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Pažinau Amerika kitokia, negu mačiau 
ja Chicagoje

Daktare Vanda Sruogienė istorijos ir švietimo klausimais

GYVENIMO PASAKA

Žinoma mūsų istorikė ir pe- i 
dagogė dr. Vanda Sruogienė i 
jau kuris laikas sėkmingai dės- i 
to vienoje šio krašto aukštojo
je (Aurora College) mokyklo- : 
je. Plečiant Amerikos ir Euro
pos jaunumo ir pasenėjimo te
mą, Daktarei buvo pateikta ei
lė klausimų. Gautas Jos laiškas 
ir atsakai tekalba patys už sa
ve.

— Pradėjau dirbti tik vakari
niuose kursuose. Dvejetą metų 
buvau stebima. Trečiaisiais jau 
to mažiau jutau. O ketvirtus 
pradėdama, pasidariau “Full 
time professor”. Dėstau dienos 
metu rusų kalbą, prancūzų kal
bą ir Rusijos istoriją. Daly
vauju fakulteto posėdžiuose, 
įvairiose komisijose. Visad ma
no lietuvybė iškeliama, o kai 
rekomendavau matematikai dės 
tyti p. Zujų, ir jis pasirodė pui
kus mokytojas, mūsų presti
žas dar labiau pakilo.

Praėjusiais metais gavau iš 
College butą gražioje profesū
ros apylinkėje. Tenka lankytis 
kolegų namuose. Matau čia 
šviesias amerikiečių šeimas, 
kur pilna namuose naujų kny
gų, kur skamba tik klasikinė 
muzika, domimasi menu, politi
ka, vaikai rūpestingai prižiūri
mi, • visi darbštūs, mandagūs, 
žodžiu, pažinau Ameriką kito
kią, negu mačiau ją Chicagoje, 
darbininkų rajonuose.

Čia gyvendama ir bendrau
dama su intelektualais, visai 
negalėčiau pasakyti, kad Ame
rika yra pasenusi, griūvanti. 
Deja, jaunimo dauguma į uni
versitetus ateina iš didmiesčių, 
be gero namų auklėjimo, opor- 
tunistinės nuotaikos...

— Daktare, galite gerai sek
ti amerikiečio studento polė
kius ir bruožus. Sakykite, ar 
amerikietis studentas pakanka
mai domisi žmonijos praeitimi 
ir žmonijos kultūros raida? 
Gal visas čionykščio studento 
dėmesys sukoncentruotas tik į 
ateitį, tik į pažangą?

— Visų JAV mokyklų sta
tistika pastaraisiais metais pa
rodo, kad studentų dėmesys 
net ne tiek yra sukoncentruo
tas į ateitį ir į pažangą, kiek su
kauptas ties asmenišku mate
rialiniu gerbūviu ir.... saugumu. 
Dauguma studentų, stodami į 
aukštąsias mokyklas, užpildo 
anketas, atvirai pasisakydami, 
kad jie pasirenka tokią specia
lybę, jog baigę aukštąjį moks
lą, būtų užtikrinti gausią pa
stovias tarnybas didelėse įmo
nėse ar įstaigose. Jaunimas 
šiandie aiškiai vengia kieto dar
bo, pastangų, kompeticijos, ri
zikos, nes pratęs yra prie pa
togių gyvenimo sąlygų, prie 
“push button” sistemos. Moky
tojų tarpe net kursuoja skau
dus juokas, kad gavęs diplomą 
jaunuolis, eidamas darbo ieš
koti, nesiteirauja apie to dar
bo pobūdį, pareigas, tik apie 
algos dydį, atostogas ir senat
vės pensijos sąlygas...

Mokyklų vadovybės yra tuo 
reiškiniu labai susirūpinusios,

Dr. Vanda Sruogienė

' Edūcation) savo straipsny “The 
recent condition of American 
Edūcation” sako: “Perdaug 
mes rūpinomės, kad individas 
kuo lengviausiai pritaptų prie 
savo socialinės aplinkos taip, 

į kad rezultate praradome patį 
individą... Aš tikiu, kad mes 
esame kalti perdaug indoktri- 
nuodami lengvumo ir patogu
mo principus mūsų auklėjime”. 
Aurora College, kur dirbu jau 
ketvirtus metus, šių mokslo 
metų pradžioje įpareigojo visus 
dėstytojus turėti galvoje, kad 
rė kia studentuose kelti parei
gos, kovingumo, humaniškumo 

: jausmus, žadinti aukštesnius 
idealus. Tuo reikalu su naujai 
stojančiais studentais specia
liai paskirti profesoriai turėjo 

I individualius pasikalbėjimus, 
i kviečiami studentų tėvų susi
rinkimai, kalbamasi ir aiškina
masi su jais.

— Ar jaunimas labiau domi
si Amerikos žemyno istorija ar 
Europos?

— Negalėčiau pasakyti, kad 
Amerikos jaunimas domėtųsi 
istorija. Europos praeitis jiems 
visiškai svetima, nes apie ją 
jie yra gavę tik žinių nuotru
pas pradžios mokyklose, o vi
durinėse mokyklose retas pasi
renka istorijos kursą. JAV is
torija čia dėstoma per smulk
meniškai, dažnai taip nuobo
džiai, kačl studentas, paklaus
tas, kuri istorija įdomesnė — 
Europos, ar Amerikos, dažnai 
pasisako už pirmąją. Pedago
giniame žurnale “The Educa- 
tion Record” spalio mėn. nr. F. 
Alla straipsny “Teaching the 
History of England” skundžia
si: “Istorija mūsuose pasidarė 
Pelene mokslų tarpe, ji yra ig
noruojama administracijos, pa
juokiama studentų, nerūpestin
gai traktuojama mokytojų” — 
ir toliau pataria giliau ir pla-

ieškoma būdų paveikti jauni-, čiau dėstyti visuotinę istoriją 
mo galvoseną, sužadinant jame 
idealizmą, atgaivinti pionieriš
ką tėvų dvasią. Planuojamos 
mokyklų reformos, daug rašo
ma spaudoje. Pavyzdžiui, pe
reitų metų liepos mėn. “High 
Edūcation” numery M. Mc. 
Murrin (US Commissioner of

vidurinėse mokyklose ir rim
čiau pastatyti dėstymą kolegi
jose, skatint studentus studi
juoti istoriją, skiriant jiems sti
pendijas, o svarbiausia — są- 
monint mokytojus, kad istori
jos pažinimas mūsų laikais yra 
itin svarbus. Taip pat pirmiau 
čia paminėto straipsnio auto
rius sako; “Daug jau mokyk
lose padaryta, atstatant apleis
tą gamtos mokslų sritį, bet dar 
daug turi būti nuveikta ir so
cialinių bei humanitarinių moks 
lų požiūriu”.

— Koks rezultatas matosi, 
palyginus europietį ir amerikie
tį studentą, besidomintį praei
ties klausimais?

— Istorijos mokslai niekad 
nebuvo populiarūs ir Europoje, 
juos nedaug mėgėjų tepasirink- 
davo. Bet europiečiai aplamai 
daug labiau domėjosi istorija, 
negu amerikiečiai, nepaisant to, į 
kad Europoje istorijos studen
tams buvo taikomi kur kas sun- 

j kesni reikalavimai. Prisiminki-' 
me tik mūsų Vytauto Didžiojo 1 
universitetą: Lietuvos istorikai 
privalėjo mokėti — be lietuvių' 
— lenkų, rusų, vokiečių, loty-1 
nų kalbas, dar buvo pageidau-' 
jamas prancūzų arba anglų 
kalbos žinojimas. Čionai kurios 
vienos svetimos kalbos mokėji-

Vladas Šlaitas

(Nukelta į 3 psl.)

ŠIRDYJE NEŠIOJOSI ŽEMAITIJOS PADANGĘ

Telesforo Valiaus paskaitos akcentai, atidarant Pauliaus Augiaus pomirtinę parodą 
Chic agoje

Per trisdešimt ketverių dar- jų metų laida, yra buvęs iški- 
bo metų laikotarpį Paulius Au
gius savo kūryboje yra nubrė
žęs mūsų grafikoje gilią ir 
prasmingą liniją, ypač ksilogra
fijoje (medžio raižiniuose). Ne
abejotina tačiau, kad šalia 
stiprios įgimtos dailininko ga
lios didelį vaidmenį bus suvai- 

i dinę ir sistematingos aštuone- ' 
rių metų studijos: šešeri me- 1 
tai Kauno Meno Mokykloje ir 
dveji, postudijiniai metai, Pa
ryžiuje.

Paulius yra turėjęs laimės 
patekti į gabių ir kūrybingų 
draugų aplinką. Jo kursas, ku
ris mums yra žinomas kaip 35-

lūs.
Šiandien, žvelgiant jau iš lai

ko perspektyvos, tenka paste
bėti, kad vargu ar buvo kita 
tokia ryški laida Kauno Meno 
Mokykloje, ypač grafikoje. 
Grafikos studijos vedėjo pa
stangomis (prof. Galdiko) bu
vo sudaryta, taip vadinama, 
jaunųjų grafikų grupė, kur 
laisvu laiku, atskiroje patal
poje ir studijos vedėjo priežiū
roje buvo entuziastingai dirba
ma, dar studentams esant bend
rajame skyriuje. Todėl ir Au
giui pasitaikė reta proga gra
fikos studijuoti net ketverius 

i metus.

PauliuH Augius (viduryje) 1958 m. Tarptautiniame Institute, Mik 
waukee, Lietuvių grafikos parodoje. Kairėje — V. Petravičius, de
šinėje — A. Valeška.

Leonardo da Vinci Angelo veidas
Detalė iš paveikslo “Uolų Madona”, Louvre, Paryžiuje

SUSITIKIMUS GATVĖJE

Pusę 
jeigu 
(keturiosdešimties metų vyrui) parodytų, 
kaip atrodė pirmą kartą spalvos skaisčioj 

kūdikystėj.
Vakar,
Eccles miestelio žaisliukų krautuvėj, 
gatvės žibinto šviesoj sutikau kūdikystėj 
pirmą kartą matytą spalvą, 
būtent, 
pablyškusią,
vienok skaisčią ir degančią, 
spalgenos spalvą.
Kur aš mačiau tave pirmą kartą, 
o! mano mielas spalgenų krauje?
Ar aš mačiau tave debesų Tretjakovskio 

galerijoj ?
ar Kalėdų eglutėj?
Aš nežinau,
t. y. neprisimenu.
Kaip negerai, Dieve mano, kad neprisimenu 
ir negaliu prisiminti.
Jeigu galėčiau 
prisimint, kaip atrodė 
pirmą kartą skaisčioj kūdikystėj matytos 

spalvos,
aš šiandien žinočiau,
kaip atrodė man pirmąkart Tavo dieviškas 

veidas.

gyvenimo atiduočiau už tai, 
kas msn šiandieną

Sunku būtų rasti pavyzdžių 
mūsų ar pasaulinės grafikos 
raidoje, kad dailininkas išsa
kytų save vien tik ksilografi
joje, ir tai ilgų metų laikotar
pyje. Tapyba ir skulptūra bei 
kitos grafikinės technikos, kaip 
litografija akmenyje ar visa 
eilė technikų metale Augiaus 
nedomino ir jis jų nenaudojo, 
nors jos visos dailininko buvo 
gerai pažįstamos.

Dar būdamas Kauno Meno 
mokyklos studentu, Augius me
džio rėžiniais iliustravo Prano 
Genio poezijos knygą “Atna
šavimai”. Iliustracijos atiden
gė jo talentą ir nusakė jo bu
simosios kūrybos liniją. Greit 
iš po Augiaus kalto medžio rė- 
žinyje išryškėjo ir jo individu
ali, dekoratyviai spręsta lietu
viškų motyvų išraiška, buities 
lyriškai pasakiška
Jis visam gyvenimui bus likęs 
ištikimas kūrybinei problemai 
su ta pačia meile ir tuo pačiu 
šypsniu.

Unikumas Paryžiuje
Jeigu Paryžius daugybei dai

lininkų yra buvęs (ir tebėra 
šiandien) stebuklingąja išgyve
nimų stotimi, jeigu Paryžius 
neišpasakyta architektūros har 
monija nuteikia dailininkus žai
biškai įsijungti savo kūryba į 
to magiško miesto ritmą, jei 
kiekvienas žingsnis lydimas is
torinių pėdsakų romantikos ta- 

(Nukelta j 5 psl.)

nuotaika.

Pasaka turi gilią žmogaus 
gyvenimo filosofiją. Chicago
je šiuo metu visi, kas matė 
Čiurlionienės keturių veiksmų 
pasaką “Dvylika brolių juod
varniais laksčiusių”. Visi sa
ko, kad jos pastatymas turi 
labai didelės auklėjamosios 
reikšmės ypač čia gimusiam 
ir augančiam lietuviškajam 
jaunimui. Bet ne apie tai no
rėtųsi čia pakalbėti. Tegul 
vertina išorinį pasakos grožį 
kiti. Aš noriu pažvelgti į vi
dinį jcs grožį, jos mintį ir jos 
prasmę.

*
Man regis, kiekvienos pa

sakos vedamoji mintis yra 
žmonių gyvenimo atskleidi
mas. Tame atskleidime veikia 
gėris ir blogis: idealistai ko
voja su egoistais, gerieji sie
kia aukšto tikslo, o blogieji 
jiems trukdo.

Pasakoje “Dvylika brolių 
juodvarniais laksčiusių” raga
na užbūrė dvylika sūnų seno 
jaunikio, kuris atsisakė vesti 
tos raganos dukterį. Mat, ši 
pareikalavo, kad sūnūs iš dva
ro būtų pašalinti. Ir dvylika 
brolių išlėkė juodvarniais.

Jų sesutė, pati jauniausia 
dvare, pasiryžo ieškoti savo 
brolių. Kas jai padės? Ji vie
na nepajėgs pakelti tokios il
gos ir sunkios kelionės. Iš to
limo krašto atklydo trys kiti 
broliai, iešką gyvenimo laimės. 
Du jų buvo, kaip jie sakosi, 
išmintingi — vienas Gudruo
lis, kitas Protuolis, a tretysis 
— Kvailutis. Ir kas tai mer
gaitei padės sunkioje kelionė
je, gėrio beieškant, — eiti iš
vaduoti užburtųjų brolių? Ne 
anie gudruoliai, bet šis kvai
lutis, kuris yra idealistas. Jį 
pavadino mergaitė Širduku. 
Ir išėję juodu brolių ieškoti. 
Išėjo du idealistai, iš kurių 
Gudruolis su Protuoliu juokė
si.

Pasakoje neįdomu, jei vis
kas vyksta gerai ir be truk
dymų. Du pavyduoliai sten
giasi užbėgti Meilutei ir Šir- 
dukui už akių ir sutrukdyti 
jų planą. Kai Gudruolis su 
Protuoliu beeidami išalko ir 
išvargo, miško gūdumoje atra
do senį, kuris anuodu pavai
šintų, jei jie pasektų pasaką 
negirdėtą, neregėtą. Gudruo
lis su Protuoliu sekė pasaką, 
kuri iš tikrųjų buvo jiemdviem 
ne pasaka, o tikrovė. Jie jos 
negalėjo užbaigti, nes dar bu
vo gėris neatrastas. Jie įpu
sėjo pasakos sekime ir susto
jo toje vietoje, kur jie yra 
išalkę ir nori valgyti. Jie pra
laimėjo, nes jie materialistai 
ir egoistai.

Ar nepanašiai yra gyveni
me? Gyvenimas neįdomus, jei
gu viskas čia žemėje praside
da ir viskas čia baigiasi. Gy
venimas tada yra įdomus ir 
prasmingas, kai jis surištas 
su idealu, kai kovojama už 
aukštuosius tikslus, kurie dar 
neišsipildė.

Atėjęs širdukas pasekė pa
saką ne iš šio pasaulio ir jis 
laimėjo. Jis geras, jis idealis
tas. Idealistų kelionės nuoty
kiai nuolat gražėja ir auga, 
kai blogieji daro didesnes pa
stangas sutrukdyti.

*
Meilutė su Širduku išėjo į 

tą šalį, kur gyvena senelis, 
visų paukščių draugas. Iške
liavo ir Gudruolis su Protuo
liu, kad sutrukdytų idealistų 
pasisekimą. Du blogieji bro
liai turėjo spręsti bylą.

Paukščiai, taip kaip ir žmo
nės, nežinojo, kas jų kara
lius. Mažiausias iš visų paukš
čių, nykštuku vadinamas, pa
siskelbė, kad jis yra kara
lius. Erelio sparnais aukščiau
siai iškeltas pradėjo šaukti, 
kad jis karalius.

Blogieji broliai negalėjo by
los išrišti, nes jie nesivadova

vo teisingumu. Jų teisybė lin
ko į tą pusę, kur buvo jėga. 
O Meilutė su Širduku pasiro
dė geriausi teisėjai, nes jie 
surišo teisingumą su gailes
tingumu. Erelis paskelbtas 
karaliumi, o mažytis nykštu
kas karaliuku. Teisingumas be 
gailestingumo šiame pasauly
je neturi pasisekimo. Kas bū
tų buvę, jeigu nykštukas bū
tų nubaustas labai žiauriai. 
Šiam mažajam paukštyčiui 
reikėjo, kad kas jo grožį pa
matytų ir įvertintų. Be to 
įvertinimo jis liktų labai ne
laimingas.

Visų paukščių draugas, miš
kų tolybių senelis, labai pa
peikė du bloguosius brolius. 
Bet vistiek juodu, išgirdę apie 
užburtąjį kalną, kur turėjo 
būti dvylika brolių, skubėjo 
tenai. Paskui gerus darbus 
kažkodėl atslenka blogio pa
lydovai, kad sutrukdytų.

Gėris (dvylika brolių) yra 
aukštame, beveik neprieiname 
kalne. Sunku tą vietą pasiekti. 
Tenai kelią žino tiktai aras, 
kuris labai aukštai lakioja. 
Su jo pagalba tenai ateina 
ir Meilutė su Širduku. Jau, 
regis, tikslas atsiektas. Jau 
ir broliai išvaduoti. O kas bus 
dabar su blogiu, kas bus su 
anais dviem blogaisiais, kurie 
visą laiką trukdė. Juodu irgi 
kažkuriuo būdu atseka čia, 
kad dar kartą gerą darbą su
trukdytų. Bet jie jau nesu
trukdys, nes tikslas atsiek
tas. Blogis tini čia pralaimė
ti visiškai. Anų blogųjų rei
kia čia tik dėl to, kad būtų 
jie nubausti.

¥
Kažin ar pasaka taip jau 

skiriasi nuo gyvenimo tikro
vės? Sekdamas Dvylikos bro
lių juodvarniais laksčiusių 
pasaką, rodos, lyg iš kažkokių 
aukštybių žiūrėtum į žmonių 
gyvenimą, kur gėriui trukdo 
blogis. Gėrio vyksmui prasi
dėjus, išauga ir blogis, kuris 
visą laiką eina drauge su gė-" 
rių ir visą laiką jam trukdo. 
Geri užmanymai visada at
randa prieštaravimų. Jeigu 
nebūtų tų gerųjų sumanymų 
ir pasiryžimų, tai, regis, ne
būtų nė tų prieštaravimų ir 
tos kovos, kuri eina už gėrio 

‘pas&ekihią. Jeigu nereikėtų 
geriesiems tikslo siekti, tai 
blogiesiems nebūtų visai ko 
veikti. Gerumui reikia gyve
nime įsitvirtinti, šitai vyksta 
kovoje prieš blogio veikimą 
taip, kad regis, be tų trukdy
mų nebūtų ryškus nė to ge
rumo buvimas.

O ir tas blogis šiame gyve
nime nėra visiškas blogis. Jis 
visada yra prisišliejęs prie gė
rio ir drauge keliaudamas iš 
aukščiau stebinčiam atrodo, 
juokingas, kaip anuodu broliai 
Gudruolis ir Protuolis.

Kada nors, pasiekus amži
nąją tikrovę, kuri šiame pa
saulyje vadinama idealizmu, 
mūsų visas gyvenimas bus tik 
pasaka. Visi priešai geruose 
darbuose, visi kentėjimai ir 
vargai bus gal tik šešėlis, iš
ryškinąs saulės skaisčiąją 
šviesą. Visi karai, kraujas, 
nelaimės bus tada tik amži- 
nam nusišypsojimui. Iš amži
nybės aukštybių mūsų žemiž- 
kas gyvenimas yra kaip pa
saka.

Ir kultūrinis bei kūrybinis 
Idealistų gyvenimas egoistų 
ir materialistų yra vertinamas 
kaip anos pasakų kvailučio 
pastangos. Betgi menininkai, 
rašytojai, poetai, literatai ir 
bendrai dvasinio gyvenimo 
puoselėtojai veda mintį per 
laiko ir erdvės dimensijas į 
buvimą, kuriam nereikia nei 
medžiagos trapumo, nei laikų 
tėkmės. Jie jaučia, kad tikro
vės didžioji tobulybė yra jos 
pastovumas. Į tą pastovią tik
rovę menininkų mintis keliau
ja įvairiais keliais.

V. Rkn.
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Prof. Jonas Puzinas

Tas ciniškai žiaurus diktato
rius, kuris pasiuntė į giljotiną 
visus savo artimiausius drau
gus ir visus pajėgius priešus. 
Išsigimėlis, kurį paprastai ri
kiuojame į pačių “didžiųjų” ei
lę su Hitleriu ir Stalinu priešą- I 
kyje. Juk ir jie stengėsi rody- i 
tis humaniški, mėgdavo bučiuo-

(J. Balys), Ridiko žaidimas, 
Riešutavimas, Rytagonė ir Ro
gės (A. Mažiulis), Ritinys, ar
ba ripės žaidimas (A. Ketur
akis) ir visa eilė smulkesnių.

Literatūros istorija ir 
literatūros mokslas

Lietuvių literatūrai priklau-

padengė dalį rai- 
Raudondvario ligi 
Jis apėmė nepa-

PROF. STEPONAS KOLUPAILA, Notre Dame
' į S ’ į J'

Dar peranksti švęsti “sidab- pat, Uralo upė buvo pavadin- 
rinį” LE jubiliejų, nes vis dar 
trūksta 15-jo tomo, teturime 
24, šiaip labai impozantišką 
skaičių.

Šis tomas 
dės R, nuo 
Rothermere.
prastai daug vardų ir vieto
vardžių, tiek lietuviškų, tiek 
svetimų. Plačiausia straipsnių 
serija liečia Romą, romėnus, 
Romos imperiją, istoriją, me
ną, kultūrą, religiją, teisę ir 
t. t. Išsami monografija paskir
ta Rygai ir Rygos lietuviams. 
Iš Lietuvos vietovių gražiai ap
rašyti Rietavas, Rokiškis, ir: 
daug smulkesnių. Tik sunku 
patikėti, kad 252 psL atvaiz
duotas Rietavas: bažnyčios _ 
bokštai Rietave visai skirtingi, 
plg. 255 
perdidelis 
Man tas 
setas.

I 25-jį
kių žodžių, kaip Reformacija, 
Religija, Renesansas, Rezisten
cija, Romantizmas. • Redakto
rius tenka pagirti, kad jie ne
leido be ribų išplėsti tokių te
mų, kaip kad ne kartą pasitai
kė anksčiau. Tačiau vis dėlto 
paliko kai kurių be reikalo iš
plėstų straipsnių apie papras
tus dalykus. Duosiu tik vieną 
menkutį pavyzdį. Psl. 100 api
būdinta Reklamacija 3. žemės 
ūkyje: metodas ar būdas etc., 
toliau seka melioracijos darbų 
sąvokos aprašymas. Mat, rek- 
lamacija Lietuvoje nebuvo gir
dėta, o melioraciją kiekvienas 
žinojo, ir tai buvo darbas, o 
ne būdas (ar metodas?). Ang
lų • kalba nežino melioracijos 
termino. Taigi LE galėjo pasi
tenkinti tokia pastaba: ag. me
lioracija, ir sutaupyti 5 eilutes 
teksto.

ta Jaiku, nę Jajku.
Mūrinė Ašmena, 84 psl., te

žinoma lenkų žemėlapiuose. 
Lietuviškai ji vad. Ašmenelė. j

Neįprasti atrodo tokie pava
dinimai, kaip Paryžiaus Poli
technikos institutas, Paryžiaus 
mokslų akademija, psl. 73. Psl. 
14 turi būti y Castro, o ne y 
de Castro. Korektūros klaidos: 
Soidė, ne Svidė, 186 psl., Re- 
viera, 88 psl., turi būti Rivie
ra. Psl. 249 praleista 110 km2.

I Peržvelgiant naują tomą, kai reikėjo skelbti 
randama gausybė įdomių ir ma- sprendimą. Kas gi buvo tasai 

’ žai žinomų faktų, kurie pa- švelnios sielos prancūzų vei- 
traukia skaitytojo dėmesį. Ki- kėjas? Atsakymą rasite 369 
tus palieki paskaityti kitai pro- psl.: Maximilien Robespierre!

gai. Man, pvz., įkliuvo straips
nis apie vieną prancūzų litera
tą ir visuomenininką: jis buvo 
smulkios kūno sudėties, išblyš
kęs, dabitiškai apsirengęs, ge- 

' ras kalbėtojas, turėjęs malo
naus tembro balsą. Kada jį pa
skyrė kriminalinio teismo tei
sėju, jis pasitraukė iš pareigų, 

tomą, kai reikėjo skelbti mirties

ti vaikus, kurie jiems atnešda- so: Realizmas (J. Grinius), Re-i 
vo gėlių, štai, Castro aukų są
rašas artėja 
Bet argi gali 
ša lygintis su 
pūtis tokios 
labai reikalinga pridėti ir prie 
šiaip kultūringo straipsnio apie 
Rcbespierą.

Tomas neblogai iliustruotas. 
Kai kurios nuotraukos galėjo 
būti ne tiek pilkos. O Rokiškio 
Nepriklausomybės aikštė, 412 
psl., atrodo lyg mėnesienoje.

LE Administracija pridėta
me lapelyje skelbia pradedanti 
spausdinti “Mūsų Lietuvos” 
pirmąjį tomą, paskirtą Vilniaus 
kraštui. Lauksime šio reikš
mingo ir reikalingo leidinio dar 
šiais metais.

prie tūkstančio, 
ši Kubos iškam- 

Robespieru? Tru- 
statistikos būtų

P. ŠILEIKIS, 0. P
Ortbopedas. Protezistas

Aparatai-Protezai. Med. bau 
dažai. Spee. pagalba kojoms 
<Arch Supports) ir 1.1

; Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECH.MKOS LAB
2850 W. 63rd St., Chicago 29, 11)

Tel. PRospect 6-5084 ____

gratis, V. Reimeris, V. Reka
šius, L. G. Rėza, tas didysis 
lietuvių dainų rinkėjas ir lei
dėjas bei visos eilės raštų ruo
šėjas (K. Gudaitis), Rikovius, 
A. Rimydis (St. Santvaras), P. 
Rimkūnas, J. Rinkevičius, pir
mojo Lietuvoje literatūros žur
nalo leidėjas (A. Mažiulis), J. 
Rhete, Kėdainių spaustuvinin- 

, kas (Z. Ivinskis), J. Reiteris, 
įįį 1 Rodūnionis, M. Radzevičiūtė - 

Rodzievviczovvna, L. Rogalskis 
ir kt.

I
Taip pat nevienas bendrosios 

literatūros straipsnis turi lie
tuviškuosius priedurus arba 
teikia mūsiškius pavyzdžius, 
pvz. Rimas, Ritmas, Romataas 
(H. Nagys) ir kt.

Žurnalistikos dalykai

Iš lietuvių ar mums svarbių 
laikraščių minėtini: Respubli
kos Gerovė, Revue Baltiąue, 
Rygos Balsas, Rygos Garsas, 
Rygos Naujienos, Rimties Va
landėlė, Rinkimų Verpetai, Ry
tas (keli), Rytų Lietuva, Rytų 
Paštas, Romuva, kurią leido St. 
Šalkauskis (J. Girnius), ir Ro- 
selandietis, o mūsų žurnalisti
kai apskritai — Redaktorius, 
Reporteris ir Reportažas (J. 
Prunskis).

Kalbotyra

Kalbotyrai šiame tome turi
me tik kelis straipsnius: Re
dukcija ir Reduplikacija (L. 
Dambriūnas), Retoromanai (A. 

(Nukelta į 5 psl.)

psl. Ir tiltas atrodo 
Jūros aukštupiui, 

vaizdas primena Du- 
i

tomą pateko eilė to-

XXV LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS TOMAS

Artėjama prie leidinio baigmes

Komunistinė enciklopedija jau 
palaidota

Prieš keletą metų dažnai kel
tasis Lietuvių Enciklopedijos 
leidimo klausimas: ar mes trem 
tyje šią naštą ištesėsime, atro
do, nebeteko prasmės, nes L E 
pasirodo vienas po kito tomas 
ir jau artėjama prie jos leidi
mo baigmės. Ir įdomu, kad 
prieš kelis metus Lietuvoje, .
Maskvos okupantų pažadėtas Pa a m ais 
leidimas lietuvių tautai išsileis- į 
ti subolševikintą savo enciklo-;

Prof. Pranas Čepėnas

DR. J. IR X. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal auji’arimą 

DS1 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-15>2 nuo 2 iki 9 v. p. p 
kaskied. išskyrus trečiad. ir šeštad.

Vai.- 
vak.
»>en

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

“*858 VVest 63rd St.
kasdien 10—12 vai. ir 7—9 V. 

šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
is.’, tu laiku susitarusuždaryta

Ofiso telefonas l’K 8-3229 
ttez. telef. WAlbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 S. Kedzie Avė. VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

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. išskvrus trečiadienius

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.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 Ir 4-7 Treč. ir še.o 
tad. tik 10-12.

Tel.: REliance 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 
Pirmad., antrad. ketvirtad. 

6:36-8:30

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
2145 West 69th Street 

Spee. ORTHOPEDINftS 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 7-2280.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis Ir pritaiko akintu* 

keičia stiklus Ir renius
•455 8. California Avė. VA 7-7381
^al.: tfl ryto iki 8 vak . trečiad 
’tždaryta. šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Rez. tel. PR 9-0563. Rez. PR 9-6730
Dr.W.Ro$$ Dr. L Seibutis

Inkstų, pūsles ir šlapumo taką
„ . ' chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė.. tel
GR 6-0091; 392 E. 159th St.. Harvey' 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi- 
gan Avė., Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

Vai.: Pirmad., antrad. ketvirtad. ii 
penktad. nuo 1—4 p. p., 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
uždaryta.

•51 ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofisas: 3148 West 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

zija (K. Avižonis), Rezistencija 
ir jos spauda (J. Brazaitis ir i 
A. Mažiulis), Riazianės kuni
gaikštija (K. Avižonis), M. Ry- 
binski (P. Čepėnas), Ryga, ku-1 
rios istorija labai susijusi ir ■ 
su Lietuva, bet nedaugelis ži
nome, jog jau 1298-1313 Vyte
nis Rygoje laikė savo įgulą 
paties Rygos arkivyskupo pra- i 
šomas, kad jį saugotų bei gin- į 
tų nuo Ordino vergijos, taigi! 
Rygos arkivyskupas geriau pa
sitikėjo nekrikščioniu Vyteniu 
ir lietuviais, bet ne tuometiniais 
krikščionimis Lietuvos bei ki
tų kraštų kalavijo ir ugnies 
krikštu išėjusiais krikštyti ka-Į 
lavi juočiais bei kryžuočiais; 
apie Rygą ir jos dažnus santy
kius su Lietuvą plačiai rašo S. 
Sužiedėlis ir Z. Ivinskis, toliau 
— Rigisches Schuldbuch, labai; 
svarbus mūsų senajai prekybai 
šaltinis (Z. Ivinskis), Rikis' 
(K. Avižonis), Rykūnė (Z. 
Ivinskis), Rimaisai (J. Puzi
nas) ; Rimbert, Rimgaila, Rin- 
gailė Kęstutaitė, Ringaudas, 
Mindaugo tėvas (Z. Ivinskis), 
Rinkliavos (K. Avižonis); Ryt
prūsiai, Rittersvverder, Ryt- 
wianski ir P. Roizijus (Z. 
Ivinskis), Rokošas (K. Avižo
nis), Romuva (A. Mažiulis), 
Rostovo kunigaikštija (K. Avi
žonis), St. Rostovskis (P. Ra
bikauskas) ir visa eilė kitų 
trumpesnių, bet Lietuvos isto
rijai svarbių straipsnių.
Ir smulkioji istorija yra svarbi

Smulkiajai mūsų krašto 
jas. Todėl ir kyla klausimas, (miestelių ir kitų vietovių) is- 
kodėl L E taip Lietuvoje nuo tori jai svarbūs: Raudondvaris 
lietuvių saugojama ir jos ne
leidžiama pamatyti. Atsaky
mas, pasirodo gana paprastas: 
L E pateikia nesuklastotą Lie
tuvos istoriją ir literatūrą bei 
kitus lituanistinius dalykus, 
kuriuos dabar įsakyta pritemp
ti prie “didžiojo brolio” istori
jos ir kitų rusinimo įsakymų 
bei jau surusintų tautų pavyz
džių.

Istorijos šimtmečiuos

Šiame, naujajame L E tome

važiavimu Maskvoje, ir K. 
Preikšo mirtimi, kuris daugiau
sia sava enciklopedija lietuvių 
komunistų partijoje rūpinosi, 
kai jos nuolatiniai trukdytojai 
buvo ir liko Merkinės “lietu
vis” Zimanas su A. Sniečkumi i
ir visus raštus jau rusiškai pa
sirašinėjančiu J. Žiugžda, kurie 
aklai klauso Maskvos cenzorių 
ir vadų, patys bijodami būti 

stalinistais...

Sniečkaus parašo neužtenka 

iš Lietuvos gauto-

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutartį. 

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

Pasitaiko įkyrių, ir tai re
dakcijos, ne spaudos klaidų. 
Pvz., rusų mokslininko Bech- 
:erevo pavardė pakartotinai iš
kreipta į Betcheriovo, 55 psl., 
nežiūrint to, kad 2-jo tomo 
326 psl. duota to žmogaus bio
grafija, ir tai nesunku buvo 
patikrinti

Iš ryškių geografinių klaidų 
sunku nepastebėti 31 psl.: ne
toli Dono ir Volgos santakos. 
Tos upės viena į kitą neįteka. 
Gal čia turėta galvoje sąsmau- kimas kaip tik sutapo su pas- 
ka tarp tų dviejų upių? Taip kutiniu komunistų partijos su-

Taip pat 
mis žiniomis, tremtinių leidžia
ma L E yra tikrai didelis ten 
susidomėjimas, nors L E pa
prastai lietuvis tegauna laisvai 
pasiskaityti tik Maskvoje, nes 
Lietuvoje tiek Vilniaus univer
sitete, tiek ir Lietuvos Mokslų 
Akademijoje visada laikoma 
užrakinta ir teprieinama tik 
labai rinktiniams komunistams 
ir kitiems patikėtiniems, kai 
duoda atskirą leidimą iš Mask
vos atsiųstas rusas emvedistas 
(Sniečkaus parašo neužtenka) 
arba mokslo reikalams — prof. 
Larinas, taip pat rusas ir at
siųstas lietuvių k. “mokyti” 
net iš Leningrado... Šiaip, tai 
Lietuvoje besilankanti S. Nar- 
keliūnaitė paliudijo, kad toks 
prof. J. Žiugžda, kuris yra Lie
tuvos Mokslų Akademijos vy-

tt.

I

pediją, paskutiniu metu jau at
šauktas, nes Lietuvos rusinto-; riausias politrukas, laiko L E 
jams pasirodė, kad toks dar
bas būtų tikra “nacionalinė at
gyvena”. Ir šis leidimo atšau-

užrakinęs spintoje, panašiai el
giasi ir kitas K. Korsakas, taip 
pat didelis komunistų patikėti
nis ir kai kurių Akademijos 
darbų braukytojas ir taisyto-

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 

425 No. Liberty Street,
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimų

;*>1. ofiso HE 4-5848, rez. HE 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

iYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9
Antr. 1-6, t- sč., š.ešt. pagal sutartį, 
sekm. uždary ta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. H1 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 VVest 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai.; penkt. 10 v. r. iki 9 v 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

r.

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

2737 WEST 71st STREET 
V’jandos tik susitarus
TeL GRovehill 6-3409

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

DR. EMILY V. KROKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGF 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai 
vak.. pirm., antr., ketvlr. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo •' —’ •
6 v.
' 1

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Penkt. tik 1—8 p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

_ _ _ _ ________
11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
— 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 

vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofice tel. RE 7-1 les 
Res. tel. VVAlbrook 5-3765

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

(Damen Avė. kampas)
Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 v. 

p. p. ir pagal apointmentą.
rel. Ofiso LA 5-2134, Rez. 878-5960

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
BALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

Ofiso telef. CLiffside 4-2898 
Rezid. tel. VVAlbrook 5^099 
M. P. STRIMAITIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4644 S. Ashland Avė.

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija

Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais aus 
2 vai. iki 5 vai. vak.

{VL ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGA8
2858 VVest 63rd Street

: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p

Pilnas Rousseau raštu rinkinys
Kad ir kaip keista gali at- univ. prof. M. Raymondo ir to 

rodyti, bet ligi šiol nebuvo pil- paties univ. bibliotekos konser- 
no J. J. Rousseau raštų rinki- vatoriaus B. Gagrabino pasta- 
nio. Pradedant 1820 m. buvo bas, kuriose jie rodo susidomė- 
surasta daug nespausdintų jo jimą ne tik autorium, bet ir 
rastų, iš kitos gi pusės, kriti
kos reikalavimai tapo griežtes
ni, 1904 m. įsisteigusi J. J. 
Rousseau draugija savo svar
biausiu tikslu pažymėjo pilno 
ir kritiško jo raštų rinkinio iš
leidimą. Bet tik prieš keletą 
metų buvo sudaryta tarptauti
nė mokslininkų komisija, kuri 
tik ką išleido pirmąjį tomą 
(Gallimard ed. Jaris, kuriame 
tilpo jo išpažinimai ir autobio
grafiniai raštai: Rousseau tei
sia pats save, Svaojnės ir įvai
rūs fragmentai.

Pilnas raštų rinkinys susida
rys iš 5 tomų. Pirmajame yra 
100 psL įvadas, 600 psl. pasta
bų ir 1,200 psl. teksto. Skai
tantieji R. šedevrus maloniai pusi. (Libr. Galliward, Paris.) 
nustemba, regėdami Genevos

; žmogum, ne vien tik jo teks- 
i tais, bet ir mintimis, ne vien tik 
| jo idėjomis, bet ir jautrumu.

II tomas sudaro didesnę da- 
įlį jo literatūrinių kūrinių: 
I “Naująją Heloizę”, draminius 
veikalus ir gausias apybraižas, sutinkame gana daug Lietuvos 
iš kurių keletas ligi šiol buvo istorijai medžiagos, 
nežinoma. “Naujosios Heloizės” : straipsnių atskirai 
tekstas nepaprastai pajaunin-; Reketė, kur rasta labai svar- 
tas labai vykusiais prof. B. Gu- būs Lietuvos proistorei III-VIII 

a. kapai su būdingomis įkapė
mis ir arklių kapais (J. Puzi
nas), Reketija ir Rėkyva (R. 
Krasauskas), Rekrūtai (O. Ur
bonas ir K. Ališauskas), Re
liaciniai seimeliai, Reliaksija 
ir Repninai, tikrieji Lietuvos 
valstybės prijungėjai prie Ru
sijos valstybės (K. Avižonis), 
Reuss von Plauen, vok. ordino 
magistras (Z.

Iš tokių 
minėtini:

yono komentarais.
Prof. J. Schereris pirmą kar

tą įrikiuoja į jų vietą apsčius 
R. mėginimus dramatinėje lite
ratūroje. Pagaliau prof. . Ch. 
Guyotas aptaria R. noveles, 
pastorales, eilėraščius. II-sis 
tomas su pastabom apima 2,104

(

P. G. Ivinskis), Revi-

(R. Krasauskas ir J. Puzinas), 
Raudonė, Raudoniai, Rėkučiai, 
Reškutėnai (V. Kulbokienė), 
Rėšlius, Ricieliai, Riešė, Rieta
vas (R. Krasauskas), Rykan
tai, Rimdžiūnai, Rimšė (V. Kul 
bokienė), Ringiai, Ringuvėnai, 
Rinkšeliai, Ročiškės, Rodūnia 
(V. Kulbokienė), Rogačev, Ro- 
kaičiai, Rokėnai (J. Puzinas), 
Rokiškis (P. Jatulis), Romai
niai, Rominta, Romnai, Rop- 
kojai, Rostautai ir kt. Nema
žiau svarbi ir išeivijos praei
tis, kurios šiandien taip bijo 
minėti Lietuvos okupantas, bū
tent: Ravensburg, Reading,
Regensburg, Rennhof (Vasario 
16 gimn.), Ried, Ryga, Rio de 
Janeiro, Rochdale, Rochester, 
Rockford, Rosario, Roseland 
(Čikagos dalis), Rosenheim, 
Rothenfelss ir kt., tai vis vie
tovės kur giliai įmintos lietu
vių pėdos ir t. t.

Tautosaka ir t auto! yra

Lietuvių tautosaka ir tauto
tyra šiam tome turi šiuos di
desnius

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
6132 S. Kedzie Avė. WA 
Valandos pagal susitarimą, 
atsiliepia, skambinti MI

Vai.: 
mtrad. ir penktad. 5-8 v. v.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spedalybč — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto tr 4-8 v. v. 
šeštad.; 9 7. r. — ? p p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas tr rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-8572 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet tr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

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

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą. 
D61 valandos skambinkit teL: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien. išskyrus trečiad. ir šeštad.

straipsnius: Raudos

LIGOS
5-2670.

Jei ne- 
8-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spedalybč akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 7lst street 

(71-os ir Campbell Avė. Kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 

šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiku ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. rak., 
Šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso ir rez. VVA 5-2017 
• ■l.nntn* nrllmn nasrai snaitariTna

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

(JOKSA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 West 63 Street 

Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:10 iki 
4:80; antr. ir penkt. nuo 5 iki 8; 
Sešt. nuo 1 Iki 4 vai. Kitu laiku tik 
-nu mitą

DR. JONAS V. MILERIS
NEKVT," IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 S . .
PAGAL

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 Iki 9 vai. popiet kasdie
ną. išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ

Telefonas — GRovetill] 8-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

specšalyM: AKUŠERIJA tr MOTERŲ 
LIGOS 

alandos: nuo 1-4 ir 4-8 vai. —w 
šeštadieniais nuo 1-4 vai. pop‘et 

Trečiadieniais uždaryta.

f

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGfi 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan, Chicago 28. HL 

Telef. offiso; PUllman 5-6768 
Namq: BEverly 8-3846

Prl6m. vai.: kasdien 6-9 v. v„ šešt.
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofisu RE 7-8818, VI 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p- Ir 6-8 
p. p.. šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai. Antrad. ir penkt 3-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

Tel. Ofiso PR 6-7800. Nam« 925-7897

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street

p. ir 6
uždaryta

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybe — Vidaus Ligos 
5159 So. Damen Avenue 
Valandos pagal susitarimą

Tel. PRospect 6-9466
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VA8KAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGt 

6248 South Kedzie Avė.
Oftw vai. kaadlen: 2*4: 6-6. 

Šeštad. nue 2 Iki 4. Treč. Ir aekm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.
TeL ofiso PR 6-6446, rea. HE 4-3154

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. fr 7 fki 8 v. v

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rea. PR 6-66M 

Rea. MOO So. Artesian Avenue 
Vai.: 11 v. ryto Iki 8 v. p.p., 6-7 T.y.

Vai. kasdien nuo 1— 4 p. 
iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt.

Perskaitę "Draugą", duoki 

ii kitiems pasiskaitytiP

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai Busirgus arba susižeidus 
(Emergeney). Saukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po piety 
ligi 5 valandos ryto, kasdien.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. vasario mėn. 10 d.

apie laisva Indija SOVIETŲ IMPERIJA GRIUS
Vienos knygos istorija

Bronės Jameikienes laimejim ai ir populiarumas Havajuose DR. ALBERTAS N. TARLL1S, Washuigton, D. C.

EGLE DAUBARAITE
Bronei Jameikienei yra su

teiktas Magistro laipsnis už 
mums mažai žinomą sritį — 
Oriento meno istoriją, šia pro
ga būtų įdomu bent trumpai 
pažvelgti į Bronės Jameikienes ralių vitražą, o pačiame žurna- 
ne tik menininkės bei meno te- le, tarp kita ko, taip rašė: 
oretikės veiklą, bet ir kaip lie- “žmonės suvažiuoja į Hava- 
tuvąitėS; kuri orientališkoj Ha- jus iš viso pasaulio. Bet šiau- 
vajų saloje populiarina Lietu- rinėje jo dalyje nė vienas dar 
vos vardą. nekeliavo taip toli iki čia?, kaip

Prieš trejetą metų Bronė Ja-į Bronė Aleksandra Jameikienė, 
meikienė' baigė Chicagos Meno dailininkė, sukūrusi vitražą, 
Institutą magistro laipsniu. No- kurio spalvota fotografija puo- 
rėdamą. dar toliau tobulintis šia “Havvaiian Life” kalėdinį 
meno srity, stoja ir dalyvauja' viršelį”.
ji tada Honoiulu Universiteto | “jeį jūs iš čia žvelgsite tie- 
paskelbtame konkurse meno is- sia linija per šiaurės ašigalį, 
torijos fakulteto asistentės vie- rasite rytų Europą, kur 1944 
tai. Iš 5.3 kandidatų Bronė Ja-] m. Bronė Jameikienė pradėjo 
meikienė laimi konkursą, iš- i savo kelionę lygiai aplink pus? 
vyksta .į Havajus ir, kaip gar- pasaulio, bėgdama nuo gimtą- 
saus orientalinio meno profe- ją Lietuvą okupuojančių rusų”, 
soriausū dr. Gustav Ecke asis
tentė, ^įsitraukia į orientalinio 
meno studijas. Už tezę “Anks
tyvasis.; “ Bud s vaizdavmas: 
šaknys’4r Įtakos” jai šių metų 
sausio-pradžioj suteikiamas ma
gistro laipsnis. Studijuodama 
ir dirbdama Honoiulu universi
tete irį Meno Akademijoje, Bro
nė Jameikienė dar randa laiko 
praktiškai dirbti mene ir daly
vauti rii&fo parodose. 1960 me
tais ji dalyvauja keliose paro
dose, išstatydama vitražus, ku
rie meno kritikų gerai įvertin
ti, o pereitais metais suruoštoj 
rinktinėj meno parodoj už skal-, 
dyto Stiklo vitražą “Lotoso 
Madona”'’’ gauna premiją. Po 
kelių parodų ji įtraukiama į 
reprezentacinę Havajų dailinin
kų grupę ir Walker Art Cen- 
ter leidžiamame meno leidiny 
“Design Quarterly”, 50-tame 
numery, skirtame Havajų me
nui, ‘ Bronė Jameikienė repre
zentuoja vitražų meną.

Nė vienas dar nekeliavo
taip toli

Honoiulu Meno muziejus 
kiekvienais metais Kalėdų pro- veik 600 atskirų gabalėlių im-

“Tuo metu ji rūpinosi svar
besniais dalykais kaip Havajai, 
— jei iš viso ji apie juos tu? 
metu galvojo, žinodama tik 
ka p mažą trupinėlį mokyklos 
dienų žemėlapy. Jos rūpestis 
buvo išlikti gyvai chaose, ku
riuo buvo tapusi Vokietija prieš 
karo pabaigą; jos rūpestis bu
vo gyvenimas Austrijos darbo 
stovykloj, o vėliau kelionės su 
ansambliu, šokant tautinius šo
kius, ir ilgi ketveri metai, lau
kiant vizos į Ameriką pas sa
vo tetą Kenoshoj, Wisconsine”.

“Amerikoje ji tęsė Vokieti
joj pradėtas meno studijas. 
Tais metais ji piešė projektus 
tekstilės medžiagom, dirbo mo
zaikos ir vitražo srityse ir pa
siekė Dailės Magistro laipsnį 
Chicagos Meno Institute”...

...“Havajų Universiteto Ma- 
noa centre ji yra gerai pažįsta
ma asmenybė kaip instruktorė 
ir kaip studentė”...

“ “Trys Karaliai”, jos 24 x 40 
inčų dydžio vitražas, šiuo metu 
išstatytas Meno Akademijos 
parodoj, yra padarytas iš be

vyresnioji 
tuo, kas 

uždangos, 
žodžius iš

-ę. jos ryšį 
ir dabarties 
jei matau 

atrodo, kad 
norint man

Bronė Jameikienė “šv. Pranciškaus pamokslas paukščiams
(vitražas)

Bronė Jameikienė
Ji

ga ruošia specialią kalėdinių 
siužetų parodą švenčių nuotai
kai paryškinti. Praėjusiose Ka
lėdose Bronė Jameikienė buvo 
ryškiai-atžymėta; jos du vit
ražai “Lotoso Madona” ir “Trys 
Karaliai” buvo išstatyti minė
toje parodoje. Honoiulu dien
raštis “Honoiulu Star - Bulle- 
tin” gruodžio mėn. 24-tą dieną 
sekmadienio priedo spalvotame 
viršely atspausdino Trijų Ka

Trys karaliai (vitražas) 

portuoto stiklo tradicinėj tech
nikoj, tačiau yra modernus sa
vo formų paprastumu ir žė
rinčiomis spalvomis, kurios yra 
būdingiausias vitražo bruo
žas”...

Reprezentacija tautiniuos 
riibuoa

Bronė Jameikienė, studijuo
dama ir dirbdama Havajuose, 
su ypatingu atsidavimu garsi-j

na Lietuvą ir kiekviena palan
kia proga pateikia žinių apie 
Lietuves tragediją. Greitai ji 
įeina į Honoiulu šviesuomenės 
sluogsnius ir savo poziciją iš
naudoja Lietuvos populiarini
mui. Šiandien Honoiulu yra 
centras įvairiausių tarptautinių 
mokslo konferencijų. Bronei 
Jameikienei dažnai tenka daly
vauti reprezentacinėse komisi
jose, užmezgant ryšius su kon
ferencijų dalyviais iš viso pa
saulio. Kai Havajuose lankėsi 
Vokietijos kancleris Adenaue- 
ris, Jamc-ikienė dalyvauja kaip 
reprezentante visuose trijuose 
ta proga suruoštuose priėmi
muose. Pereitais metais Indijos 
nepriklausomybės šventės pro
ga konsulato suruoštose vaišė
se Bronė Jameikienė iškrėtė 
savotišką išdaigą, atvykdama 
apsirengusi tautiniais rūbais, 
kas toje aplinkoje buvo didelė 
staigmena nes priėm m ; daly
viai pirmą kartą pamatė lietu
viškus .ūbus. Rezultate — sve
čių buvo daugiau kalbama apie 
Lietuve, nustojusią nepriklau
somybės, negu apie nepriklau
somą Indiją.

Įsigyjama magistro laipsnį 
Bronė Jameikienė dabar yra 
pirmoji lietuvaitė orientalinio i 
meno specialistė. Reikia džiaug
tis mūsų išeivija, besiveržiančia 
į mokslus, ir nepaprastai gau
siu skaičiumi priaugančių lietu- ‘ 
vių kvalifikuotų specialistų, 
nuošimtiniai viršijančiu kitas 
tautas.

Bronė Jamsikienė (viršuje) Honoiulu Meno Akademijos kalėdinė
je parodoje 1961 m. prie savo premijuoto vitražo “Lotoso Mado
na“. Apačioje — viena parodos salių su dviem B. Jameikienes vit
ražais “Lotoso Madona” ir “Trys karaliai”.

PAŽINAU AMERIKĄ KITOKIĄ
(Atkelta iš 1 psl.) 

tereikalaujamas iš specia- 
— kas pasirenka Europos

padaryti malonumo, nes stu
dentai aplamai yra labai man
dagūs. Bet kartą užsidegusi pa
sakojau apie bolševikų okupaci
jos žiaurumus, mano pačios iš
gyventus, 1941 m. artimųjų iš
vežimus, žudynes, persekioji
mus, iš vieno klausytojo išgir- 

‘Žinoma, tai labai liūdna, 
perspektyvos, vertinda- betgi valstybė turi rūpintis sa

vo saugumu. Ir čia Amerikoje 
mūsų vyriausybė po Pearl Har- 
bcr buvo priversta suimti 200, 
CCO japonų, jau čia gimusių, pi
liečių, ir iki karo pabaigos iš
laikyti juos koncentracijos sto

rnas 
lįstų 
viduramžį, turi mokytis loty
niškai. kas studijuoja Tolimuo
sius Rytus — turi išmokti ati
tinkamą Azijos tautos kalbą. 
Eil nis amerikietis inteligentas
istorijos nepažįsta, — todėl ir dau 
neturi 
mas šių dienų įvykius.

— Ar turite progos sivo pa
skaitose priminti ir Lietuvos 
praeities klausimus? Kokį įspū
dį šitai daro studentams? Ko
kios Lietuvos praeities proble
mos jiems labiausiai įdomios? vykiose”.

— Be abejonės, dėstydamas 
Rusijos istoriją, turiu progos, 
ir ją klek tik galėdama išnaudo
ju, stengdamasi iškelti Lietu
vos praeities didybe 
su Vakarų kultūra i 
skriaudas. Tačiau, 
susidomėjimą, man ; 
jis parodomas tik :

Ne tik paskaitose, bet ir įvai
rių organizacijų susirinkimuose 
turiu progos kelti Lietuvą ir 
jos skriaudas, nes 
karta labai domisi 
vyksta už geležinės 
ieško progos išgirsti
žmogaus, kuris pats matė ir

apie Sovietų Sąjungą. 
Fennsylvanijcs Univer- 

protesciius Dailinąs yra 
Rusijoje ir netgi buvęs

David J. Dallin, Soviet Fo- 
reign Policy After Stalin, J. 
B. Lippincoct, 1961, pp. 560, 
$6.00.
Stebint kai kurių žmonių 

darbštumą, negalima neiškel
ti David J. Dailino pa
vyzdžio. štai jo vienuoliktoji 
knygą 
Dabar 
site.o 
gimęs
Maskvos Sovieto nariu 1918 
1920 metais. Kadangi jis 
priklausė menševikų opozicijai, 
tai bolševikai jį įkišo į kalėji
mą, bet netrukus leido emi
gruoti.

Sunku būtų tekiomis aplinky
bėmis laukti simpatijų bolševi
kiniam režimui ar jo vadams. 
Dailino knyga prasideda ir bai
giasi viltimi, kad “Sovietinė 
Imperija”, kaip jis vadina So- 
zieių Sąjungą su jos satelitais, 
suuyi es ariu, xa.p kad subyrė
jo v^os imper.jos. Mes į tai te
galėtumėme atsakyti: “Duok 
Dieve!” 

rika “penkerių - sėptynerių me- 
;ų būvyje”; nepraslinkus nė 
metams, “Pravda” šoko tvir- 
,.nL, kad Sovietų Sąjunga “jau 
tapusi’ stipriausia valstybė pa
saulyje. Nenuostabu todėl, kad 
a Pentagonas eina per tokias 
iov.euino pervertinimo stadi
jas. Dailinąs pabrėžia, kad gra- : 
sinimai iki šiol nesugebėjo nei 
augt‘auti NATO, nei patraukti 
neutraliųjų, nei išgąsdinti Ame
rikos.

Neutralieji kaip tik yra su
darę Chruščevui didžiausią nu- 
sivyilmą. Kai kurie obuoliai, 
jau bekrentą į jo sterblę, pasi
rodė dar tvirtai tebesilaiką ant 
neutralumo medžių. Nepavyko 
Chiusčovui netgi sujungti visų 
komunistinių partijų Maskvos 
pastogėje. Priešingai, paskuti- 

u ine.u pasirodė aiškus ski- 
; ; s taip Maskvos ir Pekin- 

jo su vienų .r k-tų šalininkais.

L'Aži usią stabdį Cliruščevui 
bailinas mato Europos vieny- 
c.js bei pažangoje ir ypač Vo
kietijos sustiprėjime. Jisai ma-Įvertindamas Chruščevo ro

lę postalininiame laikotarpyje, no> kad laikui bėgant, šitie du 
Dailinąs mato jo nuopelną — 
karinės jėgos sukūrimą ir su
gebėjimą ją panaudoti spaudi
mui grasinimų keliu. Autorius 
neskiria didelės reikšmės “sput- 
nikams” ar mokslinei pažangai, 
nors pripažįsta sugebėjimą iš
naudoti tuos dalykus gudriai v 
propagandai.

Atrodo tačiau, kad ir karinė tus 
jėga negal* būti matuojama jėgos vyravimas yra pavojin- 
vien tuo, ką sako Chruščevas gas jos saugumui. Todėl įtem- 
ar jo maršalai, štai 1958 me- pimas Europoje nepasibaigsiąs, 
tais jisai gyrėsi, kad jo kraš- kol Rusija negrįšianti į savo 
tas būsiąs stipresnis negu Ame- sienas.

veiksniai padarys Europą ne
beįkandamą rusiškam lokiui ir 
netgi leis Amerikai sumažinti 
ar visai ištraukti savo karines 
pajėgas.

Priešingai plačiai pasklidu
siai 
kad

Įtiks

nuomonei. Dailinąs mano, 
Amerika niekuomet nesu- 
su dabartine būkle (sta- 

quo) Europoje, nes vienos

patyrė (spaudai nelabai tiki). 
Esu kviečiama su paskaitomis 
ir čia, Auroroje, ir į kaimyni
nius miestelius, Elginą, Naper- 
ville ir kt. Būdama “Amęrican 
Association of University Wo- 
men” nare, jau ruošiu šiai or
ganizacijai pranešimą, o Col- 
lege “International Club” su
sirinkime žadu kalbėt apie 
spaudos draudimą.

Dar prieš keletą metų ir švie
sūs amerikiečiai labai naiviai 
žiūrėjo į Rusiją, žavėjosi viskuo, 
kas iš ten ateina kaip savotiš
ka egzotika, kaip naujos san
tvarkos laimėjimais. Dar už
pernai, kai fakulteto posėdy 
teko skaityti lyg ir įžanginę 
paskaitą tema “Rusų imperia
lizmas prie carų ir komisarų”, 
vienas iš profesorių, atkreipda
mas dėmesį tik į išdėstytą žmo
nių vargą, prie manęs priėjęs 
pasakė: “Jūs taip juodai nu- 
piešėt komunizmą, o aš vis tu
rėjau informacijų iš 
šaltinio, kad žmonės 
turi geresnius butus 
nį maistą, negu mes 
me”... Dabar jau tokių pažiūrų 
nebetenka girdėti, lyg ir akys 
jiems atsidarė, į Rusiją žiūri
ma kritiškiau ir su dideliu su
sirūpinimu.

patikimo 1 
Rusijoje 

ir geres- 
čia turi-

Norint padaryti išvadas daž- į 
nai keliamu klausimu — ar 
Amerika dar jauna? — tenka Į
pasakyti — taip. Jeigu vado
vaujamieji sluogsniai stebi gy
venimą, mokyklas, jei daro 
pastangų taisyti negeroves, tai 
tik reiškia jų kūrybingumą, j 
Juk ir toji mokyklų reforma, 
kuri 1920 metais čia buvo pra
vesta Dewey teorijų pagrindu, 
tada buvo kūrybinga, nes no- I 

j rėjo išeiti iš sustingusios, pa
senusios ir atsitolinusios nuo 
gyvenimo Herbarto sistemos.

1 Gyvenimas dabar parodė ir De- 
wey teorijų neigiamus rezulta
tus. Ieškoma naujų kelių, ne-1
snaudžiama. K. Br. | Bronė Jameikienė “Vasaros diena” (vitražas).
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S. Čiurlionienės “Dvylikos brolių, juodvarniais lai: čiusių” pirmojo veiksmo scena Čikagos Jaunimo 
Centre. A. Gulbinsko nuotr.
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GERAI, KAD TIE JUODVARNIAI ATLĖKĖ
Nuomones ir pastabos ilgai laukto spektaklio proga

Labiausiai bruzdantis praei
to savaitgalio Chicagos lietu
vių kultūrinio gyvenimo įvykis, 
sutraukęs dvi dienas Jaunimo 
Centran minią žmonių, buvo 
S. Čiurlionienės pasakos “Dvy
likos brolių juodvarniais laks
čiusių” pastatymas. Ir tai yra 
įrodymas, jog Chicagai reikia 
pastovaus lietuvių dramos te
atro. Tokia nuomonė ne vien 
tik čia rašančiojo, bet ir tų, 
kurie sekmadienį grįžo namo 
nuo kasos langelio, bilietams 
esant išpirktiems, ir tų, kurie, 
linksmai klegėdami, dalijosi 
pospektakliniais įspūdžiais prie 
rūbinės.

Jei spektaklio tikslas yra ne 
proga aktoriui pasirodyti sce
noje, bet spektaklio visuma pa
vergti žiūrovą, tai šį kartą 
tikslas buvo pasiektas. Reikė
jo tik matyti mažuosius ir 
jaunuosius spektaklio stebėto
jus! Gi jiems šis pastatymas 
labiausiai ir buvo skirtas.

Didelė auka
Kaip ir po kiekvienos prem

jeros visai natūralu būtų čia 
aptarti spektaklio gerąsias ir 
blogąsias puses, žinant, kad 
šimtaprocentinė tobulybė ir iš
garsėjusiems profesionalams 
vargu ar bepasiekiama, juo la
biau mėgėjams, tik atitruku
siems nuo tiesioginių kasdieni
nių rūpesčių. Juodvarnių pasta
tymo atveju todėl pirman pla- 
nan prieš akis išplaukia Scenos 
Darbuotojų Sąjungos ir reži
sierės Zitos Kevalaitytės - Vi- 
sockienės ir viso taip gausaus 
kolektyvo pasišventimas ir ta 
neįkainuojama lietuviško žo
džio dovana mūsų mažiesiems. 
Šios aukos prasmė išperka ir 
vieną kitą teatrinę plonybę, ku
ri spektaklyje nebuvo pakanka
ma. Užteko tik veikalo repe
ticijų dienomis matyti užkuli
siuos studentus, užgulusius ant 
chemijos knygų, belaukiant mi
nutės išbėgti scenon, kad su
prastum, jog visa tai, kas bu-

vo padaryta — padaryta 
kos keliu.

Veikalas

• Rašytojos Ievos Simonai-
1 tylės 65 m. sukakčiai pagerbti 
i Vilniaus rašytojų s-gos klube 
įvyko literatūros vakaras. Kal
bėjo rašytojai E. Matuzevičius

eilę mokslo darbų, liečiančių ir A. Venclova. Simonaitytės 
daugiausia Lietuvos ar Balto - kūrybą skaitė artistai P. Vo- 
Skandijos kraštų etnografiją, syliūtė ir B. Bratkauskas. 
Be kitų darbų, šiuo metu dės
to lietuvių kalbą Stockholmo 
ir Upsalos universitetų studen
tams filologams, kurių studijo
se lietuvių kalbos dėsnių žino
jimas neišvengiamas. Mylėda
mas savo gimtąjį kraštą, Stock- 
rolme yra surinkęs labai vertin
gą rinktinių lietuviškų dalykų 
b.blioteką, kuria kartas nuo 
karto pasinaudoja ir kitų kraš
tų mokslo vyrai ar bibliotekos. 
Gausi yra jo ir Lietuvos mies
telius liečianti medžiaga. Ja ma
loniai leido pasinauodti Bro
niui Kvikliui, rašančiam knygą 
apie Lietuvos vietoves, kurią

TERRA
3237 W. «3ixi St., Chicago 29. III. 

Tel. 434-4660.
Kristalas, porcelanas (china) si
dabras, gintaras, aukso ir kitokios 
brangenybės, etc., etc. Kainos nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.

M O V I N G
F. KASPARAS

Vietoje ar toli — patyrusių 
sąžiningas, svaras patarnavimas 
TO 3-1262 Cicero, Illinois

• Landsbergis estiškai. Estų 
literatūros žurnalas Mana sa
vo 1961 m. 2—3 numeryje iš
spausdino A. Landsbergio no
velės “Graikijos vėjas” estišką 
vertimą pavadinimu “Kreeka 
Tuul”. Žurnalo Mana redakto
riai itin domisi pabaltiečių kul
tūriniu bendradarbiavimu, ir 
prieš pora metų buvo paskelbę 
Pabaltijo rašytojų anketą tuo 
klausimu.

• Aktoriaus Žemaitaičio lai
mėjimas. Jaunas lietuvis akto
rius Algimantas Žemaitaitis
neseniai New Yorko Off-Broad-

• way’uje užsidariusiame vaidini
me “Didvyrių šešėlis” kurį lai
ką turėjo vieną trijų svarbiau
sių, Laszlo Raijko, vaidmenų.
Atsižvelgiant į Žemaitaičio ne- stambiu trijų tomų veikalu lei- 
ilgą aktorinę karjerą ir akto- džia Lietuvių Enciklopedijos 
rių pasiūlos gausumą New Yor- leidyklą. J. Lingis jau išsiuntė 
ke, tai yra paminėtinas atsie- autoriui tų knygų, kurių nebu- 

au- scena dail. Viktoro Petravi-! kimas. vo galima gauti JAV-bėse, o
čiaus apipavidalinta pasigėrėti- į • Juozas Lingis, žinomas Taip pat retų nuotraukų iš Sa
nai. Gerai tvarkomam apšvie- mūsų etnografas, jau daugiau vo etnografinės ekspedicijos 

1939 metais Lietuvoje.

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

kad
pa- 
vy-

Negalėtume pasakyti, 
pati S. Čiurlionienė būtų 
saką perkūrusi labai jau 
kušiai. Nežiūrint gilios mora
linės šios mūsų pasakos min
ties, scenoje jaučiama permaža 
veiksmo ir perdaug ištęstų kal
bų. Kaip jaunimui ir mažie
siems skirtoji knyga, taip ir 
spektaklis pirmiausia turi pa
sižymėti hipnotizuojančia įvy
kio tėkme, kitaip neišvengia
mas pavojus paskęsti nuobo
dume. Juodvarniuose įvesti tau
tiniai šokiai labai padėjo tos 
negerovės išvengti.

time jos lyriškai nostalgiškas 
mirguliavimas buvo akiai labai 
mielas. Tačiau tas 
koracijas jungiant 
kąja pasaka, būtų 
maždaug tas pats,
kostiumus. Ar nebūtų buvęs 
rastas pasakos atveju vertesnis 
jai sprendimas, Petravičiui ei
nant 
diniu

puikias de- 
su lietuviš- 
pasakytina 
kas ir apie

ankstyvesniuoju — liau- 
savo kūrybos keliu?

Mums reikia teatro
Aplamai Juodvarnių spektak

lis, nežiūrint vieno kito nelygu
mo, užskaitytinas mūsų kul
tūrinio gyvenimo aktyvam Vi- 

i sucmenėje jaučiamas pageida-
pasa- vimas vaidinimą dar pakartoti 

ir turėti nuolatinį Lietuvių Te-

Vaidyba
Inscenizuotoji liaudies 

ka nepretenduoja būti šekspy
riškų charakterių drama. Tad Chicagoje.
ir vaidyboje šia prasme akto
riui nėra tiek žvilgančių progų 
pasakoje pasireikšti. Tačiau 
Juodvarnių atveju ir Alfonsas 
Brinką (Protuolis), ir Algiman
tas Dikinis (Gudruolis), ir Ju
lija Cijūnelienė (Ragana) pa
darė, kas tik įmanoma pada
ryti. Net ir Gandras stypčiojo 
tikrai gandriškai ir Juodvarnis 
vaikščiojo juodvamiškai. O 
kasgi galėtų sakyti, kad šarka 
(E. Petrokaitė-Rukuižienė) bu
vo be charakterio.

Kostiumai
Kostiumuose jautėsi kažkoks 

dvilypumas: vieni aktoriai tau- 
tiniuos rūbuos, kiti vidurąmži- 
niuos vokiškų Niurnbergo gi
zelių apdangaluos. Kadangi ši 
pasaka yra perdėm lietuviškos 
tautosakos turtas, rodos, būtų 
buvę tiksliau ir visuos kostiu
muos tą specifišką jos charak
terį pabrėžti. Tuo atveju ir Se
nis, dervadegys ir Žilelis, diev- j 
dirbys, net ir Tėvas būtų ne
darę ano rytietiško - arabiško 
įspūdžio.

A. šeštokas

Dievel, neduok piktiesiems nužudyt 
nei tėtužėlio ir nei motinėlės. 
Nutrenki juos visus žaibais 
ir išvaryk iš mūsų girių, 
iš mūsų tėviškės, jeib mūsų jie 
nebgandinėtų ir nebežudytų!

, Dievel, būk malonus, Dievel!
Vydūnas

(Iš “Probočių šešėlių”)

J

Dekoracijos
Vartojant nedaug priemonių,

kaip 20 metų gyvena Švedijoje, 
kur jis savo laiku baigė aukš
tuosius savo srities mokslus, 
čia jis yra parašęs ir paskel
bęs Skandinavų spaudoje visą

F
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Kun. prof. Pijus Dambrauskas 
išvertė į lietuvių kalbą encikliką 
‘‘Mater et Magistrą” — “Motina 
ir Mokytoja”. Enciklika “Draugo” ; 
leidžiama atskiru leidiniu.

• Vilniaus akademinis dra
mos teatras sausio 19—21 die
nomis su J. Marcinkevičiaus 
“Kraujas ir pelenai” pasirodė 
Kremliaus teatre. Pagal Mar
cinkevičiaus “b— 
pastatyta 
Pirčiupio kaimo tragediją 
kiečių okupacijos metais 
niaus krašte.

“herojinę poemą’ 
drama vaizduoja 

vo- 
Vil-

• Kai Maskvoje pernai
kompartijos su- 
ir Lietuvos te- 
kailio, statyda- 
vaizduojančius”

spa-
lio mėn. vyko 
važiavimas, tai 
atrai nėrėsi iš 
mi “tikrovę
spektaklius. Speciali komisija 
neseniai įvertino geriausius 
spektaklius - pastatymus. Ge
riausiais pripažinti: Vilniuje
pastatyti “Kraujas ir pelenai” 
(rež. K. Kymantaitė) ir Kau
ne pastatytas “Okeanas” (rež. 
H. Vancevičius). Iš teatro dai
lininkų išskirta J. Čeičytė, 
aktorių: J. Kavaliauskas, 
Zelčius. rusas V. Belickis, 
Didžpetrytė.

NAMAMS 
ŽEMIAUSIU 

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

PASKOLOS
NUOŠIMČIU

IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsų išga
les.

Turtas $82,000,000.00

— Kada man pasako, kad 
tas žmogus kalba kaip iš kny
gų, visuomet pabrėžiu, kad pir
menybę atiduodu knygoms, 
kurios kalba kaip žmonės.

—M. Unamumo

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
: AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
Į Virst,’ SPECIALI RĖ.

PRECIN PHOTO STUDIO 
««S Archer Avė. Tel. VI 7-8431 

(Incorporated)
EDVARDAS l’US, sav

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
iadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadle- 
i niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
! 9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 

7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7150 So. Maplewood Avė., 

Chicago 29, Rl.

i  ____ _____________ ————-——

Perskaitę "Draugą", duoki* 

1 ;e jį kitiems pasiskaityti.

DĖMESIO!

Į

i i

Maloniai pranešame Albany, Troy, Amsterdam, 

Schenectady ir jų apylinkių gyventojams, kad mūsų 
klientų patogumui atidarome naują įgaliotą skyrių

siuntinių persiuntimui į visas U.S.S.R. dalis.

g

Šio skyriaus vedėjas yra prityręs žmogus, kuris greit ir kuo 
geriausiai Jums patarnaus. Šiame skyriuje, kaip ir centrinėje 
įstaigoje, rasite didelį pasirinkimą įvairių medžiagų, geriausios 
kokybes, už prieinamas kainas.

Geriausios
Anglys ir Kūrenama Alyva 

Žemiausiomis Kainomis 
Geriausias Patarnavimas !

Telefonnokite MR. PETER P. RINKUS 
GRovehill 6-1000 

Special RepresentativeH^einer (qal &Qil(ompany
47-ti Metai adresu — 1804 West 59th Street

J
Kas tik turi

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsų santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti

aikštės jūsų

patogumui

5-z

JUSTIN MACKIEWICH Sr.
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr.,
President

Valandos: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 
ryto iki 4 popiet.
Ketvirtadienį nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieniais neatidarome.

Kun. dr. J. Prunskis įteikia savo čekį Albinu; Valentinui, lii'.nė- 
jusiam premiją “Draugo” reportažo konkurse. Buvo įteikta “Drau 
go” bendradarbių pobūvyje pereitą sekmadienį Chicagoje. Nuo
trauka Ant. Gulbinsko

STANDARD 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION p-—
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois

Vlrginia 7-1 141

' t 1

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

9

*

gėrę skonj, 
Viską perka pas Lieponj!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

%

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE P K., 62 H S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5.
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 

6211 South \Vestern Avė. krautuvė

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

METINIS
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

iI

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicag® 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. • Tel. VI rginio 7-7747

Savings Insured to $10,000 by F.S.L.I.G

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos
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ŠIRDYJE NEŠIOJOSI

tas išskirtinis unikumas, 
visa tai jautęs ir matęs, 
neįjungtas į Paryžiaus 

ar dvasinį pulsą. Tiesio-

lės rutulys, žmogiškosios figū
ros, ir visa sujuosta juodom, 
dekoratyviai stipriom dėmėm”. 
Arba vėl: “Iš tiesų, Augiaus 
rėžiniai mumyse pabudina be
veik vaiko akimis regimą mūsų 
žemės vaizdą: paprastą, kaip 
žemdirbio širdis, paprastą, nai
vų ir skaidrų ir drauge nepa
prastai mielą ir savą”.

(Atkelta iš 1 psl.) 
me gaivalingame šio miesto gy
venime, jei eilinės dienos ar 
nakties valandos šiame did
miestyje yra išskirtinos sava 
nuotaika iš kitų pasaulio did
miesčių, peršančių dailininkui 
išsakytinų nuotaikų jo kūry
boje, tai Paulius Augius yra 
buvęs 
kuris, 
išliko 
fizinį
girnai jis liko visomis dvasinė
ms nuotaikoms savas savo gim
tojo krašto peisažui, liaudies 
meno meisterių genijui ir visa
da ir visur savo širdyje nešio
josi tą stebuklingai magišką 
pilkai mėlyną, kiek vėjuotą Že
maitijos padangę. Ne paslaptis, 
kodėl Paryžiaus laikotarpyje 
gimsta vieni iš jo geriausiųjų 
darbų savo tematika ir nuotai
ka taip tampriai susietų su 
gimtinės žmonėmis, gamtovaiz
džiu ir gyvenimu.

XXV Lietuvių Enciklopedijos tomas

(Atkelta iš 2 psl.) 
Senn), Retrofleksija (A. Sa
lys), Rytų aukštaičiai (A. Ma
žiulis) ir Romanų kalbos (J. 
Grinius). Iš mūsų draugijų.— 
Vilniaus ir Švenčionių Ryto 
d-jos (V. Kulbokienė), Klaipė
dos Rytas 
d-jos.

Menas,

ir Romuvos kelios

teatras, muzika

menui priklauso: P.Lietuvos
Rauduvė, T. Righi, Vilniuje dir 
bęs ir jo darbų yra Vilniaus 
katedroje, Ripinski, Jonas ir 
Petras Rimšos (V. Vizgirda), 
toliau — Renesansas, Rokokas 
(P. Rėklaitis) ir kt. Mūsų tea
trui ir muzikai teturme tk po
rą ryškesnių vardų, būtent O. 
Rymaitę (St. Santvaras) ir E. 
Retikevičiūtę (J. Žilevičius).

Biografijos

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. vasario mėn. 10 d. 5

Repšaitės, Rėželaitis, S. Riau- 
ka, A. Rymas, Rymavičiai, 
Rimkevičiai, Rimkai, Rimšos, 
kun. V. Rimšelis, Rindzevičius, 
A. Ripkevičius, JAV lietuvių 
veikėjas, kun. A. Riškus, J. 
Riteris, Rivockis ir kt.

Bendrųjų straipsnių gausa

X

Šiame tome labai gausu lie-

Rusia,istorijos: Raudonoji
Riurikas ir Riurikaičiai (K. 
Avižonis), Reformacija ir Re
nesansas (J. Jakštas), Revoliu
cija (P. Čepėnas), Ribbentropo 
ir Molotovo susitarimai, kurie 
palaidojo 
valstybių 
pas. karo 
lorius) ir

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882daugelio Europos 
laisvę ir sudarė II 
pradžią (J. A. Stik- 
gausūs kiti.

Daug gerų ir retų nuotraukų

Aplamai šis tomas yra gana 
gausiai iliustruotas, dažnai la
bai retomis Lietuvos ir lietu
vių veiklos nuotraukomis, pvz. 
1907 Rygos lietuvių mokyklų

Šiam tome itin gausu svar
bių bendrųjų straipsnių. Iš jų 
tenka suminėti: Religija (A.! 
Mažiulis ir V. Rimšelis), Re- 
demptoristai, Reformatai (lie
čia ir Lietuvą) ir Reguliarai 
(V. Girdžiūnas), Religiniai ka
rai (J. Vaišnora), Religinis mokytojos, 1914 Rodunės lietu- 
auklėjimas (J. Gutauskas), Ri-lvių per 200 vaikučių pirmoji 
gorizmas ir Rituale Romanum komunija, Vilniaus Ryto d-jų 
(J. Vaišnora), T 
Doniela), Reliatyvizmas (J-i 
Girnius), Roma (R. Krasaus- tomas 
kas), Romėnai su jų literatūra, mere, 
religija, teise ir kt. (A. Ruk- žinąs, 
ša), ypač svarbūs bendrosios 1961.

Realizmas (V. j veikla ir kt.
Reliatyvizmas (J. Lietuvių Enciklopedija XXV 

Raudondvaris - Rother- 
redagavo ligi Rh J. Pu- 
nuo Ri — Pr. Čepėnas, 

J. Dž.

iš

i

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplevvood Avė. 

Chicago 29, DI.

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš tot< Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

STIRBIS FUEL OILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresnė ir pigesnė alyva’’

Tel. HEmlock 4-6264

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, DI.

J. G. TELEVISION CO.
2512 W. 47th St., FR 6-1998

TV RADIJAI. HI-FI, VĖSINTUVAI 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta

i
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Monumentalioji pasaka
Po septynerių darbo metų 

Augius Eglės tragediją užbai
gė, pateikdamas knygos mylė- 

' tojams puikią dovaną — “Žal
čio pasaką”. S. Bačinskaitės 

! tekstas dailininko išraižytas 
i lietuvių kalba; anglų, prancū
zų ir vokiečių kalbomis duotas 
teksto atpasakojimas. Šimtas 
iliustracijų, iš jų šešiasdešimt 
spaustų tiesiog nuo medžio len
tų. Tiražas — trys šimtai, visi 
dailininko pasirašyti. Išleista
lietuvių dailininkų “Forma” ko- tuviU visuomenininkų ir kitų 
lektyvo 400-siais lietuviškosios žymesniųjų mūsų žmonių bio- 
knygos sukakties metais, toli ^ra^1Į:.1 ^au^on^s^ V.
nuo tėvynės — Memmingene. 
Didelio formato, kietais vir
šeliais. Popieris piešybinis, — 
tai ir leido dailininku iliustra
cijas spausdinti tiesiog nuo me
džio. Todėl atspaudos, esančios 
knygoje, išlaikė savo grafikinę 
jėgą ir turi originalų vertę. 
“Žalčio pasakos” iliustracijas

>
Amžinasis gyvenimas

Raudonikas, J. Rauktys, Rau- ,
i linaičiai, J. Raupys, Razmos, j Žmogui yra prigimtas nema- 
Razminas, Razvadauskas (vy- ’ rūmo troškimas. Netgi pagonių 
čių veikėjas), kun. M. Ražai- i tikybos, su savo daugybe prie- 
tis, K. Regelis, J. Reichenbach, tarų, jautė reikalą tikėti į Ana- 
vysk. M. Reinys (St. Matulis pUS> 
ir J. Girnius), M. Reisgys, K. 
Reisonas, M. Reišys, kun. J. 
Reitelaitis (istorikas), Reivy
čiai, Rėklaičiai, kun. J. Remei- 

dailininkas komponuoja ir gra-1 kis, didelis kovotojas su Lie- 
fikinių apipavidalinimų prie- ‘ tuv°s rusifikacija, J. Remer, 

perduoda pasakos 
tuo būdu teks- 

Simfonijos” vardu. O iliustraci- saviškai praturtindamas ir 
jos Bačinskaitės “žalčio paša- Perleisdamas pro savo, kaip 
kai” išsivystė į patį didžiausią HiUstratoriaus, prizmę. 
Augiaus monumentalų grafiki- ' Gal dau« dar §rafikli bandYs 
nį kūrinį “Žalčio pasaką” iliustruoti, gal

kiti iš jų šiai turtingai mūsų
Pedagogas bei meno kritikas pasakai ieškos ir ras visai kitą 
Šalia gausios kūrybos jo taip rŪbą’ tačiau Au^aus iliustruo-|

toji “Ž. p.” visuomet liks kaip Kaip žmogus, 4 aunuo . r
jam būdingas pasakos išgyve- gins yra buvęs retos erudicijos. Įt<feS gilumo, jote, 
nimas”. ~ s_ .-----—- ,

Kūryba sunkiausiais metais
1939—44 metų laikotarpyje 

Paulius Augius, nežiūrint nepa
lankių kūrybos sąlygų, vis in
tensyviai dirbo. Šis laikotarpis 
yra buvęs ir fiziniai ir mora
liai sunkus dideliai daliai žmo
nijos, ir ne vieną kūrėją šie 
metai yra sužlugdę. To nebūtų 
galima pasakyti apie Augių. 
Šiame laikotarpyje jis sukūrė į
eilę didesnio formato kompozi- !monėmis 
cijų, pavadintų “Žemaitijos nuotaikas>

1

pamėgtoj ksilografijos techni
koje Paulius Augius yra pali
kęs pėdsakų ir dailės pedago
ginėje srityje, dėstydamas me
no dalykus Kauno Taikomosios 
Dailės Institute ir Vilniaus Dai
lės Akademijoje.

Savo rašiniuose yra kėlęs 
mūsų liaudies meno grožį. Yra 
rašęs straipsnių apie lietuvių 
grafiką, meno parodų ar dailės 
leidinių kritikas bei meno fi
losofijos temomis: Vaire, Lie
tuvos Aide, Naujojoje Romuvo
je, Žemaičių Žemėje, Žiburiuo
se, Aiduose ir kitur.

Svetimųjų dėmesyje
1947—48 metais apie Paulių 

Augių ir jo medžio rėžinius bu
vo taikliai ir tikslihi atsiliepta 
eilėje vokšečų laikraščių bei 
meno žurnalų: vokiečių meno 
kritikas Fritz Werner meno 
žurnale “Aussaat”, Aleksis Ra- 
nnit meno žurnale “Das Kunst- 
werk”, Hilde Herrmann laikraš
tyje “Badische Zeitung” M. F. 
R. raidėmis pasirašytame 
straipsnyje “Suedwest Volks- 
zeitung”, dr. Giessler, laikraš
tyje “Badischen Zeitung”, ir F. 
W. raidėmis pasirašytame 
straipsnyje “Suedwest - Echo”.

savitų tradicijų pasau- 
Henrikas Nagys, rašy- 
kritiką “Tėviškės Gar- 
47 mt. Augiaus kūrybą 

“Kiek

Savųjų kalba
Straipsnyje “Mūsų grafika” 

(Ateiti* žurnale, Vokietijoje) 
Paulius Jurkus rašė: “Savo kū
ryba Augius stengiasi prikelti 
kažkada girdėtas legendas, pa
sakas, praveria žemaičių buitį, 
kur dar tebėra gyvas mistinis, 
pilnas 
lis”. O 
damas 
suose”
aptaria. šiais žodžiais: 
daug giliai pajausto mūsų kai
mo žmogaus gyvenimo, vyku
siai supinto su pasakiškaisiais 
“Eglės, žalčių karalienės” mo
tyvais. Jo rėžinius galima būtų 
pavadinti susintetintais ligi 

j aukščiausios galemybių ribos:
T vis pasikartojantis pasakiško

medžio motyvas, trobelės, sau-

na - balta uniformoje. Dalyvis 
kasmetinių pačiūžų lenktynių 
ant užšalusio Masčio ežero. Vi
sose sporto šakose Paulius bu
vo daugiau negu iškilus sporti
ninkas, tačiau tik futbole jis

apreikštos tie- 
Iš čia neramūs 
yra žmogus, iš 
ir j kur eina?

atsisakydamos minties, 
su kūno mirtimi žmogui 

visa pasibaigia. Tuo būdu am
žinas gyvenimas yra žmogaus 
tikslas. Tačiau, norėdamas jį 
pasiekti, žmogus turi remtis 
nesikeičiančiais 
sos principais, 
klausimai: kas 
kur jis ateina
Atsakymai ir nulemia žmogaus 
veiklos bei mintijimo būdą.

Tikėjimas į anapus gyveni
mą stipriai įsišaknijęs žmonių 
sąmonėje. Vokiečių rašytojas 

buvo laimėtas ilgesniam laikui, j Josef Staudinger yra parašęs f i ja.
Paulius Au- veikalą, kuris, nepaisant min-

i Nuoširdus ir draugiškas. Pa- Į 
Į vyzdingas šeimos vyras ir tė- 
i vas. Vedė mums pažįstamą 

__ ■ kultūrininkę Danutę Lipčiūtę.
Paulius Augius - Augustina- Augino penkis vaikus, kurių 

vičius gimė Žemaičių Kalvari- Sauliukas mirė vaikystės am- 
joje 1909 metais. Čia jis pra
leido vaikystės dienas. Roman
tiška gamta, kasmetiniai Žem. 
Kalvarijos liepos mėnesyje at
laidai su gausiais, net iš toli
mųjų apylinkių maldininkų bū
riais. Kryžiaus Kelių lankymas, 
maldininkų giesmės, procesi
jos su visu bažnytiniu iškilmin
gumu po apie bažnyčią ant kal
nelių išsimėčiusias koplyčias, 
buvo jo ryškiai matytos. Vai
kystėje įsijaustos Ž. Kalvarijo
je nuotaikos Paulių Augių bus 
lydėjusos visą jo gyvenimą.

Vėliau šeima persikelia į Sė
dą, o po to visa Augustinavičių i 
šeima, o kartu ir Paulius, jau mes 
Telšiuose. Čia jis lanko gintina- draugo. Pasigendame Jo stip- 
ziją, sportuoja ir svajoja apie raus rankos paspaudimo ir to 
dailės studijas.

Dabar Paulius buvo mato
mas dviračiu lankąs Telšių apy- lo malonus prisiminimas ir jo 

I linkės, plaukąs Masčio ar Ger- dailės kūriniai, kurie ir šian- 
manto ežeruos. Jis buvo mato- dien ir ateityje liks mūsų dė- 
mas ir futbolo aikštėje raudo- mesio centre.

Gimtinė ir jaunystė

žiuje Vokietijoje, Augių šeimai 
emigruojant į Jungtines Ame
rikos Valstybes.

Paulius Augius savo kūri
niais yra dalyvavęs 44-se di
desnio masto parodose ir ga
vęs Garbės diplomą 1937 m. 
Pasaulinėje Meno ir Technikos 
parodoje Paryžiuje. Gyvenda
mas tremtyje, priklausė Lietu
vių Dailės Institutui.

Pauliui Augiui mirus, jo pa
sigenda kaip vyro ir tėvo jo 
šeima. Jo pasigenda giminės, 
gyvenantieji čia, Chicagoje, ir 
Lietuvoje. Pasigendame Jo ir 

visi, kaip pažįstamo ir

I

nuoširdaus šypsnio. Tačiau li
ko čia mūsų visų tarpe be ga

SIUNTINIAI 
Į' 

LIETUVĄ 
h< J

Jau dabar siųskite 
VELYKOMS!

DĖL GARANTUOTO PRISTATYMO KREIPKITĖS Į 

CENTRAL PARCEL SERVICE 
PAGRINDINE ĮSTAIGA:

220 South Statė Street 
Tel.: WA 2-9354
NAUJAS SKYRIUS: 

2618 West 63rd Street 
Tel.: WA 5-2466

Atvykite ir apžiūrėkite mūsų gausų 

pasirinkimą prekių dovanoms.

JAU 15 METŲ 
PRISTATOM SIUNTINIUS 

Į LIETUVĄ 
— VISADA LAIKU !_

metafizinis traktatas. Taip pat 
jis nesiekia nušviesti pomirti
nio gyvenimo paslapties, pasi- 

I remiant lyginamųjų religijų 
mokslo studijom. Jis tenori 
skaitytojui parodyti tai, kas 
sudaro pomirtinės problemos 

i esmę, tariant, ją pripažinti li
kimu, nulemiančiu žmogaus gy
venimą.

Pasiremdamas Šv. Raštu, 
Staudingeris pagrindinai ■ išnag
rinėja visą problemą ir skai
tytoją įtikina savo ramiu ob
jektyvumu, nepaprastu rūpės-i 

į tingumu ir logišku tikrumu.
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W BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98 g
W KOPHI THREE STAR COGNAC Fifth $4.69 g
& EXSHAW IMPORTED COGNAC
■B

Fifth $3-98 |
M GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 
fl TL S' F’ Fifth $4-89 |

Fifth ,98c
CORA IMPORTED VERMOUTH

DRY OR SWEET (Close out)

Krikščionybė nėra filoso- .1 
Tai tik Dievo meilės isto- < 

rija, surišta su Kristaus žodžiu | 
iu būdu nėra ir asmeniu. —Rom. Guardini S

Prie užkandžių gerti:

STUMBRINĘ, ZUBROVKĄ 
ir SKAIDRIĄJĄ

Prie kavos likerius:
LEMON-ICE, MIDUOLĮ

Dėmesio!!! — šiuos gėrimus rei
kalaukite tiktai su JEROM.E Co. 
pilstytuvės lebeliu. — Rekomen

duojame vokiškos firmos
WALL FLEISCHHAUER likerius

MOCCA ir CHERRY
■>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESCORIAL GELB 84 PROOF GERMAN
LIQUEUR Fifth $CJ.69

KAHLUA IMPORTED MEXICAN 
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Fifth $3^9
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SOUTHERN COMFORT LIQUEUR 3-98

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotų bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotų automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantijų
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« DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. vasario mėn. 1Q d. >

IŠKARPOS BE
KOMENTARŲ

Lietuvos kultūrinio gyvenimo spaudą pavarčius

VAROVO ĮSAKYMAS

“Naujoji partijos Programa 
iškelia rašytojams ir meninin
kams konkrečius uždavinius, 
atitinkančius epochos ir komu
nizmo statybos reikalavimus. 
Ryšių stiprinimas su gyveni
mu, teisingas ir aukštas me
ninis socialistinės tikrovės tur
tingumo ir įvairumo atkūrimas, 
atskleidimas visa to, kas nau
ja, kąs tikrai komunistiška, ir 
demaskavimas- to, kas trukdo 
visuomenės žengimą pirmyn, 
— toks svarbiausias mūsų li
teratūros ir meno uždavinys”.

(Justas Paleckis, 
“Pergalė” 1961 m., nr. 12)

ŠITAIP “KOVOJAMA” PRIEŠ 
ASMENYBES KULTĄ 

KŪRYBOJE

• “Apie tai, kokias plačias kū
rybines galimybes atskleidžia 
naujoji Programa, vaizdžiai 
kalba TSKP XXII suvažiavimo 
medžiaga, praplėtusi ir papil
džiusi atskirus jos teiginius, 
pradėjusi gilų, išsamų ir visa
pusišką. Programos studijavi
mą. Drg. drg. N. Chruščiovo ir 
F. Kozlovo pranešimai, suva
žiavimo delegatų kalbos, svars
tant svarbius komunizmo sta
tybos uždavinius, tai savotiški 
išeities taškai nagrinėjant ir 
kūrybiškai įsisavinant šį isto
rinės reikšmės dokumentą”.

“Be galo džiugu, kad TSKP 
XXII suvažiavimo darbe dide
lio dėmesio susilaukė literatū
ros ir meno vystymosi proble
mos. JTai atsispindėjo ir drg. į 
N. Chruščiovo pranešimuose”.

“Mes išnagrinėjome dvi mūsų 
poezijoje pasireiškiančias ten
dencijas, kurios labiausiai pa
stebimos šiuo metu. Susidaro 
įspūdis, kad abi jos tam tikru 
laipsniu trukdo mūsų poezijos 
vystymuisi. Ir nenoromis ten
ka ieškoti naujų kelių, išeities. 
O tokia išeitis yra. Ir ji, tur 
būt, aiškiausiai ir tiksliausiai 
suformuluota drg. N. Chruščio
vo ataskaitiniame pranešime”.

“Daug įdomių minčių suke
lia ir pasaulinės literatūros tra
dicijų panaudojimas šiandieni
nėje mūsų poezijoje. Tarybinė 
poezija niekada nebuvo nuo jų 
nutolusi, o, priešingai, išvystė 
ir praturtino jas. Daugeliui 
bendražmogiškų idealų ji su
teikė naują socialistinį turi
nį, priartėdama prie jų įkūni
jimo. .Todėl labai svarbu ir to
liau juos kūrybiškai vystyti, 
nes, kaip pabrėžė drg. N. 
Chruščiovas, mūsų kultūra yra 
bendražmogiškos kultūros pro
totipas”.

POEZIJA

“Mane gaubia lengva aureole. 
Aš ir dievas
Ir velnias.
Ir karalius,
Ir elgeta.
Aš ir išminčius, 
Ir beprotis.
Aš ir bailys,
Ir drąsuolis.
Realistas
Ir fantazierius. —
Šiuo metu aš tarp jų nematau 
Nė mažiausio skirtumo.
Susimaišė viskas man, susi

liejo.
Iš garsų ir spalvų chaoso
Aš kuriu sau naują pasaulį — 
Su savo dievais ir velniais, 
Su savo karaliais ir elgetom, 
Su savo faktais ir savo chime

rom...
Jei dabar įkvėpimas ateitų, — 
Nepasiduočiau lengvai 
Gundančių žodžių stichijai.
Aš būčiau griežtas —
Lyg fabriko sargas, 

isčiau tik tuos, 
parodo leidimą.

Neblaivūs,
Migloti žodžiai
Pro mane nepraeitų.
Aš juos sulaikyčiau ir tarčiau: 
“Eikit šalin! Jūs girti!
Tik bėdos dar man padary

sit!..”
(Alg. Baltakis,

“Literatūra ir menas”,
1962 m. sausio 27 d., nr. 4)

PROZA

(J. Macevičius,
“Pergalė” 1961 m., nr. 12)

DAILE

negalėčiau būti?! 
Pigaga susidaužė 
bet taip palinko 
kad voš nesusidū-

Vokiečių rezistencija — ne ant šaligatvių sėdėjimas j ' = .
labai svarbus reikalas. Tai svar
bus tautinės kultūros sveikumo ir 
grynumo veiksnys. Gimtoji kalba 
yra mūsų tėvynė. Kas gina savo 
kalbą, vaidina tokį pat vaidmenį, 
kokį vaidina karys, gindamas savo 
tėvynę nuo priešo. Kas numarina 
savo kalbą savyje ir savo šeimoj, 
numarina ir tėvynę. Būna išimčių,

“Kaip galima, kad tokia iš 
esmės padori tauta, kaip kad 
vokiečiai, taip ilgai kenčia to
kią baisią santvarką?” — 1943 
m. kovo mėn. dr. Goerdeleris 
klausė vokiečių generolų bū
rio. Po dviejų metų taip pat ir 
jis buvo sušaudytas po nepa
vykusio sukilimo prieš nacius.

1944 m. liepos mėn. 20 d. 
mėginimas nužudyti Hitlerį bu
vo kulminacinis taškas nusi
kratyti tironijos. Įveltieji į tą 
maištą nacių buvo pavadinti 

i “ambicingų karininkų klika” ir 
su tokiu apibūdinimu sutiko iri

I

direktorium
Tėvas ir 

stiklinėmis, 
viens į kitą, 
rė kaktomis.

— O jei mane pamirš? — 
sustingo stiklinė prie Pigagos 
lūpų.

— Kas pamirš?
— Juk aš karvę papioviau, 

veršį... Nieko tu nesupranti...
Pigąga apkabino tėvą ir, pa

dėjęs ant krūtinės galvą, grau
džiai pravirko. Paskui jiedu 
dar išgėrė ir dar išgėrė. Piga
ga muistėsi, draskė iš švarko 
sagas ir lyg skerdžiamas krio
kė; ,

^enorįu ^ti direkto- j vakarų sąjungininkai. Vokiečių 
rium!.. Verčiau jūs mane pa- prof. Hans Rothfels savo vei- 
karkit! j -

Pakėlęs rėžė kumščiu į sta- Hitleriui’
pasipriešinimo tikrąją apimtį.

— Komisaras aš-”
(K. Matukas,

“Pergalė”, 1961 m. nr. 12)

kale “Vokiečių pasipriešinimas 
----------i” mėgina nubrėžti to

I

KĄ SKAITO LENKAI?

Valst. biblioteka, pgl. “Przeg- 
ląd Kuituralny” paskelbė duo
menis apie tai, kuo Lenkijos 
gyventojai — knygų skaityto
jai daugiausia domėjosi 1960 m. 
Sąrašas apima 51 lenkų ir 49 
svetimų kraštų autorius. 1960 
m. išleista Kraševskio raštų 19 

į laidų, bendru 500,000 egz. tira
žu. Iš viso šio autoriaus Lenki
joje išleista 328 laidos (8.5 mil. 
egz.). Iš lenkų autorių populia
rumo tvarka toliau seka H. 
Sienkevičius su 18 laidų ir 326,- 
000 egz. Kitos mėgiamiausios 
knygos — skirtos jaunuomenei, 
vaikams. Iš kitų kraštų auto
rių, be pasakų autorių (Ander- 

įsenas ir kt.), daugiausia skai
domi ir paskleisti po 100,000 ir 
'daugiau egz. buvo šie užsienio 
i
I

Žmonės, neutrėję patyrimo, 
koks buvo gyvenimas nacių re
žimo metu, negali pilnai supras
ti tokio maišto sunkenybių. Re
tas galėjo įsivaizduoti, kad už 

■ tokį mėginimą grėsė mirtis ne 
tik pačiam sąmokslininkui, bet 
taip pat ir jo šeimai, įskaitant 
ir vaikus. Totaliniam režimui 
pasipriešinimas nebuvo pokš
tas, kaip pvz. sėdėjimas ant 
šaligatvių ir mandagus polici
jos mašinoje nugabenimas į

I

autoriai: Balzac, Feuchtwan- 
ger, Galsworthy, šolochovas ir 
Zola. Didžiausio tiražo knygos 
parašytos autorių: F. Cooper, 
Conan Doyle, E. Hemingvvay ir 
Mark Twain.

nuovadą, stebint žurnalistams 
ir televizijos kameroms.

Vokietijoje pasipriešinimas 
naciams buvo laikomas išdavi
mu, ir ne vien tik naciai buvo 
tokių pažiūrų. Pasipriešinimas 
prieš nacių teroro režimą tega
lėjo būti sėkmingas tik tuo at
veju, jei jį paremtų bent da
lis vokiečių ginkluotų jėgų. Ši
tos pastangos, per ilgus metus 
brandinamos, sužlugo labiausiai 
todėl, kad Hitleris sugebėjo iš
naudoti prūsišką paklusnumo 

.ir disciplinos tradiciją.
Kol Hitleriui sekėsi, sunku 

buvo opozicijos vadanms įti
kinti vokiečių generolus ir tau
tą, kad jis juos veda į pražūtį.

Savo knygoje (vokiečių ir 
anglų kalbom) prof. Rothfels 
įtikinamai įrodo, kad 1944 m. 
maištas nebuvo vien karininkų 

; sukilimas, pralaimėjimo iššauk
tas. Tas pasipriešinimas buvo 
mėginimas ir vėl atstatyti pa
derimo ir dorovės principus, l'a- 

| 'bai dažnai religingų motyvų 
I inspiruojamus, ir kurie telkė 
socialistus, liberalus ir konser
vatorius po viena vėliava. Kol 
tų žmonių atminimas bus ger
biamas jų pačių tėvynėje, tai
ka bus ūži įkrinta, tvirtina kny
gos autorius. (The German 
Opposition to Hitler, Walf, Lon
donu P. G.

i Gimtosios kalbos grynumas yra bet jos labai retos. Toms išimtims 
reikalingos ypatingos sąlygos. 
Bendra taisykle paremta mūsų 
praeitis. — M. Krupavičius.

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

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

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristaty

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

niais iki s vai. p. p.

I
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MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

Tel. PR 6-8998

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

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 ryto iki 6 valandos' vakaro. 
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. v

♦
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— Šalia suradimo gerų drau
gų, kitas geriausias suradimas 
yra — vertingos knygos.

—C. C. Colton

INVENTORINIS

STABDŽIŲ TAISYMAS 
BRAKES RELINE D .

Nuo ’50 iki '58 metų mašinoms kainuoja:
CHEV., FORD, PLYM. .............................................................. $14.95
DODGE, PONTIAC, OLDS., STUD., RAMBLEE, BUICK $15.95 
MERCURY, THUNDERB., HUDSON ..........................
CHRYSL., De SOTO, PACKARD . ................................
LINCOLN, ROADMASTER, CADILLAC .....................

Žemos kainos ir čia neisvardintams mašinoms. Pilnas 
hydraulines 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.

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

GRovehili 6-7777

$16.95 
$18.95 
$19.95

IŠPARDAVIMAS
INVENTORINIAME IŠPARDAVIME PIRKSITE 

VISAS MEDŽIAGAS LABAI PIGIAI.

i

*

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

“Antrą savaitę Pigaga vaikš
to su raudonu kaspinu ir apy
girtis. šeštadienį jis per jėgą 
nusitempė tėvą ir mane į savo 
namus. Pasodinęs prie stalo, 
dosniai vertė į lėkštes dešras, 
virtą kumpį, piršto storumo 
taukų sluoksniu aptekusią šal
tieną. Onkė pastatė didžiulį na
minio alaus ąsotį.

— Vaišinkitės, broliukai, bro
lyčiai, brolužėliai, — kartojo 
jis, pripildamas sklidinas stik
lines. — Visi Kalniečiai pas 
mane geria! Kleboniškis! Nori? 
Visą Žaliakalnį sušauksiu! Gli
ke! Kur tave velnias nešioję?! 
Nešk šion kumpį, lašinius! Ir

■ taukinę!..
— Uliavoji, — šyptelėjo tė

vas.
— Iš džiaugsmo! Laisvė! Ko- 

ihunoje gyvensime! Kas manoj 
tas ir tavo! Į sanatoriją važiuo
siu- Duokš, Antanai, ūsą... Bro-' 
Irai mes ar ne? Karvę paplo
viau, veršį pragėriau! Nieko 
negaila geriems žmonėms!.. Pa
meni, kaip nešiau raudoną vė
liavą?

— Buvo laikas...
— Nepamirš manęs proleta

riato valdžia? Aš? Kaip manai? 
Juk aš revoliuciją kėliau! — 
Iš jo veido dingo girtumas; iš
vertęs baltas akis, iš apačios 
pažvelgė tėvą.

Po stalu suklego, sukudaka
vo gaidys su vištomis. Vilkda
mas grandinę, į kambarį įpuo- 

I lė šuvo ir tuojau ėmė laižyti 
Į ištikusią ant grindų šaltieną, 
j Virtuvėje stalas buvo užvers
tas puodais, indais, tarp kurių 
šeimininkavo katė.

— O kur tavo pati?
— Neturiu pačios. Pabėgo į 

kaimą... Todėl, kad aš žmogus, 
o ji ne žmogus... Bet, sakyk, 
kas kėlė revoliuciją?..

— Kaip čia pasakius...
— Aš nešiau vėliavą! Aš, Pa- 

paga!
— Alus tavo pasiutusiai ge

ras. Dainuot norisi...
aš kokiu fabriko

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

Virginia 7-7258-59

,|
i
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URPENTERIS
Visokius namų, garažų, vidaus ir 
išorės, didelius ir mažus pertvar
kymus, virtuvės spinteles darau 
labai prieinama kaina.

IGNAS
Tel. HE 4-5570 '

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

nių, šilko, nylons, taffeta, aksomo ir kitų medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kainas! 
Gavome specialių medžiagų paltam^ kaip vyrų, taip ir mo
terų: Veliūro, činčilos ir “needlepoint”, kuriuos dar galima 
suspėti pasiųsti artimiesiems Lietuvon.

STEIN TEXTILE CO.
616 VVest 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.

J
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NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu

»

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

AMERICAN BONDING COMPANY 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 

FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 

INDUSTRIAL.-INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 

WESTERN CASUALTY & SU RETY CČMPANY
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwritera

brokerio, kad 
Nelaimei išti-

O’MALLEY and McKA Y. Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5296
X

“Kuriuo keliu eiti toliau? 
Toks klausimas šiandien jaudi
na ne vieną mūsų dailininką. 
Pasukti senu keliuku, ieškoti 
intpguojančių “konfliktinių” 
siužetų, nepagailėti išraiškingų 
tipų, kalbėti be užuominų, aiš
kiai tarti žodžius ir nesukti 
smegenų visokiais ritmais, ko
loritais, faktūromis? Taip, pa
sisekimas šiuo atveju tam tik
roje nereiklių, inertiškų žiūro
vų dalyje būtų garantuotas. 
Tokia tapyba tarpo asmenybės 
kulto laikotarpiu. Bet leiskite 
paklausti — kiek paveikslų — 
savo laiku premijuotų ir išgir
tų — išliko nenustoję meninės 
vertė® iki mūsų dienų?

(A. Savickas, 
“Literatūras ir menas”, 

1962 m. sausio 23 (L, ar. 2)

<<

Manai,

Pasinaudokite plačiai žinomos Ir gerai užsirekomendavusios firmos, 
siunčiančios siuntinius į SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

A P1/ A A E1 p V D D ET C C & trąvel agency, inc. V wl IL Ci Ei LICENSED BY U. S. S. R.

BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenue — Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J. — 312 - 314 Market Street. — Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681, BOwling Green 9-6992
# Pfr mūsų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. % Visi muitai apmo
kami vietoje, mūsų ištaigoje, gavėjas nieko nemoka. «= Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galit< 
gauti įvairiausių prekių. 3c Siuntinių pristatymas garantuojamas Hl0%. įstaigos Ir skyriai atidaryti
kasdien nuo 9 v. r. iki 6 v. v. Šeštad ir sekm. nuo 9 v. r. iki 4 v. v.

MŪSŲ SKYRIAI
78 Second Avenue, 

NEW YORK 8, N. Y. 
ORegon 4-1540

631 West Girard Ave.,
PHILADELPHIA, PA.

PO 9-4507

1409 W. Genesse St., 
SYRACUSE, N. Y.

HArrison 2-5386
107 So. Vermont Ave 

LOS ANGELES 4, CALIF.
DUnMrk 5-6550

1241 N. Ashland Avenue 
CHICAGO 22 .111.

HUmboldt 6-2818
1028 Kenilworth Ave., 

CLEVELAND 18, OHIO, 
Tel. PRospect 1-0696

11601 Jos. Campau Ave. 
DETROIT 12, MICH.

TOwn«end 8-0298
643-47 Albany Avenue 
HARTFORD 6, CONN.

CHapel 7-5164
126 Tilghman Street 

ALLENTOVN, PENN A. 
Tel. HE 5-0415

46 Whitehead Avenue 
SOUTH RIVER, N. J. 

Tel. CLifford 7-6320

220 VVorthmgtOTi St., 
SPRINGFIELD, MASS.

REpublic 2-7163
558 Hudson Avenue, 

ROCHESTER 5, N. Y.
Tel. BAker 5-4210

1900 Fleet St. 
BALTIMORE 31, MD.

DIckens 2-4240

303 Grove Street- 
JEKSEY CITY, N. J. 

(Arti Hudson Tube) HE 5-6368
• Per nittmj firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmo
kami vietoje, mūsą ištaisoje; gavėjas nieko nemoka • prie firmos Įstaigų yra krautuvas, kuriose gaUte 
gauti {vairiausių prekių • Siuntinių pristatymas garantuojamas liHi$į • įstaigos ir skyriai atidaryti1 
kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštad. Ir sekmad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. vak.

NORĖDAMI DAUGIAU INFORMACIJŲ REIKALAUKITE MUSŲ FIRMOS KATALOGŲ.

4
TRANZISTORINIS 

RADIJAS

KUOMET NUPIRKSITE
800 GALIONŲ 

KŪRENAMOS ALYVOS
ARBA

PASTOVUS 
ŽIBINTUVĖLIS

(Flashlight — nereikia jokių baterijų)

KUOMET NUPIRKSITE
400 GALIONŲ 

KŪRENAMOS ALYVOS

GAPS PETROLEUM COMPANY
PILNAS APŠILDYMO—VfiSLNIMO—ĮTAISYMAS—

APTARNAVIMAS
Tek — PRospect 6-6677 2785 VVest 63rd Street

fiivtas Alway» fterfect $ervice

1
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Pasikalbėjimas su Juozu Masilioniu, tos knygos 
į’;? redaktorium

Turėdami didingą savo tau
tos istoriją, mes visai vertai ja 
didžiuojamės ir jai skiriame 
daug dėmesio spaudoje ir atski
ruose istorijos mokslo leidiniuc- 
se. Dėmesio dalis tenka ir bend
rajai Lietuvos geografijai ir ki
tiems panašiems, visą kraštą 
apimantiems aprašams. Tačiau 
šiose objekto platybėse mes ligi 
šiol pasigendame tos lokali
nės savo' krašto istorijos ir tų 
kitų smulkiųjų aprašų, susietų 
su atskiromis mūsų krašto vie
tovėmis. Trjeigu čionykštės Lie
tuvos vietovių vardais pasivadi
nusios draugijos savo veiklon 
įrašo ir atitinkamų knygų lei
dimą apie draugijos narių gim
tąjį kampą, tai jų užmanymus 
reikia tik sveikinti. Priekaištas 
(darytas ir Lietuvių Enciklo
pedijai, prieš pradedant ją leis
ti), kad neverta šitaip užsimoti, 
negalint prieiti prie visų šalti
nių, neturi pagrindo. Reikalui 
esant, ir šaltinių pakanka ir pa- 

~ skelbiama tai, ko Lietuvoje šiuo 
tarpu tikrai neįmanoma pa
skelbti.

Štai keliųti metai laikraščiuo
se pasiro^o^ žinutės, kad Čika
gos Panevėžiečių klubas rengia 
monografiją apie Panevėžį. Su
žinoję, kad knyga jau sureda
guota ir parengta spaudai, krei
pėmės į jos redaktorių, duodami 
eilę klausimų ir prašydami apie 
tai išsamgsipų žinių.

— Sakykite, p. Redaktoriau, 
kada ir kaip kilo sumanymas 
ruošti knygą apie Panevėžį?

— Panej...................
susirinkimi
kekią nors ■paskaitą, dažniausiai 

B vienu ar būdu liečiančią
Panevėžio ?hr jo apylinkių pra
eitį. Kadajjgi paskaitos buvo 
įdomios ir gerai dokumentuotos, 
kilo sumanymas jas apjungti ir 
sudaryti knygą. Tam reikalui 
prieš keletą metų buvo išrinkta 
redakcinė komisija (A. Rukui- 
ža, A. Vadopalas, P. Žilys) ir 
pakviestas redaktorius. Suda
rius planą ir norint, kad knyga 
apimtų galimai visas sritis, pa
sirodė, kad esamos paskaitų me
džiagos knygai neužtenka, to
dėl bendradarbių, įvairių sričių 
žinovų, teko ieškoti visoje Ame
rikoje.

— Kiek ir kokie autoriai ra
šo šioje knygoje?

— Čia rašo daugiau kaip 20 
bendradarbių: P. Bliumas, kun.

tžiečių klubas savo 
visuomet turi

J. Gasiūnas, inž. K. Germanas, 
J. Ignatonis, A. Indreika, a. a. 

i B. Ivanauskas, inž. P. Lelis, J. 
Masilionis. M. Ostrauskas, dr. J. 
Puzinas, A. Rukuiža, J. Švais
tas, A. Vadopalas, B. ir J. Va- 
riakojai, P. Žilys, K. Žitkus ir 
kiti." , ‘ ~

— Kiek iš viso yra straips
nių ir kokias sritis jie apima?

Straipsnių yra apie 70 ir jie 
suskirstyti į dvi pagrindines da
lis: 1. geografinės žinios, 2. is
torinės žinios. Užtat ir pilnas 
knygos pavadinimas skambės 
taip: “Panevėžys, geografinės ir 
istorinės žinios apie miestą ir 
apylinkes”.

Geografinių žinių dalyje ra
šoma apie Panevėžio apskrities 
upes, ežerus, kalnelius, balas, 
miškus, kelius ir klimatą. Dau
gelis skaitytojų ras čia plačiau 
aprašytas jam žinomas arba ar
timas vietas.

Istorinių žinių skyrius daug 
platesnis už geografinį ir skirs
tomas į 3 dalis: 1. senieji lai
kai, 2. 
ras ir 
džia, 3. 
ta r pis.

— Įdomu, nuo kurio laiko 
prasideda Panevėžio “senieji” 
laikai?

Jie prasideda Panevėžio sri
ties proistore. Šiuo klausimu la
bai gerą ir išsamų straipsnį at
siuntė prof. dr. J. Puzinas. To
liau yra straipsnis apie admi
nistracinių vienetų raidą. Po šių i

1 lyg ir įvedamųjų straipsnių pla
čiai aprašoma Panevėžio apylin
kės ir miesto istorija. Pažymė- 

i tina, kad Panevėžio apylinke 
I iia suprantamas plotai trikam
pyje tarp Kriukų ir Kvetkų ir 
Truskavos, daug didesnis už ne
priklausomos Lietuvos Panevė
žio apskritį.

— Ar nesupyks biržiečiai ir 
šiauliečiai, kad jų plotus už
grobėte?

— Nemanau. Be to, mes nie
ko ir neužgrobiame, tik čia dės
toma Upytės pavieto istorija, 

1 kuri ir jiems bus įdomi.
— C kada buvo įkurtas Pa- r 

i ne vėžy s?
Deja, ir knyga į šį klausimą 

j tiksliai neatsakys, bet skaityto
jas vis dėl to ras plačią miesto 
istoriją, švietimo įstaigų kūri
mąsi ir kita. Kun. J. Gasiūnas, 
buvęs Panevėžio vyskupo sek
retorius, duoda įdomias Pane
vėžio bažnyčių istorijas. Šią 
knygos dalį baigia straipsnis 
apie tautinės sąmonės pasireiš
kimą Panevėžio mieste ir apylin
kėje.

— Ar knygoje nėra atsimi-
i irimų?

— Taip, antrą ir trečią isto
rinių žinių dalį sudaro beveik 
vien tik atsiminimai. Daugiau
sia vietos skiriama atsimini
mams iš Nepriklausomybės lai
kotarpio. Pora straipsnių liečia 
apskritį, o visi kiti dėmesį kon
centruoja į Panevėžį. Čia apra- 
šomas miesto urbanistinis tvar
kymas, savivaldybės, policija, 
kariuomenės įgula, muziejus, 
paštas, ligoninės, gydytojai, miš 
kininkai, teismas ir t. t. Švieti
mo skyriuje rašoma apie Pane
vėžio gimnazijas, mokytojų se
minariją, daugybę kitokių mo
kyklų, pradžios mokyklas ir t.

Į
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RANKOS ir AKYS

pirmasis pasaulinis ka- 
Nepriklausomybės pra-, 
Nepriklausomybės laiko- i

I

11. Be to, plačiai paliečiama Pa
nevėžio pramonė ir prekyba.

— Minėjote, kad knygoje 
duodamos Panevėžio bažnyčių 
istorijos, bet ar nieko nerašo
ma apie visą Panevėžio vysku- 

ir’JV
— O taip, Panevėžio vysku

pijai skirta ne mažai vietos, 
duodant ir 1940 m. bažnyčių ir 
kunigų sąrašą. Šis skyrius, at
rodo, bus įdomus ne tik Pane
vėžio, bet ir kitų apskričių gy
ventojams, ypatingai Panevė
žio vyskupijos kunigams.

i Baigiant pasikalbėjimą, re- 
|
I

Ne visi vaistai yra pagaminami 
vaistų gaminimo laboratorijose. 
Daugelį receptų mes turime išpil
dyti tik iš užrašų. Tokiu atveju
tik tikslus pasvėrimas ir išmaera- 
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 paselrmin gai, Tu- 

Į rune vaistų didelį pasirinkimą ir 
pačių naujausių ir vėliausių išras
tu.

DARGIS DRUG STORE 
CHARLES P. DARGIS 

Reg. Pharmacistas 
2425 W. Marąuette

Road
Chicago 29, BĮ.

: Tel. HEmlock 4-6050
VALANDOS:

Kasdien 9:30 v. t. iki 9 vai. vak. 
! Šeštad. 9:30 v. r. iki 6 v. v.

Treč. tr sekmad. uždaryta.

J

diktorius priminė, kad knygoje 
dar plačiai paliečiamas Pane
vėžio kultūrinis gyvenimas: cho
rai, dramos būreliai ir t. t. Be 
to, plačiai aprašomi žymesnieji 
panevėžiečiai: dvasininkai, dip
lomatai, dailininkai, muzikai, 
teatro darbuotojai, pedagogai, 
kalbininkai, karininkai, miški
ninkai ir kitų profesijų žmonės. 
Atskiram straipsnyje aprašomi 
panevėžiečiai rašytojai ir jų įna
šas į lietuvių literatūrą. Knyga 
bus gausiai iliustruota.

Paskutinis klausimas

Užduokite Sau
šiuos klausimus apie firmą, per kurią būtu 

geriau siųsti 
DOVANŲ SIUNTINIUS Į U.S.S.R.

i. Ar firma yra patikima?
2. Ar jos patikimumas įrodytas?
3. Ar ji su didžiausia atyda supakuoja, išsiunčia ir paruošia 

dokumentus ?
4. Ar ji naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma veikia ilgiau negu 25 metus?
6. Ar tai yra oficialiai ĮGALIOTA firma?

Atsakymas visiems viršmmėtiems klausimams
jei jūs siunčiate dovanų siuntinius per kurį nors
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kada knyga atiduodama spau-į —Būdamas žydas aš jaučiuo 
dai? ’ ' si turįs teisės skelbti sekančią

1 — Tai priklausys nuo to, kiek pažiūrą: šis pasaulis, kuris va-
panevėžiečių atsilieps ir pritars dinasi civilizuotas, tik tada sa- 
šios knygos išleidimui. Atsiliep- j vo dvasioje gali 'būti išgydytas, 
'ti prašome šiuo adresu. A. Va- |kai jis atras kelią j naują 
dopalas, 1647 So. California • v,
Avė, Chicago 8, III. ‘i krikščionybę. —Fr. Werfel

Į
I

i GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYĖIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WEST 83rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 84)834

v

s

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

.t

!

yra TAIP, 
skyrių:

ir skolinkite pinigus 
Lietuvių Sostinėje — 
Parko apylinkės centre.

GLOBĖ PARt'EL ŠERTO, Ine.

GAZO APŠILDYMO KROSNIŲ IŠPARDAVIMAS
SIEGLEB, MONOGBAM, MOOBB 

ir daugelio kitę firmų

nuo $12.95 ir aukščiau
Specialus išpardavimas išstatytiems pa
vyzdžiams. 3-jų dalių SectionaI svečių 
kambario komplektas ir 2-jų dalių sve
čių kamb. komplektai ir miegamojo 
kamb. koplektui.
Mūsų erdviose patalpose turime didžiau- 
sj pasirinkimų visų > moderniškų baldų, 
elektrinių krosnių, radijo ir televlrijos 
aparatų, šaldytuvų ir kitų namams reik
menų.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
F. A. BAUDOMS ir N. BEBTCLIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
ttdara pirmad. Ir ketvirt Si 9 vai., antr., treč;. ir šeštadieniais nuo

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

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8601

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 ikj 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

SKUBIAI PRISIŲSKITE SIUNTINIUS MUMS, O MES JUOS 
KUO SKUBIAUSIAI PERSIUSIME!

716 VValnut Street, Philadelphia 6, Pa. Phone: WAlnut 5-3455
48>/ž EAST 7tb STREET 
MEW YORK 3. N. Y. 
PHONE: GRamercv 3-1785

263 MARKET STREET 
NE1VARK 2, N. J. 
PHONE: MArket 3-1969

979 S. BROAD STREET 
TRENTON. N. J. 
PHONE: EXport 4-8085

3206 EASTERN AVENUE 
BADTIMORE 24. MD. 
PHONE: DI 2-2374

4102 ARCHER AVENUE
CHICAGO 32, II.L.
PHONE: FRontier 6-6399

6460 MICHIGAN AVENUE 
DETROIT 10, MICH. 
PHONE: TAshmoo 5-7560

390 ĮVEST BROADIVAY’ 
SO. BOSTON 27, MASS 
PHONE; ANdre* 8-8764

683 HUDSON AVENUE 
ROCHESTER 21, N. Y. 
PHONE: BAker 5-5923.

346 THIRD AVENUE 
PITTSBURGH 22. PA. 
PHONE: GRant 1-3712

1313 ADDISON ROAD 
CLFVELAND 3. OHIO 
PHONE; UTah 1-0807.

Chicagos Savings bendroves naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.

Taupykite 
Amerikos 
Marąuette

Current Dividend up to 4%%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois GRovehill 6-75756245 South Westem Avenue

L F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

X TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
ik 4605-07 South Hermitage Avenue 
| . Tel. TA 7-1741-2

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

ambllance patarnavimas dieną ir naktį

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FU NĖR AL HOME

TRYS modernios koplyčios

2533 VVest 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
*410 S, 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėka 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 1 flth S*M PR.9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpubne 7-8600

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. TeL Y Arda 7-3461

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

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

JURGIS F. RUDMIH
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-1138—11M

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-106S

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1211
2814 W. 23rd PLACE TeL VIrginia 7-6672

Split by PDF Splitter
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Redaguoja St. Semėnienė, 3321 S. Halsted St., Chicago 8, III., Tel. CL 4-5665

DVI MISTIKĖS - DU SKIRTINGI 
PASAULIAI

BIRUTE CIPLLJ ATSKAITĖ, Madison, Wis.

Kalbant apie misticizmą, va
karų europietis dažniausiai pa
galvoja apie šiauriečius misti
kus — Eckehart, Ruysbroecs, 
Tauler, pasireiškusius XIII - 
XIV a. Daugumas jų buvo kartu 
ir teologai, tad net ir jų mis
tiniai išgyvenimai aprašomi 
prisilaikant visų dogmų. Mote
rų tarp jų pastaiko daug re
čiau, ir dar rečiau jos rašo.

Tačiau labai įdomu sugre
tinti dvi skirtingų tautų atsto
ves, gyvenusias vėlyvesniuose 
šimtmečiuose, ir pamatyti, 
kaip skirtingai jos reaguoja ir 
aprašo esminiai labai panašų 
išgyvenimą. Šv. Teresė iš Avi- 
los yra daugeliui pažįstama. 
Marie de l’Incarnation, gyve
nusi XVI a. ir atstovaujanti 
prancūzišką dvasią, mažiau ži
noma. Palyginant jas abi, la
bai ryškiai matosi šių dviejų 
tautų pagrindiniai skirtumai, 
kuriuos galima rasti ir šio am
žiaus ir viduramžių tų tautų ra
šytojuos.

kelią, ir spontaniškam džiaugs
mui vietos lieka nedaug. Ji taip 
pat bando remtis teologinėm 
dogmom, kurios 
žįstamos. Visas 
prie problemos 
telektuališkesnis
nis. (Visa eilė mokslinių dar
bų yra įrodę, kad ispanų mis
tikai daug yra paveldėję iš ara
bų sufizmo, šalia kitų bruožų 
ir jo pasyvumą).

jai 
jos 
yra 
bei

gerai pa- 
priėjimas 
daug in- 
aktyves-

Pagrindiniai skirtumai
Šv. Teresė nelabai rūpinasi, 

ar jos visi išvedžiojimai yra 
tikrai logiški ar sistematingi, 
tuo tarpu kai Marie de l’Incar- 
nation tai stato vieną iš pirmų
jų sąlygų. Jei šv. Teresė sten
giasi duoti vaizdingą, kiekvie-

Ispaniškoji mistike
Šv. Teresė ispano vaizduotėje 

visuomet reiškiasi kaip papras
ta, iš vidurinio luomo kilusi mo
teriškaitė, pasak kurios, Dievą 
atrasti ir su juo bendrauti gali
ma bet kur ir bet kada, nesilei
džiant į specialias meditacijas 
ar diskusijas: “Dievas vaikšto 
tarp virtuvės puodų”. Noras 
jį parodyt ir leist visiems jį 
pajusti, ją priverčia rašyti 
ypatingai paprastu stilium, 
imant palyginimus iš kasdienio 
gyvenimo. Bendrauti si 
vu jai yra toks esminis, 
beveik kasdieniškas išg 
mas, kad ji jo nebando aj 
ti jokia paslaptingumo sk

Aprašo tik džiaugsmą,
jo priežastį

Tik

Pasislėpsim nuo mamytės Vytauto Maželio nuotrauka

Jauniausiam sunui pradėjus vaikščioti

Svarstymai apie vaiko sielą, aplinką ir priemones

Lietuves heroizmas pasaulio *

spaudoje

Lietuvaitės Onos Šimaitės 
heroizmą, gelbstint nacių per
sekiojamus žydus, iškelia žydų 

i rabinas Harold M. Schulweis, 
Eichmano teismo proga para- 

, šęs straipsnį žurnale “National 
j Jewish Monthly”. To straips
nio ištraukas š. m. sausio 19 
d. numery 
“Commonweal”.
dą minėdamas šalia tų, kurie 
globojo kankinę Arine Frank, 
H. M. Schulweis rašo:

persispausdino 
Lietuvės var-

— Kas žino širdį Onos Ši
maitės, krikščionės knyginin- 
kės, kuri apgaudama (nacių) 
pareigūnus įėjo į Vilniaus get- 
tho, kad galėtų išgelbėti šim
tus žydų vaikų, — kad galėtų 
laisvėje esantiems slapta išneš- 

, ti informacijas, kurios galėtų 
padėti kalinamiems, — taipgi 
kad galėtų parūpinti dirbtinius 
pasus pabėgimui ? Kas žino 
apie šią sielą, kuri, nors nacių 
grasoma, neuždarė savo akių

I

bet nei

Kada šeimos auginimo pra 
džia buvo laikinai mane atsky 
rusi nuo spaudos ir socialinio 
gyvenimo, nerūpėjo tada nei 
lietuviškoji spauda, nei svarbūs 
politiniai įvykiai. Jauniausiam 
sūnui pradėjus vaikščioti, pasi
jutau kažkaip laisvesnė ir nuo
širdžiau pradėjau vartyti lietu
viškos spaudos puslapius, su
stodama prie pedagoginių ir su 
vaikų auklėjimu surištų straips 
nių. Kaip motinai, vaikų auk
lėjimo sritis man pasidarė kiek
vienos dienos, kiekvienos va
landos kasdienybė, kurią siekiau 
kuo turtingiausiai papildyti. 
Lankiau pedagogines paskaitas 
ir įstojau į AL Montessori 
draugiją.

| priimti gyvenime pasitaikan-
L. GERMANIENĖ, Chicago, III. čius reikalavimus ir juos ati

tinkamai pergyventi. Tokia fi
losofija vaikui laimės nenešė ir 
tai lengva buvo spręsti iš iš- 

ir su tokiais vardais, kurie pa- mėtytų daiktų, kuriuos vienai 
gal amžių turėjo norą būti jau grupei palikus, perimdavo se- 
savarankiškais. Jos teorijoj tė- kančioji. Tačiau, Montessori su

pratimu, paruoštoji aplinka 
buvo ta, kurioj dominavo ab
soliuti fizinė tvarka. Tokia tvar 
ka teigiamai veikė į vaiko sie
lą, neiššaukdama pasimetimo 
jausmo. Visi baldai, rūbinė, I 
prausykla ir net pats pastatas 
turi būti pritaikytas vaiko i 
ūgiui, norint, kad jam būtų su
kurtos idealiausios vystymuisi

ste-

i s
vam buvo skirta mėginti su- 

! prasti vaiką nuo pat jo pirmų
jų gimimo valandų ir suprasti 
tai, ko besivystančio vaiko sie
la reikalauja. Kitaip tariant, ji 
ne tik rūpinosi vaiko gerbūviu, 
bet taip pat savo sistema in
formavo ir ruošė tėvus supras
ti vaiką kaip individą.

Paruošta aplinka

į Prisimenu, kada tekdavo 
bėti vaikus Illinois universite-

i to eksperimentiniame daržely
je,. ten buvo naudojami tokie 
sistemų rinkiniai, skaitomi vai
kam naudingiausi. Dažniausiai 
vaikai žaiždavo grupėm, kuriom 

' paprastai vadovaudavo agresy- 
1 viausi ir drąsiausi vaikai. Tie, 
’ kurie nesijautė “vadovai”, sek-

Mados grįžta ir po tūkstančių 

metų. Michel Kazan New Yorke 

' siūlo šią egiptietišką plaukų šukuo- 

I seną.

ir neužkimšo savo ausų bei ne
pasiliko surištomis rankomis, 
bet kuri toliau stengėsi gelbė
ti, saugoti persekiojamuosius 
žydus, kol ji pati buvo pa
smerkta mirti ir įmesta į Da- 0 
chau koncentracijos stovyklą?

Po karo išbėgusi į Tulūzą, ji 
be skatiko gyveno kaip netur
tinga indų plovėja. Ir tada ji 
gavo laišką iš moters, gyve
nančios Izraelyje, kurią ji — 
dar vaiką — išgelbėjo iš Vil
niaus gettho. Laiške buvo ra
šoma: “Brangi mano mamyte, 
kada gi tu pagaliau atvyksi 
pas mus?” Ir dabar Ona Ši
maitė gyvena Petakh Tikva 
vietovėje, Izraelyje, su savo 
“vaikais”.

Toliau minėtas žydų rabinas 
savo straipsnyje rašo:

— Kas žino brangią artimo 
meilę benediktinių seselių ir jų 
motinėlės, kurios žydų vadus, 
rašytojus, poetus 
į Vilniaus ghetto 
šmugeliavo?

H. M. Schulweis
kitų faktų iš Vokietijos ir ki
tų šalių, kur žmonės parodė 
heroišką artimo meilę žydų at
žvilgiu, ir prisimena, kad Eich- 
mano byloje iškelti barbariš
kumai neturi nuslopinti žmo
niškumo jausmo.

J. Žvilb.

įšmugeliavo 
ir juos iš-

sumini eilę

kai prieina prie pačio 
aukščiausio misticizmo laipsnio
— tikro susijungimo su Dievu
— aprašymo, dažniausiai jos 
plunksna atsisako gilintis į šį 
reiškinį: ji pasitenkina, saky
dama, jog joks žmogus, o ypa-

Solistė Roma Mastienė rytoj 

(vasario 11 d.) 4 vai. vak. Jauni

mo Centre išpildys lietuvių kompo

zitorių kūrinius Lietuvos nepri

klausomybės minėjime, kurį ruo

šia vyresniosios giedrininkės vi

soms lietuvėms moterims.

tingai ji, neišsilavinus moteriš- na* kaimo mergaitei (daugumas 
kė, to nusakyti neįstengia. Jos 
pagrindiniai bruožai: beribė 
meilė Dievui, pasitikėjimas jo 
malone ir atsidavimas jo valiai, 
neprarandant energijos kasdie
niniam gyvenime. Ji priima 
kiekvieną Dievo malonės įrody
mą, jo netirdama, ir aprašo sa
vo džiaugsmą, o ne jo priežas
tį. Dėl to jos raštai persisunkę 
optimizmu: ji galvoja daugiau 
apie dabartį, negu apie tai, ar 
jos džiaugsmas pasikartos ir 
ateityje. Ir visa tai nusakoma 
paprasčiausiais žodžiais, su ne
suvaldomu entuziazmu, lyg ji 
norėtų visą pasaulį įjungti į tą 
pakilią nuotaiką.

jos vienuolių tokios ir buvo, 
ir ji rašė visų pirma joms, o 

j ne plačiai visuomenei) prieina
mą aprašymą, Marie de l’In- 

I carnation operuoja daugiausia 
abstrakčiom idėjom. Čia ir vėl 

I aiškiai pasimato pagrindinis 
l skirtumas tarp abiejų tautų 
išsilavinimo lygio. Ir kadangi 
šv. Teresė nesugeba nusakyti, 
ką ji jaučia, ji stengiasi apra
šyti, kaip ji tai jaučia. Marie de 
l’Incarnation, anaiptol, stengia
si įsiskverbti į paties fenomeno 
paslaptį ir nepasitenkina jo iš
viršiniu aprašymu.

Ispanai ir prancūzai aplamai
Ir priežasties ieškotoja

Marie de l’Incarnation savo 
raštuose visai kitokia. Ne vel
tui ji kilusi iš tautos, kurios 
vienas pagrindinių bruožų yra 
racionalizmas. Tad ir mistiško 
susijungimo su Dievu išgyveni
mas jai yra tik vienas etapas 
— jai neužtenka dabarties 
džiaugsmo, ji nori surasti ir 
aiškiai apibūdinti jo priežastis. 
Be to, ji savęs klausia, kaip 
ilgai tas džiaugsmas tęsis ir ar 
dar pasikartos. Visur ir vi
suomet ji pasirenka analizės

Šie keli skirtingi bruožai: ra- 
cionališkumas, tikslumas, abst
raktus ir dogmatinis priėjimas 
prie problemų yra tipingi visų 
laikų prancūzų rašytojams, ly
ginant juos su tuo pačiu metu 
rašiusiais ispanais. Dėl to daž
nai pas ispanus jaučiasi dides
nis, neapvaldytas entuziazmas, 
daugiau spontaniškumo, suge
bėjimas džiaugtis tuo momentu, 
kurį išgyvena. Ispanai papras
tai arčiau susiję su savo žeme
ir ne tokie universalūs, kaip tokį 
prancūzai. Dažnai jie ir ne to- j kaip

Atidengti vaiko sielą

Montessori sistema, kuri bu
vo ilgo darbo ir stebėjimo su
kurta, tvirtina, kad aplinka tu
ri atidengti vaiko sielą, bet ne 
ją formuoti. Šitokiam sielos 
atidengimo darbui yra reikalin
ga aplinka, kurią namuose, iš davo veiksmus, kitų vaikų dik- 
praktikos tariant, yra gan sun- £Uotus. Mokytojos rolė buvo pa 
ku sudaryti. Sunku dėl to, kad 
tai, ką paruoši vienam vaikui, 

kitam. Kada vienas vai-

syvi ir ji įsiterpdavo tik tada, 
kai, tam tikram laikui praėjus, 

j liepdavo imtis kito užsiėmimo, 
kas nori visa širdim susikoncen Dažnai vaikai supykę mesdavo 

kaladėles, mašinas ir lėles, nes 
žaidimui dar neįpusėjus, liep
davo jį nutraukti, žaidžiantis 
vaikas neturi laiko sąvokos, to
dėl ir įvykdavo tokie nesusi
pratimai.

Nors darželio vadovybė skai
tė, kad tai pats modemiškiau-

truoti prie tam tikro darbo, 
kito išmintis dar nori viską su
griauti. Aš manau, kad šis bet 
kokios sistemos aspektas, su
kelia daug abejonių motinų tar
pe, nes beveik neįmanoma kiek
vienos šeimos skirtingo am
žiaus vaikui sudaryti pilnai pri
taikytas gyvenimo sąlygas. At- i sįas auklėjimo būdas ir, kad 
simenu, kad savo dviejų metų į įOkįa disciplina moko vaiką 
sūnui paruošiau dubenį su aso- 

j čiu rankų nusiplovimui, jaunes-,------------------------------------------
nysis roplys netik paplukdė vi-j 
są prausyklą, bet ir pats pa
grindinai “išsimaudė”.

Ne tiek šeimoj, kiek Vaiką 

Nameliuose .

Bet šitokie, ir dar panašūs 
šeimyninio gyvenimo nuotykiai 
dar nesugeba įrodyti, kad Mon- 

j tessori metodas yra nepritaiko
mas ar pasenęs šių gyvenimo 
dienų akivaizdoje. Gal keli šios 
sistemos būdai yra sunkiau 
įgyvendinami namų aplinkoj, 
kada šeimoj auga ne vienas, 
bet keli, skirtingo amžiaus vai
kai, bet ir čia Montessori buvo 
teisi. Ji savo auklėjimo darbą 
siekė atlikti netiek šeimoj, bet 
įsteigtuose Vaikų Nameliuose,

kie tikslūs, tačiau dėl to be
veik visuomet šiltesni ir nuo- Į 
širdesni. Lygiai taip ir jų mo
terys, ar jos būtų mistikės, ra
šytojos, ar paprastos kaimietės. 
Ispanė niekad neprilygs pran
cūzei savo išsilavinimu, tačiau 
prancūzei daug sunkiau atrasti 

jautrumą ir nuoširdumą,
pas ispanę.

sąlygos. Bet ar mes šiandien 
tai turime? Žinoma, kad ne! 
Išvada daroma, kad dėl to pati 
sistema šių dienų gyvenimui 
yra nepritaikoma. Bet tai nėra 
pritaikymo kalba, bet finansų 
stoka. Mes turime nedidelį mon 
tessorišką vaikų židinėlį, ku
riame nors ir trūksta visos 
auklėjimo medžiagos, bet pa
grinde dominuoja tie patys sis
temos principai.

Būtinos ir priemonės

Kaip minėjau, jei ne tas di
delis finansinis trūkumas, bū
tų galima įgyvendinti ir pilnu
tinę, idealiausią montessorinę 
sistemą, su atitinkamu pasta
tu ir priemonėm. Šio didelio 
tikslo įžiebta gyvuoja ir ši or
ganizacinė grupelė.

Sutinku, kad namuose mes 
pilnutinai šio metodo neįgyven 
dinsime, nes tą tylą ir gyveni
mo tvarką galima pasiekti tik 
tokių namelių atmosferoj. Taip

pat esu linkusi spėti, kad vai
kas, grįžęs namo iš Vaikų Na
melių, gali būti vėl tas pats 
vaikas, iš valgomojo kambario 
kėdžių darė traukinį, dantų še
petuku stiklinėj gaudė žuvį ar 
smėlio dėžėj lipdė garažą. Jis 
tai darys, jei mes namuose ne
turėsime jokių priemonių, ku
rios pilnutinai atitiktų vaiko 
reikalavimams ir nestumtų ji 
iš realaus pasaulio. Gal šiom 
savo mintim nusikalstu monte- 
ssoriniam principui, bet tai yra 
mano šventas credo. Tikiu, kad 
tokiom savo idėjom negriaunu 
genialios išminties kūrinio ir 
manau, jei Montessori sistema 
pilnutinai negali būti pritaiko
ma namuose, ji yra idealiausia 
institucinė sistema už namų ap 
linkos. Idealiausia tame pasau
lyje, į kurį vaikas išeina pil
nas energijos ir protinio im
lumo.

Ir vėl užkliuvo prezidento 
žmona

Amerikos kailininkai yra 
smarkiai įpykę dėl Jacąueline 
Kennedy paskutinių apsiaustų 
pirkinių: importuoto natūra
laus (nedažyto) rudo rusų ruo
nio ir importuoto Somali leo- 
pardo, kurių abiejų kaina $12,- 

1000. Kadangi Jackie yra pa
prastai ir plačiai pripažinta 
esanti amerikiečių tautos sti
liaus ir madų nustatytoja bei 
skleidėja, jųjų - argumentai re
miasi; “Kodėl ji neperka ame
rikiečių užaugintų kailiukų, 
kaip žebenkščių (mink) 
siausto?”

ap-

Skrybėlaitės su atbrailom (briliais) — šį pavasarį vyraus atbrailos -— pranašauja pirmieji pavasari 
niai pavyzdžiai New Yorke. Pereitų metų mažoji skrybėlaitė, vadinama “pillbox”, kurią taip išpopu

liarino prezidento žmona Jacąueline Kennedy, palik o “buvusioje” klasėje. Kairėje aukštai — Hottie 

Camegie vaizduoja balto organoly apatinuko atbra ilą, supančią klostytą viršūnėlę. Dešinėje aukštai

— oranžinės spalvos kinietiško šilko viršūnėlė ir šiurkštaus šiaudo atversta atbraila. Kairėje žemai

— klasinė jūrininkiška skrybėlė baltos ir juodos spalvos, turinti juodo lako rožę galvos dangoje. - 

šinėje žemai — kita jūrininkiška skrybėlaitė citri nos spalvos.

67 tonų mažiau moterų 
nuo 1954 m.

1910 m. surašinėjant gyven
tojus, pasirodė, kad JAV vyrų 
būta 2,700,000 daugiau, negu 
moterų. Po 50 metų, 1960 m., 
surašinėjimas atskleidė visiš
kai priešingai: dabar moterų 
buvo 2,700,000 daugiau negu 
vyrų. Tačiau Gerry Monahan, 
žinomiausių svorio numetimų 
klubų vedėjas, nurodo, kad yra 
mažų mažiausiai 67 tonų ma
žiau moterų nuo 1954 m., kai 
buvo įvestos svorio numetimo 
programos. Statistika praneša: 
16,000 moterų numetė 134,000 
svarų dietų kursų dėka.

Moterų kojos didėja
Garsiausieji ir žinomiausieji 

kojų specialistai tvirtina, kad 
moterų kojos vis didėja su 
kiekviena naujai ateinančia ge
neracija.

. De

Ar teisingas paprotys? >
Viena skaitytoja rašo: “Ar 

tai skaitosi geras skonis, kaip, 
atrodo, plačiai priprasta šiame 
krašte, rašyti vyro vardą pir
moje eilėje, pasirašant kuria 
nors sukaktuvių proga ar ka
lėdinių sveikinimų atvirutėse?”

Atsako Daiva Dobilienė, ge
rai išstudijavusi šio krašto pa
pročius:

“Jokios bendros taisyklės vi
siems šiuo reikalu nėra. Žmo
nos vardas, paprastai, rašomas 
pirmas spausdintose kortelėse 
iš mandagumo ir prisilaikant 
tokio papročio. Kai vardai ra
šomi ranka atvirutėje, dažnai 
parašo 
grynai

savo vyro vardą pirma 
pagarbos jam”.iš
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