriant New Yorko 
Pasaulinę parodą tema — “Ir 
tai sudaro pasaulį”.

Kęstutis Trimakas, SI.

• * •

Tėvas Alg. Kezys yra foto 
mėgėjas, kuriam yra svetimas 
profesionalų .jnėgėjiškumas. Jis 
yra mėgėjas par excellence. Ir 
tikrai reta palaima, jog aplin-

DAŽYMAS IR 
DEKORAVIMAS 

Vidaus h1 lauko darbai. 
ALGIMANTAS DIKINIS

Tel. 735-7.138
3613 W. 66th PI., Chicago, III.

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

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 Iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 ldl. AM Ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2418 
7159 So. Maplewood Avė.

Chicago 29, 1U. 

apsaugo A. Kezį nuo profesio
nalizmo ir komercializmo spąs
tų.

Foto aparatas išraiškos ir es
tetinio momento ieškančiai as
menybei ne visada yra klusnus 
įrankis. Elementarinę foto me
chaniką pažįstame kiekvienas, 
technikos ilgainiui galime iš
mokti, bet foto, aparatu reikšti 
savo išgyvenimą ir idėjas retas 
kuris mūsų gebame. Be intuici
jos, be meninės atrankos, kitaip 
tariant, be įgimto atpažintos ir 
puoselėjamos selektyvinės nuo

“Žiburių” Spaudos Bendrovės valdybai, 941 Dundas Street W., , 
Toronto 3, Ontario, Canada.

LIKVIDACIJA A

3207 S. HALSTED ST., TEL VI2-4226 
KRAUTUVE PRIKLAUSANTI LIETUVIŲ PRE
KYBOS NAMAMS GRUODŽIO MEN. 31 D., 
1964 M. UŽDAROMA. VISOS PREKES DO
VANOJAMOS UŽ FABRIKO KAINAS. PASKU
BĖKITE NUSIPIRKTI ŠVENTĖMS BALDUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAŠINAS UŽ 
PUSĘ KAINOS.

Svečių kambario lempos, staliukai ir paveik
slai ........................................................ tik $9.95

Kilimai 9x12 Nylono ar vilnos, įvairiausių
spalvų...................................................... $39-00

Svečių kamb. sofos, likviduojamos .... po $ 100.00 
3 dalių miegamieji su šlifuoto stiklo veid

rodžiu .................... . ...................... po$129.00
Trijų dalių sofos, Nylon .........................po $1 89.00
Rašomi stalai, knygom spintos................ po $29.00
Virimo porcelano pečiai...................  po $100-00
šaldytuvai....................... po $149.00
Virtuvėms 5 dalių Formika stalai................po $49.00

Viskas išparduodama, krautuvė uždaroma
šiais metais.

Beto eina didžiulis prekių išpardavimas ir Mar- 
quette Parko krautuvėje, 6211 South Westem Avė., 
Telefonas — PRospect 8 - 5875. Pasinaudokite.

KRAUTUVĖS ATIDARYTOS:
Pirmadienį ir ketvirtadienį .................... 9 iki 9:30 vai. vakaro
Kitom dienom.................................................... 9 iki 6 vai. vakaro
Sekmadienį — tik Marąuette Park krautuvė — 12 iki 5 valandos

jautos nėra jokio reikšminges
nio meno kūrinio.

Su antrąja Alg. Kezio paroda 
ne tik pasitvirtina jo brandu
mas mūsų tarpe, bet neeilinio 
kalibro talentą atpažįsta jame 
ir tie, kurie formuoja Ameri
kos skonį platesne ir gilesne 
prasme. A. Kezys, kaip fotogra
fas - estetas, atpažįstamas ir už 
mūsų emigracinės veiklos ri
bų, o tai, žinoma, kelia entu
ziazmą ir pasitikėjimą, nes taip 
įpratome savimi nebepasitikėti, 
jog svetimųjų uždėtasis OK ta
po mūsų kultūros termomet
ru.

Norint palinkėti Alg. Keziui 
i savo darbais ir toliau komuni- 
I kuoti tomis priemonėmis, kurios 
universaliai atpažįstamos, siek
ti savo kūrybinio žodžio, kuris 

j nesibaigia vien savo kiemu, 
' mums vis dėlto sunku nuslėpti 
sentimentą ir faktą, kad šiame 
kukliame Jaunimo centro “po
žemyje’’ nebe pirmas mūsų tau
tietis pradeda reikšmingą kelio
nę į platesnį kūrybos pasaulį. 
Ne vien išorinis pasisekimas te- 
neapleidžia Algimanto Kezio — 
foto menininko: telydi jį ir tas 
akstinas, be kurio jokia meni
nė tiesa neįmanoma.

Algirdas Kurauskas

“Žiburių” spaustuvei reikalingi:
LINOTIPININKAS IR SPAUSTUVES DARBININKAS, 
mokus rlnkyklos ir spausdinimo — preso darbą. Yra ga
limybė mokytis linotipininko darbo. Rašyti —

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• RETENYBE — 75 metų 
politikas — Bronius K. Balutis. 
Lietuvos Respublikos nepapras
to pasiuntinio ir įgalioto minist
ro Didžiojoj Britanijoj amžiaus 
75 metų sukakties minėjime 
1955 m. kovo mėn. 14 d. New 
Yorke Vinco Rastenio pasaky
ta kalba. Išleido J. J. Bachunas, 
Tabor Farm, Sodus, Mich.

• SKAUTŲ AIDAS, 1964 m., 
lapkričio mėn., nr.ll.

• LIETUVIAI PASAULINĖ
JE PARODOJE N1EW YORKE *M* 
1964. Laikraštinio formato 28 
psl. nuotraukų albumas, kuria
me atsispindi reikšmingieji šios 
vasaros lietuviškieji įvykiai šio
je pasaulinėje parodoje: dainų 
ir tautinių šokių šventė ir kita. 
Parengė ir išleido Salomėja Nar- 
keliūnaitė. Leidinio kaina su 
persiuntimu $1.15 įsigyti gali
ma pas Salomėją Narkeliūnaitę, 
200 Highland Blvd; Apt. 3 C, 
Brooklyn, N. Y. 11207.

Savimeilė yra visiškai akla sau 
ir artimui, nes ji, kaip kiekviena 
patamsių aistra, yra akla savyje. 
Ji yra užsidarymas savo siaurume, 
menkystėje. Ji žmogų izoliuoja ir 
pagaliau palaidoja. Savimeilė — 
gyvųjų karstas.

T. Žiūraitis



DĖMESYS NAUJAM POEZIJOS 
ŽODŽIUI

Paskutiniuoju laikų vyresnių 
ir jaunesnių tarpe žymiai pagy
vėjo diskusijos lietuvių literatū
ros temomis. Kas smerkė, kas 
gynė, o susidomėjimas augo, ir 
gal tai neliko visiškai be įtakos 
Los Angeles meno mėgėjų nuta
rimui paties išgirsti vieną iš 
modernių jauno ir neornamen
tuoto žodžio augintinių — Al- 

„ gimantą Mackų.

Dažnam šio originalaus poe
to nebereikia plačiau pristaty
ti, bet daug kam jis bus naujas 
ir, kaip visi nauji dalykai, kiek 
bauginančiai nesuprantamas. Ta 
čiau čia neabejotinai jau praby
la mūsų jaunoji karta, praby
la kitaip išgyventais vaizdais, 
negu lig šiol iš poeto lūpų esa
me įpratę girdėti. Kaip ir dau
guma dalykų, kurįų dar nesu- 

* pratome, jo žodžiai ir traukia 
ir gąsdina, bet viB dėlto kiek
vienam menu besidominčiam tu
rėtų būti Ibrangi proga pačiam 
susipažinti su Mackaus žodžiu,

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

4

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupys'te 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 Wesf 63rd Street
i Chicago 29, Illinois

Tel. PR 8-8998

kuris nevilty, kančioje ir vizi
jose toks pilnas mūsų palikto
sios žemės.

. Kad jaunoji karta šitaip su
geba valdyti lietuvišką žodį, 
taip juo, lyg teptuku, piešti lais
vus savo dvasios pasaulius, yra 
ir nuostabu ir drauge padrąsi
nančiai džiugu. Ypač mūsų stu
dijuojantis jaunimas, kuris su
siduria su nauju vakarietišku 
poezijos žodžiu, yra kviečiamas 
išgirsti gyva savo kalba prabi
lusį dabarties poetą. Bet ne vien 
tik jaunimas, o ir visi lietuviai 
losangeliečiai yra kviečiami į 
literatūros vakarą gruodžio 
mėn. 5 dieną Tautinių namų 
salėje.

Literatūros vakarą pavyko 
prof. Marijai Gimbutienei pri
tariant, garsinti USLA lietuvių 
kalbos katedros vardu. Geres
nio užnugario, kreipiantis dau
gumoje į jaunesnius žiūrovus, 
negalima nė įsivaizduoti Poetui 
atvykti į Los Angeles iš Chica- 
gos kelionės išlaidas sudėjo apie 
15 rėmėjų.

Taip pat visai naują parodė
lę ta proga ruošia dailininkų 
Jurgio ir Julijos Šapkų šeima, 
abudu buvo Freiburgo mokyklos 
auklėtiniai, tad irgi dar jauni
mas. Poetas Algimantas Mac
kus, be savo paties poezijos 
skaitymo, literatūros vakare 
dar kalbės aplamai apie moder
niąją lietuvių poezijos raidą 
pastaraisiais laikais.

Dažnai einame į parengimus 
tik tam, kad juos palaikytume, 
šį kartą, tačiau, mums bus duo
ta naujų vilčių palaikymui min
ties, kad mūsų jaunas derlius 
gal ir nėra toks beviltiškai lie
sas. R. K. V.

ARTISTIC 
BEAUTY SALON 
2711 West 71st Street 

Telefonas HE 6-1098
Sav. VL. ANDRIJAUSKAS 

Čia pat galėsite pirkti aukštos 
rūšies kosmetikos priemones. 

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

iki 9 vai. vakaro.

Prisotins debesis
Dr. Wallace Howell yra pa

kviestas kai kurių Massachus- 
setts ir New Harnpshire vieto
vių, kur trūksta vandens ir yra 
mažai kritulių, prisotinti debe
sis, kad jie duotų daugiau van
dens. Dr. Howell sako, kad jis 
galįs pakelti debesų vandenin
gumą daugiau nei 20%. Jis pri
sotina debesis su sidabro - jo
do (silver Iodide) garais.

Dr. Wallace Howell Harvar
do universitete gavo bakalauro 
laipsnį, o magistro ir daktaro 
iš MIT.

Du kiemai automobiliams pastatyti 

veltui. Į vieną galima įvažiuoti iš 

Western Avė., o kitas užpakaly namo.

Vienišoji pakrantė Nuotrauka R. Kisieliaus

Luigi Pirandello "Henrikas IV" 
Chicagoje

Šiuo metu Chicagoje eina žy
maus praėjusio šimtmečio italų 
dramaturgo Luigi Pirandello 
vaidinimas “Henrikas IV’’. Vei
kalas vaizduoja daug ano am
žiaus filosofinių idėjų, įvilktų 
draminėn akcijon. Oia iškyla 
klausimai: kas yra gyvenimas 
ir kas fantazija, kas tikrovė ir 
kas vaidinimas, kas yra tik nu
duota ir kas išgyventa, kas yra 
protingumas tr kas kvailystė?

Pirandello drama yra labai 
komplikuota ir dėl savo sumai
šymą tikrovės su fantazija, is
torinės praeities su gyvenamą
ja tikrove, yra labai sunkiai pa
statoma. Tik žymaus aktoriaus 
Alvin Epštein pastangomis ši 
drama prakalba žiūrovui ir ati
dengia labai susipynusį sicilie
čio Pirandello pasaulį.

Veikalas rodo, kaip vienas

Sicilijos dramos trupės aktorius, 
vaidindamas Henriką ketvirtą
jį, žymųjį Vokietijos imperato
rių, kovojusį su popiežium, bū
na sužeistas, išprotėja ir visam 
gyvenimui pasilieka Henriku 
ketvirtuoju. Jo trupės draugai 
bando jį grąžinti realiam gyve
nimui tuo, nuo ko jis susirgo. 
Jie nori vėl inscenizuoti vaidi
nimą ir iš naujo išgyventi bu
vusį sukrėtimą. Bėt čia viskas 
ir susimaišo ir iškyla sunkus 
klausimas: kas yra pamišęs ir 
kas protingas? Autorius vedžio
ja šios dramos dalyvius po pai
nias tikrovės pažinimo proble
mas, palikdamas neišspręstus 
didžiuosius praėjusio šimtmečio 
filosofijos klausimus. Jei Sha- 
kespeare’ui savo laiku rūpėjo 
klausimas: būti ar nebūti, tai 
Pirandello’ui rūpi — ar jis gali

pažinti tiesą ar ne, ar tai, ką 
jis gyvena, yra realu ar ne.

Geros dramos mėgėjams šis 
pastatymas yra vertas dėmesio. 
Vaidinimai vyksta Harper teat
re, 5238 So. Harper nuo ant
radienio iki penktadienio 8:30 
vai. vak.; šeštadieniais 6:45 ir 
10:15 vai. vak.; sekmadieniais 
2:30 vai. po pietų ir 8:30 vai. 
vakaro. Bilietų kainos sekma
dieniais po pietų iki 2.50 dol., 
vakarais — kiek brangesnės.

V. Bgd.

Nėra didesnio skausmo už mei
lėje kilusį, nėra didesnės meilės 
už skausmuose subrendusią.

— Putinas

Senatvė geriau sugeba nelaimių 
išvengti, o jaunystė — jas pakelti.

— A Schopenhauer

Kad būtumei laimingas, kad bū
tumei išmintingas, svarbu mokėti 
pažaboti savo troškimus.

— Deshouliers

SIUNTINIUS Į LIETUVA 
IR MAISTU, TAIP PAT MĖSOS 
PRODUKTUS IŠ AMERIKOS 

IR EUROPOS SIUNČIA 
Licenzljuota lietuvių |mon6 regis

truota U.S. Depart. of Justlce 
COSMOS PARLĖKS EXPRESS 

Corp.
2608 W. 69th St ir 3212 So. 

Halsted St, Chicago, Iii. 
MARQUETTE GIFT PARCELS 

SERVICE 
2439 W. 69th St, Chicago, I1L 

WA 5-2737 ir CA 5-1864
DIDELIS PASIRINKIMAS me

džiagų ir visų kitų Lietuvoje pa
geidaujamų prekių PAPIGINTO
MIS KAINOMIS.

Akordeonai, siuvamos masinos, 
skalbimo masinai, automobiliai, 
motociklai. pianinai iŠ Europos 
ir Sov. Sąjungos sandSllų. 
Vedgjai: Edv. Ir Vyt. Žukauskai

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
3240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

^lllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllip.

TAUPIOS ATOSTOGOS
7 puikios dienos slaptingoj PUERTO RICO. Jeto tranB- 
portacija, viešbutis, maistas ir ekskursijos .. $286.00.

6 dienos LAS VEGAS — lėktuvo transportacija su 
šampanu, maistas ir ekskursijos........ .............. $188.00.

17 dienų kelionė į istorinę MEXIC0, buso transportaci- 
ja, viešbučiai, maistas ir įvairios ekskursijos $255.25.

10 dienų kelionė tropikinėse BAHAMA salose su “Tro- 
pic Rover’’ laivu ..................................................$175.00.

11 dienų kelionė į SAN FRANCISCO, LOS ANGE
LES ir LAS VEGAS Jeto transportacija ir viešbu
čiai ........................................................................ $258.00

Nemokamai patarnaujame visokių kelionių bilietais, pasais ir 
vizom.

Skambinkite dėl tisų transportacijos informacijų
pirmadienio iki penktadienio, 10 — 4 šeštadienį

SOCIETY TRAVEL, INC.
A. Ir V. KRIKŠTO LAIČIAI

162 North Statė St. Room 918

Chicago RA 6-1785
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STANDARD FEDERAl

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4192 ARCHEE AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60682 
Telef.: VIrginia 7-1141

TURTAS — $90,000,000 REZERVAI — $8,800,000

Už taupmenas mokame

PASKOLOS NAMAMS

dividendus kas 3 mėnesiai

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.

IUSTIN MACKIEVVICH Jr„
Prezidentas

V

AND LOAN 

ASSOCIATION

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!

KANDY HOURS
Monday.......... 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Tuesday .............9:00 A.M--4:00 P.M.
Wednesday .. Closed Ali Day
Thursday .... 9:00 A.M.-8;00 P.M.
Friday .............  9:00 A-M.-8:00 P.M.
Saturday .... 9:00 A.M.-12:30 P.M.

Marųuette Parke - - Amerikos Lietuvių Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36,

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 teikti 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams, 
ir siekiame visada būti stiprūs finansiškai. Chicago Savings

ILLINOIS GRovehill 6-7575

bendrovė per visus 40 savo gyvavimo metų visuomet yra iš
mokėjusi savo taupytojams pilną taupomą Bumą ir mokėjusi 
□e mažesnius, kaip 3% dividendus.

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

• Coiigi Romo I
• Manto Mar«*afe looa

• OvIotoBOt CK*
• loourod Fomly taringi
A ~ *   O.O—y • v w

• Al tyM* Imuromo
PrOO OO^n^n\jwIfy roatno fpaat a^g^RO^Oa^toa 
mnnHnfi

• Caah chort* ond poy aR famRy bRIt wlth our 
•podol monoy ardar chocliL No lorrioo nborgo 
ta mombort

• U. S. Postai S’omp M och Ino Sorria>
• Sol aad radoom U. S. Bond«
• Twa largo Goo parking lašo
• Drlvo-ln Window
• Sovo-by-MoM Kito
• Trovolon Chochi
• Sofa OogaoN loxoo



PLANUOJAMAS DRAMOS FESTIVALIS CHICAGOJE

teatralinę veiklą; 3) iškelti nau- 
I jus dramaturgus, režisierius, 
dailininkus, naujus artistų bei 

, sceną mylinčių veidus; 4) pa
kurstyti meilę teatrui; 5) su- 

I stiprinti ryšį tarp atskirų teat
ralinių grupių.

Šiame Chicagos susirinkime 
buvo apgailestauta, jog labai 
trūkstą lietuviškų dramos vei
kalų (dramų, komedijų ir vai
dinimų vaikams). Todėl nutar
ta kreiptis j visus dramatur
gus, kad jie turimus stalčiuose 
rankraščius siųstų iki 1965 m. 
vasario mėn. 1 d. Scenos dar
buotojų sąjungos pirm. S. Ado
maitienei, 6727 So. Campbell 
Avė., Chicago, III. 60629, arba 
tiesiog arčiau veikiančių teatrų 
režisieriams. Gauti veikalai bus 
pristatyti teatrų vadovams, ku
rie išsirinks tinkamus parodyti 
1965 metų lietuvių dramos fes-

Š. m. lapkričio mėn. 21 d. Šio planuojamo festivalio tiks 
Scenos darbuotojų sąjungos! lai: 1) užakcentuoti dramą, kaip 
Chicagoje pirm. S. Adomaitte-, vieną reikšmingiausių kultūros 
nės bute įvyko lietuvių teatro, apraiškų; 2) propaguoti mūsų 
vienetų atstovų suvažiavimas. 
Dalyvavo Clevelando “Vaidilos” 
teatro rež. P. Maželis su ponia, 
šio teatro adm. R. Zorska; Ha
miltono (Kanada) teatro rež.
M. Dauguvietytė - Kudobienė; 
Detroito teatro, vadovaujamo 
Mikšienės, atstovas A. Glad- 
kauskas ir Chicagos Scenos dar
buotojų sąjungos valdyba: S. 
Adomaitienė, A. Kėželienė, A. 
Dikinis, Pr. Beinoras ir Č. Ru- 
kuiža.

Susirinkusieji nutarė 1965 m. 
surengti dramos festivalį Chica
goje. Pastatymai vyks lapkričio 
mėn. šeštadieniais, spektakliuo
se parodant kiekvienos grupės 
visais atžvilgiais geriausiąjį vei
kalą. Žanras pasirenkamas lais
vai: drama, komedija ar spek
taklis vaikams.

Šiam sumanymui laiškais op
timistiškai pritarė Antanas Gus
taitis iš Bostono, V. Žukauskas 
iš New Yorko ir1 J. Raitys iš
Los Angeles scenos darbuotojų. | tivalyje.

• Donelaičio “Metų” insceni
zavimo aidas pasiekė ir Lietuvą. 
Prieš kiek laiko Scenos darbuo
tojų sąjungos Chicagoje įkūny
ti Donelaičio “Metų” spektak
liai, pasirodo, yra žinomi ir Lie
tuvoje. Gautomis iš ten žinio 
mis šio epo sceniniai pastaty
mai Chicagoje pavergtos Lietu
vos teatralų yra gyvai komen
tuojami. Tuo tarpu, baigiant 
šiuės jubiliejinius ir Donelaičio 
vardu pavadintus 1964 metus, 
čikagiečiams yra sudaroma dar 
viena ir paskutinė proga pama
tyti Donelaitį scenoje: “Metų” 
spektaklis Jaunimo centre bus 
pakartotas gruodžio mėn. 5 d. 
8 v. v. Clevelande spekt. XU.12.

• Vytauto Mačernid poezijos 
vakaras Chicagoje, minint 20 
metų sukaktį nuo poeto mirties. 
Ateitininkų meno draugija “Šat
rija”, kuri kitą sekmadienį 3 
vai. rengia “Draugo” redakci
jos patalpose religinės minties 
literatūrinę popietę, kun. Ylos 
naujo maldyno pristatymą ir 
dail. G. Zumbakienės parodos 
atidarymą, šiuos savo veiklos 
metus užbaigs šatrijiečio, poeto 
Vytauto Mačernio kūrybos va
karu gruodžio mėn. 27 d. taipgi 
“Draugo” redakcijos patalpose. 
Kazys Bradūnas šiame poeto 
mirties dvidešimtmečio minėji
me paseks Vytauto Mačernio 
kūrybos ir šatrijietiškos bičiu
lystės žemiškąjį kelią, jį pa
iliustruojant pačia Vytauto Ma
černio kūryba, kurią skaitys 
aktoriai Leonas Barauskas ir 
Kazys Veselka.

• Skoningos dail. A. Kuraus- 
ko kalėdinės atvirutės, išleistos 
šiemet “Terros”, yra tikrai mū
suose reto apipavidalinimo. At
virutės yra keturių motyvų, 
kiekviena trijų spalvų, tuos pa
čiuose motyvuose spalvas vėlgi 
įvairiai kaitaliojant. Už pirma
me plane plastiškai išrėžtų an
gelų ar madonų kyla balti kon
tūrai Vilniaus katedros, Šv. 
Onos bažnyčios, Šv. Jono baž
nyčios su universiteto kieiriu ir 
Kauno rotušės. Šios A. Kuraus- 
ko atvirutės yra tikrai menišku 
atžvilgiu vertinga dovana, ieš
kantiems nemeluoto grožio ir 
šiame, prieškalėdiniame, jų tva
ne.

• Lietuvis dailininkas prieš 
rusų planuotojus. Vilniaus mies
to išplanavimo konkursui, be 
lietuvių architektų, dar buvo pa
teikti Leningrado, Minsko ir Ry
gos architektų projektai. Ry
šium su konkursu savo pasta
bas bei kritiką spaudoje 
(“Komj. Tiesa", lapkr. 11, nr. 
223) paskelbė dailininkas, me
notyros mokslų kandidatas A. 
Savickas.

Jo nuomone, esą ypač svar
bu, kad architektai, planuoda
mi naują Vilniaus centrą, steng-

tusi ■pabrėžti Vilniaus reljefinį 
žavesį, mokėtų pasinaudoti se
nomis Vilniaus statytojų tradi
cijomis, sugebėjusioms per išti
sus amžius suformuoti turtingą 
ir labai patrauklų miesto vaiz
dą. O kokie rusų projektai? Sa
vicko nuomone, leningradiečiai 
Savo projekte nesugebėjo orga
niškai sujungti naują projek
tuojamą centrą su Vilniaus se
namiesčio dvasia. Jų miesto 
centras padarytas taip, jog jis 
tiktų visai eilei Sovietų Sąjun
gos ar Europos miestų. Geriau-, 
sias esąs vilniečių projektas — 
jie labai jautriai supratę seno
jo Vilniaus miesto tradicijas. 
Vilnius nesąs daugmilijoniniu 
miestu. Pagal Savicką, jis sa
vo, prigimtimi turėtų likti hu
manišku, jaukiui tapybišku 
miestu.

• Prof. Z. žemaičiui — 80 m. 
amž. Lapkričio 8 d. prof. Zig
mui Žemaičiui suėjo 80 m. am
žiaus. Gimęs 1884 m. Švenčio
nių apskr., Daktarių kaime, su
kaktuvininkas daugiau kaip 40 
veiklos metų buvo paskyręs 
aukštajai mokyklai. Studijavo 
Odesos fizikos - matematikos 
fakultete, ten 1909 m. gavęs 
pirmojo laipsnio diplomą. 1909 
m. grįžęs į Lietuvą Žemaitis li
gi I pas. karo dirbo Vilniaus 
mergaičių gimnazijoje, nuo 1915 
m. — lietuvių gimnazijoje Vo
roneže, nuo 1918 m. jis Šven
čionyse ir ten 1919 m. įsteigė 
lietuvių gimnaziją, buvo pir
muoju jos direktorium.

Lenkams Vilnių okupavus, 
prof. Žemaitis persikėlė į Kau
ną, kur jo ir kitų mokslo vyrų 
pastangomis buvo įsteigtas uni
versitetas. Žemaitis 18 metų

Z"

IMPORTUOTI LAIKRODŽIAI

AUKSINIAI PAPUOŠALAI

k.

miai pavėluotai — buvo suteik
tas nusipelniusio kultūros vei
kėjo garbės vardas. Iš tikrųjų 
Z. Žemaitis, ir 80 m. sulaukęs 
dirbąs Matematikos analizės ka
tedros vedėju Vilniaus universi
tete, pasižymėjo kaip mokslinin
kas, pedagogas :ei visuomenės 
veikėjas daugiausia nepr. Lietu
vos laikmečiu — 1918—194b m.

(E.)

Mūsų amžiuje ne tiek yra baisus 
atominės medžiagos skaldymas, 
kiek sielos skaldymas, kuriuo gra
sina žmogui kiekvienas totalitariz
mas

Ign. Solone

• STAINLESS

• ALUMINUM

NYL0N-V1NY1

RAUDONMED

PUŠŲ

SPALVOTO

Moteris su balta sukneleZita Sodeikienė

GARANTUOT1
VISI DARBAI

14 metų puikios 
darbuotiem

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu 

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto lki8:00 

valandos vakaro.

buvo gamtos - matematikos fa-1 įtrauktas) į Politinių ir moksli- 
kulteto dekanu. 1946—1948 m. 
jis buvo Vilniaus universiteto 
rektorium, katedros vedėju. Di
džiulis sukaktuvininko nuopel
nas, tai labai gausaus įvairių 
specialybių specialistų būrio pa
ruošimas. Z. Žemaičio mokiniais 
yra buvę beveik visi fizikos - 
matematikos fakulteto darbuo
tojai ir Mokslų akademijos fi
zikos - matematikos instituto 
bendradarbiai. Jo mokinių ra
sime ir kitose kultūros srityse. 
Prof. J. Kubilius, neseniai mi
ręs prof. K. Baršauskas ir kt. 
— taip pat Žemaičio mokiniai 
Sukaktuvininkas yra parašęs ei
lę mokslo knygų, daugiausia iš 
matematikos istorijos srities. 
Žemaitis laikomas “pažangiu” 
mokslininku ir prieš kelerius 
metus jis buvo įsitraukęs (ar

nių žinių d-jos (dabar “Žini
jos”) veiklą. A. Sovieto įsaku, 
už Žemaičio ilgametę veiklą, 
“vystant ir lietuvių socialistinę 
kultūrą” neseniai jam — žy-

PALANGA RESTAURANT
6918 So. Westem Avė. — GR 6-9758

4ADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

SS

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS L1TWINAS, Prez. 

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

teikiame nemokamai 
Raštine atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto lkl 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais lkl 8 vai. p. p.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

PINIGAI ĮNEŠTI

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo 

sąskaitas

AUKŠTOS KOKYBES DEIMANTAI

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

bmhaa ANTRAD. Ir PENKT.......................... 9 v. r. lkl B v. v.
VALAftDuSi PIRM. Ir KETV .......................... 9 v. r. lkl 8 v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. lai 12 v 4. Trečlad. uždaryta

9 v. r.

SUSTOKIT, APŽIŪREKIT — 
RASITE KAI KA NAUJO ŠVENČIŲ SEZONUI PAS

STEIN TEXTILE CO.

IRA MARKS, President

J F. 'Mk E •_ 1

100 S. Stote St.

Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pasi. . 
rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de- ' 
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių | 
ritimų: damasko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”. Jei jūs 
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim. I

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

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 1 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Si- i 
birą už žemas kainas! Gavom spec. medžiagų paltams kaip vy
rų, taip ir moterų: veliūro, činčilos, “needlepoint” ir kitų. I 

616 W. Roosevelt Rd., Chicago T, III., HA 7-3737 ’ 
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Sekm. uždaryta.

Nemokama rietą mašinoms už kampo į šiaurę.
•Jefferson SL. rihernin's aikštėje (

• -FOTOGRAFAS
ŽAVIOMS HUOTAKOMS

ŽIEMINIŲ 
LANGŲ 

IR DURŲ

PORTRAITS *• CANDIDS t
1213 S. MORGAN ST. YAnk 7-5353

PRASMINGIAUSIOS KALĖDINĖS DOVANOS!
Man.vland Books, Ine. yra pirmoji ir vienintelė pasaulyje lietuviu 
leidykla, kuri leidžia geriausius lietuvių rašytojų veikalus anglą 
kalba. Jos leidiniai palankiai vertinti JAV ir Anglijos spaudoje. 
Būkit lietuvių kūrybos ambasadoriai! Remkit leidyklos pastangas, 
pirkdami jos leidinius ir dovanodami savo draugams!

Pasinaudokit prieškalėdiniu papiginimu!

A-l MODERN HOME 
4516 S. Washtenaw Avė.

Nemok, apkainavimas tel.:

CL 4-4600

SELECTED LITHUANIAN SHORT STORI ES Buvo
(ryškiausi mūsų rašytojų kūriniai) $5.00

LITHUANIAN FOLK TALĖS $4.50
THE HERDSMAN AND THE LINDEN TREE

(Vinco Krėvės realistiniai apsakymai) $3.95
HOUSE UPON THE SAND

(Jurgio Gliaudos Time žurnalo išgirtas romanas) $3.95 
THE 'ORDEAL OF ASSAD PASHA, I. Šeiniaus satyra $2.00 
MEMOIRS OF A LITHUANIAN BRIDGE

(Prasmingi ir gražiausi V. Kudirkos kūriniai, 
labai vertingi tam, kuris mokosi anglų kalbos) $2.00 

LITHUANIAN QUARTET (Barono, Katiliškio, Lands
bergio ir Šeiniaus naujausi kūriniai) $4.95

Dabar
$4.00
$3.50

$3.00

$3.00
$1.00

$1.00

$4.00
Papiginimas galioja tik iki 1964 m. gruodžio mėn. 24 dienos.

Užsakymus su čekiu ar pašto perlaida siųskit šiuo adresu:

Manyland Books, Ine. Box 266, Wall St. Station, 
New York, N. Y. 10005

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA

S/nc/a/r]
V HEATING/ 
X jiT#
Super^iame 1

3605 Wesl 63rd St. POrtsmouth 7-8020

Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIU IŠTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara plrmad. Ir ketvir. 9—9 vai., antr., trefl., Ir šeštadieniais nuo

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 lkl 4:30 po pietų

................ .................. ......... . ~
NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikilaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų. > 
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 

AMERICAN BONDING COMPANT
AMERICCAN INDEMNITT COMPANT 

DUBUCJUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANT

FIREMAN’S INDEMNITT COMPANT 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANT 

MASSACHTTSETTS FIRE * MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE CO. 

PEARL ASSURANCE COMPANT
RELIANCE INSURANCE COMPANT 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANT 
WESTERN FIRE INSURANCE CO. 

WESTERN CASUALTT & SURETT CO. .
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrite-s

O'MALffl and McKAl. Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206
—............. ............ ......... ................. _ ■ ... ..................... #

Remkite tuos, kurie skelbiasi ilienr. Draudė.
T



NEJAUTRŪS? O GAL NET 
PERDAUG JAUTRŪS?

Amerikietis kritikas apie šio sezono Chicagos Lyric 
operos repertuarą

Kai mūsų spaudoje laiks nuo 
laiko tai prigęsta, tai vėl plyks- 
telėja monologai ir dialogai’, 
svarstą moralinę problemą lite
ratūroje ir aplamai mene, tai 
vienam kitam skaitytojui gali 
susidaryti vaizdas, kad tokio 
klausimo kėlimas yra tik lietu
viškojo konservatyvumo, gal 
net tam tikro kultūrinio tingu
mo ženklas, kad kituose, o ypač 
amerikiečiuose, problema nieka
da šitaip nepaklojama.

O tačiau vis dėlto... Tie patys 
iš šalies žiūrint, daug sau leidžią 
amerikiečiai, kartais, pasirodo, 
yra kur kas griežtesni už mus 
pačius net ir klasiškais virtusių 
veikalų atžvilgiu. Štai šios rū
šies gana nelaukta įvairenybė, 
liečianti pačias populiariausias 
pasaulio operas.

Chicagos “Sun-Times” ko- 
lumnistas Paul Molloy dažnokai 
primena, kad, prisidengiant kul
tūros šydu, labai daug morali
niai įtartinos medžiagos patei
kiama visuomenei. Jo bendra
darbis kritikas Robert March 
šia prasme peržvelgė šiemetinio 
Lyric operos sezono pastaty
mus.

Jam atrodo, kad beveik visi 
šių metų pastatymai toli gražu 
netiktų šeimyniniam pasigrožė
jimui. Beveik visose operose pil
na tokių dalykų, kurių nenorėtų 
tėvai rodyti savo vaikams.

Verdi opera “II Trovatore”, 
anot "Sun - Times” kritiko, yra 
pilna ištvirkimo, sadizmo ir 
keršto, kurioje brolis nužudo 
brolį , o herojė miršta lėtos 
agonijos mirtimi, išgelbstinčia 
ją iš dar blogesnio, tradicinio 
likimo. Visoje operoje negalima 
išgirsti nė viėhos moralinio pa
kilimo gaidos.

To paties . kompozitoriaus 
“Don Carlos” operoje hetojus 
išprotėja, geisdamas savo pa
motės, kurios vyras susinešęs 
su jos geriausia drauge.

Donizetti operoje “La Favo

ritą” prostitutė tiesiog išgari
nama. Tautos herojus paveikia
mas imt ją už žmoną, tuo pa
tenkindamas karaliaus norą at
sikeršyti.

Daugelis žino apie laisvai be
sielgiančią čigonę Carmen, ku
ri, besišvaistydama su toreado
rais, vagimis, kontrabandinin
kais ir žmogžudžiais, nuveda 
puikų, jauną kareivėlį į prarają.

Richard Strausso operoje 
“Ariadne auf Naxos” herojė 
meilužio atstumta, guodžiama 
neaiškių tipų, kurių vienas siū
lo jai, kaip peteliškei, skridimą 
nuo vieno meilužio prie kito ir 
t. t. Pagaliau atvyksta ištvirki
mo dievaitis Bachas, ir herojė 
apsvaigsta jo glėbyje.

Puccini “Tosca" apibrėžiama, 
kaip ištęsta geidimo ir krimina
lo agonija. Policijos vadas nu
žudomas, o egzekucija sudaro 
paskutinio akto viršūnę.

“La Boheme” operoje kom
pozitorius rodo tipišką prancū
zišką istoriją, kur palaidas gy
venimas pristatomas itin pa
traukliu, tuo pačiu pakirsdamas 
sveiko, šeimyninio gyvenimo 
pagrindus ir vertę.

Mozarto “Don Giovanni” ope
roje pasipila visa eilė niekšiškų 
epizodų: prievartavimas, žmog
žudystė, gundantis suvedžioji
mas. Čia garbinamas vienas 
šlykščiausių literatūroje perso
nažų, kuris operoje vaizduoja
mas narsiu, patraukliu heroju
mi.

Yra tik viena opera šio sezo
no Lyric pastatymuose, kuri 
tiktų visai šeimai — Rossinio 
"La Cenerentola” — Cinderella. 
Čia March ir užklausia: kodėl 
negalime turėti daugiau pana
šių, švarių operų, kaip ši pasta
roji, kurios moralinis tonas yra 
skaidriausias? a. n.

—o—

Proto grožis sukelia nusistebėji
mą, sielos grožis — pagarbą.

— Fonteneli

Jonas Strungys Senis ir mergaitė

NAUJI Ll
• Alė Rūta, GYVENIMO LA

ŠAI. Eilėraščiai. 1964 m. Rin
kinys 64 psl. Leidėjas nėra vi
siškai aiškus, matant tik “Prin- 
ted by NIDA PRESS, London, 
W. II” ir Nidos įprastinį ženk
lą, bet nerandant niekur Nidos 
knygose naudojamo leidinio nu
merio. Kaina taipgi nepažymė-

ŽIDINIAI
“Nidos” leidykla. Tačiau už išo
rinį rinkinio apipavidalinimą lei
dyklos pagirti negalėtume. Ne
žiūrint neblogo popieriaus, pras
tai sukomponuotas ir dar krei
vai viela prisegtas viršelis kny
gelei teikia tiesiog spaudos 
draudimo laikų išvaizdą.

• KNYGŲ LENTYNA, Lietu
vių bibliografinės tarnybos biu
letenis, 1964 m., sausio - kovo 
mėli., nr. 1. Nors ir pavėluotai, 
tačiau šitas, mūsų leidinių is
torijai taip labai reikšmingas 
leidinys vis dėlto išėjo, o būta 
jau gana rimto pavojaus jo ne
tekti. “Knygų Lentyna” atsiga
vo dėka savo skaitytojų Br. 
Kviklio ir A. Vadopalo pastan
gų. Pirmasis nedavė ramybes 
Bendruomenei, o antrasis sura
do mecenatą šiam numeriui ir 
dar kelis kitiems...

Šį numerį išelido savo lėšo
mis Vladas Vijeikis. Numeriai 
2 ir 3 parengti spaudai, o nr. 
4 išeis jau po Kalėdų.

Prenumerata 1964 m $2.50 
JAV-se ir Kanadoje, tik $1.50 
kituose kraštuose. Tiek pat ir 
1965 metams.

Prenumeratą siųsti čekiais ir 
pašto perlaidomis (money or
deri — Lithuanian Bibliogra- 
phical Service, 1132 N. Walnut 
St., Danville, Illinois 61833.

• LIETUVIŲ GYDYTOJI! 
BIULETENIS, 1964 m., spalio 
mėn., nr. 4 (14). Viršelyje ir 
pirmajame puslapyje užakcen
tuojama dr. V. Kudirkos asme
nybė, sektina ir dabarties jo 
profesijos kolegoms ryšium su 
75 metų nuo “Varpo” pasirody
mo ir 65 metų nuo dr. V. Ku
dirkos mirties sukaktimis. 
Leidinyje šalia apžvalginių lie
tuvių gydytojų veiklos aprašų 
talpinama ir keletas platesnio 
dėmesio vertų mediciniškos te
mos straipsnių, įdomių ne vien 
tik specialiai gydytojui ,bet ir 
kiekvienam, besirūpinančiam sa
vo sveikata ir norinčiam pasek
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ti šių dienų medicinos pažangą 
bei problemas.

•ŠALTINIS, 1964 m., spalio 
mėn., nr. 5 (18). Kuklus, bet 
simpatiškas tikybinės ir tauti
nės minties žurnaliukas, leidžia
mas Šv. Kazimiero sąjungos 
Anglijoje. Straipsniai neilgi, bet 
įvairūs ir lengvai skaitomi. Už- 
girtina redakcijos pastanga nuo
lat atspausdinti kaimynijoj gy
venančio poeto Vlado Šlaito 
naujausių eilėraščių. Ir Šį kar
tą literatūrinis “Šaltinio” svo
ris gula kaip tik ant Šlaito.

• STUDENTŲ GAIRES, 1961 
m. lapkričio mėn., nr. 43. Lie
tuvių studentų sąjungos JAV - 
Kanadoj leidinys. Redaktorius 
Rimantas Griškelis. Pastarasis 
numeris tiek techniškuoju savo 
sutvarkymu, tiek gražiai sugru
puota ir sumaniai atrinkta me
džiaga yra tiesiog naujai atsi
gavęs. Leidinys įdomus ne vien 
tik studentams, bet ir visiems, 
dar jaunos dvasios arba bent 
smalsiems sužinoti, kuo domi
si ir kaip kruta mūsų studen
tija.

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME SOIjLEZ/

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

RŪTA
MARŲUETTE PARKE 
6812 So. Western, PR 8-3493
Čia gausite lietuviškus valgius, pri

taikytus jūsų skoniui!

ta.
Skaitant šį Alės Rūtos rin

kinį, aiškėja, kad ji, lyginant 
su geriausiąją rašytojos proza, 
nėra poetė. Tad, manytume, gal 
būtų buvę net geriau šią, visa
pusiškai silpną poeziją atskiru 
rinkiniu viešai ir nerodyti. Alės 
Rūtos kūrybai šie “Gyvenimo 
lašai” nieko svaresnio nepride
da, o atvirkščiai, net pritemdo 
tokių, neabejotinai puikiai pa
vykusių “Trumpos dienos” ir 
“Kelio į kairę” romanų kūrėjos 
vardą.

Šiaip ar taip, prie rinkinio iš
leidimo pirštus yra prikišusi

SKIP'S Self Service

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

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

Chicago 29, Illinois

Atdara kasdien nuo 7 v. r. iki 8 v. v., o sekm. nuo 11 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro. J. ir K. Baltraanoniai, Sav.

Čia galite netik gerai Ir nebran
giai pavalgyti, bet atšvęsti krikš
tynas, vedybas, sukaktuves ir ki
tokias Jūsų šeimynines ar visuo
menines progas.

Elektriniai vėsinamas. Atvyldt į mūsų restoraną-iounge, kur 
valgių pasirinkimas įvairus, nebrangios kainos ir taip pat di
džiausias pasirinkimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. drau
gijos, klubai ir vienuolynų rėmėjų draugijos susirinkimams ir 
posėdžiams bankieto patalpomis naudojasi nemokamai. Telpa 
virš 300 asmenų. Kad būtumėt ižtikrinti dėl vietos, patelefo
nuokite 436-4622. Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. nakties.

FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

LIOUOR STORE
5515 SO. D AMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

NOVEMBEK-LAPRICIO 25, 27, 28 D. D.

POPULAR BRAND OF IMPORTED
FRENCH COGNAC Fifth $4.98

DUJARDIN V.S.O.P. 84 Proof
GERMAN BRANDY Ftfth $5.29

OOEUR DE FRANCE GRANDE FINE
CHAMPAGNE COGNAC Fifth $4 29

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

MTRAFIORE IMPORTED ASTI SPUMANTI
or Nebbiolo Spumanti Sparkling Wine Fifth $2-98

CHERRY MARMĖK or 
GRANO MARNIER LIQUEUR Fifth $6.49

MOET & C1IANDON IMI’ORTEI) 
Extra Dry French Champagne

LUANA Imported Coffee Liųueur
Fifth $3.98
Fifth $4.79

VANDERFLIP Imported Cherry
Dutch Raspberry or Black Currant Wiiie Fifth $-| 89 

LOVVENBRAU or VVURZBURGER BEER ~
Case of 24 — 12 oz. Throw Away Bottles 1 $7- 9 5

PARDAVĖJAI:
Fred Garaci

Leo Ciaranino
Edvvard McCarthy

Charles Kane

Parduodamas 4 durų SEDAN, pilnai įrengtas: Automatine trans
misija, radio, šildytuvas, Power steering, baltos padangos (White 
Wall Tires), mėlynas stiklas (Blue glass) priekiniam langui.

$2475i s o pilna kaina ....
Taksai priskaitomi atskirai.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N E L S 0 N 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUIV1ENT CO. 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimaa Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINY6IA

2443 WEST SSril STREET
Telef. PR 8-6833 PR 8-0834

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
Ir kitų papuošimų

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. CALIFORNIA________ Tel. LAfayettę 3-3572

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, DLL. .. TeL OLymplc 2-1003

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
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yvenimas
Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago, III., 60629 

Tel. 925-5988

REKOLEKCIJŲ MINTYS
D. AUG LENE

Elegantiškoji romo "boba" 
su persikais

“Nuteriota žemė, nes nėra jo
je nė vieno, kuris iš širdies mąs
tytų” — ta mintimi, išreikšta 
kažkurio rašytojo, prel. J. Bal
čiūnas pradėjo uždaras lietuvių 
moterų rekolekcijas lapkr. 7 d. 
vakare Cenacle vienuolyne, ma
žojoj koplytėlėj.

Tyla ir Dievo artumas
O “pasauliui pakeisti Dievas 

reikalauja tik pusvalandžio ty
los”. Visų tylos, visuotinos, pil
nos tylos ir nuoširdaus susimąs
tymo. Aišku, 37 moterys, suva
žiavusios vienuolynan iš Chica
gos ir priemiesčių, pasaulio ne
pakeitė. Jų gi pačių dvasinis 
pasaulis, per dvi tylos ir susi
kaupimo dienas, nuskaidrėjo ir 
nurimo.

Visų devynių ilgesnių ir trum
pesnių konferencijų tikslas bu
vo išryškinti Dievo artumą žmo
gui, pabrėžiant besąlyginį Dievo 
žmogaus sutapimą išganingoje 
mistinio Kristaus misterijoje.

Kuo skiriamės mes nuo Seno
jo įstatymo žydų, kurie Išgany
tojo ieškojo atskirose gentyse, 
kurių visų dėmesį sutelkdavo 
koks iškilesnis žmogus, o atėjus 
tikrajam Atpirkėjui, jo nepaži
no, atmetė ir pasmerkė, jį iš
niekino?

Kuo skiriamės nuo jų, jei Die
vo ieškome debesyse ir danguje, 
o žmogui užtrenkiame duris, jį 
paliekame vieną audrose ir šal
tyje, lyg jis nebūtų mūsų bro
lis?!.

Kristus yra nuolat tarp mū
sų. Daugiau. Jis gyvena kiek
viename iš mūsų. Vienuose jis 
yra pilnateisis šeimininkas, ger
biamas ir mylimas, kituose jis 
retai atsimenamas draugas, tre
čiuose, reikalui esant, panaudo
jamas tarnas. Esama žmonių, 
kuriuose Dievas yra lyg storu 
pelenų sluoksniu užgriuvusi ža
rija, užslopinta ir dūstanti. Bet 
ji yra. Ta žarija, kuri, nupūtus 
pelenus, gali įsiliepsnoti gaisru. 
Dievo ir žmogaus meilės gaisru.

Mūsų veikimas yra mūsų valioj
Panašios buvo ir tos 37 mo

terys, kurios, palikusios namų 
ruošą, vyrus ir vaikus, pašven
tė tas dvi dienas nupūsti pele
nus nuo savo Dievo. Dievą jaus
ti yra Dievo malonė, kuri daug 
pareina nuo žmogaus noro ir pa
stangų, bet Kristus malonėje 
esančiame žmoguje visada yra 
ir jo apvaizda apima viską, kur 
yra bent koks veikimas. Dievo 
veikimas kūriniuose yra dina
miškas. Mes veikiame, nes Die
vas yra mumyse. Kai sustojame 
veikę, nustojame egzistavę. Iš
silaikymas buvime yra nuolati
nis kūrimas. Mūsų valioje yra 
pakreipti mūsų veikimą į gerą 
ar blogą kelią. Čia glūdi žmo
gaus didybė. Suprasti ir pamilti 
gėrį, jį praktikuoti ir yra kiek
vieno žmogaus svarbiausias tiks
las. Gyventi tuo, kuo Dievas gy
vena, elgtis taip, kaip Kristus 
elgtųsi, tavo vietoje būdamas, 
yra tavo ir mano pareiga.

Atramos taškas ir artimo duona

Archimedas sakė: “Duokit 
man atramos tašką ir aš paju
dinsiu pasaulį”. Atramos tašką 
nešiojamės kiekvienas. Mumyse 
gyvena Kristus, šitos tiesos ne
reikia užmiršti savo visame gy
venime, savo elgesyje, savo san
tykiuose su žmonėmis, žodyje 
ir mintyse.

“Mažutėliai prašė duonos, bet 
niekas jiems jos nedavė”, — 

rauda pranašas Jeremijas. Mes 
nemokame įžvelgti aplinkui slan
kiojančio skurdo ir nepritek
liaus, nes sunkiai patikime, kad 
yra mirštančių iš bado. Misio
nierių ir labdarių šauksmas mū
sų nebejaudina, nes galvojame, 
kad visų dvasiškių amatas pra
šyti ir nepasitenkinti turimu. 
Tuo tarpu nuo mūsų stalo leng
vai gali būti skiriama dalis varg 
šams ir paramos reikalingiems. 
Ir taip atsitinka su žmonėmis, 
kurie palieka gyvojo vandens 
šaltinį ir išsikasa šulinius, ku
rie nelaiko vandens”. Žmogus 
dažnai atramos tašku ir tikslu 
pasirenka materialines gėrybes 
ir žemėje sutirpstančius daly
kus.

Bet kas šios žemės gyve
nime rūpinasi tik savimi, gy
venimo tikslo nepasiekia. Tik
rojo krikščionio gyvenimas — 
pakilti virš kasdieniškumo ir 
gyventi kitiems.

Nevalia užsisklęsti dvasinio 
egoizmo kiaute. Dievas baudžia 
tą, kuris jam duotą talentą už
kasa žemėje. Dalinamos dvasi
nės vertybės ne mažėja, bet au
ga, tad: “dalinkimės duona ir 
širdimi”. “Tegul kiekvienas 
duoda džiaugdamasis, nes links
mą davėją myli Dievas”.

Gyventi kitiems, save pamirš
tant, kartais net kančią pasirin
kus, yra kelias į tobulumą. Kan
čia pati savyje neturi gėrio. Į- 
prasminta ir paaukota kančia 
yra tampriausias vienybės ry
šys. Kentėdamas žmogus stovi 
arčiausiai Kristaus. “Visa galiu 
su Tuo, kuris mane stiprina”.

Malda ir džiaugsmas

Malda yra paprasčiausias vie
nybės aktas, paprasčiausias ir 
pagrindinis. Reikia melstis ir 
nepavargti, nes malda — sielos 
kvėpavimas. Kas nustoja mels
tis, nustoja kvėpuoti, o nusto
jęs kvėpuoti — miršta. Bet tas, 
kuris meldžiasi, turi gyventi su 
Dievu ir jį kitiems liudyti. Ne
tinkamas krikščionio elgesys už
muša Dievą tuose, kurie kritiš
kai jį stebi.

Džiaugsmas yra krikščionio 
žymė. Krikščionis turi būt džiu
gus ir giedras, nes meilė be 
džiaugsmo nėra pilna.

Tai dalis minčių, kuriomis gy
veno rekolektantės. Be to, jos 
daug meldėsi, mąstė, lankė švč. 
Sakramentą, ėjo kryžiaus kelius. 
Per šv. Mišias buvo atsakinėja
ma lietuviškai. Visas tas dvi die
nas tarp savęs nebuvo kalbama

A Tamošaitienė Mano vingiai (aliejus) 
Iš parodos lapkričio 26 - 29 d. Brooklyne, N.Y.

Bernadeta Piežaitė ir moti nos džiaugsmas Afrikoje...

LIETUVAITĖ ARABŲ
LIGONINĖJE AFRIKOJE

Švelnumas ir meilumas be žo
džių yra suprantamas visame 
pasaulyje. Tai tarptautinė kal
ba, prieinama visokiausio am
žiaus žmonėms. Ir šioje nuo
traukoje kūdikis ir jo motina 
puikiai supranta lietuvaitės ge
rumą ir pasiaukojimą, kai gai
lestingoji sesuo Bernadeta Pie
žaitė, 22 metų amž., laiko švel
niai kūdikį ligoninėje Sousse 
mieste, Tunizijoje. Bernadeta 
Piežaitė gyvena lietuviškame 
Marąuette Parke, Chicagoje, 
6100 So. Albany. Ji yra viena 
iš 21 savanorių gailestingųjų se
serų Taikos korpuse (Peace 
Corps.) šioje šiaurės Arfikos 
respublikoje. Ji yra duktė Sta
sio (Chicagos American dienraš
čio redaktoriaus) ir Onos Piežų 
Ji baigė Marijos Aukšt. mokyk- 
lr Chicagoje if St. Mary’s Scho- 
ol of Nursing Kankakee, III. Ji 
yra buv. gail. sesuo Illinois Re- 
search ligoninėje. Josios 2 metų 
savanoriškas darbas baigiasi 
1965 m. vasario mėn. Ji mėgs
ta savo darbą, ypač su mažais 
vaikais. Tunisijoje kartu su

(su mažom išimtim). Tyla pade
da artėti į Dievą.

Prel. J. Balčiūnas visą tarp 
konferencijų ir pamaldų laiką 
skyrė išpažinčių klausymui ir 
privatiems pokalbiams su reko
lekcijų dalyvėmis net ligi gilios 
vėlumos.

Reikia džiaugtis, kad uždaro
mis moterų rekolekcijomis susi
domėjimas auga. Visos dalyva
vusios yra nuoširdžiai dėkingos 
rekolekcijų vedėjui prel. J. Bal
čiūnui ir organizatorėms.

Kitą metą rekolekcijos mote
rims bus irgi lapkričio pradžio
je. Jau dabar galima registruo
tis pas Dr. J. Meškauskienę te
lef: PR 6-9801. 

Į

dviem Taikos korpuso savano
rėmis - amerikietėmis gailest. 
seserimis ji įvedė ligoninėje 
amerikiečių metodus ir pamokė 
vietines gailest. seseris švaros 
bei kitokių pažangesnių ameri
kiečių slaugymo metodų. a

Mirė žaislus gaminanti 
vienuolė

Motinėlė Bernadette McVeigh, 
88 m., Duchesne kolegijoje ži
noma kaip “žaislų gamintoja 
vienuolė”, mirė ‘šiomis dienomis 
Omahoje, Neb. Ji darė vaikams 
prikimštus žaislus. Ji net keletą 
kartų laimėjo visos tautos įver
tinimą bei pripažinimą paskuti
niaisiais metais už savo nepa
prastus sugebėjimus

Tamošaitienės kūrybos kelias
1 I

ILONA GRAŽYTE

fa y.

k. iV*

Ūkanos pėdsakai miško brūz
gyne, versmės išgraužtas ak
mens paviršius, apšarmojusių 
šakelių filigree, saulėtekio gijos 

; miško tankumyne — gamtos | 
nuolat besikeičiančių nuotaikų 
miniatiūros yra dail. A. Tamo
šaitienės kūrybos temos. Šios 
praeinančių sezonų žaismo nuo
trupos atkurtos impulsyviai, ne 
tam, kad žiūrovas jos lygintų 
su gamtos tikrove, bet tam, kad 
pajustų jų begalinį įvairumą ir 
subtilumą, šių gamtos nuotai
kų perdavimas pasižymi papras
tumu ir savitu meno tikrovės 
pajutimu, kurie daugiausiai pa
traukia žiūrovą. Paprastumu, 
nse menininkės žvilgsnis į gamtą 
nefalsifikuotas nei sentimenta
lumu nei perdaug įmantriomis 
stilistinėmis priemonėmis. Savi
tumu, nes kiekvienas yra išreikš 
tas A. Tamošaitienei charakte-

> ringu ir pastoviu braižu.

t
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Skyrybos Belgijoje

Pagal advokatų, teisėjų ir ve
dybų patarėjų išstudijuotą tei
sę, sakoma, kad belgų skyrybų 
eiga esanti pati geriausia visa
me pasauly. Belgų įstatymas 
priima skyrybas pagal abiejų 
pusių bendrą sutarimą, nei vie
nos pusės neapkaltinant nusi
kaltimu. Taičau pati procedūra 
nėra greita. Prieš suteikiant 
persiskyrimą, visi klausimai dėl 
alimentų ir vaiko globos turi 
būti sutvarkyti. Tada abi pu
sės turi kalbėtis su teisėju ket
vertą kartų be savo advokatų. 
Kiekviena proga teisėjas sten
giasi besiskyriančią porą sutai
kyti. šie keturi pasikalbėjimai 
tęsiasi vienerių metų laikotar
pyje kas trys mėnesiai. Jei ne
pasiekiama susitaikymo, duo
damos skyrybos. Ir tada nė 
viena pusė nėra kalta.
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LK&ŽT W
A. Tamošaitienė Kilimas

Iš parodos Brooklyne, N.Y.

Dail. A. Tamošaitienės techni
kai charakteringi vientisumas 
ir žaismingumas: Nėra bando
ma išryškinti kurią nors pa
veikslo dalį, bet per kontrasti
nes spalvas ir jų grupių jungi
nius perduoti nuolat besikeičian
čioj gamtoj pagautą momentą. 
Paveiksluose vingiuojantys juo
dų ar baltų linijų pluoštai duoda 
jiems lengvumą ir žaismingumą, 
ritmą sodriame spalvų tonų iš
siliejime.

Be pozos, be savęs egzaltavi- 
mo, be dirbtinio efekto ieškoji
mo — lyriškas, intymus ir sa
vitas — toks yra A. Tamošai
tienės kūrybos keilas.

(Iš Brooklyno, N. Y., 
parodos katalogo.)

Besiartinant Kalėdų šven
tėms, moterys galėtų papuošti 
savo švenčių stalą paįvairintais 
kepiniais.

Tiek sviestinis mielių pyra
gas, tiek sultingi iš dėžučių per
sikai yra aromatiškai iškvėpinti 
romu, ir visa tai sudaro skanų, 
elegantišką desertą.

1964 m. persikų derlius buvo 
taip gausus bei geras savo ko
kybe, kad dėžutėse perkami per
sikai yra kaip tik tos gerosios 
kokybės gaminiai.

Imti: 1 dėžutė (kenukė 1 sva
ro) supiaustyti persikai (peach 
slices), 1*4 puod. cukraus, drus
kos, arb. šaukšt. muškato 
riešuto (nutmeg), 2 valg. šaukš. 
citrinos sulčių, 4 puod. romo 
arba 1 valg. šaukšt. romo ekst
rakto, pridėjus 3 valg. šaukšt. 
vandens, 1 gabaliukas arba 1 
pokelis mielių, 4 puod. šilto 
vandens, 4 puod. lengvos grie
tinėlės, užvirintos ir atšaldytos, 
3 kiaušinių tyryniai, 1% puod. 
persijotų miltų, l/2 arb. šaukšt. 
sutarkuotos citrino žievės, 4 
puod sušildyto sviesto ir pla
kamosios grietinės (whipped 
cream).

Nuo persikų nusunkti syrupą; 
pridėti vandens, kad išeitų 1 
puodukas skysčio. Puode sumai
šyti su 1 puod. cukraus, dėl sko
nio truputį druskos, muškati- 
nio riešuto ir citrinos sulčių.

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMENIENE

Sužlugdytas klasinis 
žemčiūgas

Kažkas kažkur pakeliui pa
klydo. Sprendžiant iš visų da
vinių, filmas “The Outrage” tu
rėtų- būti didžiausias pasiseki
mas, deja... išėjo priešingai. 
“Rashomon”, kuris buvo paim
tas pagrindu minimam filmui, 
pradžioje buvo pasižymėjęs kla
sinis japonų filmas, o vėliau 
pasisekęs pastatymas Broadway 
scenoje. “The Outrage” filmo 
režisieriaus Martin Ritt pasku
tinysis filmas buvo išgirtasis 
“Hud”.

Tačiau jojo naujai atpasako
jamas “Rashomon”, perkeltas į 
Arizoną 19 šimt. pabaigoje, yra 
be abejonės grynas nepasiseki
mas. Nepakėlė filmo vertės nė 
atmintino “Hud” dar du daly
viai: vainikuota žvaigždė Paul 
Newman bei fotografas James 
Wong Howe. 1952 m. laimėju
sio “Oscarą” režisieriaus Akira 
Kurosawa klasinis žemčiūgas 
virto šį kartą paprastu pilku 
akmenėliu, ant kurio suklupo 
talentingasis režisierius Martin 
Ritt. Jis mėgino sumaišyti ir 
welt - schmerzą ir dramos veikė
jų intelektualinį pasireiškimą ir 
pajuokiamą samurai (japonų 
karininko) didvyriškumą iš “Ra
shomon”.

Taipgi filme įjungtas faktas, 
per amžius kerėjęs filosofus, 
kad nuotykio liudininkai gali 
atpasakoti nepaprastai skirtin
gas versijas, ką jie matė.

Filme pasakojama, kaip mek
sikiečių banditas brutaliai už
puola keliaujančius vyrą su 
žmona, jį pririša prie medžio, 
ją nuskriaudžia, o vėliau nužudo 
ir jos vyrą. Keturios visai prie
šingos versijos pasakojamos 
teisme, sugrįžtant į praeitį. 

Užvirinti, nuolat maišant, kol 
cukrus ištirps; pavirinti švel
niai 3 min. Atšaldyti iki drung
numo, užpilti ant persikų su ro
mu.

Uždengti; leisti pastovėti ma
žiausiai 2 valandas. Suminkštin
ti mieles šiltam vandeny. Bliūde 
sumaišyti grietinėlę, trynius, 4 
puod. cukraus ir >/2 arb. šaukšt. 
druskos. Pridėti mielių mišinį, 
miltus ir citrinos žieveles. Gerai 
plakti 2 minutes. Uždengti; te
pakyla šiltoje vietoje, kol dvi
gubai padidės (bent 14 vai. te- 
pastovi). Pridėti sviesto, gerai 
išplakti, kol viskas išsimaišys.

Sudėti į gerai išteptą indą 
(14 kvortos talpos apskritą 
indą su skyle vidury); vėl duo
ti pakilti, kol padvigubės (apie 
30 min.). Kepti 350° (vidutinio 4 
karštumo) krosnyje nuo 20 iki 
25 min. Inde šaldyti 5 min. (iš
keptą) ; tada apversti ir išvers
ti į lėkštę.

Nusunkti sirupą nuo persikų. 
Apipilti (apipurkšti) atsargiai 
šiltą pyragą, kad syrupas įsi
gertų į jį, tada vėl po truputį 
pridedant. Perdėti į stalan pa
duodamą lėkštę; pridėti persi
kų vidury ir apie pyrago kraš
tus. Uždengti; atšaldyti 1 vai. 
ar daugiau. Papuošti su išplak
ta grietinėle. Išeina maždaug 8 
asmenims. •

Paul Newman charakterizavo 
tikrai autentišką plėšiką, nors # 
vietomis jis sunkiai supranta
mas kalboje, lyg pamėgdžiojąs 
Marlon Brando.

Mūsų žymusis Laurence Har- 
vey — visados puikus aktorius, 
kaipo buvęs konfederatų pul
kininkas, ir gabioji aktorė Clai- 
ze Bloom — jo žmona, abu ne
įtikinantieji ir mediniai. Tai 
teksto ir režisūros klaidos. Ed- 
ward G. Robinson — 1870 m. 
ciniškas apgavikas, gerai pavy
kęs tipas, Howard Da Silva — 
liudininkas, neliudijęs teisme ir 
William Shatner — nusivylęs 
dvasiškis atrodo viso įvykio lie
ka kiek pralinksminti.

Juoda - balta fotografija yra* 
meniška ir didelis techniškas 
pliusas. Tik suaugusiems.

Naujas geros vilnos ženklas 
Rūpestingos bei praktiškos pirkė
jos, pasirinkdamos rūbą, ras šitą 
naują kokybės simbolį. Sukurtas 
Vilnos biuro, jis yra duodamas tik 
geros kokybės prekėms — pasau
lio geriausiai ir tikrai vilnai.

Šis vilnos ženklas kol kas tevar
tojamas tik ant vyrų ir moterų ge
riausių vilnonių rūbų, vėliau jis 
bus panaudotas ir plačiau.

Pirkėjos gali būti užtikrintos, 
kad šis ženklas (kairėje viršuj) 
yra lygus sidabro Sterlingo ženk
lui ar Underwriters Label ant elek- ♦ 
trinių gaminių.
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