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AR JAU PASENO EUROPA!
Pasikalbsi imas su prof. J. Eretu

— Tai Amerika (JAV).“Draugo” kultūrinio priedo 
puslapiuos yra numatyta pra- mums yra tikras pavyzdys 
vesti savotišką mūsų moksli
ninkų, rašytojų, menininkų ir yra galingiausias NATO, t. 
aplamai kultūrininkų dialogą 
dviem, kartais gana kontraver- 
siniais klausimais, būtent: “Ar 
jau paseno Europa?” ir “Ar 
dar jauna Amerika?” Pokal
bis bus vedamas interview, 
straipsnių, kultūrinių apybrai
žų ir diskusijų formose.

Prof. Juozui Eretui Lietuvių 
Katalikų Mokslo akademijos 
suvažiavimo proga lankantis 
Amerikoje, jam pirmajam bu
vo duota eilė klausimų, turint 
prieš akis europinę dialogų pu
sę. Prof. Eretas dar ir todėl 
laimi visų mūsų dėmesį, kad 
šiemet, spalio 18 d., švęs 65 
m. amžiaus sukaktį. Profeso
riaus Juozo Ereto atsakymais 
ir pradedame anų dviejų klau
simų svarstymus.

Redakcija
— Pokario metais vis labiau 

pasigirsta balsų, jog Europos 
kontinentas jau pavargo, pase
no tiek kultūrinėje, tiek politi
nėje plotmėje. Daug kam atro
do, kad kylą 
naujos rasės 
ros nustumia 
eilį kultūros
Profesorius gyvenate 
Europos širdyje — Šveicarijo
je, todėl puikiai jaučiate viso 
šio kontinento tikrąjį pulsą. 
Sakykite, kaip žiūrite į Euro
pos politinę ateitį? Kuo ir kaip 
ji galėtų atsverti naujas ir gi
gantiškas, ypač Rusijos jė
gas?

— Politinis pavojus Europai 
tikrai didelis, nes iš rytų at- 
slenkąs sovietų komunizmas kė
sinasi ir į dar laisvąją to kon
tinento dalį. Ją gali išgelbėti 
tik suvienijimas visų dar lais
vų valstybių į vieną 
vinę sąjungą — į 
Europos Valstybes.

— Kaip vyksta šio 
darymas?

kartu stipriausia parama.

kariškos apsaugos ramstis. Bė 
jos mes būtume jau seniai ta
pę Rusijos auka. Bet, deja, ka
riškai taip tvirtai apsaugoti, 
mes, europiečiai, aukšto ekono
minio standarto apsvaiginti, 
politiškai per mažai darome. 
Dėlto dabar dėl mūsų likimo 
eina žūtbūtinės rungtynės tarp 
Amerikos ir Rusijos.

— Kas Jūsų manymu tą ko
vą laimės?

— Mūsų širdžiai daug arti
mesnė yra Amerika, ir mes 
esame jai iš visos širdies dė
kingi už apsaugojimą nuo So- 

i vietų milžino. Bet europiečių 
dėkingumas turėtų aktingiau 
reikštis — politiniu susivieni
jimu, tampriu ekonominiu bend 
radarbiavimu ir kariškos ap
saugos sustiprinimu. JEV, ku
rios 
JAV, 
mos.

J. Augustaityte-Vaičiuniene

TIES VILNIAUS KATEDRA

j

Prieš klūpančio fasado kilni
Balta liepsna balandžiais krito; 
lšskliedus žodžio paslaptingą pilnį, 
Tekėjo gyslomis granito.

Vitražais mintys aukštyn vijos, 
Sugrįždamos pas tylų slenkstį, 
Žiedais linguojančios lelijos... 
Ir aš nebežinau, kur žengti.

KULTŪRINĖ KRONIKA

turėtų užpakalyje savęs 
būtų Sovietų neįveikia-

Jos požemiuos dievai susėdę__
Sustingus klaidžioja tikrovė, 
Palaiminusi dieną auksapėdę, 
Kai kolonas iš gelmių rovė.

Čia skliautais amžių pirštai slinko, 
Kurie tą palikimą rašė,
Kai nuo staugimo Geležinio Vilko 
Drebėjo erdvė šimtakraštė.

nauji žemynai 
ir naujos kultū- 
Europą į antra- 
vyksmo planą, 

pačioje

— Ar Jūs, profesoriau, irgi 
dalyvaujate šiame vienijimosi 
darbe?

federaty- 
Jungtines

bloko su-

— Su apgailestavimu tenka 
konstatuoti, kad jis vyksta la
bai lėtai. Matote, atskiros Se
nojo Pasaulio valstybės jau 
seniai džiaugiasi savo nepri
klausomybe, ir ši istorinė tra
dicija trukdo joms suaugti į 
vieną, kad ir federatyvinį, or
ganizmą. Dėlto Jungtinės Eu
ropos Valstybės (JEV) tėra 
graži svajonė.

— Bet tai sąjungai sudaryti 
visdėlto šis tas daroma?

•— Taip, daroma. Pvz. 
Strassburge, prie Rheino upės, 
veikia Europos taryba. Bet jos 
nutarimai neįpareigoja daly
vaujančių valstybių, lieka tik 
pageidavimai. Tokiu būdu Eu
ropos suvienijimas vyksta tik 
vėžio žingsniais, o pavojus iš 
Sovietinės Rusijos pusės auga 
greit ir smarkiai.

— Iš Jūsų žodžių suprantu, 
laikote rimčiau-kad Sovietus 

siais Europos priešais?
— Lygiai taip yra. Sovietų 

Rusija nori veržtis vakarų 
kryptimi prie Atlanto. Tai tik 
tada galima, jei Vakarų Euro
pa bus silpna, ir silpna ji bus, 
jei ji liks suskaldyta. Sovietai 
dėlto kaip įmanydami sėja ne
santaikos sėklą į nacionalistiš
ką Europos dirvą, pakutena 
tautų savimeilę.

— O kas nuoširdžiausiai re
mia tą susivienijimą?

— O taip! Sugrįžęs 1941 m. 
į Šveicariją, tuoj supratau, kad 
tik šiame susivienijime glūdi 
dar laisvosios Vakarų Europos 
išganymas ir kartu viltis išlais
vinti ir Rytų Europą su Pabal- 
tijos valstybėmis. Dėlto nuola- 

■ tos ir visur raginu mesti nacio
nalistinį išpuikėjimą, šovinistinę 
neapykantą, kuria taip smar
kiai sergame anapus Atlanto. 
Dėlto greit vėl grįžtu į tuos 
apkasus, kuriuose dabar gina
me Europą — visą Europą iki 
Baltijos jūros.

— Kuo Jūsų manymu mes, 
Amerikos lietuviai, galėtume 
prie tos bendros kovos prisi
dėti?

— Amerikos lietuviai, būda
mi liudininkai ir aukos Rusijos 
imperialistinių siekių, gali įti
kinančiai veikti bendrą Ame
rikos visuomenę, gali jai per
statyti tą mirtiną pavojų, ku
ris gresia ir jai. Ir tai jiems 
geriausiai seksis, jei Jūs išlai
kysite lietuvybę, veiksite vie
ningai ir nepasiduosite užliū- 

I liuojančiam materializmui. Ke
lias Lietuvon nebus važiavimas 
Cadillacu į golfo aikštę.

• Dail. William J. Witkus, 
kurio paveikslas dedamas į šį 
numerį, gyvena Greenwich, 
Conn. Yra Amerikos lietuvis, 
gimęs Belforte, N. Y. 1892 m. 
Mokėsi Pratt institute, Art 
Students League, Miller pre
kybos mokykloje ir Technikos 
institute; visos šios mokyklos 
New Yorke. Turi privačią stu
diją, kur dėsto meną. Yra da
lyvavęs daugelyje parodų. Liet. 
Inž. ir Arch. s-gos narys, 1952 
m. buvo išrinktas New Yorko 
Lietuvių Dailininkų sąjungos 
pirmininku. Yra išradęs pato- 
grafą ir jį 1928 m. užpatenta
vęs.

•
nos i
rūgs.

velande, The Cleveland Music 
School salėje.

Lyg paukštė kalnuose betūnos, 
Išsprūdus iš Kūrėjo rankos. 
Kazimiero ir Vytauto karūnos 
Ant audrų delno amžiais laikos.

Neria kelias į viensėdį, 
Lenkdamas tolius.
Mėlynos mergytės sėdi — 
Varsto karolius.

Gluosniai bėga pasitikti — 
Lipa į ratus...
Ima lyti, ima snigti 
Žirgelius sartus.

/

KELIAS Į VIENSĖDĮ

t

Jie pagauna žodį tartą —
Bus vėsi stonia! —
Nebe pirmutinį kartą 
Nešate mane.

Lomoje sodyba plūko
Rūtos žalumu...
Kelias švilpdamas nutrūko — 
Aš raudot imu!

Nežinau, kur sarčiai dingo, 
Ar susimezgė keliai...
Lyg už girių kur sužvingo, 
Lyg po žemėmis giliai.

(Iš naujos knygos „Ant aukuro laiptų”)

J. Augustai+y+es-Vaičiunienes

"ANT AUKURO LAIPTŲ

DANUTE PAŠKEVIČIŪTE, Baltimore, Md.

J. Augustaitytės-Vai- 
poezijos knygoj “Ant

Naujoj 
čiūnienės 
aukuro laiptų” yra 96 eilėraš 
čiai. Tad, palyginti, gana stam
bus rinkinys. Knyga yra su
skirstyta į tris dalis. Nors ats
kiros dalys pavadinimų neturi, 
tačiau jos prasideda pačios poe
tės sukurtais motto.

Neigiamybės ir teigiamybės

• Dr. Arūnas Liulevičius iš- mininku ir baigęs globėju. 1954 
vyko į Princeton, N. J., moks- —55 m. m. buvo SAS Chicagos 
limam darbui. Arūnas Liulevi
čius, nebaigęs gimnazijos, 1952 
m. įstojo į Chicagos universi
tetą ir iki 1954 m. paruošė Ba- 
cheler of Arts laipsnį. Tuo me- 
.u (1953 m.) gavo ir gimnazi
jos baigimo diplomą. Tame pa
čiame universitete 1957 m. ga
vo mokslų magistro laipsnį iš 
matematikos, o 1960 m. gavo 
daktaro laipsnį iš matematikos.

Visą studijų laiką turėjo sti-
%

pendijas: S.—W. Scholarship 
(1952—56), U. of C. Fellows- 
ship (1957), William R. Har- 

i per Fellowship (1958) ir Na
tional Science Foundation Co- 
op Fellowship (1959). Univer
sitete buvo priimtas į Phi Beta 
Kappa (1957), Sigma Chi 
(1959), Amerikos matematikų 
sąjungą, Amerikos matemati
kų sanbūrį ir Amerikos moks
lo pažangos draugiją.

Arūnas 1960—1961 metus 
dėstė matematiką Chicagos 
universitete. Gavęs National 
Science Foundation Post — Ph. 
D. Fellowship, išvyko į Aukš
tesniųjų matematikos studijų 
institutą, Princeton, N. J.

Arūnas Liulevičius yra atei
tininkas nuo 1946 metų. Savo 
veiklą išvystė Kun. A. Lipniū- 

Į no kuopoje, pradėjęs vicepir-

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

draugovės pirmininkas, o ki
tais m. — sekretorius; 1956— 
1957 m. m. — SAS CV pirmi
ninkas. Buvo L. Stud. S-gos 
narys. Rašė straipsnius į Atei
tį ir Draugą. Buvo Sūkurio ad
ministracijos kolektyve ir nuo 
Ateities perkėlimo į Chicagą 
— jos redakcijos sekretorius. 
Keliose ateitininkų stovyklose 
buvo komendanto bei vadovo 
pareigose.

Redakcija dr. Arūnui linki 
sėkmės mokslinį darbą vaini
kuoti nauju problemų išspren
dimu.

• Vytautas Adomaitis, dirbąs 
Gamtos Apsaugos tarnyboje 
Washingtone, buvo atvykęs į 
Chicagą ir čia dalyvavo Che
mikų draugijos suvažiavime ir 
laikė paskaitą apie vabzdžių 
naikinimo chemikalų įtaką į fa
zanus ir kurapkas. Vyt. Ado
maitis yra kilęs iš Worcesterio, 
Mass. Organinės chemijos stu
dijas magistro laipsniu baigė 
Šv. Kryžiaus kolegijoje Wor-

I

lėraščius pateikia spalvingu, 
estetiniu žodingumu, tai jai la
bai gerai pasisekė nutapyti gy
vą, lietuvišką peisažą.

Labai gražus eilėraštis yra 
“Pūruškėlės atsiminimai”. Jame 
autorė ne tiktai pasireiškė savo 
žodingumu, bet praskambėjo 
kartu ir savotišku asmenišku
mu, kas jau ir padarė eilėraštį 
vertingu.

Rinkinio tematika

Augustaitytės - Vaičiū- 
kūryboje yra glaudžiai 
su kitu susiję, tiesiog 
vienas kito dalimi.

I

Vytautas Adomaitis

Mi- 
yra 
yra 
Tai

cestery. Paskiau dėstė New 
England Farmacijos kolegijo
je. Kai kurį laiką buvo Shell 
bendrovės inžinierius Los An
geles mieste, kur susipažino 
tremties lietuvaitę Oną 
liauskaitę ir ją vedė. Nors 
gimęs ir augęs JAV-se, bet 
giliai lietuviškos dvasios,
nuopelnas jo tėvų Matildos 
(Šukytės) ir Albino Adomai
čių, ' suvalkiečių. Lietuviško 
rašto jį išmokė seselės kazimie- 
rietės Šv. Kazimiero mokyklo
je Worcester. V. Adomaitis 
bendradarbiauja agrikultūros 
ir chemijos žurnaluose, bet 
taipgi rašo ir į “Vytį”, pamė
gęs lituanistines temas. Pasi
baigus chemikų suvažiavimui, 
aplankė “Draugą”, kurio nuo
latiniais skaitytojais yra abu
du su žmona.

J. Augustaitytės - Vaičiūnie
nės rinkinyje vyrauja religiniai 
- patriotiniai motyvai. Iš reli
ginių eilėraščių reikėtų pami
nėti “Šv. Kazimiero žvaigždę”, 
“Laišką Šventam Antanui” ir 
“Laišką nuo Švento Antano”. 
Tai tačiau nėra grynieji religi
niai eilėraščiai, kadangi juose 
vyrauja kartu ir patriotiniai 
motyvai. Religija ir patriotiz
mas J. 
nienės 
vienas 
patapę

Jei tu man duotum skalsiąją 
[bandelę duonos,

Kurią šypsodamasis ištiesto- 
[ je rankoje laikai,

Aš jos prikraučiau margas 
Į klėtis, ik pavarčių kluonus.

Ir lūžtų derliumi mano tėvy- 
[nės sodai ir laukai, 

(Laiškas Šv. Antanui, 11 psl.)
Tokia pati patriotinė gaida 

nuskamba ir eilėraščio “Laiš
kas nuo Šv. Antano” pabaigo
je:

Jeigu nebūt tiesos šiuos žo- į
1 džiuos,

Ir aš nebūčiau gėręs Nemu-
[ne,

Beraščiams laišką šį paro-
I džius, 

Mirtim galėtum teist mane!.. 
O aš sakau: “Audra ir vie-

[ sulai gyvens, — 
Žmogus ir sraigė, ašara ak- 

[ mens.
I (12 psl.)

J. Augustaitytės - Vaičiūnie
nės naujame poezijos rinkiny
je yra gausus ir vien grynųjų 
patriotinių eilėraščių. Ji 
miršta net partizanų;

• Dr. K. Cirtautas parašė 
naują knygą angliškai. Pavadi
nimas: “The American College 
Giri: An Unplanned Design”. 
Leidžia The Citadel Press New 
Yorke. Pasirodys sekantį pa
vasarį. Įvadą šiai studijai pa
rašė George N. Shuster, buvęs 
prezidentas Hunter kolegijos 
New Yorke, dabartinis Notre 
Dame universiteto vicepreziden
tas.

prastai žodinga, nėra be pa
grindo. Toki pasakymai “diena 
blakstienas mėlynas nuleidus” 

i ir “apsiaustas jos į baltus mel
dus nuklysta šėmu dangumi” 
jau yra verti geros poezijos 
vardo.

i 
įrankis. Šitas pats įrankis bet
gi ją dažnai paklaidina jos pa
čios eilėse. Vienur kitur eilėraš
čio prasmė prapuola šitų gra
žių, skambių ir vaizdingų žodžių 
liūtyje. J. Augustaitytė-Vaičiū- 
nienė dažnai linksta į daugelio 
vaizdų suplakimą, kas labai pa
kenkia eilėraščio vientisumui. 
Šitai akivaizdžiai rodo, pvz., ei
lėraštis “Drebulė” (53 psl.)

Norėtųsi čia šiek tiek stabte- j Tikrai nieko nekenktų, jeigu 
lėti prie pačio knygos pavadini- ^ame eilėraštyje būtų labiau į 
mo. Greičiausiai, duodama kny- laupytas žodis. Šitokio metodo 
gai vardą, poetė turėjo galvoje ! 
lietuviškąjį senobinį 
Tačiau tas pavadinimas nuskam 
ba kažkaip archaiškai, 
jis savo iškilminga simbolika 
nevisai derinasi prie jos nuošir
džios, specifiniai lietuviškos poe 
zijos: pavadinimas skamba ga
na šaltai, tuo tarpu eilės yra 
paprastos ir šiltos.

Visoje knygoje gausu Lietu
vos gamtos peisažų. Tie vaizdai 
yra gyvi dėka didelio poetės žo
dingumo. Gal būt, šitas žodin
gumas, šitas gyvas, vaizdus žo
dis ir yra J. Augustaitytės-Vai-1 
čiūnienės stipriausias kūrybinis teigimas, jog poetė yra nepa-

aukurą.

I Kartu

Pianisto Antano Smeto- 
fortepiono koncertas įvyks 

•. 17 d. 7 vai. 30 min. Cle-

• Rašytojas Ant. Gustaitis 
šiais mokslo metais vadovaus 

j Bostono lituanistinei mokyklai.

laikantis, antrasis posmelis ga
lėjo būti iš eilėraščio visai pa
šalintas ir dėl to jo prasmė vi
sai nenukentėtų.

Dabar, žengiant prie teigia
mų J. Augustaitytės-Vaičiūnie
nės kūrybos pusių, reikėtų pa
cituoti kito eilėraščio posmelį:

Diena, blakstienas mėlynas
[ nuleidus, 

Į jūras įbrenda rami. 
Apsiaustas jos į baltus mel- 

[dus 
Nuslysta šėmu dangumi. 
(Nakvynė prie marių, 61 psl.) 

j Iš šio posmelio matome, kad

Apskritai, kalbant apie gam
tovaizdį poezijoje, reikia pasa
kyti, kad tai nėra lengvas ke
lias kiekvienam poetui. Jis ne
lengvas todėl, kad čia reikia 
tapyti žodžių pagalba. O šito
kios tapybos pasisekimas glūdi 
tik labai giliai išjaustoje kalbos 
estetikoje. Panašiose eilėse ta
čiau pasigendama pačio poeto 
asmens. Poetas šiuo atveju pa
sidaro stebėtoju, jo eilėraštis 
yra parašytas žvelgiant is ša
lies. Tokių eilių pas J. Augus- 

;taitytę-Vaičiūnienę yra gana 
gausu. Bet kadangi ji šiuos ei-

neuz-

(Nukelta į 2 psl.)

• Juozo Prunskio knyga 
“Silpname kūne”, skirta ligos 
ir amžiaus naštos slegiamiems 
lietuviams, jau yra surinkta ir 
greitu laiku bus spausdinama 

j Immaculata spaustuvėje, Put- 
nam, Conn. Antra to paties au- 

! t oriau? knyga “Vyrai klystke- 
i liuose” jau renkama “Drauge” 
ir bus išleista dar šiais metais. 

Į Viršelį šiai knygai yra nupie- 
■ šęs dail. J. Pilipauskas.
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J. Augustaitytes-Vaičiunienės

„Ant Aukuro Laiptų 11

(Atkelta iš 1 pusi.) I 
Ir saulė vakare už tai paky-

[la, 
Kad partizanams neštų atga

jos, 
Kad širdis dėtume į didžią 

[bylą, 
Atskleisdamos po kryžium Z7 

[Lietuvos.
(Sveikinimas, 43 psl.)

Šiuose eilėraščiuose asmeni
niai motyvai nėra vyraujantys. 
Greičiau ir čia nusveria poe
tės linkimas į stebėjimą iš ša
lies.

i
Taigi J. Augustaitytės - Vai

čiūnienės rinkinyje gausu trem
ties motyvais parašytų eilėraš
čių. Juose poetė ne tiek atsklei
džia tremtinio buitį, kiek nu
skamba grįžimo nevilties gai
domis:

i

Atlėkę

Nutūps

Ir kvepia drobėmis, medum 
[ir uogienojais.

(Atsiminimas, 32 psl.)
Šitokiais eilėraščiais poetė 

jau atskleidžia savo individua
lumą. Asmeniškiausią ji yra 
ten, kur, vaizduodama pasiruo
šimą į neišvengiamą gyvenimo 
pabaigą, sustoja prie savo at

siminimų. Vienas ryškiausių 
šios rūšies eilėraščių yra “Pra
einanti diena” (73 psl.).

i

paukštės šarmaspar- 
[nės, 

ant aklo lango at- 
[brailos 

nebuitim pakalnės.Išpiltos
Ištikimasis Sargis nesulos.
Nieks nesuseks pėdų apklo- 

[tų, 
Išėjusių akių nulytu plotu...

(Ištuštėję namai, 64 psl.)

Individualia tematika para
šyti eilėraščiai yra bene ge
riausia J. Augustaitytės - Vai
čiūnienės kūrybos dalis. Gal 
būt, kaip tik todėl, kad poetė 
čia jau nebėra vien stebėtoja 

i iš šalies, nes pergyvenimai, 
vertę ją šiuo motyvu kurti, ėjo 
tiesiog iš jos sielos. Šiuos eilė- Į 
raščius poetei yra padiktavę 
išvidiniai jausmai. Tokiu būdu 
vaizdai čia tampa visų pirma 
išgyvenimų atspindžiais bei pa- 
gelbinėmis priemonėmis. Čia 
poetė reflektuoja iš savo vi
daus į aplinką, o ne priešingai.

J. Augustaitytės - Vaičiūnienės 
kūrybos esmė

Net poetės asmeniniai atsi
minimai yra glaudžiai susiję 
su gimtosios žemės ir tėviškės 
vaizdais:

Dar vieną mirksnį klėties 
[mieloje vėsoj 

Pajust, kaip plaukia metai 
[apskritais sienojais, 

Kaip saulė teka palubėj ver- 
[boj sausoj

Sustoju ties amžiais apklotu 
[slenksčiu... 

Mirties nei gyvenimo nebelie- 
[čiu.

(Pabaiga iš “Archyvo”.)

Šita eilute autorė pati ge
riau už bet ką kitą apibūdino 
savo kūrybos esmę ir linkmę. 
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė 
savo poezijoje nesustoja prie 
žmogaus būties problemų. Ji 
nesprendžia žmogaus 
prasmės klausimų, 
kodėl yra taip, o ne 
liečia tik aukščiau
dalykus. Todėl J. Augustaity- 
tės - Vaičiūnienė savo kūry
ba pasilieka Lietuvos žemės, 
savo tėviškės vaizdų ir visuo
tinių - patriotinių motyvų po
etė.

gyvenimo 
nesigilina, 
kitaip. Ji 
suminėtus

I

i

į

Kosako paveikslas, vaizduojąs vokiečių kryžiuočių ordino už
puolimą Lietuvoje. Iliustracija liet, literatūros vadovėlio, paruoš
to D. Veličkos.

ei- 
ne- 
kai 
tai

XX šimtmečio tapyba

Dabartinio amžiaus tapybą 
analizuoja ir taipgi nagrinėja 
tuos impulsus, kurie palenkė 
daryti plačius eksperimentus 

naujas 
20th cen- 
Wemerio 
tuos nau- 

j juosius “sukilimus” mene gre
tina su naujomis mūsų amžiaus 

i 
Norvegijos piEeč’ai surinko;

$100,000, kad tomis lėšomis ga
lėtų finansuoti norvegų kalbos, 
literatūros ir kultūros studi
jas Chicagos universitete, pa
laikant šių dalykų katedrą.

Dabarties Prancūzija

Naujai išleista knyga 
new France”, parašyta 
Tannebaum. Autorius 
ve.kale pataiso daugelio
monę, būk tas kraštas yra 
kadentiškas ir senoviškas.

“The 
Edv. 

šiame 
nuo- 

de-

$100,000 norvegų 
studijoms Chicagoje

I 
formoje ir spalvose, 
veikalas “Painting in 
tūry”, parašytas 
Haftmanno; autorius 

“sukilimus” i

intelektualinėmis ir socialinė
mis srovėmis.

t

Pirmosios hepatitis virusų 
nuotraukos

Popiežiai moderniajame 
pasaulyje

Iš spaudos neseniai 
knyga “Popes in the modern 
world”. Jos autorius Francis 
Sugrue nusako žmonių viltis, 
nukreiptas į šešius šio šimt
mečio popiežius, tų popiežių 
laimėjimus ir įtaką. ;

išėjo

J. G. TELEVISION CO.
•4512 VV. 47th St, FR 6-1998

TV RADIJAI, HI-FI. VĖSINTUVAI 
| Pardaviinai-taisymai- Sek. uždaryta

J. Augustaitytė - Vaičiūnie
nė Ant aukuro laiptų. Eilėraš 
čiai. Išleido “Terra”. Nei tira
žas, nei kaina, nei išleidimo me
tai nepažymėti. (Bent jau išlei-

tremties metais išleistame 
lėraščių rinkinyje poetė per 
atsargumą buvo nuklydus 
kur kone į publicistiką,
naujoje jos knygoje jau nieko 
panašaus nerasime: čia ji daug 
asmeniškesnė ir daug brandes- dimo metų leidyklos turėtų ne- 
nė. I pamiršti!)

HOLY FAMILY VILLA
123 gatvė, Orland Park, III
(Labdarių Ūkyje)

PIKNIKAS

Piknikus ruošia

HOLY FAMILY VILLA AUXILIARY

I

MO VI NG

Pabaigai norėtųsi šiek tiek 
stabtelėti prie ankstyvesniųjų 
J. Augustaitytės - Vaičiūnienės | 
eilėraščių rinkinių. Tiek “Ske
veldrose” (išleistose 1946 me
tais Vokietijoje), tiek “Žvaigž
dėtose Naktyse” (išleistose 1952| 
metais Čikagoje, vyrauja tos pa 
čios tematikos. Toki patys mo
tyvai apsprendžia ir jos anks- 
tyvesniąją kūrybą. Tik, reikia 
pasakyti, kad poetė savo nau
joje knygoje “Ant aukuro laip
tų” yra pažengusi didelį žings
nį į priekį. Jei ypač Vokietijos

Ovalinė išvaizda, šis vienintelis, 
kurio negalima nukopijuoti, rūbas 
buvo sukurtas Pierre Balman ir 
rizuojamas, kaip idealus ovalas, 
rodomas Paryžiuje. Jis charakte- 
šviešiai gelsvos spalvos vilnos.

A BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus iš 
tolimų ir artimų atstumų.

Tel. RE 7-7083

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ 
— Įvyksta —

Visi kviečiami dalyvauti, pasinaudoti žaidimais 

vaikams ir suaugusiems, pažaisti sviediniu, pasi

džiaugti gamta bei pasistiprinti lietuviškais valgiais.

DIVIDENTŲ
Ant Visų Taupymo Sąskaitų 

INDELIAI APDRAUSTI IKI $10,000.00 
Paskolos ant namą nuo vieno iki dvidešimties 

metų — lengvais mėnesiniais atmokėjimals

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N 
4671 Archer Avė. CHARL.ES ZEKUS, Sect’y LA 3-8248 
VALANDOS; Kasdien nuo 9 iki 4:30; Ketvirtadieniais 9 iki 8 v. vak.

Trečiadieniais uždaryta.

sį davė pirmąsias nuotraukas 
paslaptingų, iki šiol neištirtų, 
hepatitis ligos virusų. Nuotrau- 4 
kos virusus padidina iki 53,000 

j kartų. Jau dabar surastos bent 
trys rūšys hepatitis virusų.

“Journal of American Medi
cal Association” rugsėjo mėne-

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 71st «treet 
(71-os ir Campbell Avė kampas)

Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 ral. vak 
šeštadieniais 1-4 p. p. 

dieniais iiždsrvtn

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

756 VVest 35th Street
TEl.: YArds 7-1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso
Ofisas ir Akinių Dirbtuve 

756 VVEST 35tti STREET 
'Valandos: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 
Į Treč. uždaryta. Penkt. ir šešt. 10—2 
vai. po pietų. Arba pagal susitarimą.

į

8.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Areli Supports) ir t.t.

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

i 2850 W. 63rd St., Chicago 29, III.
Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D§1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
2858 VVest 63rd St.

Vai.; kasdien 10—12 vai. ir 7—9 .. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PR 8-3229
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

V.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos ir Damen Avė. 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai vak.

Šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartj. 

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. VVAlbrook 5-3048

Trys Pasternako pasauliai

Pagarsėjusį komunistams ne
pritarusį rusų rašytoją, poetą 
Pasternaką naujame veikale, 
parašytame remiantis jo duo
tais autobiografiniais duome
nimis, plačiau pavaizduoja P. 
St. R. Payne, knygoje “The 
three worlds of Boris Paster- 
nak”.

♦

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ! IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So. -------
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki 
ną. išskyrus trečiadienj.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ
HE 4-1562
9 vai. popiet kasdie-

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiką ligos 
2737 VVest 71st Street 
kasdien nuo 6-8 vai. vak., 

P. .P
VAL.:
šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
Ligonius priima pagal susitarimą

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namą-rez. tel. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

(JOK ŠA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63 Street 

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo z:30 
4:30: antr. ir penkt. nuo 5 iki 
šešt. nuo 1 iki 4 vai. Kitu laiku 
susitarus.

iki 
8; 

tik

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas: GRovehell 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS
2422 West Marąuette Rd.

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius.

Ofiso ir boto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4.7 Treč. Ir šeš
tad. tik 10-12.

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

Tel. PRospect 6-1795
2300 W. 51st St., Chicago, III.

Oakley Medical Arta Bldg 
arba

434 Algona Avė., F.lgin. Illinois
Tel. OVVens 5-0533

Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9
Antr. 1-6, treč., š.ešt pagal sutarti, 
sekm. uždaryta.

«■

Pirm. 
Antr.

VALANDOS:
12 iki 8 po plet

9 Iki 4 po piet
Treč. uždaryta visą dieną
Ketv. 9 iki 8 po piet
Penkt 9 iki 8 po piet 
Šešt 9 iki 12:30 po piet

Zll

i

Taupykite ir darykite paskolas Amerikos Lietuvių 
Sostinėje — Marquette Parko apylinkės centre, 6239-45 
South Western Avė., kur Chicago Savings Bendrovė 
teikia prieinamiausias sąlygas paskolą aplikantams ir 
apdrausto patarnavimo taupytojams per 37 metas.

CHICAGO SAVINGS yra viena iš Įdomiausią ir 
gražiausiai įrengtų Taupymo Bendrovią visoje Chi
cagoje.

Taupytoją patogumui: naujausi Įrengimai, du di
deli kiemai automobiliams (vienas įvažiavimas iš VVest- 
ern Avė.) ir daug nemokamą patarnavimą pinigus 
taupantiems nariams.

KVIEČIAME!
Current Dividends up to 4-

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue ...............................................   • • Tel. GRovehilI 6-7575

Chicago 36, Illinois
JOHN PAKJfiL, Jr.

%- - - - - - -  —
President JOHN PAKEL, Sr. — Chairman

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. I1L 

Telef. offiso; PUllman 5-6766 
Namą: BEverly 8-3946

PriSm. vai.: kasjien 6-9 v. v., šešt
1-4 v. p. p. r jc.adienj — uždaryta.

TeL ofiso VI 2-1484. Rez. RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

3259 South Halsted Street
Vai. kasdien: 3-7 p. p.; šeštad. 2-4 
vai. Treč. uždaryta.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie ir Archer)
VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak. 

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 Vest 69th Street

Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo. 9 iki 11 ryte Ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. Califomia Avė. YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak., trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. tki 2 p. p.

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410

Rez. tel. GRovehilI 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 

Penkt. tik 1—3 p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. TCAIbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
«—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nuo 
2 vai. iki 5 vai. vak.

♦

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Kasdien popiet nuo 12—3 
pirm., antr., ketvir. 6—9 

Trečiadieniais tik susitarus

Vai. 
vak.

vai. 
vai.

i

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

(Bendra praktika ir Alergija)
Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 2-9 
vai.; penkt. 10 v. r. iki 9 v v.; 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

OR. J. G. BYLA - BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos 

2737 WEST 71st STREET 
Valandos tik susitarus
Tel. GRovehilI 6-3409

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. vidaus ligos 
Tel. ofiso — REpublic 7-4900 

namą — GROvehill 6-8161
Persikėlė | naują ofisą 
FRANCISCO MEDICAL CENTER 

2858 VVest «3rd street. 
Priima tik pagal apointmentą

Rez. GI 8-0873 Rez. HE 6-1670 
Dr. Eisin Dr. Italukas
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 S. Kedzie Avė., WA &-2670

Valandos pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia skambinti Ml 3-0001

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki 3 vai. p. p.
Ofice tel. RE 7-1168 

Res. tel. VVAlbrook 5-3765

DR. MARIU LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6*3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Tel. ofiso 1*R 8-7773, rez. PR 6-4733

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

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

p.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SpectalybS — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad.; 9 v. r. — 2 P p.

Trečiadieniais uždaryta.

Perskaitę "Draugą", duoki 
»e ii kitiems oasiskaityti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-557?
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

2454 Wert 71,t Street 
(71st ir So. Campbell Are.)

Priima ligonis pagal susitarimą. 
DS1 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, Išskyrus trečiad. ir šeštad.

Atostogose iki spalio 1 d.

Telefonas — GRovehilI 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 
• LIGOS

• alandos: nt*o 1-4 Ir 6-3 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryta.

. Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-S. 

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

♦

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-31M

DR. F. C. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. ▼. ir 7 iki 8 v. V.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

t
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Dviragės (Salų) ež. S. Kolupailos nuotr.
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S. Kolupailos nuotr.

Naujų tyrinėjimų įvairenybės DRAUGAS, šeštadienis, 1961 m. rugsėjo mėn. 16 d.

Šventoji įteka į Nerį

istorija nauju šaltiniu ir 
tyrinėjimu šviesoje

Sąijtrauka prof. dr. Zenono Ivinskio paskaitos, skaitytos L. K. M. Akademijos 
Suvažiavime 1961. IX. 3.

Susidomėjimas Lietuvos istorija Ordens, I, 1939; II, 1955, išlei
do E. Weise) kur su vokišku 
tikslumu ir kritišku moksliniu 
aparatu paskelbta Salyno su
tartis (1398) ir eilė kitų sutar
čių su Lietuvos kunigaikščiais. 
Jeigu dar pridėsime kelias nau- 

, jas studijas apie vokiečių ordiną 
l ir jo magistrus XIV-XV a. (ra
šytas H. Gtrsdorfo.E Weisės, K. 
E. Murawskio), matome, jog Lie 
tuvos santykius su vokiečių or
dinu galima tirti ir nesėdint 
Karaliaučiaus archyve, kuris 
dabar yra Goettingene. Vokie
čių ordinas, kuris tiek daug ge
neracijų lašino kraują iš gyvo 
lietuvių tautos kūno, iš tos tau 
tos palikuonių laukia naujų ty
rinėtojų. Gedimino ir Kęstučio 
laikus yra tyrinėjęs dr. J. Jakš
tas ir dr. A. Kučinskas, duo
dami dar neprikl. Lietuvoje at
skiras studijas.

nesumažėjęs

'.Atgimstančiai lietuvių tautai 
:os didinga praeitis tarnavo ke- 
•eriopu. atžvilgiu. Kai gyvena
masis laikotarpis po slegiančiu 
rusų jungu neteikė šviesesnių 
vilčių į ateitį, romantiškai nu
siteikę patrijotai žavėdavosi di
džiųjų ^Lietuvos kunigaikščių 
žy’iąis'if jų darbais. Pirmieji 
tautiniai pionieriai per istoriją 
stengėsi prikelti lietuvius, šitaip 
išaugo pora generacijų Dau
kanto ideologijos auklėtinių.

NąįušUlausomos Lietuvos lai
kais lietuvių tautos istorijos ty 
rinėjimui buvo bandoma duoti 
naują, žymiai kritiškesnę kryp
tį. Iš XIX-jo amžiaus didakti
kos jau buvo siekiama įkopti į 
genetinės istorijos laipsnį. Lie
tuvos istorijos tyrinėjimo me
todai ir dabar nėra pasikeitę. 
Kad ir nėra per 16-ka pokario 
metų padaryta kokių nors “ko- 
lumbiškų” atradimų, susidomė
jimas didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštijos praeitimi nėra 
mažėjęs. Vokiečiai, lenkai, 
rainiečiai, gudai yra davę 
vo įnašų ir šaltinių studijų
tyje. Okupuotoje Lietuvoje, kai 
vadinamieji “tarybiniai” istori
kai šutinami uždarame katile, 
moksliniam darbui sąlygų ne
beliko. Lietuvos istorija žaloja
ma ir apgrobiama. Bet reikia 
atsakyti į klausimą, ar yra pa
galiau paskelbta tokių šaltinių 
rinkinių, kurie galėtų būti nau
dingi ten, kur prie tų versmių 
originalų ^negalima prieiti.

su- 
uk-
sa- 
sri-

Planai Jogailai tapti stačiatikiu 
i .

Tarp rusų perspausdintų me
traščių, ar naujai išleistų šalti
nių dėmesio užsitarnauja L. V. 
Čerepnino paskelbti duomens iš

kirią. Tad reikėjo ieškoti kito 
kelio, priimti paties priešo tikė
jimą, tik ne iš jo paties rankų. 
Šitokis buvo kelias į Kriavą, ir 
su Doniečiu sudaryti dokumen- 

■ tai nebegavo eigos.
i

Lenkų įnašas

Kryžiuočių ordeno versmės
Peržvelgiant naujausius Lie

tuvos istoriją liečiančius šalti
nius, krinta į akį kryžiuočių or
dino versmės. Dramatiškomis 
lietuvių ir ordino kovomis svar 
bų laikotarpį ištirti yra lietuvio 
istoriko pareiga. Svarbų įnašą 
duoda E. Joachimo surašyti ir 
W. Hubatscho suredaguoti Ka
raliaučiaus archyvo dokumen
tų regestai (turinio santrau
kos), kurių yra išleista trys to
mai (1948). Labiausiai tie re
gestai yra reikalingi pusei šim 
to metų Kazimiero valdymo 
(1440 — 92), kuris tik silpnai 
teištirtas.

Daug ^naujos šviesos įneša 
Prūsų žemės dokumentų rinki
nys (Preussisches Urianden- 
buch), kurio yra pasirodę du 
stambūs tomai (III—IV, 1944 
—60), jau apimą ir Kęstučio 
laikų pirmąjį dešimtmetį. Iš tų 
kritiškMl^šleistų dokumentų ma 
tyti, kaip kryžiuočiai jau grei
tai tikėjosi Lietuvą parblokšti. 
Be kitko, buvo užrašinėjamos 
žemės pabėgėliams iš Lietuvos, 
vis pažymint, jog jie atgaus sa
vo tėviškes, kai Lietuva bus už 
kariauta.

Moksliniuose tyrinėjimuos0
11 pf s. ;aro iškelta diu, 

aauj. p. jb.emu. Nebeabejoja
ma, jog jotvingiai ir sūduviai, 
yra ta pat’ prūsų kiltis (Fającz 
kowsk„ , .aiiinakii; yra žcnk- 
ų, kad Lietuvos valstv ė galėjo 

būti suvienyta jau pi ’.eš Min 
daugą (Paszkiewicz). jo laikais 
Vaišvilko dvare buvo surašy
mas phm’.s's L’ervo metraštis 
(Pašuto); Traidenis gali būti 
laikomas Gedimino seneliu (J. 
Puzyna). Naujų aiškinimų yra 
duota apie Gedimino laiškus, 
Kriavo akto reikšmę, Žalgirio 
kautynių laimėjimą, Šv. Kazi
mierą, Lietuvos ekonominius 
santykius. XVI a. pradžioje 
Lietuvoje buvo 1 km2 — 7 gyv. 
(viso per 2 mil.). Lietuva netik 
atliko tarpininko vaidmenį tarp 
rytų ir vakarų Europos, bet ji 
pati aktyviai eksportavo į už- 

; sienio rinkas savo žaliavas ir 
gaminius (A. Wawrzyn’czyk, A. 
Kersten). Vilniuje XVII a. bu
vo per 70 rūšių specializuotų 
amatininkų, ir jie sudarę apie 
pusę Vilniaus gyventojų (J. 
Morzy). Naujų duomenų apie 
Lietuvos protestantizmą yra 
patiekęs St. Kof.

mų suim i i r,:nt tu’:a'! išvadas 
reikia duoti n'.u ją Lietuvos is
toriją. Ji turi ’ ūti be Krivių 
Krivaičių ir d.c.ų Olimpo, be 
Dlugošo kronikos paliestų ten 
dencijų. Tie naui’eji tyrinėjimai 
rodo aną senosios Lietuvos stip
rybę, kuri turi leist visu objek
tyvumu perduo.i mūsų jaunajai 
kai cai. Anot didžiojo istoriko 
Leopoldo von Raukės, juk kiek
viena generacija turi sau pasi- vile J jos, kokiomis tuo:net nau- 
rašyti savos, tautos istoriją.
Chicaga, 1961. IX. 3.

Akademija Vilniuje

1579 m. Vilniuje pradėjo 
veikti akademija, kurioje buvo 
du fakultetu — teologijos ir 
filosofijos.

Filosofijos fakultete buvo 
metafizikos, logikos, etikos, is
torijos ir matematikos kated
ros.

Vilmaus akadem jai buvo su
teiktos tokios pat teisės ir pri-

dojosi Krokuvos ir žymesnieji 
Vakarų Europos universitetai.

dizunitų” kovų, kazokų maiš
tų.

Lietuvos Bažnyčios istorijoje 
bažnytinė unija sudarė gana 
reikšmingą epizodą. Savotišku 
paradoksu skambėjo, kad pati 
jauniausioji Bažnyčios duktė, 
vos spėjusi priimti lotynišką 
kryžių, bažnytinės unijos lauke 
pasižymėjo nuo pat XV amž. 
pradžios. Vytautas D. buvo baž 
nytinės unijos skatintojas, kol 
ji Lietuvos—Lenkijos valstybė
je (1596) buvo realizuota. Nau
jai iškeistieji šaltiniai, kurių di
delė dalis yra paimta iš Propa
gandos kongregacijos archyvo, 
duoda daug medžiagos apie baž
nytinės unijos plėtimąsi, jos su
tiktas kliūtis, pagaliau apie ne
gailestingą jos naikinimą, kai 
po padalinimų rusai užėmė Lie
tuvą. Yra atėjęs laikas lietu
viams tyrinėtojams tuo klausi
mu susidomėti. Linkėtina, kad 
didelėje rytų misijoje lietuvių 
tauta nors iš dalies suvaidintų 
tokią rolę, kokia jai kitados 
buvo siekta Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos laikais. Tad rei-

i kia, kad moks’inėje srityje bū- 
i tų rodoma ženklų. O spausdin- 
' tų šaltinių yra tikrai daug.

Iš lenkų išleistų šaltinių mū
sų dėmesio ’abiausiai vertas yra 
Vilniaus katedros ir vyskupi
jos dokumentų rinkinys, kurio 
I tomas užbaigtas 1507 metais 
(išl.) J. Fijalek ir Wl. Semko- 
wicz, (1932—48). Nors kritiš
ki leidėjai praleido svarbių do
kumentų, tačiau surinko vie
nuolynų, atskirų vietovių isto
rijai, bažnytinių žemių augimui, , 
net socialiniams — ekonomi
niams santykiams pažinti gana 
vertingų dokumentų.

Ne mažesnės reikšmės XVI- 
jo, amžiaus galui yra Lietuvai
—Lenkijai skirtųjų nuncijų,
(Caligari, Bolognetti) praneši
mai, išleisti serijoje “Monumen- ' 
ta Poloniae Vatieana” (t. IV— 
VII). Kiek daug tokių praneši
mų ir laiškų buvo siunčiama,

Bažnyčios ir kultūros srit:s

i

Naujas Lietuvos istorijos 
reika’as

Nebeliesdami čia vėlesnių am
žių, turime pasakyti, jog yra 
atėjęs pats laikas duomenis tų 
naujausių šaltinių ir tyrinėji-

MEILĖS UGNIS
Parašė

Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC
Veikalas savo turiniu yra pirmas 

1 religinėje lietuvių raštijoje, jis api
ma pirmoje knygoje krikščionišką
ją. žmogaus tobulybę, o antroje dės
to nuostabųjį arba mistinį sielos gy
venimą. pradėjus eiti laimės keliu.

Veikalo kalba aiški ir graži. Tei
gimai yra paremti šv. Raštu, ar 
įžymiųjų dvasinio gyvenimo žinovų 
raštais.

Kai kurie
Į kunigai ir žmonės yra 
■ ir dėkoję autoriui už 
kalą.

Pirmoji laida išėjo

Telef. LA 3-5586

Eugenia’s Beauty Salon 
2652 West 47th St, Chicago 32, UI. 
Moterų grožio salione atliekama įvairūs šios 
srities darbai pagal paskutines madų šukuo
senas bei stilių. Naujausi metodai plaukų 
dažyme, kirpime bei lengvi pusmetiniai ir kt.

Valandos kasdien nuo 9 r. iki 6 v. vak. 
Vėliau pagal susitarimą. Pirmadieniais užda
ryta

Sav. Eug. žygienė
J

UNIVERSAL SHOE STORE
(Liet, batų krautuvė) YA 7-0525 

(Virš 40 metų Bridgeporte) 
Vėliausio stiliaus batai visai šeimai

3335 So, Halsted Street / 
Chicago, Illinois

Atdara: kasdien nuo 9 valandos rvto iki 6 valandos vakaro. 
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo v vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

%
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STABDŽIŲ TAISYMAS^ 
BRAKES RELINED

■f

■ f

$14.95 
$15.95 
$16.95 
$18.95 
$19.95

Pyplių piliakalnis S. Kolupailos nuotr.

Bažnyčios ir kultūros istori
jos srityje yra dar daugiau 
svarbių šaltinių. 1940 m. jėzui
tas J. Kleijntjens buvo paskel- i 
bęs I tomą šaltinių apie Latvi- 
jos jėzuitų veliamą. Kadangi 63rd 
Latvijos jėzuitai pr’klause Lie- i

J ... . Knyga turi 360 puslapių ir pa-tuvos (Vilniaus) jėzuitų provin- dabinta gražiu viršeliu. Kaina $4.00. 

cijai, tai paskelbtieji šaltiniai 
visokeriopu atžvilgiu l’-eeia Lie- i 
tuvą. II tomas tų svarbių ve^) 
mių buvo išspausd;nlas per II . 
pasauk karą (1943) Rygoje, ir 
jo egzemp’iorių tėra pasaulvie 
nedaug, nes beveik visas leidi
nys žuvo. Lietuviškų pamok'Tų, i 
lietuviškų giedojimų istoriiai, 
pažinti senosioms pagonystės, 
liekanoms, vysk. Jurgio Radvi-, 
los ir kitų amžininkų veiklai ; 
įvertinti šis Tomas duoda tikrai 
vertingos medžiagos.

veiklesnieji lietuviai 
laiškais gyrę 
pateiktu vei-

I

1961 m.
želio mėn. Jos yra likę 210 
“DRAUGO”

bir- 
egz. 

KNYGYNE. 4545 VY.

Nuo ’50 iki ’58 metų mašinoms kainuoja;
CH.EV., FORD, PLYM.............. .........................................
DODGE, PONTIAC; OLDS., STUD., RAMBLER. BUICK 
MERCURY, THUNDERB., HUDSON . .
CHRYSL., De SOTO, PACKARD ........ ....
LINCOLN, ROADMASTER, CADILLAC

Žemos kainos ir čia neišvardintoms mašinoms. Pilnas 
nydraulines stabdžių sistemos taisymas (cilinderiai, vamzdeliai, 
oro šalinimas ir kt.). Taip pat tepimas, alyvos keitimas, smulkūs 
mechaniški pataisymai, lyginimas ir dažymas.

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

ningu darbu.

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

GRovehill 6-7777

Ne mažesnės svarbos yra du 
tomai politinių ordino sutarčių 
(Staatsvertraege dės Deutschen

rusų archyvų XIV—XV amž. 
Iš paskelbtų dokumentų san
traukų yra galimos naujos iš
vados. Kai po Kęstučio tragiš
kos mirties (1382) prasidėjo 
tarp kryžiuočiuose sėdinčio Vy
tauto ir jo pusbrolio Jogailos 
įtempta kova, šio motinai sta
čiatikei Julijonai įtaigojant bu
vo imta svarstyti Lietuvos ir 
Maskvos susiartinimo projektas 
vedybų keliu. Buvo surašyti 
(1384) trys dokumentai, iš ku
rių matyti, jog Jogaila, vykdy
damas savo motinos ir Maskvos 
kunigaikščio Dimitro Domiečio 
susitarimą,' ne tik turėjo vesti 
šio vyriausią dukterį Sofiją, bet 
ir “pasikrikštyti stačiatikių ti
kėjime, ir savo krikščionybę 
viešai išpažinti”.

Iki tol nė vienas Vilniuje sė
dįs valdovas nebuvo bandęs tap
ti stačiatikiu. Bet Jogailos krik- 
štijimasis rytietiškai nebūtų 
apsaugojęs Lietuvos nuo toli
mesnių puldinėjimų kryžiuočių, 
kuriems stačiatikiai skaitėsi 
“blogi krikščionys”, schizmati
kai, nedaug nuo pagonių tesis-

į galima spėti iš to, jog 1950 vie
šumon paleistas VII tomas (be 
įvado, turinio ir rodyklių) 16- 
kos mėnesių laikotarpiui (1584 
—85) apėmė vien teksto 782 
psl. (in 4"). Jeigu dar pridėsi
me J. Sawickio išleistus Vil
niaus diecezijos sinodus ir jų 
statutus (1948) ir naujus šalti
nius apie išgarsėjusį Lietuvos 
valstiečių sukilimą Šiaulių eko
nomijoje 1769 (išl. W. Kulia ir 
J. Lieskiewiczowa, 1957), turi
me naujų paskelbtų versmių, 
kurios tebelaukia Lietuvos isto
riko dėmesio.

Bažnytinės unijos problema

Nuo 1953 m. Romos bazilijo
nai, vadovaujant jų kolegijos 
rektoriui Athanazui Welykyj, 
yra išleidę per 20 tomų šaltinių 
bažnytinės unijos klausimui. 
Mums dabar iš paviršiaus baan. 
unija yra tolima tema, o buvo 
laikai, kada šis klausimas iki 
geležies raudonumo kaitino Mag 
ni Ducatus Lithuaniae visuo
menę. Jis vedė prie aštrių poli
tinių komplikacijų, nebaigiamų

Okupuotos Lietuvos 
mokslininkų darbai

Iš okupuotoje Lietuvoje leis-! 
tų šaltinių originalių rinkinių, ( 

styrinėtojo dėmesio užsitarnauja 
prof. K. Jablonskio redakcijoje 
išleisti du tomai “Lietuvos vals
tiečių ir miestelėnų ginčai su 
dvarų valdytojais” (I 1950; II 
1961), apimą XVI—XVIII am
žius. Krinta į akį, kad tarybi
niai istorikai nebuvo pilnai pri
leisti prie Lietuvos Metrikos fon 
dų Maskvoje, o turėjo tenkin
tis Lietuvos archyvuose rastais 
dokumentais, 
dauguma iki 
mi.

bet ir jų didelė | 
šiol buvo nežino- |

dokumentų rinki-Originalus 
nys yra taip pat “Prūsijos val
džios Gromatos, Pagraudenimai 
ir Apsakymai Lietuvos valstie
čiams” (1960), surinkta P. Pa- 
karklio, suredaguota K. Jablons 
kio. Maž. Lietuvos praeičiai ty
rinėti yra tai svarbus versmių 
tomas. Jis duoda daug žinių ne 
tik apie kultūrinį veidą prūsų 
lietuvių, bet ir apie jų lietuviš
kumą.

Lctxqii/k^ Įsteigta 1914 m.

J

MIDLAND
Kapitalas $7.000.000,00 

^^>^4040 Archer A ve., Chicago 32, III.

A u g u s t S aid uka s, President

Savings
BENDROVĖJE

ant visą 
sąskaitų

Z
X
o
fa
J
<o

^Kiekviena sąskaita ligi $10,000.00 apdrausta Federalinės Valdžios Įstaigoje

City. Tel, GRamercy 5-7430
Atdara kasdien 9—6; sekmadieniais 9—4.

132 Franklin Avenue
Hartford, Conn.
CHapel 6 4724
11339 Jos. Campau
Detroit 12. Michigan 
Tel T0wnsend 9-3980

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL 8i TRAVEL CO., INC
(Laisniuota per Intourist)

SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS PAKETUS
I LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ. LATVIJA. ESTONIJĄ IR KITAS RESPUBLIKAS 

SIŲSKITE PAKETUS DABAR

135 W. I4th St., New York II, N. Y., Telephone CHelsea 3*2583 
Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. dieną

141 Second Avė., New York
6th ir 7th Avės

359 West Broadway,
So. Boston 27, Mass.
’iel. ANdrew 8-5040
900 Literary Road 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

3216 Snnset Bonlevard. LOS ANGELES 26. Calif. NOrmandy 5 9887 
2803 3rd AVĖ. (tarp 147 ir 148 St.) BRONX 53, N. Y. Tel. LUdlow 5-2624

217 E. Hennepin Avė., MTNNEAPOT.TS 14. MTNNESOTA. Tel FEderal 2-4908
963 Bleecker Street. UTICA, N. Y. Tel. RE 2-7476 

1103 No. W. 61st Street, SEATTLE 7, VVAŠHINGTON 
1234 — 9th Avenue, SAN FRANCLSCO 22, CALIFORNIA

Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% 
garantija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame į 48 valandas.

Adresatą pasiekia į 6—7 savaites oro paštu į 7—12 dienų.
Dabar galima rflby siuntiniuose sipsti ir kavos pupelių, šokolado (plytelių) ir bonbonkes.

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas pirmos klasės medžiagų.
Klanskite pilno katalogo, rodančio kainas dėl muito ir patarnavimo. Katalogas veltui.

Arti subway — Tarp
21 Fifth Avenue. 
Youngstown 3, Ohio 
Tel.: RI 3-0440
762 Sprtirgfield Avė. 
Irvington 11, N. J. 
Tel. ESsex 2-4685

332 Fillmore Avenue 
Bu f falo 6. N. Y.
Tel. TI. 6- 2974
632 W. Gi r* r d Avenue 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. VVAlnut 5-8878
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TAPYBA IR DAINA
Impresijos ties A. Tamošaitienės paveikslais

BIRUTE PCKELEVIČICTE, Montreal, Kanada

Anastazijos Tamošaitienės 
parodos kataloge jos tapyba 
gretinama su tautodaile ir su 
lyrizmu, aptinkamu lietuvių 
liaudies dainose. Tačiau veltui 
parodos lankytojas, eidamas 
nuo paveikslo prie paveikslo, j 
ieškos juose lietuviško peisa- 
žo, liaudies meno ornamenti- niam troškuliui, 
kos, juostos ar skrynios rašto, versmė skamba pirmaprade har- 
Gel ne vienas nusivils ir netgi 
pakaltins įžanginio žodžio au
torių (K. Veselką) netikslia ap- 
tartimi. Ką bendro gali turėti 
modernioji dailė su liaudies 
menu ir dainos lyrika?

ją, ar bereikia nupieštų papar
čių ir vandens raibuliavimo ? 
Alsuojančios vėsos palaima ne
turi aprėžto pavidalo. Tai su
sitaikymo akimirka: su erdve, 
su žeme, su žmogiškos egzis
tencijos tragizmu. Nes miško 
šaltinis čiurlena ne vien fizi
niam troškuliui. Jo sidabrinė

monija — tobula sutvėrimo die
nos lygsvara..

Nuo putinėlio,
Nuo šermukšnėlio
Pagiružiai raudoni...

Jeigu šio posmo nežinomas 
kūrėjas būtų bandęs žodžio 
ekspresiją pervesti į drobę, 
kaip atrodytų tos pačios te
mos tapybinė interpretacija, 
kokio pobūdžio paveikslas su
liepsnotų dainos transkripci
joj? Tikriausiai, ne rudeniškai 
nuspalvintas putinas, ne išsir
pusi šermukšnio kekė, net* — 
ne raudonas saulėlydis už gi
rios, kuris tarsi atsišaukia dvie
jų pirmųjų eilučių priežastin
gumui. Nes virš žioruojančio 
vakaro susintetinto vaizdo au
ga didelė drama, toliau nupasa-

Ant tų marių mėlynųjų 
Kūkaliai žydėjo;
Jūrų marelių pačioj gilumėlėj 
Užaugo liepelė devyniom ša

kelėm...
Vijoklių žaismas (aliejus)Anastazija Tamošaitienė

ta rykštėm ir vėl sukimba į Ritmingame plokštumų iš- 
puokštes, atkartodavus atgal uČ2i.y.nc Ii cuiuiyn skriejan- 
sugrįžtančią gaidą. Ratai susi- čių linijų sąskambyje margi so- 
skliaudžia, persiskiria, tolumo
je ištirpsta ir pradeda naują 
savo kelionę, tos pačios inerci- t 
jos šaukiami.

I

dai pražysta baltom jievom — 
“juodas uogas vedančiom, mi
dum - vynu kvepiančioji”...
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Liaudies kūrėjui nereikejo už 
menininko laisves kovoti, nei jų sisakoma. Spalviniai kontras- 
skelbti manifestais. Savo teisė- tai drąsūs ir intensyvūs; pa- 
mis jis naudojosi nepapeiktas, mėgtieji motyvai vystomi gau-
neaprėžtas, nepakaltintas ekst-1 šiom variacijom, kurių tarpu- 
ravagancija. Jo vaizduotėj kū
kaliais pražydę marios mėlyna
vo per šimtmečius, su pietizmu 
perduotos iš lūpų į lūpas. Valia 
jam buvo liepelę persodinti į 
jūrų gilumėlę... Ši neįtikėtina 
liepos transplantacija dainoje 
buvo “visiems suprantama” ir 
priimama be rezervų, nes liau
dis nekvestionavo vizijos racio
naliu požiūriu.

Jeigu poetas sugestyviai nu
sakydavo savo vidinę laikyse-

Tamošaitienė Sodrūs daigai (guašas)

Vk*į A ji

r i■ t

dainoje. Sielvartingoj 
degančios spalvos su- 

linijos

ną ir žmogiškąją situaciją, kū
rybinio momento gyvybė nesi
baigdavo. Toji, rodos, neatsa
kingai sudėstyta, vaizdų ir 
nuotaikų grandinė, tarsi savo-

kojama 
nedalioj 
sigrumtų su šešėliais, 
lūžtų, valandėlę merdėtų kon
vulsijose, o paskui, viena kitą 
sužeidusios, viena kitą išspren- tiškas ritualas, nejučiomis at 
dusios ir apreiškusios, susibėg
tų j finalinį gaisrą — ten toli, 
kur “pagiružiai raudoni”...

Panašia dinamika plazda ir 
A. Tamošaitienės paveikslai. 
Nebūtina jų vardais šaukti ir 
juose konkrečių objektų pri
mygtinai ieškoti. Estetinis per 
gyvenimas, momento iliuzija 
— tebūna asmeniška kiekvie
no parodos lankytojo komuni
kacija su dailininkės perteikta 
tapybine tikrove.

Jei srūvančios spalvos pa
dvelkia miško šaltinio gaivu
mu, jei paveikslo ritmas ir jo 
koloritas atneša ramybės vizi-

vesdavo į panašių emocijų ta
ką ir savo asociacijom sugrą
žindavo pirmykštį kūrėjo iš
gyvenimą. Ilgesio, nerimo, ne
išsakytų svajonių išraiška — 
tapdavo bendra ir visuotinai 
galiojančia vertybe.

Tebūna ir tapytojui prigim
tinė teisė paneigta: jis kuria 
savo pasaulius, įžiebia savo 
šviesą, deklaruoja savo tikėji- 
no išpažinimą.

Vienas tokių savaimingų pa
gaulių atsiveria A. Tamošaitie
nės paveikslų parodoje. Įpras
tinė daiktų struktūra modifi
kuojama, kartais jos visai at-

Ritmo pajutimas ir beveik 
muzikinė jo drausmė A. Ta
mošaitienės paveiksluose ypa
tingai ryškūs. Ta prasme jos 
tapyba arčiausiai susiliečia su 
lyrika. Spalvų ir formų eks
presija tampa daina — poeti- 

; nės sielos tekėjimu.
i
I

KARPENTERIS
Visokius namų, garažų, vidaus ir 
išorės, didel:us ir mažus pertvar
kymus, izoliacijų įdėjimus darau 
labai prieinama kaina-

IGNAS
Tel. HE 4-5570

savio ryšį dažnai apsprendžia į 
ne logiško nuoseklumo gran- i 
dis, bet kūrybinės nuotaikos 
vientisumas. Intuityvi tapybi
nių komponentų sąranga su
formuoja savitą proporcijų 
grožį: pajungtą amžiniems dės
niams, bet naują savo ekspre
sijoj.

Kokia giminyste šis iliuzori
nis įvaizdis surištas su jį su
pančia tikrove? Tai tarsi rug
piūčio nakties atšvaistas su- j 
bangavusiame ežere — kai pa-; 
krantės medžių siluetai nusto- j 
ja savo apybraižų ir ištirpsta, 
dangaus ir vandens neatskiria
moj spalvoj, žvaigždės dūžta, 
sujudintame ežero paviršiuje, 
skliauto lankas ima virpėti — 
skęsta ir vėl iškyla, mirguliuo
damas aukso skeveldrom.

Nepasikeitęs lieka tiktai erd
vių skambėjimas: vienintelė 
pastovi giesmė.

Tačiau, jeigu teigtum, kad 
vėjo pajudinta naktis yra ap
gaulingas regėjimas, ar tikra 
būtų tariamoji tos nakties sta
tika skriejančių konsteliacijų 
begalybėje? Ar tikra tolumoj 
užmigusio miško tyla, kur, po 
nejudančiais jo viršūnių kon
tūrais, per visą naktį verda 
gyvenimas ?

Ne* tik meninė tiesa, bet ir 
mūsų regima realybė yra vie
nodai reliatyvios. Arba iš ki
tos pusės — vienodai tikros ir 
nemeluotos.

, taške — ten, kur geometrinė — 
tulpė plyšta į keturias šalis, 
kur lėkdama suskamba žioruo
janti paukštė...

To paties liaudiško dosnumo 
gausu ir A. Tamošaitienės pa
veiksluose. Jų spalvingumas 
dekoratyvus, turtingas, vietom 
giliai dramiškas. Tačiau toji 
spalvų žaismė nėra nei atsitik
tinis efektas, nei įmantri pate
tika, nei vienintelis tapybinės \ 
pastangos tikslas. Tai kelia- i 
ženkliai į dailininkės kūrybinį 
pasaulį. Ir kiekvienam geros 
valios keleiviui vartai į tą ša- 

| lį atkelti.
Paveikslų kompozicija jaut

riai balansuojama, telkiama į 
ašies rimtį; tapybinės proble
mos sprendžiamos ne vien im
pulsu pasikliaujant, bet ir są
moningai jų išrišimą apsvars
tant. Pasiekusi savo kulmina
cija, lygtis laipsniškai aiškėja, 
— tačiau atsakymas į paskuti
nį nežinomąjį paliktos kiekvie
nam asmeniškai surasti.

tarsi birželio prieblandoje 
suoktų nematoma paukštė: be 

i tiesioginio intereso ką nors iš
pažinti, apreikšti, įtikinti. Toji 
giesmė jau nebenusako nei 

I emocijų, nei nuotaikų. Ji pati 
yra ir emocija, ir nuotaika: 
diemedžių šešėliai, melsvas pie
vų rūkas, ritmingas žemės al- 

j savimas.

Tokių paveikslų esama ir A. 
Tamošaitienės parodoje. Alyvi
nės spalvos pašvaistės ištrykš-

SUKAKTUVINIS

STEIN TEXTILE CO

h
* 
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SUKAKTUVINIAME IŠPARDAVIME PIRKSITE 
VISAS MEDŽIAGAS LABAI PIGIAI. i

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA ! <
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffeta, aksomo ir kitų medžiagų siuntimui ( 
artimiesiems ; Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kainas! 
Gavome specialių medžiagų paltams kaip vyrų, taip ir mo- ‘ 

terų: Veliūro, činčilos ir “needlepoint”. Didelis pasirinkimas ( 
angliškų medžiagų vy rų ir moterų kostiumams. Pagaminame 
užuolaidas. Ypatingai yra atpiginta iki 50% medžiagos: .1 
(Draperies) — užuolaidoms, (Slip covers) — baldų užvaiką- , 
lams ir (Upholstery) baldų apmušalams.

IŠPARDAVIMAS!

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RFŠII.S FOTOGR.AF1.IOS 
MCSŲ SPECIALYBĖ.

PRECIN PROTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481

(Incorporated ) 
EDVARDAS ULIS. sav.

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

Mūsų naujas adresas yra tik blokas į rytus ant Roosevelt Rd. 
nuo mūsų anksčiau buvusių patalpų.

Automobilius galite pastatyti nemokamai už kampo į šiaurę 
ant Jefferson St. — aikštėje

Atidaryta kasdien įskaitant ir sekmadienius nuo 9 v. r. iki 
5:30 p. p. Pirmadieniais uždaryta

I

Mano tėvo žalias sodužėlis —
Perlų lapužėliai, aukso žiedu

žėliai,
Sidabro obuolėliai.
O ir atlėkė dyvina paukštelė
l tėvelio sodelį;
Kol ji tupėjo, visa žėrėjo,
Lėkdama suskambėjo...

Estetinis momentas liaudies 
mene stipriai akcentuojamas. 
Poetinė puošmena netikėta, veš
li, spinduliuojanti. Juostos raš
to išmonė švyti spektro spal
vomis, perpinta aukso ir sidab
ro gijom. Dainuojama apie dei
manto irklus, apie 
laisvę, apie raudono 
lą; kraičio skrynių 
baigtos žvaigždėm,
fantastiškom paukštėm.

krištolo 
šilko tink- 
eglės at- 
katpėdėm,

Liaudies menininkas netaupė 
savo kūrybinės ekstazės, tarsi 
toji įstabi tikrovė būtų užgi
musi jo meninės potencijos 
pertekliuje, atšviesdama dausų 
viziją — lietuviško grožio sam
pratą. Vienok spalvų vėriniai, 
dainų metaforos ir be atvan
gos srūvantis ornamentas ne
sukuria chaotiško įvaizdžio. Vi
si elementai rūpestingai atsei
kėti, jų gaivališkas skrydis lai
ku pristabdytas ir kūrybinė jė
ga sukoncentruota kryžminiame

Volungėle, čiūta — 
Lakštingėle, rūta — 
Čiūto, lingo, čiūtela, 
Kas ten teka, čiūtela? 
Čiūto, čiūtela, 
Žalia rūta, čiūtela...

Daina linguoja, supa
rakčią frazę, lyg nesibaigianti 
fuga. Siužetas ir poetinio vaiz
do taiklumas nustoja svarbos,

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

DIVIDINDAS

Planingas taupymas moka gerus dividendus 
Pradėk taupyti šiandien

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association

Veikia J.AV. valdžios leidimu ir jos p^'eziūroje 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VI 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

abst- f

DĖMESI0!
OOSMOS PARCELS EXPRESS 

CORPORATION 
(Ltcensed by Intourist)

Pirma Lietuvių vedama LICEN- 
ZUOTA siuntiniu siuntimo conipani- 
ja pristato Jūsų siuntinius į Lietuvą 
per 6 savaites. Patys supakuojame ir 
išsiunčiame paštu, be tarpininku. 
Todėl siuntiniai pasiekia gavėjus per 
trumpiausj laiką.

Mūsų krautuvėj rasite didel) pa
sirinkimą medžiagų drabužiams, odos 
batams, skareliu, kilimėlių, nylonų 
ir aksomų žemiausiomis kainomis.

Dėl nemokamų kainar^ščių ir in
formacijų rašykite ar aplankykit 
Cosmos Parcels Express, 32 i 2 S.

Halsted Str. Tel. 225-1864 ar 
Mamuette 

I’arcel Service 2139 W. «9tli Str. 
Tel. WA 5-2737 Chicago. III.

Vedėjai; E Žukauskas ir
M. Vcleokis.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Lietuviu kalba: kasdien n.o pir 
tnadienio iki penktadienio 10-11 vai 
ryto. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
8:30—9:30 vai. ryto, 
pirmad. 7 vai. vak.

Anglų kalba; kasdien 
dienio lai penktadienio 
vakaro.
VISOS PROGRAMOS
1490 kil. AM ir 102.7 mg. FM

Tel HEmlock 4 - 2413 
7156 So. Maplewood Avė 

Chicago 26. 111

Vakaruškos 

nuo antra-
7 7:80 vai

Iš WOPA

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai
sau. T’ž patarnav. vietoje $3.00, už 
dirbtuvės darbą — $10.00 ir dalys 

Pigios paveikslinės lempos.
J. MIGLINAS 

2519 W. «9th St. II a. PR 6-1063

1I J
I

PATIKRINKIT AUTOMOBILį
PAS PRITYRUSIUS MECHANIKUS

.. $ 7.00

.. $ 5.50

.. $30.00

TUNE UP 8 CIL. ..............................................
TUNE UP 6 CIL ............................. ...................
AUTOMAT. TRANSMIS. SEALS ĮDĖJIMAS 
VISŲ FIRMŲ AUTOMOBILIŲ STABŽIŲ

(Relinings) ........................................... nuo $14.95 iki $17.95
TRANSMICIJŲ PERDIRBIMAS (OVERHAUL) DARBAS $50.00

MOTORO PAGRINDINIS REMONTAS, “BODY WORK” IR 
DAŽYMAS

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 90 DIENŲ.

WESTERN AUTO SALES & SERVICE
(LIETUVIŲ ĮMONE)

4318 South Westem Avenue
Telefonas — LAfayette 3-1790

f

MOVING
K SERENAS >erkrausto baldu.- 
:r kitus daiktu. Ir iš toli. Mieste 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WR 5-806'

KVIEČIAME APLANKYTI NAUJAS PATALPAS!

Atneškite arba atsiųskite pakietus į seniausią 

bendrovę, tvarkančią pakietų persiuntimą

Geriausias ir patikimiausias patarnavimas 
siunčiant

DOVANŲ SIUNTINIUS
Į VISAS U.S.S.R. DALIS

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine
CENTRINIS OFISAS:

716 Walnut St., Phila. 6, Pa. WAInut 5*3455
Skyriai didžiuosiuose miestuose. Reikalaukite katalogų arba 

informuokitės Jūsų apylinkės telefonų knygoje

GREITAS--SUMANŪS—PATIKIMAS PATARNAVIMAS

I I I I IĮ Į į i IiiiiiiiS

GRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

INSURE D

*

D.

NESA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario mėn. I d., 1960 m.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 d.
Į/■ I PIRMAI). Ir KETV. 9 v. r. iki 8 p.
V ALANDUS: ANTRAD. Ir PKNKTAD. " ‘ -

ŠEŠTAD.
. P-

9 v. r. iki 5 p. p. 
. v r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta.
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Dr. V. LITAS, Willow Springs, III.

Nėra paveldėjimo pavojaus
Vėžys nėra paveldima liga. 

Vėžio paveldėjimo vienetų arba 
genu n? žmogus, nė gyvulys ne
turi. Tiesa, tam tikri paveldėji
mo vienetai sukelia žmogaus 
audinių anomalijas. Šitos audi
nių anomalijos turi palinkimą į. 
vėžį. Bet šituo atveju anomali
nių audinių vėžį paskatina tam 
tikri išoriniai veiksniai. Ekspe
rimentai su gyvuliais iššaukia 
paveldimą vėžį: pvz., ilgametis 
brolių ir seserų kryžiavimas. 
Bet tą gali padaryti tik labora
torinės sąlygos. Paveldėjimas 
nėra žmogaus vėžio priežastis. 
Prieš žmogaus vėžio paveldėji
mus visų pirma kalba statisti
ka. Plaučių ir bronchų vėžio 
dažnumas per paskutinį pus
šimtį metų pasidarė dešimterio
pai didesnis. Paveldėjimas to 
neišaiškina. Vyro ir moters or
ganų sudėtis ir funkcionavimas 
neturi skirtumų. Bet vėžio daž
numas tarp vyrų ir moterų nė
ra vienodas. Vyrų stemplės vė
žio dažnumas yra septynis kar
tus didesnis kaip moterų. Bron
chų vėžys vyrų tarpe yra dešim 
tį kartų dažnesnis. Vyro gurklio 
vėžio dažnumas yra net dvide-, 
šimt kartų didesnis kaip mote
rų. Tuo tarpu vyrų ir moterų 
paveldėjimo dėsniai yra tie pa
tys.

Dvišoniai žmogaus organai, 
kaip pvz., plaučiai, inkstai, prie. | 
inksčiai, vėžiu dažniausiai su-. 
serga tik iš vieno šono. Vėžys, 
iš karto puola tik vieną inkstą 
arba plautį. Abi organo pusės 
turi tą patį paveldėjimą.

Prieš vėžio paveldimumą kal
ba žmogaus dvynukai. Dvynukai 
išsivysto iš vieno arba dviejų 
kiaušinių. Dvynukai iš vieno, 
kiaušinio turi tą patį paveldėji
mą. Bet vienam susirgus vėžiu 
antrasis gali pasilikti sveikas. 
Dvynukai iš dviejų kiaušinių 
yra skirtingo paveldėjimo. Vė
žys abi dvynuku rūšis gali grieb 
ti vienodu dažnumu.

Tėvų susirgimas vėžiu neper- 
siduoda vaikams. Tėvų ligonių 
vaikai vėžiu suserga nė kiek 
nedažniau kaip sveikų tėvų vai
kai. Vėžio paveldimumo doktri
na neturi pagrindo.

Prigimtis, kūdikystė ir vėžys
Prigimties ir ankstyvosios 

vaikystės skauduliai nėra vėžio

plaučių vėžio priežastis. Asbes
to dulkės taip pat sukelia plau
čių vėžį. Cheminių vėž o veiks
nių yra gana daug. Bet daugu
mas cheminių veiksnių yra der
vos, kitaip pasakius, anglies 
produktai: smala, asfaltas, mi
neralinis aliejus parafinas, an- 
tracenas ir t. t. Vėžį kursto 
anilino ir benzolo dariniai, prie 
kurių priklauso azo — dažai. 
Šitų dažų naudojimas pramo
nėje yra labai didelis. Daug 
benzolo darinių išmeta fabrikų 
kaminai ir automobilių moto
rai. Kitas benzolo darinių šalti
nis yra tabako dūmai. Benzolo 
dariniai sukelia plaučių vėžį. 
Derva turi daug 3,4 — benzpy- 
reno. Šitas angliavandenilis yra 
įvairių vėžio formų priežastis.

Bandymai su pelėmis šitaip 
atrodo: užtenka pelės odą kele
tą kartų gerai įtrinti benzpyre- į 
nu — ir po kurio laiko pasirodo 
odos vėžys. Benzpyreno išmeta 
fabrikų kaminai, automobilių 
motorai, rūkoriai ir t.t. Benzpy- 
renu yra užterštas didmiesčių 
oras. Kvėpavimas ir tabako dū
mai benzpyreną nuveda į bron
chus ir plaučius. Benzpyrenas 
iš burnos labai lengvai pasiekia 
virškinimo kanalą. Rūkymas 
paskatina plaučių ir bronchų 
vėžį. Chicagos miesto oras, pri
tvinkęs įvairiais degėsiais, dau
gelį žmonių apdovanojo vėžiu. 
Didmiesčių oras yra pilnas suo
džių. „ lĮ

Radioaktyvios medžiagos ir 
vėžys

Bet ne tik cheminiai veiks-,

Anast. Tamošaitienė , Pabudusi žeme (guašas)

Į DRAUGAS, šeštadienis, 1961 m. rugsėjo mėn. 16 d. 5

CMlD’C SELF i □Imi o service!
Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONĖS WA 5-8202

SEPIEMBER — RUGSĖJO 14, 15, 16 D. D.

CHOICE OF TWO POPULAR BRANDS OF
DIPORTED GERMAN BRANDIES Fifth $4.98 j

COEUR DE FRANCE GRANDE ~BTNE— 
CHAMPAGNE COGNAC Fifth $/Į_,29

PEDAGOGINIS ŽURNALAS

Susipažinęs su Amerikos Lie
tuvių Montessori draugijos ži
niaraščiu Nr. 4, radau nemažai 
įdomių dalykų, čia kaip veidro
dyje atsispindi šios kuklios 
draugijos veikla ir pedagogi
niai patarimai šeimoms bei 
montessorininkų judėjimas šia
me krašte ir visame pasaulyje.

Džiugu girdėti, kad šis žinia
raštis ateity žada pasidaryti 
pedagoginiu žurnalu. O tokio 
iki šiol išeivijoje dar mes netu- 

į rime. Štai kokios krypties tas 
žurnalas mano laikytis, cituoju: 

niai iššaukia vėžį. Žmogaus kū-' 1 duoti kiek ^alima daug:au 
nas susiduria su daugeliu fizinių zmių aPle vaiko dvask>s Plėtr^ 
veiksnių: Roentgeno spinduliai,. lr JOS hlgieną’ Pamažu siekiant 
radiumas ir L. _______ ______
kasyklų darbininkai dažnai ap- 
serga plaučių vėžių. Priežastis 
yra atominiai spinduliai. Laikro. ™lzdziai r°^. lietuvybės

auklėjimas. Pastarasis yra vie
nas iš svarbiausių mūsų išeivi
jos gyvenime. Tautinio auklėji
mo srityje žin.ų visi pasigenda. 
Reikia tikėti, kad busimasis 
žurnalas užpildys šią spragą. 
Suprantama, kad pedagoginiam 

j žurnalui rūpi visi auklėjimo 
klausimai, bet šis skirsis nuo 
kitų tuo, kad jame bus stipriai 
akcentuojamas ir tautinis auk
lėjimas.

Gerų pasiryžimų ir darbo ne
užtenka, reikia ir lėšų. Žinia- 

I raščio tiražas nedidelis ir spaus 
j dinamas paprastesnis. Tuo tar
pu žurnalas turės būti spaus
dinamas spaustuvėje su iliust
racijomis - paveikslais. Nė vie- 

I naš šiandieninis laikraštis ar 
j žurnalas neišsiverčia iš prenu-

Il

kai dar nėra sugad’nti blogos 
aplinkos ir neigiamų įtakų. 
Juose pasėta gera sėkla duos 
gausiausią derlių. Kiekviena 
motina ir tėvas turi būti tie i 
daržininkai. Jų specialybės li
teratūra — projektuojamasis 
žurnalas. Raginkime monteso- 
rininkus, kad šis žurnalas grei
čiau pasirodytų ir remkime 
materiališkai. Toks žurnalas tu
ri būti mūsų tautinis švyturys. 
Negailėkime kuro, kad jis įsi
liepsnotų ir niekada neužgestų

J. Plačas

Vienybes reikalas

t. t. Urano rūdos praeityje susidariusias
ydas ir prietarus -liečiančius 
vaiką ir jo auklėjimą, 2. aki- meratos mokesčio. Taigi ir mi-

priė- 
Cas-

I
NAPOLEON BRAND OF 1MPORTED

FRENCH BRANDY Fifth $3-09
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF

U. S. P. Fifth $4-89
C1NZANO VERMOUTH

Dry or Svveet Fifth $1.39
DIPORTED CREME DE BANANA 

OR PINEAPPLE LIQUEUR .Fifth $4.79
KRON BRANNVTN. IMPORTED

AQUAVIT Fifth $3.98

BENAI LIQUEUR OR BENAI LIQUEUR
& BRANDY Fifth $3.98

DIPORTED POLISH WINES, APPLE, STRAW- 
BERRY, GOOSEBERRY or RED

CURRANT Fifth $ -| .68
PRAGER BEER

Case of 12—12 oz. Throw-Away Bottles $"| .49
<4

GAZC APŠILDYMO KROSNIŲ 
SIEGLER, MONOGRAM, MOORE 

ir daugelio kitų firmų

nuo $12.95 ir aukščiau

IŠPARDAVIMAS

įdžių šviečiančių rodyklių darbi-, 
ninkai gana dideliu dažnumu 
gauna kaulų vėžį. Priežastį su- 

1 aro radioaktyvus thoriumas.
Vėžį sukelia labai trumpų ■ 

bangų spinduliai.
Radioaktyvių spindulių klau

simas dabar yra pirmaeilis. Ši
tos medžiagos gana lengvai pa
tenka į žmogaus kūno organus 
ir audinius. Didesnė radioakty
vių medžiagų koncentracija yra 
vėžio priežastis. Dabar didelį 
pavojų sudaro atominių bombų 

priežastis. Vis dėlto daug vaikų sprogdinimai. 160 žmonių Hiro- 
Prieš gimimą suserba vėžiu. shim0^ Paveikti atominės bom 
Didelį dažnėjimą rodo vaikų bos sprogimo radioaktyvių spin 
leukemija. Amerikos senatorius 
Hummphrey šitaip pasakė: 
“Amerikos vaikų prieš 5 metus radioaktyvių spindulių po
amžiaus mirtingumas leukemija 
ir kitomis vėžio rūšimis yra di
desnis kaip visomis kitomis li
gomis kartu paėmus”.

Bet prigimties tumorų pasis
kirstymas tarp organų ir audi
nių yra visai kitas: šitie tumo
rai dažniausiai puola naujagi
mių limfos sistemą, kraujo ga
mybos audinius, tam tikras kau 
lų sistemos dalis ir t. t. Žmogus 
prieš gimimą gali turėti smege
nų tumorus. Negimusių vaikų 
vėžio priežastys yra motinos 
kūne. Bet vis dėlto šitie atsiti
kimai yra gana reti.

Cheminiai veiksniai — 
vėžio priežastis

Žmogaus vėžį daugiausia su
kelia išorinės priežastys. Gana 
dažnas yra vadinamas profesinis 
vėžys. Šitą vėžį paskatina che
miniai ir fiziniai veiksniai. Žmo
gus, vadinasi, tampa savo pro
fesijos auka. Kaminų suodžiai 
sukelia kaminkrėčių vėžį. Der
va yra asfalto darbininkų vėžio 
priežastis. Anilino ir benzolo de
rivatai (dariniai) paskatina dar 
bininkų šlapumo pūslės vėžį. Ar
seno jungmai (pvz., vabalų nai
kinimo skysčiai) iššaukia odos 
ir bronchų vėžį. Chromatai yra

Specialus išpardavimas išstatytiems 
vyzdžiams. Š-’ų dalių Sectional svečių 
kambario komplektas ir 2-jų daliu sve
čių kamb. komplektui ir miegamojo 
kanib. koplektui.

Mūsų erdviose patalpose turime didžiau
si pasirinkimą visų moderniškų baldų, 
elektrinių krosnių, radijo ir televizijos 
aparatų, šaldytuvų ir kitų namams reik
menų.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTUUS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeiey 3-471 i
Atdara pirmad Ir ketvirt. 9—9 vai., antr.. treč.. ir šeštadieniais nuo 

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

Šv. Tėvas Jonas XXIII 
mė bendroje audiencijoje 
telgandolfe maldininkus iš įvai
riausių pasaulio kraštų Euro
poje, Afrikoje ir Amerikoje. Sa . 
vo kalboje šv. Tėvas pa’ietė ti- Į

nėtam žurnalui reikės lietuviš- kėjimo vienybės reikalą, kad i 
kos visuomenės materialinės visi sudarytų tikrai vieną avi-1 
paramos. Visiems yra įkyrėjęs dę, kaip vienas yra mūsų Išga- 
elgetavimas, tačiau gyvendami 
svetur ir nenorėdami atitolti 
nuo savo tautos kamieno, turi
me labiau suveržti diržus. Juk 
mūsų aukščiausias tikslas gerai 
išauklėti savo vaikus, kad jie 
būtų geri šio krašto piliečiai ir 
elgtųsi, kaip nuoširdūs lietuviai.

Amerikos pilietiškas mokslas 
mums mažiausiai rūpi, tuo pa
sirūpins pati Amerika. Mūsų 
kuklūs ištekliai turi tarnauti 
vaiko lietuviškumui ugdyti. Kai 
kamienas stiprus, nereikia rū- 

l pintis jauna atžala. Tik atitrū- 
i

išlaikymo galimybės yra mažo
jo vaiko galioje, jo potencinia
me pajėgume. Tų pajėgų tei
giamas vystymasis priklauso ne 
tik nuo tėvų, bet bendrai nuo 
visos lietuviškos visuomenės 
narių įsisąmoninimo, kad kūdi
kystėj ir pirmoj vaikystėj rei
kalinga išmintinga pagalba, 

Į idant vaikas galėtų padėti tvir- 
j tus asmenybės pagrindus, ant 
kurių vėliau galėtų formuotis, 
šalia kitų vertybių ir sąmonin
gas lietuviškumas. Taip žurna
las būtų savotiškas lietuvybės 
šauklys — skelbiąs naują min
tį, nurodąs naujus kelius, pa
tiekiąs naujas priemones. Nau- , . .. , , .. . . kus nuo jo, reikia ynatmgų na-
joji vaiko psichologija tvirtina, I . . , .. . . . *., , t., x .. stangų, kad jis prigytų ir stm-kad tik vaikas yra įgaliotas iš- . . „ . . .... s. . . ..., „ nai sakms įleistų. Štai kodėlla’kyt’ tėvų kalbą ir tautos pa-' .. . . .. ,,j. ..7 . 7 . -- reikia sveikinti Montessonprocius . Pasiraso Mania Var- , .. , , .. -4. • • 4.-. . J draugiją, kad ji ryžtas’ imtis

i šį nuostolingą darbą materia- 
Reikia sveikinti, kad šaha liškai, bet nešantį milžinišką 

vaiko psichiniu pradų ugdymo, derlių tautiškai.
stipriai pabrėžiamas ir tautinis Priešmokyklinio amžiaus va;-

nytojas Jėzus Kristus.

Antologija tėvams

Citatės apie tėvus, apie vai
kų auklėjimą, paimtos iš senų 
ir naujų mintyto jų,, yra išleis
tos knygoje: “A Parents’ tre- 
asury”, kurią sudarė Agnės 
N. Bass.

z

I

— Amerikoje 1959 m. gimė
4,295,000 vaikų.
__ ____________________ I
f

' duliu. susirgo leukemija. Atomi
nės bombos sprogimas pasklei- KVALIFIKUOTOS 

RANKOS ir AKYS

J
Kas tik turi g erę skonį, 

Viskę perka pas Lieponį!

I II II VII PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875
' Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30, kitom dienom nlo 9 iki 6 v. v. 
Sekmadieniais rugsėjo mėnesį abi krautuvės uždarytos. 
Penktadienio vai are iki 9:30 valandos vakaro atidara tik 

6211 South Western Avė. krautuvė
orą. Radioaktyvių medžiagų1 
dalelių tenka augalams, gyvu
liams ir žmonėms. Žmogus, mai
tindamasis augalais ir gyvuliais, 
vis didesnį kiekį priima radio
aktyvių medžiagų. To padari
nys: bet kurios formos vėžys.

Dielis vėžio sukėlėjas yra 
Stronciumas 90. Britų moksli
ninkai nustatė, kad po atominių 
bombų bandymų stronciumo 90 
kiekis mažų vaikų kauluose pa
sidarė du kartus didesnis. 
Stronciumas 90 sudaro dielį vai 
kų leukemijos ir kaulų sarko- 
mo pavojų.

Už techniką mokama vėžiu
Šių dienų mokslas surado dau

giau kaip 400 įvairių cheminių. 
ir fizinių veiksnių, kurie paska
tina vėžį, šitie veiksniai yra 
žmojaus technikos, pirmoje ei
lėje chemijos, produktai. Radio
aktyvius spindulius taip pat ati 
dengė žmogus. Laisva gamta jų 
turi labia nedaug. Fiziniai ir 
cheminiai veiksniai, kurie pa
skatina vėžį, žmogaus kūnui yra 
svetimi. Žmogaus kūnas prieš 
šituos veiksnius neturi instink-, 
to ir apsaugos priemonių. Žmo
gus už technikos pažangą už
moka vėžiu. Techniškas gam-

tos apvaldymas ir išnaudojimas, tų valgių naudojimas. Valgio 
anglies ir alyvos produkcija,, kepimas yra dalinis valgio de- 
pagaliau atominės energijos pa-, ginimas, prie kurio pasigamina 
jungimas paskui save nešasi di- vėžį sukeliančių medžiagų. Vir-' 
dėlę žmonių nelaimę, būtent, vė- tas maistas yra sveikesnis. Vi- 
žį. Dabar vyksta nuolatinis i soks duonos ir mėsos “tostini- 
atmosferos denatūravimas. Mū->mas” ir “rostinimas” yra tie
su gyvenimo erdvė ir aplinka J sioginis vėžio šaukimasis. Tų pa 
darosi vis daugiau prisisotinusi, č ų riebalų keliakartinis degini- 
nuodingomis medžiagomis. Šitos mas ant keptuvės, kitaip pdsa- 
nuodingos medžiagos daugiausia kius. pakartotinis tų pačių ne
yra pramonės atmatos.

Bet vilties

I

... $80,000,000.00Ą Atsargos Fondas .... $7,500,000.00

Dividendas
mokamas visoms

santaupoms

Justin Mackiewich, Chairman of the Board
Justin Mackiewich. Jr., President

FREE PARKING

Ne visi vaistai yra pagaminami 
vaistų gaminimo laboratorijose. 
Daugelį receptų mes turime išpil
dyti tik iš užrašų. Tokiu atveju 
tik tikslus pasvėrimas ir išmiera- 
vimas yra labai svarbu. Kai mes 
išpildome receptą, Jūs galite būti 
užtikrinti, kad jį tiksliai išpildy- 
sime, kaip daktaro užrašyta.

Kasdien išpildydami didelį kiekį 
receptų, vartojame šviežius vais
tus, kurie veikia pasekmingai. Tu-

1909

Taupyk Stipriausioje
CHICAGOS TAUPYMO BENDROVĖJE!
| % Turtas ...

balų naudojimas kepimui, rieba- 
teikia šių dienų1 lų nekeitimas sveikatai yra1 iu5, nunt veiKra pasenmindai. įu-

mokslas. Nuodingų medžiagų iš- į labai žalingas taupumas: degin- j rmw vaistų didelį pasirinkimą ir 
tyrimas suras apsaugos priemo- tuose riebaluose pasigamina pačių naujausių ir vėliausių išras- 
nes. Daug kas padaryta. Anili-imedžiagų, kurios paskatina vė- 
no darbininku šlapumo pūslės žį. Tą įrodė daug mokslininkų, 
vėžys priklauso istorijai: šitą Po trumpo naudojimo pilk rie- 
pavojų pašalino naujos apsau- balus į kibirą. Žinoma, maisto 
gos priemonės. Vienas kasdie- produktų konservavimas ir da- 
ninis klausimas, kaip yra su al-v žymas chemikalais taip pat kal- 
koholiu, sukelia vėžį ar ne? Al- ba prieš žmogaus sveikatą. Įs- 
koholis, kiek patyrimai rodo, latvmai V. Vokietijoje draudžia 
vėžio nesukelia. bet kokį maisto produktų dažy-

_. , . . , «mą. Sveikas maistas ir grynas
‘ oras atitolina vėžio pavojų.

Vėžį priartina nuolatinis kep-,

tų.

‘4«5
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AND LOAN ASSOClftlON 
OF CHICAGO • 

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
PHONE: VIrginia 7-1141

DARGIS DRUG STORE
CHARLES P. DARGIS 
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VALANDOS:
Kasdien 9:30 v. r. iki 9 vai.
A-.štad. 9:30 v. r. iki 6 v. ▼.
Treč. ir sekmad. uždaryta.

vak
VALANDOS: Kasdien įskaitant šešt. nuo 9 vai. ryto iki 4 

vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1961 m. rugsėjo mėn. 16 d.

Redaguoja J. Plaėas, 7045 S. Claremont Avė., Chicago 36, III.

V. RAJECKIENE, Brooklyn, N. Y.

A. Darnusis (kairėje), Damusiene, dr. J. Pikūnas ir B. Pikūniene L. K. M. Akademiojs suva
žiavimo vakarienės metu Congress viešbutyje, Chicagoje.

LIETUVIŠKOJI
OKYKLA

AMERIKOS LIETUVIU MOKYTOĮU S-GOS SKYRIUS

DĖL TAUTINIO AUKLĖJIMO 
PROGRAMOS BEI METODIKOS

Ar neperdrąsiai?

Perskaičiusi “Drauge” 1961 
m. liepos mėn. 15 d. “Lietuviš
kos Mokyklos” skyriuje p. L. 
Dambriūno atvirą laišką peda
gogams, susimąsčiau, ar iš tik
rųjų taip yra, kaip ten rašoma. 
To skyriaus redaktoriaus prie
rašo padrąsinta, kad ir tėvai 
turėtų tuo klausimu pasisakyti, 
pasiryžau pareikšti keletą min
čių, kurios plaukia iš lietuvės 
motinos širdies.

— Pirmiausia prisipažinsiu, jog 
nuo pat pradžios sekti L. Mon- 
tessori d-jos veiklą Amerikoje 
ir džiaugiuosi ja kaip motina, 
jau išauginusi vaikus ir besisie
lojanti priaugančių anūkų tau
tiniu auklėjimu. Pati kiek ga- svetimi. Joms atrodo, kaip ir 
liu, nors ir iš tolo, šią veiklą ne vienam šviesuoliui, kas yra 
remiu.

I 
I 
I

mo linija iš esmės yra tautiška, 
nesvarbu, kad ji nuolat nemini 
to žodžio. Tačiau nepaviršutiniš 
kai pažiūrėjus į tai, kas rašo
ma ir skelbiama, atatinka mū
sų tautinius jausmus ir povei
kius. Gyvenimo formos kinta ir 
pažangėja, mes jų nebegrąžin- 
sime atgal ir motinos nebepa- 
sodinsime prie ratelio, kad ji 
mokintų vaiką skaityti. To ir 
nereikia. Nauji laikai, nauji me
todai ir priemonės perteikti vai
kui skaitymo bei rašymo žinias. 
Montessori d-ja ir stengiasi 
skiepyti jaunoms lietuvėms mo
tinoms elementarinius vaiko 
auklėjimo dėsnius, kurie gali pa
sitarnauti ir lietuviškumui. Ši-; 
tie dalykai daugeliui motinų yra

klausimas, nejaugi motina, vyk- į 
dydama aukščiau paminėtus 
elementarinius patarimus, tuo 
pačiu neauklės vaiko lietuviš
kai? Nekalbės, nedainuos, nepa
seks apsakymėlių lietuviškai?

Jeigu tik motina gerai įsisą
monins svarbą nepaprasto mažo 
jo vaiko imlumo (apie kurį daug 
kalbama paskaitose), tai visą 
šeimos gyvenimą persunks lie
tuviška dvasia ir papročiais. Ar 
tai nereikėtų laikyti tautinio 
auklėjimo programos ir metodi
kos užuomazga?

Elementarūs dalykai ir 
tautiškumas

rodos, apie ką mūsų pa- 
rašytojai svajoja, ko 

kultūrininkai, visuome- 
atseit, lie-

Amerikoje, tai jau “paskutinis 
mokslo žodis”.
Motina turi būti prie kūdikio

Kaip pavyzdį imu 2-ją D. Pe- 
trutytės paskaitą (12 paskaitų 
su priedu. Daugintos rotatoriu
mi ir išleistos 1960 m. Montes
sori d-jos. Gaunamos pas d-jos 
sekretorę M. Kucinienę, 6622 S. 
Wood St., Chicago 36, III.). Šio
je paskaitoje dėstomi elementa
rūs dalykai: gimęs kūdikis turi 
būti nuolatiniame sąlytyje su 
motina, ji pati turi jį maitinti, 
pati auginti bent iki 2-jų m. 
amž. ir t. t... Ar tai ne mūsų 
lietuviškojo auklėjimo bruožai?

Ar Lietuvoje buvo girdėtas 
dalykas, o ypač prisimenant 
“motiną prie ratelio”, kad ji 
būtų nemaitinusi savo kūdikio?

Perskaičius minėtą laišką, 
man kilo mintis, ar neperdrąsiai 
p. Dambriūnas apkaltina Mon- 
tessori d-ją, rašydamas, kad, 
girdi, jam netekę pastebėti, kad 
ji būtų kur rodžiusi susidomė
jimą tautiniu anklėjimu.

Aš, kaip eilinė vyresniosios 
lietuvių kartos motina, skaity
dama straipsnius, studijuodama 
Montessori d-jos išleistas ”Vai- 
ko auklėjimo kursų” paskaitas, 
visur užtinku tautinę mintį — 
lietuviškumą, su kuriuo aš esu 
taip suaugusi, kaip ir su savo 
pačios gyvenimu.

Nurodymai bei pamokymai 
kaip reikia deramai auginti kū
dikius, kuo nusiskundžia laiško 
autorius, argi tai klausimai nie
ko bendro neturį su lietuvišku
mu bei tautiniu auklėjimu šei- Kad jis, vos gimęs būtų buvęs 
moję? Kaip gi galėsime išmin- nuo jos “atplėštas”, kaip yra 
tingai spręsti tautines auklėji- čia. Ne! Lietuvė motina neši
mo problemas, jei mes nežino- skyrė su savo naujagimiu nei 
sime elementarinių dalykų: kaip 
vaikas prisitaiko prie aplinkos, 
kaip jis pasisavina kalbą ir ki
tas kultūrines vertybes, kaip 
vystosi charakteris ir t. t.? Iš 
patyrimo žinau, jog daugeliui 
motinų šitie dalykai nežinomi, 
migloti.

j

Dail. Anthony Yuknis, aktyvus 
vyčių veikėjas, yra nupaišęs daug 
“kartumų”, kurių apie 100 iš
spausdinta žurnaluose ir knygose.

J

aukštų, galės talpinti 2,000,000 
knygų ir joje vienu metu ga
lės sutilpti net pusė to univer
siteto studentų, kurių dabar 
yra apie 6,000. Biblioteka kai
nuos $8 mil.

Kalbėtojo enciklopedija
Tūkstančiai kalbėtojams pa

linktų anekdotų, humoristiškų 
apibrėžimų ir trumpų kalbelių 
iškilmių proga yra surinkta ir 
alfabetiškai sutvarkyta nauja-

me,, Jącobo M. Braude reda
guotame, veikale “Speaker’s 
encyclopedia”.

Informac’jos apie Afriką
Robert S. Kane davė naują 

informacijų knygą apie 50 to 
kontinento valstybių, suglaus
tai duodamas kiekvienos jų is
toriją, politinį apibūdinimą ir 
nusakydamas jų vietą civili
zuotų tautų tarpe.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Motinėlės ■ sengalvėlės ir 
pedagogikos patirtis

Jeigu nepaisoma prigimtinių 
vaiko dvasios poreikių, o jis 
formuojamas pagal tėvų saviš
ką nusistatymą: aš taip noriu, 
man taip patogu, kitaip negali
ma ir t.t., tai tokia asmenybė 
visuomet bus sulaužyta, priešin 
ga, nedrausminga, labiau linku
si į griovimą nei statymą. Vė
liau iš tokių išsivysto neveiklūs, 
nepajėgią susitelkti, nekūrybin- 
gi, tingios dvasios vaikai, jau
nuoliai ir žmonės. Turint tokį 
vaizdą prieš akis, kokia kalba 
galėtų būti apie bet kokią tau
tinio auklėjimo programą bei 
metodiką ?

O dabar atsiverskime Montes
sori d-jos kuklų leidinėlį, ku
riame, anot p. Dambriūno, “ma
lama” tik apie elementarinius 
dalykus. Nuoširdžiai įsiskaitę 
pamatysime, kad ten perdėm 
viskas tautiška, sava, lietuviška 
tik pagrįsta nebe mūsų “moti
nėlių sengalvėlių” sveika nuojau 
ta, o šių laikų mokslo patirti
mi. Kitas sveikintinas tautišku
mo pažymys, kad auklėjimo da
lykai, patiekiami motinai jos 
gimtojoj kalboj ir su kruopš
čia atranka.

I
i

Todėl man atrodo, kad Mon
tessori d-jos vedamoji auklėji-

dieną nei naktį. Vėliau kur ji 
ėjo, ką ji dirbo, jis visuomet 
buvo su ja, netoliese jos. Jai 
net galvon neatėjo koks pakai
talas vaiko priežiūrai kaip čia 
yra: lopšeliai, negrės, baby sit- 
ter ir kt... Inteligentai tėvai; 
tuo patogumų naudojasi, nesu
prasdami žalos. Dabar ir kyla

Man 
į triotai 
mūsų 
nininkai trokšta,
tuvybės ir kultūrinių vertybių 
išlaikymo išeivijoje, tai Montes
sori d-ja bando įkūnyti, pavers
ti realybe. Šitos realybės ji sie
kia nauju keliu per mažojo vai
ko auklėjimą. Tad ne tik reika
laukime, bet ir padėkime jai 
studijuodami ir stengdamiesi 
įgyvendinti elementarius daly- 
kus, nurodytus minėtame leidi- 

1 nėlyje, tai bent pusiau sumažės 
ir aimanos dėl tautinio auklėji
mo problemų šeimoje.

Tačiau visa negerovė, kad į 
Montessori d-jos paaiškinimus
nekreipiame dėmesio, kad įta- į tariniai auklėjimo dalykai, 
kingieji Lietuvių Bendruomenės __________
asmenys nesiteikia paakinti 
tė^us susipažinti su elementą- Dau9 dėmesio mokykloms 
riais vaiko auklėjimo dėsniais 
bei principais į kuriuos turi at
siremti ir tautinis auklėjimas.

‘ I 
| (guldomas 10-.11 v. v., keliasi 
apie vidudienį, po piet užmiega 
3-4 vai.), jei jis įpratinamas ne 
valgyti, bet ištisą dieną sma
guriauti, jei jis padoriai ne
drausminamas, o mušimu dre
siruojamas, tai išmintingai pa- 
svartykime sau, ar toks indivi
das bus imlus tautiniam auklė
jimui bei lietuviškam švietimui?

Ar maža mūsuose tokių, ku
rie mano, kad lituanistinėse mo
kyklose vaikas išmoks lietuviš
kai kalbėti ir mąstyti? Jei vai
kas iki mokyklos tinkamai ne
pasisavins savo tėvų kalbos, tai 
vargu, ar vėliau kas jį atlietu- 

į vins.
Tautinis auklėjimas šeimoje 

nėra jau toks sunkus dalykas 
tuo atveju, jei žinomi elemen-

(Licensed by INTOURIST)
Paskubina jūsų siuntinius jūsų draugams ir giminėms 

į bet kurią SSSR dalį. /
Šimtiniai APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —
Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 

moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite, negu 
pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų, tinkamų siun
tiniams, pigiau negu bet kur kitur.

Dėl nemokamų kainoraščių ir papildomų informacijų rašykite 
arba aplankykite mūsų jums artimiausį skyrių:

39 Second Avenue
506 Wilson Avė.
84—17 Jamaica Avė.
176 Market St.

99 Main Street
West T^ndis Avė. (Greek Orthodox Bldg.) 
126 4th Street 
428 Springfield Avė.
6 Day Street
530 W. Girard Avė.
1015 East Carson St 
2683 W. 14th Street 

174 Millbury St.
606 Bridge St. 
7300 Michigan Avė. 
11333 Jos. Campau 
2222 W. Chicago Avė. 
3212 S. Halsted St.
960 S. Atlantic Avė.
2076 Sutter Street
6 John Street
61 Mt. Plea&ant St.,
271 Shaumųt Avė., I

Los Angeles arkidiecezija j 
katalikų mokyklų pastatų re
montams ir naujoms statyboms 

Jeigu vaikas iš mažens auga per nepilnus dvejus metus yra J/ 
ir vystosi svetimųjų globoja- išleidusi $3,000,000. 1
mas, televizijos programų mai- ■», ,.,r . ,
tinamas, jeigu jis nepažįsta nor- lullzmiska biblioteka 
malaus gyvenimo ritmo ir tvar- Notre Dame universitetas 
kos, kas liečia valgį ir miegą stato biblioteką, kuri bus 30
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JANIS
RESTAURANT ir LOUNGE

5628 So. Westem Avenue, Chicago, Illinois
PRIEŠAIS JAUNIMO CENTRĄ

I

Telefonuokite — PRospect 8-0440
ROOSEVELT PICTURE 

FRAME COMPANY 
Manufacturers

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

Virginia 7-7258-59

Pristatome Visokiy Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS UTWINA8, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai 
RaJttinė atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto Iki 6 vai. vakaro Ir SeAtadie- 

nlate Iki > vai. p. p.

JEIGU DAR NERADOTE GEROS VALGYKLOS, TAI

Skanūs Kepti viščiukai ir Bar “B” “Q” šonkauliai (“Back Ribs”)

PRIME CHOICE
STEAKS-Ste&ai. . . £1.95 

Bar-B-Q Jautiena ir taipgi 
Bar-B-Q Kiauliena 

PENKTADIENIAIS ŽUVIES DIENA

Baked Halibut Dinner. . . . . . . . . . . . . . . . 90c
švieži vandenyno ešeriukai. . . . . . . . 85c

Įskaitoma į pietus karštos bandelės, sviestas ir salotos

Klijentams privatus “parking” Taip pat užsakymai paruošiami išsinešimui

GERIAUSIOS KOKYBES MAISTAS.IR PRIEINAMOS KAINOS

Neužmirškite, kad atdara iki 3 vai. ryto šiokia dieniais. Visą naktį penktadieniais ir šeštadieniais.

NEW YORK 3, N. Y. 
BROOKLYN 21, N. Y. 
Woodhaven 21, N. Y. 
PASSAIC, New Jersey 
PATERSON 1, N. J. 
*VINELAND, N. J. 
LAKEWOOD. N. J. 
NEWARK 3, N. J. 
NEW HAVEN, Conn. 
PHILADELPHIA 23, Pa. 
PITTSBURGH 3, Pa. 
CLEVELAND 13, Ohio 
WORCESTER. Mass. 
GRAND RAPIDS, Mich. 
DETROIT, Michigan 
HAMTRAMCK, Mich. 
CHICAGO 22, ILL. 
CHICAGO 8, ILL. 
Los Angeles’ 22, CaL 
SAN FRANCISCO, Cal. 
WATERBURY, Conn. 
ATHOL, Mass 
BOSTON 18, Mass. .
• Vineland skyrius atidarytas penktad., šeštad. ir sekmadieniais

Tel. AL 4-5456
Tel. HY 1-5290
Tel. VI 6-3330
Tel. GR 2-6387
Tel. MU 4-4619

Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 

Tel. 
Tel.
Tel.
Tel.

Tel. 
Tel.

FO 3-8569
BI 3-1797 

LO 2-1446 
WA 2-4035
HU
TO 
sw 
GL

1-2750
1-1068
8-2868 
8-2256

VI 1-5355
TO 7-1575 

BR 
WA 
AN
FI

PL
CH 9-6245
LI 2-1767

8-6966
5- 2737
1-2994
6- 1571
6-6766

PRospect 8-9051

RITA
GROŽIO SALIONAS

r f -t M? ,: ?• » • r - .

2607 West 5lst Street
Chicago 32, Illinois

bei įvairus

6 vai. vak.

< ' ■ i

Vėliausio stiliaus plaukų šukuosena, pusmetinis 
plaukų dažymas.

Pirmadienį uždaryta. Kitomis dienomis nuo 9 iki 
Ketvirtadienį ir penktadienį pagal susitarimą.

Savin. Rita Dobilaitienė

%
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.

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

RESTAURANT
GR 6-9758

• I, . I

„PAGALBĄ NUO ŠIENLIGES 
reumato, artričio ir širdies ligų rasite ištisus metus lietuvių viloje 

Southem Hotel Apts.5 Ine.
333 Onachita Avenue, Hot Springs, Arkansas

Čia rasite lietuvišką spaudą, kvėpuosite sveiką pušų orą, 
maudysitės gydančiuose vandenyse ir turėsite erdvius kambarius 
su voniomis. Žemos kainos. Nuolaidos ilgalaikiams svečiams, pen
sininkams ir šeimoms. Klauskite Ciceroje J. PAKALNĮ, telef. 
TOwnhall 3-9230. 1P

f M i s

Mes aprūpiname maisto vestuvių, banketų, vardinių, krikštynų parengimas paruošdami kep
tus viadukus, Bar “B” “Q” šonkaulius ir parengimų “sandvičius”. Paruoštame vienam arba ild 
200 asmenų. Specialės kainos parengimams. Saukite telefonu PRospect 8-0440.

P. Janis sveikina lietuvius sugrįžusius iš atostogų ir kviečia aplankyti jo 

jaukią vietą. JANIS’ BAR-B-Que

PALANGA” 
6918 So. Westem Ąve.

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai
* . j .
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IŠRAIŠKOS ŠOKIS IR ALDONA 

VALEIŠAITĖ

*n Aldona
Išraiškos šokis, kuris Ame

rikoje dažnai yra vadinamas 
dar “contemporary dance” ar
ba “modern dance”, yra šių lai
kų modernaus meno šaka. Kaip 
moderni tapyba, plastika, muzi
ka, taip ir išraiškos šokis yra 
dabartinių laikų dvasios pasi
reiškimas, atskleidžiąs naują 
būdą, žmogaus pergyvenimams 
ir mintims jokiu kitu būdu ne-X
išsakomiems išreikšti.

Prapuolenytė
oncc tų salėse tiems meninin

kams mirus, bet išraiškos šokis 
negali būti pakartojamas kito 
šokėjo, nes išgyvenimas, kurį 
menininkas apipavidalina šokio 
formoje yra tik jam vienam pri 
einamas, kitame asmenyje to
kioj formoj nepasikartojantis. 
Ritminė gimnastika ir išraiškos 

šokio technika
Daugelyje dabarties Ameri

kos universitetų ir vidurinių mo 
kyklų programose išraiškos šo- 

į kis randa prideramą vietą. Eu
ropoje, o ypatingai Vokietijoje 
ir Austrijoje, jo reikšmė vaiko 
ir jaunuolio auklėjime yra jau 
anksčiau surasta.

Natūralus, ritminis judesys, 
kuriuo bazuojasi išraiškos šo
kis, patiektas ir iššauktas tam 
pasiruošusio mokytojo, padeda 
išaugti moteriai moterimi, o vy- 
įui vyru, sako Martha Graham 
viena žymiausių šios srities at
stovių. Tokio judesio pratybų 
tikslu nėra turėti “good time”, 
bet atsiekti raumenų atsipalai- 

nuo amžių paveldėtą vidinę di- dayimą, kurio nęturėjįmas ar 
dybę. Per visą šokio istoriją re- i nemokėjimas naudotis labai daž 
Ilginis momentas yra pastebi
mas kaip šokį motyvuojanti jė
ga. Čia nesuprantame religinio 
momento formalinės religijos 
šviesoje,, bęt kaip kažką, kas 
yra. labai giliai sielos gelmėse 
išgyvenama, tiesiog transcen
dentinio.. Kur kitos šokio for
mos pasitenkina gamtos imita
vimu, išraiškos šokis atsklei
džia gamtą, o svarbiausia žmo
gaus prigimtį, tą vidinį žmogų, 
kuris kenčia, džiaugiasi, kovoja, 
ieško...

Reikia pastebėti, kad išraiš
kos šųkis kiekviename krašte 
turi savitą stilių. Šito priežasti
mi yra klimatas, religija, socia
linė sistema. Kadangi tie daly
kai ^fkia žmogaus galvoseną, 
formuoja jo charakterį, tuo pa
čiu ir šokėjo judesys ir jo šo
kis, tarnaudami jo pergyveni
mams išreikšti, yra būdingas 
tam kraštui, kuriame meninin
kas yra subrendęs. Nereikia 
tačiau manyti, kad išraiškos šo
kis yra giminingas nacionali
niam šokiam.

Išraiškos šokis nėra nei kla
sikinis baletas, nei eksotinis, nei 
tautinis, nei “ballroom dance”, 
iš kurių paskutinieji du tiesio
gine savo paskirtimi yra ne žiū
rėjimui, o dalyvavimui. Tai žai
dimai, kurie skirti pramogoms.

Iš to, kas buvo pasakyta, ga
lime padaryti išvadą, kad išraiš 
kos šokis toli gražu nėra laik
raščio ar sentimentalaus roma
no skaitymas, ar paskendimas 
nostalgiškose svajonėse klausan 
tis lopšinės supamoje kėdėje. 
Tikras išraiškos šokis įjungia 
žiūrovo protą ir jausmus. Jei 
žiūrovas norėtų rasti pasiten
kinimo, jis kaip teniso žaidė
jas turi būti pasiruošęs priimti 
ir atmušti sviedinį, priimti ir 
išgyventi šokėjo išsakomą skau 
smą, džiaugsmą, laimę. Deja, 
kad tokia komunikacija įvyktų, 
reikia ne tik šokėjui, bet ir žiū
rovui treniruotis!

Išraiškos šokis
Dvidešimto šimtmečio galvo

senos pasekmėje gimė išraiškos 
šokis. Nuo Isadora Duncan lai
kų jis išsivystė į naują šokio 
formą ir techniką. Sakome nau
ją, nes išraiškos šokis yra visai 
atskilęs nuo klasikinio baleto, 
kuris, turėdamas labai griežtą 
techniką, ir formą, nepajėgė pa- 
terikinamai išreikšti dabartinio 
žmogaus minčių ir išgyvenimų. 
Techniką pastatęs savo tikslu 
jis sustingo. Manoma, kad iš
raiškoj, šokis išvedė šokio meną 
iš stągnącijos ir sugrąžino jam

H'

Šokėjas — kūrėjas
Taip, kaip tapytojas, kompo

zitorius, taip ir išraiškos šokio 
menininkas yra pilnutine žodžio 
prasme — kūrėjas. Kiekvienas 
kūrėjas, taigi ir išraiškos šo
kio menininkas, atidaro savo 
rankomis dar ligi to laiko mū
sų akims uždarytas duris į 
mums pažįstamą žmogaus pa
saulį ir mes jį pamatydami iš 
naujos perspektyvos turime pil
nesnį, tobulesnį tiesos pažini
mą. O kiekvienas menas ir me
nininkas turi tam tarnauti. De
ja, šioje tarnyboje šokėjo ro
lė yra pati trumpiausia.

Paveikslus galime matyti mu 
zėjuose, kompozitorių kūrinius 
galime girdėti iš metų į metus

i

nai prisideda prie jaunuolio fi
zinio ir dvasinio .nuovargio.

Žinoma, šokio studijos gali at 
nešti teigiamų rezultatų tik kon 
centruoto dėmesio, valios ir rau 
menų, koordinacijos bei ritminio 
judesio dėka. Tai neatsiekama 
nei per vienus, nei per dvejis 
metus, o reikalauja ilgo ir, pa
lankiausia, dar kūdikystėje pra 
dėto darbo. Tačiau kas gali bū
ti brangesnio, kaip kad išaugti 
mergaitei gracinga, nemeluotų 
bei visuomet pasitikėjimą 
kiančių judesių moterimi.

Aldona Valeišaitė

reiš-

ir

DRAUGAS, šeštadienis, 1961 m. rugsėjo mėn. 16 d. 7

GUŽAUSKŲ BEYERLY HILU GĖLINYčIfi
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

nesitenkinti vien sausų istori
jos kaulų kilnojimų, bet ragi
no padaryti iš jų gyvus, ener
gija ir dvasia alsuojančius kū
nus.

I

g

i

KULTŪRINIO IŠSEKIMO PAVOJAI

A. Valeišaitė pilgrimo drabužiuose iš šokių ciklo “Per pasaulį 
keliauja žmogus”.

Lietuvoje išraiškos šokio 
ritminės gimnastikos iniciatore 
ir puoselėtoja buvo Danutė Nas 
vytytė, kuri savo studijoje Kau 
ne nepriklausomos Lietuvos lai
kais išaugino keletą puikių šios 
srities atstovių. Viena iš jų yra 
Aldona 
dabar gyvenanti Chicagoje.

Jau belankydama Dr. J. Ba
sanavičiaus Kultūros mokyklą 
Vilniuje A. Valeišaitė pasireiš
kia kaip gabi deklamatorė ir 
šokėja. Mokydamosi Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje paraleliai 
lanko klasikinio baleto studiją. 
Kadangi studija bendradarbia
vo su “Redutos” lenkų dramos 
teatru, jau būdama gimnaziste 
šoko šito teatro pastatytuose 
Moliero veikaluose.

1939 metais atvyksta į Kau
ną. Būdama Vilniuje girdėjo 
apie D. Nasvytytės studiją, ku
rios charakteris traukia Aldo
ną jau iš kūdikystės metų lin
kusią išpasakoti save ir savo 
pastebėjimus bei išgyvenimus 
originalia, jai savita forma. At
vykusi į Kauną ir pamačiusi D. 
Nasvytytės koncertą, apsispren 
džia galutinai už išraiškos šo
kį, nes tik juo ji galinti pa-

Daugelis yra žmonijos isto- silenkti tolygiai kultūrinio 
riją svarstę. Jų tarpe ir du 
praėjusio šimtmečio amerikie
čiai, apie kuriuos rašo prof: 
Donovanas Oklahoma univer
siteto išleistame veikale: “Hen
ry Adams and Brooks Adams: 
The Education of Two Ameri
can Historians”. Įdomu — abu 
buvo pesimistai. Žmonijos is
torijoje matė ne kilimą, bet ge
rumo nusitrynimą ir visuome
nės menkėjimą, 
civilizacijos, jos 
išsisklaistymo - 
ją, o Henrys
skelbė, antrąja termodinamikos 
fizikos moksle teorija atsirė
męs, neišvengiamą dilimą. Ma
nė, kaip gamtoje šis fizikos 

Valeišaitė-BrTOokien^ istatYmas skelbia energijos iš-
; sekimą. Žmonijos, tautos bei vi
suomenė taip pat turinčios nu-

sekimo taisyklei.

I

iš

Brooksas kūrė 
susibūrimo ir 
nykimo teori- 
(1838—1918)

Pu'-i ninkas tano vienuoliu
Neseniai amerikiečių kariuo

menės pulkininkas Orlando Mo 
lino tapo kun gu r vienuoliu 
saleziečiu. Orlando Molino iš
augęs protestantiškoj baptistų 
sektoj ir išėjęs mokslą, dir-o 
vienoje jaunuolių auklėjimo įs
taigoje. Studijuodamas įvairias 
auklėjimo sls.emas, jis kartą 
aplankė ir saleziečių ko’egiją 
Tampoje. Saleziečiai ir jų auk
lėjimo metodas padarė jam gi
lų įspūdį ir pažadino jame ku
nigiško pašaukimo kibirkštį. 
1940 metais jis buvo pašauktas 
į kariuomenę, vėliau turėjo vyk 
ti Korėjon. Fronte turėjo pro
gos iš arti stebėti katalikų mi- 
sijonierių ir kariuomenės kape
lionų didvyrišką pasiaukojimo 
pavyzdį bei katalikų kareivių 
gilų sąmoningą religingumą. Į " 
Tai paskatino jį tapti kataliku. 
Po Korėjos karo, grįžęs į Ame- 1 
riką jis įstojo pas saleziečius. A 
Atlikęs novicijatą ir baigęs teo J 
logijos studijas, pu’kininkas 
Malino, 49 metų amžiaus vyras,; j 

! buvo įšventintas kunigu ir pa- C 
skirtas dirbti Tampo j, kurios 4 
bažnyčioje prieš 40 metų jis bu J 
vo priėmęs, pirmąją Šv. Komu
niją.

EDVARDAS SAUNORIS GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

krikštynoms r kitoms iškilmėms. Parūpina gėles 
ne f k laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti 
kani’s Jūsų artimųjų.
3942 W I llfh St., PR 9-1355 ir 9-1356

j. f. i:rin:iKis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 Soufh Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 Soufh California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL ROME Įk

ibys MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 Wesf 7Isf Sf. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50fh Avė,, Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

B U D R I K A S 
IŠPARDUODA 
JEWELRY—LAIKRODĖLIUS, 
DEIMANTUS URMO

I

Įžvelgiama, kad brolių Adam- 
sų istorinį pesimizmą kurstė 
jų nusivylimas to meto ameri
kiečių demokratine santvarka, 
kur švaistėsi apsčiai demago
gų ir buvo visokio sugedimo 
(kaip ir mūsų dienose). Hen
ry, pavyzdžiui, rašė: “Ameri-f 
ka po 1865 metų pasidarė mili- j 
jonierių tėvynė”. Matydamas, I 
kaip begėdiškai piliečių balsai 
būdavo supirkinėjami (politinių 
“bosų”), jis pranašavo, kad 
turčiai, taip aklai demokratiją j 

T pardavinėdami, - kasa sau ka- 
ipuošė duobę.

Savo teorijoms Adamsai ėmė 
paramos praeities tautų ir vals
tybių istorijose. Šių dienų ame
rikiečiai istorikai tą praetį at
sargiau ima. Žymus istorikas 
Turner sako: “Sąlygos, kurios 
istorijoje veikė senovėje ir ne- i 

Tomis dienomis joje gimsta ir tolimoje praeityje, tiek skirtin-.
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auga “Per pasaulį keliauja žmo gos nį0 *mūsiškių> kad iš ten 
gus” r .........................
ji įgyvendino atvykus į Eich- 
staeto stovyklą. Šito miesto te
atre vokiečių ir stovyklos pub
likai ji duoda savo koncertą, o la išleido tom^ raštų Pa^rbti 
paskui apkeliauja Muencheną, *5™^ dabarties isto-
Augsburgą, Reutlingeną, Ha- amerikiečių: “Essays Jn
nau, Tuebingeną ir kitas vie- ' 
toves, visur rasdama daug se- Pers 
nų ir naujų savo kūrybos my- ^llan Nevins . Ten 
lėtoju ir drąsintojų. kad mūsl* dien^ amerikiečiai

istorikai, kaip ir Adamsai, po 
Atvažiavusi į Ameriką dirba senovei ieško bendros teorijos 

kaip šokių vadovė su Čiurlionio istorijai, kuri apjungtų amžius 
ansambliu Clevelande, bet po įr tautas. Be to, jie svarsto ir 
pirmo jų pasirodymo Chicago- j kajp istorijon įjungti kitų vi
ję pasilieka čia. Dėsto Maria I 
High School, Šv. Jurgio parapi
jos pradžios mokykloje, mokina

šokio ciklo idėja, kurią pasidaromos pamokos mus ga

i —e, —j* ~ ~ ’

sakyti tai, kas joje auga, bręs- Dainavos Ansamblio šokėjus, da 
ta ir turi būti išsakyta. I tyvauja Stephens dainininkų pa-

Tik Aldona Valeišaitė ir L. I sirodymuose kaip choreografė, 
Grigaliūnaitė baigia 1944 me-ldidele dalimi prisidėdama prie
tais šią studiją, tapdamos pir
momis absolventėmis. Jos abi 
tų pačių metų gegužės 22 dieną 
Vilniuje, o už savaitės Kaune 
— Jaunimo Teatre duoda savo 
baigimo rečitalį. Daugelis dar 
dabar prisimena puikiai sukur
tus Aldonos Valeišaitės Mozar- 
to “Paža”, Mompou “Kartą Pa
vasarį”, VI. Jokubėno “Pasa-
ką”.

Nelaimingi 1944 metai nelei
do šioms šokėjoms kurti ir bręs 
ti nei kaip menininkėm, nei kaip 
pedagogėm ramioje namų pašto 
gėje. Aldonai ypatingai yra sun
kūs tremties metai. Beveik visus 
pirmuosius tremties metus ji 
pas vieną vokietį dirbo visus 
ūkio darbus. Tačiau tai neuž- 

I muša joje kūrybinės dvasios.

Vaikų teatro pastatymo “Ka
ralaitė teisutė”.

Nepasitenkindama savo žinio
mis, ji dirba ir studijuoja kartu 
su Sybill Shearer labai aukštai 
vertinama Amerikos šokio kri
tikų, kuri 1959 m. yra apdovano 
jama Aukso medaliu kaip ge
riausia Amerikos šokėja.

Dabar A. Valeišaitė yra pilna 
naujos kūrybinės ugnies, kurią 
ji parodė praėjusį pavasarį sa
vo pasirodymuose Chicagoje ir 
Ciceroje. Reikia linkėti ir tikė
tis, kad ji šių metų koncertų 
sezone mums vėl atskleis tą 
grožį, kuris jos sukurtuose šo
kiuose slypi, o jos išraiškos šo
kio ir ritminės gimnastikos stu
dija ras pelnyto atgarsio lietu* 

I viškose šeimose.

li labai klaidinti”.
Columbia universiteto leidyk- Į

Essays in 
American Historiography; Pa- 
oerą Presented in Honor of 

aiškėja,
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Christopher Dawson apie

krikščioniškąją kultūrą
ELENA VASILICNIENE, Somerville, Mass.

Christopher Dawson yra ang
lų katalikiškos minties puose
lėtojas ir jos modernusis inter
pretatorius. Jo reikšmė anglų 
katalikams yra tokia, kokią tu
ri Jacąues Maritain prancūzams. 
Nenuostabu, kad Harvardo uni
versitetas tą žymųjį mokslinin
ką pasikvietė į savo “Divinity 
School’’ dėstyti kata’ikiška ją 
dok'r ną. Būdamas Harvardo 
profesoriumi, Christopher Daw- 
son ir toliau rašo knygas, ku
rios gina, šių dienų katalikvbe. 
Viena iš tokių knygų yra “Kri
kščioniškosios kultūros realy
bė”, kur mokslin’nkas pasisako 
krikšč oniško kultūros klausi
mais. Jo nuomonę čia ir ban
dysiu trumpai atpasakoti.

*

simos krikščioniškos kultūros 
atstovus. Šv. Povilas buvo ro
mėnas ir žydas, savo asmenyje 
atstovaująs dvi skirtingas kul
tūras. Bet krikščionybe buvo 
nauja idėja, kuri nesirėmė Ro
mos pagonybe. Krikščionybė į 
pagoniškąją Romą buvo atneš
ta kaip revoliucinė idėja, prie
šinga Romos tradicijoms ir nu
sistovėjusiai tvarkai. Ji nebuvo 
Romos dievų išsivystymas ir 
tąsa. Ji buvo naujoji ugnis, ku
rią gesindama Roma pati užsi
degė, nors pirmosios žiežirbos

Idėjos nesudeginsi

Apibūdindamas krikščioniš
kos kultūros esmę, Christoper 
Dawson sako: “Vienintelis tik
ras krikščioniškos kultūros kri
terijus yra krikščioniškojo tikė
jimo laipsnis... kad ir kaip bar- 
barinė būtų bendruomenė, kad 
ir kiek atsilikusi moderniojo 
humanizmo prasme, jei jos na
riai turi tikrąjį krikščionišką 
tikėjimą, jie turi ir krikščioniš
kąją kultūrą”.

Krikščioniškoji kultūra ir 
idealioji tobulybė

Yra paplitusi nuomonė reika
lauti iš krikščioniškos kultūros 
idealios tobulybės, ir tas ma
tas yra klaidingas. Pačios krikš 
čioniškos kultūros esmę suda
ro ne tai, kiek žmonės yra to
buli, kiek jų gyvas tikėjimas, 
kuris kaip paslėpta jėga atneša 
tobulėjimo procesą pavieniam 
žmogui ir jo sukurtajai bendruo 
menei. Kartais tikėjimas nu
krenta į uolotąją žemę, kartais 
yra kitos civilizacijos praryja
mas, bet ten, kur jis įleidžia 
šaknis žmonių dvasiniame gy
venime, pats žmogiškosios ben
druomenės gyvenimas pražysta 
ir bendruomenė pasiekia tokio 
tobulumo, kokio ji tegali pa
siekti. Tai yra gaivalingoji sėk
la, auganti kitų sėklų tarpe ir 
atnešanti neįtikėtiną našumą.

Kultūrinis pasisekimas pri
klauso nuo dvasinio lygio, ir šis 
yra pirminis dalykas. Pirma 
žmogus turi į ką nors įt’kėti, 
pamilti, pasiryžti tai įgyvendin
ti, padaryti savo pavyzdžiu, ir 
tik vėliau ateina šios dvasinės 
sėklos įgyvendinimas kultūrinė
mis formomis. Tokia buvo ir 
krikščioniškos kultūros eiga bei 
istorinis išsivystymas.

Europos sukrikščioninimo
procesas

Jei mes, istoriniais faktais 
sekdami, stebėsime krikščio
niškosios kultūros procesą Eu
ropoje, matysime, koks jis bu
vo gilus ir sudėtingas, šv. Po
vilas, sapno paragintas atplau
kęs iš Trojos pas Pilipiečius į 
Makedoniją, pakeitė Europos 
ateitį. Šio menko įvykio niekas 
nepastebėjo. Jis ir iš vis nebu
vo joks įvykis. Kažkoks varg
šas miniai pradėjo skelbti kitą 
kara’ių, kaip cezarį, už tai mi
nią įsiundino, pats pateko į ka
lėjimą už riaušes. Filipijos ir 
Salonikų gyventojai puolė kaip 
revoliucionierių šv. Povilą, ku
ris drįso griauti jų nustatytąją 
tikėjimą į cezarį.

Dėka šv. Povilo pirminio pa
sirodymo Europoje atsivertė 
trys žmonės, ir tai patys nereikš 
mingiausieji: Mažosios Azijos 
įtartino elgesio mergina, viena 
belaisvė ir kalėjimo sargas. Tai 
ir buvo pirmieji Europos krikš
čionys, kurie reprezentavo bū-

l

alas Ir stengėsi ji sekti. Jis ti- ! sų moderniais laikais, ir tas kada ir kaip šis judėjimas pra- 
kėjo, o tikėjimas darė stebuk- bandyir J-"* : T.r jau prasidėjo, mes neži-
lūs. Iš klajūnų barbarų krikš
čioniškasis tikėjimas sukūrė 
Vakarti kultūrą, kurios paliki
mu ir mes gyvename.

Ką Europa turi gera — turi 
iš krikšč:onybės. Jei Viduram
žių sukurtas socialinis gyveni
mas buvo toli gražu netobulas, 
jis buvo nepalyg namai tobules
nis už hunų vandalų hordas, 
kurios siautėjo prieš priimant 
krikščionybę. Iš šitos medžiagos 
krikščionybės dėka susikūrė r 
mūsų šių dienų socialin o gyve
nimo tobulas supratimas, moks
las, menas, ir visa, ką mes va
diname vakarų kultūros vardu. 
Krikščionybė nežinojo ramybės

Krikščionybė niekad než:nojo 
ramybės. Jei ne pavojus iš išo
rės tai nesusipratimas karalių 
ir valdovų tarpe, tai atskalos, 
tai pagaliau sekuliarizacija, ku- 

atsxy renic , ..u.j Mę iiūo x>«ižny- 
čios, ir socialinį gy venimą nuo 
jos irgi, mes negalėjome atskir 
ti gyvenimo nuo tikėjimo. Tai 
tik fikcija, žmogus turi tikėti į 
kąnors.

Devynioliktas šimtmetis bu
vo karštai įtikėjęs į mokslą ir 
socialines reformas. Ir reikėjo 
tik labai trumpo laiko, kad tas 
pats mokslas atneštų nusivyli
mą.
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buvo atneštos vargdienio ir pa- j rį atskyrė valstybę nuo Bažny-
sėtos bedalių tarpe. čios. Protestantizmo sąjūdis su

skaldė ir pačius krikščionis, ku
rie neberanda bendros kalbos ir 
skyla vis labiau.

Bet krikščionybės sėkla auga 
nuostabiu ir vis nauju būdu: kai 
protestantizmas grėsė užliesiąs 
visą Europą, Tridento susirin
kimas ir reformos pražydėjo 
nauju gyvenimu pačiai krikš
čionybei. Ir kiekvienu beviltišku 
momentu įvykdavo kažkas, ir 
kažkur, kas pačią krikščioniš
kąją mintį išlaikydavo ir atneš
davo naująjį atgimimą. Ir šis 
procesas yra pats stebuklingiau 
sias krikščionybės gyvenime: ji 
atgyja nauju ^ūdu ir niekad 
nesikartoja.

Kiekviena kultūra yra religi
nė kultūra. Pagonybė yra reli
gija, yra tikėjimas į daugelį die 
vų. Ir tas tikėjimas sukūrė sa
vo praėjusias kultūras. Maho- 
metanizmas, budizmas, konfu- 
cizmas ir bent kuri kita religi
ja pražydėjo kultūrinėmis for
momis, kurios sudarė įtaką ir 
būsimąjai kultūrai. Mes nežino- 

Roma kovojo su krikščioniš
kąja idėja, degindama ir žvė
rims atiduodama jos atstovus. 
Bet idėjos nesudeginsi, ir joks 
liūtas jos neprarys. Po dviejų 
šimtų penkiasdešimt metų Ro
mą pati tapo krikščioniška, nors 
jos senojo pavidalo k;autas’ dar 
tebežibėjo. Krikščionybė tapo 
nugalėtoja, bet neilgam. Tik 
Roma pradėjo kur1 i savo gyve
nimą krikščioniškais pagrindais, 
kai iš Azijos gilumo- pasipylė 

; barbaru tautos, kurios griovė 
pačios Romos civ’lizaciją ir už- 

\ imdavo jos gyventojų vietas.
Ką darė krikščioniškoji idėja? 

Vėl augo ir plito ir užkariau
davo barbarų širdis ir protus. 
Tai nebuvo lengvas procesas. 
Kuriam nors frankų karaliukui 

j išaiškinti artimo meilę buvo 
l taip pat sunku, kaip Romos gy
ventojui. Tik jiedu stovėjo skir 
tingose kultūrinėse plotmėse. 
Bet ir čia krikščionybė laimėjo.
Jei barbarų karaliukas netapo ime istorijoje ibereliginės kultū- 
idealu, jis žinojo, kad yra ide- ros. Jos bandymas yra tik mū-l

William J. Witkus Maža žvejo valtelė

William <J. Mitkus Žvejo namas

aomv. Gali būti labai mažos 
svarbos įvykis, kuris atnaujins 
pasaulio veidą, jei pats pasau
lis nenusiris į bedugnę. Kitos 
panašios jėgos kaip krikščioniš
kojo — negalime tikėt’s. Gal 
mes esame išvakarėse naujos 
atbundančios ir gyvos kultūros, 
nes šių dienų kevalas 
prasmis ir bedvasis.

yra be-

ir viltysKrikščionybės iliuzija

Mes save vis tebevad’name 
krikščionimis ir turime krikš
čionybės pavidalą, bet tikėjimas 
yra seniau užgesęs daugely š'r- 
džių. Mes labiau tikime į dole
rį, į kadiliaką ar pontiaką, pri
sirišame prie medžiagos, o vis 
sakomės esą krikščionys, ši 
krikščionybės iliuzija yra labai 
trapi. Mūsų šių dienų kultūra 
įžengia į dar nebūtąją fazę —
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j dar kaūp nors ateis atgimimas 
' ir pripildys bedvasį keva’ą tik ” 
ru gyvenimu. Kas gi būtų ki
taip — Apokalipsės pranešimas 
įvyktų. Kas gi jo nori?

Skaudus netikrumas rytojumi

“Niekad anksčiau Paskutinio
jo Teismu D cna nebuvo taip 
arti kaip šiandieną”, — sako 
Christopher Dawson, ir niekad 
netikrumas rytojumi nebuvo 
taip skaudžiai išgyvenamas kaip 
šiandieną. Viskas pakibo ore ir 
nieko nėra tikro. Tai tik pra
džia bereliginės kultūros, ku
rios liudininkais ipes esame. Ką be tikėjimo. Bet dar kur nors 
atneš ateitis, mes nežinome.

į Vienas dalykas yra aiškus: 
krikščionybė turi pakankamai 
idėjinės galios atgimti naujomis • 
kultūrinėmis formomis. Kur,

APIE DOSTOJEVSKIO KILMĘ
A. GIEDRIUS, Hartford, Conn.

Mūsų spaudoje buvo rašy
ta, kad didysis rusų rašytojas 
Dostojevskis — lietuvių kil
mės. Tai tvirtinusi jo duktė.

Tą Dostojevskio duktės pa
sisakymą neigia įžymusis rusų 
filosofas N. Losskij savo kny
goje “Dostojevskis ir jo krikš
čioniškoji pasaulėžiūra (Dos- 
tojevskij ir jogo chirstiansko- 
je miroponimanije, 127 psl.). 
Dostojevskio duktė Liubovj sa
vo knygoje “Aimee Dostoievs- 
ky, Vie de Dostoievsky par sa 
fille” apie tėvą sakanti, kad 
rusų tauta neturinti jokių ge
rų dorovinių ypatumų, o jos tė
vas buvęs pakiliai dorovingo 
charakterio, ir tai galima esą 
tuo išaiškinti, kad jis buvęs ne 
rusas, bet lietuvis.

Toliau N. Losskis džiaugia
si, kad dabar esą tikslių žinių! 
apie Dostojevskio Jdlmę, bū- i. 
tent, iš M. V. Volockio knygos 

i “Dostojevskio giminės chroni- 
ka” (Chronika rodą Dostojevs- 
kogo), išleistos Maskvoje 1933 
m. Dokumentiniai liudijimai 
apie Dostojevskio giminę esą 
nuo pat 1506 metų. O tais me- , 
tais Pinsko kunigaikštis Fiodor; 
Ivanovič Jaroslavič išdavęs sa-; 
vo bajorui Irtiščevičiui (pagal 
kitus dokumentus — Irtiščiui) 
raštą, suteikiantį jam galią 
valdyti keletą kaimų ir vieną 
dalį Dostojevskio kaimo Pins
ko apskrityje. Paskiau bajoro 
Irtiščiaus įpėdiniai ėmę vadin
tis Dostojevskiais. O tas kuni
gaikštis F. I. Jaroslavičius bu
vęs kilęs iš maskviškių Riuri- a 
kovičių šakos. Jo tėvas kunig. j, 

! Ivanas Vasiljevičius buvęs iš- g 
' bėgęs į Lietuvą Vasiliaus Tam- Įn 
! siojo valdymo laikais 1456 m. į 500,00 
I Tas Dostojevskio protėvis Rtiš- kat. p 
1 čevič, Irtišč, Artiščevič prime- Maskv 
nąs rusų Rtiščevų giminę, tai Odeso- 
jis ar jo tėvas irgi galėję būti 
atkilę iš Maskvos valstybės.

Įdomi N. Losskio išvada: 
“TaVgi Uosto jevskių protėvis 
arba rusas, arba gudas.

Kai kurie Dostojevskio pali
kuonys E^rė.ię į katalikybę ir 
ėmę pasirašinėti lenkiškai, kiti 
ir toliau pasirašinėję rusiškai.

Kiti Dostojevskio giminės at
stovai persikėlę į Ukrainą. Ra
šytojo senelis buvęs protoijerė- 
jus (pirmasis šventikas, vyres
nysis) Podolijoje, o jo sūnus 
Michailas, rašytojo tėvas, nu- 
sikėlęs į Maskvą.

Gyvendami Gudijoje, Dosto- 
jevskiai, tur būt, vesdavę gu
dų ir kartais gal lenkų mergai
tes, kiek tai galima buvę spręs
ti iš jų vardų ir tėvų vardų. 
(Bet autorius nepasako, ku
riais metais tos vedybos vyko: 
prieš aniems išsikeliant į Uk
rainą ar po. Jeigu prieš išsi
keliant, tai kuris nors ir iš anų 
Dostojevskių galėjo būti vedęs 
lenkaitę arba ir lietuvaitę.)

Rašytojo tėvas Maskvoje ve
dęs pirklio dukterį, rusaitę. 
“Taigi”, tvirtina Losskis, 
“Dostojevskis nieko bendro ne
turi su lietuvių tauta. Tikriau
siai jungiasi jame visų trijų 
slavų tautų kraujas — rusų, 
gudų ir ukrainiečių. Persvara, 
žinoma, rusų”.

Ar neperdrasus tvirtinimas, 
j turint galvoje tai, kas aukš
čiau pasakyta? Nėra tikrumo 

. ir kai kuriuose pirmesniuosiuo- 
se Losskio sakiniuose. Ir dar 
kas: Losskis remiasi ana 1933 Dostoj 
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