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Trys Lietuvos istoriografijos tarpsniai

Pačioje tautos atgimimo pra
džioj kilo ir savos istorijos m n- 
tis. Juk jau dr. J. Basanavičius 
pirmą “Aušros” numerį papuo
šė sulotynintu graikų autoriaus 
motto; "Žmonės, nepažįstą is
torijos, yra visuomet vaikai”. 
Pats dr. J. Basanavičius sten
gėsi duoti tautinės istorijos pa
vyzdžius savo studijomis įvai
riais praeities klausimais. Jis 
ypač buvo atsidėjęs vad. trakiš
koms studijoms, kur stengėsi 
įrodyti, kad lietuviai senovėje 
gyveno prie Dunojaus ir buvo 
giminingi trakams. Nors jo teo
rija ir nesusilaukė mokslinio 
pripažinimo, tač'au daktaras ne
atsisakė jos ir iki mirties dirbo 
ją grįsdamas.

Tada Basanavičius buvo pir
mas aušrininkas, kuris davė 
kad ir nemokslinės, bet tautinės 
istoriografijos pavyzdį. Jis bent 
kiek prilygo dar prieš “Aušros” 
laikus tautinės istoriografijos 
kelius mynusiam S. Daukantui. 
Jo istorijos gražiai atitiko auš
rininkų dvasią ir todėl dvi jų 
— Lietuvos istorija ir Pasako
jimai apie veikalus lietuvių se
novėje, — lig šiol buvusios rank 
raščiuose, liko išspausdintos.

Daukanto ir Basanavičiaus 
keliais žengė nemaža istorikų 
aušrininkų, rašiusių straipsnius 
istorinėmis temomis. Jų tarpe 
išskirtinai minėtinas antras auš
rininkas, šalia J. Basanavičiaus, 
dr. J. Šliūpas.

Dr. J. Šliūpas priklauso auš
rininkų istorikų būriui ypač 
dviem veikalais: Lietuvių tau
ta senovėje ir šiandien, 2 t. 
1904, 1905 ir Gadynė šlėktos 
viešpatavimo Lietuvoje (1569— 
1795) 1909. Abu veikalai nėra 
originalūs kūriniai; Jie parašyti 
pagal ankstesnę literatūrą. Se
nesnei daliai žymi A. Kotzebue 
įtaka ir T. Narbuto, I. Kraševs
kio ir kitų autorių. Abiejose 
knygose centrinis dalykas yra 
tauta, veikianti ir kovojanti su 
užsienio ir vidaus priešais. Už- 

’ sienio priešai, žinoma, buvo Lie
tuvos kaimynai, o vidaus — Baž 
nyčia (katalikų) su sava hie
rarchija ir lenkiška bajorija. 
Antrame kūrinyje, Gadynė šlėk
tos viešpatavimo, ypač daug dė
mesio kreipiama tikybinėms ko
voms reformacijos metu. Čia 
stengiamasi įrodyti, kad tiky
binė neapykanta, labiausiai iš 
katalikų Bažnyčios pusės (jė
zuitų) buvo “viena iš didesnių 
priežasčių, kodėl Lenkija ir jos 
provincija Lietuva nupulti tu
rėjo”.

Gal geriausiai J. Šliūpo ir,

J. JAKŠTAS

aplamai, aušrininkų Lietuvos 
istoriografijos tikslus nusakė jo 
baigiamieji įvadiniai žodžiai prie 
Lietuviškojo Statuto, išleisto 
priedu prie Gadynė šlėktos vieš
patavimo Lietuvoje. Čia auto
rius byloja: “Eik-gi, knygele, 
į lietuvių surukusias grinteles 
ir meskie spindulį šviesos į tau
tos praeitį! Gal vienas ar kitas 
perskaitęs tave, labiau pamylės 
tėvynę, ir pradėjęs tyrinėti pra
eitį, atskleis tautieč’ams lapus 
pamokymo, kaip paž nę praeitį, 
galime išvengti kladų besiir- 
dami į nežinomą ateitį. O, kad 
toji ateitis lietuvių nuvargusiai 
tautai bent laimę, šviesą, lais
vę pagamintų”.

Kaip iš šios citatos matyti, 
istorijai skiriamas pragmatinis 
tikslas, tariant, ji turi būti tau
tiečių mokytoja; ji turi rodyti 
jiems kelius į šviesesnę ateitį. 
Panašus pragmatinis tikslas, ža
dinantis meilę savo tautos pra
eičiai žymus ir Maironio (Za
navyko) 
dovėlyje 
me 1891

Mūsų
prieš akis pragmatinius tikslus, 
nesidomėjo per daug moksliniais 
Lietuvos istorijos veikalais, sve
timų autorių, ypač lenkų, išleis
tais.

parašytais ne istorikų, bet lite
ratų. Tuo būdu pAsirodė lietu
viškame vertime kai kurie Lie
tuvos praeitį lietus'eji Kraševs
kio kūriniai. Iš lenkų jau kiek 
istorikų susidomėta K. Skirman 
taitės veikalais, ir jos Lietuvos 
istorijos vadovėlis (Pajautos 
slapyvardžiu), išverstas į mūsų 
kalbą, itin populiarus buvo iki 
pat Pirmo pasaulinio karo. Ne 
tiek mokslinis, kiek romantinis, 
pragmatinis Skirmantaitės vei
kalų turinys sudomino mūsų 
amžių sąvartos šviesuolius ir 
dėl to jie imti lietuvinti.

Aušrinė - pragmatinė Lietu
vos istoriografija tvėrė iki 
Pirmo pasaulinio karo, iki ne
priklausomos Lietuvos įsikūri
mo. Nepriklausomybės laikais 
nusigręžta nuo aušrininkų pra
dėtos istoriografijos ir užs'mo- 
ta eiti savaimingu, bet moksliš- 

(Nukelta į 2 psl.) Trakų Marija Lietuvių koplyčioje MashingtoneA. Elskus
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Lietuviškumas visuotinume

Šiame numery:
Lietuviškumas visuotinume. 
Lietuvos humanizmas ir renesan
sas tarybinėje istoriografijoje. 
Dail. Liudo Vilimo netekus. 
Vilniaus universiteto (kūrimas. 
Giesmės iš Lietuvos.
Intelektualai ir religija Vienoje. 
Žvilgsnis į amerikiečių literatūrų. 
Lietuviai kuriasi mėnulyje. 
Kultūrinė kronika.
Nauji leidiniai

trumpame istorijos va- 
(pirmą kartą išleista
me.
aušrininkai, turėdami

autorių davė dar lig šiol 
vertės nenustojusių Lie- 
istorijos veikalų. Vardai 
autorių, kaip šainochos,

Lenkai, turėję jau nuo 19 a. 
vidurio 2 universitetus ir moks
lo akademiją, galėjo prisiugdy- 
ti pakankamai mokslininkų, tar
pe jų ir istorikų. Jų istorikai 
jau pagal vakarietiškus tiksliai 
moksliškus metodus tyrinėjo 
savo tautos praeitį, neaplenkda
mi ir L’etuvos. Mat, jie laikė 
mūsų kraštą dėl žinomų istori
nių priežasčių Lenkijos moks
lo sritimi. Tada eilė žymių Len
kijos 
savo 
tuvos 
tokių
K. Stadnickio, S. Smolkos, A. 
Levickio, J. Latkovskio, A. Pro- 
chaskos glaudžiai siejasi su Lie
tuvos praeities tyrinėjimais. Ta
čiau jų veikalai nepatraukė per 
didelio mūsų aušrininkų dėme
sio ir jiems neparūpo bent vie
ną kitą jų sulietuvinti. Bet už 
tai mūsų "Aušros” laikų ar po- 
aušrio veikėjai susidomėjo len
kiškais taip pat ne tiek moks
liškais, kiek literariškais ir dau
giau pragmatiškais veikalais,

Skaudaus likimo prieangy
Dailininko Liudo Vilimo netekus

Niekada gal nebuvau taip gi
liai paveiktas juodomis linijo
mis ir plokštumomis baltame fo
ne išreikštos, “Likimo priean
gy” paties autoriaus pavadintos, 
simbolikos, kaip šiandien, kada 
ta simbolika pasidarė reali. Kur 
bebuvusios, mintys vis atgalios 
ir atgalios grįžta prie kūrinio, 
kurio ritmiškos linijos, gaiva
lingai besiveržiančios iš juodų 
plokštumų, išsako dramatinį 
kompozicijos turinį: paveikslo 
centre — mažas vaikas, ramiai 
besėdįs tartum gaublio pakraš
ty ir įsmeigęs akis į rankose 
laikomą knygą, kurios atskleis
tame lape įrėžta raidė V. Toji 
knyga sunki, labai sunki, ir vai
kas turi apglėbti ją savo ran
komis ir kojytėmis, kad nenu- 
slinktų jinai jam nuo kėl ų... Vai
ko figūra, ekspresyviai išreikš
ta juodame fone, yra tartum 
junginys tarp plikos žemės ma
sės ir už jos slenksčio atskleis
to dinamiško pasaulio su kolo
nų kapitebais, arkomis, laivais, 
veneciškais tiltais, pilimis ir 
dangų siekiančiais bokštais. Ki
toje gi pusėje — arka į nežino
mybę; arkos papėdėje — į kau
kolę panaši ilsisi žmogaus gal
va. Pro arką veda anga, šviesi 
anga.

ADOLFAS VALEŠKA

Skleidžiu Liudo kūrinius vie
ną po kito ir randu vis daugiau 
ir daugiau mistinių temų: “Mal
da”, "Procesija”, “Karalių Ka
ralius žemėje”, “Dievdirbys”, 
"Vilniaus Kalvarijos", "Partiza
no mirtis”, "Pieta”, “Paskuti
nis patarnavimas”... Gyvenime 
Liudas tačiau nebuvo toks liūd
nas. Atvirkščiai — j s pragied
rindavo sutiktą žmogų, o savo 
bičiuliams jis buvo optimizmo 
akstinu. Nesiskųsdavo jis savo 
rūpesčiais, nors žinojome, kad 
ir jis jų turi, gi pasiekti vit
rinų dekoravimo pirmaujančiai 
vietai šiame krašte reikėjo ne 
tik daug pastangų ir kieto dar
bo, bet ir ištvermės šalia įgim
to talento.

likdamas monumentalius dar
bus, pripažintus šios srities eks
pertų ir įamžintus meno žurna
luose.

Žvelgdami į Vilimo plastinio 
meno palikimą, randame kūrė
ją gaivalingą ir nesustingusį — 
jo ieškojimų duomenys nuo 
post-impresionizmo ir ekspresio 
nizmo iki abstrakto tendencijų, 
žingsnis po žingsnio atsispindi 
jo kūryboje.

Šalia profesinių 
nių įsipareigojimų, 
do brangaus laiko
kultūriniams darbams, palikda
mas neišdildomą atminimą ir 
pavyzdį. Lietuvių Dailės insti
tutas, šalia kitų, didžiuojasi tu
rėjęs Liudą savo narių tarpe.

Atsisveikinimas su dailinin
ku Vilimu yra skaudus ne tik
tai jo šeimai, bičiuliams ir kole
goms, bet ir visai lietuviškajai 
visuomenei.

bei sociali- 
Vilimas ra- 
ir lietuvių

Sunku mums būtų pilnai api
būdinti ir įvertinti Vilimą, kol 
nesame suruošę apžvalginės jo 
parodos. Matytieji jo darbai, 
tačiau liudija jį buvusį tikrai 
didelių gabumų kūrėją, kuris į 
savo idėjoms įkūnyti įstengė Į 
meistriškai pajungti visą eilęį 
plastinio meno (tapybos ir gra
fikos) technikų ir panaudoti 
netgi reljefines metal nes plokš
tes. Sugebėjo jis pasireikšti ir 
įvairiose meno šakose, prade
dant dramos veikalų dekoravi
mu, knygų iliustravimu, pėda- j 
voginu darbu, ir baigiant di- 
'’ž uin š;o krašto firmų vitrinų 
nuorimu kuris yra itin svar
bus ir atsakingas darbas, pla- 
č'ai reprezentuojams meno žur
naluose. Vitr nos paskirtis šian- 

en nebėra v:ską, ką parduo
tuvė tur'. parodyti, bet žiūro
vui suteikti estetinį pasigėrėji
mą Tok'as nareigas vvkdvti ga- 
V tikta’ patyręs ir kvalifikuotas 
men ninkas. Ir šioje meno šako-;

Su nedidelio procento išimti
mis esame katalikiška tauta. 
Ir šio, vieno iš būdingiausių 
mūsų tautos bruožų tik sąmo
ningai užsimerkus galima ne
pastebėti. Norim ar nenorim, 
per septynis šimtus metų ka
talikybė lietuviui yra virtusi 
ne vien religinio, bet ii- tautinio 
jo portreto s'palva. Ir tokia 
spalva, kuri labiausiai išsilai
kė, savo stiprumu padėdama 
ir kitoms spalvoms nenubluk
ti, kada įvairių okupacijų lai- 
kortapiais įsibrovėlių vis bū
davo mėginama šį portretą 
“restauruoti” savuoju stiliumi.

Žvelgiant į dabartinę mūsų 
tautos situaciją, maža būtų 
konkrečios naudos iš pagoniš
kosios, senosios lietuvių reli
gijos daugiau ar mažiau lite
ratūrinės apoteozės ir iš gin
čų- per vėlai ar per anksti ap- 
sikrikštijom, o gal ir visai to 
nereikėjo daryti? Netolimos 
praeities ir dabarties mūsų 
krašto istorinė raida akivaiz
džiai patvirtino ir patvirtina 
faktus, liudijančius, kiek lie
tuvio sieloje įsišaknijusi ka
talikybė padėjo ir padeda at
sispirti okupantų užmačioms 
lietuvių tautą fiziniai ir dvasi
niai luošinti ir pagaliau visai 
paguldyt karstan.

Likiminių įvykių griūtyse 
šita realybe tikėjo ir tiki ne 
vien tik šimtaprocentiniai ka
talikai, bet ir objektyviai gal- 
vojantieji liberalai, net kairio
jo mūsų visuomenės sparno 
akylesnieji protai. Sakysim, 
ir čia rašančiam paliko neiš
dildomą įspūdį mūsų didžiojo 
literatūros klasiko Vinco Krė
vės laikysena Vilniaus univer
sitete pirmojo bolševikmečio 
dienomis. Nepaslaptis, kad 
bent anuo dešimtmečiu Krėvė 
buvo laikomas tikru mūsų li
beralų šulu, gerokai palinku
siu kairėn. O tačiau tautai 
mirtino pavojaus akivaizdoje 
egzaminų ir kolokvijumų pro
gomis (tarp keturių akių) Krė
vė dažnam studentui ar stu- 
denfcii rasdavo progos vis pa
brėžti, kad katalikybė vieną

nėra ryškiausias pavyz- 
to katalikybės ir lietuvy- 
begalinės ištvermės lydi- 
atlaikančio tiesiog praga-

Dail. Liudas Vilimas draugų tarpe. Iš kairės į dešinę: A. Dargia, V. ie Vilimas iškilo ne tiktai ka’po 
Petravičius, T. Valius, L. Vilimas, J. Rakis A. Valeška ir P. Augius. talentingas dailininkas, bet ir 

kaip gabus organizatorius, pa-Nuotrauka daryta Lietuvių dailės instituto suvažiavime 1955 m. Toronte, 
Kanadoj. , Liudas Vilimas Likimo prieangy
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kartą Lietuvą jau išgelbėjo, 
kad ir šį kartą taip bus, kad 
jaunimas turi stiprybės sem
tis iš savo tėvų tikėjimo šal
tinių.

Krėvės viltis vėlesni įvykiai 
kone paraidžiui patvirtino. Ir 
Sibiro šachtose, ir ilgoje gink
luotoje kovoje, ir jau dešimt
mečius besitęsiančioje visoke
riopoje rezistencijoje kataliky
bės visuotinumas ir jos lietu
viškųjų tradicijų įsišaknijimas 
tautoje yra pats stipriausias 
pylimas prieš komunistinį ir 
rusiškąjį tvaną žmonių širdy
se ir viešajame gyvenime. O 
Sibiro lietuvaičių maldaknygė 
argi 
dys 
bės 
nio,
rišką spaudimą.

Į šį lietuviškąjį visuotinos 
Bažnyčios bruožą ir krypsta 
mūsų — laisvojo pasaulio lie
tuvių akys, kai renkamės Ši
luvos koplyčios dedikacijon ir 
religinin kongresan Amerikos 
Jungtinių Valstybių sostinėje. 
Fakto akivaizdoje vargu ar 
būtų prasminga ginčytis; rei
kėjo ar nereikėjo tiek pinigo 
aukoti koplyčios įrengimui? 
tokiu ar kitokiu vardu buvo 
būtina koplyčią pavadinti? ši
tie ar anie paskaitininkai ar 
menininkai koplyčiai ir kon
gresui buvo reikalingi? Neeili
nės iškilmės proga džiugina 
jau ir ta mintis, kad lietuviš
koji koplyčia amžiais šio kraš
to sostinėje kalbės už lietuvių 
religinį ir tautinį reikalą, ka
da mes visi (ir aukojusieji ir 
neaukojusieji) būsime seniai 
nutilę ir dulkėmis pavirtę.

Žinoma, iškilmių džiaugsmas 
niekam neatima ir neatims tei
sės koplyčią vienaip ar kitaip 
vertinti meniniu požiūriu ar 
patį kongresą, jo paruošą ir 
jo eigą ne tik giriančiai, bet 
ir kritiškai aptarti, Bet tai jau 
kita tema ir kita plotmė.

Šį kartą dar norime tik su
minėti gana įdomų reiškinį, 
kaip koplyčios įrengimui au
kų telkimas lyg ir atgaivino 
senąją mūsų išeivių kartą 
naujam lietuviškajam žygiui. 
Senieji lietuviškos veiklos ve
teranai pastaraisiais metais 
ėmė jaustis lyg ir lietuvybei 
nereikalingi, kai daug kur ir 
daug kas buvo perimta naujo
sios ateivių - tremtinių kar
tos. Tačiau "senoji gvardija” 
pasirodė dar labai gyva, kai 
reikėjo didelio svorio ir dide
lės jėgos amžinesniam lietuviš
ko reikalo įkūnijimui. Garbin
goji lietuviškos veiklos senųjų 
veteranų karta savo pinigine 
auka buvo vienas iš lemtin
giausių veiksnių paminklinės 
lietuvių koplyčios 
Washingtone. O jei 
lyčios idėja, vargu 
resniųjų suaukotos
tų kur nors kitur lietuviškam 
reikalui ir benubyrėjusios. Gi 
dabar, kai vienų pin’g nės au
kos, o kitų kultūrinis patyri
mas ir kūrybingumas buvo 
suvesti draugėn, galime bend
rai džiaugtis tuo, kas liudija 
stiprų mūsų lietuviškąjį su
brendimą katalikybės visuoti
nume. k. br.

įrengimui 
ne ši kop- 
ar tos vy- 
sumos bū-
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titute prie Mokslų akademijos, 
gerai valdžios aprūpinti, varo 
intensyvų mokslo darbą, žino
ma, pagal partijos nubrėžtą li
niją. Iš didesnių darbų minėtini 
L’etuvos TSR istorijos šalt niai, 
3 t„ ir kolektyvinė Lietuvos is
torija, 3 t. (redaguota J. Žiugž
dos ir kitų). Per daug reikėtų 
vietos suminėti daugybei dar
bų, išleisti, atskirom s knygo
mis ar paskelbtų įvairiuose lei
diniuose ir žurnaluose.

Savaimingas tarybinės Lie
tuvos istoriografijos pavyzdys 
yra J. Jurginio “Renesansas ir 
humanizmas Lietuvoje” (išleis 
tas 1965).

(Atkelta iš 1 psl.)

ku keliu. Kreipta daug dėmesio 
į šaltinius ir pagal juos steng
tasi vaizduoti, kaip tautos gy
venimas vystėsi. Lietuvos isto
rijos ypač rusiškų šaltinių ty
rime daug nusipelnė istorikas
K. Jablonskis. Jo pagrindinis 
šaltinių rinkinys yra XVI a. 
Lietuvos inventoriai, išleisti 
1934 m., didžiausias iki šiol tos 
rūšies rinkinys. Pagal šaltinius 
jis parašė nemaža vertingų mo
nografijų.

Įvairiuose monografiniuose 
darbuose stengtasi vadovautis 
visiškai patikrintais šaltinių 
duomenimis. Tuo atžvilgiu pa
vyzdiniai yra 2 A. Janulaičio 
darbai: Ig. Danilavičius ir Už
nemunė po Prūsais. Kruopščiai, 
pagal šaltinius parašyta visa ei
lė disertacijų, mažų monografi
jų ir pora kolektyvinių veikalų: 
(apie Vytautą ir Jogailą). Gry
nai moksliški, šaltiniais pragrįs- 
ti straipsniai pripildė Praeities 
ir Senovės žurnalų puslapius. 
Žymus moksliškos tautiškos is
toriografijos palik mas iš Lie
tuvos nepriklausomybės laikų 
yra didelė kolektyvinė A. Šapo
kos redaguota Lietuvos istori
ja. Tos pačios rūšies yra ir dr. 
V. Daugirdaitės - Sruogienės di
delė Lietuvos istorija (nors jau 
JAV 1956 m. išleista).

Tenka pripažinti, kad per 
trumpą Lietuvos gyvenimo lai
ką nedaug padaryta Lietuvos 
istorijos mokslo srityje. Nesu
kurta kokių monumentalinių 
veikalų, kurie būtų vertingi anų 
laikų palikimai. Per trumpas bu
vo nepriklausomybės laikas sa
vai istorijai išvystyti ir nesu
skubta prisiugdyti istorikų.

Lietuva, virtusi tarybine res
publika, gavo trečią istoriogra
finį pobūdį — marksistinį. Šiai 
krypčiai Lietuvos istorija jau 
nėra tautos vieneto istorija, 
kaip buvo pirmuose dviejuose 
tarpsniuose. Marksizmui istori
nio proceso pagrindas yra kla
sių kova, vykusi per visą isto
riją, išskyrus pirmykščią bend
ruomenę ar bendruomenes. Lie
tuvos istorjoje, kuri pagal 
marksistinę klasifikac ją beveik 
visa priklauso feodaliniam laik
mečiui, visuomeninė raida vy
kusi dviejų klasių, —■ valdan
čiųjų feodalų ir jiems priklau
somų ir jų net engiamų bau
džiauninkų kovos ženkle. Tik 
pač’ais naujaisiais laikais, maž
daug nuo baudžiavos panaikini
mo, atsirado ir Lietuvoje kapi
talistinė visuomenė. Tad tarybi
niai istorikai naujausioje Lietu
vos istorijoje jau kalba apie 
kapitalistų — buržuazijos ir 
baudžiauninkų — proletarų prie 
šingumus.

Tarybinė istoriografija, pa- 
skirsčiusi mūsų visuomenę į dvi 
klases, įnešė į istoriją ir ver
tinimo matą: visa, kas ėjo iš 
feodalų - kapitalistų, bloga, prie 
šingai, kas iš baudžiauninkų - 
proletarų, gera.

Antras tarybinės istoriografi
jos principas yra vad. istorinis 
materializmas. Pagal jį istori
nio vyksmo pagrindas yra ma
terialinių gėrybių gamybiniai 
santykiai. Pagal juos susiklosto 
įvairūs visuomeniniai sambūriai, 
interesai ir tikslai. Ekonominės 
buities sąlygos rikiuoja žmonių 
galvoseną, jų idėjas, siekimus 
ir veiklos planus, o ne atvirkš
čiai.

Du trumpai paminėti mark
sistinės istoriografijos pagrindai 
labai ryškūs dabartinės L:etu- 
vos autorių darbuose. O jų dar
bai yra gausūs. Mūsų tarybiniai 
istorikai per šiuos 25 metus iš
leido kur kas daugiau veikalų 
nei nepriklausomos Lietuvos lai
kais. Tarybiniai istorikai, dau
giausiai susispietę Istorijos ins-
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Bendras veikalo apibūdinimas
Šios rūšies veikalai tarybinė

je istoriografijoje nėra įprasti. 
Joje iki š oi vyrauja socialinio, 
ekonominio ar polit-nio turinio 
kūriniai, kurie daugiau susiję 
su marksistiškai suprasta isto
rinio vyksmo “baze”, o ne su 
jo “antstatais”. Renesansas ir 
humanizmas, būdami, pagal va
karietiškos istoriografijos ter
minologiją, dvasiniais reiški- 
nia’s, jau priklauso marksisti- 
mam “antstatui”. Tačiau mūsų 
tarybinis istorikas J. Jurginis 
parašė apie juos monografiją, 
jo paties prisipažinimu prakal
boj, “L’etuvos TSR Mokslų aka
demijos Religijos ir ateizmo is
torijos komisijai pasiūlius”. Jau 
šis prisipažinimas lyg įtaigoja 
mintį, kad veikalas rašytas spe
cifiniam tikslui, susietam su 
ateizmu ir religija. Iš tikrųjų, 
autorius siek’a ateistinio ir an
tireliginio tikslo, kai jis visur 
pabrėžtinai kontrastuoja rene
sanso ir viduramž:ų laikus. Š uo 
atveju jis žengia tos senos švie
timo (autoriaus vadinamos švie
tėjiškos, Aufklaerung) epochos 
korifėjų pėdomis. Tada, maž
daug XVII—XVŲI a. sąvartos 
laikais, proto (reason) kulto 
metu, įsivyravo mint’s, kad vi
duramžiai buvo prietarų, tam
sybių, dvasinio paklydimo ir

lengvabūdiškumo amžiai, kur 
žmonės klaidžiojo nutolę nuo 
protingo gyvenimo kelio. Prie
žastis to didžiausio paklydimo 
buvusi Bažnyčia, tiesiog varu 
sukausčiusi žmonių protus ir 
įstūmusi juos į tamsybes. Di- 
dž’ausias šios minties pagrindė
jas buvo Voltaire’as su garsiu 
veikalu Essais sur les moeurs, 
kuriuo nutiesė švietimo istorio
grafijos pagrindus. Nuo jo ir įsi
galėjo neigiama paž ūra į vidur
amžius, gavusius pirmiausia nuo 
anglo E. Gibbono tamsiųjų am
žių pavadinimą'.

Tikru šviet mo laikų žmogu
mi, volterininku, pasirodo mū
sų laikų autorius, kai jis kalba: 
“Katalikų bažnyčia, vėzdu bei 
kalaviju varydama žmones į 
dievo karalystę, privedė pr e to, 
kas dabar pasakoma vienu žo
džiu — viduramžiai. Dievo ka
ralystės vardu buvo reikalauja
ma atsisakyti galvojimo, išsiža
dėti savęs, būti asketu ir slo
pinti žmog;škuosius jausmus” 
(9 psl.). Taip pasmerkęs vidur
amžius, mūsų anų senų švieti
mo laikų epigonas prieš juos 
stato humanizmo laikus ir rodo 
jų priešybę pirmiesiems. Jis kal
ba: “Prieš visa tai sukilo hu
manistai. Dievo karalystės var
du skelbtą mistinį progresą jie 
pripažino klaikiu regresu; vi
duramžių kultūrą pavadino bar
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barų — gotų kultūra ir ryžosi i 
atgaivinti antikinę kultūrą, baž
nyčios pasmerktą kaip stabmel- i 
dišką. Humanistai sukūrė pa- i 
saulietišką progresyvią pažiūrą 
į istoriją’’ (9 psl.).

Tamsiųjų, bažnytinės pašau- , 
lėžiūros pagrįstų viduramžių ir 
humanizmo bei renesanso prie
šybė yra vedamoji Jurginio kny
gutės idėja. Jai pagrįsti jis pa
sinaudoja labai garbingo rene
sanso istoriko, šveicaro J. 
Burckhardt’o autoritetu. Šio au
toriaus ve kalas “Kultur der 
Renaissance in Italien”, pirmą 
kartą pasirodęs 1860 m., didžiai 
paveikė istorijos mokslo atsto
vus ir davė naujam sąjūdžiui 
renesanso vardą. Jurginis visai 
teisingai pabrėžia (16 psl.) pa
grindinį Burckhardt’o iškeltą re
nesanso požymį, kuriuo jis at
skyrė jį nuo viduramžių, bū
tent, individualizmą. Burckhar- 
dt’ui, daugiau menininkui nei 
istorikui, individualizmas tiko 
įspūdingai ir patraukliai apra
šyti Italijos renesanso laikme- 
č’o veikėjus, politikus ir ypač 
menininkus ir jų kūrinius. Jis 
ėmė juos daugiau statiškai, lyg 
atskirus paveikslus, be jų tar
pusavio sąryšio ir nesiedamas 
per daug su laiko aplinkybėmis. 
Tuo keliu eidamas, Burckhar- 
dt’as sukūrė renesanso laikų 
vaizdą, skirtingą nuo viduram
žių. Bet Burckhardt’ui svetima 
buvo mintis kontrastuoti vidur
amžius ir renesansą, kaip darė 
švietėjai ir iš jų išsirutuliojusi 
marksistinė istor ografi ja.

Renesansas dabar, tiesa, pri
pažįstamas ypatingas laiko tarp 
snis Furopos istorijoje, tač au 
jis nelaikomas viduramžių prie
šybe. Įrodinėjama, kad naujo
viška, renesansiška kultūra jau 
dygusi 12 a. ir vienas žymus 
Amerikos med’evistas, Ch. H. 
Haskins (m. 1937), parašė ver
tingą veikalą: The Rena ssance 
in the Twelfth Century. O žy
mus europietis, olandas medie-1 
vistas, J. Huizinga (m. 
išleido didelio dėmes:o 
knygą — Viduramžių 
Autorius labai rimtai įrodinėja, 
kad XV a. bent Vakaruose vy
ravo perdėm viduramžiška ide
ologija. Šios rūšies istorikai, ku
rių čia tik du suminėjome, pagal 
Jurginį būtų “reakciniai impe
rializmo istorikai ir publicistai, 
kurie rašo su tikslu nuslėpti 
progresyvias renesanso puses” 
(17 psl.). Iš tikrųjų, šie istori
kai yra kur kas progresyvesni 
už marksistinius istorikus (ir 
už patį p. Jurginį), nes jie re
miasi naujaisiais istorijos moks
lo duomenimis ir nėra sustingę 
senosios šviečiamosios epochos 
sukurtose formose.

Jurginio veikalas, susidedąs 
iš daugybės nuotrupų ir nesu- 
vestas į griežtesnę sistemą, vis 
dėlto gali būti suskirstytas tri
mis dalimis: Vakarų renesan
sas, renesansas Lietuvoje ir re
formacija Lietuvoje.

Vakarų renesansas

Ši dalis yra įvadinė ir todėl 
žymiai trumpesnė nei likusios-

dvi. Visai teisus mūsų autorius, 
kai jis seka tradicija ir pirmiau
siai apžvelgia Italijos renesan
są. Jis visai te:singai pabrėžia 
miestų respublikų reikšmę re
nesanso kilmei, kaip samprotau
ja ir vakarietiški tyrinėtojai. 
Kreipimas dėmesys miestietiš
kai buržuazinei kultūrai, skir
tingai kiek nuo feodalinės dva
rų kultūros, kokia vyravo vi
duramžiais. Duodama apžvalga 
italų miestų prekybos plačiu vi
sos Europos mastu. Čia pat pa
liečiami ir kitų Europos kraštų 
miestai. Dėstymas peržengia už
sibrėžto turinio ribas.

Vargiai gali būti laikomas

f P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas. Protezistas 

Aparata!-Protezai. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kopom* 
(Arcb Su p portą) Ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III.

Tel. PRoejtect 6-5084
Vai. 9-4 ir 4-8. Šeštad 9.1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—13 vai. tr 7—9

Šeštadieniais 19—1 vai. Trečia- 
.. uždaryta Ligoniai priimami 
"Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. WAlbrook 5-6070

Vai.: 
vak. 
dieni 
susi tarus

T.

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOK 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. I.U 5-644*

Priima ligonius Dagai susitarime 
Jei neatsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofisas 3148 IVest 63rd Street 
lel. PRospect 8. II17 

Rezid.. 3241 West ntltli Place 
Tel.: REpublic 7-78«8

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos. Kasdien nuo 1 iki 3;
čladlenlale uždaryta Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai 

tre-

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 U’est 63rd Street 
Kampas 68-čIos ir California

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
1 Ofiso telef. 476-4012
, Rezid. tel. IVAIbrook 5-3048 

vertą 
ruduo. DR. C. K. BOBELIS

Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 

Ronte 25, Elgin, Illinois 
ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9.
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. tik 
Susitarus
Tel. ofiso HE 4-5758; rez. III 5.3225

DR. S. ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street

Valandos, pirmad.. antr., ketv. 2—9 
vai., penktad. 10 v. r. iki 9 v. vak. 

Šeštad. 10 v. r. Iki 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitarimą.
OfB. 735-4477; REZ. PR 8-5960

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

EMOCINES LIGOS
CRAIVFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą.

Tel.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterų lijfon 

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

tinkamas renesansui trumpas 
skyrelis apie “protinius ir poli
tinius maištus”. Jų netrūko per 
visus viduramžius ir naujesnius 
laikus ir jie nėra būdingi rene
sansui. Autorius ir neįspraudžia 
jų į chronologinius renesanso 
rėmus ir kalba apie asmenis 
(kaip pvz. apie Abeliarą), gy
venusius 11—12 a. Tie auto
riaus minimi maištai iš tikrųjų 
nėra jokie renesanso pažynrai. 
Daug vietos skiriama Italijos 
(iš dalies ir Europos) kultūros 
apžvalgai. Dėstymas gan padri
kas, sudurstytas iš įvairių nuo
trupų, nesuteiktas apie kokias 
vedamąs:as idėjas. Čia kalbama 
apie visokius mokslus, universi
tetus, meną, literatūrą. Vieto-

1989-1 tiu ’zail VlHT :w «nio

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija tr motoru ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-08 ir Campbell Avė. kampas) 
Vai: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

SešL 12—3 v. p. p. 
Trečiadieniais uždarjda.
Ofiso tel. PR 8-2220

Nantą — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K A A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2656 VVest 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 VV. 71st Street

Ofiso vai.: kasdien nuo 6 iki 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.; arba susi
tarus.
Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3.7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

8058 So. VVestern Avė. 
Chicago, III. 60620 

Valandos: t—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiad’enlus ui- 
daryta.
Oflso ir buto tel. OLympic 3-1381

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

Vai., kasdien 10-12 Ir 4.7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.
Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

5540 So. Pulaski Road 
Pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p.. 6—8
vai. vak. Šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero 
Kasdien t—3 vai. Ir 6—8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniai^ 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IK VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South IVestcrn Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. I*R 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGĄ S
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv. 6 — 8 vai., 
antrad. ir penktad. 1 — 4 

Prilminšja tik susitarus.
Ofiso HE 4.1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 7 Ist Street 

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

šešt. 9 v .r. — 2 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

• Vidaus ligos
10748 S. Michigan. Chicago 28, fil 

Telef. ofiso: pUIlmau 5.6766 
Namą: BEverls 8-3946

Priam. vai., antrad. — ketv. 8—( 
v. v.; šeštad. 1—3 V. p. p., Kitom 
<lUpnm uždaryta.

mis duodama gan būdingų vaiz
delių bei pastabų. Plačiau atpa
sakojamas Petrarkos ir Bočo 
gyvenimas ir jų kūryba. Ken
tas skyrelis, pavadintas “Lais
vės ir lygybės siekimas” (59 
psl.). Šioje vietoje autorius pa
leidžia į apyvartą marksistinės 
istoriograf’jos leksikoną ir kal
ba apie feodalų klasę, apie ka
pitalistinę visuomenę, apie bur
žuazinę pasaulėžiūrą, apie lais
vės ir lygybės idėjas ir net lin
kęs pr’leisti, kad renesanso epo
choje jau “beveik" buvęs šūkis 
“šalin luomus ir privilegijas”. 
Panašūs istorijos mokslo vardu 
daromi -švedžiojimai pakvimpa 
pig!a publicistika, kur autorius 

(Nukelta j 4 psl )

Tol. ofiso l’R 6-7800; Nantą 1125-7697

OR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGĄ* 

SPEC VIDAUS LIGOS 
5159 South Datnen A vena* 

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

Telef. 423 - 2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 8. Kedzie Avė.

'ai.: pirmad., antrad., ketvirtad. U 
tanktad. 8 v. r iki > T. Ti Treč. |y 

šešt I v, r. iki I v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIN ES LIGOM

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus Ugdhlną

VAL: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryto ir nuo 8-8 v. s. 
šeštad. nuo 3-4. Trečiadieniais lt 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akla ir pritaiko akiniu* 

keičia NtJklun ir rAtmi*
4455 8. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 1 v. p. p iki S s. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta, šeštadieniais 
luu 10 v. r. ‘kl 1 v. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PCSLES IB PROSTATOS 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71st St.

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietį1 
ketvirtad. nuo 6—8 žak. 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 S. Cicero. Oak Foreat, lU. 

Kabineto tel, 687-2020 
Namą tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą.

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

Ofiso tel. REllance 6-4410 
Rez. tel. GRortliill 8-0017

Valandos pirm. Ir ketv nuo 13 iki 
I v. p. p. Ir nuo 7- Iki 8 v. f.; antį 
Ir penkt. nuo 11 Iki 2 v. p. p. u 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI- 

Bendra praktika ir chirurgus 
Marąuvtte Parko oftsaa- 2<50 

71 Street. telefonas 925-8390 
Ree. tel. WA 5 3O9S. 

Valandos: 10- lt v Ir *—8 « va. 
šešt. 19 —13 v. ryte.

Kitas ofisas: 4044 South Asitlaiul 
Avė., tel. OL 4-2896 

Valandos: 2—6 v. popiet kasdien 
‘lekmadlenlals Ir trečiadieniai, 

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

i £NDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ 
LIGOS

Ofisas ir rez 2652 W 59tb St 
Tel. PRospect 8-1333'yf.sr vet c. „ n* *r*z

penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
v v BeAUid 4 < v popiet ii <lt«
laiku parai * u n i tarimą

Of. tel. He 4-2123. Nnmč GI 8-HI9S

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus. 
Vai. 2—4 p. p. ir 8—8 v. V. 

Treč. Ir šeštad. uždaryta.
Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
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imSKTliAIJU II! RELIGIJA
VIENOJE

JUOZAS TININIS

Religinė intelektualų veikla. 
Prof. O. A. Maueris (dvasiškis) 
yra vienas iš ryškiausių Vienos 
intelektualų. J s vadovauja la
bai moderniškai grafikos, tapy
bos ir skulptūros galerijai, ku
ri yra arti garsiosios Šv. Stepo
no katedros. Ten jis nuolat skai
to jva':rių sričių menninkams 
nepaprastai turiningas paskai
tas, ir klausytojų yra labai 
aukštai vertinamas. Be to, jis 
yra modernaus katalikų akade
mikų sambūrio galva. O jo sa
komas žodis būųa toks įdomus, 
kaip vok’ečių Romano Guardi- 
nio, kuris daugeliui lietuvių stu
dentų pažįstamas iš pokarinių 
laikų, praleistų Tuebinge.no uni
versitete.

Antras žymus Vienos katali
kų intelektualas yra premonst- 
ratiečių ordino vienuolis A. Wu- 
cherer, geras buvusio Karls 
Kirche Vienoje rektoriaus K. 
Kaniauskio pažįstamas. Spaudo
je ir paskaitomis jis veda sėk
mingą dialogą su ateistais, ar
gumentuotai griaudamas jų ide
ologijos silpnus pamatus.

Profesorius Daimas, gelmių 
psichologijos žinovas, parašęs 
iš savo srities daug knygų, sa
vo raštais daro daug įtakos Vie
nos marksistams, kurie per jį 
savo pasaulėžiūrą vis daugiau 
ir daugiau ima grįsti krikščio
niškos doktrinos principais. Vie
na jo knygų davė impulsą kar
dinolui Bea pasidaryti moder- 
niškesniu Vatikano susirinkime, 
sprendž:ant įvairias religines 
problemas. Prancūzų marksistas 
Gorody, jo paveiktas, yra iš
sireiškęs: “Jei mes nepasisavin- 
sim krikščionių skeliamos dok
trinos, tai mūsų marksistinė te
orija liks nebevaisinga ir sau
sa”.

Dideliu intelektualiniu veik
lumu pasižymi ir senyvas kata
likų intelektualas prof. A. 
Merki, išgarsėjęs juristas, ne
paprastas lietuvių gerbėjas. Ka
daise jis buvo H'tlerio ištremtas 
iš Vienos į Tuebingeną. Po karo 
Tuebįngeno universitete jis ėmė 
skaityti jurisprudencijos paskai
tas, ir jo klausytojų tarpe buvo 
ne vienas lietuvis te sininkas. 
Tarp kitko, jis yra labai susi
domėjęs P. Amerikoje gyvenan
čio profesoriaus Mačernio stu

dija, kritikuojančia egzistencia- 
l’st nę filosof ją.

Prof. dr. Ficker (šiuo metu 
gyvenantis Innsbrucke) labai 
pasitarnavo lietuviams tuo, kad 
austrų tarpe išpopuliarino Os
karą Milašių, kuris iki šol bu-1 
vo čia beve k nežinomas. Taip! 
pat jo nuopelnas, kad austrų 
noetas Traklis šiandien pripa- 
ž’ntas kaip naujo žodžio poezi- j 
joje miestras; j sai jį "atrado”, i

Praktinė aktyvistų veikla.
Prie katalikų bažnyč’ų V enoje 
yra sudaryti vadinamieji akty
vistų būreliai, kuriems papras
tai priklauso pas;šventusios lab
darybės darbams moterys. Kas 
mėnuo jos išnešioja į namus pa
rapijos la:kraštėlį (Pfarrblatt), 
nemokamai išdalindamos jį at
šalusiems katal kams ir visai 
nekatalikams, jei tokių pasitai
ko toje gatvėje, kurią aktyvis
tė aptarnauja. Išdalindamos 
laikraštėlį, jos užmezga paž ntis 
su šiais atšalėliais ir netikėliais, 
pamato, kad jų sielos tuščios, 
bet ištroškusios artimo meilės 
ir tiesos. Aktyvisčių pasišven
timas ir nuoširdumas dažną jų 
sužavi, ir jie pasidaro minkšti 
kaip vaškas, iš kurio skulpto
rius gali nulipdyti figūrų pagal 
savo turimą idėją. Jų veikios 
įtakoje atsiranda konvertitų, ki
ti grįžta prie prarasto tikėjimo. 
Joms pasitaiko rasti net ne- 
krkštytų vaikų, kurie per jas

Liudas Vilimai Paskutinis patarnavimas

A, Elskus Pažaislio Marija paminklinėje koplyčioj Washingtone
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pasidaro Bažnyčios nariais.
Viena tokia aktyvistė man 

papasakojo nuostabių atsitiki
mų iš šios savo veiklos. Paro
dyta jų meilė, gailestingumas 
ir savęs išsižadėjimas, nereika
laujant už savo darbą atlygini
mo, daro stebuklus ir atneša į 
nelaimingų žmonių sielas atsi
naujinimą ir ramybę.

Pasitaiko parapijų, kur pa
našų darbą atlieka aktyvūs Ma
rijos legiono nariai.

Žmonėms relig ios nešimas 

vyksta ir kitokiais būdais. Vie
nos miesto bažnyčių būna iška
bintas pluoštas atvirukų, prime
nančių nedidelio formato nuplė
šiamąjį kalendorių. Atviruko 
kairinėje dalyje užrašyta: "Aš 
esu susidomėjęs katalikų tikėji
mo informacija ir prašau siun
tinėti man tokios informacijos 
laiškus”. Po šio trumpo teksto 
prašytojas turi duoti savo pa
vardę ir adresą. Dešininėje at
viruko dalyje pažymėtas šitoks 
adresas: “Tikėjimo informaci
jos sekretoriui. XV, Reindorf- 
str. 21, 1150 Wien. Antroje at
viruko pusėje užrašyta: “Tikė
jimo informacija nekatalikams 
ir katalikams, kuriems tikėji
mas virto problema ar kurie 
yra susidomėję tikėjimo klau- 
s mais. Mes pasiliekame atstu 
vienas nuo kitę. Jūs nebūsite 
mūsų lankomas. Laiškų išsiun
timas hus neutralus Kas mėnuo 
jūs gausite po du laišku (išsky
rus liepos ir rugpiūčio mėne
sius). Užtenka pasiųsti šį atvi
ruką, ir jūs dvejus metus ne
mokamai ir be jokio įsiparei
gojimo gausite informacijos 
laiškus svarbiausiais tikėjimo 
klausimais”. Gale atviruko di
delėm^ raidėmis užrašas: Gra- 
tis (nemokamai).

Pasakoja, kad toks atvirukas 
yra atvedęs į katalikų Bažny
čią ne vieną sielą.

GIESMĖS IŠ
Šiluvos koplyčios dedikacijos ir Lietu

vių religinio kongreso Washingtone proga 
skelbiame čia mus pasiekusias dvi Marijos 
giesmes iš Lietuvos. Jų autoriai nežinomi, 
ir giesmės laikytinos šiandienine liaudies 
kūryba, naująja tautosaka. Tad ir joms 
vertinti įprasti literatūriniai kriterijai šiuo 
mūsų atveju netaikytini. Giesmes reikia 
priimti kaip žmonių vis neblėstančio prisi
rišimo prie Marijos liudijimą ryšium su 
žinomuoju Skiemonių įvykiu. Red.

1.

Skiemonių padangėj nušvito laukai — 
Dangaus Motinėle, tai Tu mus lankai. 
Čia žemė tavoji, čia tavo vaikai! 
Čia šalį stebuklams Tu pasirinkai!

Ilgies Tu tyrumo širdies nekaltos, 
Renkies tu Ramutę atstove tautos, 
Per ją šiandien melstis Tu mūsų prašai, 
O skruostus Tau vilgo ašarų lašai.

Tau gaila paklydusių savo vaikų,
Nes jie nebemato j dangų takų,
Ir pasninką nori mums šiandien priminti, 
Tikėjimą, meilę širdyse gaivinti.

Aukojame šiandien Tau širdis savas, 
Leisk Tau ašarėles nušluostyt visas. 
Gausiai plaukia minios iš visos Lietuvos, 
Visi ilgis, laukia pagalbos Tavos.

Tu mums mylimiausia Motina esi, 
Kai sutemos dengia — viltis Tu šviesi, 
Ištiesk, Motinėle, mums savo rankas, 
Priimk dovanėles Tu irnūsų menkas.

Klausai Tu šiandieną juk mūsų maldos, 
Esi pasiruošus padėt visados, 
Atodūsius žemėj skaudžius Tu girdi, 
Gal jie šiandien Tave skaudžiai pravirkdė.

Neverk, Motinėle, mes prašom Tavęs — 
Mes užmirštai Meilei aukosim save.
Jei kryžiui merdint, skausme Tu likai — 
Ir šiandien Jį skaudina Tavo vaikai.

Mūs klystančių brolių išgelbėt ateik. 
Jų skurstančiai stelai malonių suteik, 
Kad jiems sužibėtų tikroji šviesa, 
O žingsnius lydėtų didžioji Tiesa...

Palaimink Tu šalį mūsų Lietuvos, 
Tegul mūsų žemėj lelijos baltuos, 
Tyrų širdžių meilė Tau nebeužges, 
Neverk, Motinėle, mes prašom Tavęs.

Mes nešam šiandieną Tau širdis savas. 
Leisk Tau ašarėles nušluostyt visas.

2.

Marija, viltis mūs tikroji,
Tu laimė vargdienio žmogaus, 
Pamėgus lietuvių tą šalį,
Vedi mus į laimę dangaus,

Tau gaila mūs klystančių brolių, 
Visi esam Tavo vaikai,
Mūs skriaudžiamą šalį varguolių 
Iš aukšto dangaus aplankai.

Saulutei žemai nusileidus
Ir žemę jau dengiant tamsa, 
Tėvynės laukuose pasklinda 
Nežemiško grožio šviesa.

LIETUVOS
Dailaus mūsų šalį aplankė, 
Aplinkui ramu ir tylu.
Mariją pamato mergaitė
Tarp pievų, žalių dobilų.

Nustebus, apsgrįžusi bėga,
Ji nori tėvelius pašaukt,
Bet Tu, o švenčiausia Mergele,
Nenori ilgiau nieko laukt.

Jai vienai — laimingam vaikeliui 
šią laimę yr skirta matyt, 
Dar kartą, Švenčiausia Mergele, 
Jai leisi save pamatyt.

Ji ima j rankas rožančių — 
Tai ginklas krikščionio žmogaus, 
Ji eina sutikti Švenčiausios — 
Gal vėl nusileis iš dangaus.

Ir mato mergaitė štai šviesą, 
Ji stovi prieš Josios akis.
Išdrįsta ji kalbint Mariją 
Ir laukia, ką jai pasakys.

Švenčiausia Mergele Marija,
Neverta šios laimės buvau.

Menkutė šios laimės dulkelė
Štai grožį dangaus aš matau.

Šią laimę verti tik matyti
Šventi vyskupai, kunigai.
Už ką, o švenčiausia Mergele, 
Už ką taip mane pamilai?

Patiko Mergelei Marijai 
Tyrumas lelijos baltos —
Ji savo jaunystę ir džiaugsmą 
Dėl Dievo čia žeme j aukos.

Švenčiausia Mergele Marija,, 
Išgelbėk žmoniją, prašau. 
Nuo karo ir visų pavojų, 
Nes Tave galingą matau.

Tada aš žmoniją gelbėsiu,
Kai melstis daugiau jie pradės,
O tave, mergaite jaunoji, 
Išgelbėjuu jau nuo mirties.

Marija tarp žvakių švitėjo
Čia vakarą tylų vėlai,
Aplinkui švenčiausią žydėjo 
Auksiniai visi dobilai.

Jai ašaros krinta taip gausiai
Pamiltoje žemėj savoj,
Jai klystančių gaila labiausiai, 
Nes skęsta jų protai tamsoj.

Marija, kur mes bekeliausim. 
Nerasime laimės pilnos.
Ateik vėl pas mus. mylimiausia, 
Mes šaukiamės Tavo globos.

Tu saulės dienas vėl džiaugsmingas
J mūsų tėvynę grąžink,

Šią uždangą kietą, švininę, 
Kančias ir nelaimes nuimk.

Maldauk už mus įžeistą Meilę,
Tegul mums kaltiems dar padės, 
Tegul mūs Tėvynės žemelėj 
Tau baltos lelijos žydės.

Marija, čia žemė tavoji,
Mes liksime Tavo vaikais, 
Tu Motina mūsų tikroji, 
Mes žengsime Tavo takais.

Užtark visados prieš Aukščiausią 
Mūs klystančius brolius kaltus. 
Mirties valandoj kad atrastum 
Visus dangaus laimės vertus.

uniucrsitc to įkūrimas
Tęsinys straipsnio apie vysk. Protasevičių ir jėzuitus

PAULIUS RABIKAUSKAS, SJ

Vyskupas jaučiąsis apsunkintas. Išlei
dęs didžiausias sumas, steigdamas jėzuitų ko
legiją, ir, jei Dievas Įeisiąs gyventi, norįs ją 
paversti universitetu. Tokios įstaigos Lietu
vai reikią ne mažiau kaip Lenkijai Krokuvos 
universiteto. Be to, lenkams esą daug arčiau 
į kitus universitetus, kai tuo tarpu iš šio 
krašto į juos labai toli. Vilniaus kolegija 
esanti kaip koks pylimas prieš erezijas, sklin
dančias iš Prūsijos, iš Livonijos, ir prieš 
schizmą, ateinančią iš Maskvos žemių. Iš čia 
galįs plisti grynas katalikų tikėjimas į minė
tas šalis ir į Švediją. Be to, šiame krašte nie
kam nereikią ir nereikėsią Krokuvos univer
siteto, nes ir čia esą nemažiau mokytų ir ne
mažiau darbščių profesorių, humanitariniams 
dalykams, graikų ir lotynų kalbai, filosofijai 
ir teologijai dėstyti; jau nekalbant apie stu
dentų drausmingumą, kuriuo čia kur kas dau 
giau rūpinamasi negu ten Krokuvoje. Nėra 
protinga (ėst autem a ratione alienum) — ra 
šo toliau vyskupas , — nėra protinga, kad 
būtų užkraunama našta tam, kuris iš to ne
turi jokios naudos, arba kad kas nors turėtų 
mokėti mokesčius, kai už tai negauna nei jo
kios pagalbos, nei pelno. Jeigu jau Vilniaus 
vyskupai turį kuo prisidėti, tai, pagal teisy
bę ir Apaštalo pasakymą, tegul remia savuo
sius, o ne svetimuosius. ‘Neabejoju, — baigia 
laišką vyskupas,..— kad Jūsų Šventenybė 
priims šias racijas ir pats arba per savo nun
cijų atleis mane nuo sinodo užkrautos prie

volės. Aš — sako — tuo nuoširdžiau imsiuos 
užbaigti savo pradėtą darbą, juo būsiu lais
vesnis nuo pašalinių ir šiam kraštui (t. y. 
Lietuvai) visai nenaudingų naštų. — Kokį 
jis gavo į tokį drąsų ir energingą laišką iš 
popiežiaus atsakymą, neteko patirti. Būtų 
taip pat įdomu sužinoti, kaip tame dalyke 
laikėsi Žemaičių vyskupas Merkelis Giedrai
tis, kuris, tur būt, pats asmeniškai dalyvavo 
šiame Petrikavo sinode.

Universiteto teisės Vilniaus kolegijai buvo 
iš tikrųjų netrukus suteiktos. Karalius Ste
ponas Batoras savo Lvove 1578 m. liepos 
mėn. 7 d. duotu raštu, patvirtindamas 
vyskupo Protasevičiaus naujai parašytą fun
dacinį aktą, suteikė kolegijai universiteto ti
tulą, visas teises ir privilegijas, kokias turė
jo Krokuvos ir visi kiti universitetai. Sekan
tį pavasarį karalius, atvykęs į Vilnių, nauja, 
balandžio mėn. 1 d. duota privilegija patvir
tino tai, ką buvo suteikęs prieš kelis mėne
sius Lvove. Iš Bažnyčios pusės universiteto 
titulą ir visas su tuo susijusias teises bei 
privilegijas suteikė popiežius Grigalius XIII 
bule “Dum attenta”, išduota Romoje 1579 
m. spalio mėn. 30 d. (ne 29 d., nes dokumen
te parašyta ištisais žodžiais: tertip kai. no- 
vembris). Gavusi tą bulę, Vilniaus kolegija 
tapo juridiniu pilnateisiu universitetu, kuris 
tačiau dažniausiai buvo vadinamas Acade- 
mia Vilnensis, nes toks pavadinimas huma
nistiniai išsilavinusiai ausiai buvo priimti

nesnis už anuomet dar nenusistovėjusį, dau
giareikšmį žodį ‘universitas’ (pvz. galėjo bū
ti pavadinimas: batsiuvių universitetas — 
universitas sutorum, t. y. kurio nors miesto 
batsiuviai, jų cechas).

Bet čia gali kilti klausimas: kokia tad yra 
Vilniaus universiteto įsteigimo data? Davė 
privilegijas karalius, davė jas ir popiežius. 
Kurio reikia laikytis? Įdomu, kad, skaityda
mi popiežiaus bulę, nerandam nė žodžio apie 
prieš tai suteiktas karaliaus privilegijas. Mi
nimas tik vysk. Protasevičius, kaip universi
teto fundatorius; sakoma, jog jis prašęs, kad 
popiežius jėzuitų vadovaujamą Vilniaus ko
legiją pakeltų į universitetą. Tiesa, trumpai 
pažymėta, kad karalius su tuo visiškai su
tinkąs, bet nė žodžio apie kataliko ir jėzui
tams palankaus karaliaus duotus dokumen
tus. Lemiamieji bulės žodžiai nekalba apie 
universiteto įsteigimo patvirtinimą, bet aiš
kiai sako: ‘auctoritate apostolica tenore prae- 
sentium erigimus et instituimus’ (... šiuo 
raštu apaštališkuoju autoritetu įkuriame ir 
įsteigiame}. Būtų sunku visa tai paaiškinti, 
jei mums nebūtų žinomas vysk. Protasevi
čiaus rašytas laiškas popiežiui 1579 m. lie
pos mėn. 26 d., t. y. po to, kai jau buvo gau
tos iš karaliaus visos privilegijos. Tame laiš
ke vyskupas kaip tik išdėsto, kaip karalius, 
atvykęs į Vilnių, įsakęs jėzuitų kolegijai su
teikti tokias pat privilegijas, kokios kadaise 
buvo suteiktos Krokuvos universitetui (Aca- 
demiae Cracoviensi). Į karaliaus dokumentą 

tačiau pakliuvęs vienas nuostatas, kuris ga
lėtų Vilniaus universitetui daugiau pakenk
ti negu padėti. Ten numatoma, kad Vilniaus 
vyskupas būtų universiteto kancleriu, o Že
maičių vyskupas — jo globėju ir teisėju 
(iudicis ac proteetoris officio fungatur). Bet 
tai esą prieš jėzuitų ordino konstitucijas, ku
rias yra patvirtinę . patys-popiežiai- Jiems 

turinti būti duota laisvė pasirinkti sau glo
bėjus ir užtarėjus, kokius jie patys norį. Iš 
anksto nustatytas asmuo dažnai būsiąs kliū
tis Akademijos vystymuisi, nes mažai būsią 
tokių vyskupų, kurie būtų tiek išsilavinę fi
losofijos ir kitose mokslo šakose, kad galė
tų teisingai spręsti mokslo' reikalus. Būtų 
prašęs, kad karalius išduotų naują dokumen
tą, bet tie, kurie eina valstybines pareigas ir 
kurių pritarimas būtinai reikalingas, su to
kiu pakeitimu jokiu būdu nesutiksią, ir taip 
jau sunkiai išgautas dalykas galėtų būti vi
sai prarastas. Todėl tegul šv. Tėvas motu 
proprio viską kaip reikiant sutvarko. Į tą, be 
abejo, pačių Vilniaus jėzuitų paruoštą laišką 
atsižvelgdamas, pop. Grigalius XIII išdavė 
bulę, kurioje neminimos karaliaus suteiktos 
privilegijos, kad neatrodytų, jog popiežius 
taisąs karaliaus nutarimus, ir ypač kad ne
būtų sukiršinti jėzuitams nepalankūs kara
liaus patarėjai. Jėzuitai iš pradžių laikėsi 
popiežiaus bulės nuostatų, reikalaujančių, 
kad ordino vyresnybė skirtų rektorių, kanc
lerį, profesorius, ir 1583 m. paskyrė vieną 
iš savųjų, T. Pilypą Widmanstetter, pirmuo
ju Vilniaus universiteto kancleriu. Tiktai 
nuo 1634 m. kanclerio titulas buvo duoda
mas Vilniaus vyskupui, o iš pačių jėzuitų 
paskiriamas vicekancleris. Žemaičių vysku
pai, atrodo, niekuomet nėjo universiteto 
globėjo ir teisėjo pareigų. Kadangi nuo pat 
pradžios buvo laikomasi popiežiaus bulėje 
nustatytos tvarkos, tai, mano nuomone, šios 
bulės data turi būti laikoma juridine Vil
niaus akademijos — universiteto įsteigimo 
data. Antra vertus, ir karaliaus privilegijos 
faktinis įsigaliojimas daugiau ar mažiau 
sutampa su popiežiaus bulės išdavimo lai
ku, nes, kaip žinome, ant iškilmingos kara
liaus privilegijos tik 1579 m. rudenį buvo 
uždėtas Lietuvos valstybinis antspaudas.

9. Vysk. Protasevičiaus nuopelnai ir 
mirtis

Pagaliau išsipildė tai, kam vysk. Protase
vičius per 12 paskutinių savo gyvenimo me
tų skyrė daugiausia rūpesčių ir taip pat sa
vo turtų dalį. Buvo įsteigtas universitetas, 
kuris tapo svarbiausiu kultūrinio, mokslinio 
ir dvasinio gyvenimo Lietuvoje centru. Per 
jį lietuviai dar tampriau susijungė su Vaka
rų kultūra, bendravo su kitomis Vakarų 
tautomis. Nors Lietuva buvo artimai susiri
šusi su Lenkija, lietuviai nebėgo ten semtis 
sau mokslo žinių. Jie neblogiau jų gavo savo 
krašte, o, norėdami dar pasitobulinti, vyk
davo į Vokietiją, Italiją, Prancūziją, Čeki
ją, Austriją ir kitur. Vilniaus akademija 
tapo ir lietuvybės ugdymo, kiek ano meto 
sąlygose buvo įmanoma, židiniu. Joje išaugo 
ir reiškėsi mūsų Sirvydas, Gruževskis, šru- 
bauskis, šimkevičius, Jaknavičius, broliai 
Kojelavičiai ir daugybė kitų Lietuvai dir
busių asmenybių, joje buvo paruošta šim
tai tylių lietuviškos liaudies apaštalų bei pa
prastų žmonių mėgiamų pamokslininkų. 
Vysk. Protasevičius, žinoma, negalėjo viso 
to pramatyti, bet nėra jokios abejonės, kad 
jis giliai suprato savo pastangų svarbą.

Kai tik popiežius 1579 m. spalio 30 d. 
pasirašė prašymą (supliką), tuo duodamas 
įsakymą paruošti Vilniaus universiteto 
įsteigimo bulę, reikia manyti, apie tai tuo
jau buvo pranešta ir Vilniaus vyskupui. Se
nelis ir ligonis vyskupas tikrai galėjo saky
ti su Simeonu: Dabar, Viešpatie, atleidi sa
vo tarną ramybėje. Po kelių savaičių jis 
užmigo Viešpatyje paskutinę tų pačių 1579 
metų dieną. Kai buvo laidojamas, katedroje 
dalyvavo visi jėzuitai mokytojai ir Akade-

(Nukelta į 4 psl.)
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(Nukelta į 2 psl.) <
atitrūksta nuo istorinės tikro- : 
vės ir naudoja plunksną de
ltos politikos tarnybai.

Atrodo, italų renesanso api
bendrinimui duodamas skyrelis • 
“Italų renesanso ypatybės” (62 
psl.). Jame keFamos socialinės 
ir ideploginės priešybės mies- 
tudše ir tironijų išk limas juo
se. Kažkodėl mūsų autorius ti
ronijų įsigalėjmą mestuose pa
vadino “feodaline reakcija” (68 
psl.). Čia jau nedovanotinai ma: 
šomi istoriniai terminą’ ir įne
šamas disonansas į sąvokų var
toseną. Mat. kas viduramžiais 
buvo feodališka, daug au ar ma- 
žau siejosi su žemės valdymu 
ir su nuėstais tiesiog negretin
tina. Miestuose įsigalėjo turtin
gųjų patricijų luomas ir iš jo 
išėjo tironai. Autorius teisingas, 
kai šal’a turtingo patricijų luo
mo iškel’a aikštėn ir atsirandan
tį miesto proletariatą ir jų va
dą Florencijoje Savanarolą.

Įtarpu tarp Italijos renesan
so ir Lietuvos duodama trum
pa renesanso šiapus Alpių ap
žvalga. Kaip paprastai, prade
dama nuo “kapitalistinių san
tykių”, toliau kalbama apie 
miestus, ypač apie Vokietijos, 
ir stabtelėjama ties epizodu, su
sietu su gars’ais “epistola obs- 
curorum virorum” laiškais. Nuo 
jų sukama prie Vokietijos re
formacijos, kildinant ją iš hu
manizmo. Skyrium rašoma apie 
Erazmą Roterdamietį, duodant 
kai kurias biografines žin’as ir 
labiausiai kalbant apie veikalą 
Pagiriamasis žodis Kvailybei, 
kuris išverstas ir į lietuv’ų kal
bą. Autoriui svetimas dalykas 
gilintis į visą plačią Roterda
miečio kūrybą ir išdėstyti jo 
mokslo esmę. O gilesnis Eraz
mo mokslo pažinimas nebūtų 
leidęs daryti išvados: “Jis buvo 
Šalininkas pasaulietiškos, ne re
liginės humanistinės kultūros” 
(80 psl.). Jei Jurginiui būtų bu
vę lemta pažinti klasišką naują 
(1941 m. išleistą) minėto olan
dų istoriko J. Huizinga mono
grafiją apie Erazmą, j’s būtų 
buvęs priverstas pripažinti, kad 
Erazmas grindė ne kokią pa
saulietišką kultūrą, bet buvo 
krikščioniško humanizmo pio
nierius ir joks katalikų Bažny
čios griovėjas.

Vakariet ško humanizmo ap
žvalgą baigiama revoliuciniu re
formacijos sąjūdžiu, Tomo Miun

cerio vadovautų anabaptistų 
kilimu.

su-

Renesansas Lietuvoje

Labai savaimingai mūsų 
torius pradeda dėstyti renesan
są Lietuvoje, kai jis pirmiau- 
s’a pasakoja aipe 16 a. ne tiek 
kultūrinį, kiek ūkinį suklestėjL 
mą. Dėmesys kreipiamas į mies 
tus, labiausiai, žinoma, į Vilnių. 
Jame jau tada klostėsi tokie 
gamybinai santykiai atseit 
bazė, ant kurios išaugo “buržu
azinės idėjos”, t. y. antstatas. 
Toliau dėstomi daugiau ūkiški 
santykiai, pirmoje e Įėję konf- 
l’ktai tarp miestiečių ir feodalų. 
Nei iš šio, nei iš to įterpiamas 
skyrelis “PoFtika ir istoriogra
fija” (99 psl.), kur kalbama 
apie ne;giamą lietuvių pavaizda
vimą Žalgirio mūšyje. Koks ry
šys tarp Dlugošo aprašymo ir 
renesanso, vienas tik autorius 
gal galėtų paaiškinti. Taip pat 
neaišku, kodėl čia reikėjo kalbė
ti ap'e stiprias pagonybės lie
kanas liaudyje XVI a. ir vėliau 
apie husitų ryšius su Lietuva. 
Ta proga gal’ma pastebėti ir 
mūsų autoriaus kartojamą isto
riografijoje įsišaknijusią klaidą, 
kad čeku samdinių daliniui Žal
girio mūšyje vadovavo Jonas 
žižka. Iš tikrųjų čekus į kovą 
vedė didikas Sokolas Lember- 
tietis, o Žzka buvo tik eilinis 
mūšio dalyvis, visai nepaminė
tas Žalgirio kovos šaltinių.

au-

ir herbus gavę 
tarpinnkavimo. 
nebuvo re^kalin-

šlėktomis tapę 
be jokio lenkų 
Dėl to jiems ir 
gi lenkų herbai, gauti Horodlės
se’me. Apskritai, Jurgin o sam
protavimai ap:e Lietuvos met
raštį yęa viena geresnių vietų 
visame jo veikale.

Kaip ir Vakarų Europos, taip 
r Lietuvos renesanse autorius 

vis steng:asi įž urėti jo antibaž- 
nyt:škum?. Humanistas jam tu
ri būti būtinai pasaulietiškos 
kultūros žmogus. Jis gan suk
tai stengiasi aiškinti, .kaip kar
tais humanistas galėjo būti dva- 
s’ninku. Dvasininkas jam būti
nai feodalimo luomo žmogus 
(132 psl.) ir tik savo luomo pri- 
v;leg:ioms išsaugoti jis tepasi- 
likdavo dvasininku ir humanis
tu tapęs. Jis buvęs blogas dva
sininkas, dėl to, kad jo išpažįs
tamas human’zmas “kreipė į 
la’svamanybę ir ateizmą” (133 
psl.). Tai tuščas žurnalistinis 
istoriko postringavimas, prisi
dengus istorijos mokslu. Juk to- 
k;os naujoviškos sąvokos, kaip 
laisvamanybė, ateizmas tikrai 
netinka nei Lietuvos, nei, ap
skritai, Europos renesanso laik
mečiui.

Tikros renesansinės temos 
pradedamos nuo didikų vaikų 
studijų užsienio universitetuo
se. Gražiai pereinama nuo didi
kų studijų pavaizdavimo prie 
lietuviško metraščio ir čia pla
čiai dėstoma tikrai renesansinė 
lietuvių kilmės teorija. Visai 
te’singai (128 psl.) pastebimas 
poleminis platesnės; XVI a. re
dakcijos metraščio turinys, kur 
Lietuvos didikai kildindami sa
ve iš romėnų, tarėsi, jog jie

DARGIS 
DRUG 
STORE 

2425 W. Marquette
Road

Telef. HEmlock 4-6050

Pranešame, kad
SUGAIŠTAM 

IŠ 
ATOSTOGŲ

IR VAISTINE
BUS 

ATIDARYTA
rugsėjo m e n

6 -1 ą dieną

Dėkingi esame už Jūsų 
paramą.

CHARLES P. DARGIS
Reg. Pharmaeist

Kasdien: 9:30 ryto iki 8:00 vai. 
vakaro.

šeštadienį: 9:30 ryto iki 5:00 vak. 
Treč. ir sekm. uždaryta.

Kunigaikščio Leono Sapiegos renesansinio stiliaus marmurinis antkapis 
Šv. Mykolo bažnyčioje, Vilniuje (XVI amž.).

Teigiamos knygutės vietos, 
kur kalbama apie paskirus au
torius ir atpasakojami jų kūri
niai. Graž ai apibūdinami Lietu
vos ir Vilniaus XVI a. poetai, 
kurie iki šiol mažai buvo žino
mi; suminimi p rmieji spaustu
vininkai, ypač Pranciškus Sko
rina, ir jų darbai, pirmieji bib
liotekininkai ir jų bibliotekos 
ir publicistai. Šių paskutinių 
tarpe randame žymiuosius XVI 
a. Lietuvos autorius: Rotundą, 
Mykolą Lietuvį, Volaną ir Leo
ną Sapiegą. Paskutinis dėsto
mas ypatingame skyrelyje, duo
dant gan plačias ištraukas iš jo 
prakalbos prie trečiojo (1588) 
Lietuvos statuto. Skyrium užsi
brėžta kalbėti ir apie M. Strij-

kovskio renesansines mintis jo 
žinomoje kronikoje. Užuot iš
nagrinėjęs veikalą istoriografiš- 
kai, išryškinant ten randamas 
renesansnes idėjas, autorius 
duoda tik kelias neesmines iš
traukas, kurios rodo kiek pat
riotinę autoriaus tendenciją, bet 
ne renesansines žymes. Pridur- 
mai aprašoma ir Strijkovskiui 
gimininga Gvaninio kronika. Vi
sai pagrįstai kreipiamas dėme
sys 
vos 
mą, 
mą.
noma S. Herberšteino knyga 
“Rerum Moscovitarum commen- 
tarii”, pelniusi^Edelį populiaru
mą. kj

Įdomus skyfelig “Pažiūros į 
tautą ir į šnpkamąją kalbą” 
(149 psl.). Pirmiausia pasisa-

VILNIAUS
UNIVERSITETO

ĮKŪRIMAS
< Atkelta iš 3 osl 1

mijos mokiniai, išsirikiavę pagal klases. 
Kiekviena klasė nešė po vėliavą, lydimą dvie 
jų žvakių. Vienoje vėliavų pusėje buvo iš
siuvinėta Jėzaus Vardo monograma, antroje 
vyskupo herbas. Pamokslą sakė garsusis 
pamokslininkas, tuometinis Akademijos rėk 
torius Petras Skarga. Prieš Mišias ir po jų 
mokiniai rečitavo savo sukurtus eilėraščius.

laikais. Valstybinis patriotiz
mas neturėjo nieko bendro su 
kalba ir tauta. Jis tapatintas 
vien su valstybe. Lietuviu buvo 
vadinamas Lietuvos D. Kuni
gaikštijos pilietis. Lenko var
das čia buvęs svetimas net ir 
lenkiškai kalbėjusiam Lietuvos 
D. K. gyventojui.

Gražūs du paskutiniai skyre
liai ap e renesansinę arch tektū- 
rą ir dailę Lietuvoje. Žymiau
siu architektūriniu renesanso 
paminklu mūsų autorius laiko 
Viln’aus universiteto rūmus. 
Juos, ypač uždarus kiemus, jis 
plačiau aprašinėja. Renesansi
nę dailę mato jis daugiaus a 
skulptūros paminkluose, pirmo
je eilėje Viln aus katedros sar
kofaguose. Ilgiau stabtelėja t es 
Aušros Vartų paveikslu ir spė
lioja, jog jame įamžinti Barbo
ros Radvilaitės išvaizdos bruo
žai.

Refomiacija Lietuvoje

Mūsų autoriui reformacija 
buvo humanizmo tęsinys, atseit, 
ji priklauso renesanso epochai. 
Todėl jis ją ir dėsto savo veika
le. Pakalbėjęs apie ją kiek va
karietiško renesanso rėmuose, 
Lietuvos renesanse jis jau pla
čiau ją apžvelgia. Jurginis ne
seka mūsuose įsigalėjusia nuo
mone, kuri seniau nuolat kar-

totą, kad pirmieji renesanso se
kėjai buvo didikai. Tiesa, jis 
plačiau išdėsto mūsų reforma
cijos istorikų šepečio ir Puric
kio veikalus, bet, nepritarda
mas jiems, bando vesti reforma
ciją iš lietuviškų humanistų. 
Pagal savo tezę autorius supla
ka humanistus ir pirmuosius 
"eformatus į vieną krūvą ir jų

(Nukelta į 5 psl.)
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DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

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

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

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

REAL ESTATE — INOOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS

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

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

Sąžiningas Patarnavimas

1645

koma dėl valstybinės Lietuvos 
D. Kunigaikštijos kalbos, kuri, 
pasak jo, buvusi ne kokia sla
vų bažnytinė, o “šnekamoji Lie
tuvos didikų ir rusiškųjų že
mių valstiečių ir miestiečių kal
ba”. Lietuvos lenkėjimas, kur 
didikai nuo rusų kalbos perėjo 
į lenkišką, prasidėjo tik su hu
manizmu ir reformacija. Grei
čiau jis vykęs bažnytinėse sfe
rose, kur vyravo dvasiškiai len-, 
kai. Įdomus dalykas yra kelia
mas valstybinis patriotizmas, 
lietęs vien didikus. Liaudžiai jis 
buvęs svetimas, tik šiek tiek 
buvęs jon įdiegtas reformacijos

LIOUOR STORE

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $5>19

Fifth $4.59

Fifth $2.98

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4_.Q9

.99ž

Case $3.69

TEL. GR 6-757560636

tr automs.

į gyvą ir vaizdingą Lietu- 
ir gretimų kraštų aprašy- 
lėmusį kronikos pasiseki- 
Čia pat užsimenama ir ži-

CANADIAN HOST RAKĖ 
CANADIAN WIIISKY

MONNET V.V.L. IMPORTED 
COGNAC

OANFIELD’S MLNERS & FLAVORED 
SODA 12—12 oz. Cans

K Z A P
West 95th

O L I S 
Street

COEUR DE FRANCE IMPORTE!)
Blackberry, Cherry or Apricot Lkjueur Fifth $2-79

OLD STYLE LAGER BEER 
Case of 24—12 oz. Cans

80 pildau 
nuo iffntBF

M O V I N G
SERENAS perkrausto baldus 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto

CHOICE OF TWO POPULAR BRANDS OF
CANADIAN WHISKY Fifth $4..98

GORDON’S EXTRA DRY MARTINI or VODKA
MARTINI COOKTAIL (Close out) Fifth $2.98

RICCADONNA VERMOUTH IMPORTED
Dry or Sweet 30 oz. Bottle H .29

10% 20%,
Mž aodraudą 
Milo pas

F R A N
3208% 
Chicago, illinois 60642

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-433$

ir
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI.WA5-8063

SKIP'S Self Service

CmicaCiG salikę | ..

MONDAY ... 
TUESDAY ... 
WEDNESDAY 
THURSDAY . 
FRIDAY .........
SATURDAY .

PATOGIOS VALANDOS:
, 12:00 P.M.—8 :00 P.M 

9:00 A.M.—4:00 P.M. 
Closed Al) Daj

. 9:00 A.M. —8:00 P.M. 
9:00 AM. —8:00 P.M. 

9:00 A.M. — 12:30 P.M.

Sekančią dieną buvo laikomos panašios pa
maldos Šv. Jono bažnyčioje stt lotynišku pa
mokslu ir mokinių rečituotals eilėraščiais.

Vysk. Valerijonas Protasevičius vertai už 
sitarnavo, kad mes jį prisimintume ir po 
rių šimtų metų. Neparašė veikalų, ne
buvo žinomas kaip pamokslininkas, nieko 
nuostabaus, įžymaus neturime pasakyti iš 
jo asmeninio gyvenimo, bet jis labai taik
liai įžvelgė, ko tuomet labiausiai reikėjo jo 
ir mūsų tėvynei, tam pasiekti nieko nesigai
lėjo ir savo nepalaužiamu ryžtingumu grei
tai ir tobulai pasiekė. Jis tikrai gali sakyti 
su Horacijum: Exegi monumentum aere 
perennius — Pasistačiau sau paminklą, pa
tvaresnį už varį.
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LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. VVestern Avenue 

LEONAS FRANCKUS, Sav.
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospeet 8-9533 
iiiimiiiiiiiiii9iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA GO S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 SO. VVESTERN AVĖ. CHICAGO, ILL.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena tarp žy
mesniųjų krašto finansinių (stalgų. aptarnauja šias apylinkės 
gyventojus pavyzdingai. saugiai ir pelningai Jau virš 41 me
tus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi
namai, aukšti) dividendą. Mes nesi veri lame tapti pačia di
džiausia bendrove, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai ir 
telkti pačius geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir sko
linimo nariams

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organlzaei- 
jomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad galėtų pa 
siekti geresnių gyvenimo sąlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę, išaugusią j virs $53,500,000.00 turto ištaigą.

JOHN PAKEL. direktorių tarybos
Ir bendrovės prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MOŠŲ PILNAS PATARNAVIMAS

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

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

money order checks.
service charge to members

• U. S. Postai F*amps
Machine Service

• We sėli Travelers Checks
• Save-by-mail Kits
• Notary Public Service

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHOMES WA 5-8202
SEPTEMBER — RUGSĖJO 1, 2, 3 D. D.

Two Large Free
Parking Lrta

Free Theatn tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers 
Christmas party with gifts 
to College Bonus Members



Liudas Vilimas Rūpintojėlis

DRAUGAS, SeStadifinfe, 19CB m. rugsėjo mėn. 3 d. B

LIETUVOS HUMANIZMAS III 
RENESANSAS TARYBINĖJ 

ISTORIOGRAFIJOJ
(Atkelta iš 4 psl.) 

biografijomis bei platesnėmis 
veikalų apžvalgomis dėsto pa
čią reformaciją. Skaitytojui at
skleidžiami tokie reformacijos 
pionieriai, kaip A. Kulvietis, S. 
Rapalionis, M. Mažvydas, B. Vi
lentas, J. Bretkūnas ir pagal jų 
mokslą rodoma reformacijos 
plėtra. Kreipiamas dėmesys la
biausiai į tas raštų vietas, kur 
kritikuojama katalikų dvasišką
ja. Šalia stambesnių autorių 
paminėjimų duodama dar ne
maža smulkių vardų ir faktelių, 
todėl šis skyrius virsta gana 
įdomiu, lengvu pasiskaitymu.

Ypatingas Jurginio veikalo 
skyrius, pavadintas “Radikalio
ji reformac’jos kryptis’’ (221 
psl.). Jurginis bus bene pirmas 
autorius, įtraukęs į Lietuvos re
formacijos istoriją vad. arianiz- 
mą (geriau; antitrinitarizmą), 
kilusį iš Kalvino Ženevoje su
deginto Serveto mokslo. Žino
ma, kad jo sekėjai, vad. antitri- 
nitarai labiausiai paplito Veng
rijoje ir Lenkijoje - Lietuvoje, 
tačiau Lietuvos reformacijos is
torijose jie būdavo tik trumpai 
užsimenami. Jurginis, pasinešęs 
apie juos plačiau kalbėti, sumi
ni eilę jų autorių, kaip J. Bland- 
ratą, S. Budnį, P. Gonezijų, M. 
Čechavičių, brolius Zizanijus. 
Gan plačiai išdėstomi jų radi
kalieji mokymai.

Iš šios radikalios srovės jau 
bandoma išvesti pati kraštuti
nė — racionalistinė - ateistinė 
(244 psl.). Kalbama apie Soci- 
ną, veikusį Lenkijoje ir ap;e Be
kešą, atsikėlus; su Steponu Ba
toru iš Vengrijos į Lietuvą ir 
palaidota jo vardu ž’nomame 
kalne, Vilniuje. C'tuoiamas ir 
jam St. Batoro nastatytame pa- 
m'nkle buvęs iškaltas e:lėraštis, 
dvelk’ont s ateizmo dvasia. Ša
lia Batoro dar min:ma« maž’au 
žinomas Loveika. veikęs Vil
niuje.

Baig'amoy knvres dalis su 
antrašte “Kontrreformacijos įsi 
galėj'mas ir ats’sakymas nuo 
human'zmo'’ užsimota rašyti 
pairai įprasta liberM’nės istorio
grafijos šabloną, kur porefor- 
macin:s la'kmetis (maždauf nuo 
XVI a. antros pusės) la’kvtas 
kataliku reakcijos la’ku Letu- 
voje tas laikas sutapo su jėzui
tų atvykimu ir Vilniaus akade

mijos įkūrimu. Tarybinis isto
rikas tačiau susilaiko ištisai 
smerkęs tą laikmetį, o tai jam 
reikia pripažinti garbe. Jis su
randa ir jame lietuviškos kul
tūros prošvaisčių. Gražiai ver
tinamas M. Daukša ir jo Posti
lė, ypač garsi prie jos pridėta 
prakalba apie gimtąją kalbą. 
Palankus dėmesys parodomas ir 
Sarbievijui, kuris, pasak auto
riaus, buvo “populiariausias 17 
a. pradžios Europos poetas” 
(263 psl.). Neniekinamas ir A. 
Vijūkas - Kojalavičius, žinomos 
lotyniškos Lietuvos istorijos au
torius. Istoriko tvirtinimu, jis 
“dėstė (L’etuvos istoriją) su 
pagarba ir objektyviai, kiek 
apskritai, objektyvumas katali
kybės gynėjui buvo įmanomas” 
(271 psl.). Matyti, jog autor’us 
nepastebėjo J. Matuso straips
nio apie A. Vijūką - Kojalavi- 
čių (Praeitis, I t. 1930), kur 
pagrįstai įrodinėjama, jog Vi
jūkas artimai sekęs Strijkovs
kį, ir todėl jo neoriginalumas 
neišryškintas pakankamai.

Šviesiųjų žmonių Jurginis su
randa ir Vilniaus akademijoje, 
k. a. Skargą, K. Sirvydą ir jų 
darbus labai palankiai apibū
dina.

Autorius nebūtų marksistinis 
istorikas, jei pačioje pabaigoje 
nebūtų sujaukęs humanizmo bei 
renesanso su kapitalizmu, bur
žuazija, socializmu, imperializ
mu ir su kitais jo rūšies istori
kams sparnuotai žodžiais. Tuo 
būdu mūsų tarybinis istorikas 
išvadinėję dalyje nuslydo iš is
torinės plotmės į publicistinę ir 
virto lyg propagandininku, ta’ 
dar trafaretiškai pabrėždamas 
pačioje pabaigoje iš komun stų 
nartijos programos paimta ci
tata.

Pao-sl ma’’ksistine liniia na- 
’’aš”ta .Turginio monocraf’ia nė
ra p’r'.’nai mokslu is kūr'nvs 
'T'al nonuHari istorinė - l'teratū-! 
rjnė apybraiža. Ja' l’teratūrnį. 
nobūdj duoda gausūs suminėti i 
autor ai ir ių kūrinių aprašai. 
VVT ip gretimų amžių Lietuvos 
kultūros ’storiiai Jurmnio anv- 
bra:ža vra dėmesio vertas įna
šas Monoprafijos lengvas, tik
rą’ žurnal'štjn-'s st’l’us skaitv- 
toia patraukia, pačią knvgelę 
paversdamas gana nenuobodžia 
lektūra.

ŽVILGSNIS I AMERIKIEČIU LITERATŪRA
Pastarasis penkmetis labai skiriasi nuo praėjusio dešimtmečio

Šių metų pradžioje Londono 
“The Times Literary Supple- 
ment” tilpo anoniminio auto
riaus amerikiečių literatūros 
pastarojo penkmečio apžvalga, 
kurią sutrumpintą čia atpasa- 
kojame.

Iš pradžių autorius nupiešia 
politinį Amerikos paveikslą 
prez. Kennedy valdymo metu, 
kur. ame išryškina konfliktą su 
rusais dėl Kubos, Kennedžio nu
žudymą ir negrų kovas dėl pi
lietinių teisių bei jų riaušes. Jis 
pažymi: visa reikšminga litera
tūra atspindi laiko aštrias briau
nas; ji parodo vis didėjantį vi
suomenės spaudimą -į atskiro 
žmogaus gyvenimą ir jo jaus
mus. Europietis gal sunkiai tai 
suprastų, nes Europa yra pa
vargusi nuo istorijos. Tuo tar
pu Amerika yra nuostabiai ga
linga, nes jos istorijos kirtis 
vyksta dabar ar rytoj, ameri
kietis veikiamas savo tautinių 
reikalų ar nusivylimų gana skir
tingai nuo europiečio. Amerikie
čio asmeninė tapatybė lekia su 
bangos ketera arba jis paslysta 
ir esti sulaužomas. Žmogui la
bai sunku pasitraukti į šalį ir 
stebėti visa tai, pačiam neįsive
liant. Nuošalaus laikymosi pra
našumas, toks būdingas Euro
pos rašytojui, Amerikoje neįma
nomas arba laimimas pragaiš
tinga kaina. Amerikiečių gyve
nimo subtiliausi privatumai ir 
griežti išskyrimai yra nervų 
sukrėtimai, žalingi įpročiai, il
gos tylos. Amerikiečių literatū
rinei vaizduotei šių neramių jos 
istorijos metų eiga sudarė visą 
gyvenimo esmę.

Ši esmė rašytojui, menininkui 
ar mokslininkui 1961 m. sau
sio pradžioje atrodė gili. Tik iš
gyvenusieji Eisenho.werio laiko
tarpio beprasmiškumą gali įver
tinti tą žavesį, kuris atėjo su 
•Kennedžio prezidentavimu. Jau 
ne vien tik intelektualams ruo
šiami koncertai ir pasisvečiavi
mai Baltuosiuose rūmuose. Kaž
kas pasikeitė. Kennedy labai 
vertino idėjų žaidimą, lygiai 
kaip jis vertino visa, kas buvo 
energija.

Prez. Johnsono laimėjimai pi
lietinių teisių, miestų atnaujini
mo, federalinės valdžios mokyk-

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINI - DOVANAS | USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LJCENSED by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA IŠTAIGA

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

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

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

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro 

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:
BKOOKLYN. N. 1.
XI W VORK X N )
VI.VVARK X. .1 

IHVF.R. X .1
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CHICAGO 22, ILLu 
BALTIMORE 31. MB.
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DETROIT 12. MICH 
HARTFORD «, CONN
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SYRAOUSE 7. N. Y„ 
C! FVl IANI) 13. ORIO

MICH.
SO. BOSTON, MASS 
TRFNTOX 10 NEW JERSEY 
RAHNVAY, N. J.

Povilas Gaučys

lų rėmimo ir socialinės globos 
srityse jau dabar daug didesni 
už Kennedžio. Socialiniu atžvil
giu Amerika žengia kaip niekad 
anksčiau. Tačiau poetui, rašyto
jui, muzikui ir dailininkui švy
tinti akimirka jau praeityje. 
Kennedžiui esant Baltuose rū
muose, ilgos skyrybos tarp in
telekto ir politinės galios, tarp 
menininko kritiško tendencingu
mo ir valstybės valdymo būdo, 
atrodė buvo pasibaigusios. Be
veik apčiuopiamai kūrėjas ga
lėjo jausti, kad jo parašytas 
straipsnis, jo pastatyta pjesė, 
galėjo pasiekti Centrą. Moksli
ninkas pasijuto esąs taip garbi
namas, kad šitai atrodė beveik 
kaip papirkimas.

Pilietinių teisių revoliucija už
klupo Kennedy netikėtai. Ji 
skverbte įsiskverbė į amerikie
čiu gyvenimą. Negrų atžvilgiu 
per pastaruosius penkerius me
tus amerikiečių balsas buvo ryš
kiausias, šaltakraujiškiausias ir 
patvariausias, o naujas dvipras
mis ryšys tarp negrų reikalavi
mų ir baltųjų tapatybės visur 
plačiai šakojosi. Toji gaida vy
ravo James Baldwino ir Le Roy 
Jonės raštuose. Ji duoda ir Ro
berto Penn Warren apybraižom 
neišvengiamą būtinumą. Ji yra 
tyli, bet visur esanti pagrindinė 
gaida Edmundo Wilsono šedev
re “Patriotic Gore” ir ameri
kiečių geriausiuose eilėraščiuo
se, Roberto Lowellio “For the 
Union Dead” poemose. Ji pa
darė Ralpho Ellisono "Invisible 
Man” romaną, pirmu kartu iš
leistą 1952 m., pastaruoju laiku 
labiausiai garbinamu ir atidžiai 
studijuojamu veikalu.

............. ................................. .........................

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.

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

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai 
-------------„ #

1630 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE
314 MARKEI’ STREFT
46 WH1TEHEAD AVTYN14 
•33 BLEECKF.R STREET 
FREEWOOI) ACREb
631 W. GTRAHD AVFM'I
120 TTLGHMAN STREET
558 HVDSON AVENUE
107 SO. VERMONT AVENUF 
1241 NO. ASH1AND AVENUF 
HMM) FLEET STREET
701 FILLMORE AVENUE 
11001 JOS GAMTA! AVENUF 
043-47 ALBANV AVENUE
103 GROVE STREET
1200 SOUTH AVENUE
1028 KENILWORTH AVENUE 
11330 JOS C IMT" Al 4VFNUF 
3S0 W. BROADWAY
113? DFUTZ 4 VENYTE
717 W. GRAND AVĖ.

Tačiau pilietinių teisių kovos 
sukūrė techniką, energiją, do
rovinį ir nervinį pripažinimą, 
prasimušusį toli už jų pradinių 
tikslų. Tai buvo 1960 m. pra
džios amerik.ečių gyvenimo le
miamas faktas. Mackartizmas, 
Stevensono pralaimėjimai, troš
kinantis Eisenhowerio administ
racijos saldžiaLežuvavimas ir 
šaltasis karas privedė prie gi
lios rezignacijos. Rašytojas ir 
intelektualas turėjo sutikti su 
savo bejėgiškumu, su savo ati- 
tol.mu nuo veiksmingos veiklos 
visuomenėje.

Pilietinių teisių judėjimas ta
čiau dramatiškai pakeitė šią 
nuotaiką. Jis neabejotinai paro
dė, kad netgi sauja pakankamai 
aistringų, iškalbingų vyrų gali 
atpalaidoti dideles jėgas, kad 
idėjos gali turėti stiprios įta- 
toks tokioje plačioje, tokioje pa
sitenkinusioje ir technologiškai 
bei praktiškai orientuotoje ame
rikiečių visuomenėje. Dabar, dis
kutuojant bet kokį vidaus ar 
užsienio klausimą, jau visad 
girdimas ir intelektualų balsas. 
Ir visų svarbiausia — o tai savo 
ruožtu yra nauja ir gyvybiška 
— jie dabar nebe vieni.

Talentų rikiuotėje labai įspū
dinga; Henry James, T. Drei- 
ser, Thomas Wolfe, J. Dos Pas- 
sos, Fitzgerald, Hemingway, 
Faulkner. Jų kūryba iškėlė ame
rikiečių literatūrą į pačias vir
šūnes ir turėjo didelės įtakos 
Europai. Dabar gi, atrodo, di
džių rašytojų nematyti.

Dabartinė būklė labai drums
ta. Dauguma rašytojų linkę vis
ką vaizduoti juodai. Tai surrea- 
lizmo įtaka. Ji ryški John Haw- 
kes romanuose ir Nathanael 
VVest darbuose. Sėkmingiausiai 
šioji įtaka pasireiškia pas Jo- 
seph Hellerį, Terry Southerną,

IN 7-0406 
OR 1-1340
MI 2-2432 

CL 7-A320 
RE 2-7470

303-0404 
PO 2-4507 
HE 5-1054

232-2042 
DU 5-0550 
HU 0-2818 
DI 2-4240 
TV 5-0700 
TO 8-0208 
CH 7-5164 
HF 5-0308 
GR 5-0740 
PR 1-0600 
TO 0-3080 
AN 8-1120 
EX 2-0306

381.8007

John Barthą, Thomas Pyncho- ( krypimas į nenatūralumą pasiro 
ną ir James Purdy.

Šiaipgi amerikiečiui rašytojui I nepriartėjo prie savo pirmosios
sunku kaupti savo kūrybą, da
ryti pažangą, kokią daro jo 
prancūzų ar anglų kolegos, nuo 
knygos iki knygos išrutuliojant 
savo stilių ir vaizduojant gyve
nimą nebūtinai vulkaniškais kū
rybos išsiveržimais, o su gilia 
savitvarda- Dažnai amerikiečiai 
pakrypsta į begalinį sau atlai
dumą ir gal savęs pašiepimą. 
William Styrono “Sėt This Hou- 
se on Fire’’ (1960) yra geresnis 
romanas, nei kritikai pripažino, 
tačiau jis neprilygsta jo pirma
jam “Lie Down in Darkness”, 
pasirodžiusiam prieš devynerius 
metus. Tas pat pasakytina ir 
apie Carson McCullers ir Shir- 
ley Ann Grau, John Updike nu-
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PERKRAUSTAU 
baldus arti ir toli.

ALBINAS BENIULIS, 
Chicago, III. 60632. Tel. RE 7-7083 
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SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRESS

MARQUETTE GIFT PARCEL SF.RV.
3 skyriai Chicagoje:

2608 W. 601h St. Tol. \VA 5-2787
2501 W. «»th St. Tel. VVA 5.2737
3212 So. Halsted St. Tel. CA 5-1864

I-letuvlų bendrovi, kuri turi teise 
siuntinius siusti be tarpininku tiesiai 
savo vardu 14 Chicagos 1 Lietuva.

Didelis pasirinkimas geriausios rū 
Mes medžiagų ir kitu prekių lemo
mis kainomis

E. ir V. Žukauskai

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8.30 iki 
9:30 vai. ryto- Vakarais pirmadle. 
nlals 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Telef. HEmlock 4-2413

7150 South Muplevvood Avenue 
Chicago, Illinois 60620

MOVING
Apdraustas perkrauatymaa 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS 
3415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882
P. Rudėnas — K. šimulis

5
vidend on inveetment bonus

4U% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už 1 metu in vestavlnio bonus mokama 4 % dividendų kas pusmeti ir

dar išmokame po K % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 
Valandos: Pirmad., Antrad., Penktad. Ir šeštad. 9 v. r. Lkl 4:30 v. p. p.

Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. lkl 8 v. ▼.

f* | | I |TF TV/ & RADIO (LIETUVIAI)
I I .V. Sav DAN LIUTIKAS

| 2412 WEST 71st ST., CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471 - 2446

NAUJŲ PARDAVIMAS — VARTOJAMU TAISYMAS. 
GREITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS.

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-725
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC

MARQUETTE PK., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 

vai. vak. Sekmadieniais uždaryta liepos ir rugpiūčio mėn.

dė pastovus. Philip Roth niekad 

knygos (Goodbye, Columbus) 
laimėjimų. Norman Mailerio 
ryškūs nepasisekimai virto re
prezentaciniais atvejais, ameri
kietiško suslnaik.nimo mitologi
ja, kuri buvo atnešusi pražūtį 
Edgarui Poe. Ralph Ellisonas 
ligi šiol neparašė antro romano, 

(Nukelta į 6 psl.)

A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta pi' š 49 metus

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. DaJko. 
me iš lauko. Tat.ome mūrą - "tuck- 
polnting". Pilnai apsidraudė Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Skambinkite bet kuriuo laiku 
Aimkairia .linai nemokamai............. .......i... ....... i............... .........  ....

MOVING
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymaa 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namu, automobiliu, 
gyvybes. sveikatos 

tr biznio.
Patogios išsimokėji- 

mo sąlygos.

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

**KINUSlR**NUTEK*AMIEjr** 
VAMZDŽIAI

Ekspertlškal uždedam naujus tr tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar
bas garantuotas

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų rūšių 
grindis. J. BUBNYS. RE 7-5168

BANGA
TV - Radio - Stereo 

Pardavimas ir taisymas 
2649 W. 63rd Street 

Tel.-434 - 0421



Liudas Vilimas Vilniaus Kalvarijose (K. Bradūno “Vilniaus 
varpų’’ rinkinio iliustracija)

pristatymas jūrinės biologijos, 
Jane Jacobs ‘“Death and Life 
of the Great American Cities”, 
Paul Goodmano “‘Growing up 
Absurd”. Visos šitos knygos ir 
jose glūdinti dvasia labai daug 
skolingi romanui. Jos jam sko
lingos už savo impresionistinį 
apipavidalinimą, dialogų panau
dojimą, s.mboliškumą ir bendrą 
kalbos gyvumą.

Panaši grafinė ir dramatinė 
forma, paveldėta iš romano, pa
spartina ir iškreipia dabartinių 
istorinių romanų bei tiesioginių 
liudijimų stilių. (Pvz. dabar la
bai madoje knygos apie Kenne
dy.) Šis faktas, atrodo, valdo 
amerikiečių vaizduotę, lyg lai
kai būtų pernelyg komplikuoti, 
pernelyg prikimšti, pernelyg 
reikalaują atviro išaiškinimo. 
Trumano Capote’s “In Cold Blo- 
od” — jeigu jis išliks — gali 
būti pagrindiniu leitmotyvu. Tai 
yra “faktinis romanas”, Kansas 
įvykdyto nužudymo studija, pa
rašyta su visom teisinėm, so
ciologinėm ir psichologinėm 
smulkmenom. Medžiaga doku
mentinė, tačiau pasakojimas, 
nuotaika, sumontavimas, ieško
jimas vaizduotinės tvarkos — 
visai romaniška.

lijoną dolerių metams menams 
ir humanitariniams mokslams, 
yra menkas, palyginus su tuo, 
ką Vokietija išleidžia vien tik 
savo operoms ir teatrams.

Baigdamas autorius dar stab
telia prie kalbos vaidmens. Ame
rikiečių kalba tolydžio vis la
biau pabrėžia savo pačios cha
rakterį ir jos skirtingumą nuo 
anglų kalbos. Amerikiečių kalba 
turtėja, savarankiškai vystyda- 
mosi ir augdama. Jau nebeat
rodo neįtikima, kad kurią die
ną Anglijos anglų kalba pavirs 
vyraujančios amerikiečių kalbos 
tarme.

Pastaraisiais metais nauji ele-

mentai įsiskverbė į amerikiečių 
kalbą. Vien tik daugiau kaip du 
m.lijonai ispaniškai kalbanč.ų 
imigrantų praturtino ir sukomp
likavo amer.kiečių kalbą Atlan
to pakrantėse. Jaunuolių maiš
tas atnešė jų pač.ų žodyną su 
šaknimis ištrauktomis iš džia
zo pasaulio ir anarchijos kulto. 
Nuotolis tarp čiabuvės ameri- 
kieč ų kalbos išraiškos ir anglų 
kalbos vis didėja.

Prancūzai jau dabar, versda
mi amerikiečių ar anglų rašyto
jus, pažymi, kad versta iš ang
lų ar amerikiečių kalbos.

* Kosmologinis svarstymas rodo 
keitimąsi, taigi — rodo visatą ne 
sant amžiną, ir dėl to veda į aukš 
tesnę — amžiną realybę. Teologi 
niai (tikslingumo) svarstymai re 
do planą visatoje ir dėl to verč 
įžvelgti Planuotoją. Antropologini 
aiškumas randamas moralinėj

žmogaus prigimtyje. Praktine mo
ralinė pareiga yra laikoma apytik- 
e absoliučios normos interpreta- 
ija. Didesnių įstatymų buvimas 

■e’kalauja aukštesnio Įstatymų Da
žė jo.

— George Herbert Biotini

/■

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

metalu aplieti

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, 
rėmai.

2400 S. Oakley
Tel. VIrginiai

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITVINAS, Prez. 

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

teikiame nemokamai.
Raštinš atdara kaad en nuo 8 vai. 
ryto Iki 6 vai. vakaro Ir šeštadie

niais Iki 8 vai. p. p.
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DIVIDEND CHECKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

1

Your Saving,

t

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

ŽVILGSNIS | AMERIKIEČIU
LITERATŪRA

(Atkelta, iš 5 psl.)

Nelson Algrenas nuo 1956 m. 
irgi nebepasirodė.

Pagaliau susilaukėme Saul 
Bellowo “Herzogo”. Jo nepa
prastas pasisekimas Amerikoje 
ir užsienyje, atrodo, padaro au
torių žymiu rašytoju. Tačiau 
ar iš tikrųjų jis toks? “Herco
gas” patvirtina Bellowo žydiš
kumą ir pabrėžia didelį vaidme
nį, kokį žydai rašytojai ir žydiš
kas jautrumas suvaidino šių 
dienų amerikiečių literatūroje. 
Mes prisimename Malamudą, 
Rothą, Hellerį, Swados, Goldą, 
Salingerį, Malerį — teišvardin- 
dami tik pačius žymiausius. 
“Hercogas” yrą, simbolinis šių 
dienų Amerikoje žydo pasakoji
mas apie pajuokiančiai herojiš
kas apeigas, pereinant į pagrin
dinai nežydišką visuomenę, apie 
jo toteminius santykius su psi
choanalize ir skyrybom, apie jo 
dažnas nevykusias pastangas 
prisiimti pastoralinius konven- 
cialumus, mistinį čiabuvio įsi- 
šaknij mą, išpažįstamą jo nežy- 
diškų kaimynų.

Tačiau "Hercogas” vis dėlto 
nėra didelis žydų romanas, nes 
jis neduoda jokio tikro vaizdo, 
kas yra ypatinga žydų patirty
je, jų ilgame, kankinančiame 
dialoge tarp žydo ir istorijos. 
Didelis žydų romanas amerikie
čių literatūroje •— iš tikrųjų 
vienas romanų šedevrų — yra 
Henry Rotho ‘“Call It Sleep”. 
Ilgai nevertinamas jis buvo 
1963 m. iškeltas. Palyginus su 
šiuo švytinčiu, tragiškų pasako
jimu, “Hercogas” yra gana men
kas dalykas. Bellovvo laimėji
mas yra kur kitur. Mozėje “Her- 
zoge” jis pagavo akimirkos gai
dą, svarbiausią šių dienų ameri
kiečių pojūčių elementą. Knyga, 
atrodo, sutelkia visus svarbiau
sius bruožus: naują amerikiečių 
intelektualo būklę visuomenėje, 
sunkų suderinimą beveik anar
chiškos privatinės laisvės ar 
vienatvės su brutalia, praktiška 
ūkine» bei socialine santvarka, 
dialogą tarp miestiečio ir kai
miečio, sutapimą šeimyninio gy
venimo ir naujo lytinio iškrypi
mo, subtilias, dažnai piktas in
sinuacijas apie Amerikos pasau
linį vaidmenį.

Bet tai yra išeitys už roma
no ribų. Taip pat ir kūrybinės 
energijos paskirstymas pakito 
nuo Hemingway’o ir Faulknerio 
laikų. Dabar romanas jau nebė
ra žymiausia jautrumo priemo
nė. Bet kurioje geriausioje ame
rikiečių prozos antologijoje 
1960—65 m. apybraiža, aukšto
sios politikos reportažas, istori
nis veikalas, biografija, sociolo
giniai. svarstymai, mokslinė po-

puliarizacija užima garbingiau- 
siąją vietą.

Pirmoje vietoje apybraiža. Ji 
yra labiausiai naudojama ame
rikietiškosios išraiškos forma. 
Ji gali būti įvairiopa: gilus re
portažas (pvz. R. Rovere aDie 
Washingtono politiką, D. Mac 
Donaldo apie Warreno raportą 
dėl Kennedžio nužudymo) arba 
dramatinė ar socialinė polemi
ka ar meno bei muzikos kritika. 
Ji gali būti kaip komentaras 
nepaprastai įvairios amerikiečių 
architektūros (Lewis Mum- 
ford). Dažnai ji naudojasi lite
ratūra kaip išeities tašku filo
sofiniam, doroviniam ar politi
niam dėstymui. Tokias apybrai
žas mes skaitome parašytas Ed
mundo Wilsono, Lionei Trillin- 
go, George Steinerio ir Alfredo 
Kazino.

Būdinga, kad šių rašytojų 
proza yra gyva, su visom ro
manui būdingom savybėm. Mai- 
lerio politiniai reportažai ir pa
stabos apie visuomenę kaip tik 
parodo, jo naujausiai beletris
tinei kūrybai sumenkus, jį la
biausiai gyvu ir suvokiančiu 
protu, o taip pat amerikiečių 
iškalbos meistru. "Another 
Country” yra silpnas romanas, 
tačiau Baldwino “Notės of A 
Native Son’’ ir “The Fire Next 
Next Time Sėt” stato jį šalia 
Swifto ir Hazlitto, kaip vieną 
didžiųjų pykčio poetų anglų kal
ba.

Beveik kiekvienu atveju aiš
kinamoji proza įsigali kaip šio 
amžiaus antrosios pusės tikras 
išraiškos balsas. Čia turima gal
voje Oscaro Lewis “Children of 
Sanchez”, T. H. White “The 
Making of The President 19- 
60”, Rachel Carson iškalbingas

Straipsnio ir apybraižos vyra
vimas jau patys savyje yra da
lis miestietiškos inteligentijos 
naujo susikaupimo ir įsisąmoni
nimo. Posūkis į miestą ir į vy
raujančias politines bei sociali
nes diskusijas, reikšmingai pa
keitė -amerikiečių žurnalų būk
lę. Daugiausia nukentėjo mažie
ji ir trimėnesiniai žurnalai, stip
riai palinkę į provincinius ir 
akademinius reikalus. Tie gi, ku
rie puoselėja dabartinę ameri
kiečių nuotaiką ir vertina pro
zą, tie laikosi gerai.

Įtampos ženkle yra atsidūru
si amerikiečių poezija. Jau pats 
poezijos kūrimo aktas yra pil
nas kančios. Kaip niekad anks
čiau, reprezentaciniai poetai yra 
apnuoginti jų pačių visuomenė
je. Sunku dabar būti poetu Ame 
rikoje, daug sunkiau nei tai bu
vo Roberto Frosto, Wallace Ste- 
vens ir W. C. Williams laikais. 
Atrodo, kad tarp amerikinės ci
vilizacijos genijaus ir poeto ver
tybių glūdi gili, užsispyrėliška 
priešybė.

Amerikiečių 1960—65 m. jaut 
rūmas perpintas politinėm įtam
pom ir iš jų išplaukiančiom kaip 
retai kada anksčiau. Faktas, 
kad valstybė skirs apie 21 mi-

STEIN TEXTILE CO.

sąskaitas

Avė., Chicago 
7 - 7258 - 59

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

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MERŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

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

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St. Chernin’s aikštėjeMum

taupmenoms

4 kartus

metuose

PIETŪS
$1.65 & $2.25

■ ir

INSURED

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

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

Visų rūsių

Paskolos namams įsigyti ar taisyti

ANT VISU
sąskaitų

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEWlCi'„ Prez.

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

7 Naujas aukštas dividendas 
C mokamas ai investavimo

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

.... «xmno. ANTRAD. ir PENKT........................... 9 v. r. iki 5 v. v.
VALANiRrS. PIRMAD Ir KETV.............................9 v. r. Iki 9 v. v.

ŠEŠTAD. 9 v r Iki 12 v d Trečlad. uždaryta

d.

Taupmenos įdėtos iki 15 dienos mėnesio, 
pelno dividendų nuo pradžios mėnesio.

FIDfRM

TURTAS $103,000,000.00

Daugiau kaip 50 metą 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

4!/2
August Saldukas, 

Prezidentas

Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

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

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

šeštadieniais iki 5 valandos ryto. s
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiidiiHiiiiiiiiiiiiiim.^

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Tel. PK 6-8998

REZERVAI $9,800,000.00
Bendrove iš seno vedama tėvo ir sūnaus

JUSTIN MACKIEWICH
Direktorių Tarybos Pirmininkas

VALANDOS: 

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

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

JUSTIN MACKIEWICH, Ir.
Prezidentas

Standard Federal
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

O F CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 

Telef. — VIrginia 7 -1141

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road
Atdara plrmad. tr ketvtr. 3—9 vai., antr.,

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11

Tel. SEeley 3-4711
treč. Ir šeštadieniai* nuo 
iki 4:30 v. po pietų



LIETUVIAI KURIASI MENULYJE
Įspūdžiai iš trečio literatūros vakaro Dainavoje

VL. SELEN1S

vis ir nemoki lietuviškai, tai 
taipgi esi nep ina asmenybė. Čia 
autor us papasakoja atsitikimą 
iš stovyklin o gyvenimo Vokie
tijoje, kur vienas D. P., vardu 
Antanas, nemokėdamas sveti
mų kalbų, vis dėlto pu kiai ver
tėsi.

Antroje dalyje A. Baronas 
pas:rodo jau kaip dr. S. Al’ū- 
nas. PubFka jį sutinka triukš- 
nrngu ploj;mu. Kaip visuomet, 
jis savo klausytojų neapvylė. 
Savo humoristinia s eilėraščiais 
Aliūnas taiki ai palietė mūsų 
gyvenimo aktualijas ir silpną
sias puses. Eilėraštyje “Kultū
ros krizė’’ matyt1, kad ir į dr. 
S. Aliūno kūrybą turi įtakos 
-asinės problemos:

Spauda ermiderj vis kelia, 
Kad apkiaut mą reikia vyt, 
C mano viloj nei dulkelės 
Ir nei knygelės nematyt.

Kas tau čiurlion škas alegro, 
Kas tau romanas ir gaida, 
Kai tavo plotan veržias 

negras
Kultūros krizė tik tada.

Gana taikliai dr. S. Aliūnas 
užgriebia ir mūsų turtingus 
šykštuolius. “Viloje prieš auš
rą” tiems, kurie sako: “Velniop 
visokie aukų rinkėjai...”, jis pri
mena:

Greit bėga laikas ir metais 
teka,

Rimti graboriai patyloms
šneka:

• “Jau nebereikia tau tavo
vilos,

Mes pasodinsim tave ant 
ylos”.

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Dešimt geriausių letuvių 

šeivljos romanų. Dr. Kęst. Keb- 
lys, kalbėdamas apie lietuvių 
tremties romaną ateitininkų 
sendraugių stovykloje Dainavo
je, Manchester, Mich., atrinko 
dešimt romanų, kurie, jo ma
nymu, yra geriausi. Tokie bū
tų: Kelionė, Balta drobulė, Pa
keliui į Atėnus, Namas geroj 
gatvėj, šikšnosparnių sostas,

pamėgtumėm labiau ir tų auto
rių knygas. Knygos, kurios kar
tais taip ilgai užsiguli mūsų lei
dėjų (neretai ir autorių) lenty
nose, dažniau pasiektų ir mūsų 
namus. Visuomenė literatūros 
vakarus mėgsta, ir žinau daug 
pavyzdžių, kad Detroito, Chica
gos ir Clevelando lietuviai, vis
ką pametę, skubėdavo vien tik 
dėl literatūros vakaro į Daina
vos stovyklavietę.

Kryžiai, Miškais ateina ruduo, 
Mėnesiena, Ikaro sonata. Į de
šimtą vietą būtų jau daugiau 
kandidatų, todėl paskaitininkas 
įsakmiai jų ir neįvardino. Dr. 
Kęst. Keblys teigia, kad dėl šių 
išvardintų romanų e lės jis per 
daug nekovotų, jeigu ir būtų 
jų vieno kito eilės tvarka su
keista.

• Dr. Vyt. Vardžio knygos 
“Lithuania Under the Soviete” 
recenziją išspausdino “The Ame 
rican Historical Review” žurna
las. Recenzijos autorius San Jo
se Statė kolegijos profesorius 
Edgar Anderson rašo, kad še
šiuose straipsniuose iškeliamas 
Lietuvos ir Baltijos tautų gy
venimas Sovietų Sąjungos oku
pacijoje, pažymi, kad Baltijos 
tautos laisvę prarado, Stalinui 
ir Hitleriui susitarus 1939 m. 
Malonu, kad šią palankią ir pla-

DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. rugsėjo mėn. 3 d. 7

č ą recenziją išspausdino “The 
American Historical Review”, 
nes jis yra šiame krašte vienas 
didžiausių ir autoritetingiausių 
istorijos mokslo žurnalų.

• “Metmenų” žurnalo vienuo
liktas numeris šeina Santaros - 
Šviesos suvaž:avimo proga, šiuo 
metu jis yra baigiamas įrišti ir 
prenumeratorius pasieks tuojau 
po Darbo dienos savaitgal o.

Mokslininkai didžiuojasi savo 
mokslu, bet kas jie prieš paprastą 
sielą, pažįstančią patį Dievą.

— Andre Maria Aiinpere

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
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Ii' Lietuvių fronto bičiulių 
stovykla rugpiūčio 20 d. buvo 
baigta literatūros vakaru, kurį 
literatūrinėmis pastabomis pra
dėjo Rochesterio universiteto 
prof. dr. Antanas Klimas. Pro
gramą atliko rašytojai Aloyzas 
Baronas ir Albinas Valentinas, 
gi jiems gražiai patalkino ir va
karo moderatorius aktorius 
Kazys Veselka. Reikia konsta
tuoti, kad Dainavoje ruošiami 
tokie literatūros vakarai su
traukia nemažai publikos, gi 
svečių (nestovyklaujančių) kas
kart daugiau atsilanko.

Aktorius Kazys Veselka va
karo įvade kalbėjo apie švelnią 
lietuvių tautą ir jos būdą: “Sam 
bo, mambo ne:šmokom, vis dar 
blezdingėlę šokam”. Toliau pri- 
m nė, kaip lietuvių “dalikatna 
tautelė” senovėie savo priešus 
su kuoka tvarkė. “Štai ta kuo
ka. ta kuokelė dar labai pra
versti gali”.

Paminėjęs paskutiniuosius 
maršavimus į Marųuette Parką 
ir Cicero, tęsia: “...su kuoka 
kartais įsisuktų, ir jų žygiai, 
eisenos nutrūktų...’’ Ir ž noma 
po tokio priėmimo: “...praeitų 
noras pirkti namą, prie lietuvio 
sau ka’myno, karingo ainio Ge- 
dim'no”.

Tema labai aktuali, todėl ak
torius K. Veselka daug kartų 
buvo užpiltas garsiu juoku ir 
plojimais. Jis dar vėliau paskai
to “Prie dangaus vartų” ir iš
trauką iš Liudo Dovydėno ro
mano. Visą savo programą ak-

ir Skuode, kur apsigyveno vien 
tik žemaičiai, demonstravo aukš 
taičiai, — norėdami ten įsiverž
ti ir apsigyventi. Vilniuje de
monstravo dzūkai, norėdami iš
vyti kapsus iš geresnių rajo
nų”.

Nemažai juoko sukėlė veteri
narijos klinikos statyba: “Ve
terinarijos gydytojai turėjo per- 
studijuoti gyvulių anatomiją, 
nes mėnuliškieji šunys turi dvi 
galvas, tris uodegas ir penkias 
kojas”.

Rašytojas Aloyzas Baronas 
pirmiausia paskaitė novelę “Au
tostrada”. šioje novelėje auto
rius kelia mintį, kad kitų kal
bų reikia mokytis ne tik dėl 
naudos, bet ir siekiant asme
nybės pilnumo. Bet jei esi lietu-

Šį vakarą, žvelgdami į jo tu
rinį, galime pavadinti humoro 
vakaru. Rašytojai Aloyzas Ba
ronas, Albinas Valentinas ir akt. 
Kazys Veselka savo sveiku ir 
švelniu sąmojum palietė daug 
mūsų išeivijos gerųjų ir s'lpnų- 
jų pusių. Mūsų aktualijose jie 
nenuklydo į ironiją ar sarkaz
mą, bet pasiliko ištikimi tikram 
ir kūrybingam humorui.

Š’uo vakaru, atrodo, ir bai
giasi šiemetinių literatūrinių 
susitelkimų sezonas Dainavoje. 
Jei taip kiekvieną mūsų suva
žiavimą bei mažesnį ar dides
nį susibūrimą galėtumėm už
baigti literatūros vakarais, tai 
gal pasiektumėm ir didesnio li
teratūrinio subrendimo (apie 
kurį aną kartą ateitininkų sen
draugių literatūros vakare kal
bėjo rašytojas K. Bradūnas) ir

Dalis scenos iš Les Sylphides baleto, kurį išpildė Irenos Velec- 
kytes baleto mokyklos mokinės, š. m. birželio 11 d.

Mokyklos vedėja p. Veleckytė praneša, kad baleto mokyklos se
zonas prasideda rugsėjo 6 d.

Priimami nauji mokiniai nuo 4^2 metų amžiaus.
Suinteresuoti tėveliai prašomi užregistruoti vaikučius nedelsiant, 

skambinant CL 4-4012, arba asmeniškai, 2541 West 45th Place, po 
5:00 vai. vak. (sk.) i

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

COUNTRY AUTO REBUILDERS

torius “skaitė” iš atminties.
Humoristas - “peklininkas” Al

binas Valentinas šį kartą vi
sus nukėlė į mėnulį 1977 me
tais, kur jau gerai įsikūrę gy- ’ 
vena lietuviai. Linksmą nuotai- į 
ką didino ir tai, kad visi mini- • 
mi asmenys mėnulyje ar žemė
je — šio literatūros vakaro da
lyviai. Pirmoje dalyje buvo te
lefoninis pasikalbėjimas tarp ži
nomų gydytojų: vienas mėnuly
je, kitas Cicero. Iš to pasikal
bėjimo matyti, kad lietuviai 
mėnulyje, stato įvairias įmones 
ir net miestus, pavadindami 
juos Vilniaus, Kauno, Panevė
žio ir kitokiais vardais.

Antroje dalyje Alb. Valenti
nas dar linksmiau nuteikia klau 
sytojus, paskaitydamas žinias 
iš dienraščio “Mėnulio Lietu
vis”. Demonstracijos ir marša- 
vimai Chicagoje turėjo įtakos 
ir Alb. Valentinui, kuriant šį 
“Mėnulio Lietuvį”. “Raseiniuose
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Kokios mums reike+ų mokyklos?

Šitoks klausimas nėra nau
jas, bet jis nėra ir senas. Ypač 
juo susidomėjo kai kurie mūsų 
niekad nepailstantieji pedago
gai. Gary Lautens Toronto dien
raštyje “Daily Star” apie mo
kyklas kalbasi su savo draugu 
Mortie. Esą, vieną dieną, sutik
tas gatvėj, Mortie pasisakęs, 
jog perėjęs į mokyklų žaidimą.

— O taip, — pasakęs G. Lau
tens, — tai yra gražu iš tavo 
pusės, šaiis laikais daug kas 
darbuojasi ir veikia pedagogi
kos srity. Tu žinai, ką, darai.

— O, taip. Aš turiu puikią 
idėją, — atsakęs Mortie ir pa
aiškinęs, jog jo mokykla paža
danti tėvams jų vaikus aprū
pinti visais nepatogumais, ko
kie ir bent kokioj mokykloj te
gali būti.

— Nepatogumais? — nuste
bo Lautens.

— Tai bus regresyvinė mo-

Progos geras daiktas, bet kol jas 
sugebi susidaryti, reikia daug kny
gų perkilnoti.

kykla. Joje lovos būsiančios be 
spyruoklių ir be matrasų, kie
tos (kai kurios ir sulūžusios) 
kėdės, blogas maistas, jokių 
sportinių įrankių, vanduo bū
siąs semiamas iš šulinio, be to, 
kiekvienas mokinys, šalia pa
mokų, dar turėsiąs laikraščius 
išnešioti maždaug 250 prenu
meratorių. — Dabar aš dai
rausi tai mokyklai kokio lau
žo pastato, kad galėčiau pradė
ti darbą. Matai, mūsiškiai nū
dienos tėvai galvoja, kad jų vai
kai sugadinti. “Kokie tie mūsų 
vaikai? Kas ta jaunoji genera
cija?” — nuolat ir visur klau
sia tėvai. Taigi, reikią ieškoti 
atsakymo,

— Netgi ir karalienė Elzbieta 
savo sūnų Čarlį išsiuntė Austra
lijon į kažkokią mokyklą, esan
čią krūmuose ir brūzgynuose, 
kad padarytų princo gyvenimą 
ir mokslą sunkesnį, — toliau 
kalba Mortie. — Suaugusieji 
šiandien tik ir kalbą apie da
lykus, kuriuos jų vaikai turi: 
vis brangesnius transistorinius 
aparatus, dideles savaitines pi
nigines duokles, negirdėto dy
džio plokštelių kolekcijas, bran
gius drabužius etc. Pagaliau tė
vai pakrato galvas, liūdnai tar
dami, jog jų vaikai yra kažką 
praradę.

— Ką? — G. Lautens įsiter
pęs.

— Vargą ir skurdą, kas žmo
nių (ypač augančiųjų) gyveni
me — būtina. Jie esą apiplėšti 
nuo šfos brangenybės. Kiekvie
nas suaugusysis jums galėtų 
pasakyti, jog jis, būdamas ma
žas ir jaunas, turėjo kur kas 
daugiau laimės ir džiaugsmo, 
negu šių dienų jaunimas. Prieš 
trisdešimt metų, jei vaikščiąs 
gavo saldainį ar uogiene patep
tą sumuštinį Kalėdų švenčių 
proga, tai jis jautėsi toks lai
mingas, tarytum viskuo perte

kęs lordas. Jeigu vaikas daug 
dirbdavęs namie, pagelbėdavęs 
tėvams, jis gaudavęs teisę išei
ti laukan ir pasigėrėti slenkan
čiais dangumi debesim:s. Tai 
būdavusi jo laimė ir džiaugs
mas. Jeigu jam ką daugiau ir 
kas nors būtų davęs, jis tikrai 
būtų jautęsis to “per daug” ga
dinamas. Ar ir norėčiau grąžin
ti atgal tas depresijos dienas, 
kurios buvo tokios džiugios ir 
laimingos. Norėčiau, kad mūsų 
vaikai keliautų mokyklon de
šimt mylių snieguotu lauku, kad 
jie džiaugtųsi, gavę gimtadie
nio proga porą storų kojinių, 
kad pasitenkintų nikeliu, gavę 
jį savaitinės duoklės 
ir t. t.

Jeigu, girdi, visa tai 
veikė jų tėvus, turėtų 
veikti ir vaikų nuota kai pakel
ti. Jie ir vėl, gal 
juoktis, švilpauti 
gyvenimu.

— O kokios gi 
projektuojamoj mokykloj ? — 
nedrąsiai paklausęs G. Lautens.

— $5,000 su kambariu ir iš
laikymu. Be visa to — $7,500. 
Jeigu jūsų vaikas nenorės 
rėti knygų ir mokytojo — 
$1,000 ekstra.

— Aš nė neįsivaizdavau, 
nepatogumai būtų tokie bran
gūs! — suabejojęs G. Lautens. 
— Betgi, pagal tokias kainas, 
ar nerizikuojate jūs pats tapti 
turtuoliu, tuo pačiu — ir ne
laimingu ?

— Yes, — atsakęs Mortie. ■— 
Bet aš galvoju, kad nė joks biz
nis nėra taip jau pilnai geras.

Vertė Pr. Alš.

vietoj

gerai 
gerai

būt, pradėtų 
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žmonių neatskiriančių spalvų,Yra
bet dolerio žalią spalvą visi puikiai 
atskiria.

IŠTRSUKOS Iš “DRAUGIŠKŲ PERSERGEJIMŲ",

Lietuvių Fronto bičiulių ir svečių stovykloj leisto 
laikraščio

— Maudytis eketėje galima, 
bet nelabai tikslinga.

Vyt. Vaitiekūnas

— Gaila, neturiu vaikų, o ir 
aš vaikui, lietuviškai nesimokan
čiam, užduočiau.

Dr. O. Labanauskaitė

— Vaikai taip mažai lituanis
tinių žinių turi, kad vienas, pa
klaustas, kas buvo paskutinis 
Lietuvos prezidentas, atsakė, 
kad aš. St. Barzdukas

*-

Pagyrė poetą
Rašyt. Vytautas Alantas 

“Dirvoje” gražiai pristato poe
to L. Andriekaus poeziją:

“Tėvas Andriekus savo poezi
joje religinį momentą linksniuo
ja gana santūriai, nors ir jauti, 
kad už jo pečių stovi angelas 
sargas, kurį poetas prašo ves
ti jį “per tą žvaigždėtą naktį”. 
Jo stilius rūpestinga’ išieškotas 
ir jo nebūtų galima tiksliau api
būdinti, kaip jo paties žodžiais, 
kvrais jis užvard;no kitą savo 
e:lėraščių knygą “Cascada crs- 
talina”...

Ta citata parašyta šviežių vi
zito įspūdžių poveikyje ir, be 
abejo, žirna tikra, gi mes iki 
šiol kvailai galvojome, kad po
ezijos rinkinį “Cascada Crista- 
lina’’ parašė poetas Venancijus 
Ališas.

Literatas

ŠUKUOSENA

— Dukrele, — sako motina 
dukrai, — apsikirpk plaukus, 
nps ko gero kiti pradės manyti, 
kad tu berniukas.

MINTYS PRAKALBŲ PAGERINIMUI

— Visos merginos, net ir ko
munistės, mano, kad jos yra 
princesės.

¥

— Meilė yra toks žaidimas, 
kuris niekada neatidedamas dėl 
to, kad jau temsta.

¥

— Meilė yra saldus sapnas, 
jungtuvės — žadintuvas laikro
dis.

— Knyga sulaukia pasiseki
mo, kai ją pradeda pirkti ir tie, 
kurie jos neskaito.

*(•

— Nieko nuostabu, kad žmo
gus nori pasiekti mėnulį, nes jis 
ir greitkeliais dažnai taip va
žiuoja, lyg norėdamas patekti 
į dangų.

j;

— Drąsa, tai reiškia tokią si
tuaciją, kada moteris paduoda 
vartyti kitai moteriai savo šei
mos albumą, nebijodama, kad 
ten atras jos gimimo metrikus.

¥

— Niekas taip nepakelia vy
ro drąsos, kaip laiškas, gautas 
iš senos meilės, kuri mano, kad 
jis dar tebėra viengungis.

¥

— Žmogus tiki, kad danguj 
yr a 370 mil. žvaigždžių, bet už
rašui, kad naujai dažyta, netiki 
ir pabando pirštu.

¥

— Mandagumas yra rūpintis 
kitų reikalais, o nesirūpinti sa
vo.

*
— Meilė yra gyvenimo vynas, 

o vestuvės yra rytas po to.

— Meilė yra kaip tymai, juo 
vėliau ateina, juo ji pavojinges
nė.

— Praeidamas pro arklio 
griaučius, pažiūrėk, ar jie ku
melio ar kumelės; jei kumelės, 
tai pasižabok, nes vis tiek dar 
gali įspirti.

Dr. A. Klimas
— Į idiotišką klausimą nega

lima protingai atsakyti.
Dr. J. Girnius

— Išeina, kad reikia surasti 
formulę, kaip galėtum nusidėti 
ir skaistybę išlaikytum.

Dr. J. Kižys
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ko-jaotsetungas džiaugiasi, kad
. munistinio šuns labai geri dantys, 
vykdą svarbią kultūrinę revoliuciją.

Balys Pavabalys

KAS DIALOGUI SKIRTAS. 
TO NEPAVERGIA FLIRTAS

Liežuvio mankštai atsidėjau 
Ir tobulėt radau jam progą: 
Tiesiog riedėte nuriedėjau 
Į moderniausią dialogą.

Ir nebemoku būt juokingas: 
Nebelaikau ant stalo kojų. 
Esu tvarkingas ir saikingas, 
Kai dialogą aš vartoju.

Man dialogas — dvasios penas 
Ir kūną pripila benzino.
Jis modernus — dėl to, kad senas, 
Ir pažangus — kur žengt, nežino.

Ir po simpoziumus blaškos, 
Ir į Maskvas taikingai traukia, 
Lyg nesuprasdamas, kad meškos 
Tokių, kaip jis, teu baisiai laukia. .

Anksčiau .mužikiškai kalbėjom 
Ir su žmonom, ir su merginom. 
Dabar su jom (kokia garbė jcm!) 
Dialogizrną išmėginora.

Bet mano mergos būdo blogo: 
Visai nerimto ir netvirto, 
los nesupranta dialogo, 
ir tenka grįžti man prie flirto.

i

*

— Geriausią investaciją daro 
moterys, kurios 3 dol. vedybų 
leidimą iškeičia į 100,000 dol. 
vertą skyrybų liudijimą.

¥
— Pesimistas studijuoja ru

sų kalbą, gi optimistas — ang
lų.

¥
__Lietuvybė — išeivijoje meš 

kerė, prie kurios kimba ir ją 
krutina atitolę lietuviai, bet są
moningai vengia kabliuko.

¥
__Vyras, kuris nori išvengti 

kokią nors dieną indų plovimo, 
tegu su žmona vyksta pietauti 
į restoraną.

MOKSLO METUS PRADEDANT
Visose mokyklose mokiniai 

pradeda mokslo metus, taigi, 
taip sakant, ir mūsų lituanisti
nėse, dėl kurių dr. Razma su 
rašyt. Ignatoniu, mok. Plaču ir 
mok. Drungiene į karus pro 
virtuvės langus buvo išjoję. Vi
suomenei svarbu žinoti, ką vai
kai išmoksta, tai mes čia pa
duodame citatą iš Cicero Gim
tinės Žiburėlių laikraščio moki
nių pasisakymus svarbiais, is
toriniais klausimais.

“Nors tas buvo seniai, Žigi- 
manto Augusto laikais, ir pa
našu į pasaką, bet tai tikra tei
sybė. Tada, prieš 400 metų, Vil- 

, niaus miestas didžiavosi, kad tu
ri geriausią Europoje laikrodį, 
įtaisytą katedros bokšte. Iš tik
rųjų visa laikrodžio didybė — 
jo skambėjimas, valandų muši
mas.

Kai tik laikrodis pradėjo veik
ti, miesto vaitas (amerikietiškai 
būtų — meras) pakvietė sku
biai atvykti į Vilnių iš Kroku
vos Lietuvos didįjį kunigaikštį 
ir Lenkijos karalių Žigimantą 
Augustą to laikrodžio pažiūrė- 

I ti ir paklausyti jo nepaprastai 
gražaus skambėiimo. Buvo ta
da kaip tik pradža šaltos žie
mos, ir la’krodis k;ek sugedo: 
valandas rodė, bet neskambino. 
Baisus daiktas! Kokia gėda vai
tui prieš didįjį kunigaikštį! Pa
taisyti, sakote? Kur čia tap 
pataisyti, jei Žigimantas Au
gustas buvo už vartų, o laikro
džio meistras gyveno Tilžėje”.

“Ką jūs darytumėte tokiu at
veju?” buvo paklausti Cicero li
tuanistinės mokyklos mokimai.

Aš Žigimantą Augustą gra
žiai priimčiau, duočiau labai ge-

šaunieji sovietiniai didvyriai saugo, kad žmonės nebėgtų iš tarybinio 
■ojaus.

NEKENKSMINGA KRONIKA

svarų varpas pavog- 
taip buvo išspręsta 
kaip reiks tą varpą 
balkius pataisyti.

Pitts-
I

Išsprendė problemą. Anglijoj 
Nonvich mieste 400 metų senu
mo Šv. Ethelredos bažnyčią bu
vo nutarta remontuoti. Kai dar
bininkai įlipo į bokštą, pamatė, 
kad 1,000 
tas. Taigi 
problema, 
laikančius

Pavojinga linksmybė.
burghe vagys pavogė 5 butelius 
degtinės, kuri buvo užnuodyta 
ir turėjo būti vartojama dezin
fekcijai.

Bičių mitingas. Anglijoj Tum- 
bridge Wells vietovėje 20,000 
bičių susimetė ant kelio po to, 
kai kažkas užmušė jų motiną. 
Susisiekimas buvo sutabdytas.

Bauda ir nagai. Italijoj Car- 
rara mieste Giorgio Scroglien 
buvo nubaustas 4.75 dol. bauda 
už tai, kad jis gatvėj karpėsi 
nagus.

Antrasis frontas. Marinas 
Mims, kovojąs Vietname, para
šė tėvams į Jacksonville, Fla., 
laišką, prašydamas atsiųsti spąs 
tų, kad galėtų apsiginti nuo 
žiurkių. i

Išgąsdino draugystė. Šen. R. 
Kennedy, lankydamasis Afrikoj, 
norėjo pasisveikinti su vienu 
juoduku, kuris, pamatęs Kenne
dy, pabėgo, gi vėliau paaiškino, 
jog bėgęs, nes manęs, kad bal
tasis nori jį prikulti.

ro vyno, nugirdyčiau. Tada jis 
užmigtų, o kitą rytą gal turėtų 
skubiai kur važiuoti ir laikrodį 
užmirštų. Irena

Vaito vietoje aš bokšte pa
statyčiau keletą kareivių, tie ir 
turėtų skambinti, kada reikia. 
Ž. Augustas mane net pagirtų: 
“Tai gerai skambina, lyg gyvi 
būtų”. Ko čia daug galvą suk
ti. Aldona

Labai paprastai: liepčiau ko 
greičiausiai sutaisyti, 
sas miestas subėgtų, 
per kelias minutes.

Jeigu vi- 
sutaisytų

Jonas
Man būtų irgi labai sarmata 

ir bėgčiau ne tik iš Vilniaus, iš
bėgčiau iš Lietuvos. Roma

Už miestų vartų išsiųsčiau 
pasiuntinius, kad tie Žigimantui 
A. pasakytų, jog į miestą įva
žiuoti pavojinga: miestas pilnas 
nuodingų pelių. “Jūsų šviesy
be, prašau atvykti kitą kartą, 
sakysim, pavasarį”. Įdomu, ar 
tas la’krodis Vilniuje tebėra ir 
skambina valandas?

Audronė
Laikrodis neskambino todėl, 

kad užšąlo, tai liepčiau į bokštą 
prinešti malkų ir vandens. Van
deni užv rinęs pilč au ant laik
rodžio. Išt rptų ledai ir viskas 
būtų gerai. Gintaras

Pasamdyčiau muzikantus, įkel 
čiau juos į bokštą ir liepčiau 
groti. D. kunigaikšt s manytų, 
kad taip ir reik’a. Kitų pasiū
lymus pilti karštą vandenį kvai-

Aplojo šunį. Woodside, Calif., 
W. F. Hardvvorth, 18 m., buvo 
policijos nubaustas, kad lojo po
licijos šunį, nes esą negalima 
erzinti gyvulių.

DAINŲ ŠVENČIŲ 
INSPIRACIJA

“O kai susitelkia jauki drau
gija ir dar koks lašas pasitai
ko, ima skambėti visas namas 
nuo lietuviškų dainų”.

“Tėv. Žiburiai”

SVARBUS ĮRANKIS

“Aistros visai sudilo, ir liko 
tik smulkios apimties žmogaus 
kūno organas, kuriuo nuolat ir 
pastoviai tebesportuoju — gan
greit vienintelis mano musku
las, vardu liežuvis”.

Br. Raila

LOGIŠKA DAKTARO IŠVADA

esu

Naujai atvykęs nervų ligoni
nėn pacientas prisistato savo 
kaimynui, senam pacientui:

— Aš esu Napoleonas.
— Atleisk man, bet aš 

Napoleonas.
Tai nugirdęs psichiatras, mur

ma sau po nosim:
—Lažinuosi, kad vienas iš jų 

nežino, ką šneka.

— “Mūsų ateitis priklauso ne 
nuo to, kas dedasi tolimose erd
vėse, bet nuo to, kas dedasi pa
čioje artimiausioje erdvėje, ku
ri yra tarp abiejų ausų”.

“VVashington Post”

— Lietuviškoji daina, jeigu 
nebus puoselėjama, sunyks, pra
ras savo žavumą ir taps bliovi
mu. Pr. Gaida

¥
“Ne liežuviu, bet darbu eiki

me žmones sotinti’’.
Dr. J. Adomavičius

¥
— Tikėjimas tai reiškia, kad 

pamatęs užrašą “Wet paint”, 
jo pirštu nebandai, ar 
naujai dažyta.

tikrai

Vaizdas iš Chicagos Lietuvių pre
kybos rūmų golfo dienos. Vienas 
žaidėjų, mušdamas kamuolį teigia, 
kad tai geras sportas, nes nesvarbu 
kurią vietą laimėsi, vistiek jei už
mokėsi steiką gausi.

las. Nuo vandens mechanizmas 
surūdys visai ir bus po la kro- 
džio. Jolita

Aš tai nesijaudinčau. Pasa
kyčiau karaliui aiškiai, kad su
gedo ir ba;gta. Dėl to bėgti iš 
Lietuvos ar žudytis būtų kvaila.

Vytautas
Na, ir ką begalima pasakyti, 

juk pas:sakymai vertingi ir 
efektyvūs. Ne mažesnių disku
sijų ir vargu išsamesnių atsa
kymų sulauktų ir mūsų politi
nių veiksnių veiksniausias su
važiavimas. K.

VYKDĖ Pažadą

Moteris moko vyrą:
— Kai išgėrei vieną stiklą 

alaus, tai nebegerk daugiau, o 
I kad neįpiltų, apversk stiklą 
dugnu aukštyn.

Vieną naktį vyras grįžta 
įsmilkęs.

— Tai, — šaukia žmona, — 
nevertei stiklo aukštyn dugnu.

— O verčiau, — atsakė vyras, 
— net dvidešimt vieną kartą.

BAIGSIS LAIMINGAI

Žmogus pasijuto daktaro 
įžeistas ir iššaukė jį dvikovom

— Iš garbės lauko grįšim tik 
vienas! — pabrėžė.

— Jūs grįšit, — atsakė dak
taras, — nes aš nė nemanau 
eiti.

NĖRA PASIRINKIMO

— Žinai, tėvas man sakė, kad 
aš gausiu 5,000 dol., jei atsisa
kysiu savo blogų papročių, — 
sakosi vienas studentas kitam, 
— bet nežinau ką daryti.

— Tai kvailas, — sako ant
ras, — pasižadėk ir paimk tuos 
pinigus.

— Bet jei aš atsižadėsiu blo
gų papročių, kaip aš tuos pini
gus išleisiu, — nusiskundė pir
masis.

NEBUVO PASIRINKIMO

__ Kodėl tu spyrei žmogui į 
pilvą? — klausia policininkas 
suimtąjį.

— Aš spyriau kitur, bet jis 
skubiai apsigrįžo, — pasiteisino 
žmogus.

BAIGĖSI LAIMĖ
— Keletą metų mano žmona 

ir aš buvom laimingiausi žmo
nės pasauly.

— O kas paskiau atsitiko?
— Susipažinom ir susituokėm.

ROMANAS
— Kiek puslapių romanui rei

kia? — klausia jaunas rašyto
jas leidėją.

__Na, pavyzdžiui poros šim
tų.

— O, tai mano romanas jau 
baigtas, — nudžiugo autorius.

— Moteris, kuri pinigus išlei
džia greičiau, negu vyras spėja 
uždirbti, sakoma skuta mažas 
bulves storom lupenom.

PASIGUODIMAS
Vienas kandidatas nebuvo iš

rinktas į senatą, tai paklaustas, 
kodėl nebuvo išrinktas, atsakė:

— Mane žmonės taip myli, 
kad pagailėjo manęs nustoti ir 
todėl nebalsavo, kad iš jų tarpo 
neišvykčiau į Washingtoną.

TIESIOGINĖ LINIJA
Vilniuje besilankęs “Vilnies” 

bendradarbis Jonikas, užėjęs 
pas Antaną Sniečkų, pastebėjo 
telefoną, kur tebuvo tik ragelio 
klausyti.

— Kas čia per telefonas, mes 
toj skurdžioj, ubagiškoj Ameri
koj tokio neturim, — pasakė 
Jonikas.

— O, čia yra mūsų tiesioginė 
linija su Kremliumi, — pasigy
rė Sniečkus.

KUKLUS HEROJUS

Nuo laivo denio į jūrą įkrito 
milijonieriaus dukra.

— Gelbėkit dukrą. Kas išgel
bės, gaus 100,000 dol., — šaukė 
ųnl jonierius.

Niekam nesiryžtant, pagaliau 
atsidūrė vandenyje nedidelis vy
rukas, kuris dukrą ir išgelbėjo.

— Aš pažado laikausi, — ta
rė milijonierius, — duosiu jum 
šimtą tūkstančių.

— O, man nereikia, — atsa
kė vyrukas, — duokite tam, kas 
mane į vandenį nustūmė.

¥
Pinigas, kurį taupėm lietin

gai dienai, šiandie mums peraa 
permažą skėtį.
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