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SUVOKTI DABARTĮ, SUPRAST! PRAEITI
Dail. Algirdas Kurauskas apie taikomosios dailės problemą ir avangardinius meno prasiveržimus

Šiandien Čiurlionio galerijoje 
atidaromos dail. Algirdo Ku- 
rausko parodos proga, pačių 
ekBponatų dar nemačius, kyla 
visa eilė klausimų, kuriuos, ma
nytume, geriausia išsiaiškinti su 
tų problemų kaltininku — daili
ninku. Vienos jų liečia artimiau 
patį parodos autorių, kitos ap
lamai tas moderniojo meno pa
dalas ir jų tarpusavio santy
kius bei raidos vingius, kurie, 
mūsų manymu, Algirdui Ku- 
rauskui yra arčiau prie širdies.

— Jaučiame, kad 
metų Jūsų dėmesys 
nio darba praktiką 
taikomuoju
siauriau — su taikomąja, gal 
ir komercine grafika. Ar ši Čiur
lionio galerijoje jūsiškė paroda 
bus irgi panašaus pobūdžio'?

bių” vėžiui, nikinančiam mūsų 
laikų dvasią...

Tiesa, kad grynojo meninin
ko uždavinys yra skirtingas nuo

daugiau gerbiamos ir tausoja
mas. Gal pats menininkas anuo
met geriau suprato savo laiką?

Modernusis, taip vadinamas,
grynasis menas turi begalinės taikomosios (dekoratyvinės ar 
reikšmės, bekuriant nūdienę (vi projektuojamosios architektū- 
zualinę) mūsų aplinką. Dažnai ros ar pramonės) dailės kūrė- 
mes tos reikšmės ir ryšio tarp; jo uždavinių. Tiesa, kad jų prie- 
grynojo ir taikomojo meno ne-' monės neretai gerokai skiriasi, 
pastebime, gal būt, ieškodami 
prototipų ne ten, kur turėtume 
juos rasti...

amžius 
stato kiele skirtingesnius reika
lavimus grynojo, taikomojo me
no dailininkui, artizanui, amati
ninkui ir kiekvienam individui, 
įsijungusiam į aplinkos kūrimą, 
negu praeityje. Užuot ieškoda
mi ryšio .ir rasdami skirtumus 
ten, kur ji iš tikrųjų nėra, gry-

— Parodoje išstatyti darbai najame ir taikomajame mene, 
tikrumoje yra savaitgalių ir ’ statome 
laisvalaikio bandymai, eksperi
mentai su medžiaga bei techni
ka, nepažįstamomis ir man ne
bandytomis priemonėmis. Išsky
rus lietuvių spaudai darytas 
iliustracijas bei piešinius, gry
nai komercinio pobūdžio darbų 
šioje parodoje vengiau: su jais 
esu dalyvavęs specialiai tam 
reikalui skirtose parodose, ši 
paroda gal parodys lankytojui, 
kokiomis priemonėmis priartėju 
ir į taikomąją grafiką.

— Apie išstatytuosius šioje 
parodoje Jūsų darbus dalykiš
kai tegu kalbės recenzentai ir 
tegu savo nuomonę bei komen
tarus susiformuluoja pats pa
rodos lankytojas. Mums čia la
biau rūpėtų Jus užkalbinti to
kiu bendriniu, bet menu besido
mintiems gana smalsiu klausi
mu, būtent: kur yra riba tarp, 
jei taip galima pasakyti, gryno
jo meno ir taikomojo meno? Ir 
aplamai, ar tokia riba egzistuo
ja dabar ir ar kada nors egzis
tavo?

menu,

pastarųjų 
ir kasdie- 
siejosi su 
arba dar

Mašinoj civilizacijos
‘ ‘ ik skirtingesnii

jave pavojun būti 
apimtiems ■ visiškam “specialy- 

H

Tačiau abu jie yra savo laiko 
stiliaus kūrėjai. Jei taikomosios 
dailės menininkas dažnu atve
ju turi atsiskyti grynojo meno 
atstovui būtino subtilumo, in
tymumo ir subjektyvios ekspre
sijos, tai ne todėl, kad jis tą są
moningai paneigia, bet tik to
dėl, kad priešingu atveju jo at
liekamas darbas praras savo pa
čią esmę ir prasmę.

Architektūra ir kasdienio var
tojimo daiktai, be abejo, skiria
si savo paskirtimi nuo paveiks
lo ir skulptūros; pastarieji yra

Vladas Šlaitas

DEBESŲ TREJYBE

Mačiau tris debesis.
— Žvelgdami į praeities me

no darbus, retai keliame tokį 
“taikomumo” ir '‘grynumo” 
klausimą. Kažkodėl mums retai 
kyla reikalas skirstyti į tokias 
kategorijas, pavyzdžiui, kad ir 
graikų šventyklų skulptūrą ir 
paprasčiausią helenišką kasdie
ninio vartojimo vazą. Į vidur
amžių manuskriptą ar 17 a. go
beleną žiūrėdami, mažai sau 
galvą tekvaršiname jų paskir
timi — žiūrime į juos, kaip į 
meno kūrinius.

Kad šių dienų cigarečių pa
kelio paskirtis yra kiek kitokia 
negu, sakysime, graikų vazos 
savo laikais, tatai galime be 
vargo suprasti. Sunkiau tačiau 
suvokti mūsų dienų žmogaus 
dvilypumą, kur vieni estetikos 
mastai taikomi kasdieniniam 
gyvenimui, o kiti — šventidie- 
nio pakilimo momentams.

Atrodo, jog praeities žmogus 
buvo vientisesnis, pastovesnis 
ir gyveno tobulesnėje harmoni
joje su aplinka. Praeityje me
nininkas ar meno amatininkas - 
artizanas, nepažinęs šiandien 
mechanizuoto, specializuoto ir 
griežtomis kategorijomis su
skirstyto darbo, bei nežinoda
mas multipiikavimo palaimos ir 
pragaištingumo, atrodo, turėjo 
daugiau profesinės savigarbos 
ir gal dėl to visuomenės buvo

Didelėj dangaus aukštumoj,
' vėjo malonės nešiojami,

jie susiliejo j vieną didelį debesį,
I taip kad trijų debesų vietoje

aš mačiau tiktai vieną šviesių Debesų trej.vbę.

O!
kokia nuostabi šviesių debesų trejybė.

Pi nm.
nei jie susiliejo j vieną debesį,
aš mačiau skyriumi pirmąjį debesį, 
mačiau skyriumi antrąjį debesį 
ir mačiau skyriumi trečiąjį debesį, 
ir už tai .man lengva žiūrėti į vieną debesį 
ir matyt debesų trejybę,
“Tą dieną
jūs pažinsite,
kad aš esu savo Tėvuje,
o jūs manyje ir aš jumyse”.
(Švento Jono keturiolikto perskyrimo 
dvidešimtoji eilutė).

Piešiniai Prano Gailiaus

skirti grynai meniniam išgyve
nimui (ne pasigrožėjimui!).

Bet ant kėdės sėdi tas pats 
žmogus, laikydamas rankoje 
knygą, kuri ne tik savo turiniu, 
bet ir išvaizda (kaip ir kėdė) 
skirta civilizuotam, kultūringam 
žmogui. Kodėl graikai, vidur
amžiai ir renesansas tai supra
to? Atsakymą čia teks surasti 
pačiam skaitytojui, o gal jis jį 
jau seniai turi?

— Ką galvotumėte apie pačią 
paskučiausią amerikiečių ieško
jimų avantiūrą, taip vadinamą
jį Pop meną? Ar jo šaknys ne
slypi taip labai sukomercintose 
visose šios dienos gyvenimo sri
tyse? Ir ar šitoks menas gali 
turėti kokios nors išlikimo vil
ties?

— Naujieji posūkiai mene, iš 
tikrųjų, yra evoliucijos išdava, 
nežiūrint, kaip revoliucingai, 
triukšmingai, nepriimtinai, at
stumiančiai ir arogantiškai bei 
ciniškai naujosios deklaracijos 
beskambėtų. Kiekvienas naujas 
meno judėjimas yra ne vien 
protestas prieš subanalintą ruti
ną, negailestingai kertąs galvą 
“amžinoms’ ir ‘‘nusistovėju
sioms’’ meninėms vertybėms, 
bet dažnai toks naujas “viešas 
skandalas” pasėja ir tokius dai
gus, kurie ilgainiui sulapoję, 
tampa priimtini ne tik elitui ir 
meno avangardui, bet ir šiaip 
jau civilizuotam piliečiui.

“Pop” menas, būdamas die
nos naujovė, tuo tarpu, žino
ma, yra mados, smalsumo ir 
sensacijos dalykas — daugiau 
stebinantis į gąsdinantis plačią
ją visuomenę, mažiau —pavie
nius dailininkus.

“Pop” judėjimas, nors kai ku
rių kritikų ir skeptiškai sutin
kamas, o tačiau savyje jis tel
kia ir labai įdomių naujovių? 
Šito pokalbio rėmuose būtų ne
praktiška į išsamesnius komen
tarus leistis.

Norėčiau tik sutikti su vieno 
amerikiečio meno kritiko kurio
ziškai skambančiu tvirtinimu, 
kad naujų posūkių pačiais pik
čiausiais oponentais nėra plačio
ji visuomenė ar meno kritikai, 
bet priešingai — patys meninin
kai. Ir tiek praeityje ir dabar 
kiekvienas naujas srovinis ju
dėjimas dažnai išmuša pačius 
tikruosius ginklus seniau pripa
žintiems meistrams... Tenka per
siorientuoti, kas jau nėra toks 
paprastas ir visada smagus rei
kalas.

“Pop art” priežastingumas 
glūdi ne vien mūsų, dažnai ir 
absurdo supamoje, aplinkoje. 
Jis turi ir gilesnių, grynai meno 
estetiką ir paveikslo sampratą 
liečiančių įdomių, kad ir ne ab
soliučiai originalių, tačiau ver
tų dėmesio “formalistinių” - 
teoretinių teigimų. Individualūs 
kūrėjai, kurie pajėgs savo žo
dines tezes patvirtinti darbais, 
be abejo, atskleis naują meno 
epochą.

— Spėliojant visos mūsų mo
derniosios kultūros ateitį, ku
ria kryptim pasines, Jūsų ma
nymu, visa ateities meno raida?

— Spėlioti ateities meno rai
dą, man atrodo, kiek slidus rei-

Algirdas Kurauskas Vėlinės (tušas)
Iš parodos Čiurlionio galerijoje

kalas. Į šį klausimą nedrįstu at
sakyti ne iš baimės suklysti, 
bet iš gryno įsitikinimo, jog 
ateitis priklauso ateinantiems.

Daug svarbiau, mano nuo
mone, suvokti dabartį bei su
prasti praeitį, negu spėlioti atei
tį. Kaip žinoma, kai kuriems ir 
praeitis dar yra ateitis, o da
bartis — sunkus nepakeliamas 
sapnas ir slogutis...

■

Didieji šio šimtmečio atradi
mai menė — ekspresionizmas, 
kubizmas, surrealizmas ir abst- 
raktizmas — yra jau istorijos 
lapuose. Tai nebuvo mados ju
dėjimai, ar praeinantys kapri
zai. Visi tie XX a. naujieji išsi
šakojimai mene yra esenciali, 
neatskiriama naujos kultūros ir 
naujos tradicijos dalis. Įvertinę 
jų reikšmę, pažinę jų vystymą
si, nesunkiai tad suprasime, kur 
link žengia ir nūdienis menas. 
Iš tikrųjų, mene nieko daug 
naujo ir neatsiranda, kas, rytą 
atsikėlus, mus labai nustebintų. 
Tėra nauji individai, kurie be 
plačios vizijos ir talento ją per
duoti kitiems, sugeba dar būti 
drąsūs, ryžtingi ir kompromisų 
nepažįstą. Tokie kūrėjai ne tik 
mūsų — lietuvių, bet ir kitų 
tautų tarpe, žinoma, nėra kas
dienybė. k. b.

O KAS VAIKAMS?
Neseniai skaitėme laikraš

čiuose, kaip vyresniesiems ra
šą autoriai buvo apdovanoti 
vienokiom ar kitokiom premi
jom. Atsižvelgiant į autorių 
įdėtą darbą, tai nėra per dide
lės sumos. Bet kiekvienu atve
ju tos sumos sveikintinos, nes 
tai didesnė ar mažesnė mate
rialinė ir moralinė parama au
toriui. Bet svarbiausia, kad 
tai sukelia šiokį tokį literatū
rinį judėjimą, sukelia visuome
nės susidomėjimą knyga. Vi
sa tai mūsų tremties gyveni
me labai reikšminga. Be viso 
to būtų tuščiau ir nuostolin- 
giau pačiai išeivijos kultūrai.

Bet, besidžiaugiant laimėji
mais už vyresniųjų darbus vy
resniesiems, pasigendame nors 
vienos, nors mažos premijos 
ir už darbus, skirtus mūsų 
jauniesiems. Be abejo, tokių 
knygų mažai pasirodo, betgi 
vis viena kita išeina, štai, kad 
ir pastaraisiais metais išėjo 
ir Tamulaičio Svirplio muzi

Algirdas Kurauskas Dykumų gėlė (tempera)
_ Iš parodos Čiurlionio galerijoj

kanto kelionės, Giedriaus pa
sakos, Jankutės Žebriuko nuo
tykiai miške ir dar viena ki
ta. Be abejo, tai nedaug, ta
čiau knygutės vertingos, o 
reikia tikėti, jog vaikams kny
gučių rankraščiuose taip pat 
yra. Taigi, jei suaugusiems 
knygos premijuojamos už 
rankraščius, galima tai pada
ryti ir už knygas, skirtas ma
žiesiems. Žinoma, knygų atsi
rastų ir daugiau, jei būtų skai
tytojų. Net keista, kada tūks
tančiai lietuviukų mokosi mo
kyklose, mes nepajėgiame iš
parduoti net kelių šimtų eg
zempliorių vaikams skirtos 
knygos laidos.

Vaikiškų knygučių išleidi
mas nėra lengvas, nes reikia 
iliustracijų .tačiau įmanomas 
ir jau rodosi gerų ženklų. Skel
biama, kad bus išleista pora 
kūrinių Danutės Brazytės ir 
Jono Minelgos eilėraščiai. Bet 
tada, jei būtų kokia nors pre
mija, koks išskyrimas, koks 
nors dirbtinis paskatinimas ir 
knygos iškėlimas, pasidarytų 
lengviau ir leidėjui, ir knygos 
mėgėjas labiau susigundytų 
dovana savo ar savo artimo 
vaikams.

Anksčiau premijas skirdavo 
Chicagos Lietuvių mokytojų 
sąjunga. Tačiau kažkodėl pas
taruoju metu šituo reikalu ne- 
bepasirūpinama. Iš antros pu- 
sės, kalbant apie skaitytojus 
ir mecenatus, tenka reikalauti, 
kad rašytojai taipgi pasitemp
tų. Be abejo, vaikams rašyti 
yra dažnai sunkiau, negu su
augusiems. Tačiau rašančiųjų 
yra. Ir būtų gera, kad jie ma
žųjų neužmirštų. Atskiriems 
kūriniams leidėjų sunku rasti, 
tačiau bendradarbių neturi ir 
periodika, pvz. Eglutė, kur la
bai mėgėjiško pajėgumo auto
riai bando atkurti savo vai
kystės pasaulį, šiuo reikalu 
dar teks pasisakyti vėliau, gi 
dabar bandome priminti rašan
tiems, skaitantiems ir premi
jas skiriantiesiems, kad nerei
kia užmiršti ir mūsų mažųjų.

P. Janulis



ATOMINIS MATAS ARCHEOLOGIJAI, ISTORIJAI, 
MENUI IR KITOMS SRITIMS

POVILAS ŽICKUS

liūs buvo išmokinę šokti pagal 
tą muziką. Bet 510 metais prieš 
Kristų kaimynai iš Crotonos 
juos nugalėjo, panaudodami vi
sai slaptą, bet labai paprastą 
ginklą. Jie buvo išmokę syba- 
riečių muzikos, pagal kurią šo
ko jų arkliai. Puldami sybarie- 
čius, jie grojo kaip tik tą mu
ziką. Sybariečių arkliai pradė
jo šokti ir nebeklausė savo rai
telių. Tada crotoniečiai nugalė
jo syuariečius ir visus juos iš

skerdė. Sybario miestas buvo 
nutrintas nuo žemės paviršiaus. 
O Crati upę, ant kurios krantų 
buvo Sybaris, crotoniečiai pa- 

: suko per Sybario griuvėsius. 
I Maždaug po šimto metų Hero- 
! dotas rado tik mažus to miesto 
pėdsakus, o laikui bėgant, ta 
vietovė visai išnyko, ir net 
niekas nežinojo, kad čia kada 
nors buvo Sybario miestas.

Lobių ieškojimo instrumentas

Šių dienų mokslas mažyčio 
atomo pagalba jau turi labai 
gerus ir galingus įrankius, ku
rie padeda istorijos mokslinin-

Pusiaužiemio saulėje Nuotrauka Vytauto Maželio

St. Mary’s kolegija, kuri yra 
Oakland, Californijoj, 1963 m. 
spalio 19 d. šventė savo 100 
metų gyvenimo sukaktį. Be kitų 
svečių ir kalbėtojų, ten buvo ir 
dr. Seaborg, Atominės energi
jos komisijos pirmininkas. Sa
vo kalboje jis pasidžiaugė ko
legijos sukaktimi ir intelektu
alais, kuriuos kolegija išleidžia. 
Kai kurie iš jų yra garsūs Ame
rikos žmonės: kongrese, moks
le, valdžioj ar kitur. Nemažą 
eilę tų mokslininkų jis išvardi
no pavardėmis. Jis taip pat pa
sidžiaugė, kad ši gražioji Cali- 
fornijos įlanka yra ir jo augimo 
ir brendimo vieta.

poliau jis kalbėjo, kad šian-; 
dieh mes girdime apie, taip va
dinamas, “dvi kultūras”, moks
lo ir humanizmo. Kaip šios dvi 
mokslo šakos tiesia tiltus į vie
nu antrą, kad surastų naują 
tiesą arba naujus horizontus ir 
kelius? Daug žmonių šiandien 
galvoja, kad šių dienų mokslo 
dirva ir jos ribos yra už tūks
tančių mylių erdvėje, vande
nyno dugne, net elektroniniam 
mikroskope, kuris parodo gy
vos celės misteriją. Tai esą klai- 
dįingaJ' •

Sybario likimas
Mes turime prisiminti, kad 

mutfų dirvos plotai yra ne tik i 
tuose nežinomuose intelektualų i 
plotuose, bet lygiai ir čia pat, 
kuriuos protas jau atrado ir pa
rodė mums. Daug yra duota ir 
padaryta visai netikėtai ir neti
kėtais keliais. Pavyzdžiui, pa
galvokime apie galimybes nau
jiems mokslo atradimams, kai 
mokslininkai naudoja kaip įran
kius — istoriją, meną, net pa
tį žmogaus galvojimą. Mes tu
rime žodį “sybaritic”, kas mū
sų kalboje reiškia perteklių ir 
liUksusą. Sybaris buvo miestas 
pietinėj Italijoj. Jis buvo šeš
tame šimtmety prieš Kristų. Sy- 
bariš buvo graikų kolonija. Kai
mynai pavydėjo to miesto gy
ventojams jų turto, puošnumo, Į 
^venimo būdo, net ir jų pro- j 
to. Jie juos dažnai puldavo, bet 
niekados nenugalėdavo. Sybaris 
miešto gyventojai buvo laimin
gi, linksmi, mėgo muziką ir žai- I 
dimus. Jie net savo karo ark-

KULTŪROS TEMOMIS KITUR
KATALIKAI PRIVALO BOTI 

KULTŪROS PIONIERIAI
tūrai vadovauti, atsistodami ge
riausių jos kūrėjų eilėse. Šitaip 
yra buvę viduriniais amžiais, kada 
visa ano meto kultūra — moks
las, menas, socialinė sąranga — 
telkėsi Bažnyčios rankose. Vėliau, 
kaip minėjome, kultūrinė kūryba 
išslydo iš Bažnyčios rankų, o 
šiandien ji yra toli Bažnyčią pra
lenkusi. Ir tai kaip tik labai pa
vojingas dalykas.

Religijos atsilikimas nuo kultū
ros yra anaiptol ne garbės klausi
mas. Be abejo, ir garbė čia turi 
reikšmės. Juk negražu mums, 
krikščionims, girdėti, kai nekrikš
čionys arba antikrikščionys sako, 
esą krikščionybė ynai kultūriškai 
atsilikusi, esą ji gyvena viduram
žių dvasia ir mąsto viduramžių 
sąvokomis. Tačiau prestižas čia 
yra antraeilis dalykas. Svarbiau
sia čia. yra tai, kad kultūrinis re
ligijos atsilikimas padaro neįmano
mą pačios religijos skleidimąsi pa
saulyje. Kaip minėta, religija ne
turi savų reiškimosi formų: šias 
formas ji imasi iš kultūros. Kul
tūra tačiau nėra sustingęs daly
kas: ji nuolatos kinta ir išsivys
to. Bet kas gi įvyksta tada, kai 
kultūra religiją pralenkia- Tokiu 
atveju įvyksta religijos sustoji
mas prie tam tikro kultūros laips
nio ®<r kultūros tipo. Religija taip 
susiriša su šiuo laipsniu ar tipu, 
kad ji nebegali toliau žengti ir 
naujų formų bei priemonių pasi
savinti. Tada ji sustoja arba išsi
vysto per lėtai. Tuo tarpu kultū
ra sparčiai žengia tolyn, pralen
kia religijos turimas formas, ku
riasi naujų formų, kurios religijai 
jau yra svetimos. Tarp žmonių, 
kurie šiomis naujomis kultūros 
formomis gyvena, ir religijos at
siveria vidinis plyšys. Religija 
ateina pas juos apsivilkusi tokio
mis formomis, kurių jie nebesu
pranta, nes jos yra paimtos ne iš 

Pastarajame “Aidų” numeryje 
(1963 m. gruodžio mėn.) yra at
spausdintas ypatingo dėmesio ver
tes Antano Maceinos straipsnis 
“Kultūros prasmė krikščionybėje”. 
Tema autoriaus lukštenama su gi
liu įžvalgumu, tiek liečiant krikš
čionybės ir kultūros santykį filo
sofinėje plotmėje, tiek pasekant 
jų‘ Istorinį kelią, tiek užgriebiant 
ionkrečiąją nūdieninę situaciją. O 
pastaroji jau Baisto mus pačius, 
nes mes, kaip kultūrininkai, šioje 
šios (įienos situacijoje reiškiamės, 
ją pačią lenkdami vienokia ar ki
tokia kryptimi savo veikla ir savo 
kūrybinių pastangų potencija. Ne
paneigdamas ir nekrikščionių įna
šo bendron žmonijos kultūrinėn 
raldon, Btraipsnio autorius, apsi
stodamas prie krikščionybės prob
lemos moderniose šių laikų kultū
ros apraiškose, atvirai ir drąsiai 
sako:

“Tačiau krikščionis negali, ran
kas sudėjęs, laukti, kad kultūrą 
kurtų kiti, nekrikščionys arba an- 
tikrikščionys, ir kad jis tik pas
kui atrinktų tai, kas jo religijai 
tinka. Ne! Krikščionis pats turi 
karti kultūrą kuo intensyviausiai, 
kad tuo būdu jis pats savomis 
rankomis įvykdytų religinio turi
nio sujungimą su kultūrine for
ma, nes- tik tokiu būdu įvyksta 
organiškoji sintezė tarp kultūros 
ir religijos.

Iš to plaukia antra irgi labai 
svarbi išvada: krikščionis turi 
stovėti pirmosiose kultūrinės kū
rybos gretose. Religija negali, 
kaip sakyta, kultūros pralenkti, 
nes tokiu atveju ji patektų į tuš
tumą Ir išvirstų į nesveiką misti- 
elemą, kuris negali būti žmogiško
siomis sąvokomis išreiškiamas ir 
žmogiškais mastais patikrinamas. 
Bet religija gali ir turi eiti ran
ka rankon su kultūra. Dar dau
giau: religijos atstovai turi kul

į jų kultūros. Jos yra praeities for
mos, pralenktos, atgyventos, nebe
turinčios savyje tikrovės, virtusios 
tik simboliais bei ženklais. Kultū
riškai atsilikusi religija darosi ne- 
begyvenimlška. Ji kalba praeities 
kalba. Užuot vedusi gyvenimą, ji 
atsiduria jo pakraštyje arba už
pakalyje.

Bet kaip tik tuo būdu jai ir už
sitrenkia durys į pasaulį Nebepa- 
sisavindama naujų kultūros for
mų, religija nebegali skelbti Evan
gelijos “kiekvienam sutvėrimui — 
oinni creiturae”, kaip Kristus yra 
apaštalams įsakęs, nes šio naujo 
sutvėrimo, kuris yra išėjęs iš nau
jausio kultūros išsivystymo, reli
gija nebepasiekia. Mąstydama pra
eities sąvokomis, dėvėdama praei
ties kultūrinius drabužius, gyven
dama praeities gyvenimą, Bažny
čia atrodo šiam naujam sutvėrimui 
tarsi kokia archeologinė liekana, 
įdomi istoriškai, tačiau negalima 
sekti praktiškai. Nes ja sekti ir 
jos skelbimą prisiimti reikštų iš
sijungti iš naujausios kultūros ir 
grįžti Į senesniąją, daugiau ar 
mažiau atgyventą ir todėl sveti
mą”.

Ir po to kiek tolimesnėje 
straipsnio vietoje Antanas Macei
na teigia:

“Būti tad pirmosiose kultūros 
gretose, vadovauti kultūrinei kū
rybai visose jos srityse yra pa
čios Evengelijos reikalavimas, bū
tent, kad ji būtų skelbiama kiek
vienam sutvėrimui, kad kiekviena 
nauja epocha galėtų Evangeliją 
priimti pagal savo formas, nes tik 
tokiu būdu Evangelija gali būti 
ne svetimas paveldėjimas, bet lai
mėjimas. Kas prisiriša prie Benų 
kultūrinių formų, kuriomis buvo 
ir tebėra apvilktas religijos die
viškasis turinys, tas kenkia pa
čiam šiam turiniui, nes uždaro jį 
praeities formose ir sunkina arba 
net visai neleidiža jo perteikti da
barčiai. Čia tad glūdi tos nesėk
mės, kurios Bažnyčią yra lydėju- 
sios pastaraisiais šimtmečiais: 
darbininkijos atitrūkimas nuo Baž 
nyčios dėl šiosios atsilikimo so
cialinėje srityje, mokslo atitrūki- 

kams ir archeologams surasti 
ir pažinti, kas guli po užneštais 
žemės sluoksniais. Mes žinome, 
kad mažas branduolys vandeni
lio atomo yra. besisukąs gyros- 
kopas ir mažas magnetas. Nau
dojantis šiomis .atomo branduo
lio savybėmis, galima pasida
ryti labai jautrų instrumentą, 
kuriuo galima matuoti vietinį 
magnetizmą 1:100.000 tikslu
mu. Senieji kapai, griuvėsiai, 
ugniavietės, sienos sutrukdo na
tūralų žemės magnetizmą. To
dėl prityręs fizikas - archeolo
gas su tokiu instrumentu gali 
surasti užkastus ar užgriuvu
sius daiktus, kartais labai dide
lės vertės. Tarptautinė Ameri
kos ir Italijos mokslininkų gru
pė panaudojo šią techniką Cra
ti upės slėniui tirti. Tik per ke
lias dienas jie nustatė pusės 
mylios ilgumo senojo Sybaris 
miesto sieną. Tas instrumentas 
rodė, kad didesnioji dalis sie
nos yra padengta apie 10 pėdų 
žemės sluoksniu.

Atidengta laiko paslaptis

Kitas pavyzdys, kuris yra 
mokslo dovana istorijai ir me
nui, kuris gali būti skaitomas 
pusiau istoriškas, pusiau moks
liškas, arba kaip kiti sako — 
raganiškas. Nesvarbu, kaip mes 
tai vadinsime, bet yra faktas, 
kuris mums daug padėjo pažin
ti mūsų istoriją ir net proisto- 
rę-

Panaudojimas archeologijai 
carbon—14 laikui matuoti da
vė visai naują tikslumą, ypa
tingai ten, kur anksčiau galėjo 
būti tik spėliojimai. Prof. Wil- 
lard F. Libby iŠ Californijos 
universiteto, Los Angeles, sura
do svarbų mokslinį būdą, kaip 
nustatyti praeities laiką, naudo
jant carbon, 14. 1960 m. Už tą 
atradimą jiB buvo apdovanotas 
Nobelio premija.

Naudojantis šiuo mokslo me
todu, galima nustatyti beveik 
visai tikslus laikas daiktams, 
seniau naudotiems žmonių gy
venime, kaip pavyzdžiui, iš ug
niaviečių anglies, iš kadaise ne
šiotų sandalų odos gabalėlių, li
ninių audinių, net Mirusios jū
ros akmens lentų, kurios buvo 
naudojamos užrašams (kaip 
Mozės įsakymuose). Taip pat 
mes jau žinome, kad didieji pa
minklai Stonehenge, Anglijoj, 
buvo pastatyti 3500 metų prieš 
Kristų. Geologai galėjo susipa
žinti su ta statyba ir jų prob-

, mas dėl per ankšto susirišimo su 
l senuoju pasaulėvaizdžiu, filosofi
jos atitrūkimas dėl scholastikos 
kanonizavimo ir t. t. Šias nesėk
mes bus galima pergalėti tik tada, 
kai krikščionys vėl atsistos pir
mosiose kultūrinių kūrėjų greto
se; kai katalikai turės Einšteiną, 
Heideggerį, Marksą, van Goghą, 
Ra vėl j; kitaip tariant, kai kata
likai bus kultūros pionieriai, o ne 
sekėjai arba žiūrovai”.

Citatos pabaigos akcentas ypač 
įsidėmėtinas ir mums, lietuviams 
katalikams, kurie laisvojo pasau
lio aplinkoje turime plačiausias 
galimybes, anot Maceinos, būti 
kultūros pionieriais. Negalėtume 
pasakyti, kad mūsų katalikas kul
tūrininkas taip ir sėdi, neveikliai 
rankas sudėjęs. Net įvairūs kata
likiškosios visuomenės suvažiavi
mai neapsieina be kultūrinio pa
mušalo dalies, net katalikiškosios 
visuomenės įvairūs organizaciniai 
padaliniai savo vardu rengia lite
ratūros vakarus, fneno parodas, 
studijų dienas ir pen. Tačiau, kad 
visos šios pastangos neštų vai
sius ir kad jie veiktų visą moder
nią šios dienos aplinką jos krikš- 
čionėjtao linkme, reikia nepasi
tenkinti vidutiniškumu, tik paties 
fakto suorganizavimu, maža krei
piant dėmesio į kultūrinį jo po
veikį aplinkai kultūriniu savo iš
skirtinumu. Dar bandau koks nors 
tikrai atžagareiviškas kalbėjimas 
katalikų vardu prieš naujas ir kū
rybines kultūrinės raidos apraiš
kas mene, literatūroje, architek
tūroje ir kit. Taip nuo natūralių 
epochos formų atsiribojant, į jas 
neinant ir jas nepašvenčiant, kaip 
gi galima tikėtis krikščioniškosios 
pasaulio Ir savo tautos ateities? 
Stebint iš arčiau ir iš toliau Eu
ropos ir net šio žemyno katalikų 
kultūrininkų užimtąsias pozicijas 
ir jų įtaką kultūros formavimui, 
regime visą eilę labai džiugių 
reiškinių. Tik teatsiranda jų dau
giau (ir su gilesniu problemos 
supratimu) mūšų lietuviškajame 
bare. P>) 

lemomis tik šių atominių įran
kių pagalba. Jie atpažino ak
menis, iš kurių tie paminklai 
buvo pastatyti ir galėjo pasa
kyti, iš kur jie yra. Arčiausia 
vieta, kur yra tokie pat akme
nys, yra už 180 mylių nuo tos 
vietos, Wales provincijoj. Kai 
kurie iš tų akmenų sveria net 
29 tonas, jų pervežimas tokion 
tolybėn ir šiandien dar sudary
tų sunkumų. Gi anų laikų žmo
nės šitai padarė.

Hammurabi buvo Senosios 
Babilonijos karalius, kurį mes 
žinome, kaip autorių jo vardo 
įstatymo kodekso. Tas įstaty
mas, gal būt, buvo toks pirma
sis, o karalius — pirmasis val
dovas, kuris parašė ir paskelbė 
jį ir net nustatė bausmę už jo 
Bulaužymą. Hammurabi įstaty
mas buvo iškaltas akmens 
plokštėse ir įmūrytas miestų ir 
kaimų sienose visoje jo valsty
bėje. Carbon—14 pagalba bu
vo nustatytas laikas, kada anie 
namai buvo pastatyti ir kada 
tas įstatymo leidėjas gyveno, 
būtent, 1750 metais prieš Kris
tų. Tuo pačiu būdu galima kal
bėti ir apie kitus Babilonijos 
miestus ir jų istoriją.

Mes taip pat sužinojome, kad 
garsusis Jericho miestas yra, 
gal būt, seniausias miestas iš 
viso. Atkastų senų griuvėsių 
dalys rodo laiką 8000—6000 
prieš Kristų. Tai buvo dar ta
da, kada ledlaikis dar nebuvo

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas. Protezlstas 

Aparatai-Protezai Med. ban. 
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t. t.
ORTHOPEDIJOS TEHONIKOS IAB.

Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1.
2850 W. 63rd St. Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5984

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
žak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
iienj uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PS 8-3229. 
Ras. telef. WAlbrook 5-5976

Rcs. HE 6-1670
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medlcal Building) TeL LU 5-6446

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

Ofisas 8148 West 63rd Street 
Tel.; PRospect 8-1717 

Resid.: 3241 VVest 06th i’lace 
Tel.- REpubUc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DDR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Streeet 
Kampas 63-člos ir California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vaje, 
šešt. 2—4 vai.

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

Rez. VVAlbrook 5-3048

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

TeL 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir Sešt. tik 
susitarus.

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 West 51st Street 

Bendra praktika ir Alergija)
Valandos: pirm-, antr., ketvirt. 2-9
vai., ponkt. 10 v. r. iki 9 v. v., 
Šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 785-4477; Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So: PpUaskl Rd. 
Valandos pagal susitarimą.

Rez. GI 8.0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia skambinti MI 8-0001.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 VVrot 71st Street
(7100 ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 
šešt. 1—4 p. p.

Trečiadieniais uždaryta.

pasibaigęs, ir dalis šiaurinės 
Europos buvo ledais padengta.

Pirmažmogio amžius

Radioaktyvus laiko matavi
mas jau yra gerai žinomas. Jis 
daug padėjo istorikams tik spė
jamuose jų klausimuose. Tai 
yra metras, kuriuo mes matuo
jame žmonijos istoriją per ba
las, urvus, kuriuose kadaise vys
tėsi, kol pasiekė mūsų dienas. 
Pvz. prof. L. S. B. Leaky nese
niai surado liekanas pirmžmo- 
gio (ape - likę) prie Alduvoi, 
Tanganikoj, Rytų Afrikoj. Nau
dojant kitą radioaktyvų meto
dą, matuojant proporciją, prie 
kurios potassium—40 pamažu 
keičiasi j orgon—40, mokslinin
kai Curtis ir Evernden Califor-

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR VAIKU LIGOS 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta 
Ligonius priima pagal susitarimą 

AVA 5-2017.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKSEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2656 VVest 631-d Street
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
TeL ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.; kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta.

Velefonas: G Rovei, 111 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

. AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marųuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—i) v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.  
Ofiso PR 6-1795. Reti. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 VVest 51st Street 
Oakley Medlcal Arte

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR ęHIRURGAS 

1407 So. 49th Gourt, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. ir šeš
tad tik susitarus.

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VVest 591 h Street
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad ir 
penkt. nuo 1—4 p. p., 6-30-8:80
vai. vak. Šeštad. 1-4 vai., trečlad. 
uždaryta. 

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAI K C LIGŲ 

SPECIAIJSTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVcstern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
Valandos pagal snsltai imą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 8-7773

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 0-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.; kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III.

Telef. ofiso: Pullman 5-6796 
Namų: Beverly 8-3946

Pričm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt.
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos: 1-9 p. p., 
išskyrus trečiadienį.

Šeštadieniais 10-5 p. p.

nijos universitete nustatė, kad 
šis pirmžmogis gyveno prieš 
daugiau kaip 600.000 metų. Ir 
daugiau rastų kaulų tame re
gione rodo, kad žmonės ten gy
veno mažiausia prieš 1,750,000 
metų, kas kalba, jog mūsų 
pirmtakai gyveno daug seniau, 
nei mes apie juos žinom iš mū
sų ankstyvesnių tyrimų. Tas 
pats prof. Leaky radioaktyvios 
medžiagos pagalba nustatė iš 
pirmžmogio liekanų, rastų Ke- 
nya, dar daugiau panašių į žmo
gų, negu anas ape - likę, ku
ris gyveno prieš 14,000,000.

Originalai, ar falsifikatai?
Be šių yra ir kitų atominių 

instrumentų, kurie padeda 
(Nukelta į 4 psl.)

Tel. ofiso HE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59th Street

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p.
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta
Ofiso teieftmas — CI> 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Arclier)

VAL.: kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 West 69th Street 
Prlešaifl Šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 Iki 11 v. ryte ir nuo 6-8 v. v. 
Še A tad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpubUc 7-2290.

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA7-7381
VAL.: 10 ryto iki 8 v. vak., trečiad. 
uždaryta. Šeštad. 10 v. r. iki 2 p p.

Rez. tel. PR 11-6730
DR. L. SEIBUTIS

Inkstų, pūslės it šlapumo takų 
chirurgija

Ofisas: Naujas adresas: 2454 West 
71 st St. (71 -os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880 ; 30 N. .Michi
gan avė. Suite 808, tol. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS 
6449 S. Pulaski Rd., Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, III.

TEL 687-2020
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071. 
* DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas 4255 W. 63rd Street 

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

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.
Penkt tik 1-3 p. p. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutart).
Offteo telef. CLiffslde 4-2896 
Rezid. telef. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Asldand Avenue 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 Ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais tr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadienius nuo 2 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA ir MOTERŲ

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 0-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6495

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Prilminčja ligonius tik susitarus. 

Vai. 2—-4 p. p. ir 6—8 p. p. 
Treč. Ir šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

Specialybė: AK UšERI JA ir MOTERŲ 
LIGOS

VALANDOS: 1 ..iki 4 ir 6 iki 8 v. v. 
šeštadienias 1 iki 4 vai. 

Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

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

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč, ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6659

Rez. 6600 So. Asldand Avenue
Vai. 11 v. ryto Iki 2 v. p.p., 6-7 v.v.
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Lucemos miesto bendras vaizdas su Pilatus viršūne tolumoje

Untuk, tai Kirša, katras daug eilių rašo...

Kur Maironis ilgėjosi Lietuvos
1

Lucernoj ir Keturių Kantonų ežero pakrantėse

ZIGMAS UMBRAŽŪNAB

Dar labai ankstus sekmadienio rytas,. 
Traukinys apleidžia didžiąją Ziuricho stotį., 
ir netrukus vingiuojame gražiojo Ziuricho 
ežero pakrantėmis. Vis į pietus. Antroje eže
ro pusėje stūkso nuotaikinga Alpių kalnų 
panorama. Betekančios saulės spinduliuose 
snieguotos viršukalnių kepurės žaidžia nuo- 

I * stabiomis spalvomis.
Šį kartą vykstu į Lucerną, prie Keturių 

Kantonų ežero. Prisimenu Maironį, ir man 
net širdis sustuksena:

Ežero skaisčios bangos liūliavo
Žaliu smaragdu;
Laivą be irklo varė, lingavo
Vėsos dvelkimu.
Saulė už Alpių leidos sustingus;
Varpai Liucernos
Dievui aukojo darbus vargingus

| Žmogaus ir gamtos.
Vis kartojau ir kartojau šį kadaise mo

kykloje išmoktą eilėraštį. Kiek jame tėvy
nės ilgesio ir meilės! Anomis dienomis nė 
nejautėme, kad ateis kelionė be pabaigos. 
Ir dabar šis brangus eilėraštis atrodė di
džiai prasmingas ir taip mielas.

Dar valandėlė ir traukinys įsibėgėja į 
Lucernos stotį. Tuo metu vyko tarptautinis 
muzikos festivalis, tai visa stotis ir visas 
miestas skendėjo begalinėje vėliavų jūroje. 
Iš karto apima šventiška nuotaika. Pereinu 
stoties skverą ir tuojau pat atsiduriu prie 
pat Keturių Kantonų ežero. Ir vėl man taip 
gyvai prisimena Maironis:

Kiek atminimų, atsitikimų
Gyvų kitados,
Vienas už kito brėško ir švito
Anapus ribos!

♦ # ♦

Lucerna ir visa Keturių Kantonų ežero 
apylinkė kaip tik sudaro pačią istorinę ir i 
geografinę Šveicarijos širdį. Jau 1291 me
tais šiose apylinkėse gyvenę Uri, Schwyz ir 
Untervaldo piliečiai susirinko ir priesaika 
patvirtino susitarimą, kuris buvo pagrindas 
Šveicarijos Konfederacijai. Iš to yra kilęs 
ir Šveicarijos pavadinimas. Netoli gyvenęs 
ir legendarinis Wilhelm Tell, kuris Altdorfo 
miestelyje su strėle nušovė nuo savo sūnaus 
galvos tą garsųjį obuolį.

Senoji Lucernos dalis, kuri per šimtme
čius buvo statyta apie tą vietą, kur Reuss 
upė išteka iš Keturių Kantonų ežero, yra 
kaip tik pati įdomiausia. Mažos gatvelės, 
apstatytos viduramžių namais, palociais ir 
bažnyčiomis, vingiuojasi abipus upės. Va
landų valandomis gali vaikštinėti tomis 
siauromis gatvelytėmis ir nebaigti gėrėtis. 
Be kitų tiltų, abi miesto dalis jungia dar du 
mediniai tiltai, statyti Kapellbruecke — 
1333 ir Spreuerbruecke — 1407 metais. Abu 
tiltai apdengti iš tų laikų mediniais stogais. 
Kapellbruecke stogo viršus iš vidaus išde- 
koruotas H. VVaenmann paveikslais, vaiz
duojančiais Šveicarijos konfederacijos susi
kūrimą ir kovas už laisvę. Dalis paveikslų 

| paskirta Lucernos šventiesiems Leodegar ir 
Maurice bei jų nukankinimui paminėti. Maž
daug ties Kapellbruecke viduriu stovi rūs
tus aštuonkampis pastatas, vadinamas Was- 
serturm, kuriame viduramžiais buvo vykdo
mos tortūros. Dabar ten įsikūrusi kažkokia 
artileristų draugija.

Spreuerbruecke stogo vidus išdekoruotas 
gana makabriškais Kaspar Meglinger pa
veikslais, vaizduojančiais mirties šokį. Sa
kau — makabriškais, nes retai kur gali pa
matyti tokius rūsčius paveikslus, vaizduo
jančius kovą tarp gyvenimo ir mirties.

w Aplankiau ir Loewendęnkmal — pamink
lą, paskirtą prisiminti šveicarams, kurie bu
vo pirmosios Prancūzų revoliucijos aukos 
1792 metais rugpjūčio 10 dieną, kada jie 

krito, begindami Tuileries Paryžiuje, kur 
tuo laiku gyveno Liudvikas XVI Pamink
las iškaltas uoloje pagal Thorvaldsen brė
žinius, o pats darbas atliktas skulptoriaus 
Lucas Ahorn iš Konstancos.

Šiaurinė senojo miesto dalis apsupta dar 
14-tame šimtmetyje statyta fortifikacijų 
siena, kuri kadaise juosė visą miestą. Toji 
siena dar labai gerai išsilaikiusi. Vasaros 
metu vakarais ji apšviečiama ir sudaro ga
na “taikingą” nuotaiką...

Visa senoji miesto dalis pilna mažų skve
rų su fontanais, dar vis iš viduramžių laikų. 
Vaikščioji ir jautiesi, lyg nebūtum žmonių 
apgyventame miestelyje, bet dalyvautum 
kokiame filmo pastatyme. Taip pat mieste 
pilna dar tais pačiais laikais statytų bažny
čių, kurių pati įdomiausia Stifts - und - Hof- 

(kirche, Lucerno katedra, dedikuota miesto 
ĮŠventajam Leodegar. Reikia prisiminti, kad 
jLucerna yra didžia dalimi katalikų miestas. 
Katedra pastatyta kiek atokiau ant kalno 

šios apybraižos autorius Reuss upes pakran
tėje. Toliau skersai upės matyti Kapellbruecke 
ir aštuonkampis Wasserturm

ir dominuoja visą miestą. Ji yra viena iš 
gražiausių vėlesniojo renesanso bažnyčių vi
soje Šveicarijoje. Mieste pilna įvairiausių 
muziejų, parodų. Lucerna taip pat yra dide
lis meno ir muzikos centras. Amerikiečiai 
Lucerną ypač mėgsta lankyti, nes daugelis 
turtingesniųjų čion siunčia savo vaikus į 
nesuskaitomas puikias mokyklas, kurios Lu
cernoj yra labai gausios ir vienos iš pačių 
geriausių visoje Šveicarijoje. Juk netoliese 
Lucernos dirbo garsusis šveicarų pedago
gas Pestalozzi, padėjęs pagrindus modernia
jai pedagogikai.

Taip bevaikštinėdamas, vis kur buvęs - 
nebuvęs atsiduriu prie to ežero. Sustoju ant 
gėlynais išpuoštos krantinės ir stengiuosi 
įsivaizduoti, kaip Maironis šitomis tikrai re
to grožio vietomis vaikštinėjo ir... ilgėjos Lie 
tuvos. Anomis laisvės dienomis tas jo eilė
raštis kažkaip kitaip skambėjo. Bet dabar, 
pačiam bestebint puikųjį ežerą ir nuostabią 
kalnų panoramą, kurią dominuoja Pilatus 
kalno viršūnė, tie jo žodžiai įgauna visai ki
tą prasmę. Atvykus iš Amerikos ir berymo- 
jant ant Keturių Kantonų ežero pakrantės, 
kažkaip labai stipriai apima Lietuvos ilge
sys. Iš tiesų, Lucerna mane traukė ne vien 
tik dėl savo grožio ir istorinių įdomybių, 
bet ir dėl tėvynės ilgesio. Juk —

Ten tai prabėgo mano brangiausi
Jaunystės laikai,
Ir po kiek metų pats savęs klausi:
Tai vien tik sapnai?

Taip mąstydamas, sėdau į laivą ir išplau
kiau pavažinėti ežeru, o svarbiausia aplan
kyti Altdorfo nedidelį miestelį, kuriame įvy
ko VVilchelm Tell’io istorinė legenda. Pake
liui yra seniausias Šveicarijos miestas 
Schwyz, kur 1352 metais buvo užtvirtintas 

Mane iškėlė naktis ugninė, 
Nutildys amžiams kapų kry

želiai.
Aidų Aidužiai CII

Ugninės naktys

Vaikiškai menu tas ugnines 
Sėli jos naktis, ne žiemių pamė- 
nų žaižaras, ne vasaros degan
čias gaisrais, bet tikras ugnines 
naktis, pilnas nuogąsčio ir bai
mės. Liepsnodavo naktimis 
daugelio sodybos ir nerimas ne
rimais plaukdavo dienomis. Ne
migo ūkininkai naktimis, susi- 
būriuodavo vakarais sodybose 
ir tekėdavo pasakų nemaras. 
Tokiais vakarais susispiesdavo 
mano tėviškėje ne vienas. Ma
no tėvelis skaitydavo jiems, 
dažnai dar ir prie skalos ugnies, 
naujus Lietuvos valstybės 
žingsnius, nes jis vienintelis ta
da apylinkėje gaudavo laikraš
čius, jis buvo vienas iš vietos 
savivaldybės kūrėjų ir jos at
stovas. Jis skaitė ir tikino apy
linkės ūkininkus Lietuvos lais
vės gynimui..., jis skaitė jiems 
vakarais ir Donelaitį, Šatrijos 
Raganą, Maironį, Krėvę, Puti
ną ir netolimą savo kaimyną, 
seniau parapijietį, Faustą Kir
šų, kurio eilėraščius dažnai iš
sikepdavo ar nusirašydavo. To
kiais vakarais, jei užsukdavo 
jaunimo, tėvelis su jais dainuo
davo, juos mokindavo ir nau
jų dainų — pats pritaikytą me
lodiją skambindavo fortepijonu 
ar traukdavo smuiką, o jauni
mas pritardavo. Ir taip apylin
kėje suskambėdavo dažnai nau
jos dainos, visai kitur nežino
mos, taip suskambėjo ir Kir- Į 
šioko eilės, mano tėvelio pavers- i 
tos dainomis. Tokiais vakarais, 

‘ir aš “mokiausi” dainuoti, dar 
skaityti nemokėdamas.

Nuteko keli mėtai, nurimo' 
siaubios ugnys. Vis rečiau ir | 
rečiau susirinkdavo pas mus 
kaimynai, nors sekmadieniais 
jų netrūkdavo, nes tėvelis vis 
skaitydavo jiems naujus laikraš
čius ir knygas. Ir vėl girdėda
vau jo skaitomus "Aidų aidu
žius”, “Verpetus” ir ne vieną 
naują Kiršos eilėrsfštį iš laikraš
čių ar net žurnalų. Tada jau ži
nojau, iš kur tėvelis dainavo 
mėgstamąją:

Neskink žiedų — jie neseniai 
pražydo —

Dar jie dangaus gražybių ne
išvydo —

Jie dar paskleis skanesnį aro
matą,

Ir nuramins nuliūdusią gyva
tą,

Ir tu tyliai girdėsi daug mal
dų —

— Neskink žiedų!

Konfederacijos vardas. Schwyz ir Aldorf 
man priminė šveicarų laisvės meilę ir ilgų 
amžių pasiaukojimą ir kovą už tą laisvę. 
Šveicarijos geografinė padėtis pavydėtina, 
palyginus su Lietuvos. Bet ir ilga Šveicari
jos istorija rodo, kad laisvę reikia ne tik 
mylėti, o dėl jos ir aukotis. Tad man ypač 
ir norėjosi pamatyti Altdorfą.

Istorikai nesutaria, ar W. Tell tikrai ka
daise gyveno, ar tai yra tik istorinė legenda. 
Kronikos mini, kad 1291 metais buvo nužu
dytas taip pat legendarinis laisvės kovų did
vyris Conrad von Tillenburg. Galimas da
lykas, kad iš jo vardo ir kilo to legendarinio 
Friedrich Schillerio herojaus vardas. Paga
liau man tai ir nesvarbu. Man tik rūpi pa
matyti vietas, kur žmonės per šimtmečius 
mylėjo laisvę ir už ją kovojo. Conrado von 
Tillenburg nužudymas kaip tik ir privedė 
tų apylinkių gyventojus jungtis ir 1291 me
tais rugpiūčio pirmą dieną padaryti amžino 
susijungimo priesaiką. Rugpiūčio pirmoji 
diena yra šveicarų tautinė šventė. Laisvas 
šveicaras visomis įmanomomis žmogiškomis 
priemonėmis saugoja tautinę ir asmeninę 
laisvę, taipgi leisdamas ir savo kaimynui 
naudotis tuo pačiu. Kai važiuoji traukiniais 
ir vaikščioji siauromis miestelių gatvėmis, gir 
di kalbant įvairiausiomis kalbomis. Niekas 
nekreipia dėmesio, iš kur tu esi, ko čionai 
esi atvykęs. Juk patys šveicarai namuose 
vartoja tris pagrindines kalbas.

Šveicarų Nepriklausomybės deklaracija 
skelbia, kad jie prisiekia viens kitam padė
ti, saugoti kits kitą ir nepakęsti svetimųjų 
priespaudos. Jei kuris nors iš kaimynų nusi

Trys seliškos saujelės a. a. Faustui Kiršai

Neskink žiedų — kol saulėj 
nesupynei

Minčių žiedais, žiedų krūti
nėj,

Kol atmintis in ateitį nežiūri,
Kol rūpesniai širdy žiedų ne

turi, —
Aš tau sakau nukritusių žie

dų vardu —
— Neskink žiedų!

(“Aidų aidužiai” II.)

Deja, ją buvo kiek “patai
sęs” — paskutinės eilutės ‘Ne-

tėvelis dainavo K. Binkį, Puti
ną bei kitus, bet kažkodėl ne
mėgo B. Sruogos, kurio buvo 
perskaitęs “Deivę iš ežero”, ir 
jo daugiau nebepaėmė, o F. Kir- 
šą visą metą skaitė, net “Pe
lenų” dalis mokėjo mintinai; 
kartais nustebdavau vėliau, kad 
jis Kiršos kūrybą už mane dau
giau pažinojo, buvo tikrai į ją 
įsijautęs.

Ir buvo 1923 šv. Petras ar 
Snieginė. Dusetos lūžo žmonė
mis. Vargoninko VI. Mūrelio

gerai paruoštas choras drebino 
procesijos metu šventorių ir, 
rodos, lenkė senų liepų šakas. 
Tėvelio rankos įsitvėręs1 žygia
vau ir aš. Tik tėvelis pasilen
kė ir sako man, rodydamas po 
šventoriaus liepomis jauną, liek
ną vyrą, su baltų marškinių 
plačiai ant švarko išleista apy
kakle :

— Untuk, tai Kirša, katras 
daug eilių rašo...

Per pamaldas vis man akyse 
buvo tas Kirša, kuris tokias ei
les gražias rašo, kurio eiles jau 
nekartą per mokyklos vakarus 
deklamavau, kurio eiles tėvelis 
jaunimą dainuot mokino... Ir

Poetas Faustas Kirša Viktoro Petravičiaus lino raižinys

skink žiedų’ abiejų posmų 
traukdavo po tris kartus. Tada 
patyriau, kad paversta daino
mis taipgi Mano rožė, Ją gied
rios dienos, Tinka meilės tau, 
mergele, Jai nerūpėjo rytelis 
kelti, Man per naktį buvo liūd
na, Per giedrą nuskinki sau gė
lę, Vai tu, karvelėli, Tai ne žai
bas dangų skrodžia, Miela (s) 
širdžiai pievų oras, Vai gražu, 
gražu ant kalno (pirmi du pos
mai), Oi garny, garneli (dalis), 
Mano dainos, skambios dainos 
(be trečio posmo), Išgėriau tau
rę, pripilkit vyno (pirmas ir 
ketvirtas posmas) ir dar bū
rys. Tai buvo Kiršos. Daugiau

žengia šitam dėsniui, senesniųjų kaimynų 
taryba bando reikalą išaiškinti ir kaimynus 
sutaikinti. Broliška meilė kits kitam, pagal
ba ir visų bendra kova prieš pasikėsintojus 
į jų laisvę! Taip vidurio Šveicarijos kalnie
čiai prisiekė dar 1291 metais. Maždaug pa
našiais pagrindais Šveicarija ir šiandien 
tvarkosi.

• Šitokių minčių vedinas, atvykau į Alt
dorfą, prisiglaudusį prie Keturių Kantonų 
ežero, apsuptą puikios kalnų panoramos. 
Jau iš tolo pamatai 85 pėdų obeliską, iškaltą 
iš vientisos uolos ir dedikuotą Friedrichui 
Schilleriui. Jis pats buvo didelis laisvės ger
bėjas. Kai laivas artėjo prie krantinės, aš 
vis negalėjau atitraukti akių nuo to pamink-

Luccrnos gatve muzikos festivalio dienomis

vaikiškai galvojau, jog dabar 
galėsiu didžiuotis prieš savo 
pusbrolį Vladą, kad jau mačiau 
ne tik prof. K. Būgą, bet ir Kir- 
šą, kuris tokias gražias eiles ra
šo, galėsiu didžiuotis ir aš daug 
matęs, nes jis mane mirtinai 
buvo prierzinęs, jog (1919) ma
tė Dusetų padaržėse nusileidusį 
lėktuvą, ko aš nebuvau matęs...

Po pamaldų mano džiaugsmui 
nebuvo galo. Tėvelis prisivedė 
miestelyje prie F. Kiršos, jie 
sumetė ne vieną žodį, prisimin
dami 1909—14 Dusetų lietuviš
kuosius vakarus, kurių ruošimo 
buvo abudu dalyviai. Aš padai
navau jam Jai nerūpėjo rytelis 
kelti, na, ir gavau ‘mokestį’ — 
nusivedė mane prie būdininko 
ir nupirko saldainių. Taip į ma
no vaikystę jis daugiausia ir 
įstrigo, nes prof. K. Būgą, tą 
“lietuviškai labai mokantį ir 
Lietuvos praeitį žinantį”, tėve
lis minioje teparodė tik mane 
ant peties pasisodinęs, o Kirša 
mane ne tik saldainiais pavaiši
no, bet ir ant peties užsikėlė 
bekėkaudamas. Jei iki tos die
nos žinojau dusėtiškius, eiles 
parašančius, Buroką iš Padus
tėlio, ir tėvelio vienaamžius bei 
giminaičius Antaną Jomeikį 
(Jameikį) ir Vilių Pūteikį (tik 
iš Amerikos sugrįžusį), nors 
skaičiau ir jų spausdintų eilė
raščių, nors dainavau Viliaus 
Belaisvio (Pūteikio) savotišką 
perdirbinį Jau pavasaris atėjo 
ir kt., tačiau F. Kirša man vai
kui buvo kažkas nepaprasto, 
nes jo eilėraščiai jau buvo į dvi 
knygas surinkti, žinojau, kad 
jis ir kitų ‘eilėraščius pataiso’, 
į ‘knygas sudeda’... Tačiau ir 
vėl vaikišką džiaugsmą temdė 
tas pats mano kiek vyresnis 
pusbrolis su lėktuvu, nes lėktu
vas pasidaryti ir skristi esą 
daugiau nei, žemėje esant, eileB 
parašyti... Ir aš, būdamas apy
linkėje mažiausias, savo pus
broliui Vladui ir jo draugams 
turėjau pripažinti jo lėktuvo 
“tiesą”, ir net kelis iškirptus iš 
laikraščių Kiršos eilėraščius su
draskyti... Tai buvo, gal būt, 
karčiausia ‘tiesa’, kurią maž
daug vienaamžių bendruomenei 
kada nors turėjau pripažinti...

Nežinau, 1923 ar 1924, prieš 
Tris Karalius kaip išsiprašiau 
su tėveliu į Salaką. Įsodino į 
važį tartum kupstelį. Ir mačiau 
tada Salaką su didingu akmens 
bažnyčios akmenų bokštu. Bet 
namo važiuojant, tėvelis pasuko 
kitu keliu per Duseto ež., pra- 
kirtome ir Bružus. Ir vakare, 
jau prietemoje, sningant prave
žė mane Jūžinto ežeru, pro pa
tį Senadvarį ir parodė Kiršos

(Nukelta į 4 psl.)

lo — taip jis man įspūdingai atrodė. Vėliau 
aplankiau istorines ir legendarines vietas, 
kur Wilhelm Tell’is didvyriškai kovėsi už 
laisvės reikalą. Aplankiau ir jo vardo teat
rą, kur vasaros metu vyksta Friedrich 
Schillerio dramos festivaliai.

Vėlai vakare grįžau į Lucerną. Keturių 
Kantonų ežeras yra apsuptas daugeliu 
mažų miestelių ir gyvenviečių. Vienos 
jų prie pat ežero, kitos atokiau kalnuose. 
Jau degė tūkstančiai žiburių. Ežeras ilgas, 
vingiuojąs! ir iškarpytas daugeliu įlankų. 
Taip, tarytum, ir nenuvoki, kur čia ežeras, 
kur čia kalnai, ir kur tie žiburiai prasideda 
ir kur jie baigiasi. Iš kalnų dvelkia gaivi
nantis vasaros vėsumas. Laive — kaip įpras
ta jaunimo ir turistų triukšmas, bet aš kaž
kaip jo negirdžiu. Monotoniškas mašinų ūži
mas pamažu laivą stumia į Lucerną. šian
dien čia muzikos festivalis. Visas miestas 
dekoruotas, vėliavos palengva supasi vasa
ros vėjuje. Tūkstančiai žmonių vaikščioja 
siaurutėlėmis gatvelėmis ir klega šimtais 
kalbų. Pakrantėje dar kartą prisimenu Mai
ronį ir dienos įspūdžius. Su tėvynės ilgesiu 
ateina taip pat ir gilus liūdesys. Visai žmo
giškas. Kodėl mūsų tėvynės toks tragiškas 
likimas ištisais šimtmečiais?.. Kodėl mūsų 
pačių asmeninis likimas taip bevertis ir be
prasmis ?

Ilgai dar ir aš vaikštinėju tarp tos kle- 
gančios minios, tose siaurose gatvelėse, įspū
dingose viduramžių aikštelėse, sustoju prie 
fontanų... Iki vėlos, vėlos nakties...
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Untuk, tai Kirša...
(Atkelta iš 3 psl.). 

tėviškę, papasakodamas apie sa
vanorių organizatorių ir poetą 
F. Kiršą, praveždamas tada ir 
pro daugelio apylinkių laisvės 
kovų laukus. Taip mano tėve
lis išsuko gerą dešimtį km iš 
kelio, kad parodytų Senadvarį, 
kad nuslopintų aną man skau
džią ‘tiesą’ nauja pagarbos tie
sa kuriančiam žmogui, savo 
apylinkės dainiui. Ir jis tuo pra- 
vež'mu laimėjo vėl mano džiaugs 
mą dainos žodžiui, naują pagar
bą rašančiam žmogui, o ne kaž
kada nusileidusiam Dusetų lau
kuose lėktuvui.

Pakalnės, varpai ir žvangučiai 
Aiduoja, žaruoja aplinkui;
Ir spindulius vėsparniai pu-

• čia, —
Kovojamos mintys prislinko. 

"Aidai aidužiai” XXX
Aiduoja, žaruoja

1938 vasara. Antalieptė va
saros žieduose ir atlaidų dulkė
se. Vienuolyno sode būrelis mū
sų jaunimo. Toliau sodo taku
čiu susimąstęs žingsniuoja F. 
Kirša. Žingsniuoja ir kažką la
pelyje pasižymėjo. Netrukus at
sirado prie mūsų. Tiesa, man 
kitas jau buvo Kirša, ne tas at
lapa krūtine Kirša, bet su kak
laraiščiu Kirša. Prisiminiau jo 
parafrazę “Vainikuose” apie 
kaklaraiščio reikšmę ir meną jį 
pasirišti. Taip, jau nebe “Vaini
kų” Kirša, ir, kartu, vėl lygiai 
tas pat, kai sugrįžome į “Aidų 
aidužius”, į tą jaunystės ‘grie- 
ką’, kaip jis tada pavadino. Ir 
nors visiems mums atrodė, kad 
tarp mūs ir jo yra didelis skir
tumas: jis ‘pasirišęs’ didelį po
eto kaklairaištį, o mūsų tarpe 
buvo vienas kitas tik išspausdi
nęs pirmuosius jaunystės grie- 
kelius, bet jis pažinojo jaunuo
sius iš eilėraščių, drąsino ir guo
dė dėl nepasisekimų... Papasa
kojo, kaip ir jo daug eilėraščių 
Vilniuje nuėjo redakcijų paku
roms. Juokavo tuomet Kirša ir, 
rodos, skambėjo jauniesiems pa
guoda ‘varpai ir žvangučiai'. 
Nuklydome prie Antalieptės le
gendų apie požemius ir juose 
auksą bei laisvę. Prisiminė ma
no straipsnį ir papildė naujo
mis Antalieptės, Savašos, Jū
žinto *) legendomis. Pajutome, 
kaip Kirša pažįsta savo gimto
sios apylinkės kiekvieną kalnelį, 
upelį, kaip giliai jam įsiaugęs 
kiekvienas vietovardis ir men
kiausias žemėvardis, kuris vis 
jo lūpose suskamba žvangučiais, 
aiduoja, žėruoja... Tada pirmą 
kartą išgirdau, kad ne Jūžinto, 
bet tik Jūžinto ež., kurio lyg 
sargu buvo tapęs pats Kirša. Ir 
mes tą popietę pasileidome pa- 
šventupiais, pro Verslavos pilia
kalnį... Taip čia pakalnės, var
pai ir žvangučiai... Sustojome 
Antalieptės kapuose susikaupti 
prie laisvės kovose kritusių sa
vanorių kapų, prie tų aukštokų 
medinių kryžių su skydais ir 
kardų ženklais. Ir Kirša mums 
turėjo daug ką papasakoti, nes

•) Bendrinės lietuvių k. Jūžintai 
ir, pagal juos rašomas Jūžinto ež. 
vardas, ten jo apylinkėse tebebu
vo senųjų tariamas s ė 1 i š k a i, 
būten, Jūžintas, dar ‘z’ tebe
buvo neišvirtęs, t. y. nesulietuvejęs 
j ‘ž’. Pagerbdamas jo mylimo pa
kluonių Jūžinto ež. velioniškąjj 
tarimą, visur rašau tą ežerą sėliš- 
kąja lytimi. A. Mž.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
I.lcenzIJuota lietuviu Įmone reglB- 

truota U.S. Depart. of Justlce
COSMOS PARCEL BXPRESS.

Corp
3212 S. Halsted, Chicago S, III. 
Tel. — CA 5-1804 Ir WA 5-2737.
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vienas ar du buvo jo paties iš
kviesti savanoriais... Keliavome 
toliau, jis pasakojo ir daug pa
sakojo apie apylinkes ir Lietu
vos laisvės kovas, bet staiga pe
rėjo prie Pelenų, prisimindamas 
Maironio —

Jei po amžių kada skaudūs 
pančiai nukris

Ir vaikams užtekės nusiblai
vęs dangus,

Mūsų kovos ir kančios, be ry
to naktis

Ar jiems besuprantamos bus?

Pavakariais Dievulis eina 
žvaigždes padegti spindesiais; 
Rudus lapus pavėjui neša 
Ir mirusių žmonių dvasias.

Rudens lapai
1963 nusivasarojanti vasara 

ir ruduo su iškeliaujančiais la
pais. Jūžinto kanklininkas ligos 
parblokštas ir renkasi dienas, 
tartum, praeivis geltonus lapus. 
Sunkios, laužiančios žmogų va
landos, nes jauti ir jo rudenį, 
nors dar tiki nenublukusiomis 
jo dienų spalvomis. Matai pa
laužtą tą patį Dusetų švento
riaus paliepiuose dar ‘nemokan
tį pasirišti kaklaraiščio jaunuo
lį’ ir tą per Antalieptės apylin
kių kalnelius tvirtu ir vis jau
nuolišku žingsniu keliaujantį Šė
los dainių... Matai tą energingą 
1919 m. savanorį, už naują ir 
gilų žodį tebekovojantį poetą, 
jaunųjų žodį įžodinantį nauju 
aiduž’u redaktorių, kurį dažnai 
sutikdavai paskutiniais laisvės 
metais Naujoje Romuvoje, Ži
dinyje ir tarp Kauno bei Jūžin
to ež., todėl ausyse vis tebe
skamba:

Mus augino pievų gėlės,
Mus viliojo sutema...
Ir žiūrėdamas vėl prisimeni 

iš tų pačių Aidužių:
Man pasakos ir dainos slinko 
Minčių gražiausiame sapne;
Širdis gyvent maldas surinko 
Ir saulė pašaukė mane.
Arba:

Iš žiedelių žiedužėlių 
pinte pyniau vainikus.
Tais vainikais laimę kėliau 
Ir puošiau naujus laikus...

Deja, kiekvienu kartu ligonis 
pasakoja naujas nakties godų 
ar vakarėjančias dainas, man 
gyvai primenančias:

Ugningas, to’imas akis 
Nakties šešėliuose regiu 
Ir lydžiu ten visas mintis, 
Ir laimės dvelkimu dengiu. 
Ateis, ateis jos prie manęs 
Ir veido ilgesį matys;
Ir širdį alpstančią palies,
Ir skausmo ašaras skaitys,

kurios išvirsta aidužine (XX).

Man per naktį buvo liūdna, 
Šmėklos ardė tyl|,
Bet yėl rytas lapuos mirga, 
Vėl saulutė kyla.
Ir tomis, pageltusių lapų šna

resio dienomis, vis dar tikėjau
si naujo sėliško žodžio — Sena- 
dvario ir Jūžinto žodžio, deja, 
sunkokai surandamo, nes nevi- 
sada ir Jūžinto bangų primini
mas jį blaivydavo..., nors, apla
mai, šią sunkią dalią dažnai jis 
visu sėlio išdidumu pakėlė. Ir 
sugrįždavome vėl prie Jūžinto 
daug kartų neišspręsto vardo, 
sustodavome prie daugelio sėliš- 
kų žodžių ir net prie jo paties 
pavardės: koks prūsiškosios 
K i r s n a (juodas) ir Kirša 
šakninis gali būti ryšys..., o kai 
jam ašaros prasiverždavo aky
se, primindavo, kad tik malda 
jį suramina. Ir pora kartų teko 
man stebėti jo tylią bei pilnuti
nę maldą su tarmiškai taria
ma

Umžinuotilsį už tėvus 
ir draugus...

Tą patį “umžinuotilsį’’ telydi 
tą didįjį Šėlos dainių ir mano 
sėliškos žemės sulietuvėjusi sau
ja nuo Salinio ir iš Lobos —

Antanas Mažiulis

A. Kurauskas Vasaros nakties prisiminimas (tempera)
Iš parodos Čiurlionio galerijoje

ATOMINIS MATAS ARCHEOLOGIJAI
(Atkelta iš 2 pusi.) 

mokslininkams spręsti didžią
sias problemas. Neutronai iš 
atominio reaktoriaus padeda su
rasti ir išmatuoti radioaktyvias 
medžiagas tokiuose mažuose 
kiekiuose, kurių su pačiais 
stipriausiais mikroskopais nega
li matyti ir nustatyti jų esimo. 
Šis metodas vadinamas neutro
nų aktyvumo analizu.

Dabartiniu metu mokslininkai 
Brookhaven National laborato
rijose, kurias valdo universitetų 
sąjunga, bet kurios yra Atomi
nės energijos komisijos, dirba 
su tuo galingu metodu, nusta
tydami chemines sudėtis seno
vės puodų (keramikos) nuo Vi
duramžio jūros, Pietų ir Centro 
Amerikos, šis metodas yra ge
ras tuo, kad jis nepažeidžia tų 
radinių ir nekeičia jų išvaizdos, 
kuo ga i didžiuotis archeologai 
ir muziejai. Tie tyrimai duoda 
labai daug. Jie parodo žmonių 
techniką, žinojimą, pažinimą ir 
patį darbą bei jo vertę. Buvo 
tiriami gabalai tokių išdirbinių 
iš seno Arezzo miesto, Italijoj,
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JUPITEK 25 Year Old GREEK BRANDY Fifth $/į,79

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth

MEISTERBRAND V. S. O. P. GERMAN
BRANDY Fifth

GRAIN ALCOHOL 190 Proof D. S. P. Fifth

CINZANO VERMOUTH, Dry or Sweet Fifth

DE MULLER IMPORTED WINES
Chablis, Koše, Burgundy or Sauterne

IMPORTED 1960 VINTĄ GE GERMAN
MINĖS

POLISH MINĖS
Stravvberry, Cherry, Red Currant

LANGS 8 Year Old Svoteli Wliisky

$5-29

$4-98

$4-89

$1.39

Fifth 98c

Fifth 89e

Fifth $1.29

Fifth $4.59

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR Fifth $3.89

kurie buvo labai populiarūs Ro
mos imperijoj, bet kurie skyrė
si savo kokybe ir darbu. Tie iš
dirbiniai turėjo net ir savo iš
dirbinio ženklus (trade mark). 
Šiuo neutronų aktyvumo meto
du nustatyta, kad kai kas ap
gaulei dėdavo jų ženklus ir par
duodavo kaip tikrus, nors iš
dirbiniai skyrėsi ir medž’aga ir 
pagaminimu, o turėjo tik išvir
šinį panašumą.

Dar toliau — mokslininkai 
Brokhaven National laboratori
jose daro ir kitokius bandymus. 
Labai senus jneno paveikslus iš
stato neutronams, einantiems 
tiesiai iš atominio reaktoriaus. 
Šis būdas f padaro mineralinius 
pigmentus paveiksle kiek radio
aktyviais, bet visai nenaikina ir 
nekeičiai paveikslo nei spalvos, 
nei vertės, reiškia jo nežaloja. 
Tada didelio greičio X spindu
lių filmas padedamas šalio to 
paveikslo, o radioaktyvūs ato
mai padaro savo atomų foto
grafiją, nors jie yra ir giliai pa
veiksle (dažuose), šiuo būdu 
mokslininkai kartu su dailinin-

kais gauna medžiagas, kurias i chemikas ištyrė apie 12,000 gi- 
anų dienų dailininkai naudojo, Į miningų straigių, daugiausia 
pažįsta jų techniką, o tuo pačiu ' nuo prancūzų Riveros. Tas pro- 
būdu gali nustatyti ar ir čia nė- fesorius dalinai išsprendė anų 
ra apgaulės. , dažų sudėtį ir rado, kad vokie

Straigių paslaptis

Viduramžio jūroj senovėje 
buvo randamos plonos kriauk
lės (shell), vadinamos mūre. Fi
nikiečiai iš Tyro ir Sidono buvo 
labai nagingi žmonės. Jie iš
traukdavo glandus iš tų kriauk
lių ir jomis dažydavo vilnas, 
vadinamas Tyrijos purpuru. Jos 
buvo tokios gražios spalvos, 
kad jas pirkdavo tik valdovai, 
didikai, imperatoriai ir turtuo
liai, nes tokios vilnos buvo la
bai brangios. 1908 m. prof. Paul 
Friedlaender, žinomas austrų

iiiiiiiimiiiimimiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiii 
TELEVIZIJAS 

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

I. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a. PR 6-1003
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Teisingai Ir pigiai
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1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
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71511 So. Mapleuood Avc. 
Chicago 29, III.
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4318 S. Westem, Chicago 9, III. 
Sav. ST. Š6ERBA LA 3-1790

Stirbis Fuel Oils 
i Aliejus virtuvei Ir krosnims 
' "Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
8741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, Ui.
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KAUKIŲ BALIUS-MASKARADAS
KAUKĖMS SKIRIAMOS PINIGINES PREMIJOS • DOVANOS • 
KITI ĮVAIRUMAI • KAUKIU PARADAS II VAL. VAKARO •

ŠOKIAMS GROS: THE CONTTNETALS ORKESTRAS •
ĮĖJIMAS: $2.00 • SU KAUKĖMIS NEMOKAMAI •

čių sintetiškai pagaminti dažai 
yra maždaug tos pačios sudė
ties.

Bet vis dėlto klausimas liko 
neatsakytas: ar tikrai senieji 
finikiečiai naudojo tuos pačius 
dažus, kuriuos jie ėmė iš ryti-, 
nės Viduržemio jūros, ir tie, ku
rie buvo rasti prie prancūzų Ri
veros ? Tas klausimas visai ne- Į 
seniai sukėlė tam tikrą staig-| 
meną. Amerikos universiteto, Į 
Beirute, studentai vyko į Vi
duržemio jūrą su barų įrankiais 
ir iš ten atnešė šviežių straigių'

su tomis glandomis. O buvo gal
vojama, kad tų straigių jau ne
bėra, kad jos išnykusios. Tada 
to universiteto mokslininkai da
rė tyrimus ir palyginimus su iš
kasenomis anų straigių, kurias 
naudojo finikiečiai. Bandymas 
buvo daromas elektron spin re- 
sonance spectroskopy būdu. Ir 
tai, ką ji rado per kelias minu
tes, buvo įrodymu, jog anie vo
kiečių sintetiniai purpuro dažai 
yra lygiai tokie patys. O prof. 
Friedlaender turėjo panaudoti 
net 12,000 straigių, kad tą patį 
pasakytų. Prof. Bruin ir Hei- 
senken iš Bairuto, Libane, 
panaudojo tik 2 ar 3 straiges.

(Nukelta į 5 psl.)

Dovanos
TAUPYTOJAMS
Atsidarykite taupymo sąskai

tą su $100 ar daugiau, arba 
įneškite tokią pat sumą jei sąs
kaitą jau turite, ir gausite do
vanų — labai gražų, naudingą 
5 dalių stalo vietos setą. Gar
siosios International Silver Co. 
produktas; stainless steel. To
liau galite įsigyti daugiau setų 
lengvomis sąlygomis.

Dividendus Mokame 
KAS 90 DIENU

Vadinasi, gaunate sutaupų uždarbį keturis kartus 
j metus. Jeigu pinigai laikomi Investmehto sąskaitoj 
tai dividendus pasiunčiame jums paštu, automatiškai
Investmento sąskaitoj 
jūsų pinigai uždirba 4.5’ METUS

Pasiūlome platų pasirinkimą įvairios rūšies sąskai
tų. Pasirinkite tą kuri jums geriausiai patinkanti ir 
patogiausia. Pavyzdžiui, Bonus sąskaitoj galite uždirbti 
net 5*4%.

Pinigai 
šimtį pilnai

įnešti iki Sausio 15 dienos pelnys nuo- 
nuo Sausio pirmos.

KIEKVIENA SASKAITA
APDRAUSTA

Pinigai padėti St. Anthony Savings bendrovėj yra 
apsaugoti — kiekviena sąskaita yra federalinės val
džios įsteigtos F.S.L.I.C. apdrausta iki $10,000. Ge
resnės apsaugos niekur nerasite.

St. Anthony 
Savings

1447 S. 49th Court, Cicero 50, Illinois 
Tel. 656-6330 ir 242-4395

JOSEPH F. GRIBAUSKAS, vedėjas

ANGEI.ES


ATOMINIS MATAS 
ARCHEOLOGIJOJ

(Atkelta iš 4 pusi.)
Tai taip yra jautrus ir tobulas 
naujasis metodas.

šv. Tomas Akvinietis ir 
komputeris

Gali juokingai atrodyti svars
tymas, ką bendro turi teologija 
ir sudėtingas bei modernus grei
to skaičiavimo komputeris? Ta
čiau komputeris irgi atiduoda 
savo duoklę mokslui. Baigiamas 
didžiulis darbas iš šv. Tomo Ak
viniečio raštų, kuris apima apie 
13 milijonų žodžių. Tai bus įna
šas mokslininkams, kurie stu
dijuos tuos raštus, jo galvose
ną, ir kitų įtakas jo raštams. 
Apskaičiuota, kad senu metodu, 
rašant ranka, 50 mokslininkų 
turėtų dirbti apie 40 metų tai, 
ką komputeris padarys gana 
trumpu laiku. Tas darbas da
romas Italijoj. Jau yra surinkti 
visi žodžiai į Summa Teologica 
iš šv. Tomo Akviniečio raštų 

ir spausdinamos kortelės, ku
rios bus dedamos į komputerį.

Panašiai daroma ir studijuo
jant garsiuosius Negyvosios jū
ros papirusus.
Panašumas tarp “seniau” ir 

“dabar”
Gal iš šių kelių pavyzdžių bus 

lyg ir pasimokoma, kokia didelė 
vienybė ir panašumas žinių yra 
tarp seniau ir dabar. Tai yra 
tąsa teorijos nuo Universo pra
džios, gyvybės žemėje, jos evo
liucijos ir istorijos žmogaus, 
kol prieita prie atominės ener
gijos.

Bet tai, kas čia pasakyta, gal 
nėra j)iu taip nauja. Reikia pri
siminti, kad Romos poetas ir 
filosofas Lucretius (pirmam 
šimtmety prieš Kristų) galvo
jo, jog Universas susideda iš 
mažų atomų, amžinai judančių 
ir skriejančių. Dantė, kurio pa
vardė yra visuose un-tuose, ku

ris buvo garsiausias Italijos ra
šytojas, buvo taipgi lyg ir šių 
dienų mokslo mokinys. Jis savo 
Dieviškoj Komedijoj įjungė tie
siog šių dienų astronomines idė
jas. Leonardas da Vinci iš tik
rųjų buvo nepaprastas inžinie
rius. Be kitų mašinų, kurias jis 
sugalvojo, jis sugalvojo ir heli
kopterį. Buvo konstruktorius, 
anatomistas, biologas, o jo gar
sioji Mona Liza ir šių dienų me
ne turi magnetinę galią pa
traukti žmones. Goethe ne tik 
rašė gražią poeziją, sukūrė 
Faustą, bet buvo ir advokatas, 
geologas, teatro direktorius, po
litikas, ekonomistas ir meno 
kritikas. Mažose anatomijos ir 
augalų studijose apie žmogų ir 
beždžionžmogį, jis nusakė tai, 
kai ką Darvinas įrodinėjo tik 
po 60 metų.

Psichologiniai Freudo atradi
mai tikrai turėjo įtakos Salva- 
dor Dali’ui ir kitiems moder
niems dailininkams. Piet Mond- 
rian’o piešiniai tikrai bazuojasi

Jonas Andrašūnas Pajūris

matematika. Jo darbai padėjo 
ar turėjo įtakos ir kitiems pa
sukti tuo keliu. Net ir muzikos 
kompozitoriui Holst ir Stravins- 
ky kūrė savo muziką simboliu 
apie planetų judėjimą. Toks 
modernus garsas yra ir dalyje 
Miltono “Prarastojo rojaus”, 
kur Angelas Rafaelis kalba 

Adomui apie astronomijos ste
buklus.

Toliau dr. Seaborg sako, kad 
žmogus visais laikais žengė pir
myn. Kad ir šių dienų žmogus 
turi būti ne tik mokslininkas ir 
intelektualas, bet lygiai ir hu
manistas.

KEISTI REIŠKINIAI MĖNULYJE

Garsiojoj Lovvell observatori
joj, Arizonoj, jau kuris laikas, 
kaip astronomai atidžiai tyrinė
jo smulkiausias mėnulio pavir
šiaus detales su didžiuliu 24 in- 
čų refraktorium ir piešia tiks
lius jo žemėlapius JAV karo 
aviacijai. 1963 m. spalio 29 d. va 
kare prie šio darbo bedirbą ast
ronomai James A. Greenacre 
ir Edmard Barr stebėjo krate
rio Aristarchus rajoną. Netikė
tai pirmasis iš jų pastebėjo dvi 
rausvai oranžinės spalvos dė
mes. Antrasis stebėtojas, pa
žvelgęs per teleskopą, irgi pa
tvirtino tą patį. Po kokių pen
kių minučių stebėtojai pamatė 
trečią tokios pat spalvos dėmę 
ant paties Aristarchus kraterio 
briaunos iš vidaus pusės. Pir
moji dėmė buvo eliptinės for
mos, apie lVz mylios pločio ir 
apie 5 mylių ilgio. Kita buvo 
mažesnė ir apvali apie 1% my-1 

lios skersmens. Trečioji dėmė 
ant Aristarchus briaunos buvo 
irgi apie V/2 mylios pločio ir 
apie 11 mylių ilgio. Dėmės tru
ko 20 minučių ir vėliau visai 
išnyko.

Stebėtojams neužteko, deja, 
laiko foto kamerai paruošti, tad 
šis reiškinys taip ir liko nenu
fotografuotas. Tačiau dėmių 
pozicijos tiksliai nustatytos ir 
visas stebėjimas tinkamai už
fiksuotas. Astronomai pasiryžę 
dabar laikyti nuolat paruoštą 
foto kamerą, kad netikėti ir 
laikini mėnulio paviršiaus reiš
kiniai nepraeitų filmos nepa
čiupti.

Ir jau gautomis žiniomis lap
kričio 28 d. vėl pastebėtos ru- 
žavos dėmės ant Aristarchus 
kraterio briaunos. Jas stebėjo 
šį kartą keturi astronomai su 
tuo pačiu Lowell observatorijos 
teleskopu. A. R.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
Atsargiai ir pavyzdingai tvarkosi jau 40-ti metai. Nuo 1924 metų Chicago Savings laikosi sveikos investavimo politikos. 

Per 40 savo veiklos metų ji niekad nesustojo mokėjusi dividendus savo taupytojams. Šios bendrovės vadovybė 
ir šiandien tęsia tą pačią atsargią bet protingą santaupų administravimo politiką■

Dabar laikas pirkti arba statyti gyvenamus namus, 
kol kainos vėl nepradėjo kilti. Per paskutinius porą metų 
kainos žymiai sumažėjo, bet šis sumažėjimas yra tiktai 
laikinas, žinovai tvirtina, kad ateinančiais metais kainos 
ir vėl pakils. Jos gali būti dar aukštesnės, negu buvo prieš 
porą metų. Chicagos Savings bendrovė gali padėti Jums 
įsigyti naują, gerą ir puikų namą. Viršuje esančiame pa
veiksle matomą namą galite pirkti jau pastatytą arba pa
našų namą galite užsakyti pagal si.vo planus ir nurody
mus.

CHICAGO SAVINGS & LOAN BENDROVĖ, 43 mili
jonų dolerių finansinė įstaiga, namus perkantiems ar sta
tantiems žmonėms yra pilnai pasiruošusi duoti morgičių 
prieinamiausiomis sąlygomis, lengvais mėnesiniais išmokė
jimais. Susidomėjusius kviečiame atvykti į Amerikos Lie
tuvių sostinės centrą — Marąuette Parko apylinkę, į CIII- 
CAGO SAVINGS & LOAN BENDROVĘ ir susitarti dėl 
paskolos.

Paveiksle matome taupytojus darbo dienomis atvykusius į 
Chicago Savings įstaigą. Toki vaizdai įstaigoj matosi kas
dieną. Žmonės čia ateina įvairiausiais reikalais. Be paprasto 
taupymo Chicagos Savings bendrovė teikia taupytojams 
įvairiausius patarnavimus. Pas mus galima depozituoti 
gautus čekius, apmokėti būtiniausias sąskaitas, įsigyti 
pašto ženklų, taupyti vaikų mokslinimui, senatvei, Kalė
doms, vakacijoms ir kitiems tikslams. Tūkstančiai nau
dojasi šiais patarnavimais Kodėl nepabandot jais pasi
naudoti ir jūs.

Taupūs žmonės negema. Taupiais jie išauklėjami. Jeigu tėvai iš mažens vaikų nepratins bū
ti taupiais, tai jie visą gyvenimą bus išlaidus. Taupiems žmonėmis lengviau gyventi, negu iš- 
laidiems. Taupūs vaikai visuomet dėkingi tėvams už išmokymą ir įpratimą taupyti.

Didelio susidomėjimo kelia Chicago Savings patalpose esančios įvairios gabių rankų dary
tos statulėlės, manekenai ir dėžutės pinigams taupyti. Ypač jomis domisi vaikai ir jaunuoliai. 
Yra tėvų, kurie kelis kartus turėjo atvesti savo vaikučius, kad dar kartą parodytų didelę dau
gybę įvairiausių įdomybių. Tėvams apsimoka parodyti vaikučiams šias įdomybes, nes tik šito
kiu būdu jie susidomi ir patys įpranta taupyti. Užeikite patys į mūsų įstaigą ir atsiveskite 
savo vaikus. Nesigailėsite!

i

CMKūAv

ILLINOIS GRovehill 6-7575

%

6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36,

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

bendrovė per visus 39 savo gyvavimo metus visuomet yra 
išmokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir niekad 
nėra mokėjusi mažesnius, kaip 3% dividendus, tuo tarpu 
kai daugelis finansinių įstaigų yra mokėjusios tik 2% divi
dendus arba net mažesnius.

Štai nariams teikiamas mūsų pilnas patarnavimas:

R

KANDY HOURS
Monday ..,
Tuesday ..
Wednesday
Thursday
Friday ...
Saturday .... 9:00 A.M.-12:00 P.M.

12:00 P.M.-8:00 P.M. 
9:00 A.M.-4:00 P.M. 
Closed Ali Day 
9:00 A.M.-8:00 P.M. 
9:00 A.M.-8:00 P.M.

Anucipated llividend 
Investment 
Accounts

• Vocatlon Club
• Collaga Bonui Savlngi
• Kome Mortgaga Looni
• Hom« Improvamenf loane
• Chriilmoi Club
• Iniurod Family Savingi
• Nota r y Public Sarvica
• Ali typai of Iniurance
• Froo community roomi for your orgonlialloo 

maatingi
• Ca»h chacki and pay oll fomily bllli with our 

ipecial money ordor chocki. No lorvico chargt 
to mambari

• U. S. Poital Stamp M ach i no Strvio
• Sėli and rodeem U. S. Bondi
• Two largo froo parking loti
• Driva-ln Window
• Save-by-Mail Kits
• Travelori Checks
• Safo Dopoiit Boso!

*
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DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. sausio mėn. 25 d.

• Sukilimų paroda praplečia
ma. Paskelbtasis Lietuvių ame
rikiečių meno klubo ir Čiurlio
nio galerijos meno konkursas 
bei paroda 1863 ir 1941 metų 
sukilimams pavaizduoti praple
čiama ta prasme, kad dailės pa
rodoje, kuri bus Čiurlionio ga
lerijoje š. m. balandžio mėn. 4 
—12 dienomis, numatoma iš
statyti visų laikotarpių kūri
nius, vaizduojančius kovas už 
Lietuvos laisvę: Mindaugo, Vy
tauto Didžiojo laikotarpis, ypa
čiai 1918—1920 metų kovų už 
Lietuvos nepriklausomybę epi
zodai, trėmimas Sibiran, vokie
čių okupacija, pasitraukimas iš 
tėvynės, stovyklinis gyvenimas. 
Dailės paroda numatyta pra
plėsti dėl to, kad mūsų tapyto
jai, ypač grafikai, per pasta
ruosius 15 metų yra sukūrę aps
čiai darbų, vaizduojančių taipgi 
tremties meto gyvenimą.

Jau gauta visos eilės dailinin
kų pasižadėjimai, kad jie savo 
kūrinius atsiųs. Laukiama atsa
kymų iš Australijos, kur gyve
na bene 10 mūsų dailininkų. 
Pranešimai apie dalyvavimą 
konkurse ir parodoje turi būti 
gauti iki š. m. sausio 31 d., gi 
paveikslų foto nuotraukos, ku
rios bus panaudotos katalogui 
ir spaudai, turi būti atsiųs
tos iki kovo 25 d., o kūri
niai pristatyti iki š. m. kovo 31 
d. šiuo adresu: Čiurlionio gale
rija, 5620 S. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636, U.S.A.

• Pasibaigė antrasis Draugo 
poezijos konkursas, šiemeti
niam konkursui buvo prisiųsta 
12 rankraščių. Vertinimo komi
sija, posėdžiavusi sausio 19 New 
Yorke, iš jų išskyrė rinkinį ‘‘Si
dabrinės kamanos”, kuriam ir 
teko mecenatų Jono ir Eleono
ros Evans - Ivanauskų tūkstan
tinė. Voką, atžymėtą Skroblo 
slapyvardžiu, atplėšus, paaiškė
jo, kad laureatas yra Kazys 
Bradūnas. Draugo poezijos ir 
romano šiemetinių konkursų 
laimėtojams premijos bus įteik
tos ta proga Jaunimo Centre, 
Chicagoje, rengiamame literatū
ros vakare - akademijoje kovo 
mėn. 22 dieną.

• Religinio meno parodė. 
Amerikos L. R. K. Federacijos 
organizuojamos liet, dailininkų 
religinio meno parodos komite
tą sudaro centro valdybos na
riai: pirm. K. Kleiva, vicepirm. 
Ad. Stašys, direkt. inž. A. Ru
dis ir Chicagos apskrities val
dyba. Parodos globėjas yra kun. 
Edv. Abromaitis ir parodos vyk
dytojas inž. Mik. Ivanauskas.

Paroda bus atidaryta kovo 
7—15 dienomis šv. Kryžiaus 
parap. salėj, 4557 So. Wood 
Str., Chicagoje.

• Milašius išverstas į vokie
čių kalbą. Žymusis lietuvių kil
mės rašytojas, neseniai išvers
tas į vokiečių kalbą:

O. V. de Milosz: “Poesie”. 
Tekstai prancūzų ir vokiečių 
kalbomis. Išvertė ir įvadą pa
rašė Friedhelm Kemp. Išleido: 
Suhrkamp - Verlag Frankfurt. 
140 p., 11.80 DM.

Paskiri Milašiaus eilėraščiai

buvo išversti į vokiečių kalbą 
jau ir anksčiau. Įdomu, kad šis 
leidinys paruoštas dviem kal
bomis.

• Lietuvių literatūra knygų 
parodoj Indijoje. Publishers 
World šiais metais ruošia tarp
tautinę knygų parodą Bombay 
mieste, Indijoje, į kurią pakvie
tė ir Manyland Books dalyvau
ti su savo leidiniais. Tam tikslui 
leidykla jau pasiuntė šias kny
gas: Selected Lithuanian Short 
Stories, Lithuanian Quartet, 
The Ordeal of Assad Pasha 
(Šeiniaus), House Upon Sand 
(Gliaudos) ir Modern Stories 
from Many Lands. Kaip žino
me, šiai leidyklai vadovauja ra
šyt. Stepas Zobarskas.

• Lietuvis profesorius švei
carų meno akademijoje, šiomis 
dienomis Genevos Meno akade
mija pakvietė skulptūrai dėsty
ti lietuvį menininką G. Stanulį 
ir suteikė jam profesoriaus ti
tulą. Skulptorius Stanulis Švei
carijoje yra žinomas kaip vie
nas geriausių žinovų savo sri
tyje. Nežiūrint didelės šveicarų 
konkurencijos tais vietai užim
ti, akademijos senatas vis dėlto 
pakvietė lietuvį.

• Naujas scenos 
jaunimui. Danutė 
Biiidokienė parašė
jaunimui: Išleistuvės. Vaidini
mas, į kurį įpinta dainos, tau
tiniai šokiai, pritaikintas vyres
niesiems mokiniams ir pirmą 
kartą bus pastatytas Cicero 
Aukštesniosios lituanistikos mo
kyklos mokslo metų užbaigimo 
proga ateinantį pavasarį.

• Lietuviai muzikai mokomi
Maskvoje ir Leningrade. Pagal 
M. Dvarionaitės duomenis 
(“Lit. ir Menas”, nr. 48) Mask
voje ir Leningrade mokosi ne
mažas lietuvių — muzikų bū
rys. Pvz. Leningrado konserva
torijoje mokosi keturi busimie
ji simfoninio orkestro dirigen
tai — broliai Juozas ir Stasys 
Domarkai, J. Aleksa ir J. Pau
lavičius. Maskvoje konservato- 
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Donatas Buračas Gaisras žirgyne (medis, 36”x36”

riją yra baigęs Leopoldas Dig- 
rys —dabar jis dažnai pasiro
do su vargonų koncertais. Mask 
vos konservatorijoje mokosi 
obojistas Masilionis, dainininkė 
Almonaitytė (ji jau baigė kon
servatoriją )) smuikininkė Po- 
merancaitė ir pianistė A. Rad
vilaitė. Dar Maskvoje tobulina
si pianistas Aloyzas Končius ir 
pianistė Aldona Dvarionaitė 
(jie abu aspirantai). Iš kitų 
“maskviečių” M. Dvarionaitė 
dar paminėjo violončelistę Sil
viją Narūnaitę, smuikininkus: 
Stulgį, Dvarioną ir Vainiūnaitę.

• Nepilnos datos apie K. Do
nelaitį. Lietuvos spaudoje pa
skelbti (plg. “Kom. Tiesą”, nr. 
3) duomenys apie K. Donelai
čio kūrybą Lietuvoje ir svetur 
klaidina skaitytojus. Pirmasis 
L. Rėzos parengtas “Metų” lei
dimas išėjo 1818 m. Karaliau
čiuje. 1824 m. — L. Rėzos pa
rengtos K. Donelaičio pasakė
čios. 1829 m. L. Rėzos leidinys 
pakartotas S. Stanevičiaus. 
1865 m. A. Schleicher Petrapi
lyje paskelbė pilną “Metų” teks
tą, o 1869 m. naują leidimą Ka
raliaučiuje parūpino G. H. F. 
Ness'mann. Lietuvoje dabar 
praleista, kad "Metai” buvo pa
kartoti M. Jankaus Tilžėje 

COSMOS PARCELS EXPRESS C0RP.1
(Licensed by Vnesposyltorg USSR)

Labai patikima ir vadovaujanti firma Jungti
nėse Valstybėse, turinti daug patyrimo siunčiant 
dovanų siuntinius į visas USSR dalis. Tūkstančiai 
klijentų patenkinti. Visi siuntiniai apdrausti. Ga
vėjas nieko nemoka. Skyriai svarbesniuose mies
tuose. Visi mūsų skyriai turi sandėliuose pasirink
tinai aukštos kokybės prekių dovanoms žemomis 
kainomis. Dėl nemokamų informacijų ir kainoraščių 
susižinokite su bet kuriuo mūsų skyrium.

Jūs taip pat per mus galite užsakyti savo gimi
nėms ir draugams daiktus, gamintus Sovietų Sąjun
goje, kaip tai: automobilius, šaldytuvus, televizijos 
aparatus siuvamas mašinas ir t.t. Jūs čia apmokate 
pilną dovanos kainą. Pristatymas garantuotas.

Dėl pilnų informacijų rašykite ar skambinkite 
vyriausiai įstaigai —

45 West 45th Street, Room 1101 
New York 36, N. Y. 
Telefonas CI 5-7905

vaizdelis
Brasytė - 
vaidinimą

4>

nepaminėjimas — tai įžūli re
žiminė ‘‘nutylėjimo politika”. O 
bolševikmečio leidimai? Giria
masi tiražais, paskelbta, kad 
“Metai” su V. Jurkūno iliustra
cijomis buvo pasirodę 1956 m. 
Lietuvos skaitytojai dar nebu
vo painformuoti, kad 1946 m. 
išleistas rusiškas “Metų” verti
mas (D. Brodskio darbas) bu
vo visai nevykęs, nes vertėjas 
“vertė” visai nemokėdamas lie
tuvių kalbos.

SOKRATAS IR PLĖŠIKAI

Graikų garsusis filosofas Sok
ratas kartą keliavo su dideliu tur
tuoliu. Pakeliui gyventojai prane
šė jiems, kad toje apylinkėje kaž
kur bastosi plėšikai.

— Vargas man, jeigu jie pažins 
.mane! — sušuko turtuolis.

Sokratas atsidusęs tarė:
— Vargas man, jeigu jie neat

pažins manęs!!

(1891) ir A. Burbos ir A. Mi
luko JAV-se 1896—1897 m. Ne
pažymėta, kad “Metus” Vilniu
je dar 1909 m. buvo išleidęs J. 
Šlapelis. Nutylėta, kad 1894 m. 
naują ir be lietuviško teksto vo
kišką vertimą buvo paskelbęs 
L. Passarge.

Laisvos Lietuvos laikotarpis 
suniekintas, nurodžius, kad ne
išėjo nė vienas pilnas Donelai
čio raštų leidimas. Tuo tarpu 
Donelaičio raštus mokykloms 1 
buvo pritaikęs M. Biržiška, o 
1940 m. J. Ambrazevičius buvo 
parūpinęs naują kritišką ir su 
originaliniais rankraščiais “Me
tų” leidimą su dail. V. K. Jo
nyno iliustracijomis. To leidimo j

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. 

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

teikiame nemokamai 
RaštinS atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir Šeštadie

niais Lkl 3 vai. p. p.

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago 29, lllinois

Tel. PR 6-8998

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

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

VIrginia 7-7258-59

I

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdarą nuo 6:00 valandos ryto iki8:00 

valandos vakaro.

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

JADVYGA Ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
siu šukuotoju Vlado Andrijausko 
priežiūroje.

Artistic Beauty Salon 
2711 West 7lst Street 
Telef. HEmlock 6-1098

Čia pat galėsite pirkti aukštos rūšies 
kosmetikos priemones.

Vai. 9 iki 6 v. vak., kitu laiku susitarus.

Mulual Federal Bendrovės Rekordas

2202 W. CERMAK RD. 
Phone: VIrginia 7-7747

Mutual Federal Savings
Chorlfd ond Svp«rvii«d by Unltad Statai Govamaiai*

• CHICAGO 8, ILLINOIS 
John J. Kazanauskas, Pres.

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergyveno karus, ekonomines depresijas, panikas ir 
krizes, tačiau visiems savo taupytojams išmokėjom kiekvieną su
taupytą dolerj.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galima atsiųsti paštu, nes mes 
apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
Dabartinis mokamas dividendas 4į/2% visose taupymo sąskaitose.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

Kome of 
MODE R N 

photography

TOGRAFAS
ŽAVIOMS NUOTAKOMS

i

♦

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JCSŲ FIGŪRĄ, 1SMIERAS, 

PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
KOSTIUMAI • PALTAI 

FORMALUS RfRAI • UNIFORMOS

Amerikoje

•

Darbas atliekamas geriausiose 
"SIMPSON" Companijos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas — vietinių ir užsieninių 
medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI

JONAS H. AKŠYS
6645 S. WINCHESTER AVĖ. CHICAGO 36, ILL., TEL. 925-5179

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.

Kainos: Paltai nuo $80 iki... Kostiumai nuo $85 iki...

------ r--- --- ■ ' , =^|
NELAUKI!’, nes rytoj jau gali būti pervelu t

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

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY 

FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 
1NDUSTRIAE INSURANCE COMPANY

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

PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE CO. 

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

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

f

I

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 

visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele

vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

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

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rd St

Smdotr

POrtsmouth 7-8020

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

(Virš 40 metų Bridgeporte)
Vėliausio stiliaus batai visai šeimai 

3335 So, Halsted Street 
Chicago, lllinois

valandos ryto iki 6 valandos vakaroAtdara: kasdien nuo 9
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo V vai. ryto iki 9 vai vakaro.

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

STABDŽIŲ TAISYMAS 
IR NAUJŲ Į DĖ J I MAS

(COMPLETE BRRKE SERVICE)

KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS
(BODY & FENDER WORK)

Taip pat tepimas, dalių keitimas ir kiti smulkūs 
mechaniški pataisymai.

Nauja dirbtuvė bu moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu Ir sąži

ningu darbu.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 VVest 59th Street Chicago 29, lllinois

GRovehill 6-7777

‘ ir b

__ /V
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NAUJI LEIDINIAI
• Kun. dr. Tomas Žiūraitis, 

DER MENSCHEN ALS PER
SO ENIJCHK EIT UND PROB- 
LEM, atspaudas iš specialaus 
leidinio, skirto pagerbti Ildefon
są Betschart, Muenchenas 1963 
m., 21 psl. Autorius sprendžia 
žmogaus asmenybės problemą 
integraliosios kultūrinės tikro
vės šviesoje.

Šią problemą nagrinėdamas, 
autorius peržvelgia ankstybes- 
nes ir naująsias sroves, pvz. eg
zistencializmą, panaudoja nau
jausią literatūrą, pvz. raštus 
Berdiajevo, Auerio, Maritaino, 
Guardini, Marcei, gretindamas 
jų mintis su tradicine Šv. To
mo filosofija. Įtraukia ir lietu
vių autorių mintis, kaip prof. 
J. Šalkauskio, dr. A. Maceinos, 
dr. A. Paplausko - Ramūno. Ra
šo preciziškai ir suglaustai.

(J.Pr.)
• Kun. dr. donas Bičiūnas, 

DOCTRINA ECCLESIOLOGI- 
CA S. ROBERTI CARD. BEL- 
LARMINI CHM 1LLA JOANIS 
CARD. DE TURRECREMATA 
COMPARATA, Roma 1963, Of- 
ficium Libri Catholici leidinys, 
70 psl.

Visuotinam Bažnyčios suva
žiavimui svarstant Bažnyčios 
esmės klausimus, darosi aktuali 
ši mūsų lietuvio lotynų kalba 
parašytoji studija, kurioje lygi
nama didžiojo teologo kard. R. 
Belarmino (1542—1621) Bažny
čios samprata su kard. J. de 
Turrecrematos,. kitaip žinomo 
Torųuemados (gyvenusio Ispa
nijoje 1388—1468). Autorius 
praveda palyginamąsias parale
les abiejų tų teologų tekstų 
Bažnyčios esmės klausimais ir 
plačiau nagrinėja jų pažiūras Į 
Bažnyčios prigimtį, narius, žy
mes, savybes, mistinio kūno są
voką, Bažnyčios hierarchiją, 
monarchinę Bažnyčios santvar
ką, popiežiaus primatą, popie
žiaus galią dvasiniuose dalykuo

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMENIENE

Įspūdingas Kardinolas

Kažkas Hollywoode paklausė 
Otto Preminger, pasiruošusio 
parodyti savo naujausią filmą 
“The Cardinal”, ar kartais ka
talikai neprotestuos prieš jo pa
statymą. Atsakė Preminger: 
“Aš buvau ypatingai atsargus. 
Turėjau pasaulietį kataliką pa
tarėju nuo filmo pradžios ligi 
pabaigos. Tačiau atsiminkite 
tai, kad sukau tik filmą, o ne 
dokumentą, ne paskaitą apie ka
talikų teologiją”.

Filmo pasaulinė premjera 
įvyko gruodžio 11 d. Bostone. 
Joje kardinolas Richard Cu- 
shing, Bostono R. katalikų ar
kivyskupas, susirinkusiai 1,500 
asm. publikai Saxon teatre re
komendavo filmą, kaip išskirti
ną bei pamatytiną visiems. Jis 
taipgi pastebėjo, kad filmas pa
statytas pagal Henry Morton 
Robinson romaną “The Cardi
nal”, ir todėl jo kai kurios sce
nos yra daugiau literatūrinės, 
nebūtinai imtos iš gyvenimo tik
rovės.

“The Cardinal” yra drama 
apie vieną jauną amerikietį ku
nigą iš Bostono ir jo nueitą ke
lią savo pašaukime, pasiekiant 
aukštojo pripažinimo — išrinki
mo į kardinolų kolegiją. Taipgi 
paliečiamas socialinis bei politi
nis gyvenimas 1920 m. ir 1930- 
tais metais.

Filmuojant, gamintojas - re
žisierius Otto Preminger susi
laukė nuoširdžiausio kooperavi- 
mo Vatikane, nežiūrint kai ku
rių nuostabą keliančių kontro
versinių vietų filmo tekste, pa
liečiant kai kuriuos katalikų ti
kėjimo aspektus. Filmas buvo 
sukamas Romoje, Vienoje ir 
Bostone, Naujojoj Anglijoj.

Tom Tryon, turįs titulinę ro
lę, reikalavusią iš jo “pasenti 
23 metais”, buvo parinktas pa
ties Premingerio, nors Columbi- 
jos studijos vadovai buvo tam

se, mokymo neklaidingumą, ju
risdikcijos kilmę, popiežiaus ga
lią laikinuosiuose dalykuose; 
pagaliau palygina abiejų autori
tetų pažiūras į visuotinius Baž
nyčios susirinkimus. Panaudo
jami gausūs šaltiniai ir plati 
ankstybesnioji ir naujoji litera
tūra. (J. Pr.)

• AIDAI, 1963 m. gruodžio 
mėu. Nr. 10. Šis baigiamasis 
vėl vienerių metų žurnalo komp
lekto sąsiuvinis pradedamas 
Antano Maceinos straipsniu 
“Kultūros prasmė krikščionybė
je", keliančiu visą eilę kampuo
tai aktualių problemų. M. Bra- 
kas kruopščiai atskiru straips
niu aptaria anglų kalba išėju
sią didelės reikšmės kolektyvi
nę knygą “Government, Law 
and Courts in the Soviet Union 
and Eastem Europe”. General 
Editors Vladimir Gsovski and 
Kazimierz Grzybowski. Vol. 1—
2. Atlantic Books New York, 
Frederick A. Praeger 1959. 
XXXII, XV, 2067 p. Vincas Ma
ciūnas tęsia studiją “Pluoštas 
dokumentų apie Antaną Straz
dą". Numerio grožinė literatū
ra — pora V. Šlaito eilėraščių 
ir K. Bareno novelė. Apžvalgi- 

, nėję dalyje B. Ciplijauskaitė ra
šo apie vokiečių romanistą Alf
redą Andersch, Titas Alga re
cenzuoja premijuotąjį A. Mac
kaus poezijos rinkinį, Domas 
Jasaitis aptaria A. Tūlio kūry
bą, Pr. Pauliukonis rašo apie 
kan. A. Steponaičio atsiminimus 
ir J. Audėnas prisimena VLIKO 
dvidešimtį. Numeris iliustruotas 
lietuvių liaudies skulptūrų nuo
traukomis.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
ATEITIS, 1963 m., gruodžio 

mėn. Nr. 10.
LUX C1IR1STI, 1963 m. gruo

džio mėn. Nr. 4 (48).
ŠALTINIS, 1963 m., gruodžio 

mėn. Nr. 6 ) 13).

priešingi. Savaime aišku, jie no
rėjo “didesnio vardo" žvaigž
dės. Daugelis žvaigždžių preten
davo tokiai reikšmingai rolei, 
pusė tuzino, jų buvo išmėginti, 
bet Tryon laimėjo. Ir žiūrovai 
sutiks, kad Preminger parodė 
tuo puikiausią nuojautą. Tom 
Tryon labai tinkamas kunigo 
Fermoyle rolėje, vietomis nepa
prastai spalvingas, rimtas ir už
sigrūdinęs jaunas vyras.

Pirmos rūšies aktorėmis pa
sirodė Carol Lynley ir Romy 
Schneider rolėse, reikalaujan
čiose ne eilinio vaidybinio lanks
tumo.

Kitose rolėse vaidina žinomie
ji: John Saxon, John Huston, 
Burgess Meredith, Raf Vallone, 
Tullio Carminati, Bill Hayes, 
Ossie Davis ir kt.

Visas filmas turi didingų mo
mentų, bet yra nemaža ir gan 
stambių kristelėjimų.

Pastatymas yra taip didin
gas, kad jo pagaminimui, tik
riausiai, buvo išleista keletas 
milijonų. Tačiau Preminger lai
ko tai paslaptyje, nes “girtis, 
kiek milijonų kainavo filmas", 
jis laiko labai “menku skoniu”. 
Jis galėtų pasigirti net stebėti
nai trumpu laikotarpiu, per ku
rį buvo susuktas filmas. Toks 
kolosalinis filmas, atrodytų, tu
rėjo būti sukamas metus ar net 
dvejus, jis buvo užbaigtas per 
70 dienų, net 5 dienom anks
čiau, kaip buvo užsibrėžta.

Chicagoje pradėtas rodyti Ka
lėdų švenčių dienomis, eina dar 
ir dabar miesto centre. Patarti
nas pradėti žiūrėti nuo pat pra
džios, nes, anot paties Premin
ger, “jei pačioje pradžioje bus 
pavėluota 15 min., jau bus ne
suprantama. apie ką eina reika
las". Filmas tęsiasi beveik tre
jetą valandų be jokios pertrau
kos. Tik suaugusiems.

K. Zoromskis ' Žvejų laivai

DAIL. K. ZOROMSKIS VISOS AMERIKOS 
TAPYBOS IR SKULPTŪROS 159-toje 

PARODOJE
Tokiu vardu paroda buvo ati-i vo darbų pavyzdžius iki spalio

daryta š. m. sausio 15 Philadel- 
phijoje, The Pennsylvania Aca
demy of the Fine Arts. Šios 
institucijos parodos skaitomos 
labai aukšto lygio Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Akademi
jos patalpos yra Philadelphijoš 
miesto centre, Broad and Cher- 
ry gatvių kampe.

Šios (59-tosios) parodos or
ganizavimas buvo pradėtas 
1963 m. rugsėjo mėnesį. Ma
žiau žinomi dailininkai buvo 
spaudoje kviečiami prisiųsti sa- 

LIETUVIŲ PREKYBOJE T E R R A 
3237 West 63rd St., Chicago 29, III., tel. 434-4660 
Gintaras, puošmena ir brangenybės, lietuviškos knygos ir muzi
kos plokštelės, kristalas, Btalo sidabras, japonų i» bavarų por- 
celano servyzai, meniškieji odos dirbiniai ir d. kt.

JUSTIN MACKIEWICH, 
Valdybos Pirmininkas

Cliartered and Supervised by the U. S. <»<>vernnicnt

CHICAGO

PAVASARIUI ateinant 
LAIKAS svarstyti

JŪSŲ nuosavybės klausimus
Čia jums pagalbon gali ateiti

Standard Federal
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

Jau nėra per anksti pradėti dairytis dėl jums tinkamo namo ar planuoti 
taisymą jūsų turimo namo.

Paskolos namams įsigyti gali būti duodamos iki 90% nuo namo vertės 
išsimokėtinai iki 30 metų.

Paskolos duodamos iš žemiausio galimo procento.

M O R GI C IN Z S PASKOLOS jums laisvai leidžia:
— Papildomai skolintis bet kuriems jūsų svarbiems reikalams, 

skolos sumą vėl pakeliant iki originalūs jūsų pirmo morgičiaus 
sumos.

— Daryti papildomuB mokėjimus pirmyn.
NAMAMS TAISYTI paskolos gali būti duodamos iki 5 metų 

išsimokėjimui ir be jokių jums papildomų skolinimosi išlaidų.

Teiraukitės asmeniškai arba telefonu Vlrginia 7-1141.

JUSTIN MACKIEWICH Jr., 
Prezidentas

9

4192 ARCHER AVĖ.

INSURID

11 d. 2inomus dailininkus jury 
komisija parodon surinko per 
tų dailininkų studijas ir per jų 
galerijas. Ieškant tapinių, buvo 
padaryti 64 vizitai meno galeri
joms ir žinomų dailininkų stu
dijoms, pasiųsti 186 paragini
mai ; atrenkant skulptūras, rei
kėjo 28 vizitų ir 105 paragini
mų.

Spalio mėn. 1 d. pradinė ju
ry komisija jau turėjo 4.761 
tapybos ir 2,452 skulptūros pa
vyzdžius. Taigi daugiau kaip 

septynis tūkstančius darbų iš 
mažiau žinomų dailininkų. Iš to 
skaičiaus buvo atrinkta 316 ta
pybos ir 130 skulptūros darbų 

| svarstyti lemiamai parodos ju- 
ry komisijai. (Į tą skaičių ne
įeina kviestieji.)

Gruodžio 19 d. 1963 m. pa
rodos jury komisija rado tin
kamais šiai parodai 52 tapybos 
ir 41 skulptūros darbus. Į šį 
52 skaičių pateko ir mūsų dail.
K. Žoromskis.

Su šiuo laimėjimu dail. K. 
Zoromskis yra pirmasis lietuvis 
tapytojas, patekęs į šio vardo 
parodą per visą 159 Pennsyl- 
vania Academy parodų istoriją.

159-toje parodoje dalyvauja 
iš viso 285 dailininkai su 285 
darbais: tik po vieną darbą 
kiekvienas. Tame skaičiuje 192 
kviesti.

Iš pačių didžiųjų parodoje da
lyvauja: Jacųues Lipchitz, Ben- 
Shahn, Stuart Davis, Joan Mit-

• ŠTAI N LES S

• ALUMINUM

NYLON-V1NYL

RAUDONMED.

PUŠŲ

SPALVOTO

Nemok.

GARANTUOTI 
VISI DARBAI

14 metų puikios
darbuotiem

apkaituivimas tel.:

CL 4-4600
A-l MODERNHOME
4516 S. Washtenaw Avė.

DARBO VALANDOS: 
Pirmad. 
Antrad. 
Trečiadien. 
Ketvirtad. 
Penktad. 
Šeštad.

9 iki 8 vai. vak. 
9 iki 4 vai. vak. 
— nedirbama.

iki 8 vai. vak. 
iki 4 vai. vak. 
iki 12 vai.

DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. sausio mėn. 25 d. T

chell, Pousette - Drart, de Koo- 
ning, Will Barnet, Theodore Ro- 
szak, Sam Francis, Jams Bro- 
oks, Marca - Relli, Diebenkorn, 
Grace Hartigan, Helen Fran- 
kenthaler ir d. k.

Paroda tęsis iki kovo 1 d. 
1964. Dail. K. 2oromskio pa
veikslas kataloguotas 210 nu
meriu. a. k.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 
Tel. Elton tie r 6-1832

•L F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME 11 l-U

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 VVest 71st St. Telef. GRovehilI 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

ANTANAS M. PRILUPS
3807 LITUANTCA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1011

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. UTUANŽCA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—Ų 39

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ Tel. LAfayette 8-3572

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėles dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834
2443 VVEST 63rd STREET

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklanw Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Skaitykite ir platinkite dicnr. Draugą.
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Redaguoja St. SemSnienfi, 3321 S. Halsted St., Chicago 8, III., Tel. CL 4-5665

I JULIJOS SVABAITES
VYNUOGĖS IR KAKTUSAI

IZA MOTEKAITIENR Chicago, III.

rr

skambumo ir visu svoriu pa
linksta į kitą menų seserį — ta
pybą. Jų eilėraščiai — tai ta
pyba žodžiais — realistinė, abst
raktinė — kokia tik benorėtum,

Nauja vadovybė mylinčioms 
širdimsV«

Vargo pagimdyta, ašarų išauginta draugija

Sausio 17-tą dieną, 8 vai. 
vak., Jaunimo Centre įvyko me
tinis Lietuvos Dukterų dr-jos 
susirinkimas. Pirmininkė Bronė 
Dikinienė paprašė kun. dr. F. 
Gurecką pradėti susirinkimą in- 
vokacija.

“Duok Dieve, kad ašaros, ku
rias nušluostome, būtų vargo 
ašaros ir kurias išspaudžiame 
— būtų džiaugsmo”, buvo trum- 

•pi, bet reikšmingi draugijos 
steigėjo žodžiai.

Susirinkimą pravesti buvo pa
kviesta Stasė Semėnienė, o sek
retoriauti K. Leonaitienė.

“Prieš trejus metus gausioje 
lietuviškų organizacijų šeimoje 
gimė mažytė, silpnutė ir tary
tum niekam nereikalinga duk
relė — Lietuvos Dukterų drau
gija", pasakė pirmininkaujanti 
St. Semėnienė savo įvadiniame 
žodyje.

Pirmieji draugijos veiklos 
skatintojai buvo Lietuvos kon
sulatas Chicagoje ir vysk. V. 
Brizgys. šiandien į ją kreipia
masi su tiek daug prašymų, rei
kalų ir pasiū ymų, kad nebeįma
noma visko įvykdyti. Lietuvos 
Dukterų draugija tapo gerai 
žinoma ir gerbiama lietuvių vi
suomenėje organizacija.

Į susirinkimą atsilankė ne 
vien tik gausus narių skaičius, 
bet taipgi ir aštuonios viešnios. 
Susirinkimo pirmininkei papra
šius jų atsistoti, susirinkusios 
narės pasveikino viešnias nuo
širdžiu plojimu. Visos viešnios 
iš susirinkimo išėjo narėmis. 
Tai yra nepaprastai džiuginan
tis reiškinys, kad narių eilės di
dėja.

Bronė Dikinienė savo meti
niame pranešime trumpai sumi
nėjo atliktus darbus bei sušelp
tus asmenis. Br. Dikinienė, iš 
trejų dr-jos gyvavimo metų, pir
mininkavo pirmaisiais ir trečiai
siais metais. Ji tą užgimusį kū
dikį suvystė ir pastatė ant ko
jų. Pirmininkė pastebėjo, kad 
tik šiemet draugija parodė sa
vo tikrąjį veidą. Pirmaisiais me
tais draugija buvo silpna ir ne
žinoma, ir veiklai kelią rodė tik 
širdis. Tačiau, kuomet širdis 
lyg žibintas apšviečia taką, pa
aiškėja daug dalykų, kurie ki
tu atveju pasilieka gyvenime 
nepastebėti.

Kun. dr. F. Gureckas papil
dė pirmininkės pranešimą, pa
brėždamas, kad 1963 metai bu
vo ne tiek gausūs susirinkimais 
bei posėdžiais, bet buvo ypatin
gai derlingi savo gražiais šal
pos darbais. Šalpos įsibėgėjimas 
yra didelis ir stiprus.

Draugijos garbės pirmininkė 
Juzė Daužvardienė prilygino 
Lietuvos , Dukterų draugijos 
veiklą prie Šv. Rašto stebuklo, 
pagal kurį penkiais kepalėliais 
duonos buvo pavalgydintos al
kanos minios. Draugija, turėda
ma labai ribotas pajamas, iš 
savo kuklaus iždo remia jau ga
na didelį skaičių į vargą pate
kusių lietuvių.

Irena Railienė, kuri nuo pat 
draugijos įsikūrimo pavyzdingai 
veda iždą, padarė finansinį pra
nešimą. Revizijos komisijos ak
tą, perskaitė Antanina Norkie
nė, Ona Daukšienė pateikė lote
rijos apyskaitą, padėkodama 
narėms už nuoširdų bendradar
biavimą, platinant bilietus.

Į 1964 metų valdybą buvo iš
rinktos; dr. Alina Domanskie-

nė, Elena Kučiūnienė, Irena 
Railienė, Emilija Kielienė, Sta
sė Stočkutė, Brigita Perry ir 
Antanina Vepštienė.

Dr. Alina Domanskienė 1962 
metais buvo draugijos vicepir
mininkė, o dabar naujoji pirmi
ninkė. Ji pasižymi ryžtingumu 
bei darbštumu ir tikimasi, kad 
jos rankose draugijos veikla 
gražiai klestės.

Bronė Dikinienė pasveikino 
naują valdybą ir padėkojo pra
eitų metų valdybos narėms už 
bendradarbiavinią.

Susirinkimas buvo užbaig
tas draugišku pasišnekučiavimu 
prie kavutės, punčo ir skanumy
nų, kuriuos paruošė Sofija To- 
liušienė.

Ne vienam kultūrinių paren
gimų lankytojui ši poetė pažįs
tama iš gražiai paskaitytų turi
ningų eilėraščių, ir todėl su di
deliu džiaugsmu pasitinkama 
jos 75 poezijos kūrinių pluoš-, bet laisva, niekieno nevaržoma, 
tas, išleistas atskira knyga “Vy
nuogės ir kaktusai”. Joje auto
rė užsirekomenduoja ne kaip 
saldi debiutante, bet brandi, au
tentiška kūrybinėmis mintimis, 
savo gyvenimo “vynuogėmis ir 
kaktusais”.

kaip dailininko, išskyrus forma
tą. Todėl kompozitoriai tokioj 
situacijoj gal pasiges tradicinės 
poezijos, o dailininkas — pa
skaitęs modernišką eilėraštį — 
galės tiesiai jį išreikšti dažais.

Julija Švabaitė

JULIJA ŠVABAITĖ

ir
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Skambumas ir tapyba
Poezijos turinys paskirstytas 

į keturias temas: Tu esi gera
sis mano draugas, Motinų laiš
kai, Australija, Australija 
Tėvo kapas.

Jei ankstyvesnioji poezija 
moningai ar nesąmoningai
vo šaknimis siejosi su dailiąja 
liaudies kūryba ir žymėdavosi 
skambumu su daugiau ar ma
žiau kenčiančia logiškąja min
ties tėkme, tai visuomet tokia 
poezija buvo arčiausia muzikos, 
ir todėl pasaulyje yra tiek kom
pozitorių, kurie buvo įkvėpti po
ezijos kūrybinės garsų ugnies 
ir valkstė poemas į muzikos rū
bus. Gi dabartiniai poetai, ieš
kodami naujumo ir minties lais
vės, ima nusigrįžti nuo žodinio

AtsisveikinimasJanina Marles

1$ MOTERŲ PASAULIO
* Lietuvių Dukterų dr-jos 

metiniame visuotiniame susirin
kime sausio 17 d. naujai išrink
ta valdyba pasiskirstė pareigo
mis sekančiai: pirmininkė — dr. 
Alina Domanskienė, vicepirm.
— Elena Kučiūnienė, sekretorės 
(archyvo ir korespondencijos)
— Kielienė ir Stasė Stočkutė, 
ižd. — Irena Railienė, narės — 
Brigita Perry ir Antanina Vepš-

l tienė. Revizijos komisija: Anta- 
' nina Norkienė, Antanina Urbu- 
tienė ir Nijolė Vengrienė.

* Antanina Dambrauskaitė - 
Rodgers, buv. Lietuvos operos 
solistė, buvo pasveikinta Kalė
dų švenčių proga Lietuvos Duk
terų dr-jos, pasiunčiant jai ir 
piniginę dovaną. Ji padėkojo ir 
atsakė jaudinančiai jautriu laiš
ku. Daugelis josios draugų bei 
pažįstamų kreipėsi į minėtą dr- 
ją, prašydami sol. A. Damb-

AR TU ATLEIDI MAN...

eiliuo- 
ryšku 
Auto- 
žodžio

rauskaitės adreso, kuris yra se
kantis: Mrs. A. Rodgers, New 
Convolescent Center, 126 N. E. 
12 Street, Miami 32, Florida.

* L. D. K. Birutės dr-jos Chi- 
cagos skyrius drauge su ramo- 
vėnais sėkmingai suruošęs N. 
Metų sutikimą, dalį pelno $100 
paskyrė Sibiro fondui ir tuojau 
ruošia išsiųsti siuntinį į Lietu
vą vienai iš Sibiro sugrįžusiai 
kariškio šeimai. Taip pat pa
skyrė auką Lietuvių parodai N. 
Yorke ir ruošia siuntinių Puns
ko lietuviams.

Draugijos Los Angeles sky
rius atsiuntė $100 Lietuvių fon
dui, tuo papildydamas draugi
jos įnašą iki $500. Valdyba lau
kia ir iš 
panašių 
galėtume 
tantinę.

Liaudiškumas ir psalmiškumas
Čia rašančiai drįstant skirti 

didelę dalį švabaitės eilėraščių 
į žodinės tapybos puikius pa
veikslus, tenka pastebėti, kad 
autorės poezijos šaknys dar ne
atskilusios nuo gyvybinių poe
zijos versmių — liaudies 
tos kūrybos. Ypač tai 
Motinų laiškų skyriuje, 
rėš pamėgtoje tapybinio
ir liaudies motyvų sintezėje — 
yra pasigėrėtinai žavingų pos
mų, šaukiančių net kompozito
rių dėmesio! Gi pirmojo poezi
jos skyriaus — Tu esi gerasis 
mano draugas — kur autorė 
dažniausiai kalbasi su savo Kū
rėju Viešpačiu — jos poezijos 
šaknis jauti senovės religinių 
psalmių epochos gelmėje — at
vestas į mūsų dienas — kone 
ta pačia anų laikų maldų for
ma. Pvz. eilėraščiuose Papras
tųjų kalba ir Neūžaugos malda 
autorė sako: “...Viešpatie... aš 
kalbėsiu Tau savo gyvenimu ir 
kasdienybės trapumu, / Nes lei
dai mane vienišą ir skaudžią, / 
Kaip žemės gilumą... / Čia aš 
šaukiu Tave sielos balsu, / Nes 
mano gerklė sausa ir liežuvis / 
Neištaria žodžio”. Psalminiu 
surrealizmu skamba Epitafinio 
triptiko antras humeris: “...Pik- 
tažodžiavimų virtinėj, / Puoli
mo valandoje / Aš sp:oviau į 
Tavo veidą, / Kad galėčiau Ta
ve pasiekti, / Būti arčiau... / 
Nes man davei kūną — nuodė
mę / Ir sielos tamsią bedugnę; 
/ Tad priimk mane tokį, / Koks 
iš tikrųjų esu...” Gi perskaičius 
ark. dr. J. Skvirecko išleistą 
1949 m. Psalmyną (vertimą), 
randi nuostabų religinių psal
mių kūrėjų idėjinį, forminį bei 
išraiškinį artumą. Anaiptol, čia 
nėra metamas šešėlis poetės 
šios rūšies eilėraščiams — tai 
tik norėta paryškinti poetiškų 
sielų kreipimąsi į Viešpatį, be
veik per visus amžius, sutinkan
čius psalmėse.

Tačiau ir šių temų kūrinėliai 
Švabaitės kūryboje yra vien jos, 
saviti, perleisti per jos kūrybi
nę prizmę: “Jei prikelsi, per
plėštą rūbą / Susiūk. Sulaužy
tom rankom / Mes nešim žva
kes. / Bus liūdna ir graudi mū
sų procesija / Į Tave”. Pana
šus psalmiškas poetės santykia
vimas su Viešpačiu, išreikštas 
trumpo, kieto žodžio vaizdu, 
yra tikra naujenybė moteriškos 
kūrėjos poezijoj. Jis, atrodo, 
įkvėptas tremtinio nedalios ir 
todėl ypač artimas tai išgyve
nančių širdims.

Akmenio dulkę suspaudžiau delne — 
Suskaudo jautrūs pirštai.
šiltoje dulkėje radau aš tave, 
Mylinčią tėvo širdį...

Ar tu matai įmanė, tėve?
Ar tu atleidi man.

Ant tavo veido akmenio
Apsivyniosiu
Tamsiom samanom,
Lauko rožėm, vijokliais,
Šimtametėm alyvom...

Ar tu atleisi iman?
Ar tu atleidai man...

vo kasų linai... Šiltas pieno laše
lis / Kaip ašarėlė / Veideliu 
krinta... / Pirmą kūdikio šyps
nį / Atidaviau pasauliui / — 
Naują pavasario žiedą / Supa 
vėjas pietų. / Jo kojeles mažą
sias / Glosto pievų takai, / Krin 
ta žemėn blizgėdami / Vyturėlių 
sparnai...” Panašūs posmai, tar
si išdaiginti iš liaudies dainų 
kraujo ir paruošti kompozito
riaus, plunksnai prašosi melodi
nio rūbo, kad būtų ne vien dek
lamuojami, bet ir dainuojami!

Neabejotinai, kiekviena jaut
ri tkirajai poezijai širdis ras 
šiame skyrelyje apsčiai nepo
zuotos, neišrastos ir neatrastos, 
bet tikros poezijos. Panašiai 
nuoširdžiai, bet jau daugiau ori
ginaliai egzotiškai “žodiniais da
žais” piešia autorė Australiją 
eilėraščiu ciklu, kur žodinę mu
ziką persveria realistinė žodinė 
tapyba; ...“Tarp išdžiūvusių pal-

kitų draugijos skyrių 
siuntų, kad greičiau 
baigti pažadėtą tūks-

Rūkančios moterys gimdo mažus kūdikius ir per ansti
Prof. dr. Paul B. Undenvood, 

Jr., iš Charleston, S. C., meti
niame šio krašto ginekologų bei 
akušerių susirinkime VVashing- 
tone, D. C., paskelbė savo tyri
mų rezultatus, būtent: juo mo
teris daugiau rūko, juo josios 
kūdikiai gimsta mažesni ir per 
anksti. Profesorius stebėjo 4,- 
440 moterų, atstovaujančių 16,- 
000 gimdymų tarp 1960 ir 1962 
metų. Tos moterys buvo pa
skirstytos į dvi grupes: rūkan
čių ir nerūkančių. Rūkančios 
moterys buvo suskirstytos gru
pėmis pagal surūkomų cigare-

čių kiekį — pusė dėžutės, visa 
dėžutė ir daugiau kaip dėžutė 
per parą.

Prof. dr. Undenvood pasakė, 
jog jo studijos parodė, kad ne
rūkančios moterys gimdo sun
kesnius kūdikius negu surūkan
čios pakelį (20) cigarečių per 
parą. Dar mažesni vaikai gims
ta toms moterims, kurios su
rūko per parą daugiau negu 
pakelį cigarečių. “Ši statistika 
rodo, kad rūkymas nėštumo 
metu tikrai mažina naujagimio 
kūdikio svorį”, pareiškė Under- 
wood, bet pridūrė, jog galimas

šiltieji motinų laiškai ir 
realioji Australija

Kaip minėjau, Motinų laiškai 
— bene šilčiausi ir nuoširdžiau
si autorės eilėraščiai: skambūs, 
esenciškai jausmingi, vaizdin
gi: ...“Dreba pievų bitelė / Sa
vo auksinio guolio / Nebradus 
išrautoj gėlėj... / Kraitinėj skry
nioj / Girgžda auksiniai / Ta-

daiktas, jog ir kiti, ypač maiti
nimosi faktoriai, vaidina svar
bią rolę.

Be to, jis pasakė, jog per 
ankstyvų gimdymų skaičius di
dėja, kai nėščios moterys rūko. 
"Per ankstyvų gimdymų skai
čius yra tiesiai proporcingas per 
parą surūkomų cigarečių kie
kiui”, pasakė dr. P. Undenvood.

J. Gs. Pėdos žiemos vienumoje

DABAR TIK SUPRANTU
Dabar tik suprantu, kodėl nesidžiaugei, 
Nedainavai mums niekada,
Parugėmis vedžiodamas,
Ant stiprių rankų nešdamas, 
Nepakėlei galvos...
Tau kojas grumstai pamuše,
Kraują tavo akių
Į šaltinius išliejo,
Kad tik sugrįžtų -
Upės vaga...

Aš BĖGAU PASKUI
TAVE
Aš girdėjau tavo giedojimą —
Juodą paukštį liūdnam vakare, 
Ir aš bėgau paskui tave, 
Garsiai raudodama...
Perskrodė medžių širdis
Mano vaikiškas riksmas.
Ak, jau niekada, niekada, tėve, 
Aš tavęs nepaliksiu!

ARIMUOS
Nuleidę galvas ilsisi arkliai,
O aš supuos ant jauno tėvo kelių:
Jau pusryčiai, tėveli,
Dar pailsėk,
Dar pasėdėk!!!
Saulelė glosto lygumas,
Garuoja tamsios vagos, 
šarmoja tėvo antakiai.
Sūrus nukrinta lašas
Ant mano šilto delno...
Kokios stiprios tavo rankos, 
Platūs, dideli pirštai!
Mano, va, koki delnai,
O tavieji kaip kalnas!..

(Iš knygos “Vynuogės ir kaktusai)

mių pirštų / Eukaliptai pilkais 
dantimis Į Mane, kaip vyšnią 
nudraskė...” Australija, Austra
lija / Nuovargio valandoj Pa
ties Dievo sukurta / Aštuntoj 
dienoje, Aštuntoje nakty...” Po- 

! etė ryškiai, įdomiai piešia ją, 
kaip raudonos žemės, gumos 
medžių, kaitros, sausros, dul
kių, geltonų gyvių ir juodų 
paukščių, dūstančių su poete, 
košmarą. Vaizdai realiai ryš
kūs .koncentruoti ir nešantys 
vien mirties grėsmę: “...Nuo 
troškulio tavęs čia niekas neiš
gelbės... / Tik vėjas pakels ta
ve / Kaip dulkę / Ir neš / Pa
virtus} beveik sapnu / Viršum 
bedugnių...” Tokioj aplinkoj po
etė skundžias: “...Tik aš viena 
palikau, / Tik viena, išsilgus / 
Berželio skaudžių šakų / Sulos 
— ašarų upės...” (Aiškiai, vi
siems suprantama, savo gimtos 
Tėvynės!..)

Nuotrauka Vyt*uto Maželio

Skulptūriškai ryški tėvo tema

Stipriausią poetinį vaizdą au
torė sukuria Tėvo kapo skyriu
je. Tėvo tema poetės eilėraščių 
pluošte yra jos subtilaus poe
tinio pastabumo bei nemeluoto j 
jausmingumo vaisius. Ne ties^. 
tėvo kapu ji atsimena savo tė
vą. Ji vynioja jo atminimą nuo 
kūdikystės dienų, lakstydama 
paskui jį arimuos: “...Kokios 
stiprios tavo rankos, / Platūs 
dideli pirštai! / Mano, va, koki 
delnai, / O tavieji kaip kal
nas!..” Toliau poetė jausmingai 
apdainuoja tėvo akis, rankas, 
darbus, dainas, savo buitį ša
lia, tėvo mirtį, kapą, bei jo 
dvasią. Šios poezijos grožio ne
įmanoma nupasakoti žodžiais — 
perskaičius visą knygą — šis 
paskutinis skyrius suskambės 
visai skirtinga kiekvienam skai
tytojui jausmų melodija — nes, 
ar ne kiekvienas turime, ar tu
rėjome tiek pat vertingą ir ža
vingą, bet gal niekad pakanka
mai nepastebėtą ir neapdainuo
tą tėvą?! O, kaip jis įdomus, 
pažvelgus į jį poetės akimis, 
jos žodžių skulptūroj: “...Vieną 
kartą ir tu dainavai... / Tik tą 
vieną pavasarį, / Mano jaunas 
tėve, / Juodo varno plaukais, / 
Baltais dantimis, / Plėšriom 
žemdirbio rankom...” Gi pasku
tiniame eilėraštyje — Tėvo ka
pas — poetė visuomet artima 
ir širdinga, kaip Motinų laišku 
skyriuje, prabyla liūdesiu visų 
vaikų, netekusių tėvo: “...Žaliuo
ja laukai, Tu jau niekad nesėsi... 
/ Su tavimi nutilo / Gražioji 
mano vaikystė, / Ir aš savo 
džiaugsmą į tavo rankas / Rau
dodama užkasiau...”

Aplamai, šio rinkinio eilėraš
čiuose yra labai apstu tapybi
niu žodžiu originaliai atvaizduo
ta susijusi su poetės buitimi 
epocha, kurios dramatiniai tra
giškas hei kitas problemas au
torė brandžiai piešia, kalba ir 
dainuoja iš širdies į širdis, f

Knygos aplankas yra atitin
kamai skoningai papuoštas mo
derniu vynuogių ir kaktusų 
simboliu dailininkės M. Ambra
zaitienės. Pati antraštė labai 
vykusiai vaizduoja poezijos tu
rinį.

Julija Švabaitė, VYNUOGftS 
IR KAKTUSAI. Išleido Lietu
viškos knygos klubas. Spausdi
no “Draugo’’ spaustuvė 1963 
m., 4545 VVest 63rd st., Chicaį 
go, III. 60629. Kaina $2.00. Gau
nama Drauge.
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