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ANTANO MATOS "DIF.Vft AVINĖLIS"
Naują teologijos veikalą pasitinkant

Antanas Maceina, DIEVO AVI
NĖLIS. Immaculata Press, Put- 
nam, Connecticut, 1966 m. Išleista 
prel. Pranciškaus M. Juro lėšomis, 
minint jo 75-rių amžiaus metų su
kaktį. Aplanko piešinys Pauliaus 
Jurkaus. Knyga 267 psl., 7Įj * 5% 
inč. formato, akina $3.50, gaunama 
“Drauge”.

Šiais metais lietuviškų knygų 
rinkoje sulaukėme svaraus tu
rinio veikalo — A. Maceinos 
“Dievo Avinėlio”. Knyga yra 
kristologinis veikalas, kuriame 
atskleidžiama Rytų ir Vakarų 
Bažnyčios palyginamoji teologi
nė Kristaus samprata. Nors Ry
tų ir Vakarų Bažnyčios teolo
gų tarpe būta nemaža ginčų, 
tačiau Kristus yra iš visų šių 
ginčų išskirtas, nes kristologi- 
nės tikėjimo tiesos yra bendros 
tiek Rytams, tiek Vakarams. O 
kas liečia Kristaus prigimtį ir 
asmenį, tai Rytų Bažnyčia yra 
kaip tik toji dvasinė erdvė, ku
rioje brendo giliausios krikščio
niškosios įžvalgos tikėjimo tie
sos, virtusios visuotinių susirin
kimų nutarimais: Kristaus die
viškumas Nicėjoje (325), Kris
taus vienasmeniškumas Efeze 
(431), Kristaus dvejopa prigim
tis Chalcedone (451). Be to, 
kaip pastebi autorius: “kai Ro
mos popiežius ir Konstantino
polio patriarchas išdildė iš at
minties aną nelemtą abipusį eks
komunikos aktą, nebeliko jo
kios net ir formalios kliūties 
nuoširdžiai nertis į Rytų Bažny
čios dvasią ir savintis jos ver
tybes, nešančias tokią nuosta
bią krikšč’oniškąją ( tradiciją. 
Rytietiškas Kristaus pergyveni
mas bei mąstymas yra viena 
iš tokių nuostabių vertybių. Ją 
tad autorius ir pasirinko kaip 
kelią į Išganytojo sklaidą” 
(xiii).

Veikalas, be įvado ir užbai
gos, turi tris skyrius: Perkeis- j 
tasis Kristus, Nusižeminusis 
Kristus ir Viešpataujantysis 
Kristus.

Įvade autorius pastebi, kad 
Rytų Bažnyčioje Kristaus pir- 
matakas Jonas Krikštytojas 
statomas greta su Kristaus mo
tina Marija. Tai pastebima Rytų 
liturgijoj ir religiniuose paveiks 
luose. Ir tai daroma su pagrin
du. Jonas eina pasitikti Jėzaus 
ir jį skelbia žmonijai. Jo misi
ja yra parodyti Kristų ir prisi
pažinti, kad ateina Dievo Avi
nėlis, kuriam jis nevertas atriš
ti net kurpių dirželio. Jonas 
turi mažėti, o Kristus didėti. 
Jonas yra pašauktas parodyti
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žmonijai Kristų, kaip Dievo 
Avinėlį išganymo istorijoje.

Marija, angelui pranešus, kad 
ji parinkta būti Išganytojo mo
tina, savuoju “Tebūnie” atvė
rė Dievui žmogiškąją prigimtį. 
Marija tapo Kristaus motina są 
moningu bei laisvu apsisprendi
mu, atsiverdama šventajai Dva
siai. Ji įveda Kristų į žmonijos 
istoriją. O Jonas buvo tik nau
josios istorijos šauklys. Juo- 
dviejų gretinimas nėra viena- 
prasmis. Marija suteikia Kris

Prof. dr. Antanas Maceina ir jo 
naujosios knygos viršelis, pieštas 
Pauliaus Jurkaus.

Antanas Maceina

DIEVAIS 
y AVINĖLIS ihj

tui žmogiškąją prigimtį, o Jo
nas ją tik paskelbia. Todėl Jo
no gretinimas su Marija tėra 
analoginis Kristaus žmonijon 
įžengimo požiūriu.

Kristaus įžengimas žmonijos 
istorijon yra jo auka žmonijos 
išganymui: jo kaip Dievažmo- 
gio laisvas sutikimas pasiauko
ti žmonijos atpirkimui. Dėl to 
jam tinka vadintis Dievo Avi
nėliu, nes avinėlis Senajame 
Įstatyme buvo kaip simbolis 
žmonių kaltės išpirkimo. Rytų 
Bažnyčia svarsto Dievo Avinė
lį trimis atžvilgiais: kaip Per
keistąjį Taboro kalne, ka'p 
Nusižeminusįjį Kalvarijos kal
ne ir kaip Viešpataujantįjį dan
guje, ten įžengus nuo Alyvų 
kalno.

1. Perkeistas Kristus.
Kristaus Persikeitimo šven

tė, kurią minime rugpiūčio 6 d„ 
yra lyg raktas į Rytų Bažny
čios liturgiją. Kristaus sušvitė- 
jimas kaip saulė Taboro kalne 
yra Dievybės apsireiškimo bū
das. Niekuo esmingiau nenusa
komas, kaip šviesa. Dėl to ir 
evangelistas Jonas savo evan
gelijos pradžioje kalba apie Die-

vo Žodį, kuris lyginamas su švie 
sa, atėjusia apšviesti pasaulio, 
bet pasaulis Jo nepažino. Ir Mo
zei Dievas apsireiškė ugnies, 
taigi šviesos, pavidalu. Taboro 
kalne atsiskleidžia Jėzaus die
viškoji prigimtis.

Kristaus Persikeitime Tabo
ro kalne prabyla Dievas: “Ši
tas yra mano mylimasis Sūnus” 
(Mt. 17,5) ir tuo pal ūdija Kris
taus priklausymą prie Švč. Tre
jybės, kaip antrojo asmens. Šie 
momentai turi būti išreikšti ir 
1 turgijoje.

Kristaus Persikeitimo šventės 
liturgija Rytų Bažnyčioje kur 
kas daugiau akcentuoja Jėzaus 
didybę už Vakarų Bažnyčios li
turgiją: “Prosaulė, Prodievybė” 
...“neatsispiriama grožybė”,.. 
“viena iš trijų Dievybės Švie
sų”.., “Tėvo garbės žėrėjimas”.,. 
“Iš tavo kūno sklido žaibai ta
vo Dievybės”... “dieviškosios 
Kristaus būsenos garbė”... “Ta
boras yra labiau išaukštintas, 
negu kuris kitas žemės kampe
lis, nes j s regėjo Dievo prigim
tį”... “Kristus parodė apašta
lams žmogiškąją prigimtį, ap
vilktą pirmykščiu jos pirmavaiz
džio grožiu”... “Žemę nušvietu
si saulė leidžias1, tač'au Kristus, 
žėrėdamas garbe Taboro kalne, 
užlieja pasaulį savo šviesa”... 
“Kristus sava šviesa pašventė 
visą pasaulį” ir t. t.

Tačiau reikia pripažinti, kad

Pokalbis su prof. dr. J. Meškausku
/o 60 metų sukaktį minint

Šiais metais buvusiam Vytau
to Didžiojo universiteto Medici
nos fakulteto dekanu', visuome
nininkui, ypač plačiai besireiš
kiančiam ateitininkiškoje veiklo
je, prof. dr. Juozui Meškauskui 
suėjo 60 metų. Tokios sukakties 
proga gerb amas jub'liatas bu
vo mūsų la kraščio užkalbintas 
visa eile klausimų. Tikimės, kad 
Profesoriaus atsakymai bus 
įvairiais atžvilgiais įdomūs ir 
Kultūrinio Draugo skaityto
jams.

— Kaip savo dvasioje visada 
suderinote medicinos mokslą ir 
katalikišką pasaulėžiūrą bei 
ateitininkiškąjj idealizmą su vi
sais biologiniais procesais?

— Mano supratmu, gamtos, 
jų tarpe ir medicinos, mokslai 
ir visi mums žinomi ir dar ne
žinomi biologiniai procesai ryš- 
kiaus'ai parodo tikslingumą, 
tvarką ir dėsningumą kaip gy
voje, taip ir negyvoje pasaulio 
sąra ligoje. Juo geriau ir juo gi
liau mes visa tai pažįstame, tuo 
aiškiau ir tuo įtik'mau mato
me ir jaučiame Tą, kas visa tai 
padarė. Katalikiškoji pasaulė
žiūra ir ateitininkų idėjos man 
mano profes joj labai daug pa
dėjo ir padeda. Be jų man me
dicinos mokslas būtų perdaug 
“sausas” ir “grubus”. Anksčiau 
buvo manoma, kad gamtos 
mokslų pažinimas veda nuo re
ligijos, nuo Dievo. Giliau paži
nus biologinius procesus, su
skaldžius atomą, pakilus į erd

Kristus Rytų Bažnyčioje

dogmatin u pož ūriu Kristaus 
dviejų prigimčių tikėjimo tiesa 
yra tapatiška tiek Rytams, tiek 
Vakarams. Aukščiau minėtas 
skirtumas yra tik liturg'nis 
skirtumas.

2. Nusižeminusis Kristus.

Antrame skyriuje autorius 
svarsto Rytų ir Vakarų Bažny

ves, pagam nūs sudėtingus or
ganinius junginius, Dievas pasi
darė kur kas aiškiau jaučiamas 
ir religija pasidarė prasminges
nė.

— Kokie, Daktare, Jūsų jau
nystėje buvo p'rmieji impulsai 
savo gyvenimą pašvęsti medici
nos mokslui ir medicinos prak
tikai?

— Augau kaime; aplinkoje 
mačiau apsčiai skurdo ir ligas 
kenčiančių, nela’mingų žmonių 
buitį. Pirmojo pasaulinio karo 
metu dar prieš pirmąją vokie
čių okupaciją turėjau skausmin
gą ausų uždeg mą. Tėvo buvau 
nuvežtas pas rusų kariuomenės 
pulko gydytoją, kuris man pa
gelbėjo. Tuomet aš pasiryžau 
“pasidaryti tok u”, kad galėčiau 
taipgi padėti žmonėms ligoje. 
Be to. mėgau ir mėgstu gam
tos mokslus, nes jie man aiš
kiausiai parodo v'satos d dybę 
ir Kūrėjo gal;ą Visi š'e veiks
niai ir nulėmė mano medicinos 
mokslų pasirinkimą.

— Kaip verfnate ir kas bu
vo ypač būdinga medicinos 
mokslo bei praktikos srityje ne
priklausomoje Lietuvoje, lygi
nant su anuometine pasauline 
medicinos situacija? Ką ypač 
pabrėžtumėte apie čionykštę 
amerik’n.“ ir okupuotos Lietu
vos medicinos situaciją?

— Šis klausimas gana sunko
kas, nes reikia grįžti apie 30 
metų į praeitį. Mūsų medicinos 
mokslas, kaip kad ir mūsų uni

čioje Kristaus kančios pergyve- 
n mo liturg nį sk.rtumą.

Jeigu Taboro kalne daugiau 
apsireiškė ir sušvitėjo Kristaus 
dieviškoji prigimtis, tai Kalva
rijos kančioje regime daugiau 
jo žmogiškąją prigimtį. Vaka
rų Bažnyčios liturgija daugiau 
ir pabrėžą Kristaus kančios

(Nukelta į 2 psl.)

versitetas, buvo jauni. Lyginant 
nepr'klausomos Lietuvos medi
ciną su anuometine europine 
medicina, aš' ją paskirstyčiau į 
dvi dali; praktinę ir mokslinę 
mediciną. Prakt nė medicina ne
priklausomoj L etuvoj buvo pa- 
s'ekusi gana aukštą laipsnį ir ji 
prilygo senos kultūros Europos 
kraštų mediciną. Mūsų medici
nos fakultetas paruošdavo la
bai gerus medicinos ir dantų 
gydytojus, praktikus. Tą mes

(Nukelta į 6 psl.)
■BOBBHranaa

Prof. dr. Juozas Meškauskas

Vienam rašytojui žinomas 
veikėjas ir aukotojas, kvies
damas į iškylą, pasakė: užteks 
tau rašyti, vis tiek pinigų ne
gausi, o garso tau jau ir taip 
užtenka. Tikrai, ar beverta ra
šyti, kai skaitytojai ir organi
zacijų vadai jokiais raštais ne
sidomi, ir iš viso raštija vis 
labiau užmirštama. Kai kurie 
kūrėjai jau yra paklausę ano 
linksmoj nuotaikoj pasakyto 
sakinio, kad neverta rašyti. Ir 
nerašo. Tokių mes galėtume čia 
vieną kitą suminėti. Tačiau su
silaikome, nenorėdami be rei
kalo valkioti pavardž.ų. Kas 
dar kiek domisi knyga, tas ga
lės ir pats susirasti.

Rašymas yra sunkus darbas. 
Tai gali kiekvienas pasakyti, 
neprisiruošdamas parašyti ar
timam bičiuliui laiško. Ir to
dėl nenuostabu, kad rašančių
jų skaičms vis mažėja. Daug 
rūpinamasi mūsų jaunimo švie
timu, daug fondų, daug vado
vėlių. Tačiau į pasitraukiančio 
rašančiojo senimo vietą niekas 
neateina. Rašymas eina iš ma
dos, nes lietuvių tautoje, ne- 
šusioje sunkią vergijos naštą, 
jau iš seno visada buvo dau
giau pagarbos botagui, negu 
plunksnai ir “mesk, broleli, 
rašyti, imk grėblelį taisyti” 
daina, anot Aisčio, tai puikiai 
išreiškia. Eilinis valdininkas 
visada turėjo daugiau respek- 
to, nors visa lemiamoji ir toli
mose distancijose nepavargs
tanti Lietuvos laisvės kova 
buvo vedama, o ir dabar te
bevedama, tik raštu.

Šiandien neretas kūrėjas, po
etas ar beletristas jau bijo be
prisipažinti rašąs, nes tai 
skamba kažkaip nerealiai, kad 
žmogus dar daro tai, kuo nie
kas nesidomi. Juk jei parašy
si knygą, tai tada užsikrausi 
naują darbą, beieškodamas, 
kas tau ją išleis. Atrodo, kad, 
jei žiūri televizijos ar kali 
“porčius”, yra pozityvus laiko 
leidimas, gi rašymas yra kaž
koks iš mados išėjęs reikalas. 
Atrodo, kad kūryba yra kaž
kas kur kas žemiau, negu į 
kokias valdybas kandidatavi
mas. Kūrėjas todėl visuose 
tuose nutarimuose bei svarsty
muose lengvai užmirštamas. 
Lietuvių fondas paskyrė pini
gus Lietuvių rašytojų draugi
jos premijai, tačiau tuoj po to 
vienas savaitraštis nusiskundė, 
kad iš rašytojų už tai susi
laukta per mažos padėkos. O 
mes manytume, kad fondas tu
rėtų d:džiuotis, paskyręs nors 
tokią skurdžią sumą tikram 
ir pastoviam reikalui, o ne ko
kių iškylų bei kelionių apmo
kėjimui, kurios buvo garsios 
savo vienalaikiškumu.

Visi faktai rodo, kad rašyto
jui nebeverta rašyti, kai tam 
tikra prasme tai yra beveik 
nereikalingas, sau ir kitiems 
nepatogumų sudarąs darbas. 
Nebūtų rašančių, nebūtų ir jo
kios problemos. Niekas dėl to 
nemirtų, ir žemė nesustotų 
suktis, ir iškilmingų banketų

bei pagerbimų prakalbos nebū
tų trumpesnės, gal tik dar 
siaubingiau nereikšmingos. Ta
čiau nors ir nedidelė dalis kū
rėjų dar kuiia, nors “gudrių
jų” ir laikomi broleliais kvai
leliais.

Neatrodo, kad labiau bus su
sirūpinta mūsų raštija, nes vi
suomet mes rūpinsimės tik po
litika. Šiais žodžiais tenorima 
tik pasiteisinti, kad tie rašą 
nėra kvaileliai. Jeigu nebūtų 
buvę tokių kvailių, kurie patys 
rašė ir patys savo raštus leido, 
kaip Valančius, Daukantas ar 
Maironis, tokių kaip Donelai
tis, kuris net nežinojo, ar bus 
kada jo kūriniai išspausdinti, 
mūsų lietuviškasis kultūrinis 
palikimas ir kova už lietuvvybę 
ir laisvę būtų daug niūresni. 
Po tiek daug metų savo kūry
ba Donelaitis ir šiandien tebe
kovoja už Lietuvos laisvę, liu
dydamas lietuvių tautos kūry
bingumą. Todėl tikime, kad ir 
tie, kurie šiuo metu dirba 
tą vadinamą neapsimokantį 
darbą, neturtingi mirdami, ga
li palikti didelį palikimą. Jei
gu nebūtų tų dirbančių tą ne
apsimokamą darbą kvailelių, 
būtų visiems mums skurdžiau 
ir liūdniau.

Nemanome, kad kas nors 
besirūpintų rašančiuoju, čia 
ne politika ir niekam tai ne
įdomu. Tačiau čia tenorime tik 
moraliai apginti rašančiuosius, 
kad jie palikti trečiaeiliais bro
liais neužmirštų, jog tie jone
liai išėjo laimėtojais. Komu
nistai seka mūsų spaudą, ir jie 
dabar jau stengiasi vilioti kū
rėjus, siūlydami leisti jų kū
rinius. Vieni jau naudojasi tuo, 
kiti pasinaudos, dar kiti ne, 
tačiau į mūsų tarpą bus įneš
ta dar daugiau kartėlio. Šian
dien mes pajėgiam sutelkti 
taip apsčiai tūkstančių vien
kartinėm demonstracijom, ta
čiau mes nepajėgiam surasti 
šimtinės kokio nors leidinio pa
rėmimui. Šiandien respubliko
nas ar demokratas lietuvis rin
kimų proga negaili šimtinės, 
tačiau jam skauda, kai reikia 
įsigyti kokį leidinį.

Daug jau nuskambėjo įvai
rių švenčių, suvažiavimų ir de
monstracijų, tačiau lietuvybės 
reikalui pati tikroji ir ilgalai
kė demonstracija yra lietuvių 
kūryba. Amerikiečiai ir prezi
dento inauguracijon pasikvie
čia poetą, kad šis primintų 
meną ir kūrybą. Mes net kul
tūriniuose suvažiavimuose bei 
kongresuose to nenorime pa
daryti. Ką ir kaip reikia dary
ti, jau daug kartų buvo kal
bėta, net ir šios dienos “Kultū
rinėmis temomis kitur” skyriu
je užsimenama, todėl ir šio 
rašinio uždavinys ne ką nors 
kaltinti ir mokyti, bet tik pa
aiškinti, kodėl rašytojas tokio
se nedėkingose sąlygose dar 
rašo.

P. Svilins
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smulkmenas ir psichologinį iš
gyvenimą jo motinos Marijos 
ir minios akivaizdoje. Per stip
rus Kristaus žmogiškosios pri
gimties kančios akcentavimas jį 
įglaudina tik kankinių eilėn. To
dėl autorius nori pabrėžti, kad 
Rytų Bažnyčia turi skirtingą 
nuo Vakarų liturginę sampratą. 
Rytų Bažnyčia niekad Kristaus 
nesvarsto tiktai vienu kuriuo 
požiūriu: nei tiktai dieviškuoju, 
nei tiktai žmogiškuoju. Ji mąs
to ir pergyvena Išganytoją kaip 
dievažmogiškąją pilnybę' Kris
taus prigimčių visuotinumas tel
pa jo asmens pilnume. Todėl 
tiek garbė Taboro kalne, tiek 
jo paniekinimas ir kančia turi 
būti išgyvenama kaip Dieva- 
žmogio veiksmas. Tas pats Kris 
taus asmuo yra garbėje ir tas 
pats — kanč'oje. Tad ir į Kris
taus kančią reikia žiūrėti ne 
tiek iš jo prigimties taško, kiek 
iš jo asmens.

Antrojo Švč. Trejybės As
mens sutikimas atpirkti pasaulį 
ir priimti žmogiškąją prigimtį 
jau yra jo pasižeminimo ir tuo 
pačiu atpirkimo pradžia. Kiek
vienas Dievo santykis su kūri
niu yra Dievo nužengimas į že
mesnę plotmę. J:s tuo lyg su
siaurina savo egzistenciją, lyg 
apriboja save, leisdamas šalia 
savęs egzistuoti reliatyviai bū
tybei. Antrasis Dievo Asmuo, 
tapdamas žmogumi, prisiima re
liatyvios būtybės buvimą. Bet 
kada jis tai daro iš meilės žmo
nijai, tas reliatyvumas apreiš
kia jo kilnumą. Kristus - Die
vas, sutikdamas būti ne tik 
žmogumi, bet prisiimdamas ir 
jo mirtį, priartina save kaip kū
rėjas prie nebūties ribos, šis 
begalinis savęs susiaurin:mas iš 
antros pusės tampa begalinės 
meilės tvariniui apsireiškimu. 
Todėl tiek įsikūnijimas, tiek kan 
čia nėra Dievo triumfas, bet jo 
susiaurinimas iki tam tikros ri- 
bos- Dievažmogio kančią Vaka
rai išgyvena žmogaus, o Rytai 
— Dievo - Asmens požiūriu.

Kadangi Kristaus — Dievo 
kančia yra tik Dievo susiauri
nimo tarpsnis, o po to seka jo 
mirties pergalėjimo triumfas, 
todėl Rytai nenori skirti kan
čios nuo pergalės. Jie Kristaus 
kančioje jau įjungia jo pergalės 
Alleliuja. Kristaus kančia yra 
pirmas jo žingsnis į Prisikėli
mą. Jau Didįjį Penktadienį Ry
tų Bažnyčios maldose skamba 
prisikėlimo motyvai; “Mano Sū
nau, kur dingo tavo išvaizdos 
grožybė... Pasiskubink prisikel
ti... Bet tu paversk mano aša
ras džiaugsmu ir prisikeik! Mes 
garbiname tavo, Kristau, kan

KULTŪROS TEMOMIS KITUR

Mitas ar
Po šios vasaros didžiųjų mūsų 

kongresų keliais atvejais “Drau
ge” buvo atkreiptas dėmesys į 
kongresų darbuose ir jų meninėse 
programose pamirštą mūsų groži
nės literatūros akcentą bei rašyto
jo vaidmens mūsuose nuvertinimą. 
Kai kam galėjo atrodyti, kad šios 
negerovės kėlimas yra tik “Drau
go’ redaktorių ar šio laikraščio 
bendradarbių išsigalvojimas. Ta
čiau šį skaudų faktą, pasirodo, pa 
stebėjo ir kita čionykštė spauda. 
O tai jau akivaizdžiai sako, jog 
situacija nėra tokia šviesi, kad Į 
ją būtų galima numoti ranka ir 
nekreipti dėmesio.

Sakysim, apie Washingtone įvy
kusio religinio kongreso muzikos 
ir literatūros vakarą, kuriame bu
vo tiek lietuvių rašytojų, bet nė 
vienas jų nebuvo asmeniškai vaka
ro programon įtrauktas, “Darbinin 
kas” rugsėjo 16 d. laidoje (nr. 60) 
rašo: “Literatūros dalyje pasigesta 
didesnių jėgų. Katalikų autorių juk 
turime nemaža, nemaža yra ir re
liginė literatūra. Tokiam vakarui 
reikėjo iš Los Angeles atgabenti 
Bernardą Brazdžionį, patį ryškiau
sią religinės poezijos kūrėją. Jis 
vienas būtų atsilaikęs prieš muzi
kos persvarą”.

Panašiai atsitiko ir mūsų jauni-

čią, parodyk mums didingą sa
vo prisikėlimą’’. Didįjį Penkta
dienį Rytų Bažnyčia žvelgia į 
tai, kas įvyko Velykų Sekma
dienį, o Velykų Sekmadienį ji 
žvelgia į tai, kas įvyko Didįjį 
Penktadienį. Ji tai daro dėl to, 
kadangi ji išgyvena ne paskirų 
Kristaus prigimčių, o vieno ir 
to paties Asmens veiksmą, šia 
prasme mirtis išganymui yra to
kia pat esminė, kaip ir prisikė
limas. Rytų Bažnyčioje Kris
taus kryžius šviečia, nes jis yra 
jo garbės ženklas, o per jį ir 
visos kūrinijos išaukštinimas. 
Todėl ii' žmogaus gyvenimo ken
tėjimų neprasmingumas išsi- 
gelbsti tiktai Kristaus prisikėli
me. Garbė esti pasiekiama tik 
tada, kai taurė išgeriama ligi 
dugno.

3. Viešpataujantysis Kristus.
Kristus, nusižemindamas ir 

lyg save susisiaurindamas, nie
ko neprarado kaip antrasis As
muo švč. Trejybės vidaus gy
venime. Savo žemiškuoju gyve
nimu Kristus tik suėjo į ypatin
gus santykius su kūrin’ja, kuri 
dabar jį garbina: “Avinėliui pa
laiminimas, gyrius, garbė ir val
džia per amžių amžius’’ (Apr. 
5,13). šią naują Kristaus garbės 
savybę Rytų Bažnyčia vadina 
karaliavimu, arba karališkąja 
tarnyba. Kristaus karaliavimas 
apima įvairias žmogaus gyve
nimo plotmes. Jis yra mums 
pirmvaizdžiu, arba išeities taš
ku filosofijoje (Dievas yra mū
sų būties ontologinis pagrin
das), jis yra žmonijos istorijos 
centras. “Naktis praėjo, o die
na priartėjo” (Rom 13,12). Jis
yra antropologinis pagrindas__
“mokslas apie Kristų yra sykiu 
ii tikrasis mokslas apie žmogų” 
(175 psl.). žmogaus esmės pa
veikslas sutampa su Kristaus 
paveikslu. Kristus yra pagrin
das ir mastas visiems laikams 
ir visoms tautoms. Rytų pergy
venime vertybės yra ne auto
nominės, bet kristocentrinės, tai 
yra palenktos Kristui kaip vi
satos Galvai. “Bet kokia ver
tybė yra tikra tik tada, kai per 
ją spindi Kristus ir tuo paliu
dija jos tikrumą’’ (183 psl.). 
Rytų krikščioniui brangiausia 
yra ne popiežiaus autoritetas, 
ne tradicija ir net ne šventraš
tis, bet pats Kristus, nes viso
kių formų ir dogmatinių for
mulių pagrinde glūdi Kristus, 
kaip Tiesa, Kelias ir Gyvenimas. 
Anot V. Solovjovo sampratos, 
Rytų krikščioniui pirmoje vie
toje yra ne Evangelijos moks
las, bet pats Išganytojo asmuo 
(188 psl.). Tuo jie skiriasi nuo 
protestantų, akcentuojančių tik

re aly be?
mo kongreso Chicagoje, kada baig
miniame ir iškilmingame jo posė
dyje kas tik nebuvo pagerbtas pre
zidiumuos ar kaip nors kitaip, kur 
net vos pradedančiam ir lietuviš
kai vos bepakalbančiam čikagiš- 
kiui politiekieriui tribūnos nepagai
lėta, kai tuo tarpu anadienės dainų 
šventės kantatos žodžių autorius ir 
vienas ryškiausių pastarųjų dešimt
mečių mūsų poetų Bernardas 
Brazdžionis kiūtojo tolimiausiame 
posėdžio iškilmingosios salės kam
putyje, organizatorių pamirštas ir 
toks niekam čia nereikalingas.

Abu šios vasaros k ongresai bu
vo tik sutirštinta proga pademonst
ruoti mūsų visuomenės, o ypatingai 
jai vadovaujančių nesusigaudymą, 
ką mes turime savo literatūros pus 
lapiuos ir kas ko verta mūsų išliki
mo kūrybinėse pastangose. Tad riie 
ko neišlaužiama iš piršto, kai “Lie
tuvių Dienų” rugsėjo mėn. numerio 
vedamajame rašoma: “Lietuviško
jo žodžio kūrėjų nustūmimas į pas 
kutintąsias eiles, nesidžiaukim, la
bai ne už ilgo atsilieps, ir tai atsi
lieps labai karčiai. Tat kol dar ne
vėlu, ši programų reforma ne tik 
‘svarstytina’, kaip mes dažnai mėgs 
tame pasakyti, bet ir vykdytina. Lie 
tuviai esame tos kultūros žmonės, 
kuriems kūrybinis meninis žodis

Pamaldos Sokolniki cerkvėje Maskvoje

Evangelijos mokslą ir nuo ka- 
t.al kų, susikoncentravusių dau
giau prie tikėjimo tiesų.

Pagaliau Kristus yra kaip 
aukščiausias kunigas, aukojąs 
save už pasaulį. “Mes turime 
Vyriausiąjį Kunigą, ...nes kiek
vienas vyriausias kunigas... yra 
įstatomas žmonėms..., kad au
kotų dovanas ir aukas už nuo
dėmes” (Žyd. 4,15). “Kristus 
amžinai aukojasi už pasaulį 
Dangiškajam savo Tėvui ir tuo 
būdu palaiko žmoniją atpirkimo 
būsenoje. Kristus yra kunigas 
ne tik todėl, kad jis sykį pasi
aukojo ant kryžiaus, bet ir todėl, 
kad jis amžinai aukojasi, būda
mas garbėje” (211 psl.). Atpirki 
mo vyksmas niekados nesiliauja. 
Kristus tad yra Amžinasis Ku
nigas tikra ir tiesiogine to žo
džio prasme. Kristaus amžina
sis buvimas garbėje yra ne kas 
kita, kaip nepaliaunamoji jo ku
nigiškoji tarnyba. Toks aukoji
masis dangiškajam Tėvui suda
ro jo amžiną būseną dangiškoje 
garbėje.

Užbaigoje autorius dar svars
to Šventosios Dvasios sąveiką 
su antruoju Švč. Trejybės As
meniu ir Dievu Tėvu tiek pa
saulio atp'rkimo pratęsime, tiek 
pasaulio ir žmonijos pašventi
nime.

4. Dievo Avinėlis — teologijos 
veikalas

Iki šiol A. Maceina savo vei

yra viena iš įtaigiausių priemonių 
‘griauti batilijas’, naudotas visų 
okupacijų metais ir kovų dienomis. 
Neužmirškime, kad karo stovyje 
esame ir dabar, tik pažvelkime į da 
bar išnaudojamą priievartaujfįmą 
rašytojo žodį okupuotoj Lietuvoj. 
Latvių vienas kitas rašytojas su 
menine žodžio misija (Andrejs Eg- 
litis) keliauja iš krašto į kraštą, 
kur tik yra didesnis būrys tautiečių. 
Jų teatralų grupės, paruošę veikalą, 
lanko kelias dešimtis vietovių, ko
dėl mes , lietuviai, žymiai gauses
ni skaičiumi, negalime to padaryti? 
Žinoma, kad galėtume, bet kažko 
trūksta, kas tą reikalą keltų ir juo 
rūpintųsi.”

Ta pačia proga negalime čia pra 
eiti negirdomis ir'pro Stasio Barz- 
duko straipsnį šios savaitės “Drau
go” ketvirtadienio numeryje “18- 
sklaidykime kai kuriuos mitus”, kur 
autorius mūsų literatūros pamirši
mą jaunimo kongrese norėtų laikyti 
tik prasimanymu. įsikalbėjimu ir 
mitu. Atseit, ir “Draugas”, ir “Lie
tuvių Dienos” ir kiti tik negaluoja 
visomis Stasio Barzduko išvardinto
mis “ligomis”. Taip ir norėtųsi tad 
St. Barzduko paklausti: mitas ar 
realybė buvoasmeniškai konkretus 
mūsų literatūros pamiršimas jau
nimo kongreso iškilmingame posė
dyje? Mitas ar realybė literatūros 
simpoziumo nebuvimas kongreso 
darbuose, kada visokiausių ir viso
kiausiomis temomis jų buvo aps
čiai Žinoma, vertai ir t eisingai St.

kalais reiškėsi daugiau kaip fi
losofas, estetas ir religijos filo
sofas. Pastaruoju “Dievo Avi
nėlis” kūriniu jis pasirodė kaip 
puikus teologas. Teologijos 
mokslą, kurį buvo įsig'jęs kuni
gų seminarijoje, A. Maceina ne- 
aple do, bet nuolatiniu skaity
mu žymiųjų teologų raštų su
stiprino, subrandino ir šioje 
knygoje pasireiškė kaip vienas 
iš žymių lietuvių teologų. Jis, 
kaip retas kuris iš mūsųjų, yra 
'šstudijavęs be Vakarų Bažny
čios teologijos ir Rytų Bažny
čios teologiją, šioje savo studi
joje panaudojo taip pat nema
ža žymių Rytų krikščionybės 
filosofų. Dėl to veikalas tapo gi
lus savo minčių įžvalga ir pa
grindimu. Daugumai iš mūsų 
bus pravartu Dievo Avinėlį pa
sklaidyti, įsigilinti ir daugiau 
pažinti mūsų brolių stačiatikių 
praktiškąją teologiją liturginių 
minčių išvvaizdoj.

A. Maceinos stilius, kaip vi
sada, yra gyvas, vaizdus, aiš
kus ir patrauklus. Paėmęs kny
gą rankon, nenori skaitytojas 
su ja skirtis, kol pasiekia pas
kutinį puslapį. “Dievo Avinėlis” 
yra lietuviams katalikams rak
tas į stačiatikių teologinį lobyną. 
Dėl to skaitytojas, aš spėju, 
bus labai dėkingas autoriui už 
šią puikią teologinę dovaną.

Prie minėto veikalo viešo pa
sirodymo yra taip pat daug nu
sipelnęs lietuvių visuomenei ži-

Barzdukas džiaugiasi puikiu litera
tūros vakaru Dainavoje kongresi
nės jaunimo stovyklos dienomis. Ta 
čiau ar tai planavimo viršūnių nuo
pelnas Ačiū, tur būt, reikėtų pa
sakyti tiems eiliniams “juodojo 
darbo jaučiams”, šiuo atveju stu
dentams ateitininkams, kurie pačiu 
paskučiausiu momentu susigriebė 
literatūros vakarą suorganizuoti. O 
jeigu to vakaro ten ir nebūtų bū
vį, vargu ar kur nors viršūnėse bū
tų jo ir bepasigesta?

Pagaliau norėtume, kad Stasys 
Barzdukas visos šios problemos ap
imtį nesusiaurintų, taikiniu pasirink 
lamas tik jaunimo kongresą. Prob
lema egzistuoja visoje platumoje ir 
visoje mūsų lietuviškoje visuome
nėje. Tad ir klausimų eilę galėtu
me pratęsti: mitas ar realybė yra 
nepakvietimas lietuvių rašytojų į 
religinį kongresą, verčiantis ten, lyg 
Montessori vaikų daržely, vien kelio 
mis deklamacijomis? Panašių klau
simų virtinę galėtume čia dar tęsti 
ir tęsti. Bet pagaliau gana bus pirš
tu prikišamai rodyti tuos ar kitus 
faktus, kurie yra tik pačios proble
mos smulkios detalės. O visuma yra 
tai, kad mūsų visuomenė ir amžinai 
ar tik ta,m tikra proga jai vadovau 
jantieji neskiria savai grožinei litera 
turai beveik jokio dėmesio ir žlug
dančiai nuvertina patį lietuvį rašy
toją. Tik dėl tos visumos čia ir ke
liame balsą, kad būtų susigriebta, 
anot Lietuvių Dienų, kol dar ne
vėlu.

k. br.

RUSINIMO KATILAS MAIŠOMAS
Vilniaus Filharmonijos salėje 

jau visiškai įsivyravo rusiškai 
nudažytas “proletarinis interna
cionalizmas”. Šioj salėj daugiau
sia koncertuoja svečiai iš Rusi
jos, iš “satelitinių” kraštų, kar
tais ir iš tolimesnių vakarų. Kai 
reikia tarpininkavimo tarp sve
čių ir publikos, vartojama “pro
letarinio internacionalo” kalba 
— rusų.

Neseniai Vilniuje (ir Kaune) 
lankėsi Varšuvos radiofono kon
certinė grupė “Zgaduj - Zgadu- 
lia” (pakviesta 1967 metais kon
certuoti Amerikoj). Jų koncer
tų metu buvo rengiama savotiš
ki konkursai, šūkiu “Ar pažįsti 
savo kaimyną?” (atseit, Lenki
ją). Tas šūkis per visą sceną 
užrašytas ne lietuviškai, ne len-

nomas kultūrininkas, katalikų 
spaudos didys's Mecenatas, 
apaštališkasis protonotaras pre
latas Pranas Juras, kurio lėšo
mis ši knyga, kaip ir daugelis 
kitų, išvydo pasaul'o šviesą.

“Dievo Avinėlio” trumpoje 
informacinėj apžvalgoje negalė
jau parodyti knygos minčių 
nuoseklumo, įdomumo ir sti
liaus gražumo. Reikia pačiam 
šį veikalą perskaityti, kad ga
lėtum pajusti jo grožį. Ypač ža
vi autoriaus mokėjimas taip 
taikliai kiekvienai minčiai pa
grįsti parinkti šventraščio ir 
liturginius tekstus.

Tik vieną mažą priekaištėlį 
keliu, kad autoriui nėra žino
ma, jog amžinos’os dabarties 
laikas vis dėlto yra spręstas ir 
pas vakariečius teologus. Apie 
tai pasisakysiu skyrium.

P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezistas 

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

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

Tel. PRospect 8-5084 
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 
2858 West 63rd Street

Vai. kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadienias 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. WA 5-5076
Rez. tel. 239 - 4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS. 

GINEKOLOGINft CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Vfedlcal Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius oagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti MI 8-0001

Ofisas 3148 West 68rd Street 
Tel.. PRospect 8-1717 

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos. Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd S.treet 
Kampas 63-člos ir Californla 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid, tel. VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 

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

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9.
antr., penktad. 1-6, treč. Ir šešt. tik 
Nusitarus.
Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 West 51st Street

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

Šeštad. 10 v. r. Iki 1 v. popiet.
Ligonius priima pagal susitarimo. 
Ofs. 735-4477; REZ. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWEORD MEDICAL BLDG. 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą..

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija iv moterų ligos 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 
Atailiepla, skambinti MI 8-0001

kiškai, o rusiškai, lygiai kaip 
ir visa konkurso rezultatų skel
bimo lenta.

Muzikas A. Kalinauskas “Li
teratūroj ir Mene”, tarp ko kita, 
taip atsiliepia apie Vilniaus Fil
harmonijoj įsigalėjusią dvasią:

“Ne vienas skaitytojas su 
širdgėla konstatuoja, kad kar
tais sunku atskirti, kuriai gi 
respublikai priklauso mūsų fil
harmonijos estradiniai kolekty
vai. Bent jau jų repertuaras to 
nepasako — jis visai neorigina
lus, darkant įvairias kalbas, 
mėgdžiojami žinomi dainininkai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija Ir moterų Ilgos

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

Vai; kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak. 
šešt. 12—3 v. p. p. 

Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2656 West 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 Iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 W. 71st Street

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 West 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

8058 So. Western Avė.
Chicago, III. 60620

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą., Išskyrus trečiad'enlus už
daryta.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

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

Vai., kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas)

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

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadleniaiti 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South Weste<m Aveniu. 
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlook 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

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

Priiminėja tik susitarus. • 
Oftso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

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. vak.

šešt. 9 v .r. — 2 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIČIU*
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vidaus ilgos
10748 S. Miehigan. Chicago 28, Ui 

Telef. ofiso: PUIIman 5.6766 
Namų: BEverlv 8-3946

Prlfim. vai., antrad. — ketv. 6—t v. v.j šeštad. 1—I v. B. p.. Kitom 
riiaauun ošdama.

O rezultatas: originalo lygis, 
aišku, nepasiektas, nieko nepa
sakyta savo”.

Ir ansamblis "Lietuva”, atro
do, iš repertuaro netrukus sun
ku bus atskirti, “kuriai respub
likai priklauso”.

Gi švietimo srity būdinga, 
kad bendrojo lavinimo mokyk
lose Lietuvoje penktųjų (gimna
zijos pirmųjų) klasių progra
moje šiemet rusų kalbos pamo
kų skaičius pakeliamas nuo 140 
iki 175.

Lietuvos istorijai ir geogra
fijai ir toliau lieka tik kampi
ninkų vietos — po kelias pamo
kas — Rusijos istorijos ir geo
grafijos programose. (ELTA)

Tel. ofiso PR 6-7806; Namų 925-7697

SPEC. VIDAUS LIGOS
8159 South Domėn Avenne 

Valandos: 1-9 v. p. p. 
Išskyrų, trečiadieni

Telef. 423 - 2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS 
9760 S. Kedzie Avė.

/ai.: pirmad., antrad., ketvirtad. 
penktad. 8 v. r. iki 8 v. v. Treč.

šešt. 8 v. r. iki l v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
•PEC. ORTHOPEDINftS LIGOM 

2745 West 69tb Street
Priešais Sv. Kryžiaus Ilgdtilne 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., peni 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais 
kitu laiku Susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opi
Tikrina akis Ir pritaiko akinius 

keičia stiklus Ir rėmus
4455 S. Californla Avė., YA 7-73
VAL.: I v. p. p. Iki 8 v. v. kaadl< 
trečiadieniais uždaryta, šoštadlenU 
nuo 10 v. t. iki 1 v. popiet

OR. LEONAS SEIBUTI!
INKSTŲ PCSLES IR PUOŠTA 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 West 71st St 

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

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGI 

PRITAIKO AKINIUS
15542 S. Cicero, Oak Forest, 

Kabineto tel. 687-2020
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG. 
Adresas: 4255 W. 6Srd Strf

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

Valandos pirm. ir ketv. nuo 11 
2 v. p. p. Ir nuo 7- Iki 8 v. v.; i 
ir penkt. nuo II Iki 2 v. p, i 
vakarais pagal ausltarlmą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG 

Bendra praktika Ir chlrurgl,
Marą uc t te Parku ofisas: 2450 

71 Street telefonas 025-820
Hes. tel. WA 5-8099. 

Valandos: 10—12 v. ir 7—8 v.
šsšt. 1Š-—12 v. ryte. 

Kitas ofisas: 4644 South Ashl
Avė., tel. CL 4-2896 

Valandos: 2—b v. popiet k ad 
Sekmadieniais >r trečiadieni

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I ENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
LIGOS

Ofisas ir rez 2662 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 

Ofiso vai.: Pirm antr treč. U 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki š 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet ir kitu
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. He 4-2123. Namė GI 8-6195

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

Priiminėja ligonius lik susitarus. 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 v v.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 West 69th Street 

Valandos: 1 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v. vak 
šeštadieniais 1 iki 4 vai. 

Pirmad., antrad. ir trečiad. uždaryta. 
Tel. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Avė.

Vai. pirm., antrad.. kotv. 6—8 v. 
vak.: penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

Kitu laiku pagal susitarimą.
Tel. ofiso I’R 6-6446, rez. HE 4.3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street

Vai.. 2 Iki 4 p. p Ir 7 iki 8 v. v.
Treč, ir šeštad. pagal susitarimą. 

Ofiso tel. 767-2141 Namu 686-4850
DR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6449 So. Pulaski Road

Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1—4 
ir 6—8 v. v.i ketvirtad. I—B v. v-B 
lettad. Iš—X V.



LYRIŠKOJI ANTANO RŪKO TAUTOS ISTORIJA
Poeto kelionę šimtmečiuose pasekant

Antanas Rūkas, MANO TAU
TOS ISTORIJA. Lyrika. Išleido 
Penki skaitytojai Chicagoje 1966 
m. Iliustravo Viktoras Petravičius. 
Knyga 118 psl., 10 x 8 inč. for
mato, kaina $5.00. Gaunama pa
siuntus pinigus šiuo adresu: An
tanas Rūkas, 3346 W. 65th Place, 
Cicago, III. 60629.

Domėjimasis savo tautos pra
eitimi, ilgesnių ar trumpesnių 
jos epochų atskle dimas kūry
boje emigracinėje mūsų l'tera- 
tūroje jau nebėra partizaniškas 
reiškinys. Istorinė tematika gun 
do dramaturgus (J. Grinius, A. 
Landsbergis, A. Škėma) ir be- Į 
letristus (V. Alantas, J. Krali- 
kauskas, Alė Rūta). Gi ir poetai 
bandė ir tebebando laikas nuo 
laiko senovėje ieškoti paspirties 
šaltinių, nukreipti j ją gilesnį 
žvilgsnį. Iš vėliausių tokių ap
raiškų poezijoje atmintinas Ka
zys Bradūnas, kurio bene kiek
viena poezijos knyga yra tur
tinga prasmingais praeities at
garsiais, originalūs L. Andrie- 
kaus epizodai periodinėje spau
doje (Aidai, Antroji Pradalgė), 
kiek silpnesni E. Tumienės mė
ginimai.

Žymiai plačiau už juos užsi
mojo Antanas Rūkas, prieš po
ra mėnesių išle;dęs stamboką 
baltomis eilėmis parašytą “Ma
no tautos istoriją”, kurioje, 
kaip ir iš pavadinimo matyti, 
jisai nesitenkina paskirais epi
zodiniais karoliukais, o ryžtasi 
duoti jų visą sistemingą ir iš
baigtą grandinę.

Nors pasikalbėjime su “Nau
jienų” korespondentu (“Naujie
nų” antroji dalis, 20. VIII. 66.) 
A. Rūkas pasisako, jog viena 
iš priežasčių, jį paskatinus;ų šį 
veikalą rašyti, buvusi “žinia, 
jog namuose rusų įsakymu fal
sifikuojama Lietuvos istorija”, 
tuo lyg sugesti juod amas sieki
mą šitąją klastą atitaisyti ob
jektyvumu, tač'au nemanau, 
kad vien tai įtaigotų į kūrinį 
žvelgti objektyviomis istoriko 
akimis. Ypač kada subjektyvų 
autoriaus žvilgsnį išduoda ir 
knygos pavadinimo pats pirma
sis žodis — “Mano...” Žinoma, 
vienas Antanas Rūkas tautos 
nesukūrė, taigi jo tautos iš
rija yra ir mūsų visų tautos is
torija, atseit —, Lietuvos. Spė
ju, kad poetas šituo žodžiu kaip 
tik ir siekė pabrėžti savo po
žiūrio asmeniškumą, subjekty
vumą. Gi kad istorinio objekty
vumo iš poetų mažiausiai tega
lima tikėtis ir pasaulinėj ir mū
sų literatūroje, buvo jau ne kar
tą įrodyta. Juk poetas paprastai 
yra aukštesnio laipsno idealis
tas, o pertemptas idealizmas ne 
kartą veda į ekstremizmą, ob
jektyvumui visiškai priešingą 
polių.

Visai nenuostabu, kad ir An
tano Rūko istorijoje mūsų kraš- 
tan atsibastę vikingai, germa
nai, slavai ar totoriai ir kitokie 
“ginkluoti svieto perėjūnai”, va 
dinami padaužomis, vagimis ir 
plėšikais, ieškančiais “sau gar
bės ir prabangos”, tuo tarpu, 
kada mūsų berneliai — visai ki
tas reikalas. Juos vilioja ir gun
do “prosenių klajokliška dva
sia”:

...pasibalnoti žirgą juodbėrį, 
išlekt į svetimus, nežinomus

kraštus,
pasiaust,
kaip kažkada seneliai - proseniai 

po lygumas,
stepes. (28 psl.)

Ištoriško objektyvumo ieškan
tis skaitytojas, be abejonės, ras
tų ir daugiau savireklaminių 
tendencijų, tačiau vargiai drįs
tų jas apšaukti istorijos klasto
jimu. Juk, kaip ta patarlė sa
ko: savo marškiniai kiekvienam 
arčiau kūno. Šitas natūralias 
tendencijas čia pastebėdamas, 
anaiptol nenoriu pabrėžti, kad 
Rūkas jas kel’a. Jos iškyla pa
čios. Ne totorių, hunų ar vikin
gų istoriją jis juk rašo. Ir rašoViktoras Petravičius

TITAS) ALGA

...toli nuo Lietuvos 
ir pasiilgęs sunkiai, slegiamai.

(116 psl.)
Iš tikrųjų, skaitytojas, kuris 

A. Rūko istorijoje ieškos “pra
bočių milžinų”, jų “žygių nema
rių”, ieškos “didybės nuo marių 
bgi marių” (įprastiniais prakal- 
bi.ninkų terminais kalbant), tu
rės apsivilti, nes nė Punios, nė 
Durbės, nė Žalgirio savo istori
joje poetas nepamini. Nevaikšto 
jis nė kaip tas kadaise Vytauto 
S:rijos Giros aprašytas “istori
kas Apuolėj, nešiodamasis aša- 
ruvę”. Ir jeigu poetas vieną ar 
kitą kartą susigraudina iki to-

Antanas Rūkas

kio laipsnio, kad jam ašaruvė 
ir praverstų, tai tik jau ne dėl 
Apuolės ar Vorutos.

Savo lyrinę istoriją Antanas 
Rūkas pradeda nuo, jo paties 
žodžiais tariant, “pačios pra- 
džiausios pradžios” — ledynų 
gadynės. Ir kol pagaliau jis pat
sai nebesvyruodamas gali pa
skelbti, kad “istorija prasideda”, 
skaitytojas atsiduria 44-tame 
puslapyje. Dang au nei trečdalis 
knygos jau yra praeityje. Gi 
tas pirmasis trečdalis, sakytum, 
yra lygiai tiek pat charakterin
gas poeto apdainuojamajai Lie
tuvai, kaip jis būtų bet kuriai 
kitai šiaurės ar rytų iš nieko 
besikuriančiai tautai. Tai yra 
daugiau istorija primityvaus 
žmogaus pačia plačiausia pras
me. Tas žmogus tėra čia lietuvis 
tik dėl to, kad poetas pats to
kiu yra ir kad jį lietuyiškai ap
rašo.

Vardų, kurie simbolizuoja Lie 
tuvos žydėjimo viršūnes ir An
tanas Rūkas, žinoma, negalėjo

Antano Rūko knygos iliustracija

apeiti. Tač'au jo didžiųjų “Ku
nigaikščių portretai” yra perne
lyg kuklūs, sakyčiau net ane
miški, charakteringais bruožais 
šykštesni už tuos tradic'niai 
pieštus ar tebep’ešiamus mokyk
linių sąsiuvinių viršel'uose:

...iš glūdumos tamsiųjų amžių, 
iš nežin os žiaurios, 
kaip švietalas,
kaip sidabrinis riteris ant balto 

žirgo,
išnyra vardas skambantis — 
išmintingasis Mindaugas, 
karalius,
valdovas Lietuvos. (44 psl.)
(Taip ir norėtųs šį visą port

retą palyginti su poeto Kazio 
Bradūno posmeliu “Morenų ug
nyse”, bandančiu užgriebti tik 
vieną charakteringą tos pačios 
asmenybės bruožą, pastačius jį 
prieš problemą:

Už ką meldeisi tu,
Vainikavimo valandą?
Kurie dievai
Laikė tave sūnum,
Vienatiniu šiaurėje? (18 psl.)

Jeigu A. Rūko piešiami port
retai kartais ir išvengia šablo
no, tai vis tiek jie gana plokšti 
ir paviršutin’ški. Jeigu jie ir 
gana šilti, tai vis dėlto perdėm 
lakoniški, užgriozdoti tikrinių 
daiktavardžių gausa, banaliais 
epitetais ar palyginima s:

Tarytum saulės spinduliuos
pražydusi uola

juodų kalnų aukštybėse, 
visų žiaurių viduramžių tamsoj, 
vergovėje ir inkvizicijoj, 
šviesiausia išmintis — karalius

Lietuvos
ir Rusų,
kurio raminanti ranka
nuo Vilniaus kuorų siekė Kijevą,
o vardą jo
tėvai vaikams kartojo šimtmečiai 
ir Lietuvoj, ir Lenkijoj ir Rusijoj, 
nes neužmirštama teisybės

palaima.
Jo vardas — Gediminas. (47 psl.)
(Taip ir norėtųsi cituoti poe

to L. A.ndriekaūs ranka kuria
mą to paties kunigaikščio auto
portretą — jo la skus atpasa- 
kojant. štai ištraukėlė iš met
raštyje “Antroji Pradalgė” iš
spausdintų fragmentų:

Jum pasakiau:
Neplausit man galvos krikštu,
Kol paskutinė ašara išdžius,
Kurią išspaudėte iš Lietuvos —
Kaip trokštanti naktis
I’ ilsinčio akmens
Išspaudžia paskutinę rasą

(53 psl.)
Antano Rūko piešiamų “Kar

vedžių, kunigaikščių ir karalių” 
paveikslų blankumu ar trafare- 
tiškumu iš dabes gal nereikėtų 
per daug nė stebėtis, nes ne jie

Šių metų biržebo mėnesio 18- 
tos dienos šeštadienio popietė. 
Sustojam 737 Cinnamon, S. 
Palm Beach, Fla.. nuošalioj, ra
mioj vietoj. Atrodo, lyg per ža
lią pievą tęs;asi eilė nedidukų 
namelių, dekoratyviniais aug
menimis papuoštų. Žaluma ir 
akinantis dangaus mėlynumas. 
Tai čia štai, šiame namelyje 
noksta jis ant mirties rankų. 
Po daugelio nesimatymo metų 
lyg apima baimė ir nedrąsumas. 
Atidarius duris senyvai mote
riai, pasakome savo pavardę ir 
prašome leisti aplankyti ligonį. 
Į tai slaugė tyliai, bet grėsmin
ga’ atsako: “Ligonis labai silp
nas” ir paprašo į vidų.

Kietai tramdau susijaudini
mą. Gūdus laukimas. Iš pasienio 
lentynų sužiuro knygų nugarė
lės. Čia jo darbo, drauge ir sve
čių kambarys. Visa kita kam
baryje daugiau negu kuklu. 
Spėboju, kur galėtų būti jo pas
kutinieji rankraščiai. Kam pri
klausys tas šventas palikimas..., 
ir su šia mintimi įėjus, teks pa
žvelgti jam į akis, jei pajėgs 
jas atverti. O, Stasiau, Stasiau, 
taurusis kunige Stasiau, ar apie 
tai galvodami tikėjomės kada 
nors susitikti!

Atveriamos durys į ligonio 
kambarį. Plačioje lovoje išdės
tyta keletas knygų, žurnalų ir 
viena kita laikraščio iškarpa.

Viktoras Petravičius Antano Rūko knygos iliustracija

yra tikrieji jo istorijos herojai. 
Jo herojus yra minia. Papras
tas, pilkas žmogus, sūriu savo 
veido prakaitu pelnąs duoną, 
prie nugaros prilipusiais marš
kiniais, nuo darbo numėlusio- 
m's rankomis, supleišėjusiais 
delnais tiems karatams p ląs 
pyliavas, statąs pilis ir jų pa
šauktas jojąs į karą. Ne veltui 
istorijos gale autorius ir save 
su tuo pilku žmogumi sutapati
na, ne veltui jis jam skiria pa
čius nuoširdž'ausius ir gražiau
sius savo lyrikos posmus:

Artojui nereikėjo nei
kunigaikščių,

nei karalių,
nei deimantais išblizgintų

vainikų.
Rudens rugių auksinėse

platybėse jis pats
karalius.

Artojui nereikėjo svetimų sodybų.
Gardesnė duona, 
užaugusi savomis rankomis

išpurentuos
arimuose. (38 psl.)

Socialiniai motyvai yra A. 
Rūko mėgiamiausi. Skriaudžia
mas ir ujamas vargdienis yra 
jo širdies brolis. Ir todėl visai 
pagrįstai jis nepasitiki istorijos

Degėsiuos - 
Degėsiuos - 
Degės uose 
Degėsiuose

skribais, aprašiusiais “karus ir 
žygius, laimėjimus ir nesėk
mes”, nes juk jie

neparašė nei žodelio, 
kaip grūmės su vargu Upynoje

medžiotojas,
kaip Palangoj kentėjo žvejas, 
kaip Rumšiškėj artojas vargo.

(59 psl.)
Ir todėl lyriškai skaidriausi, 

įtikimiausi, logiškiausi ir kar
tu svariausi posmai A. Rūko 
istorijoje kaip sykis yra tie, 
kuriais išsakomos juodž:aus:os 
Lietuvos dienos. Čia yra daug 
juodo ir balto, yra daug dėkin
gų kontrastų. Yra progų ne tik 
pas’graudinti, bet iy pasipiktin
ti, ar net vieną kitą agitacinį 
šūkį mestelėti:

revoliucijos! 
subyrėjimas! 

- mirtis!
prisikėlimas

naujam gyvenimui! (96 psl.)
Daug karčios teisybės pasako 

A. Rūkas apie “Prauliavotos, 
praseimavotos didybės” šimtme
čius, kada didžiūnai “susibro- 
liaudami su lenkų ponija” atne
šė baudž avą “artojui, bitinin
kui, medžiotojui ir žvejui”. Kad 
ir seniai visų žinotos, nebeste-

kronininkais, piktinasi įvairiais binančios nė savo turiniu, nė

Tai mano vieninteliai draugai
Atsiminimų valandėlė

Mūsų mielas kunigas Stasius 
guli prie lovos kraštelio ant de
šinio šono. Toks išbalęs, men
kutis, bet gyvai šypsosi ir iš to
lo tiesia ranką. Nuo to šypsnio, 
rodos, net mirtis pasislepia. 
Lengviau atsidustam. Jis reiš
kia padėką bei džiaugsmą, taip 
netikėtai mums apsilankius, 
kartu apgailestaudamas, kad 
blogas esąs šeimininkas, nesu
gebąs kaip reikiant priimti ir 
pavaišinti.

— O kaip mano krikštasūnis 
Raimundas, ką jis rašo iš Ko
rėjos? — apipila klausimais. 
Pažvelgia į čia pat stovinčią 
dukrą.

— O tu, Rūta, tur būt, jau į 
“High School” įstojai?

Mergaitė sumišus žvelgia į 
mane. Vyras paaiškina, kad 
prieš pora dienų ji jau baigė 
kolegiją.

— Tokia mergaičiukė atro
dai, lyg būtum keturiolikos me
tų, — toliau ją erzina.

Sakau jam, jog jis pilnas hu- 
| moro, kaip anuomet Lietuvoje, 

kai važinėdavom su gastrolė
mis...

.— Atsimeni, Kotryna, litera
tūros vakarus Kybartuose ir 
Seredžiuj. Tai bent linksmybių 
turėjom, — nusijuokia. “Kur 
neatsiminsi”, jam atsakiau. Juk 
tada, rodos, autobusų ir trauki
nių net ratai juokdavos,-kai ši

Albinas Baranauskas

RUDUO AKMENYNŲ PARAPIJOJE

Jis yra kaip piemenų juokas.

Soduose krinta į akį vėsaus vėjo akylumas
Tais atvejais, kai gelstančiuose lapuose čiepinis prinokęs
Netyčia kilsteli skverną ir parodo raudonumą.

Varnas neša į tenaitės, kur turi saulė leistis,
Bet jos niekaip nenori nusileisti.

Vėjas kiša ranką tau po skara paglostyti kaklo 
Ir nuo kalno karantį debesių pusiasalį 
Išpučia ir išpurto, kaip naujai pripiltus patalus.

Galiausiai ima temti ir kol visai sutemsta,
Varnos jau kur ties Krijobaliais!
Vėjas apsičiupinėja patamsėj
Ir kiša į žoles minkštą obuolį.

PRO ŽADINTUVĄ

Ačiū Dievui, jau vėsta pakrūmėse, jau 
Per sieną, kaip vanduo, palengvėjimas.

Važiuoja, ir važiuoja, ir važiuoja.

Knygos atverstos pas laikrodį, šypsosi senas 
Žadintuvas, pamėgina akademiškai,
Gilinasi aprašomojon lingvistikon, neriasi 
Senatvėje iš kailio. Tokių, kaip jisai, keturiolika, 
Išnarintais šonkauliais, su pavogtais 
Varpeliais, su neplautomis kojinėmis 
Ilsisi patvoriuose, kur temsta ir iš kur 
Toks mielas atgajus.

Važiuoja ir važiuoja
Neatsimerkdami pro žadintuvą.

PENKTADIENIO VAKARAS

Pieno bare šaukšteliai nokina rasotas šypsenas,
Šarmoja storos taurės prakaituojančiuos delnuos.
Padavėjos su muzika mokosi laikysenos,
Atsiduodamos vingiuotiems ilgesiams prie kasos.

Vaikai, pašiurpusiais iš džiaugsmo kailiais, aitvarus sukėlę 
Ant debesio, pamažu šiūliuką nuo pagalių vynioja,
Kai jų sesers traukia namie kojines, kaip šešėlį,
Ant plonų, dar ne visai tiesių per linkimą kojų.

POMFRET

Liekne kauburys užgintas susigūžusių berželių rato:
Burtai samanose, vidurnakčių vienumose kibirkštys krinta. 
Tupi, su plunksna plaukuose, kaip varnos ant rečio —
Kad tik žynys, tyčia ar netyčia, visos visatos nepagadintų!

Imk mane labai stipriai, abiem rankom, sulaikiusi kvapą. 
Kad nepaleistum, kaip to stiklinio ąsočio, į aslą.

Šneku niekus visas rytas, kati tik užmirščiau tą sapną.

intervencija, o juo laibau per- to - agitatoriaus) tono, išduo- 
dav mo forma, tačiau vis dėlto1 dančio jo mažai kuo pagrįstą 
teisybės, net jeigu skaitytojas įtikėjimą savo atradimų ar pa 
retkarčiais nusistebėjimo ženk-
lan pakels antakį, pakraipys 
galvą ar truktels pečiais, tai 
gal daugiau dėl autoriaus nai
voko (pamokslautojo - moralis-

u Stasium Budavu

jaunų literatų grupė keliauda
vo.

Nuostabiu minties lakumu li
gonis prikelia v są eilę beveik 
anekdotiškų smulkmenų. Na, ir 
stebimės jo gera atmintimi! Tik 
bijau nusijuokti, kad tame juo
ke, suskambėjus kitokiai gaidai, 
nesugrįžtų mirtinai sergąs ra
šytojas į sunkią dabarties tik
rovę.

Rašomosios priemonės ramiai 
ilsis tarp vaistų buteliukų ir ar
timųjų fotografijų.

— Kaip matau, dar ir pa- 
skatote, — tariau pažvelgus į 
išdėstytas knygas pašonėje.

— Tai mano vieninteliai drau
gai, kuriuos ranka galiu pasiek
ti. Visi kiti išsibarstę, Dievas 
žino, kur...

Paklausiau, kas per liga jį 
kankina. Spaudoje nepastebėjau, 
kad būtų tai pažymėta.

— Ta pati liga, kuria mirė ir 
mano motina, — skubiai atsa
ko. — Paimk, Kotrynėle, štai šį 
albumą, supažindinsiu su savai
siais. Jie visi Lietuvoje. Gyvi 
ir mirę.

Supratau, kad nenori kalbėti 
apie savo ligą. Ir ne todėl, kad 
bijotų mirties, o dėl to, kad my
li gyvenimą. Taip nejučiomis 
atėmė man žodžius ir sugriovė 
rūpimus klausimus.

Minutės tirpsta. Už pravirų 
durų nekantrauja slaugė. Nežy

žiūros originalumu. Nusistebės 
dėl jo požiūrio paviršutiniškumo, 
siaurumo, lokališkumo.

Daug nupelnytos tulžies poe- 
(Nukelta į 6 psl.)

miai padedu mažą vokelį prie 
vaistų buteliukų.

— Kam to reikia? — lyg ir 
subara švelniai. — Visko pa
kanka šioje žemėje. Ir taip jau 
daug, kad aplankėt.

— Atleiskit, kunige Stasiau, 
už tiesų klausimą: ar netenka 
kartais pabadauti?

— Tai dienai turiu iš Dievo 
malonės. Vienas kitas atsime
na. Su kaimyną s gerai sugyve
nu. Šelpia čia jie mane, ir kata
likai, ir protestantai. Tik su 
slauge tenka pasipešti. Ji geras 
žmogus, tik aš nelinkęs aklai 
paklusti. Kaip č;a ilgai mudu 
pešimės — nežinau. Daktarai 
piaustė, piaustė po kelius sy
kius. Ne per seniausiai sakė gy
vensiu tik tris savaites, o da
bai' vėl sako gal net trejus me
tus... Giminės kviečiasi į Lietu
vą. Iš čia, ar iš ten — tas pats 
kelias... — pasako be jaudini
mosi ir vėl grįžta prie senų 
draugų: Brazdžionio, Kazio Zup- 
kos, Mykolo Linkevičiaus. Su
mini Tulauskaitę,-Zobarską, Ma- 
zalaitę ir daug kitų rašytojų, 
su kuriais rečiau tekdavo susi
tikti. Visiems prašo perduoti 
linkėjimų.

Žinau, žinau, brangus bičiuli, 
tariu sau širdyje: Tu vaistais 
užmigdei savo hidrą, ir pagyve
nome valandėlę prisiminimais.

Pakilau atsisveikinti.
— Ligi pasimatymo ateinantį 

pavasarį, — tariu jam ir bu
čiuoju vėsią ranką.

Ir galvoju... gal paskutinį 
kartą...

KOTRYNA GRIGAlTYTft
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MILAŠIAUS KŪRYBA
DR, J. GRINIUS

1939 m. kovo mėn. 2 d. Fon- 
tainebleau miestely, netoli Pa
ryžiaus mirė Oskaras Vladislo
vas Milašius. Po to, š'o lietuvio 
patrioto ir prancūzų poeto mir- 
t'es sukaktys prancūzų vis bu
vo minimos Paryž'uje ir kitur 
ne vieną kartą viešuose susirin
kimuose ir žurnaluose. Tik gry
nai lietuviškoj visuomenėj Mi- 
laš us lig šiol nerado d dėsnio 
aido. O gal jau žmonės spėjo 
užmiršti, kad toks neeilinis žmo
gus gyveno ir tiek nus'pelnė 
Lietuvai ir Prancūzijai. Tač au 
visa tai nekludo mums visada 
prisiminti šį žymų asmenį ir jo 
kūrybą.

Kalbėti apie Milaš'ų nėra leng 
va Pirmiausia, jis mūsų mažai 
pažįstamas. Vis' Milašiaus kū
riniai yra parašyti prancūziš- 
ka;, o 1‘etuviškai tėra išverstų 
tik keliolika eilėrašių ir jo mis
terija “Miguel Manara”. Tiesa, 
apie Milašių lietuviai jau yra 
parašę keturias d'sertacijas, ta
čiau dvi jų neišspausdintos, o 
dvi menkai paplitusios lietu
viuose. Antra sunkenybė rašyti 
apie Milašių trumpai yra man 
subjektyv'nė, nes per e'lę metų 
nuo mano disertacijos apie Mi
lašių man yra tekę keletą kar
tų viešai pasisakyti. Todėl yra 
sunku surasti naują įdomų jo 
kūrybos aspektą, apie kurį ne
būtų. buvę rašyta. Trečia, kal
bant ir rašant apie Milašiaus 
poeziją, man atrodo, būtina pa
liesti ir jo asmenį, nes reto po
eto kūryba tėra taip glaudžiai 
susijusi su asmens egzistencine 
kova. kaip Milašiaus. Be abejo, 
kalbėti apie jo asmenį nėra es
minė sunkenybė, bet tai ver. 
e'a visą straipsnį schematinti.

Kalbant apie Milašių, ne vie
nam lietuviui kyla klausimas, ar 
Milašius tikrai buvo lietuvis, ar 
nepadarome mes jo lietuviu 
dirbtinai pasididžiuoti. Šis klau
simas kyla todėl, kad mes šian
dien lietuvybę suprantame per Į 
s aurai. Dabar mes žiūrime ne 
tiek asmeninio apsisprendimo 
tautybės atžvilgiu, bet lietuviš
ko kraujo ir lietuvių kalbos mo
kėjimo, t. y. dalykų, kurie pri
klauso daugiau nuo aplinkos, 
negu nuo asmens aps:sprendimo. 
Mes žinome, kad Milašius rašė 
prancūziškai, lietuvių kalbos 
mažai temokėjo ir etnografinėj 
Lietuvoj tebuvo svečias. Taigi, 
nacionalistiškai galvojant, — 
menkas jis lietuvis.

Tačiau ne taip į save ž’ūrėjo 
Milašius. Jis pirmiausia jautėsi 
palikuonis tos Lietuvos, kurioj 
tautybę apspręsdavo ne kalba 
ar kraujas, bet priklausymas 
Lietuvos valstybei, Lietuvos Di
džiajai Kunigaikštijai. Jis bu
vo gimęs Čerejos dvare, Gudi
joj, kuri kadaise priklausė isto
rinei Lietuvos Didžiajai Kuni
gaikštijai. Jis žinojo, kad jo se
noliai (didikai) buvo kilę iš et
nografinės Lietuvos (nuo Bab
tų ir Labūnavos), o jojo sene
lis Arturas Milašius, 1831 me
tų sukilime kovodamas prieš 
rusus, buvo sunkiai sužeistas 
(neteko vienos kojos). Poeto 
tėvas Vladislovas M lasius sū
nui ne kartą buvo sakęs, kad 
Milašiai lietuviai — l'etuviai 
pirm ausią tokia prasme, kokia 
kadaise buvo Adomas Mickevi
čius. Bet Milašius buvo lietu
viškesnis už Mickevičių, kuris 
lietuvių kalbos maža’ temokėjo, 
apie Lietuvą rašė lenkiškai ir 
dirbo Lenkijai. Tuo tarpu Mila
šius, kad ir mokėio lenkiškai, 
bet apie L'etuvą rašė prarncū- 
ziškai, dirbo Lietuvai, kaip pir
masis oficialus L'etuvos atsto
vas Prancūzijoj ir pats skelbė
si esąs lietuv:s, apsisprendęs už 
Lietuvą dėl savo šeimos tradi
cijų ir dėl pareigos jausmo gin
ti savo skriaudžiamą senolių 
žemę. Mano nuomone, šitoks 
asmeninis apsisprendimas yra

vertingesnis negu biologinis 
(kraujo) momentas.

Be abejo, Milašiaus raštų 
kalba — prancūzų kalba — ne
leidžia jo įtraukti į lietuv ų li
teratūrą, ir š to mums gaila. 
Tačiau jo prancūziški raštai lai
mi simpatijų Lietuvai Prancū
zijoj. Be jo raštų Lietuvos var
das dabartinėj Prancūzijoj bū
tų mažiau žinomas.

Milašiaus kilmė — jo pri
klausymas senajai Lietuvos 
ar stokratijai — nėra bereikš
mis poeto asmeniniam gyveni
mui ’r jo kūrybai. Sena aris
tokratinė kilmė Milašiui neleido 
sutapti su demokratine nac o- 
nalistine Prancūzija, nors ją po
etas tikrai mylėjo. Pusiau ry- 
t'etis savo kilme, Milašius ne
galėjo tapti iš esmės vakarie- 
t'škos, racionalistinės Prancūzi
jos vaiku. Jis buvo ir liko dvie
jų pasaulių žmogus. Tai did'no 
Milašiaus vidinį dvilypumą, tai 
skatino jį a'stringiau ieškoti sau 
vietos pasauly arba atsparos 
taško savo žmog škajai egzisten
cijai, tai stiprino vienišumo 
iausmą, kuris taip galingai ai
di visoje Milašiaus kūryboje. 
T esą, vienatvės ženklu yra pa
žymėtas kiekvienas asmuo, ku
ris stengiasi prasmingai gyven
ti. Bet Milašiaus gyvenimo ap
linkybės buvo taip susidėjusios, 
kad jis jautėsi ypatingai vieni
šas.

Iš prigimties jautrus ir sva
jingas, vaikystėje jis nepatyrė 
tėvų meilės. Senatvės slenksty
je — “Rudens simfonijoj” — 
jis galės pasakyti:

Mąsčiau tave vienatve, —aš mąs
čiau tave, apleistąją...

Nes niekada, Žindyve, aš nesu 
turėjęs motinos nė tėvo,

Nuotrauka Algimanto Kezio, SJSaulės trikampiai,

Ir pastogėj mano bastės pamiši
mas su šalčiu.

O. V. Milašius

Jis augo vienišas su aukle di
deliuose ir apleistuose Čerejos 
soduose. Dvylikos metų Mila
šius buvo išrautas iš Gudijos 
dvaro parkų ir persodintas į 
Paryžių, į licėjaus internatą. 
Kai čia, bebręsdamas, pradėjo 
klausti savo gyvenimo prasmės, 
jis pasijuto atsidūręs ties tuš
tuma, ties nieku, ties nebūtimi, 
nes jis buvo be kr kščioniškos 
religijos, be kurios dorybių — 
meilės ir vilties — vienatvė sun 
kiai nugalima. Joj atramos jis 
neturėjo nuo pat vaikystės, nes 
jo motina buvo indiferente, o 
tėvas — kov'ngas ateistas. Tik 
dešimties metų Oskaras Mila
šius buvo pakrikštytas, o pas
kui trumpai paruoštas pirmajai 
komunijai. Tai buvo v:sas jo 
religinis auklėj'mas. Vėliau 
Prancūzijos mokyklose moks
las taip pat buvo priešingas re
ligijai, nes XIX amž. pabaigoje 
Pa,ryž:aus šviesuomenėje klestė
jo liberalizmas, racionalzmas, 
pozityvizmas, socializmas. Tai

buvo pasaulėžiūros srovės, prie
šingos svajingo vaiko bei jau
nuolio pr g mčiai. Žemės pagun
dų džiaugsmai su moters trau
ka tokie stiprūs ir viliojantys 
Paryžiuje jauno Milašiaus taip 
pat nepatenkino. Apsvaigimo ar 
■šs blaškymo momentui užgesus, 
jis jautė dar didesnę vienatvę 
negu pirmiau — vienatvę, tuš
tumą, beprasmybę. Ir vėliau, 
kai jaunystės audros ir kovos 
pradėjo aptilti, Milašių atskyrė 
nuo žmonių skaudi ve'dą bau- 
rojanti liga — vilkligė — lupus 
— nosies džiova, kuri buvo gy
doma chirurginėmis operacijo
mis. Šitaip ir lko Milašius v e- 
nišas keleivis, išvažinėjęs sker
sai visą Europą, ilgai rymojęs 
prie didžių poetų, filosofų ir 
teosofų m stikos veikalų, bet il
giausiai klausęsis savo vienišos 
širdies, kur oje likimas išbraižė 
idealaus dž'augsmo ir realios 
nelaimės simbolį.

Antras, labai ryškus bruožas 
j Milašiaus gyvenime yra vidinė 
įtampa, kuri kyla, besisteng’ant 
nugalėti vienatvę 'r vidaus dua
lizmą, kurį jaučia kiekvienas 
žmogus. Tačiau tas dualizmas 
vp.rv ryškus Milašiaus gyveni
me. Iš prigmties jautrus ir šva 
jingas, M lašius nuo pat vaikys
tės ilgėjos' tobulos meilės, bū
ties pilnatvės ir prasmės. Ta- 
č'au nuo tos pat vaikystės gy
venamo tikrovė brutaliai triuš
kino idealų siekimų svajones. 
Vaikas jis nepažino šiltos tėvų 
meilės, nes tėvas buvo staigus 
ir brutalus, o motina , nuolat 
už'mta įvairiais reikalais. Jau
nuolis Paryžiuje (ir vėliau) ti
kėjosi idealios meilės patirti iš 
moterų, tačiau jų meilė, kūniš
ka meilė t'k didino nusivylimą, 
t’k gilino plyšį tarp idealių troš 
kimų ir gyvenimo menkystės.

Tai, ką materialistinė ir po- 
zityvist’nė filosofija piršo, kaip 
pačią prasm'ngiausią tikrovę, 
Milašiui atrodė, kaip apgaulin
ga menkystė. Kad Dievas ir re
ligija galėtų tą žmog'šką men
kystę perkeisti ir suteikti jai 
nrasmės. Milašius netikėjo. To
dėl. kai jis pamėgino savo sielą 
išre'kšįi poezijoj, tas dualzmas 
didele įtampa išsiliejo joje. 
Idealieji troškimai čia susikris
talizavo apie va'kystės prisimi
nimus su plačia;s ir slaptingais 
Čerejos sodais, kuriuose 4 me
tų vaikas buvo įs:myiėjęs tik 
dvejais metais už save vyresnę 
mergytę. Nors vaikystės namas 
jam atrodė tamsus ir šaltas, 
bet kadang’ tai buvo vaikystės 
aplinka, atsiminimuose tai įga
vo idealios svajonės spalvų. Tai 
gi, jo vaikystė va:zduotėje tapo 
poeto rojum, bet prarastuoju 
rojum, į kurį negalima sugrįžti, 
nes laikas uždarė visus vartus 
j praeitį. Todėl ir vaikystės mo
tyvas per visą Milašiaus kūry
bą galingai aidi, kaip prarasto- 

1 jo rojaus motyvas, lydimas di

džiulės nostalgijos ir melancho
lijos. Poetas grįžta ir grįžta į 
va'kystės dienas, į medžių pa
vėsius, į šaltą ir tamsų namą, 
į savo knygas, į savo ža dimų 
mylimąją draugę, bet tik min
timis ir svajonėmis, nes praras
tasis rojus laiko durų buvo už
darytas šiai realybės dienai, 
kurioj slankioja menkystė ir 
nuoboduhs, šlykštumas ir be
prasmybė.

Šalia vaikystės, poeto Mila
šiaus idealieji troškimai susi
kristalizavo taip pat apie mei
lę ir moterį. Jis ilgėjosi meilės 
tyros, skaisčios, pasiaukojan
čios ir taurinančios, absoliučios, 
užpildančios bet kokią tuštu
mą. Bet kur rasti tokią meilę 
ir tokią sužadėtinę, kai gyveni
me per moterį, ateinanti meilė 
— tik aitruą kraujo sukilimas, 
tik donžuaniškas siautimas, nu
sivylimas, kajičia, sudužimas. 
Bet dėl to M laš us nenustoja 
siekti meilės, jos ilgėtis, svajo
ti apie idealią moterį. “Tai 
kas, kad tu bųtųm nereali arba 
net v ena tų, kurių niekad ne
buvo ? Ar dėl to mano vienat
vė su mylimais sodais būtų ma- 
ž:au žavi, ar mažiau gražus ta
vasis ruduo su degančiais la
pais?" (L’Irrėelle). Todėl Mi
lašius dainuoja apie įsivaizduo
tas mylimąsias su keistais mu
zikaliais vardais: Cėliane, Lalie, 
Lil'a. Jis svajoja apie nepažįsta
mą tolimąją, kuri gal nura
mins jo širdį. Jis dainuoja apie 
meilę, kuri būtų mažiau, kaip 
angelo, ir daugiau kaip gėlės. 
Jam ypač liūdesį kelia legenda- 
rinė Egipto Tėbų princesė Ka-

romama, kurios statulėlę jis 
matė Luvro muziejuje.

Tačiau dėl svajingos meilės, 
kaip ir dėl dingusios vaikystės 
galima liūdėti, bet jos negali 
atstot' gyvenimo tikrovės, ne
gali duoti jokios prasmingos 
atramos žmogiškai egzistenci
jai, kaip jos negali duoti nė 
donžuaniškos avantiūros, kurios 
Milaš aus poezijoj turi nemen
kos vietos. Todėl kasdieninį 
žmogaus gyvenimą jaunasis Mi
lašius vaizduojasi, kaip beždžio
nės šokį — beždžionės, susenu- 
sios, epileptiškos, šašuotos, ku
ri, bjauriam rudens lietui ly
jant, pagal išklerusios katarin- 
kog garsus šoka gal paskutinį 
beždžionišką šokį.

Dėl ideal ų siekimų negalimy
bės ir dėl kasdieninės tikrovės 
beprasmybės, jo paties asmen- 
nis gyvenimas Milašiui visai 
juodas;

“Mano gyvenimas yra pas
kutinė nem’ga ligonio, kuris te
turi tik v eną draugą — brėkš
tančios dienos blyškią našlai
tę”. “Mano gyvenimas yra nuo
gas, be minties langas raupsuo
toj, suklerusioj landynėj, susi- 
griaužimo prieglobsty, anoj 
gelmėj juodo premiesč'o, ku
rio negalima praeiti nesušnabž
dėjus mirusio ar dingusio (žmo
gaus) vargingo vardo”. Jaunas 
Milašius net drįsta pasakyti, 
kad jis esąs labiau miręs, negu 
visi mirusieji Lofoteno kapinėse.

Todėl nenuostabu, kad šitokį 
neprasmingą savo gyvenimą 
galvoja sava ranka užbaigti. Ir 
iš tikro vieną kartą, po aštraus 
k'virčo su savo ekscentrišku tė
vu, Milašius kėsinosi nusižudyti.

Po tėvo mirties (1904) pavel
dėjęs didelius turtus, O. Mila
šius pradeda savo europines ke
liones ir dauge laisvas litera
tūrines, filosofines, teosofines, 
mistines, kabalistines studijas. 
Jų ir drauge moters traukos 
įtakoje jis pradeda išsivaduoti 
iš savo tragiškojo nihilizmo. 
Jam pradeda aiškėti, kad giles
nio pažinimo sąlyga ir būties 
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Chicago, III. 60632. Tel. R.E 7-7083

pradas yra meilė — Meilė, — 
kuri kuria ir palaiko visus daik
tus ir visas gyvas bei sąmonin
gas būtybes. Meilės pradas, įsi
kūnijęs medžiagoje, apsireiškia 
grožiu, o žmogaus sieloje — 
meilės jausmu. Dabar Milašiui 
atsiskleidžia ir moters vaidmens 
prasmė. Joje meilės pradas ap
sireiškiąs grožiu, o per jos mei
lę labiausiai sueinama į kontak
tą su universaline meile — vi
sa Būtimi. Tiesa, kūniška mei
lė moteriai baig asi nusivylimu 
ir sudužimu, tačiau šis suduži
mas paliekąs nedūžtančios, ne- 
prae'nančios, absoliutės meilės 
ilgesį. Taigi, moters meilė įve
danti į universalinę meilę ir į 
Dievo meilę. Todėl ir Don Žua
no istorija nėra tik siaut mo 
nuotykiai, bet drauge klaidžio
jimai, absoliutinės meilės pasiil
gus, nors Don Žuanas to ir ne
numano. Ir kada M lašius suži
no, kad Ispanijoj buvo nelegen- 
darinis Don Žuanas, kuris už

I#-

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 

valandos vakaro.

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

U
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LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 

IR VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine.
6516 South Westem Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 60636 

Telef. — 925-5121

Išsimokėjimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm.. Penktad. — 
9 iki 9 v. vak. Šeštad. nuo 9 iki 
6 vai. v. Sekmod. 11 iki 6 ▼. vak. 

Parūpinami automobiliai pagal 
klientų reikalavimų.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti dau
gel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Garan

tuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai apdrausti. Vi
suose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies prekių pasirinki
mas prieinamom kainom.

Dėl informacijų ir nemokamų katalogų kreipkitės j visus mūsų 
skyrius

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 2n<] Avenue ...........................Ab 4-5459
• NEW YORK. N. Y. 10011, 108 West 14th St........................ CH 3-3005
• HICOOKIAN ii. N. Y — 3711 l’nion AvenU'- EV 1-1952
• RROOKI.YN 7. N. Y — 900 Sntter Avenue .................Dl 5-9808
• KONTO* 18. Masą. — 271 Shnnmiit Aveniu 1,1 2-1707
• SOVTH BOSTON, MAHS., 327 W. Broi«lway................. Tel. AN 8-0098
• BHPAbbO 9. N. Y. — 332 Pillmore Avenue .......... Tb 8-2974
• CHICAGO 22, III.. — 2222 W. Chicago Avenue ..................BR 8-0986
• CHICAGO 6 UI. _ 3212 So. Halsted Street ........................... WA 5-2787
• CbEVE’aND 13. Ohlo — 904 biterary Road ....................TO 1-1088
• DETROIT, Mich.,—7300 MJchigan Avenue ...................... VI 1-5353
• GRANO RAPIDS, Mieli. — 636-38 Biddge St., N. W............G b 8-2258
• HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campan .................Gb 7-1575
• HARTFORD, 14, Conn., 200 Pranklin Avė. Tel. 233-8030 ir 246-0216
• IRVINGTON 11, N. J. — 702 Sprlngfleld Avė. ES 2-4685
• YOONGSTOWN 3, Ohlo — 21 Fifth Avenne ........... R1 3-0440
• bOS ANGEbES 22, Callf.—960 So. Atlantic Blvd...................... AN 1-2994
• bAKEWOOD, N. J. — 126 - 4tli Street ............................. FO 3-8569
• NEVVARK 3. N. .1. — 428 SprlncHeld Avenue .................. RI 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 569 Congress Avė..........................bO 2-1446
• PATTERSON 1, N. J. — 99 Maln Street ..................... MII 4-4819
• PASSAIC, N. J. — 178 Markei Street  GR 2-6387

PHIbADEbPHIA, Pa. 19122 — 1214 N. ath St.......................... PO 3-4818
• PITTSRURGH 3, Pa — 1307 E. Garson Street .............. ui 1-2750
• SAN PRANCISCO. Callf. — 2076 Sntter Street ............ PI 8-1571
• WATERBURY, Conn. — 905 Bank Street ................................ Pb 6-6788
• VVORCESTER. Maas — 174 Mlllbury Street ............. SW 8-2868

nuodėmes buvo nutrenktas į 
pragarą, bet istorinis tikras pa
laidūnas — Miguel Manara, ku
ris per mylimą moterį atsivertė 
ir tapo garsiu atgailautoju, Mi
lašius juo susižavi ir rašo to 
tikrojo, istoriškojo Don Žuano - 
Miguel Manaros misteriją.

Joj jis vaizduoja, kaip Mi
guel Manara po daugelio mote
rų suvedžiojimų pajunta savy 
beprasmišką tuštumą, lyg pe
lenų skonį, kaip draugo paska
tintas susipažįsta su jauna,
skaisčia ir religinga Girolama 

(Nukelta į 5 psl.)

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8.30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Telef. HEmlock 4-2418 

7159 South Maplevvood Avenue 
Chicago, Illinois 60629 
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SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

» 4 - T7 "į «■

Vis kas tik reikalinga namų 
pagerinimui ir pagražinimui
TVOROS: įvairiausio alu- 
minijaus, plastikos, plieno. įvai
rių spalvų.

STOGELIAI

DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų — K. Butkaus kon

strukcijos.

Naujausi žieminiai balto emalio 
ir "stainless steel" langai.

KOSTAS BUTKUS (dirbtuvė) 
6811 South Bell Avenue, Chicago, Illinois 60636

Tel. PR 8-2781 rytais ir vakarais: LU 5-6291 bet 
kuriuo laiku.

.........................-....... .............. . ...

SKIP S Self Service 
LIOIIOR STORE

6515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHOKES WA 5-8202
SEPTEMBER-RUGSĖJO 22, 23, ir 24 D. D.

COGNAC “NAPOLEON” V.R.Q.P. Fifth $5.98
MOUQUIN IMPORTED 10 YEAR OLD 

BRANDY Fifth $3.79

BARON VON KLUEG V.S.OJP. GERMAN 
BItANDY Fifth $3.89

GRAIN AI.COHOL 190 Proof IJ.S.P. Fifth 39 '

STOOK IMPORTED DRY or 
SWEET VERMOUTH 30 oz. Bottle $1.69

MOSCOVVVITE GENUINE RUSSIAN 
IMPORTED VODKA

LEMON ICE LIQUEUR

Fifth

Fifth

GOLD DROPS Imported Strawberry, Bainana, 
or Mandarino WINE Fifth

CUSENIER Imported Blackberry, Cherry,
Apricot or Creme De Cacao Liąueur, Fifth

WURZBURGER Imported German BEER 
Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles Case

$5.19
$3.79

$1.98

$3-49

$7.95



BALTIJOS TAUTU POEZIJOS VAKARAS
Santaros - Šviesos federaci

jos suvažiavimai, jvykstą jau 
12-metį rugsėjo mėnesio ant
rą savaitgalį Tabor Farm, So
dus, Michigan, yra nemažos 
reikšmės kultūriniai įvykiai išei
vijos gyvenime. Jaučiamas aiš
kus polinkis į literatūros ir teat
ro sritis. Suvažiavimų literatū
rine dalim iš pradž:ų daugiau
sia rūpinosi kai kur e lankinin
kai, vėliau savo širdį ir talentą 
dėjo Algimantas Mackus, o da
bar šią tradiciją puoselėja “Met
menų” žurnalo kolektyvas ir 
Alg. Mackaus vardo knygų fon
do darbuotojai. Teatrinėje sri
tyje pasireiškė v si trys vėliau
si dramaturgai: Landsbergis, 
Ostrauskas, Škėma. Paskutiniu 
metu vis dauerau ryškėja Da
lios Juknevičiūtės, kaip režisie
rės ir aktorės, darbas, kuris, pa
vyzdžiu’, šiame suvažiavime at
siskleidė Škėmos “Šventosios In
gos” inscenizacijoj. Tų visų kul
tūrinių pastangų charakterin
giausi bruožai yra avangardiš- 
kumas ir gyvastingumas. Beje, 
dėl tokių suvaž avimų ir galima 
tvirtai teigti, jog išeivijos lie
tuvių kultūrinė veikla ir yra 
šiandien lietuvių tautos gyvos 
meninės kūrybos re’škėja, nes 
kultūrinė išeivių įtaka žymiai 
ryškesnė ir svaresnė Lietuvai, 
negu atvirkšč;ai. Priežastys 
liūdnos ir savaime suprantamos: 
Lietuvos pavergimas ir atribo
jimas nuo Vakarų kultūros. Ta
čiau V'so to pagrindinė prasmė 
yra džiuginanti ir tiek pat aiš
ki: laisvės kūryba skatina pa
vergtus ir ilgainiui sulaužo vi
sas užtvaras.

Šiame suvažiavime šeštadienį 
buvo surengtas Baltijos išeivių 
poezijos vakaras, kuriame savo 
kūrybą skaitė 7 ryškesni poetai, 
subrendę ir pasire škę jau sve
tur. Lietuvius atstovavo Chica- 
gos brandžioji tr julė: žeminin
kas ir tikrai jau tampąs klasi
ku Kazys Bradūnas, ryški išei
vijos poetė Liūne Sutema ir iš 
poetinės beletristikos grynon po- 
ezijon įaugantis Marius Katiliš
kis. Iš rytinių pakraščių lietu
vių grupę užsklendė poetinės 
sentencijos meistras Jurgis Šle
kaitis ir daugiau liaudies kūry- 
rybon pal’nkęs Jonas Mekas. 
Estus atstovavo iš tolo stebintis 
gyvenimą Ivar Ivask, o latvius 
pilna šilumos ir entuziazmo Ast- 
ride Ivaška.

Salinš su savo rinkiniu “Miglų 
užeiga” (1957) ir neseniai mi
ręs Linards Tauns (1922— 
1963) su savo rinkiniais “Amži
nas debesis” (1958) ir “Vedy
bos su miestu’’ (1964, Salins su
redaguoto po mirties). Paverg
toje Latvijoje ir Estijoje poezi
jos atgimimas vos tik prasika
la, kas pilnai paremia anksty
vesnį teigimą, jog laisvųjų kū
rybinės pastangos eina savo tau 
tų avangarde.

Šiame poezijos vakare atsi
spindėjo visi suminėti reiški-

pilnai atitinkančion M. K. Čiur
lionio kūrybą, kurios temomis po 
etas sukūrė savo skaitytus eilė
raščius. Išradingas savo vaizdi
niai posūkiais ir ritmo technika 
Bradūnas pademonstravo savo 
paties ir žemin’nkų kartos toli
mesnį augimą. Poetas savo kū
rybą perdavė santūriai ir pa
prastai, tačiau pilnai jautėsi 
skaitymo meno apvaldymas.

Iš Mariaus Katiliškio beletris
to sunku laukti minčių koncent
racijos ar ypatingo žodžių tau
pumo. Tai, gal būt, ir buvo jam

Estų poetas Ivar Ivask ir latvių poetė Astride Ivaška dalyvavę baltiečių 
poezijos vakare Tabor Farm, Michigan. Nuotr. P. Petručio

Aplamai žvelgiant, visose tre
jose tautose vyrauja poezijos 
menas. Tai kažkaip yra būdin
ga Baltijos tautoms. Gal būt, mas 
jos, būdamos nuošal’au nuo ma
sių ir prie jūros, natūraliai iš
ugdė lyrinę tradiciją. Gal būt, 
ilgi priespaudos metai jas trau
kė į susimąstymą ir savęs ieš
kojimą. Taipogi charakteringa, 
kad tose tautose po v’sokių kri
zių ir nelaimių pirmučiausia at
gimsta ir prasiveržia poezija.

Po Antrojo pasaulinio karo 
pasikartojo ta pati istorija. Lie
tuvių poezijos atgimimas buvo 
gan greitas; 1946—47 metais 
pasirodė svarbieji Kazio Bradū- 
no, Vytauto Mačernio, Henriko 
Nagio ir Alfonso Nykos - Ni- 
liūno poezijos rinkiniai, kurie 
vėliau su Juozu Kėkštu 1950 
metais apjungti monumentalia 
Žemės antologija. Šianden že
mininkai savo kūrybą dar dau
giau subrandino, užimdami svar 
bią vietą lietuvių poezijos rai
doje. Jų pasekmėje atėjo nau- 
j’ poetai, kurie savo kūryboje 
yra ’rgi pasiekę nemažų rezul
tatų. Prieš 7—8 metus paverg
toje Lietuvoje poezija pradėjo 
taipgi atgauti savo sparnus, 
nors jos šsivystymas tiek te
matika (savaime suprantama), 
tiek forma gan ribotas.

Latvių ir estų poezijos atgi
mimas pavėlavo deš mtmečiu 
nuo lietuvių. Jų pagrindiniai vei
kalai išeivijoje pasirodė tik 
1957—58 meta’s. Latvių tarpe 
jau išryškėjus, taip vad narna,
New Yorko mokykla, kurioje 
labai gyvai prasiveržęs miesto 
motyvas, čia paminėtini Gunars

niai: lietuviai gausesni ir toliau 
paėję į priekį, latviai ir estai ne 
tiek gausūs, daugiau dar vis ieš 
ką savo kelio ir gal dėl to entu- 
ziastingesni. Mūsų šiauriniai 
kaimynai labai norėtų užmegsti 
tampresnius ryšius su mumis. 
Tam jie jau daro įvairius žy
gius. Pavyzdžiui, latvių jauno
sios kartos kultūros žurnalo 
“Jauna Gaita” vėliausias nume
ris yra skirtas lietuvių literatū
ros pristatymui.

Dabar prie pačių poetų pasi
rodymo. Programa buvo trum
pa, ir kiekvienas skaitė tik apie 
7—10 minučių. Užtat bendras 
vaizdas buvo ekraninis: kon
centruotas ir greitas. Eiliniam 
klausytojui buvo sudaryta pui
ki proga susipažinti su Baltijos 
išeivių poezijos įva’rumu be’ 
turtingumu. Išprusęs klausyto
jas galėjo pamatyti kūrėjų nau
jus kelius ir pajusti, kuo šian
dien jie dega, nes laiko ribotu- 

privertė juos padaryti
grežtesnę atranką.

Kazio Bradūno ankstyvesnis 
miniatiūrinis ir beveik ape ginis 
poetinis vaizdas yra išsiplėtęs 
spalvų ir nuotaikų panoramon,

kaip kūrėjui didysis pavojus. 
Beje, paskutiniame novelių rin
kinyje jis daug ką sutrumpino 
ir suprasmino, kas jo pasigėrė
tinai kūrybai išėjo tik į nau
dą. Ar kartais šis savo meno 
tobulinimas nebus atvedęs Ka
tiliškį poezijon? Katiliškis poe
zijoje jau imina brydę kaip 
anksčiau prozoje. Iš jo būtinai 
lauktina poezijos knyga.

Liūne Sutema šiandien atsto
vauja pačiai sudėtingiausiai lie
tuvių poez jai. Pasaulio paveiks
lai susijungia su vidiniais, o vi
sa tai suvesta į komplikuotą mu
zikinį planą. Jos klausantis at
siranda nepaprastas betarp šku- 
mas tarp poetės ir klausytojo. 
Tai menininkės išpažintis sau 
ir pasauliui, pajutus pasaulio vi
sus prieštaravimus ir savo no
rą visa tai pavadinti tikru var
du. Liūne Sutema pilnai sutapa
tinama su savo poezija. Dėl to 
jos kūrybą gal būtų galima pa
vadinti amžiaus tikrumo poezi
ja.

Jurgis Blekaitis yra vis daž
niau išgirstamas balsas poezijo
je. Jo kūryba pasižymi ypatin- 
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O. V. MILAŠIAUS KŪRYBA

(Atkelta iš 4 psl.)

de Mendoza, ją įsimyli ir veda. 
Jai mirus, Miguel Manara pa
mato, kad jo sielą begali paten
kinti tik Dievo meilė, nes tik 
Dievas tėra nenykstanti abso
liutinė meilė. Įstojęs į vienuoly
ną, Miguel Manara atsiduoda 
atgailai ir artimo meilės dar
bams, pas’ekia tokio tobulumo 
ir Dievo malonės, kad gali pa
gydyti paralitiką, kai šis viešai 
išpažįsta, kad Dievas yra Mei
lė. Miršta Miguel senas, vieną 
rytą beedamas į kasdieninius 
artimo meilės darbus.

Meilės nuodėmę ir atgailą 
Milaš’us dar vaizduoja Mephi- 
bosetho misterijoj. Tai kara
liaus Dovydo ir Betsabejos at
vejis.

Taigi, “Miguel Manaros” ir 
“Mephibosetho’’ misterijomis, 
parašytomis 1911—1913 m., Mi
lašius pasirodo jau krikščionis, 
kuriam tik krikščionių Dėvas 
tėra Meilė. Tačiau svarbiausiu 
leimančiu momentu savo gyve
nime O. Milašus laikė 1914 m. 
gruodžio 15 d., kai vėlų vakarą 
po šventraščio skyrelio perskai
tymo pergyveno dvasinę viziją. 
Joje jis regėjo dvasinę saulę, 
kaip absoliučiai tikrą Bū
tį, jausdamas savo atramą jo
je, o materialų pasaulį erdvėj 
ir laike, kaip reliatyvybę. Prisi
mindamas šitą momentą, kada 
didžioji Būt’es paslaptis staiga 
sušvito, Milašius rašo: “Aš ra
gavau šventą ramybę. Mano 
galvoj nebebuvo nė lašelio ne
ramybės nė skausmo. Aš bu
vau kunigas pagal Melkizedeko 
tvarką”.

Nuo šito momento juodas ni
hilistas, kuris anksčiau sakėsi 
pavargęs nuo “Būti arba nebū
ti”, dabar jaučiasi savo egz’s- 
tencinę kovą laimėjęs. Jis dabar 
bežino tik meilės Dievą. Jam 
lenkiasi, Jį garbina, Jam mel
džiasi ir į Jį norėtų nurodyti 
kelią kitiems, nors ir neturi 
daug vilties, kad išdidaus pro
to žmonės jį suprastų. Todėl 
savo mistiškai egzegetinius raš
tus Milašius skiria tiems, kurie 
moka melstis. “Aš tesikreipiu 
tik i tuos protus, sako Milašius, 
kurie pr pažįsta maldą ka p pir
mučiausią visų žmogaus parei
gų. Aukščiausios dorybės — ar
timo meilė, skaistybė, auka, 
mokslas, net Tėvo meilė, — te
bus užskaitytos tik toms dva
sioms, kurios pač’os iš savęs 
nusižeminimą maldoje pripažino 
absoliutine būtybe”.

Šita palaipsniška Milašiaus 
pasaulėžūros evol’ucija nuo 
piktažodžiaujančio donžuaniško 
nihilizmo iki nusižeminimo mal
doje prieš Meilės D evą — yra 
ne tik atsispindėjusi Milašiaus

DRAUGAS, šeštadienis, 196C m. rugsėjo mėn. 24 d. B

Brolau, mes svelkinsim gyvenimu 
apsvaigusias erdves

Ir Karžygių išmoktas žodis —
Visuotinis Taip — iš mūsų lūpų 

suskambės.
Suradęs savo egzistencijos 

prasmę ir vietą, Milašius poe
zijos mažai berašė ir daugiau 
atsidėjo vizijos aiškinimui, 
šventraščio egzegetiniams svars 
tymams, nevengdamas pasinau
doti kabalistais ir teosofų kai 
kuriomis patirtimis. Vertė ir 
lietuvių pasakas bei dainas.

Milašius domėjosi naujojo pa
saulio socialiniais pakeitimais 
ir mokslų laimėjimais. Kad ir 
senosios aristokratijos palikuo
nis, jis neneigė nei demokrati
jos, nei kitokių moderninio gy
venimo reiškinių, tačiau visa 
vertino kritiškai. Pvz., tiksliuo
sius mokslus vadindavo akla

poezijoj, bet beveik visa jo po
ezija, išskyrus jaunystės silp
nesnius eilėraščius, yra tos evo- 
liuc jos išraiška. Juo labiau Mi
lašius artėjo į krikščionių Die
vą — Meilę, juo Milašiaus poe- 
z:joj labiau nyko pesimistinis 
nihilizmas, užleisdamas vietą 
vilt’ngiems ir aistringiems tei
giamumams. Nuo to momento, 
kai j’s miglotai pradeda nujaus
ti, kad visos būties pagrinde 
glūdi Meilė, Milašius parašo pa
čius įdomiausius ir giliausus 
kūrinius, vistiek, ar tai būtų 
misterijos, ar lyrinė poezija 
(tiesą pasakius, ir jo misterijos 
yra lyrinės).

Kadangi ta pasaulėžiūrinė 
evoliucija M lašiui nebuvo prob
lema, bet jo viso asmeninio li- 
k'mo dėl “Būti ar nebūti” prob
lema, todėl beveik visa jo poe
zija, išskyrus jaunystės silp- 
nesniuos’us kūrinėtus, yra eg- 
z’stencinė problematinė poezija.
Tai ne forminio žaismo, bet d’- 
delės rimties poezija. Ir išpa- gJJ to HnMtM'st. 
žindamas un’versalinę meilę ir 
pats verždamasis į visokios Mei
lės šaltinį, Milašius savo poezi
joj dažnai pasilieka liūdnas, nes 
jis pasilieka su žmogiška silp
nybe, su Senstančiu savo kūnu, 
kuris nenori nei senti, nei mir
ti; pas lieka vienišas, žmonių 
nesuprastas, tuštybės ir men
kystės pasaulio apsuptas. Ta
čiau ir pro skurdžius nykimo 
vaizdus beveik nuolat galima 
jausti būties teigimą ir meilę 
net skurdžiai kasdienybei. Bet 
meile ir visuotiniu teigimu iš 
visų kūrinių labiaus’ai išsiski
ria “Nihumin” — suraminimo 
žodžių psalmė — parašyta tik
riausiai tuoj po dvasinės sau
lės v’zijos. “Nihumin”, be kito 
ko, sutinkame esminius Mila
šiaus pasaulėžiūros ir jo egzis
tencijos momentus, štai viena 
ištrauka:

.........,...... .. ,
SIUNTINIAI | LIETUVA

OOSMOS EXPRESS 
MARQUETTE GIFT PARCEL SERV.

3 skyriai Chicagoje:
2008 W. OOtli St Tel. WA 5-2787 

Tel. AVA 5-2737 
Tel. CA 5-1804 

Lietuvių beudrovO, kuri turi teisę 
siuntinius slųbtt be tarpininkų tiesta1 
savo vardu U Chleagos 1 Lietuva.

Didelis pasirinkimas geriausios rfl 
Mes medžiagų Ir kitų prekių lemo 
uis kainomis

E. Ir V. Žukauskai

BANGA
TV — Radio - Stereo
Pardavimas ir taisymas

2649 W. 63 rd Street 
Tel. 434 - 0421

P. Rudėnas

Garbė tau, garbė tau, kurs verks
muos gimei

Kaip Amen ir kurs mirsi užmarš
ty ties meilės šventykla

Ar išdidumo rūmais, tavo rankų 
darbu!

Tuojau, rytoj, brolau, galėsiu Su 
tavim bylot nerausdamas,

Akis į akį — taip, kaip kalba 
vyrai,

Nes aš, ir aš pasidarysiu namą — 
Galingą, erdvų, ramų, tartum

moteris,
Kai sėdi po žieduota obelim vai

kų būry.
Atversiu ligi galo saulės, vėjų 

angelams
Nudžiugusius bažnyčios langus. 
Ir ten pašvęstu aš Teigimo duoną, 
Tą amžinąjį taip, kuris skais

čiųjų burnose
Tur skonį ir ugnies, ir kviečio, 

ir vandens.
Ir kai šlykštumas ims kalbėti: 

ne!
Ir kai mirtis ir moteriškė ry

kaus: ne!

ar bergždžia moterimi, palygi
nus su Dieviškojo Apreiškimo 
raštais ir Kat. Bažnyčios moks
lu. Ir paskutiniais savo gyveni
mo metais žmonijos ateitį mė
gino atskleisti iš šventraščio, 
bet ne iš žmogiškos išminties.

APDBAUDŲ AGENTCRA:
Namų, automobilių,
gyvybfla, svulkaton 

Ir biznio.
Patogios IS«liiwW)l- 

mo Hųlygtm.

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

********  ******************
piginu mokė«tM
urmas b šutomo.

10% »0%. 
ui aodrauda uuo 
blllo pas

KRANK Z A P O LI S 
3208 H west Oftth Street 
Chlcago, Illinois 60642 

Tol. GA 4-8034 Ir GB 0-4330 
****************1. - -»*»****
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI

MOV I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

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

K.šūnulis

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų

A. VILIMAS
3415 So. Utuanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

^k*****************^************^^^*^^-^*^,, 
FRANK’S T.V. Si RADIO, Ine.

3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,!! 
RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS,! 
ORO VĖSINTUVAI. SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.’

Kas tik turi ger$ skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE Plt„ 6211 Ss. Western, PR 8-6875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai. vak. Sekmadieniais uždaryta liepos ir rugpjūčio mėn.

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA G0 S A V INGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 SO. WESTERN AVĖ. CHICAGO, ILL. 60636

CHICAGO SAVINOS AND LOAN BENDROVE, viena tarp iy- 
mesnlųjų krašto finansinių stulgų, aptarnauja šios apylinkės 
gyventojus pavyzdingai, saugiai Ir pelningai Jan virš 41 me
tus, visada prisilaikydama saugumo Ir išmokėdama, palygi
namai, aukštų dividendų. Mes neslverllame tapti pačia di
džiausia bendrove, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai Ir 
telkti pačius geriausius |witarnavlmus mūsų taupymo Ir sko- 
lininio nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organlzacl 
tomis, noriai prlsidėtUml darbais ir finansais, kad galėtų pa
siekti geresnių gyvenimo sąlygų. Kviečiame visus taupymo Ir 
paskolų reikalais kreiptis į Chleagos Taupymo Ir Skolinimo 
Bendrovę, Išaugusia J virš 853,500.000.00 turto Įstaigų.

JOHN PAKEL, direktorių tarybos 
Ir bendrovės prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

Insured Family Savings 
College Bonus Savings 
Christmas Club Savings 
Vacation Glub Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Ali Types of Insurane*

• Sėli and redeem U. S. Bonda
• Safety Deposit Boxes
• Free Community Rooms 

for your organization 
meetings (Free Coffee)

• Cash jheeks and pay ai)
family bills with our special

money order checka. No 
Service charge to members

• U. S. Postai S*amps 
Machine Service

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

• Two Large Free PATOGIOS VALANDOS:
Parking Lota MONDAY .......... ........ 12:00 P JL—8:00 PM

<■ Free Theatrt tickets two TUESDAY .......... .......... 9:00 A.M. — 4:00 P.M.
Saturdays monthly for your WEDNESDAY .. .......... Closed Ali Daj
children and mothers THURSDAY .... .......... 9:00 A.M. —8:00 P.M.

• Christmas party with gifts 
to College Bonus Members

FRIDAY..............
SATURDAY ........

........ 9:00 A-M. —8:00 P.M.
........9:00 A.M. — 12:80 PJH.



[YRIŠKOJI ANTANO RŪKO 
TAUTOS ISTORIJA

(Atkelta iš 3 psl

tas išlieja “auksinei ir žiauriai 
Maskvai”, daug karčios neapy
kantos parodo azijatų jungą 
Lietuvon atnešusiems “carams, 
carienėms ir cariukams”, daug 
pašaipos ir kartėlio bajorams, 
bajorėliams, apvylusiems

laisvės išsiilgusius valstiečius
ir baudžiauninkus,
greta kovojusius. (86 psl.)
Visi šitie jausmai, be abejo

nės, yra nemažiau tikti, negu 
poeto širdgėla ar gailestis badų, 
marų ir karų nualintam “arto
jui, račiui, kalviui, staliui”, ne
mažiau nuoširdus, negu jo nos
talgiška meilė “Viln'aus miesto 
žaliems bromams”. Ir jeigu ši
tie poeto jausmai labai retai 
skaitytoją tepasiekia, retai ka
da tepaveikia, retai kada pri
verčia susimąstyti, kartu su po
etu mylėti, neapkęsti, liūdėti, 
kaltas, manau, tėra A. Rūko 
kūrybinės išraiškos neefektingu- 
mas.

A. Rūko pasirinktoji laisvo 
eiliavimo forma dar nėra jam 
įprasta, natūrali. Dažnai jau
čiamas pertempimas, dirbtina 
poza, perdaug greitai išvirstan
ti į tuščiai skambančias bana
lybes ar visiškai beviltišką pro
zą:

Kada išbėga nekviesti svečiai 
ir nevalyvi valkatos,
Dievuliau mano, kiek šlavimo! 
Kiek gramdymo! Šveitimo! Kiek

velėjimo!
Langų plovimo! (102 psl.)
Nuvalkiotomis frazėmis, pra

kalbintais štampais a la “abso
liutizmo pirmtakas”, “valstybės 
reikalai”, “visas kraštas — ka
pinynas”, “tauta paliko be va
dų” yra išmargintas kiekvienas 
“Mano tautos istorijos” sky
rius. Kartais atrodo, jog ištisi 
posmai tik su labai mažais pa- 
keitftnais yra nurašyti iš kažko
kio vadovėlio daugiau išpūstu 
tuščiažodžiavimu, negu epine 
rimtimi:

Artojai ir grytelninkai ir
darbininkai

išėjo prezidentais ir ministeriais, 
parlamentarais, generolais ir

teisėjais,
viršaičiais ir policininkais.

(104 psl.)
O šitokiose propagandinės re

torikos tiradose, žiopčiodami 
skęsta ar skaidrų blizgesį pra
randa šilti paprastos, gaivios 
poezijos pasažai, kad ir kiek 
sentimentalūs, saldoki, tačiau 
vis dėlto įmanomi visai knygai 
autoriaus priklijuotai (o nelim
pančiai) “lyrikos” etiketei pa
teisinti.

A. Rūko poetinis žodynas yra 
gana siauras ir skurdus, per
krautas, be jau minėtų tikrinių 
taipgi ir bendriniais, nuolat be- 
sikartojanč ais, socialoginės pa
skirties daiktavardžiais, statiš
kais, negyvais, neretai susinan
čiais vaizdą ar slopinančiais 
veiksmą. Tiesa, agitacinio pobū
džio posmuose, gal būt, ir šitai 
vartojant, pasiseka išgauti di
namikos, bet tai greičiau reto
rinė, prakalbinę, o ne poetinė, 
o juo labiau lyrinė dinamika:

Be titulų, be herbų mes 
ir alkani dažnai, 
bet mūsų milijonai 
ir mes jėga — 
poetai, dailininkai, žemdirbiai 
ir filosofai, ir rašytojai, 
ir kalviai, ir pirkliai, 
tarnaitės ir tarnai 
ir darbininkai fabrikų.
Mes žengiame tokia nebeaprė

piama minia, 
kad dreba kontinentai. (94 psl.)
A. Rūko sakiniai — daugu

moje monotoniškai vienodos 
struktūros ilgi periodai. Jų da
rybą charakterizuoja kadaise ri
muojantiems poetams tipiškas 
pažymimojo žodžio pastatymas 
prieš pažyminį: medeliai vešlūs, 
pasaulis kitas, meilė amžina, žir
gas juodbėris etc. Dar blogiau, 
kada, sakiniui iš eilutės eilutėn 
besitęsiant, visiškai praranda
mas lyrikai būtinas minties gry
numas. Skaitytojui beveik ne

Pokalbis su (Ir. J. Meškausku

beįmanoma susigaudyti nė kas, 
nė kur, nė ką:

O iš pietų 
miglų skaras
gelsvais, drėgnais, sulipusiais 
ir niekad nekirptais plaukais 
drauge su saulės spinduliais 
praplėšdamas,
basas ir dideles, galingas kojas 
j akmenų briaunas nusidaužy

damas,
prieš nežinią ir baimę 
pasišvaistydamas didžiausiu

vėzdu,
nerimdamas ir ateities ieškoda

mas,
išniro pilkšvumoj 
žmogus bevardis. (10 psl.)
A. Rūko poetinės priemonės 

kartais yra perdėm primityvios: 
įkyrūs to paties žodžio kartoji
mai (vaikų vaikų vaikų vaikai 
— 40; giliau, giliau, giliau ir 
vis giliau — 54; seniai, seniai, 
seniai — 98), “sviesto sviestuo
to” vaizdingumą ar vaizduotę 
primenantys epitetai (juodų 
juodžiausia tamsa — 8; pra- 
džiausioji pradžia — 11; giliau
si gelmenys — 19; praeičiausia 
praeitis — 42) ar nieko nebesa
ką palyginimai a la “Tebuvo 
laikas... kaip amžinybė’’ — 7 
(maždaug: miškas, kaip giria 
arba vanduo, kaip jūra). Kar
tais gi ir vėl galingi, sakytum, 
lyrikos sparnai poetą išmuša 
iš logikos vėžių.

Mintis, kuri gyva, kaip pats
gyvenimas,

kuri bendra ir žemei ir
žvaigždynams,

sublizga žarija ir plinta, 
visas padanges dengdama ir

nesustabdoma. (92 psl.)
Labai gražu, didinga, įspūdin

ga, skambu ir gal net originalu. 
Nea’šku tik, kuo ta mintis 
"bendra ir žemei ir žvaigždy
nams”?

“Mano tautos istorija”, be 
abejonės, yra Antano Rūko lig
šiolinės poezijos viršūnė. Girti
nas jo platus užsimojimas, ban
dymas nesustingti rutinoje, pra
siveržti naujomis formomis, ieš
koti naujų išraiškos būdų. Ne 
visa tai iš karto pavyksta, A. 
Rūkas užsimojo atkurti pa
veikslą: gigantišką masyvų,
daugialypį, ne visur jo užsibrėž
tuose lyrikos rėmuose lengvai 
sutelpantį. Ne fiktyvų, bet ir 
mums visiems tikrą paveikslą, 
kiekvieno mūsų širdy ar atmin
ty įvairiomis spalvomis teberu
senantį, nors nebūtinai tomis 
pačiomis spalvų varsomis ar tų 
pačių detalių briaunomis įsirė- 
žusį, bet esmėje tą patį pa
veikslą. Mums visiems tolygiai 
brangų, vienok vis storesnio lai
ko dulkių sluoksnio gulamą. Vie
nas jo detales A. Rūkas iškėlė 
ar pabrėžė, kitas prabėgomis te-

(Atkelta iš 1 psl.)

visi pastebėjom, kada atsidū
rėm tremtyje. Lietuvis į gydy
tojo sąvoką įdėjo daugiau idea
lizmo, tautiškumo, patriotišku
mo. Aš pasakyčiau, kad nepri
klausomos Lietuvos medicinos 
fakultetas išauklėdavo žmones 
pilnutiniais gydytojais ir pilnu
tiniais tautos nariais.

Kas liečia mokslinę mediciną, 
tai mes irgi nebuvome atsilikę, 
mes žinojome, kas vyksta pa- 
saul’o med’cinos mokslų are
noje, tik mūsų materialiniai iš
tekliai ir mūsų laboratorijos bei 
klinikos buvo dar ribotos, ir bu
vo trumpas laikas visur kitus 
pralenkti.

— Kas, Jūsų manymu, buvo 
pats didžiausias įvykis ar atra
dimas medicinos moksle pasta
raisiais pokario metais?

— Visos medicinos mokslų 
sritys ir šakos žengia pirmyn 
gana sparčiais šuoliais. Žymiau
siais ir reikšmingiausiais atra
dimais, tur būt, tektų laikyt 
antibiotikų atradimą, išvysty
mą ir jų pritaikymą gydyme. 
Kai kurios ligos ir operacijos, 
pritaikius antibiotikus, pasidarė 
praktiškai nebeegzistuojančios, 
pvz. mastoidito operacija pasi
darė labai reta.

Antras taip pat gana svarbus 
ir reikšmingas įvykis, tai hor- 

I monų — steroidų pritaikymas 
gydyme.

Imunologija ir virologija taip 
pat labai svarbios sritys, kur 
vis naujų atradimų ir pritaiky
mų yra nemaža, pvz. — skiepai 
nuo polio.

— Kokie atradimai ir kokie 
mediciniški įvykiai, Jūsų spėji
mu, artimiausiu laiku gali nu
stebinti pasaulį ir kuria krypti
mi dabar koncentruojamos švie
siausių medicinos protų pastan
gos?

— Kaip jau minėjau, visose 
šakose daug ir intensyviai dir
bama. Daug žadanti sritis yra 
virologija. Galima laukti vėžio 
priežasties suradimo. Taip pat 
lauktina pažangos audinių ir 
organų transplantacijos klausi
muose.

— Ko linkėtumėte bendraam
žiams savo profesijos kolegoms

palietė, ar net visai nutylėjo. Ir 
savo perdavime ne visur platų 
mostą lygiai sėkmingai tesėjo. 
Tačiau, manau, kiekvienas skai
tytojas suras daugiau ar ma
žiau posmų, kuriuos skaityda
mas atpaž ns bent dalelę ir to 
s3 vo širdy besinešiojamo taipgi 
subjektyvaus paveikslo.

«SS

PLANINGAS TAUPYMAS
dividendui

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIENI

41*
Pinigų taupymui nereikia važinėti, 

juos galite atsiųsti paštu,
mes apmokame

persiuntimo išlaidas.

Dabartini* dividendą* 
llmokamaa du kart 

per metua.

ITUAL
SAVINGS * LOAN

ASSOCIATION

M. 9 nL qrt. IU » »«L F*.’*1. 
bneuilMl■»InLijuIKI,. nL 
Irfu41a| bM * ■yu IU 1 nt alM*

2212 W. CBRMAK ROAD • CHICAGO «, KUNOB

I VlrjM. 1-n« |oka I <■!*■■■>■■ SMa.

AUTOMOBILIAMS VĖTĄ GRETA MUSU IŠTAKOS

lietuviams ir ko pageidautumė
te iš jaunosios kartos medikų, 
baigusių ar bebaigiančių moks
lus šiame krašte ar kur nors ki
tur laisvajame pasaulyje ir Lie
tuvoje?

— Visų pirma, man kaipo se
nesnės gydytojų kartos atsto
vui ir buvus am medicinos fa
kulteto dekanui, leiskit pasi
džiaugti ir pasididžiuoti kaip 
vyresniais, taip ir jaunesniais 
mano mokkiniais lietuviais gy
dytojais. Aš tiesiai jais didžiuo
juosi, nes visose gyvenimo są
lygose ir pasaulio kataklizmose, 
visose srityse jie egzaminą iš
laikė visu šimtu procentų. Jie 
sąžiningai ir su pasišventimu 
dirbo savo taut’ečiams lageriuo
se ir taip pat dirba, išemigravę 
į visus pasaulio kraštus. Jau
nesnieji, baigę Lietuvoje ar Lie
tuvoje pradėję ir baigę medici
nos studijas Vokietijoje ar šia
me krašte, nepasimetė, nenulei
do rankų, bet tęsė studijas to
liau ir įgijo specialybes. Tas yra 
labai džugu ir vertintina. Tie, 
kurie neturėjo galimybės toliau 
gilintis ir nuėjo į bendrą prak
tiką, yra gražiai įsikūrę, pacien
tų kaip lietuvių, taip ir nelietu
vių labai gerbiami ir vertina
mi.

Taip pat turime pasidžiaugti, 
kad tie, kurie čia pradėjo ir bai
gė studijas, yra mokslo įstaigų 
labai vertinami ir dažnai kvie
čiami jose pasilikti ir dirbti me
dicinos mokslo srityje.

Tad vyresniems sveikatos, o 
jaunesniems energijos ir ištver
mės mokslo horizontuose!

— Kokie Jūsų gyvenime bu
vo šviesiausi patyrimai ir kurie 
liūdniausi ir ko labiausiai gy
venime dar trokštumėte sulauk
ti?

— Apskritai, gyvenimas yra 
labai įdomus, ypač šiais laikais, 
kada viskas taip greit vyksta, 
ir vystosi. Po elektroniniu mik
roskopu matyti virusą ar celės 
plazmos detalę ii' matyti erdvė
se skriejantį satelitą yra neįsi
vaizduojamai įdomu ir reikia 
skaityti sau didele privilegija.

Labai mėgau pedagoginį ir

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Rankomis išpiaustytl paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago
Tel. VIrginiai 7-7258-59—

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

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

VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKT. ......... .
PIRMAD ir KETV.................
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.

.9 v. r. Iki 6 ▼. v. 
9 v. r. iki 9 v. v. 
. Trečiad. uždaryta

mokslinį darbą su studentais. 
Malonu buvo juos mokyti, už 
juos kovoti ir už juos vokiečių 
okupacijos metais į kalėjimą 
atsisėsti. Tur būt, tai gyvenimo 
periodas ir buvo įdomiausias, 
nes čia galėjau pasireikšti kū
rybiškai. Deja, tas periodas bu
vo neilgas, nes sąlygos priver
tė palikti darbą ir Tėvynę. Ne
pasiėmiau net savo mokslinių 
spausdintų darbų ir disertaci
jos. Išbėgdamas pasiėmiau tik 
Naująjį Testamentą, ries aš nei 
vienos knygos tiek nevertinau, 
kiek šią.

Taip pat gražių prisiminimų 
turiu iš veiklos ir darbo studen
tų ateitininkų korporacijose, są
jungoje ir ateitininkų federaci
joj.

Trokščiau sulaukti nepriklau
somos Lietuvos ir žodžiu ar raš
tu prisidėti prie Lietuvos medi
cinos progreso.

ililllllllllllllllllllllillliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 Sc. Western Avenue

LEONAS PRANOKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58 th Street 

Telefonas — PRospect 8-9533 
iiniiniiniiiii3iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiii

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629 

Tel. PR 6-8998

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. 

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

teikiame nemokamai.
Raštine atdara kasd en nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ii šeštadie

niais iki ii vai p. p.

RADIOTELE VIZIJOS 

CENTRAS

Australijos katalikų radiote- 
levizijos centras suorganizavo 
specialius dviejų metų kursus 
paruošti specialistus rad.jo ir

Kiekviena
sąskaita
Ilgi
$10.000
apdrausta
Federalės
valdžios
agentūroje

Daugiau kaip 50 metų Vt sąskaitų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

August Saldukas, 
Prezidentas

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

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, jadijo 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 pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., trefi. tr Šeštadieniai* nuo 

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

2%

1^=

We Invite 
Your Savingir SAVINOS AND IOAN ASSOCIATION

o. Secvs.
1447* S0.49th CT. • CICERO, ILLINOIS 60650 

HOURS: M0N. 9-8; TUES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-1 ;WED. CLOSED 
PHONE 656-6330

PAPUOŠKITE BOTA NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPESIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

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

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, rylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ M.ER2IAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

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

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St. Chemln’s aikštėje

HtllllllllillllIIIllllIIII3IIIIIIllllllflllllllllllllllllllllIIIIIIII!lilIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIEl*££

I Artesian Restaurant !

PIETOS 
$1.65 & $2.25

2432 West 63rd Street
• Skanūs valgiai

• Geras patarnavimas
• Puiki atmosfera

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA — 350 SfiDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622.
= Atdara sekmad iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir 5 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.

F.llllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllhlllHIIIIIUIlllllllll!

televizijos tarnybai pagal Va
tikano II-jo visuotinio susirin
kimo nurodymus. Pirmąjį kur
są pradėjo lankyti trylika ku
nigų, devyn os vienuolės ir pen 
ki pasauliečiai.

DIVIDIND CHICKS MAIIED 
OUARTtRLY ON INVISTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

kv JL •
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NAUJI LEIDINIAI
• Algirdas Landsbergis, PEN 

KI STULPAI TURGAUS AIKŠ
TĖJE. Drama. Chicago 1966. 
Jšledo Santara - Šviesa Algi
manto Mackaus vardo knygų 
leidimo fondo lėšomis. Viršelis 
Algirdo Kurausko. Knyga 86 
psl., 8x5lzi inč. formato, tira
žas 40(1 egz., kaina $2.00, gau
nama “Drauge”.

Mūsų literatūriniame gyveni
me dramos žanro leidinys gana 
retas. Tad be galo džiugu, kad 
jų negausų sąrašą Algirdas 
Landsbergis pap'ldė net dviem 
knygom: neseniai 1965 metų 
data pasirodė jo komedija “Mei
lės mokykla”, o štai dabar ir 
drama “Penki stulpai turgaus 
aikštėje”.

*• Pastaroji drama prieš kele
rius metus iš rankraščio jau bu
vo pastatyta Clevelande, buvo 
atvežta parodyti ir Chicagon, o 
taipgi jos angliškoji versija, 
scenai parengta amerikiečių te
atralų, neblogai užsirekomenda
vo Chicagoje ir “of - Broad- 
way” scenoje, New Yorke. Deja, 
ne visai, po kont'nentą plač’ai 
išsimėčiusiai mūsų visuomenei 
anie spektakliai buvo pasiekia
mi. Tad išleid'mas š:os Lands
bergio dramos atskira knyga 
yra graži proga visiems susi
pažinti su neeiliniu kūrėjo už
moju pavaizduoti tragiškąjį po- 
kar o metų partizaninės kovos 
tėvynėje epizodą, kuriame žmo
giškoji kančia pinasi su tiesiog 
neišmatuojamomis likiminėm s 
dimensijom s. Ta;, anot dramon 
įsiterpiančio pasakotojo: “Re
liatyviai artima praeitis, bet pa
kankamai tolima pažvelgt jon 
objektyviai. Rūdys, puvėsiai, — 
ats:menat? Prieš jūsų akis — 
požeminis partizanų bunkeris. 
Metai, — kada mažam krašte 
ba’gėsi ginkluotas pasipriešini
mas prieš galingą užkariautoją. 
Aš jums papasakosiu apie žmo
nes, ant kur u nukrito kraštuti
nių reikalavimų ir visuotinių 
sprendimų dangus”.

Santara - šviesa, pastaruoju 
metu išleisdama visą eilę pana
šių knygų, kurios skaitytojui, 
gal būt, sunkiau įperšamos, ne
gu šiaip sau lengvai paskaito
mas romaniukas, verta pagirti
no žodžio, nes po eilės metų to
kie leidiniai kaip tik labiausiai 
liudys šio laiko išliekamiausias 
mūsų kūrybines pastangas ir jų 
rezultatus.

• JAUNA GAITA. Rakštų 
krajums kultūrai un brivai do- 
mai, 11 gada gajumo, 1966 gads, 
58 numurs. “Jauna Gaita” yra 
dvimėnesinis, puikiai redaguoja

mus autorius aptaria atskiru 
straipsneliu Alg. Landsbergis. 
Apie lietuvių ir latvių literatū
rinius kontaktus ir baltiečių po
ezijos bendrą pobūdį rašo latvė 
poetė Astride Ivaška.

L'etuviams skirtieji žurnalo 
puslapiai iliustruoti V. Petravi
čiaus, P. Aūgiaus, V. O. Virkau, 
Alg. Kurausko, V. Kasiulio gra
fikos darbais, o taipgi K. Žo- 
romskio tapybos nuotraukomis. 
Atskiras dvem K. Bradūno 
straipsniais kiek plačiau cha
rakterizuojama V. Petravičiaus 
ir P. Augiaus kūryba.

Aplamai, šis lietuviškasis 
“Jauna Gaita” numeris yra ma
lonus pastaruoju metu vis la
biau besireiškiančio lietuvių ir 
latvių kultūrininkų, ypač rašy
tojų, suartėjimo rezultatas. Da
bar kuriam nors mūsų žurnalui 
reikėtų latviams atsilyginti tuo 
pačiu.

"Jauna Gaita” redakcijos ad 
resas: L. Zandbergs, 801 Con- 
cession St., Apt. 408, Hamilton, 
Ont., Canada. Administracijos 
adresas: “Jauna Gaita” Maga
zine, Box 20, Postai Station B, 
Hamilton, Ont., Canada.

• LITUANUS. Lithuanian 
(įuarterly, Vokime Twelve, Nu- 
mber One, Spring 1966. Kad ir
sunkiai besivydamas laiką, štai

NIGHTMARE
REALITY?

ss. NUMURS

Jauna Gaita “lietuviškojo” nume
rio viršelis.

mas ir labai estetiškai pusla
piuose tvarkomas latvių litera
tūros, meno ir kritikos žurna
lai Tai lyg mūsiškieji “Aidai”, 
tik kiek mažesnio formato. Pas
tarasis 58 numeris yra tuo ypa
tingas, kad jis didžia dalimi yra 
paskirtas naujajai lietuvių poe
zijai ir menui. Apsčiai duoda
ma lietuvių poezijos vertimų 
latvių kalbon šių autorių: O. V. 
Milašiaus, H. Radausko, J. 
Kėkšto, K. Bradūno, A. Nykos- 
Niliūno, H. -Nagio, J. Meko, 
Just. Marcinkevičiaus, V. Kara
liaus, A. Mackaus ir J. Vaičiū
naitės. Mūsų naujosios poezijos 
situaciją ir žurnale spausdina-

Naujo “Lituanus’’ numerio virše
lis, pieštas Zitos Sodeikienės,

šių metų pavasarinis “Lituanus” 
numeris. Įdomu, kuri būtų vis 
tokio nesibaigiančio vėlavimosi 
priežastis: ar redaktorių nespė
jamas surinkti ir sutvarkyti me
džiagą, ar finansiniai žurnalo 
leidimo sunkumai? Kokia bebū
tų priežastis, vėlavimąsi reiktų 
iš paskutiniųjų stengtis nuga
lėti, ypač dar ir dėl to, kad mė
nesiniai ir kitoki žurnalai šiame 
krašte yra įprasta išleisti net 
vis paankstintomis datomis. Gai 
la būtų, kad amerikietis, kana
dietis ar kitas kuris anglų kal
bą vartojantis skaitytojas nau
ją “Lituanus” numerį, nė nevar
tęs, padėtų į šalį, vien tik vir
šelyje pamatęs daugiau negu 
pusmečio senumo datą. Sako
me, būtų gaila, nes k;ekvienas 
“Lituanus” numeris yra gražiai 
suredaguotas, estetiškai sutvar
kytas ir perpildytas daugumoj 
neatkištine medžiaga.

Pastarajame numeryje pirmo
je eilėje užakcentuojama pro 
geležmę uždangą prasiveržę lie
tuviškosios grožinės literatūros 
raštai. Atitinkamu komentaru 
palydint, čia spausdinamas pro
zos gabalas, kuris prieš kiek 
laiko buvo paskelbtas “Drau
go” kultūrinio priedo atkarpo

je. Ir reikia pasakyti, kad jis 
“L'tuanvs’’ vertime įvardintas 
“A Nightmare or Real'ty?” 
skamba ypač stipriai ir suges
tyviai. Turint prieš akis rusini
mo pastangas tėvynėje, R. 
Tautrimo rašoma apie kultūrinę 
diskrim nac ją Lietuvoje. Balti
jos valstybių problemą Ameri
kos ir Sovietų 1939—1942 me
tų santykiuose apžvelgia Ri- 
ehard A. Scbnorf, CMDR, USN. 
St. Goštautas rašo apie Joną 
Meka kaip poetą ir kaip filmi- 
ninką. Tai bus bene pirmas toks 
platus J. Meko kūrybos aptari
mas spaudoje. Greta duodama 
ir poros J. Meko eilėraščių ver
timai. Įdomi ir kita apžvalginė 
ir recenzijinė žurnalo dalis. Šis 
Lituanus numeris iliustruotas 
Kanadoje gyvenanč’o dail. Ro
mualdo Bukausko darbų nuo
traukomis. Numerio redaktorius 
— dr. Tomas Remeikis. Litua
nus metinė prenumerata $3.00, 
adresas — Lituanus, P. O. Box 
9318, Chicago, UI. 6C690, USA.

• Kun. dr. Juozapas Vaišno
ra. MIC, BANDYMAS ĮVESTI 
NEKALTAI PRADĖTOSIOS 
ORDINĄ LIETUVOS LENKI
JOS VALSTYBĖJE. Atspau
das iš L. K. M. Akademijos 
METRAŠČIO II tomo 265-296 
psl. Roma 1966. šis įdomus 
XVII amž’aus pradž'os epizo
das, surištas su mūsų krašto 
praeitimi, mūsuose iškeliamas 
atskira studija bene pirmą kar
tą. Rašte paliečiamos šios pro
blemos: Marijos kulto plitimas, 
Riterių ordinai, Zigmanto Va
zos pastangos pagerbti Nekal
tai Pradėtąją Mariją, Vladislo
vas Vaza stegia Nekaltai Pra
dėtosios riterių ordiną, Ordino 
ceremonialas, Kliūtys ordino į- 
ved'mui, Kristupo II Radvilo 
akcija, Vietoje ordino Marijos 
sodalicija ir brolija. Gale pri
dėta ir laiškų tekstai: Kara
liaus Zigmanto Vazos pop;ež:ui 
Urbonui VIII ir atvirkščiai, Ur
bono VIII la’škai kardinolui 
Albertui Vazai ir karaliaus Vla
dislovo Albertui Stan'slovui 
Radvilai. Reikia pasidžiaugti, 
kad šia studija autorius atkrei
pia dėmesį į tuos laikus ir to
kius faktus, kurie mūsų tautos 
istorijoje buvo mažiausiai ži
nomi, o kurie vis dėlto yra da
lis ne’štrinamos mūsų žemės 
praeities.

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

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

Lituanistikos mokykloms 
DR. V. SRUOGIENĖS

Lietuvos istorija,
vienintelis šiuo metu Lietuvos isto
rijos vadovėlis mūsų mokykloms, 
jau išėjęs iš spaudos ir gaunamas 
Drauge ir pas visus lietuviškų kny
gų platintojus. Vadovėlis perreda
guotas, pertvarkytas, papildytas ir 
gausiai iliustruotas, aprūpintas že
mėlapiais ir gausia šaltinių medžia
ga, ypač pritaikytas mūsų mokyklų 
darbo sąlygoms. 414 psl., kietuose 
viršeliuose, kaina $6.00.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629

5%
eurrent divtdend on Investment bonus

DIVIDENDŲ mokama pagal visas taupymo sąskaitas.i Už 1 *---- ’ ’ ------ - -mėty Investavimo bonus mokama dividendų
isi ’

pusmeti

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 

Valandos: Plrmad., Antrad., Penktad. Ir Še&tad. 9 v. r. Iki 4:80 ▼. p. 
Trečiad. uždaryta; Ketvlrtad. 9 v. r. Iki 8 v. v.

CIRCUIT TV. & RADIO (LIETUVIAI) :

NAUJŲ PARDAVIMAS — VARTOJAMU TAISYMAS. $ 
GREITAS patar n avi mas — GARANTIJA — KREDITAS,

2412 WEST 7’st ST., CHICAGO, ILL. 60628, TEL. — 471-2446 |

Baltiečių poezijos vakaras

(Atkelta iš 5 psl.)
gai originaliu ir brandžiu vaiz
do ir minties aptarimu. Viskas 
ten būtina ir re:kalinga. Pas 
Blekaitį vietoj muzikos yra sa
votiška geometrija, kuri, pasak 
filosofo, yra visatos darnos mu
zika. Linkėtina Blekaičiui joje 
’lgiau ir dažniau pabūti.

Jonas Mekas dabar literatū
ros vakaruose dalyvauja garsi- 
nėn juostelėn įdeklamuotu “Pa
vienių eilėraščių ir kelių pavie
nių žodžių” rinkiniu. Šis dekla
mavimo būdas turi savo gerą 
ir blogą puses. Geroji pusė yra 
ta, kad poetas gali parengti dek
lamavimą taip, kaip jis nori. 
šioje juostelėje Mekui pavyko 
parodyti žmogaus vienišumą 
gatvės triukšme. Tačiau bloga 
yra tai, jog kiekviena auditori
ja yra kita. Literatūros vaka
rų viena pagrindinių savybių 
yra autorių ir klausytojų betar- 
pirškumas. Šiame vakare tairp 
Meko ir auditorijos kontakto 
trūko. Meko poezija yra palin
kusi į gamtą ir į liaudį. Šian
dien jis labai taupus savo žo
džiu. Formos atžvilgiu jis nau 
jas ir įdomus. Turinys gan k'ek 
vienodas, bet tai kyla iš Meko

apoteozės savo kaimui ir savo 
vaikystei. Meko lyrinis pajuti
mas darosi kaskart vis giles
nis ir trapesnis. Nuo čia galima 
dar labai toli nueiti ploniausios 
rafinacijos būdu.

Svečiai Ivar Ivask ir Astride 
Ivaška nukėlė klausytojus į es
tiškus ir latviškus poezijos lau
kus. Ivar Ivask — vienas iš pir
maujančių estų poetų, pristatė 
aplankytų miestų ir kraštų vi
zijas. Tie vaizdai yra rudens ko
lorito ir yra savotiškos analo
gijos ar greičiau kontrastai pa
liktai tėvynei. Jie yra dailūs ir 
preciziškai išdirbti. Astride I- 
vaska perdavė kunkuliuojantį 
gyvenimą šilta deklamacija. Jos 
poezija muzikali net vertime. 
Būtų gera kada nors sulaukti 
Baltijos poetų rinkinio. Beje, 
Ivaškai ir panašūs jiems savo 
nusistatymu apie Baltijos tautų 
bendrumą tai galėtų įgyven
dinti.

Sveikintinos Santaros - Švie
sos pastangos suvesti baltų ra
šytojus su lietuviška auditorija. 
Sekančiu ateities uždaviniu te
būna baltų rašytojai bendrinėje 
baltų auditorijoje.

Juozas Nendriūnas

• Dr. J. Danparo knyga “Že
mės ūkio švietimas” jau pa
rengta spaudai M. Morkūno 
spaustuvėje Chicagoje. Studija 
bus apie 250—270 psl. Pirmoji 
knygos dalis pateiks žemės ūkio 
mokslo ir švietimo istoriją Eu
ropoj, antrojoj daly bus liečia
mas žemės ūkio švietimas Lie
tuvoj nuo seniausių laikų iki 
bolševikų okupacijos.

• Pilnas Sv. Raštas afrikiečių
kalba. Pirmą kartą Centrinė Af
rika susilaukė pilno Šv. Rašto 
vertimo į afrikiečių Chinyanja 
kalbą. Vertėjas yra Kasina se
minarijos profesorius mioni^rius 
Tėvas Willy, tam darbui ’ pa
šventęs net trisdešimt metų.

— Pasaulyje yra 455 aktyvūs 
vulkanai.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
<605 07 South Hermitage Avenue 

Tel. Y Arda 7-1741 2 
4330*34 South California Avenue
Tolei: LA 3-0440 ir LA 3-9R5?

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Lituanistikos instituto bib

lioteka auga. Neseniai pradėta 
koplektuoti Lituanistikos insti
tuto biblioteka jau turi 380 kny
gų arba monografijų, išleistų 
įvairiuose kraštuose: Lietuvoje, 
Vokietijoje, JAV, Anglijoje, 
Australijoje. Jų tarpe yra rete
nybių. Aleksandras Andriušaitis 
iš Syracuse, N. Y., padovanojo 
visą eilę laikraščių ir žurnalų 
komplektų: jų tarpe yra “Ai
dai” (1950—65), “Draugo’1 kul
tūrinis priedas (1960—65), 
“Gimtoji Kalba” (1959^65), 
“Lietuva” (1952—56), “Santar
vė” (1953—54), ^Tėvynės Sar
gas” (1949—62). Keletas dėžių 
yra pripildyta smulkiais spau
diniais, kaip koncertų ir šven
čių programos (jų tarpe yra 
pilnas Čiurlionio ansamblio pro
gramų komplektas), Instituto

narių darbų atspaudai, laikraš
čių iškarpos ir kt. Biblioteka 
pradėta organizuoti š. m. balan
džio 15 d. Kas norėtų jos rinki
nius papildyti, prašoma rašyti 
šiuo adresu: Lituanistikos Insti
tutas, 4522 Albion Road, Colle- 
ge Park, Md. 20740.

• Lietuvis bosas Chlcagos Ly- 
ric operos scenoje. Šiame sezo
ne, kuris prasideda spalio mėn. 
7 d., pagrindinėms bosų parti
joms atlikti Chicagos Lyric 
opera yra angažavusi ir lietuvį 
solistą Arnoldą Voketaitį.

M O VI N G
SERENAS perkrausto baldui 

Ir kitus daiktus. Ir iš toli. Mieste 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

RUDUO JAU ČIA 
NETOLI IR KALĖDOS...
Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti, kokį dovanų 

siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat ir pigu, pasinau

dojant leidžiamų siųsti prekių kainoraščiu, kurį gali gau
ti kiekvienas veltui, pareikalavęs pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko, arba nežino, ką reikė
tų siųsti, siūlome jau paruoštus praktiškus ir reikalingus siunti
nius.

RK I. (Moteriškas)
Vilnonė paltui .medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, neper

matomo japoniško nailono suknelei 4 jardai, 2 p. vilnonių arba nai
loninių kojinių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė,
1 šilkine skarelė, 2 biro, vilnonis megztukas ir graži dėžė šokoladi
nių saldainių.

$75.00.

RK 2. (Vyriškas)
Grynos vilnos nertinis, 3% jardo vilnonė kostiumui medžiaga,

2 nailono viršutiniai marškiniai, 2 p. vilnonių kojinių, 1 p. odinių 
pirštinių, 2 biro, 1 kaklaraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė 
šokoladinių saldainių.

$75.00.
Jungtinis siuntinys RK 1 ir RK 2 kainuoja $135.00.

4 sv. taukų, '/s sv. arbatos, įį sv. geriamo šokolado, % sv ka
kavos, 2 sv, ryžių, 5 sv. miltų. 1 dėž. neseafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. 
razinkų, 1 sv. cukraus, Y, sv. pipirų, % sv. šokolado.

$30.00.
Tebesiunčiami mūsų skelbtieji didelio pasisekimo turį siunti

niai: V.-3, lO'/į jardo kostiumams medžiaga, už 055.00, P-3, trims 
paltams angliška vilnonė medžiaga už $60.00 N-4, 16 jardų ne
permatomo nailono suknelėms už $45.00.

BALTIC STORES, LTD.
( Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas su ga

vėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Visos siun
tos registruotos ir apdraustos.
ATSTOVAI: Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mieli-, A. Kusinskis, 
167 Colledge Str., Apt. 2. Sudhury, Ontario, Canada, L. Radzevičius, 
R. R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada.

GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GELINY6IA
Gerinusios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 Mest 63rd STREET 

Telef. PRospect 8 - 0833 PRospect 8 - 0834

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOM KOPLTGIOM 

2533 West 7lst Street Tel. GR 6*2345*6 
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3*2108*09

AJLKŠTB AUTOMOBOJAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. N E L S 0 M ,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Miesto
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
.letnvtų r^ddotnvtų Direktorių Aųoctartire Nariai

STEPONAS C LACKAWICZ
2424 W 69th STREET Tsl. REpnbUc 7-1213
2311 W 2Srrt PT ACF Virinio 7-W>

UWX M CALIFORNIA AVĖ
PETRAS BIELIŪNAS

Tel I Atavstto H 351'

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 H LITUANICA AVĖ. Tel VArd* 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
3334 S HALSTED STREET Tel YArda 7-1»«l

LEONARDAS F BUKAUSKAS
'HIHZl a VfPTHIOAN AVĖ Tel. COmn.od<»p» 4-222F

JURGIS F. RUDMIN
3319 8 LITUANICA AVĖ Tel. Y Arde 7-1188 - 1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVK., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003

Remkite tuos. kurie skelbiasi dienr. Drauge.



B DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. rugsėjo mėn. 24 d.

oter-ų
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Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago, UI.. 60629 
Tel. 925-5988

ĮDOMIAUSIA moteris, kuria
SUTIKAU KELIONE.)

Ji pasakoja savo intymią gyvenimo istoriją 

JUOZAS PRUNSKIS

M

Vienas iš pačių įdomiausių 
asmenų, kuriuos kel onėje teko 
sutikti, yra ponia Ona Marija 
Tugwell, Pensacolos (Flordo- 
je) chirurgo žmona. Ji — 45 
metų, dėl polijo ligos nuo kak
lo iki kojų pėdų paralyžiuota, 
negali nei žingsnio paeiti ir ju
da tik vežiojamoje kėdėje. Tris 
kartus jai buvo daryta operaci
ja, imant akmen s iš inkstų. Du 
kartu buvo susmukę — vienas, 
paskui kitas — plaučiai. 

Paralyžiuota išaugino 7 vaikus

Ir nežiūrint tų sunkumų, ji, 
jau būdama paralyžiuota, susi
laukė ir išaugino penkis sūnus

Ona Marija su savo vyru dr. Frank Tugwell; vestuvių nuotrauka

Ona Marija Tugnell dabar, vežiojamoj kėdėj, apsupta penkių savo vai
kų. Dar vienas jos sūnus išvykęs studijuoti, o antroji duktė — gydy
mosi įstaigoje. Visi vaikai lanko katalikų mokyklas.

ir dvi dukreles. Ir visi jie gimė 
cezarinės operacijos keliu.

Kukliuose, bet švariuose, jau
kiuose jos namuose (1739 E 
Blount St., Pensacola, Fla.) il
gokai kalbėjomės. Klausinėja
ma, ji pasakojo savo gyvenimo 
istoriją.

Augo Versaly, d'rbo karo 
lauko ligoninėj

— Gimiau 1921 m. Anglijoje. 
Nuo 8 m. amžiaus porą metų 
gyvenau Versalyje, Prancūzijo
je, ir mes, vaikai, žaisdavome 
karališkų rūmų parkuose. Grį
žusi Anglijon, po eilės metų mo
kymosi, 1944 m. gavau gailes- 
tingos'os sesers diplomą. Ka
ras dar nebuvo pasibaigęs, ir 
aš savanore stojau į amerikie
čių kariuomenę slaugyti sužeis
tųjų.

Dirbau karo lauko ligoninėje

Prancūz'joje, Vokietijoje. Čia 
susipaž nau su amerikiečiu li- 
goginės gydytoju dr. Franlę 
Tugwell, pam lome kits kitą, ir 
1945 m. spalio mėn. už jo ište
kėjau.

Prislegia paralyžiuojantis 
poli jas

Prasl nkus metams, vienu lai
ku pasijutau labai pervargusi. 
Ėmė ba šiai skaudėti nugarą. 
Pagulėjusi atsikėliau ir pajutau, 
kad manęs koja jau nebelaiko, 
o greit ir kita nutirpo. Buvau 
nugabenta į l'goninę. B:jotasi, 
kad gal tai meningitis, gal už
krečiama 1 ga. Lankytojai ma

ne tegalėjo matyti per stiklą 
sienoje, o ir pakviestas kuni
gas burną buvo pridengęs ligo
ninės kauke. Pas rodo, susirgau 
paralyžiuojančia polijo liga.

Geležiniuose nlauč'uose

Visą naktį kankinausi, labai 
sunkiai tegalėdama alsuoti, nes 
paralyžius rakino krūtinės mus
kulus. Ka’ mane įdėjo į geleži
nius plaučius, buvo didelis pa- 
lengv nimas. Galėjau užmigti. 
Kai tik prabusdavau, seselė vis 
klausė — ar galiu nuryti. Ačiū 
Dievui, mano gerklės muskulai 
i ši ko neparalyžiuoti. Jaučiau — 
jei negalėčiau nuryti, man bū
tų galas.

Buvau jau tada JAV-se. Taip 
sl'nko mėnuo po mėnesio. Iš 
pradžių iš geležinių plaučių iš
leisdavo sekundėms, vėliau — 
minutėms. Turėjau vykdyti ago-

Antanas Rūkštelė Vandens nešėja
Iš spalio mėn. 1 d. Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, atidaromos sukak 
tuvinės parodos.

nizuojančiai skaudž'us mankšti- 
nimus, kad sulaikyčiau kojas 
nuo galutino sustingimo.

Greitosios pagalbos mašina 
nugabeno mane į šiltuosius šal- 
t'nius Georgijoje, tačiau ten nu
statė, kad esu lauk anti kūdikio, 
manęs nepriėmė, grąžino vėl 
ankstybesnėn ligoninėn.

Sukrito plautis

Nelaimės dar padidėjo, kai 
sukrito mano vienas plautis. 
Jau ir geležiniai plaučiai ma
nęs pakankamai negaivino. Ėmė 
duoti deguonį. Krūtinė buvo pa
ralyžiuota, atsikosėt negalėjau, 
užsikimšo plaučiai ir turėjo bū
ti mašinų siurbimu išvalyti.

O čia artėjo kūdikio g'mimo 
laikas. Atvažiavo motina iš Ang 
lijos. Ir, kiek sustiprėjusi, taip 
b'jojau, kad mano kambary 
nuolat buvo paruošti geležiniai 
plaučiai.

Cezarinės operacijos

Esant mano muskulams pa
ralyžiuotiems, kūdikis tegalėjo 
gimti cezarinės operacijos ke
liu. Bet berniukas g'mė ir au
go sėkmingai. Ir taip iš viso 
susilaukiau septynių vaikų (du 
buvo dvynukai), ir visi gimė 
tik cezarinės operacijos keliu.

Susilaukti kūd kių buvo man- 
didelis džiaugsmas, bet išaugin
ti — labai sunku. Reikėjo pa
galbos dieną ir naktį, nes aš pa
ti, būdama paralyžiuota, taipgi 
esu reikalinga aptarnavimo. Da
bar turiu elektrinę lovą, kuri 
motoro pagalba gali mane lai
kyti sėdomis. Turiu prie lovos 
namų telefoną, galiu susikalbėti 
su tarnaite virtuvėje.

Vienu metu, nesant niekam 
namie, kilo pas mus gaisras. 
Liepsnos ryja stogą, o aš nega
liu pajudėti. Gerai, kad kaimy
nai subėgę išgelbėjo mane ir 
kūdikius.

Trys inkstų operacijos

Sulaukusi pirmo kūdikio, gy
džiausi, mankšt’nausi Warm 
Springs, Georgijoje. Laukiant 
antro — atsirado akmenys inks
tuose, kuriuos teko vis šalinti, 
pergyvenant tris operacijas. Vė
liau susirgau plaučių uždeg'mu 
ir sukrto antras plautis. Grei
tomis nugabeno ligoninėn. Mal
davau geležinių plaučių, bet li
goninė neturėjo. Vežant kiton 
ligoninėn, buvau be sąmonės. 
Vyras darė d rbtiną alsavimą... 
Bet atsigavau.

Kad galėčiau įmanomiau val
dyt' rankas, man buvo padary
tos kelios operacijos. Pvz. deši
nė pirma kabojo nepajudinama. 
Operacijos keliu mano dešinės 
rankos viršutinis kaulas priau
gintas prie peties kaulo. Taigi 

ranka iš petes sąnario neju
da, bet keliant peties kaulą, ke
liasi ir ranka.

— Jūs mažai judate,o tokia 
liesa, — pratariau.

— Prisilaikau valgyme. Kas

gi mane sunk’ą norėtų vežioti 
ir k lnoti?!

Kaimynė ją kas rytą vežioja
moj kėdėj nugabena į bažnyčią, 
esančią už kelių blokų.

Kaip jūs nebijojote?..

— Būdama taip silpnos svei
katos, kaip jūs nebijojote susi
laukti septyn ų kūdikių? — pa
klaus au ją.

— Aš juos myliu. Esu kata
likė, ir mane stiprina tikėjimas. 
O gal aš dar norėjau turėti la
bai savų žmonių, kurie mane 
užjaustų. Ir, ačiū Dievui, vaikai 
mane supranta, g'liai atjaučia, 
yra klusnūs ir skubūs padėti. 
Nežinau, ką aš be savo vaikų 
daryčiau. Be jų būčiau despe
ratiškai vieniša. Juk vyras nuo 
ryto dirba ligoninėj, vėliau sa
vo kabinete^ grįžta apie 9 vai. 
vakaro. Vakai atneša man 
daug la;mės. Nors vyras nėra 
katalikas, bet visi vaikai lanko 
katalikų mokyklas. Aš norėjau 
vaikų išauginti visą dešimtį.

Kelionė j Liurdą

Tiesa, aš buvau nuvykus į 
Liurdą. Aš taip labai norėjau, 
kad galėčau vaikščioti. Po ke
lionės į Liurdą susilaukiau tos 
paguodos, kad man lengviau 
pakelti savo likimą, neturint ga
limybės paeiti nė ž ngsnio.

Vaikai ją myli

Teko matyti, ka'p sūnus ją 
apkabinęs įkelia į automobilį, 
kurio užpakalin padeda vežio
jamą kėdę ir, nuvažiavęs į rei
kiamą vietą, vėl ją apsikabinęs 
iškelia, nunešdamas į vežioja
mą kėdę. Taip ji kas sekmadie
nis ir bažnyčią lanko.

Ji panoro tapti pasauly gy
venančia vienuole — šv. Pran
ciškaus ordino tretininke. Ji 
yra diskusijų klubo narė. Su
sirinkimai kas antra savaitė bū
na jos bute, kad būtų lengviau 
jai dalyvauti. Jos diskutuoja 
religinius klausimus, liturginius 
pasikeitimus.

— Džiaugiuosi tais susirinki-

L. D. Kunigaikštienės Birutės dr-joį c. Chicagos skyr. birutininkės pa
deda gėles prie Dariaus ir Girėno paminklo. Iš kairės į deš.: Vanda Ku
likauskienė — dr-jos vicepirmininkė, Marta Babickienė — dr-jos pir- 
pimininkė.

lš MOTERŲ PASAULIO

★ Uždaros rekolekcijos. Jau 
kelinti metai Chicagos moterys 
ir studentės turi progos atlikti 
geras uždaras rekolekcijas spe
cialiai moterims įrengtuose re
kolekcijų namuose, Cenacle vie
nuolyne. Ir šiais metais tok os 
uždaros rekolekcijos įvyks lap
kričio mėnesio pirmąjį savait
galį, lapkričio 4, 5 ir 6 dieno
mis. Pradedamos rekolekcijos 
penktadienio vakare ir baigia
mos sekmadienio popiečiu.

šiais metais rekolekcijoms 
vadovaus svečias iš Romos, ke
lių veikalų autorius ir gilus pa
moksi ninkas kun. dr. J. Vaiš
nora, MIC. Kv ečiamos visos 
moterys ir studentės pasinau
doti šia privilegija ir atlikti ge
ras metines rekolekcijas.

Jau pernai norinčiųjų reko
lekcijas atlikti buvo kur kas 
daugiau, negu rekolekcijų na
muose yra vietų. Todėl ir šiais 
metais pirmenybė anksčiau už- 
s' regist ravusioms.

Registruotis pas rekolekcijų 
organizatorę ir vedėją dr. Jonę 
Meškauskienę, 6623 S. Francis- 
co Avė., Chicago, III. 60629, te
lefonu vakarais: PRospect 6- 
9801. Dienos metu užsiregistruo
ti arba gauti daugiau informa
cijų galima “Draugo” raštinė
je. Užsiregistruojant įmokama 
$5.00, arba ir visas mokestis. 
Iš viso mokama $20.00.

★ Chicagos Lietuvių moterų
klubas, kuriam sumaniai vado
vauja Kristina Aust in, pradėjo 
savo veiklą po vasaros pertrau
kos pirmuoju susirinkimu pra
eitą trečiadienį. Buvo nustaty
tos veiklos gairės, sprendžiami 
aukų skirstymą: ir pasiruošimai 
madų parodai lapkričio mėn.

★ L'etuvių moterų klubų fe
deracijos Ch'cagos klubas šau
kia narių visuotinį susirinkimą 
rytoj, rugsėjo 25 d., 3 vai. p. p. 
Jaunimo centre. Bus renkama 
nauja valdyba ir tariamasi ar
tėjančio Derliaus šventės kon
certo baliaus reikalu, kuris ruo- 
š amas spalio mėn. 1 d. 7 vai. 
vak. Jaunimo centre. Dainuos 
solistė Nerija Linkev čiūtė, 
akompanuojant muz. Man. Mo- 
tekaičiui. Taipgi programoje 
šoks baleto šokėjai J. Puodžiū
nas ir Violeta Karosaitė.

Pasiva’šinimo metu bus ro
domos skaidrės — spalvotos 
nuotraukos iš birželio 8 d. įvy
kusio GFWC atstovėms priėmi
mo, vieno susirinkimo pas klu
bo narę ir praėjusių metų Der
liaus baliaus - koncerto nuo
traukos - filmas. Laukiama gau 
saus narių atsilankymo.

mais. Juk pasilikčiau viena su 
patarnaujančia mergaite. Da
bar — praplečiu savo religinį 
regratį, — sako ji.

Ji myli savo vyrą. Mums be
kalbant, ji įdavė berniukui pi
nigėlį, kad atneštų gražiausią 
kortelę —- ryt vyro 52-ras gim
tadienis...

Pasikalbėjimo klausiusi mano 
motina, pratarė į ją:

— Jūs esate šventa kankinė!
— O ne, — ginčijosi ji karš

tai. — Aš nenoriu nuduoti he
roję. Esu tik paprasta moteris...

Naujuose Metropolitan rūmuose
• • v• •••

Amerikos iškilusis operos 
teatras pradeda naujakeljo 

laikotarpi.
New Yorko Metropolitan ope

ros teatras rugsėjo 16 d. ati
darė sezoną naujuose, prašmat
niuose rūmuose, kurių statyba 
:r įrengimai kainavo $45,700,000 
ir kuriems užbaigti reikėjo net 
ketverių metų.

Sename pastate Metropolitan 
opera pradėjo veikti 1883 me
tais. Jos scenoje pasirodė žy
miausieji praeito ir šio šimtme- 
č o Europos, Australijos bei ki
tų pasaulio kraštų vokalistai; 
spektaklius dirigavo reto kūry
binio masto dirigentai. Metropo
litan opera savo pobūdžiu (tra
diciniai virto lyg ir nternacio- 
nali) Grand Opera stiliaus ins
titucija. Spektakliai buvo dai
nuojami kūrinio or ginalo kal
ba, solistės bei solistai, dirigen
tai, meno vadovai veik visi gir
davosi savo užsieniet šku kili
mu bei pasaulinio garso repu
tacija. Tik šiame šimtmetyje, 
ir tai tik po Pirmojo pasaulinio 
karo, Metropolitan scenoje ėmė 
dainuoti amer kinio kilimo so

Naujoji Metropolitan opera jos iškilmingo atidarymo ir Samuel Barber 
‘‘Antonijaus ir Kleopatros” pasaulinės premjeros metu.

listės bei solistai, jų tarpe ir 
lietuvių kilmės: Polina Stoska, 
Anna Kaskas, Algirdas Brazis, 
o pastaruoju metu Lilija Šuky
tė. Nors Metropolitan vadovybė 
ir bando vis lab au remtis Ame
rikos vokalinėmis jėgomis, bet 
tai vykdoma palaipsniui ir, sa
kytumėm, atsargiai, nes publi
kos skonis arba žiūrovų patrau
ks vis dar tebesir.'ša su impor
tuotų garsenybių įtaigomis bei 
jų vardu hipnoze. Antra ver
tus, Amerika vis dar neturi pas
tovių operinių scenų, kuriose 
labiau galėtų pasireikšti, o tuo 
pat metu patirties įgauti jau
nieji dainininkai.

Tačiau, ryšium su persikėli
mu į modernius, puošnius rū
mus, lygiagrečiai su tautinės 
kultūros puoselėjimo tendenci- 
jom's, ateity vis labiau mano
ma pasikliauti amerikiniais ta
lentais. Sezono atidarymo spek
taklyje, pavyzdžiui, centrinėse 
partijose pas'rodė amerikiečiai: 
Leontyne Pr:ce, sopranas, Jess 
Thomas, tenoras, bosas iš Puer- 
to Rico Justino Diaz.

Kompozitoriaus Barbero 
opera “Antonijus ir Kleo
patra” ir tos evoliucija iki 

premjeros spektaklio.
Naujų Metropolitan rūmų ati

darymui nusistatyta va'dinti 
amerikiečio kompozitoriaus ope
rinį kūrinį. Operai sukurti bu
vo parinktas Samuel Barber, 
kurio opera VANESSA buvo 
apdovanota Pulitzer 1958 metų 
premija ir Metropolitan scenoje 
buvo rodyta 18 sykių, kas lai
koma neblogu pasisekimu.

Kompozitorius S. Barber, ban 
dydamas gauti aktualesnį libre
tą, kreipėsi į žinomus dramatur
gus Tennessee Williams, Thorn- 
ton Wilder ir James Baldwin, 
bet jie, nerasdami operiniame 
librete kūrybinio impulso, bend
radarbiauti atsisakė.

Tuomet pats kompozitorius 
sustojo ties W. Shakespeare’o 
tragedija “Antonijus ir Kleopat
ra” tekstu. Vyriausiam Metro
politan operos vadovui dr. Ru
dolfui Bingui temai pritarus, lib
retui, bendradarbiaujant su 
kompozitorium, sukurti buvo pa 
kviestas italas dailininkas - re- 
žisierus Franco Zeffirelli. Jo 
pastangomis buvo įgyvendintas* 
ir gala spektaklio apipavidali
nimas.

Operai gimti reikėjo laiko ir 
pinigų. Sukurti orkestrinę par
titūrą komp. S. Barber truko 
24 mėnesiai. Fordo fondas su
teikė nemenką kūrybinę pašal
pą. O visas pastatymo išlaidas, 
kurios pasirodė pačios didžiau
sios visoje Metropolitan istori
joje, net $200,000, iš anksto su
tiko iš savo kišenės apmokėti

Metropolitan operos direkcijos 
narys Francis Goelet.

Kompozitorius Samuel Bar
ber, 56 metų muzikas, laikomas 
neoromantiku, kuris puikiai jau
čia tradicinius stilius, nors ir 
yra linkęs disonansiniam kont
rapunktui bei poliharmonijai. 
Jo vokalė kompozicija melodin
ga ir patogi dainavimui. Be 
įprastų instrumentų, komp. S, 
Barber įvedė į orkestrą rojalį, 
senobinius cimbolus, gitaras ir 
padidintus mušamųjų instru
mentų pultus.

Be 40 solistų, operoje “Anto; 
nijus ir Kleopatra” dalyvaujs 
120 balsų choras.

Spektaklis susidarė iš dauge 
lio skirtingos nuotaikos paveiks 
lų, kur lyrines scenas keičia ba 
talijos, pakilios masinės sce 
nos ir t. p. Personažai: egiptie 
čiai, romėnai, persai, graikai ii 
žydai.

New Yorko premjeros žiūro 
vai, kurių didžiumą sudarė tur ■ 
tingasis visuomenės sluoksnis 
operą “Antonijus ir Kleopatra’ 
sutiko rezervuotai, be ypatingi 
entuziazmo. Než ūrint, kad spel 
taklis rodė nepaprastą teatra i [ 
liškumą, sceninės technikos ste 
buklus ir didelį vokalinį solisti 
pajėgumą, ir spauda jį sutik' 
šaltai, net gana kritiškai.

Bet vis tik Metropolitan ope 
ra bando didž uotis amerikieči i Į 
kompozitoriaus įnašu į operin r 
literatūrą. Tenka laukti, kai f 
naują operą sutiks eiliniai i 
nuoširdesni žiūrovai.

Melomanas
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