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BAIMĖ IR KŪRYBINIS AKTAS
Stebint nūdienę mūsiškę spau

dą, tai maža žinutė, tai pasta
bėlė, tai susirinkimo santrauka, 
ar knygos recenzija parodo mū
sų kultūrinius laimėjimus, prie
auglio veiklą, j ų glaudimąsi 
prie lietuvybės. Kartu lyg nety
čiom šalia matome ir kultūrinio 
saulėlydžio, apkiautimo pastabė
les, sužinome, kad tas jaunimas 
lengviau šneka svetima kalba dėl 
turimo joje didesnio žodyno, skai
tome, kad spaudos bendradarbiai 
kartais traukias iš darbo, mato
me, kad kritika kartais be gai
lesčio čaižo nuvargusį kūrėją, 
kūrėjai sensta, vieni fiziniai, kiti 
dvasiniai, skaitytojai nutraukia 
prenumeratas dėl kontroversines 
mintis keliančių straipsnių, gi ki- 

I ti skundžiasi tokių straipsnių ne
buvimu, sako, jog per daug skel
bimų, girdi, prenumeratą moka
me, o ką mums duodate?

Tokioj padėty, kaip gi jaučia
si spaudos vadovai, žurnalistai, 
bendradarbiai, rašantieji, o ypač, 
dar šį tą duodantis kūrėjas ar kū
rybiškas bendradarbis?

Blaivus, moksliškas ar raportiš- 
kus dalykus perduodantysis tuo 
gal visai nesirūpina, nes, jeigu 
jam faktas išeina tik fakteliu,nie
kas dėl to nesijaudina, niekas ne- tosi baimės. Duodantis kūrybi- 
nukenčia. Bet kaip su tuo tik sli- niam faktui laisvę, kūrėją išlais- 
dų, lyg banginio uodegos galą, vina iš tos baimės pačiame svar- 
laikančiu spėliotoju, susidariusioj blausiame kūrybinio darbo-lipdy- 
tvankioj nuotaikoj lyg ant kran- mo momente. Jei jis dirba, nebi- 
to išmestu, kūrybinės laisvės be- jodamas suklysti ir žinodamas, 
žiopčiojančių kūrėju, kaip su kad už jo žmogišką klystelėjimą 
žurnalistiniu gudruoliu, kokiu jo niekas nenulinčuos, galimy- 
nors rašytoju, gal kiek smagiau bės ūgtelėjimui yra beveik užtik- 
senimui “kertančiu” pradedan- rintos. Bet užtenka tik vienos ku

neprasikiša. Jis nieko nepažadi
na, gal net savo pilku įnašu kai 
kieno net neužmigdo. Tai ar ap
simoka, ypač šiais, sunkiais lai
kais, ugdyti pavojingus, šventąją 
ramybę ir miegą trukdančius 
drumstėjus — talentus? Pagaliau, 
ar jie savąją treniruotę negali at
likti tuščiais šoviniais, pvz. už 
kluono, miške, kur niekam būtų 
nepavojinga? Mums reikia, sako
me, prityrusių pranašų, kūrėjų ir 
žurnalistų, kurie niekad neklystų.

J Ameriką žmonės važiuoja dėl 
čionykštės laisvės, kiti ieškodami 
uždarbio.

J Vieną, Paryžių,ar N. Yorką, 
nusibodus savųjų apkiautimui, 
šaudymui taipgi iš tuščių kultūri
nių šovinių suvažiuoja dažnai vi
sokie keistuoliai užsieniečiai ir 
supila tiems miestams tokius a- 
ruodus, kad jie tampa įjungti net 
į tų miestų istoriją. Kas supran
ta tikro kūrybinio akto paslaptį, 
patraukia mases menininkų, jie 
tampa integraliai juosna įjungti, 
ir nieks tada nemėgina iš tos lais
vesnės dirvos išrauti, jie ir patys 
nenori iš jos išeiti. Mes taipgi tu
rime išmokti bent savuosius to
kius suvilioti.

Kūrėjas mėgsta laisvę. Jis kra-

Pasitraukdami 1944 metais iš; 
Lietuvos, mūsų rašto ir mokslo 

I žmonės pasitraukė ir iš Lietuvos 
periodikos skilčių bei knygos pus
lapių: ilgą eilę metų jų pavardės 
buvo nutylimos, nors jų veika
lais buvo naudojamasi ir jie ci
tuojami. Atsiverskime pvz. žino
mo literatūros istoriko J. Lebe
džio 1955 metais išleistą mono
grafiją apie Simaną Stanevičių. 
Pratarmėje kiek papeikęs “bur
žuazinius literatūros istorikus”, jis 
betgi gausiai rėmėsi jų tyrinėji
mais, nors ir neminėdamas jų 
pavardžių. M. Biržiška Lebedžio 
veikalo recenzijoje rašė, kad “sa
vo darbe jis daugiausia verčiasi 
mūsų ‘buržuaziniais’ darbais. 
Daugiausia kaip tik šalčiausiu le- 
ninizmui V. Maciūnu, kurio ‘Li
tuanistinį sąjūdį XIX amžiaus 
pradžioje’ cituoja daugiau negu 
20 kartų, o be to ir kai kuriuos 
jo straipsnius iš ‘Mūsų Senovės’. 
Vaclovo Biržiškos ‘Lietuvių bib
liografija’ cituojama 10 kartų ir 
dar daugiau ‘Mūsų Senovėje’ jo 
paskelbti rašiniai. Be to, jo ne
pasirašytas rašinys ‘Nežinomieji 
senieji lietuvių raštai ir rašyto
jai’ cituojamas 5 kartus. M. Bir
žiška cituojamas bene 12 . kartų. 
Cituojamieji autoriai, supranta
ma, tegali būti patenkinti, kad jų 
žinios ar išvados rado atbalsį so
vietiniame L. rašinyje. Šypsoda
miesi paskaito apie save, kaip a- 
pie buržuazinius autorius, juo la
biau, kad nė vienas jųjų nėra į- 
vardintas, dažnai nei jų raštų 
antraštės. Kaip? Ogi taip: nei V. 
Maciūnas, nei Vaclovas Biržiš
ka, nei jo brolis Mykolas nė Išar
to nėra knygoje paminėti. Jų ra
šiniai cituojami, lyg būtų anoni
miškai parengti: tiesiog ‘Antanas 
Klementas’, ‘Lietuvių bibliografi 
ja’, ‘Simano Stanevičius gimimo 
metrika’ ir pan.. rūpestingai ro
doma, kuriais metais, kuriame 
žurnale ir jo puslapyje teikiamo
ji žinia yra paskelbta, bet kas jų 
autorius — nei žodelio. V. Ma
ciūnui nesiteikia jo veikalo ‘Litu
anistinis sąjūdis XIX amžiaus 
pradžioje’ nei antraštės pažymė
ti, tik kaskart cituojant tenuro- 
doma Humanitarinių mokslų fa 
kulteto žurnalas, kuriame iš
spausdinta: ‘Darbai ir Dienos’, 
1939, VIII ir cituojamas pusla
pis. Nekaltajai V? Biržiškos ‘Lie
tuvių bibliografijai’ dar įdomiau 
pavyko: vienur kitur dar ji pa
minėta, bet kai kur tiesiog pri
dengta archyviniu ženklu — LK 
LIBVZ, knygos gale tepaaiškinus,

JUOZAS VAITKŪNAS eivijos raštų nutylėjimas tai įvai- 
| riose bibliografijose, iš kurių juk 
laukiame kaip tik kuo pilnesnio 
knygų ir straipsnių sąrašo pasi
rinktuoju klausimu. Tai, deja, tu
rime pasakyti ir apie tokias šiaip-

jeg tuo ženklu žymima Lietuvių 
bibliografija.” (Santarvė, 1957, 
nr. 4).

Ką M. Biržiška čia rašė apie jau labai kruopščiai parengtas 
Lebedžio knygą, galima būtų pa- bibliografijas, kaip K. Donelai

čio (E. Lebedienės, 1964), S. Sta- 
inevičiaus (J. Lebedžio išleistame 
Stanevičiaus raštų tome, 1967) ir 
A. Strazdo (P. Vitkauskienės ir 
V. Žuko, 1969). Jose pvz. visai 
nutylimi “Lietuvių enciklopedi
jos” straipsniai, nors įvairios ki- 

I takalbės enciklopedijos, kur anie 
i autoriai vos tepaminimi, sužy
mimos. Grubus politinis tokios] 
atrankos pobūdis ypač išryškėja 
Strazdo bibliografijoje, kur rūpes
tingai suregistruotos nereikšmin
gos. užuominos apie Strazdą iš 
komunistinės Brooklyno “Lais
vės”, o ignoruojami išeivijos litu
anistų pasisakymai apie Strazdą. 
Išimtis padaryta tik V. Biržiškos 
“Aleksa ndrym ui” (kuriuo, atro
do, jau ir oficialiai nebedraudžia- 
ma naudotis ir jį cituoti) ir V. 
Maciūno rašiniui apie Strazdą, 
išsp. “Aiduose”. Tuo tarpu iš iš
eivijos leidinių susidarytų ne vi
sai taip jau maža. Strazdo biblio
grafija.

1969 m. Vilniuje buvo išsp. 
“Lietuvos TSR bibliografija. Se
rija A. Knygos lietuvių kalba, t. 
1. 1547-1861”. Tai, be abejo, žy
miausias iš pokarinių bibliogra
fijos veikalų Lietuvoje, labai rū
pestingai visos eilės bibliografų 
paruoštas. Knygon įdėtame nau
dotosios literatūros sąraše nuro
domi taip pat ir lituanistų, per 
karą pasitraukusių į Vakarus, 
straipsniai ir knygos; kai kurių 
net ir gana daug, pvz. V. Bir
žiškos — 45, M. Biržiškos — 20, 
V. Maciūno — 19. Deja, cen
zūrinė 1944 metų riba ir čia ga- 
lioją: pokarinės išeivijos leidiniai 
sąrašan neįtraukiami. Pvz. ne
randame M. Biržiškos rašinio 
“Nežinomieji L. Rėzos akademi
niai raštai” (Tautos Praeitis, 19- 
61, t.l. nr. kaip tik svarbaus bib- 

Itin ryškiai pajuntamas toks iš-1 liografijai ir netgi jau cituojamo

kartoti ir apie kitus ano meto 
Lietuvos mokslo veikalus. Ilgai
niui betgi cenzūros varžtai buvo 
atleisti, ir pokario išeivių litua
nistų pavardės nebebuvo nutyli- 

l mos, kai buvo cituojami jų vei- 
ikalai. Liko tačiau neperkoptas 
i dar vienas slenkstis: buvo cituo
jami tik ligi 1944 m. išleistieji 
jų veikalai, o kas buvo po tos da
tos išleista jau išeivijoje — buvo 
ignoruojama. Sakysime “Mažo- 
jon lietuviškojon tarybinėn en- 
ciklopedijon” jau yra įtraukti kai 
kurie iš Lietuvos per karą pasi
traukę liet, rašytojai ir moksli
ninkai (K. Avižonis, Biržiškos, 
Brazdžionis, Ivinskis, Kirša, Ko
lupaila, Krėvė ir kt.), bet ką jie 
yra parašę ar išleidę jau išeivi
joje, nenurodoma. Plg. Platoka
me straipsnyje apie Krėvę mini
ma, kad jis jau nuo 1907 m. iki 
gyvenimo pabaigos rašęs “Dan
gaus ir žemės sūnus”, bet kad jis 
1949 m. išspaudino pirmąją to 
veikalo dalį, — nė žodžio. Taip 
pat nė žodžio, kad Amerikoje bu
vo išleistas 6 stambių tomų Krė
vės raštų rinkinys.

Nors V. Biržiškos “Aleksand- 
rynas” Lietuvos lituanistų yra da
bar jau dažnai cituojamas (tai 
reta išimtis!), betgi tas veikalas 
anaiptol neminimas “Maž. liet, 
tar. enciklopedijoje”, o tas skai
tytojas, kuris pasidomėtų, kągi 
anas nepailstantis mūsų raštijos 
istorikas dirbo išeivijoj, rastų ten 
trumpą atsakymą, kad “dalyva
vo burž. nacionalistų veikloje”. 
Beje, panaši trafaretinė formulė 
ir daugumui kitų pokarinių išei
vių pridėliota (iš J. Žiugždos ir 
G. Zimano malonės, kaip pasa
kojo asmenys, kurie lankėsi Lie
tuvoje ir tai patyrė iš patikimų 
šaltinių).

Rūpintojėli, (K. ir K. Bradūnų nuosavybė)Juozas Baltis

1969 m. išleistojo A. Jovaišo mo- cituojamas, bet iš jo dargi persi- 
nograijoje apie L. Rėzą.

V. Maciūno rašinių tarpe nu-' 
rodomas nedidelis jo straipnis a- 
pie Strazdą (Naujoji Lietuva, 19 
43) ir netgi Petrulio bei Korsa
ko parengtų Strazdo raštų recen
zija (Židinys, 1938) j o nepaly
ginti svarbesnis gausia archyvi
ne medžiaga paremtas rašinys a- 
pie. Strazdą (išsp. “Aiduose” 19 
63-1964; yra ir atspaudas, 1967) 
visai neminimas, nors jau 1968 
m. išleistoje V. Vanago pagrindi- 
tėje monografijoje apie Strazdą 
anas V. Maciūno rašinys ne tik

Aišku, reiktų pašalinti baimę, 
skelbti jai moratoriumą. Bet 
tai padarys?

Belieka manyti, kad visa

pa
kas

tai, 
čiu jaunuoliu, kaip su šiaip sau rios baimės ir kūrybinių syvų tėk- apie ką čia užsiminėme, yra tik 
pasišvaistančiu jaunu ar pusam- mė tautoje ar bendruomenėje, laikinai susidariusi evoliucinė sta- 
žiu nauja-generacininku? Tokio- sustoja. Baimės vaiduokliai yra dija. Tikėkimės, kad visa rutu- 
je susitvenkusioje padėtyje jiems, visokeriopa kibli. įsakanti ar tik liosis gerąja kryptimi, leidžiant 
nėra lengva. “draugiškai patarianti” cenzūrinė kiekvienam spėlioti, leidžiant kū-

Bepigu blaiviajam perduotojui. nuomonė. M ūsuose taipgi laiks rėjams kurti be baimės ir visiems 
Vidutiniškumas visose valdžiose, nuo laiko atsiranda naujų bai- džiaugtis šio krašto mums duota 
kompanijose ir bendruomenėse mės vaiduoklių, naujų reikalavi- laisve, 
savo galva ar piršto nuospaudom mų. Ką galima būtų pasiūlyti? Nuotrauka Vytauto MaželioP. Min.

I spausdinami kai kurie dabar ne-
1 besurandami Strazdo dokumen
tai.

1 Kiek geriau pavyko V. Biržiš
kai: jo nurodomi du stambūs vei
kalai -— “Aleksandrynas” (1960 
—1965) ir “Senųjų lietuviškų 
knygų istorija” (1953-1957), o 
taip pat dar ir rašinys “Vysk. M. 
Valančiaus biografijos bruožai” 
(1952). Beje, pastarasis veikalas 
sąraše atžymėtas žvaigždute; at
seit, bibliografijos sudarytojams 
jis tebuvęs žinomas iš antraštės; 
savo rankose jie nebuvo jo turė
ję. Tai tikrai keista. Juk atsakin
gasis bibliografijos leidėjas yra ne 
kas kitas, kaip Lietuvos TSR Kny
gų Rūmai, kurių svarbusis užda
vinys, anot “Maž. liet. tar. en
ciklopedijos” kaip tik ir yra rink
ti bei registruoti “visus spaudi
nius, išėjusius Lietuvos TSR te
ritorijoje nuo spaudos atsiradi
mo laikų, ir visus spaudinius liet, 
kalba bei lituanistinius spaudi
nius kt. kalbomis, išėjusius ir iš
einančius už Lietuvos TSR ribų”. 
Ana V. Biržiškos knygelė (tai at
spaudas iš 1951 m. “Aidų”) juk 
nėra kokia nebegaunama biblio
grafinė retenybė. Tai tikrai aki
vaizdus liudijimas, koks sunkus 
yra lietuviškai knygai kelias Lie
tuvon iš Vakarų.

Darbštusis V. Biržiška, kuris 
net ir nepalankiose DP stovyklų 
gyvenimo sąlygose, negalėjo ne
būti nerašęs, išeivijos spaudoje 
paskelbė tikrai daug straipsnių, 
ypač iš senosios liet, raštijos is
torijos: apie A.Kulvietį, apie 

(Nekelta į 2 pusi.)
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Išeiviai grąžinami j Lietuvos 
raštus

Tragiškoji Majakovskio mįslė

(Atkelta iš 1 psl.) 
Mažvydą ir jo bendradarbius, a- 
pie Mažvydo amžininką J. Zab- 
lockį, apie nežinomąjį XVIII amž. 
poetą jėzuitą Jurevičių, apie pir
mojo liet, aritmetikos vadovėlio 
autorių Jeronimą Stanevičių, apie 
pirmąjį liet, periodinį leidinį ir 
jo leidėją N.F. Ostermejerį, apie 
A. Pabrėžą ir kt. Visi jie priklau
so 1547-1861 m. periodui, bet a- 
name sąraše jų nė vieno nėra. 
Jų praleidimo pateisinti išeivijos 
spaudos gavimo sunkumais, nega
lima, nes jie sužymėti ir “Alek- 
sandryne”, kuriuo juk naudota
si.

Kadangi tokių nutylėjimų prie
žastys juk anaiptol nemokslinio 
pobūdžio, tad visa tai meta net
gi tam tikrą mokslinio nepatiki
mumo šešėlį pačiam bibliografi
jos veikalui. To negalėjo nepas
tebėti ir nemaloniai nepajusti ir 
patys Lietuvos lituanistai. Štai 
vienas iŠ dabartinių iškiliųjų bib
liografų V. Žukas savo recenzi
joje taip rašė: “ ‘Lietuvos TSR 
bibliografijos’ l-ojo. tomo spraga 
reikia laikyti atsiribojimą nuo už
sienio lituanistinių darbų, iš
spausdintų po antrojo pasaulinio 
Karo. Išimtis padaryta tik svar
biausiems; V. Biržiškos darbams 
—‘Senųjų lietuviškų knygų is
torijai’ ir ‘Aleksandrynui’. Toks 
atsiribojimas gerokai siaurina bi
bliografijos informacinę vertę. (.. 
...) Išsamiau galima buvo ręgis- 
truoti pokarinius užsienio auto
rių darbus apie senąją lietuvių 
spaudą. Tiesa, sekti užsienio 
spaudą yra gana sunku, ir spra
gos čia neišvengiamos, tačiau, pa
sitelkus bibliografijos šaltinius, 
pvz. biuletenį ‘Knygų lentyna’ ir 
l^t., mokslinę periodiką, lituanis
tų informacijas, duomenų gali
ma buvo sukaupti daugiau”(Per- 
galė, 1971 ,nr. 1, p. 162).

Tokio atviro kritiško pasisaky
mo dėl išeivijos lituanistinių dar
bų ignoravimo ligi šiol neteko, 
bent šio straipsnio autoriui, skai
tyti sovietinėje liet, spaudoj. Fak
tas, kad ta recenzija galėjo būti 
išspausdinta “Pergalėje”, rodo, 
kad panašiai galvoja ir nemaža 
kitų. Gal tai naujas posūkis, ar 
bent bandymas pralaužti ligšio
linius cenzūros ledus. Tad reikės 
pažiūrėti, kaip praktikoje bus vyk
domi anie V. Žuko keltieji rei
kalavimai.

Bent vienas padrąsinantis pa
vyzdys, ir dargi labai reikšmingas, 
jau yra. Tai išsami (turinti 4060 
bibliografinių pozicijų) M. K. 
Čiurlionio bibliografija, rūpestin
gai ir kruopščiai V. Čiurlionytės 
—Karužienės (dailininko sesers),
S. E. Juodžio ir V. Žuko pareng
ta (Vilnius, 1970). Pastarasis, 
kaip prakalboje nurodoma, “vi
sam M. K. Čiurlionio bibliogra
fijos parengimui spaudai vado
vavo.”

Pagrindinai šio veikalo nena- 
grinėdami, iškelsime tik vieną jo 
bruožą, kuris mus čia kaip tik do
mina; būtent, kad veikale ne tik 
nevengiami pokarinės išeivijos 
raštai apie Čiurlionį, be jų kuo 
daugiau stengiamasi bibliografi
joje sužymėti. Prakalboje nuro
doma, kad “bibliografijai buvo 
panaudotas biuletenyje ‘Knygų 
Lentyna’ (1966 nr. 1) išspaus
dintas sąrašas darbų apie Čiur
lionį iš lietuvių išeivių spaudos”. 
Be to, pasinaudota ir atskirų as
menų iš pokarinės išeivijos tal
ka, ir jų keturiems prakalboje 
reiškiama padėka.

Bibliografijoje gausiai cituoja
ma išeivijos spauda; ir jau ne tik 
komunistinės ‘Laisvė’ ir ‘Vilnis’, 
bet ir dar bent 30 kitų laikraš
čių bei žumalų(Aidai, Amerika, 
Argentinos Lietuvių Balsas, A- 
teitis, Darbininkas, Dirva, Drau
gas, Europos Lietuvis, Knygų 
Lenkyta, Laikas, Laisvoji Lietu
va, Laiškai Lietuviams, Lietuvių 
Dienos, Lituanus, Lux Christi,

Margutis, Metmenys, Mintis, Mo
teris, Mūsų Kelias, Mūsų Pasto
gė, Muzikos Žinios, Naujienos, 
Nepriklausoma Lietuva, Sanda
ra, Santarvė, Tėvynė, Tėviškės 
Aidai, Tėviškės Žiburiai, Vieny
bė. Kai kurie (pvz. Draugas) ir 
gana gausiai cituojami.

Laisvai nurodinėjama ir “Lie
tuvių Enciklopedija”, taip atkak
liai nutylėta Lietuvos spaudoje, 
ir atskiri leidiniai, kuriuose Čiur
lionis nagrinėjamas ar bent tik 
daugiau ar mažiau minimas. Pvz. 
nr. 4012 įtraukta: “Lietuvių li
teratūra svetur, 1945-1967. Red. 
K. Bradūnas. Chicago, III., J Lais
vę fondas lietuviškai kultūrai ug
dyti, 1968”. Anotacijoje nurody
ta, kur veikale paminėtas Čiur
lionis: “p. 42 pažymima, kad 
Čiurlionio kūrybos atgarsių yra 
Radausko poezijoje. P. 65. nuro
domi rašytojai, kurių kūryboje 
randama Čiurlionio kūrybos at
garsių (M. Gustaitis, Vaižgantas, 
J. Aistis, H. Radauskas, A. Nyka 
—Niliūnas), apibūdinama K. 
Bradūno knyga ‘Sonatos ir fugos’. 
Toji Bradūno poezijos knyga, taip 
pat ir J. Gliaudos romans “Ika
ro sonata” ne tik įtraukti biblio- 
grafijon, bet drauge nurodytos ii 
gana gausios jų recenzijos išeivi
jos spaudoje.

Kaip kruopščiai ieškota spaudo
je Čiurlionio užuominų, rodo 
kad ir toks pavyzdys: nr. 3791 bi- 
bliografijon įtrauktas B. Brazdžio 
nio eilėraštis “Paletė (iš jo rin
kinio “Didžioji kryžkelė, 1968), 
nes ten paminėta Čiurlionio pa
vardė.

Nesibijota įtraukti bibliografi- 
jon ir Vliko leidinį, nors jo pa
čioje antraštėje minima neprik
lausomoji Lietuva: “Living in 
freedom. A sketch of indepen- 
dent Lithuania’s achievements. 
Augsburg, 1948” (nr. 2651).

Nepraleidžiami ir įvairūs smul
kūs proginiai leidinėliai, pvz. 
Liet, kultūros fondo Clevelando 
skyriaus Čiurlioniui skirto kon
certo programa 1952 (nr. 2688), 
Čiurlionio galerijos Chicagoje a- 
tidarymo sveikinimų ir kalbų iš
traukos 1957 (nr. 2772), prof. J. 
Žilevičiaus akademijos 1966 lei
dinėlis su nurodymu muzikolo
gijos archyve saugomų Čiurlionio 
leidinių ir rankraščių (nr. 3367), 
straipsniai apie Čiurlionio paro
dą Nevv Yorko Viešojoje biblio
tekoje 1961 (nr, 2896, 2908 ir 
2916), straipsnis apie šatrijiečių 
apsilankymą pas dail. K. Varne
lį ir pokalbį apie Čiurlionį 1969 
(nr. 3667) ir t.t.

Tokie leidinėliai ar straipsniai, 
kad ir šiaipjau nereikšmingi, bib
liografijos skaitytojui Lietuvoje 
gali būti įdomūs kitu atžvilgiu, 
būtent, jie papildo negausias ar 
“Gimtojo Krašto” ar “Kultūros 
Barų” užuominas apie lietuvių 
išeivių kultūrinio gyvenimo įvy
kius. Skaitytojas galės patirti apie 
įvairius surengtus minėjimus, pa
rodas, koncertui, galerijos atida
rymą, Liet. Kultūros fondo bu
vimą, apie literatų draugijas (šat- 
rijiečius), apie iševių periodikos 
gausumą ir t.t. Taigi sužymėda
ma išeivijos rašinius apie Čiurlio
nį, bibligrafija drauge kiek dau
giau praveria langą žvilgsniui ir 
į išeivijos gyvenimą.

Suprantama, kad visai pilną 
bibliografiją labai sunku ar net 
ir visai neįmanoma sudaryti. Y- 
pač iš sunkiau prieinamos užsie
nio spaudos. Ir prakalboje nuro
doma, kad keliolika leidinių ir 
straipsnių apie Čiurlionį įvairia-j 
kalbėję, “o taip pat ir užsienio 
lietuvių spaudoje, bibliografijos 
autoriams buvo žinoma, tačiau 
nepasisekė jų surasti ir aprašy
ti”. Antra vertus, negalima ne
konstatuoti, kad tai pirmą kartą 
taip gausiai ir laisvai pokario lie
tuviai išeiviai įsileidžiami Lietu
vos knvgon. Reikia tikėtis, kad 
Čiurlionio bibliografija nebus tuo
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Naujosios lietuvių poezijos antologijos “Žemė” aplankas, 
pieštas Kazio Janulio.

Dvidešimt metu nuo poezijos 
antologijos "Žemė“ pasirodymo
įvairiomis progomis kalbant ar 

rašant apie pokario dešimtmečių 
laisvojo pasaulio lietuvių grožinę 
literatūrą, šiandien jau neapsiei
nama be įprasto ir kiekvienam 
kultūrininkui suprantamo žemi
ninkų vardo. Šį kartą čia prisi
mintinas ir anas faktas, kuris ka
daise grupei bendraamžių mūsų 
poetų suteikė žethininkų vardą, 
dabar jau neištrinamą ne tik iš 
išeivijos, bet ir iš visos bendrosios 
lietuvių literatūros raidos. Žemi
ninkų sąvokos gimimo priežastis 
buvo naujosios lietuvių poezijos 
antologijos Žemė išleidimas 1951 
metais. Nuo to, galėtume sakyti, 
lūžtvinio ir manifestacinio mū
sų poezijos pasisukimo šiemet kaip 
tik sueina jau 20 metų.

Ta proga truputis metrikos ir 
kelios aprašinės detalės. Antolo- 

I giją suredagavo Kazys Bradūnas. 
Platų, studijinį 60 psl. jos įvadą 
parašė dr. Juozas Girnius Anto- 

j logijos turinį sudaro ano meto 
rinktinė kūryba šių mūsų (tada 
dar jaunųjų) poetų: Juozo Kėkš- 

I to, Kazio Bradūno, Alfonso Ny
kos-Niliūno, Vytauto Mačernio 
(jau anuomet mirusio) ir Hen
riko Nagio. Visi jie’ šiandien yra 
persiritę per 50 metų amžių. Iš 
šešių antologijos Žemė dalyvių pu
sė šiandien jau vyresni už Sruo
gai skirtąjį amžių — jis mirė, su
laukęs 51 mėtų, o už Binkį, mi
rusį vos 49 metų amžiaus, šian
dien visi gyvieji žemininkai jau 
yra vyresni.

“Žemės” antologija 1951 me
tais buvo išleista Los Angeles“Lie 
tuvių Dienų” leidyklos. Visus an
tologijos paruošos ir jos spausdi- 
dinimo įvairiausius reikalus re
daktorius aptarinėjo ir iki deta
lių jos laužymą ir kitokį apipa
vidalinimą planavo, kiek teko su
žinoti, susirašinėdamas su lei
dyklos savininku Antanu Skirium, 
kuris tokios antologijos idėjai iš 
karto visa širdimi pritarė ir da
rė viską, kad leidinys būtų soli
di knyga. Antologija išėjo gražaus, 
didelio formato, 200 psl. paįvai
rinta puslapinėmis autorių nuo
traukomis, o labai vykusį, dvie
jų spalvų jos aplanko piešinį su
kūrė Kazys Janulis, Antologijos 
buvo išleista 1000 egz. Šitoks ti
ražas poezijos ir literatūros bičiu
lių buvo bematant išgraibstytas, 
ir šiandien ją iš kur nors įsigy- 

atžvilgiu vienkartinė išimtis ir kad 
ligi šiol išeivių literatūrai Lietu
von neperžengiamas 1944 metų 
cenzūrinis slenkstis bus pagaliau 
panaikintas.

ti jau yra retas bibliofilo laimi
kis.

Gerokai antologijos “Žemės” 
egzempliorių spėjo patekti dar ir 
į okupuotą Lietuvą, kai, antolo
gijai išėjus,, už pusahtrų metų mi
rė Stalinas, ir bent trumpam lai
kotarpiui knygai į Lietuvą keliai 
pasidarė atviresni. Po Stalino te
roro ir baisios pokario metų li
teratūrinės tušturboš, “Žemė” te
nai rašančiųjų buvo sutikta, a- 
not vieno padėkos laiško siuntė
jui, “kaip šaltinis dykumoje”.

Ir jei nuo tada tenykštės lietu
viškosios poezijos raida pradėjo 
vis daugiau ir daugiau krypti čia 
žemininkų atrastu ir pramintu ke
liu, tai vargu ar būtų galima už
ginčyti, jog išeivijos poezija netu
rėjo jokios įtakos tenykščiam po- 
stalininiam posūkiui. Labai ge
rai, kad šiapus ir anapus šian
dieniniai mūsų kritikai gražiai 
vertina ir daug dėmesio skiria te
nykštei, daug pastangų rodančiai 
ir neblogų rezultatų pasiekiančiai 
poetinei kūrybai. Tačiau kiekvie
nu atveju nereikėtų tylomis ir ak
lomis praeiti pro faktą, kad ten, 
kur okupuotosios Lietuvos poezi
ja motyvo ir išraiškos prasme at
sistojo maždaug apie 1965-68 me
tus, tai laisvojo pasaulio lietuvių 
poezija su žemininkų kūryba to
je pačioje lietuvių poezijos raidos 
fazėje jau buvo 1945-48 metais, 
kada tėvynėje apie tokį mūsų po
ezijos veidą niekas dar nė sap
nuote nesapnavo. O čia tada pra
siveržė gaivalinga, giliai mąs
tanti, tautosakinę potekstę visai 
kitu svoriu apkraujantl, poetinių 
įvaizdžių ir jų mistikos šaknų am
žių gelmėj ieškanti, žodžio bran
duolį branginanti ir egzistencinį 
turinį nešanti srovė) Todėl į lie
tuvių poezijos bendrąją pokario 
dešimtmečių raidą žvelgiantieji 
neturėtų pamiršti, kad tai, kas 
atsitiko jos kelyje čia išeivijoje, tė
vynėje pasikartojo tik po 20 me
tų. Ir nebūtinai tik kokia neigia
ma sekimo ar vieni nuo kitų nu- 
sirašymo prasme, o tik vienu 
ankstesniu šviežio ir vaisingo atei
ties literatūrinio kelio pajutimu 
ir pradėjimu juo eiti.

Tad ir minint poezijos antolo
gijos “Žemės” 20 metų pasirody
mo sukaktį ir jos dalyvių užgrieb
tąjį naują mūsų poezijai kelią, 
reikia linkėti, kad ir šiapus ir a- 
napus mūsų poetai, juo eidami, 
labai toli, toli nueitų, nes kelio 
galo dar nesimato, o individua
lūs kelionės įspūdžiai vienų ir ki
tų tebūna neišsemiami.

A. St.

Majakovskis yra laikomas pir
maujančiu Sovietų revoliucijos 
poetu. Daug kur tarnavęs revo- 

lliucijai, jis gyvenimą baigė dide
liame nusivylime savižudybe.

Šiemet išėjo iš spaudos įdomus 
veikalas “The Life of Mayakovs- 
ky”. Jo autorius Victor Woroszyls- 
ki, kaip knygos aplanke pažymė
ta, yra gimęs Lietuvoje. Jis 1945 
m. persikėlė į Lenkiją. Yra poe
tas ir laikraštininkas, gyvena 
Varšuvoje. Į anglų kalbą veikalą 
išvertė B. Taborski. Išleido Ori- 
on Press New Yorke, 1971 m. 
559 psl. Kaina 15 dol.

Veikalas — įdomi mozaika: 
rinkinys ištraukų laiškų, dieno
raščių, atsiminimų posmų, spau
dos atsiliepimų ir t. t. Pats mo
nografijos autorius tik duoda įva- 
dėlius į atskirus skyrius. Taigi— 
gerai dokumentuotas veikalas. 
Mums įdomu, kad cituojamam ja
me Ehrenburgo atsiliepime pa
žymimas “neįžvelgiamasis Balt
rušaitis”, minimas Balmontas. 
Savo eilėrašty iš 1915.XI.20 apie 
motinų kančias kare Majakovs
kis mini ir Lietuvą.

Veikalas lengvai skaitomas ir 
įdomus ne vien savo teikiamomis 
biografinėmis žiniomis apie Ma- 
jakovskį, bet ir informacijomis a- 
pie priešrevoliucinį, revoliucijos 
meto ir vėlybesnj Rusijos kultū
rinį gyvenimą.

“Alkano žvėries poezija”

Rašytojas Lazarevskis Maja
kovskio kūrybą vadina “alkano 
įsiutusio žvėries poezija” (144 p.). 
Majakovskis buvo linkęs į bru
talumą ir prisipažįsta į kalbėto
jų platformą metęs supuvusius o- 
buolius ir butelius. Mums ypač 
įdomūs knygos posmai, iškelian- 
tieji faktus, kurie vargu ar būtų 
leisti spausdinti dabarties Rusijo
je. Knygoje pavaizduojamos Ma
jakovskio pastangos prasimušti, 
jo blaškymasis, jo meilės ir aist
ros, jo kūrybinis ir visuomeninis 
gyvenimas.

Pats Leninas į Majakovskį žiū
rėjo skeptiškai. Kai Lunačars- 
kis palinko išspausdinti 5,000 eg
zempliorių Majakovskio knygos 
“150 milijonų”, Leninas jam ra
šė: “Tai absurdiška, kvaila, la
bai kvaila ir pretenzinga. Mano 
nuomone, tik kas dešimtą tokį 
kūrinį būtų galima spausdinti ir 
ne daugiau kaip po 1500 eg
zempliorių”; gi valstybinės lei
dyklos vyr. redaktorius Miešče- 
riakovas apie minimą Majakovs- 
ko knygą parašė, kad joje atsto
vaujama ypatinga “chuliganiš
kojo komunizmo” rūšis (274 - 
275 psl.).

Majakovskis apie Sovietų 
leidyklas

Pats Majakovskis, įsiutintas, 
kad nenorima spausdinti jo kny
gos, 1921 m. rugp. 6 d. parašė 
Maskvos darbininkų sąjungos ta
rybai raštą, kuriame pažymėjo:

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 t. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rei. telef. VVAlbrook 5-5070

Rezid. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
iedical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinu 274-8012

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W<wt 63rd Street 
Kampas 68-čios ir Californla 

ATOSTOGOSE NUO LIEPOS 24 D.
IKI RUGPIŪČIO 8 B.

Reikalui esant skambinkit
DR. VYT. TAURUI

2052 W. 59th St. PR 8-1223

“Gosizdat (Valstybinė leidykla) ] si. Pvz. ‘Novyj Mir’ 5 nr. 1970 
savo literatūrinių veikalų pasi- m. gegužės mėn. išspausdino V. 
rinkime spausdinimui parodo vi-; Polonskio straipsn., kur jis pasi- 
sįšką profesionališką neraštingu- sako prieš Majakovskio “absoliu- 
mą, nesiderinanti su atsakinga čiai girtą egocentrizmą, neįtiki- 
tarnyba; Gosizdat yra pamėgęs mą savęs garbinimą, kas būtų at- 
savo analfabetizmą, ^ sabotuoja.stumiančiu dalyku net tikruosiuo- 
aukštos literatūrinės kokybės vei
kalų spausdinimą, nepaiso net 
darbo masių reikalavimų...” (2-
79 p.).

Kiti plunksnos darbuotojai taip' 
pat ne visada Majakovskiu žavėjo-1

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEITON

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA
Tel. 695-0533

FOX VALLEY MEDICAL CENTER 
860 Sumniit Street 

Route 58 — Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7Įsi Street
Vai.: pirm., ketv., 1 iki 7 popiet; 
antr., penkt., 1-6, treč ir šešt. tl3 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perams

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. ir penk 
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477 Rez. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal misltarimą

Rezzid. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso Tel. PR 8-2220 
Namą —■ rezid. — PRospect 8-9081 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63 r<1 Street
Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt 

nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 6 iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. OA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir r
Iki 8 vai. Trečiad. tr šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečlad. ir 
teštad. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ ir KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 South Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą.

Skambinti — 585-2525
Telef. veikia 24 vai.

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. U 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. ii 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt 
nuo 11 vai iki 1 vai. p. p. ir nuc 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lk 1 vai. p. p., šeštad.

11 vai. ryto iki 8 vai. p. p.
“ Ofiso telef. RE 7-1168

Rez. tel. 239-2919

ūeL ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicero

Atostogose iki rugpiūčio 1 d. J| 
pavaduoja DR. F. KAUNAS.

Perskaitę “Drauga", duo
kite kitiems pasiskaityti

se talentuose” (421 p.).
Ekscentriškumu virtęs 

Geocentrizmas

Majakovskis ne iš karto susi-
(Nukelta 1 7 psl.)

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
olando* omo*1 •nsUertm,

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 VVest 71st Street 

(71st ir Campbell Avė. kampas) 
Ofisas laikinai uždarytas, apie ati

darymą bus pranešta včllau.

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Tel. oriso Pli 6-7800; N-mij 925-7697 
Valandos tik pagal susitarimą.

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest «9th Street 
Atostogose iki rugpiūčio 10 d.
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointjment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2889; rez. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV: 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. GRovehill rt-0617 
Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.

I antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p. p 
: ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

išvyksta atostogų nuo liepos 18 d. 
iki rugpiūčio 9 d. Jį pavaduoja DR. 
TAURAS, kuriuo ofisas yra 2652 
VV. 59th St., telef. PR 8-1223.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 W. 58th St. 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 tkl 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namą GI 8-6195 

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Prilminčja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak o, 

Trečlad. Ir šeštad. užždaryta

Tek PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South AJbany Avenue

VaL: pirm., antrad., ketv. 8—8 vai 
vak., penkt ir šeštad. 2—4 popet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150 

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—I ir 6—81 
penkt 2—5. šešt pagal susitarimą.
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Lituanistiniai įspūdžiai RABINDRANATH TAGORE
GIESMIŲ AUKOJIMO VALANDA

Trečiasis Lituanistikos institu
to suvažiavimas, įvykęs š.m. ge
gužės 29-31 d., buvo tikra litua
nistinė atgaiva: pats suvažiavi
mas įvyko Chicagoje, kur prieš 
dvidešimt metų buvo ir pats Ins
titutas įkurtas; buvo apsčiai susi
rinkę narių ir svečių; skaityta 
daugybė įvairių paskaitų, kurių 
dalis buvo gana įdomios ir aktu
alios; susirinkusiųjų nuotaika 
buvo pakili, rami, be jokių paša
linių sudrumstimų; taip pat ir vi
sa tvarka buvo gera, viskas iš 
anksto buvo pavyzdingai suruoš
ta. Didžiausią suvažiavimo orga
nizacinės naštos dalį nešė dr. 
Vincas Maciūnas, Institute/ pre
zidentas, ir dr. Tomas Remeikis, 
Instituto Iždo tarybos pirminin
kas; ypač šis pastarasis savo šal
tu santūrumu, dideliu sumanu
mu ir energija labai daug prisidė
jo prie to, kad šis suvažiavimas 
kaip reikiant vyko ir kad jis iš 
viso įvyko.

Dėl programos platumo ir ri
boto laiko posėdžiai ir paskaitos 
vyko priešpiet ir popiet ir daž
nai pagrečiui, todėl kai kas ne
galėjo visur būti. pvz. aš pats te
galėjau dalyvauti tik tam tikruo
se (kalbotyros, literatūros, isto
rijos sekcijų) posėdžiuose, nes 
man teko būti dar keliuose ki
tuose pasitarimuose, kur-drauge 
su kai kuriais Pedagoginio litu
anistikos institutto nariais buvo 
svarstomi tolimesni numatyti 
kalbiniai darbai.

Kai kurie suvažiavime skaityti

PR. SKARDŽIUS

pranešimai man sudari’ itin ge
rą įspūdį. Savo įžanginėje kalbo
je (“Lituanistikos institutas ir 
veiklos gairės”) V. Maciūnas 
vaizdžiai ir konkrečiai nupasako
jo, ką Institutas dabartinėse są
lygose yra padaręs ir ką jis to
liau galėtų daryti; pvz. panašiai 
kaip LI narių grupė yra suma
niusi anglų kalba paruošti lie
tuvių literatūros istorijos apžval
gą, jo nuomone, galėtų būti pa
rūpintas ir atitinkamas veikalas 
apie lietuvių kalbą. Apie kitus jo 
keltuosius sumanymus galima pa
siskaityti š.m. Draugo birželio 5 
d. šeštadieniniame priede (Nr. 
131). Toliau man didžiai patiko 

Jurgio Blekaičio paskaita Henri
ko Radausko kūryba: jis taip gra
žiai ir vaizdžiai nupasakojo svar
biausius šio poeto kūrybos met
menis ir jo nuotaiką, jog, rodos, 
Henrikas, su kuriuo dar neseniai 
tekdavo susitikti, tebėr čia pat ir 
savo originalia poezija, taip pat 
savo originaliu būdu į mus tie
siogiai byloja. Taip pat man di
džiai įdomus buvo dr. Rimvydo 
Šilbajorio pranešimas Lietuvis 
mokslininkas išeivijos ir ameri
kietiškos visuomenės sankryžoje: 
čia prelegentas gyvai pavaizdavo 
to lietuvio mokslininko nuotaiką, 
kuris savo darbais jau gali reikš
tis amerikiečių visuomenėje, bet 
tuo pat metu jaučiasi esąs ir lie
tuvis, taigi tokiu atveju ne visa

dos yra taip lengva išlaikyti pu
siausvyrą. Toliau dar paminėti
nos įdomios paskaitos: dr. Ilonos 

Gražytės Herojus lietuvių gro
žinėje prozoje, dail. Antano Ta
mošaičio Lietuvių tautiniai dra
bužiai, dr. Jono Puzino Lietu
vių kilmė ir jų gyvenamieji plo
tai naujausių tyrinėjimų švieso
je ir kt.

Viena kita paskaita buvo spe
cialesnio turinio, ir todėl kai ku
riems klausytojams gal atrodė 
kiek tolimesnės, “sausesnės”, Pvz. 
dr. Gordon B. Fordas angliškai 
skaitė apie 1547 m. Martyno 
Mažvydo katekizmo ir Simano 
Vaišnoro “Žemaičiūgos teologiš
kos” leidimus; jis smulkiau filo
logiškai nagrinėjo tekstų bei jų 
rašybos skirtumus ir iš to spren
dė apie leidimų nevienodumą. 
Dr. Alfonsas Šešplaukis savo pas
kaitoje Lituanistinės medžiagos 
Europos bibliotekose beieškant 
įdomiai papasakojo apie dr. Vi
liaus Gaigalaičio, prof. Eduardo 
Hermanno ir Petro Klimo biblio
tekų likimą; šios paskaitos be
klausant, man dingtelėjo į galvą, 
kodėl prelegentas pvz. nepaminė
jo pirmojo Maž. Lietuvoj leisto 
laikraščio “Nusidavimai apie E- 
vangelijos prasiplatinimą tarp žy
dų ir pagonų,” kurį E. Herman- 
nas turėjo šalia “Aušros”, komp
lekto ir kuriuo jis man savo lai
ku labai didžiavosi. Dr. Villiam 
R. Schmalstiegas savo paskaitoj 
Profesoriaus Jono Kazlausko įna-

(Nukelta j 4 pusi.)

Nuotrauka Algirdo Grigaičio

Rabindranath Tagore - šviesaus optimizmo dainius

kūrinių ir fi- 
kųrių skaičius 

Vien poezijos 
apie 40. Rašė

Rabindranatr Tagorė (Tha- 
kur) (1861-1941) — iškilusis 
indų poetas, filosofas ir pedago
gas, nuo kurio gimimo šįmet su
ėjo 110, o fiuo mirties 30 metų. 
Kilęs iš bramanų giminės netoli 
Kalkutos, Anglijoj turėjo studi
juoti teisę, bet greit ją pakeitė 
į literatūrą. Rašė poezijos, pro
zos ir dramos 
losofinių raštų, 
siekia per 100. 
knygų išleido
daugiausia bengalų kalba (ar
tima sanskritui), kai kuriuos 
savo raštus pats išvertė į anglų 
kalbą (pvz. Gitanjali). Tagore 
— šviesaus optimizmo' religinio* 
vakariečiams artimo misticiz
mo, laisvų ritmų dainius. Nema
žą jo kūrybos dalį sudaro poe
tinė proza. Ta pati optimistinė 
pasaulėžiūra atsispindi tiek po- 
etininose, tiek filosofiniuose Ta
gorės raštuose. Bet kiek jo lyri- režimų daromų politinių žiau-

ka išaugo iš indų taut. dvasinio rūmų. Ypač stojo už tautų lais- 
palikimo, tiek prozinė ir drami
nė kūryba buvo paveikta euro
pinės įtakos, nors ir vaizduoja 
šių dienų indų tautos gyvenimą. 
Šalia realizmo Tagorės kūryboj 
žymią vietą užima simboliz
mas, ypač lyriniuose ir drami-; 
niuose kūriniuose. Kaip peda
gogas Tagorė jaunimui buvo 
įsteigęs specialią tautinio auk
lėjimo mokyklą, kuri ilgainiui 
virto valstybiniu universitetu. 
Siekdamas tarptautinio vienin
gumo, keliais atvejais lankėsi 
Amerikoj, įvairijiose Europos 
ir Azijos kraštuose. Laikomas 
vienu iš žymiausių tarpininkų 
tarp Rytų ir Vakarų kultūrų. 
Pats būdamas karštas patrio
tas, Tagorė buvo priešingas 
diktatūriniams režimams, ir 
jei ten ką geresnio pamatydavo* 
neužmiršdavo priminti ir tų

vės principą. Krikščionybei ne
buvo priešingas, buvo dar pa
lankus, pvz. po apsilankymo 
Kristaus kančios vaidinimuose 
Oberammergau parašė ilgą po
emą šventraščio tema anglų 
kalba. Netrukus po Gintanjali 
parašymo Tagore gavo Nobe
lio literatūros premiją (1913). 
Anglai jį buvo apdovanoję ir 
lordo titulu, bet jo atsisakė, 
kai anie ėmė spausti ir var
ginti jo tautiečius. Kai kuriuos 
Tagorės raštus į lietuvių kalbą 
vertė J. Pronskus (Paštas ir 
Auka), K. Vairas (Gintažali), 
J. Jablonskis jr. (Namai ir pa
saulis), J. Kazėnas (Laivo su
dužimas ir kt.). Tagorės bičiu
lis buvo anksti lietuvių daino
mis susidomėjęs prof. S. K. 
Chatterji, neseniai išleidęs vei
kalą apie baltus ir arijus 
(Balis and Aiyans).

A. T.

( I š “G i t a n į a i i” )

Leisk man valandėlei prisėsti

Leisk man valandėlei prisėsti Salia tavęs. 
Darbus, kuriuos turiu rankoj, 
pabaigsiu vėliau.

Neregėdama ,avo veido, mano širdis nežino, 
kas poilsis ir atgaiva, ir mano darbas tampa 
begaliniu triūsu bekraštėj triūso jūroj.

Šiandie vasara atėjo prie mano lango su savo 
atdūsiais ir balsais, ir bitės groja 
savo šventą giesmę žydinčio šilo kieme.

Dabar metas atsisėsti nurimus, veidu į tave, 
ir giedoti gyvenimo paaukojimą šiuo tyliu 
ir pertekusiu metu.

Taip, žinau, tai ne kas kita

Taip, žinau, tai ne kas kita, kaip tavo meilė,
O mano širdies mylimasis, — ta aukso šviesa, 
kuri šoka ant lapą, tie debesys ramūs, 
kur irias per dangų, tas linksmas vėjelis, 
kurs vėsą palieka ant mano kaktos.

Rytmečio šviesa užtvindė mano akis, — taip tu 
atsiliepi į mano širdį. Tavo veidas lenkias 
j žemę, tavo akys žvelgia j mano akis, 
ir mano širdis tavo kojas paliečia. r

Mano gyvybės gyvybe

Mano gyvybės gyvybe, aš laikysiu savo kūną tyrą, 
žinodamas, kad tu savo gyvybe palietei visus 
mano kūno sąnarius.

Visa, kas neteisinga, aš ginsiu iš savo minčių, 
žinodamas, kad tu esi tiesa, kuri uždegė 
proto šviesą mano mintyse.

Visa, kas bloga, aš ginsiu iš savo širdies, 
žinodamas, kad tu esi giliausioj mano širdies 
šventovėj.

Ir aš stengsiuos išreikšti tave savo darbuose, 
žinodamas, kad tavo jėga duoda man galios 
veikti.

Kur širdis be baimės

Kur širdis be baimės ir galva aukštai pakelta;
Kur žinojimas laisvas;
Kur pasaulis nesusmulkintas į daleles tarp siaurą 

naminių sieną.
Kur žodžiai eina iš tiesos gelmių;
Kur nuolatinis siekimas tiesia rankas į tobulumą;
Kur skaidri proto srovė nepamtetė savo tako sausuos 

mirusio įpročio tyruos;
Kur sielą vęda pirmyn į tave plačiadvasė mintis 

ir veikla —
Tame laisvės danguj, mano Tėve, leisk pabusti 

mano tėvynei.

Su beviltiška viltim aš einu

Su beviltiška viltim aš einu ir ieškau jos visuose 
savo buto kampuos, ir nerandu.

Mano butas mažas, ir kas kartą išėjo iš jo, to 
niekad nebeatgausiu.

Bet begalinis tavo namas, mano viešpatie, ir, 
ieškodamas jos, aš priėjau prie tavo durų.

Aš stoviu po nuksiniu tavo vakaro dangaus baldakimu 
ir keliu godžiai akis į tavo veidą.

Aš atėjau prie anižinybės krašto, nuo kurio niekas 
negali dingti — nei viltis, nei laimė, nei 
veido regėjimas pro ašaras.

PIŪTIES METO AIDAI

(Iš “V a i s i'ą 'rinkim o” )

Mano gyvenimas, kol jaunas

Mano gyvenimas, kol jaunas, buvo lyg gėlė — 
gėlė, kuri netenka žiedelio vieno kito 
iš savo gausos ir niekad nejaučia praradimo, 
kai pavasario vėsus vėjelis atbėgęs 
maldauja prie jos durų.

Dabar, jaunystei pasibaigus, mano gyvenimas 
lyg vaisius, kurio nereik taupyti, kurs laukia, 
kad save visiškai paaukotų su pilna 
savo saldumo našta.

Žaibo blykstelėjime

Žaibo blykstelėjime valandėlei 
aš pamačiau tavo kūrybos didingumą — 
kūrybos per daugelį mirčių 
nuo pasaulio iki pasaulio.

Aš verkiu dėl savo nevertumo, 
kai matau savo gyvenimą nereikšntingų 
valandų rankose, — bet kai matau jį 
tavo rankose, aš žinau, kad jis per brangus, 
kad eikvočiau tarp šešėlių.

Kur keliai padaryti

Kur keliai padaryti, aš prarandu 
savo kelią.

Plačiuose vandenynuose, mėlynam danguj

nėra provėžų žymių.
Taką paslepia paukščių sparnai 

žvaigždžių liepsna, gėlių žydėjimas 
metų laikais.

Ir aš klausiu savo širdį, ar joje 
sravi krdujas nematomo kelio išminties.

Nešk grožį ir tvarką

Nešk grožį ir tvarką į mano prarastą 
gyvenimą, moterie, kaip nešei j mano namus, 
kai gyvenai.

Išluok dulkėtus valandų trupinius, pripildyk 
tuščius ąsočius ir pataisyk visa, kas buvo 
apleista.

Tada atverk vidines duris į altorių,

uždek žvakę ir leisk susitikti ten 
tyloje prieš mūsą Dievą.

Tie, kurie eina išdidumo taku

Tie, kurie eina išdidumo taku, silpną gyvybę 
triuškindami savo kojom, švelnią žemės žolę 
uždengdami savo kruvinais pėdsakais,

Tegul jie džiaugias ir dėkoja tau, viešpatie, 
nes jų yra diena.

Bet aš dėkoju, kad mano likimas su tais, 
kurie kenčia ir neša jėgos naštą, 
ir slepia savo veidus ir sulaiko 
savo dejones tamsoj.

Nes kiekvienas ją skausmo tvinksnis 
pulsavo slaptose tavo nakties gelmėse, 
ir kiekvienas įžeidimas Muvo surinktas 
į tavo didžiąją tylą.

SAULĖLEIDŽIO MINČIŲ PUOKŠTĖ
, ? ( , ; ■ ♦'

(Iš “Paklydusią paukšči ų’-’)

Mūsų susitikimas ir suartėjimas, 
lyg žuvėdrą ir bangų susitikimas.

Žuvėdros nulekia, bangos nurieda, 
ir mes išsiskiriam.

»
Vienas liūdnas balsas apsigyveno 

metą griuvėsiuose.
Jis gieda man naktį: Aš 

mylėjau tave.
»

Jie nekentė ir žudė, ir žmonės
( garbino juos.
Bet Dievas sugėdintas skuba 

paslėpti tą atminimą po žalia žole.
*

Aš stovėsiu prieš tave dienos pabaigoj, 
ir tu matysi mano randus tr žinosi, 
kad aš turėjau savo žaizdą 
ir savo pagydymą.

*
Kurią dieną aš giedosiu tau 

kito pasaulio saulėteky: 
Aš mačidu tave prieš tai 

žemės šviesoj, žmogaus meilėj.
*

Vieną dieną patirsim, kad mirtis 
negali išplėšti iš sielos, ką ji laimėjo, 
nes jos laimėjimas eina su ja. •

PERGALĖ AUKAI

((š poemos "The C h i 1 d”)

Tikėjimo Vyras eina skausmingais takais, 
kur uolos, kur degantis smėlis...
Jie seka jį, ir stiprūs ir silpni, 
pasenę ir jauni...
Vieni pavargsta, kiti supyksta, 
ima įtarti, 
klausia su kiekvienu skaudžiu žingsniu: 
Kaip toli dar tas galas?..
Jau naktis.
Keleiviai tiesia plaušų paklotes ant žemės.„ 
Vėjo gūsis užpučia lempą 
ir tamsa gilėja, lyg alpinantis miegas 
Kažkas staiga pakyla iš trtinios 
ir, rodydamas į vadą negailestingu pirštu, 
surinka:
Netikras pranaše, tu mus apgavai!
Kiti ima šaukti vienas po kit »,
Moterys šnypščia neapykantą, vyrai niurna,
Pagaliau vienas drąsesnis už kitus staiga 
jį ištinka smūgiu.
Jie nemato jo vedo, bet puola ant jo,
kad įsiutę užmuštų... 
Staiga jie nutyla, kvapo netekę, 
žiūrėdami į negyvą, gulintį žemėj.
Moterys ima vaitoti, vyrai paslepia veidus 
savo rankose.
Keli nejučiom pasitraukia, 
bet ją kaltė laiko pririšus juos 
prie aukos.
Rankas grąžydami klausia vienas kitą: 
Kas parodys mums taką?
Senas vyras iš Rytu nulenkia galvą ir sako:
Auka...
Ir jie sustoja ir ima giedoti:
Pergalė Aukai!

Vertė A. TYRUOL1S
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Stanislovas Vyspianskis
1869 -1907

Prieš pora metų lenkai šven
tė savo garsaus rašytojo, naujo
sios, galingos tautinės dramos kū
rėjo — Stanislavv Wyspianski 100 
metų gimimo sukaktį. Ryšium su 
tuo 1969 metai Lenkijoj ir visam 
pasauly lenkų buvo paskelbti St. 
Vyspianskio metais.

St. Vyspianski — tai vienas iš 
žymiausių lenkų poetų, drama
turgas, originalus tapytojas, mu
zikas, skulptorius, teatro refor
matorius, o visų pirma tautinės 
dvasios žadintojas, lenkų išsiva
davimo pirmatakas ir ryškiausias 
“Jaunosios Lenkijos” atstovas.
“Jaunosios Lenkijos” laikotarpis

XIX-jo amžiaus pabaiga ir XX- 
jo pradžia tai lenkų kultūrinio 
klestėjimo laikotarpis.

Maždaug dešimties metų laiko
tarpy 1897 - 1907 pasirodo Len
kijoj visa eilė žymių rašytojų: St. 
Wyspianski, St. Žeromskį, St 
Przybyszevvski, J. Kasprovvicz, K. 
Tetmajer ir kiti, kurie iškėlė len
kų literatūrą iki tokio žydėjimo 
laipsnio, kokio ji buvo pasiekusi 
tik romantizmo laikais.

Tas turtingas ir spalvingas lite
ratūros laikotarpis, vadinamas 
“Jaunoji Lenkija” (Mloda Pols- 
ka), gavęs dar neoromantizmo 
vardą, nes buvo giminingas ro
mantizmo epochai savo idealizmu 
ir jausmo gilumu.

Po 1863 metų pralaimėto suki
limo lenkų tauta pradėjo priprasti 
prie svetimo jungo. Viltis atgauti 
nepriklausomybę geso. Jaunoji 
karta tam tikram laipsny nusto
jo tikėjusi į šviesesnę ateitį, net į 
galimybę kokio nors veikimo. Be 
to, ano laikotarpio menas buvo 
pilnas iškalbingų balsų, priešta
raujančių, kokiai nors akcijai. 
Himnai į Nirvaną skambėjo ap
linkui. Tikėjimas į mirtį ir nebū
tį, į pasyvumą tapo visuotina tai
sykle.

Ir šiandien vėlgi karts nuo kar
to literatūroj ir filosofijoj pasireiš
kia srovės, idealizuojančios nebū
tį, pvz. Samuel Beckett “Fin de 
partie”.

Vyspianskis visą tokią apatiją 
matė ir jautė. Ir jis pradėjo kovą 
su tautos abejingumu, beidėjišku- 
mu, su jos apsnūdimu. Savo veik-

MARIJA KASAKAITYTĖ

lumu, žodžio grožiu, įkvėptomis 
vizijoptis įtikinėjo tautą, kad 
nepriklausomybei atgauti būtinai 
reikalinga kova. Kažkas gražiai 
yra išsireiškęs, kad Vyspianskis 
nuėmė lenkų tautai kankinės vai
niką, o įdėjo į rankas kardą.

Visą savo kūrybą S. Vyspians
kis pašvenčia tautos išsivadavimo 
idėjai. Yra jos vadovu ir auklėto
ju. Tarnybą tautai pripažino pir
mąja pareiga. O kadangi poezija 
stipriai prakalba į sielą — joje 
jis labiausiai išsireikš. Savo tur
tingumu Vyspianskis yra origi
naliausia ir giliausia indivualybė, 
kokią begalima sutikti lenkų gro
žinės kultūros srityje. Individua
lybė sukurta renesanso mastu, 
primenanti atgimimo žydėjimo 
laikus, tai lenkiškas “Mykolas 
Angelas”. Vyspianskis priklauso 
nedaugeliui neoromantikų rašyto
jų, kurių pavardės apsuptos kul
tu,, priklausančiu tautos klasi
kam.

Vaikystė ir mokslo metai
S. Vyspianskis gimė Krokuvoj 

1869 m. Jo tėvas buvo populiarus 
Krokuvos skulptorius, turėjo dirb
tuvę Vavelio*) papėdėj. Vys
pianskis, vaiku būdamas ir žiūrė
damas iš tėvo dirbtuvės langų į 
Vavelį, įsiurbė dvasion Lenkijos 
praeities blizgesį. Krokuva ir jos 
istoriniai paminklai paliko neiš
dildomų pėdsakų jo psichikoj, jie 
atsispindėjo ir jo kūriniuose.

Vyspianskio gyvenimas buvo 
pilnas tragizmo. Jam penktus me
tus beeinant, mirė jo motina. Nuo 
šeštų metų amžiaus motinos se
suo pakeitė jam motiną, visada 
pasilikdama nuoširdžiausia pati
kėtine visų jo džiaugsmų ir liūde
sių, pralaimėjimų ir triumfų. 
Vyspianskis vaikystę ir jaunystę 
praleido tetos ir jos vyro Stanke
vičiaus namuose, kur susirinkda
vo Krokuvos meno pasaulio, 
mokslo ir politikos elitas.

*) Vavelis — Lenkijos karalių se
noviškoji pilis.

Geriausia klasikinė Sv. Onos 
gimnazija nuvedė jį į jaunystę, 
suteikdama jam didelį lenkų lite
ratūros žinių bagažą. Be to, mo
kykla su savotiška atmosfera anų 
laikų Krokuvos — miesto — mu
ziejaus paaštrino Vyspianskio su
sidomėjimą istorija.

Jau gimnazijoj pasireiškė Vys
pianskio piešimo talentas. Atkrei
pė į jį dėmesį Stankevičių drau
gas, garsusis tapytojas Jonas Ma
teika ir patarė jam stoti į Kro
kuvos Meno mokyklą (1887 m.). 
Ir čia pat įtraukė jį į darbą, at- į 
naujinant Šv. Marijos bažnyčią.; 
Jonas Mateika išrūpino Vyspians- 
kiui kuklią stipendiją ir išsiuntė jį 
1890 m. į Italiją ir Paryžių.

Studijos užsieny
Ketverių metų laikotarpis užsie

ny, ypatingai Paryžiuj, padarė 
perversmą Vyspianskio gyvenime. 
Visų pirma jis atsidūrė laisvos 
tautos tarpe. Turtingas ir spal
vingas Prancūzijos ir kitų laisvų 
kraštų gyvenimas veikė paskati
nančiai, kėlė gerą savijautą, davė 
impulsų laisvai, niekuo nesuvar
žytai minčiai ir kūrybai.

Šalia tapybos studijų Vyspians
kis gilino Paryžiuj ir literatūros 
žinias, ypatingai naujoviškos; bu
vo didelėje teatro ir operos įtakoj. 
Vakaruose poezija šventė tada di
delius triumfus. Paryžiuj, dvasi
nėj pasaulio sostinėj, Vyspianskis 
galėjo absorbuoti visus burtus ir 
žavesius to laiko modernios lite
ratūros. Maeterlincko, Ibseno, 
D’Annunzio, Hauptmanno dra
mos sudarė jo lektūrą, svaiginan
čią kartu su tapybos impresioniz
mu: Monte, Degas, Cezanne, Pis- 
saro ir kt. Paryžiaus mokykloj 
Vyspianskis pasidavė jų įtakai, bet 
savo kūrybai išsaugojo originalų 
antspaudą. Drauge Vyspianskis 
pamėgo ir dekoratyvinę tapybą, 
mažai tuomet Lekijoj žinomą ir 
vertinamą.

Pagaliau Paryžiuj praplėtė sa
vo šakotas kūrybines galias: tapo 
poetu. Jo kūryba išsiveržė tada 
spontaniškai. Tas spontaniškumas 
iki šiol liko beveik neišaiškinta pa
slaptis. Pradėjo tada rašyti ir pir
mus savo sceninius veikalus.

Stanisknv Wyspianski

Kaip tapyboj Vyspianskis išsi.- 
vadavo iš realizmo pančių, taip 
poezijoj, prancūzų ir kitų moder
nistų įtakoj, gimė visai nauja me
niškos išraiškos forma su milžiniš
ka ekspresijos galia.

Nemetė betgi ir tapybos, tik 
pradėjo ją išsakyti žodžiu ir aiš
kinti judesiu, pasitaikindamas ir 
muziką, rašydamas operinius lib
retus. Bunda jame didelis suma
nymas tautinės muzikinės dramos 
Wagnerio operos mastu. Prieš 
akis turėjo milžinišką viziją dide
lių sceninių veikalų, kuriuose po
ezija, muzika ir tapyba turėjo su
kurti tautinio meno šedevrus, bet, 
deja, neturėjo tam sąlygų. Paliko 
tik puikūs jo libreto veikalai, kaip 
pvz. “Daniel”.

Visa poetinė Vyspianskio kūry
ba yra persunkta muzikos ele
mentu ir muzikos dvasia. Pana
šiai kaip Čiurlionis buvo kūrybin
gas skirtingose meno srityse, taip 
Vyspianskis išreikšdavo save te
atru ir tapyba. Jo kūryba tad ir 

yra nuostabus junginys poezijos 
tapybos ir muzikos.

Vyspianskis tapytojas ir 
dramaturgas

1894 m. Vyspianskis užbaigia 
savo studijas Paryžiuje ir grįžta 
Lenkijon, giliau susipažinęs su 
Vakarų kultūra. Atsiveža savo pa
veikslus ir škicus, o taipgi pir
mus projektus savo dramų, ku
rias užbaigia Krokuvoj. Tačiau 
Vyspianskio kūryba neturėjo tuo
met pasisekimo. Savo gimtajam 
mieste jautėsi svetimas. Gyveno 
varge, be to kankino jį nepagy
doma liga.

Vyspianskis, grįžęs į Krokuvą, 
rado joje dideles permainas. Kro
kuva, buvęs mažas, tylus, liūdnas 
miestas, staiga atbudo judriam, 
neramiam gyvenimui. Ji tapo 
svarbiu kultūrinio ir literatūrinio 
gyvenimo centru Lenkijoj.

Mateikos tapyba, Wito Stwoszo 
skulptūra, trijų romantikų poezi
ja, ypatingai Slovackio, senovės 
graikų likimo problema, Nie- 

tzshes filosofija kartu su naujom 
poezijos srovėm, ypatingai pran
cūzų, pasireiškia fantastiniam 
pasauly Vyspianskio Krokuvos 
dramoj.

Didelis Vyspianskio talentas iš
augo lygiagrečiai dviejuose me
nuose: tapyboj ir dramoj. Vys
pianskis yra vienas iš žymiausių 
lenkų tapytojų. Kūrėjo kelią jis ir 
pradėjo kaip tapytojas.

Vyspianskis, kaip dailininkas 
pagarsėjo, tapydamas portretus. 
Tapė daugiausia pastele. Puikūs, 
švelnūs moterų portretai, vaikų 
galvutės — tie nepalyginami še
devrai, gėlių piešiniai — tai 
svarbiausi jo tapybos motyvai. Į 
peizažą įvedė nuotaiką, išreikšda
mas tuo gilius jausmų efektus.

Nesitenkindamas vien paveiks
lų tapyba, vertindamas dailėj mo- 
numentalines formas, projektuoja 
ir išpildo vitražus Mergelės Ma
rijos bažnyčioj Krokuvoj. Tarp 
stilizuotų, spalvingų gėlių ten pa
talpina dar Šv. Pranciškų, Šv. Sa
lomėją ir Dievą Tėvą.

Bestudijuodamas Paryžiuj, 
Vyspianskis pradėjo rašyti, nes 
jautė, kad savo sielos turinį, jos 
vizijas gali išreikšti vien scenos 
veikalu, o savo jausmus — žodžiu 
ir muzika.

Faktas, kad Vyspianskis savo 
kūiyboj perėjo iš tapybos į lite
ratūra, išaiškina mums jo kūry
bos ypatybes, o ypatingai jo visiš
ką subjektyvumo stoką. Vyspians
kis poezijoj nerodo pasauliui sa
vo kančių, neduoda gyvenimo 
fragmentų, nevaizduoja indivi
dualių pergyvenimų, bet savo 
svajones ir nenuilstamą kovą, ku
rią vedė jo siela su slegiančiu 
savo tautos pavergimu. Vyspians
kio kūriniuose plakė dažniausiai 
pavergtos tautos sūnaus širdis.

Literatūrinė Vyspianskio kar
jera priklauso prie nuostabiausiu 
šios rūšies reiškinių. Gyveno ir 
kūrė neilgai, nes mirė 38 metų 
amžiaus. Jis rašė vos devynerius 
metus, bet tam laikotarpyje pa
sirodydavo jo veikalai kartais po 
tris vienu tarpu, nors šalia litera
tūrinių darbų buvo užsiėmęs dar 
tapyba ir teatru.

Turtingoj Vyspianskio kūryboj 
galima išskirti tris pagrindines 
sroves — motyvus: svarbiausia 
yra tautinė srovė, paskui antikinė, 
paremta senovės graikų padavi
mais ir senovės graikų žmogaus 
likimo supratimu, yra ir liaudies 
srovė, kaip “Prakeikimas” ir 
“Teisėjai”. Daugely kūrinių tos 
srovės pinasi, sudarydamos nuo
stabias nuotaikas ir paveikslus.

1) Kūriniai, išaugę iš antikinės 
dvasios: “Meleager” (1897),

“Protesilaos ir Laodamija” (18- 
99), “Achilleis” (1903), !‘Odisė- 
jaus grįžimas” (1907) ir dramos: 
“Prakeikimas” ir “Teisėjai” (18- 
99). 2) Tautinės istorinės dra
mos: "Legenda II” (1899), “Rap
sodas” (1897), “Boleslovas Drą
susis” (1903), “Skalka” (1905-7) (
ir “Žygimantas Augustas” (19- 
07). Veikalai apie lapkričio 1830 
m. sukilimą ir Tautų pavasarį su
daro istorinę visumą; t. y. "War- 
szavvianka”—Varšuvietė (1898), 
“Noc listopadova” — Lapkričio 
naktis (1904), “Lelewel” (1899) 
ir “Legion” (1900). 3) Dramos, 
sudarančios savo rūšies trilogiją: 
“Wesele” (1900) — Vestuvės, 
“Wyzwolenie”. (1903) — Išva- £ 
davimas ir “Akropolis“ (1900-4).

Centrinė Vyspianskio kūrinių 
problema — tai nepriklausomy
bės praradimas ir mėginimas ją 
atgauti — pasireikšdavo visoje 
jo kūryboje. Tačiau pirmaujančią 
tarp tų problemų vietą užėmė 
politiniai — visuomeninė roman
tizmo ir jo žymiausio atstovo 
Mickevičiaus rolė, atvaizduota 
dramose “Legionas” ir “Išvada- - 
vimas”, o taipgi analizuota dra
mose apie 1830 metų lapkričio 
sukilimą.

Romantizmo kritika ir 
Mickevičiaus kompleksas

Vyspianskis pirmas lenkų lite
ratūroj pradėjo kovą su istorijos 
bei romantiškos poezijos tradicija, 
su mesianizmo hipnoze. Jis smer
kė per didelį praeities apoteoza- 
vimą, kuris liepia pamiršti praei- . 
ties klaidas. Jis kovojo su pavė- ’ 
luotą ir kenksminga romantizmo 
poezijos įtaka visuotinei tautos 
psichikai.

Vyspianskis aistringai kovojo 
su Mickevičiaus kultu ir ta kova 
yra viena iš centrinių jo kūrybos 
temų. Smerkė Viaspianskis ne 
tiek pačią romantizmo kryptį ir 
Mickevičių, kiek išpūsto ir dėklą- < 
matoriško patriotizmo simbolį. 
Kova su Mickevičium tai išimti
nai Vyspianskio kova su mistiš
kuoju, politišku patriotizmu. Ko
va su Mickevičium nėra jokiu bū
du kova su romantizmu. Priešin
gai, romantiškas santykis su pa
sauliu ir romantiška poetika buvo 
Vyspianskiui artimi.

Kovos motyvais ir romantiška 
politine ideologija skamba jo dra
mos apie 1830 metų lapkričio su- 
kilimą: “Varšuvietė” (1898), * 
“Lelevelis” (1899) ir “Rapsodas 
apie Kazimierą Didįjį” (1900).

“Varšuvietėj” Vyspianskis su
kilimo vado Chlopickio lūpomis 
sako: “Šiandien, kada išsispren-

(Nukelta į 5 pusi.)

(Atkelta iš 3 pusi.) 

šas į baltų kalbotyrą smulkiai iš
skaičiavo šio autoriaus darbus, 
juos kiek atitinkamai apibūdino 
ir gale pareiškė: “Kazlauskas bu
vo žymiausias po II pasaulinio 
karo naujų kalbotyros kelių grin
dėjas dabartinėje Lietuvoje...

Nors jis išgyveno tik 40 metų, 
jam pavyko įvesti modernius 
lingvistinės analizės metodus Vil
niaus universitete, įsteigti Baltis- 
ticos žurnalą, kuris per penkerius 
metus tapo žymiausiu baltų kal
botyros žurnalu, ir parašyti dau
giau nei penkiasdešimt straipsniu 
ir istorinę lietuvių kalbos grama
tiką, panaudojant šių dienų ling
vistikos principus.” Aš pats savo 
paskaitoje Etimologinio lietuvių 
kalbos žodyno problemos iškė
liau naujo tokio žodyno reika
lingumą bei jo uždavinius, — pir-| 
mas visą šios rūšies žodyną yra 
parašęs E. Fraenkelis, — ir pri
ėjau tokią išvadą: “Būtų geriau
sia, jei vienas kuris iš dabarti
nių jaunesniųjų Lietuvos kalbi
ninkų imtų daugiau domėtis eti
mologine lietuvių kalbos sritimi 
ir toje srityje vis daugiau gilin
tis, specializuotis. Toks įsidirbęs 
lietuvis kalbininkas ilgainiui ga
lėtų atsidėti ir etimologiniam lie
tuvių kalbos žodynui rašyti arba

tokio žodyno rašymui vadovauti. 
Ir tas darbas, atrodo, geriausiai 
ir sėkmingiausiai gali būti dirba
mas tik Lietuvoje: kaip tik ten 
yra daugiausia tiesioginių lietu
vių kalbos, ypač tarminių, šalti
nių; ten yra sukoncentruota gau
siausia lituanistinė raštija, ypač 
svarbūs senieji lietuvių kalbos 
paminklai; ten pat ruošiami ka
pitaliniai darbai, didžiai naudin
gi etimologiniam lietuvių kal
bos žodynui... Aš norėčiau tikė
ti, kad šis įdomus ir lietuvių kal
bos mokslui didžiai svarbus dar
bas, K. Būgos pradėtas ir E. 
Fraenkelio dirbtas, bet kaip rei
kiant netesėtas, bus. toliau dir
bamas.” Pagaliau iš dalies čia pat 
priskirtina ir L. Dambriūno pa
skaita Amerikos kalbininkų litu
anistų darbti apžvalga, kur jis 
aprašo A. Senno, A. Salio, W. R. 

į Schmalstiego, A. Klimo, G. B.
Fordo taip pat vėliau atvykusių 
lietuvių kalbininkų (P. Joniko ir 
kt.) jau šiame krašte pasirodžiu
sius darbus ir prieina nekokią iš
vadą: lituanistika šiame krašte 
klestinti tik amerikiečių tarpe; iš- 
eivystė lietuviams kalbininkams 
buvusi nuostolinga — tai “reiš
kė gražių svajonių sudužimą, o 
lituanistikai nemažas nuostolis.” 
Amenl

Šalia gausių paskaitų, kurios vi

sos bus išspausdintos “Suvažiavi- kryptys, kuriam pirmininkavo dr. 
mo darbuose”, šiame suvažiavi- Kęstutis Keblys ir referentais bu
me dar buvo ir kitokių svarbių vo dr. K. Ambrozaitis, dr. Juo- 
dalykų. Gegužės 31 d., pirmadie- zas Girnius, dr. Vytautas Kavo- 
nį, įvyko LI organizacinis posė
dis, kur buvo svarstomas ir pri
imtas Instituto statuto pakeiti
mas, pagal kurį toliau iš narių 
nebus reikalaujama atlikti “išpa
žintį,” kad jie nėra priešingi Lie
tuvos nepriklausomybės idėjai. 
Aš iš pat pradžios maniau, kad 
LI yra mokslinė institucija, ku
rios nariai gali būti visi, tiek lie
tuviai, tiek nelietuviai, kurie tu
ri lituanistines kvalifikacijas, ir 
todėl aš, būdamas tik lituanistas 
kalbininkas, 1967 m. balsavau 
prieš tokį tuometinį nutarimą, už 
kurį korespondenciniu būdu iš 
50 narių 18 balsavo už, 7 susi
laikė, ir 5 pasisakė prieš. .Sis ma
no manymas dabar pasitvirtino: 
manęs drauge su T. Remeikiu, 
R. Silbajoriu bei V. Trumpa po 
to jau niekas nebesikėsins išmes
ti iš LI, kaip kad 1970 m. gruo
džio 12 d. antrasis Instituto pre
zidentas rašė LI Rinkimų balsų 
skaičiavimo komisijai; antra ver
tus, šis buvęs prezidentas, kaip 
kad jis raštu yra pareiškęs da
bartiniam LI prezidentui š.m. va
sario 10 d., dabar ir pats yra pa
sitraukęs iš Indtituto.

Be to, gegužės 29 d. ta pačia 
proga įvyko JAV LB Centro val
dybos simpoziumas Išeivijos kul
tūrinės politikos problemos ir

joje Viltyje (II, 113-114) išspaus
dintas sukeistais inicialais b.j,. pa
sirašytas straipsnis Gana, kurio 
tvirtinimai yra arba kaip reikiant 
nepagrįsti arba savotiškai susuk
ti. Visų pirrųa šio straipsnio au
torius sakosi iš Gimtojo Krašto 
sužinojęs, kad V. Maciūnas, A. 
Nyka-Niliūnas, K. Ostrauskas, R. 
Šilbajoris ir A. Vaičiulaitis (visi 
LI nariai) sumanę išleisti lietu
vių literatūros istoriją anglų kal
ba, ir dėl to tuojau priduria: “Bū
dinga, kad apie tokį sumanymą 
mes sužinome iš okupuotos Lie
tuvos spaudos. Net instituto na
riai nebuvo painformuoti. Vis
kas daroma labai paslaptingai.”

lis ir Jonas Kavaliūnas, JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininkas. Aš 
šiame simpoziume negalėjau da
lyvauti, ir todėl apie jį čia nieko 
negaliu pasakyti.

Be aukščiau minėtųjų, šiame 
suvažiavime dar skaitė paskaitas: 
kun. V. Bagdanavičius, St. Bar
zdukas, kun. dr. V. Gidžiūnas, 
dr. J. Jakštas, dr. Z. Rekašius,, dr.
T. Remeikis, dr. L. Sabaliūnas, 
dr. J. P. Slavėnas ir kt. Šalia 
to buvo dveji bendri pietūs su 
paskaitomis, o gale banketas, kur1 
po dviejų paskaitų nuotaikingą Bet iš tikrųjų yra kitaip buvę: ma- 
meninę programą atliko M. Mo- 
tekaitis, P. Mariukas ir P. Armo- 
nas.

Šia proga dar tenka pasidžiaug
ti, kad, kaip iš prezidento prane
šimo matyli, šalia vyresnės kar
tos. žmonių LI narių tarpe ne
stinga ir jaunesnių, aukštuosius 
mokslus baigusių jau čia, išeivi
joje; toji grupė sudaro beveik ket
virtadalį visų LI narių. Tai yra 
tam tikras laidas tolimesnei In
stituto egzistencijai.

Pagaliau, ryšium su sėkmingai 
vykusiu ir sklandžiai (be jokio 
triukšmo ir švilpuko) pasibaigu
siu trečiuoju LI suvažiavimu, dar 
noriu kiek paliesti vieno atšąkaus 
lituanisto varomą įžūlią ir keistą 
akciją prieš LI. Štai š.m. Naujo-į ku. Nuo spaudos ši afera slepia

no žiniomis, LI Lietuvių litera
tūros skyriaus vedėjas K. Ostraus- mininku. Tad ir čia aiškiai pra- 
kas buvusiam prezidentui yra ofi
cialiai pranešęs apie projektuo
jamą anglišką lietuvių literatūros 
istoriją — tai viena; antra, Gim
tasis Kraštas apie tai rašė 1970 
m. lapkričio 12 d., o Darbinin
kas šią žinią paskelbė tų pat me
tų rugpjūčio 12 d.; netrukus tai 
pakartojo ir Draugas. Taigi lyg 
atrodo, kad mūsų autorius kaip 
reikiant neskaito savosios spau
dos ir iš to daro priešingas išva
das. Tačiau toliau jis dar įman
triau rašo: “Čikagoje kalbama, 
kad kažkas neteisėtu būdu įsta
tęs dr. T. Remeikį Lituanistikos 
instituto Iždo tarybos pirminin-

ma. Komunistai moka užimti 
tam tikras vietas arba ten įsta
tyti savo draugus, nesiskaityda
mi su priemonėmis.” Tai yra ne 
kas kita, kaip šmėkšliškas svaičio
jimas. O pati realybė yra tokia: 
Iždo taryba pergyveno krizę dar 
prie antrojo prezidento, — tuo
met kaip tik pasitraukė ir jos pir
mininkas Baliūnas, — ir, be to, 
naujajame statuto projekte, kuris 
buvo priimtas šiame suvažiavime. 
IT panaikinama. Bet prieš susi- 
likviduodama, ši Taryba visgi 
nutarė padėti suorganizuoti tre
čiąjį LI suvažiavimą Chicagoje. 
ir tam tikslui į ją dar įėjo trys 
nauji nariai, J. Račkauskas, A. 
Rūgytė ir T. Remeikis, iš kurių 
pastarasis ir buvo išsirinktas pir-

silenkta su sena išmintimi: są- 
piens nihil affirmat quod non 
probet. Pagaliau LI kritikas lyg 
su pasitenkinimu cituoja Drau
ge paskelbtą pranešimą, kad LF 
Pelno skirstymo komisija radusi 
visą eilę remtinų prašymų, bet 
nutarusi atidėti kitam svarsty
mui, pvz. Lituanistikos instituto 
— Lituanistikos darbų III tomo 
išleidimui arba Lietuvių literatū
ros istorijos parašymui paremti 
ir kt., ir tuojau pat teigia: “Gerai, 
kad L. Fondas neskuba. Kartą 
nusvilęs su Šilbajorio knyga, LF 
turėtų būti atsargus ir apdairus 
su savo pašalpomis.” Minėdamas 
Lietuvių literatūros istoriją, au-

torius čia turi galvoje tą pačią, 
apie kurią rašo ir Gimtasis Kraš
tas; bet projektuojamosios ang
liškosios lietuvių literatūros isto
rijos sudarytojai iš tikrųjų lig šiol 
dar nėra L. Fondą prašę jokios 
pašalpos; tai yra kažkas sumaišy
ta, veikiausiai su P. Naujokai- . 
čio prašymu, to paties, kurį b.j. 
savo straipsnyje taip giria. Ry
šium su tuo apie Lituanistikos 
larbų III tomą autorius čia jau 
nieko atskirai nebesako, bet iš vi
so konteksto atrodo, kad ir tam 
dalykui jis neturi kokios simpa
tijos. Juk tas tomas savo gautąja 
ar pažadėtąja gausia orginalia li
tuanistine medžiaga, kurios ant
rasis mažutis tumelis beveik visai 
neturėjo, neabejojamai prilygs > 
prieškariniams leidiniams Tauta 
ir Žodis arba Archivum philo- 
logicum (pvz. aš pats tam tomui 
jau esu nusiuntęs kokių 70-80 psl. 
kalbotyrinį darbą apie vanden
vardžius. W. R. Schmalstiegas ir 
kt. yra jau parašę arba pažadė
ję parašyti atskirus straipsnius; V. 
Maciūnas yra surinkęs daugybę 
įdomios archyvinės medžiagos, ir 
t.t.), todėl koks nors įtaringumas 
čia būtų visai ne vietoj: tai tik 
be reikalo klaidintų žmones, ku
rie su lituanistika nedaug teturi * 
reikalų arba apie ją mažiau nu
simano. Laikas būtų nustoti pa
tiems sunkinus lituanistinį dar
bą dabartinėse nelengvose aplin
kybėse.
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Poilsis (1904)

i pasiaukojimo jėgą. Taip supras
tas Mickevičius yra kažkas didin
go ir klaikaus.

Vienoj scenoj, kada Mickevi
čius meldžiasi Šv. Petro Bazilikoj 
už tautų karą, kuriame jis vaiz
duojasi Lenkijos rolę kaip kanki
nės, viršutinėj kupolo galerijoj 
susirenka jo “Baladžių”, ir “Vėli
nių” apleistos lietuviškos deivės, 
undinės ir raganos. Jos skundžia
si, kam Mickevičius jas apleidęs. 
Jos laimingos bąladinės Kauno 
jaunystės balsais stengiasi įtikinti 
Mickevičių, kąd, stodamas į Tau
tų karą, veda savo karžygius į 
tikrąją mirtį. Jei jis nebegrįš pas 
jas, tegul lietuviškoji Saulė sude- 

“kryžiumi užburtus”, 
“Romos 

Veltui jos 
primena jam Lietuvos grožį, vel
tui primena atvykstantį karalių 

į Mindaugą, kaip jėgos ir galybės 
įkūnijimą:

(Atkelta iš 4 pusi.)

džia mūsų likimas, mums širdis 
plėšo ir sielą laužo silpnumas”. 
Apie lenkų jaunimą sakoma: 
“Moka kovoti ir mirti už Lenkiją, 
bet gyventi dėl Lenkijos nemo
ka”. Smerkė jaunųjų romantiz- Į 
mą, garbės netekimą, svajones 
apie mirtį kovos lauke, užuot dir
bus pergalei.
“Rapsode” autorius įrodo kenks

mingumą žavesio, kurį mesdavo į 
lenkų tautą romantiška poezija, 
vedanti į kapus, o ne į gyvenimą. 
Dėl to negalėjo pavykti joks gink
luotas veikimas, būtinas vergijos 
pančiams numesti. Lenkų tauta 
bendravo su dvasiom ir mirusiais, 
svaigo nuo didingų žodžių, bet £ina vlsus, 
nemokėjo gyventi konkrečioj teKul užberia pelenais 
tikrovėj. Ar kartais ir mes, šios bažnyčios kolonas . 
dienos lietuviai, nepradedam sirg
ti tuo pačiu?

“Legionas” (1900)

Kovai su Mickevičium Vys
pianskis pašventė dvi dramas: 
“Legioną” ir “Išlaisvinimą”. Ta i 
idėjinė kova rado menišką išraiš- Į 
ką jo simboliškoj dramoj “Legio-' 
ne”. Dramoje Mickevičius yra ne 
istorinė asmenybė, bet legenda, 
istorinis mitas.

Veikalas “Legionas” yra pirma 
Vyspianskio kova su mesianizmo 
idėja, su __________ ______ o_ ,
liu”, kuris liepdavo pamiršti gy- U°Ja Per spalvotus kupolo langus, 
venimą, o ilgėtis mirties. “Legio- Mickevičius jo negįrdi ir nemato, 
ne” Vyspianskis iškelia Mickevi
čių iki tautinio dievaičio aukštu
mo. Ir tik tame antinatūralinia- 
me, padidintame Mickevičiaus 
vaizde mes pastebim, kas Micke
vičiaus mesianizmo idėjos įtakoj 
buvo neigiamo ir nesveiko lenkų 
tautos dvasiai.

Vyspianskis vaizduoja Mickevi
čių tuo laikotarpiu, kada anas j 
steigė Italijoj lenkų legioną (1845 
- 1848) ir su savo mokslo sekė
jais rengėsi kovai už tautų laisvę 
arba revoliuciją.

Veiksmas vyksta anuometinėj 
Romoj ir jos žymiausiose vieto
vėse. Dvylika "Legiono” scenų 
yra lyg Mickevičiaus dvasios isto
rija. “Legiono” didvyris Adomas 
Mickevičius — atstovas mesianis- 
tinės literatūros, pasitikėjęs tik sa
vo mistinėm idėjom.

Pamilo Mickevičius išideali
zuotą Lenkiją, ne iš šio pasaulio 
Lenkiją, o kažkokią tautų išva
duotoją. Kelias į tokią Lenkiją ve
da per mirtį ir kraują. Legionas— 
tai Mickevičiaus išrinktieji žmo
nės, turį būti kankiniais, mistiš
kąja auka. Mickevičius — sielų ti
ronas ne vien reikalauja iš legio
nierių tokios aukos, bet kada šie 
nori pasitraukti, primeta jiems

Joja, joja, dunda, žvanga, 
tūkstaričiai arklių, tūkstančiai 

arklių, 
karalius Mindaugas, 
nuo Trakų, Lietuvos karalius 

Mindaugas.

Bet jis neklauso tų balsų, nežiū
rint, kad pats karalius Mindaugas 

“romantiškuoju svaigu- ta7 trenksmo ir žaibų žėrėjimo

tuvės buvo truputį 
vestuvėse dalyvavo svečiai iš mies- kitu būdu išreikštą, 
to ir kaimo. Vyspianskis, grįžęs į 
namus, pasiryžęs buvo parašyti 
komediją, bet netikėtai iš po jo 
plunksnos išėjo tautinė tragedija, . , ,
sceniška poema, kurioj, kaip veid- ncgęs^antl aktualumą. Vestuves 
rody, atsispindėjo visa Lenkija.

Vyspianskiui buvo proga pa-, 
matyti tose vestuvėse simbolį anų ' 
laikų lenkų tikrovės labiausiai, 
melagingoj formoj, besiremiančioj 
didelėm tradicijom, rašytojų ir žy
mių menininkų, atvaizduotom, o 
tuščiom viduj. “Vestuvėse” buvo 
rodomas gyvenimas beveik foto
grafijos tikslumu, tik perpintas 
simboliais, kur realus pasaulis ir 

[ poetiškos vaizduotės pasaulis su
gyvena lygiom teisėm. 

! Tai sceniškas veikalas, plakan- 
( tis lenkų visuomenę simbolių 
rykštėmis už somnambulišką ir 
Svirduliuojantį nesugebėjimą veik 
ti, bet drauge išreiškiantis meni
nėj formoj ir giliausią ilgesį ne
priklausomybės, išaugdamas dėka ■ 
šio ilgesio j visos tautos dramos .

juokingos: rė lyg idėjinę “Vestuvių” tąsą, tik Vyspianskio kova su Mickevį- 
jčium, iš kurio rašytojas siekia 
perimti ‘sielų vadovybę” ir nu
galėti Mickevičių, tačiau tik iš
kėlė jo didybę ir ypatingą rolę 
lenkų kultūrinėj tradicijoj.

Vyspianskio aštri kritika kai 
kurių lenkų tautinio charakterio 
bruožų, suteikė šiems veikalams

* * • — • ‘

lyra vienas iš veikalų, dažniausiai 
įstatomų lenkų teatruose, nuolat 
; jaudinantis širdis ir protus.
I“nes žiūri vien į Nukryžiuotąjį” 

ir žūsta “šėlstančio laivo ugnyje”.
Šitoji scena primena, kaip Mic

kevičius nutraukė ryšius su Lie
tuvos tradicija, primena jam pa

nčiam jaunystės neunijines lietu-1 
viskas aspiracijas, kurių-jisai išsi
žadėjo, svajodamas apie Lenkijos. 
tolę tautų kare. < '

“Legionas” tai alfa ir omega 
lenkų monumentalioj dramatūr-1 
gijoj, tačiau jis buvo skaitomas 1 
nesceniniu veikalu.ir todėl re
čiausiai statomas teatruose.

“Vestuvės” (1901)
Vyspianskio kūrybos viršūnes' 

yra pasiekusios dramos tautinėm 
temom, kuriose poetas jaučiasi aukštybes, 
auklėtojo ir net dvasinio tautos 
vadovo rolėj. Tai trys veikalai: ĮaS) išskirtinis, originalus, o anais 
“Vestuvės”, “Išvadavimas’’ ir _____ _____________, -
“Akropolis”, parašytas tarp 1900 vo girdėti seni motyvai, nors ge- 
ir 1904 metų. Inialiai sumoderninti, tie patys,

Iš pripuolamos realybės atsira- kuriais skambėjo Mickevičiaus ir 
do šedevras “Vestuvės”. Vyspians- Slovackio poezija, bet atvaizduoti 

didinguose paveiksluose, kerin
čiuose savo politine ir menine iš
raiška.
“Vestuvės” - generalinė sąžinės 

sąskaita, apimanti praeitį, dabar
tį ir ateiti, kupina patoso ir kan
džios ironijos, bet visų pirma gy
va ir žavinti savo realumu. “Ves
tuvės” tai žiaurus veikalas, bet 
drauge virpantis, kaip liepsna, žė
rinčiu patriotizmu.

“Vestuvėse ” šalia realių, gyvų “Išvadavimas” akcentuoja idėjos 
asmenybių, autorius įveda visą ei- ko' ą. kurią reprezentuoja gry- 
lę vaiduokliškų simbolių, kurie nai fiktvr iniai pesonažai —- 
savo replikomis pasako “kas kam Konradas ir Genijus-Mickevi- 

I sieloje skamba, kas ką savo sap- čius. (Kai kurių kritikų aiški- 
nuose mato, paryškindami tuo są-. narna, kad Konradas yra rom.an- 
moningus melus ir nesąmoningas | tizmo įkūnijimas, o Genijus — 
visuomenės iliuzijas.

"Vestuvės ’ tai drama, kuri 
elektrizavo visą Lenkiją, iš karto 
iškeldama Vyspianskį į eilę pir
maujančių, reprezentacinių savo 
kartos rašytojų. Po “Vestuvių” 
premjeros, uždangai nusileidus, 
publika lyg sustingo: negalėjo nei 
ploti, nei iš teatro išeiti, buvo lyg 
užhipnotizuota keistos ir nuosta
bios nuotaikos, kuri padvelkė nuo 
scenos. Buvo įspūdis, kad kažkas 
smogė į lenkų ydų .nemirtingumą.

Reikia pabrėžti, kad iki “Ves
tuvių" Vyspianskis kūrė kaip ser
gantis žmogus, niekam už Kroku
vos ribų nežinomas, beveik visai 
nesuprastas, nerandantis atgarsio, 
gyvenantis mirties grėsmėj, ken
čiantis nepriteklių, kartais net al
kį. Iš tų vargų išvadavo jį rašyto
jas H. Sienkevičius, kuris L. Ryd- 
lio užaliarmuotas, parūpino Vys
pianskiui stipendiją, tuo suteikda
mas galimybę parašyti Vyspians
kiui “Vestuves” ir kitus veikalus. 
Vienas jų — “Išvadavimas” suda-

“Vestuvės” tai ypatingas veika-

laikais — dar ir sensacija. Joje bu-

I

kio draugas ir bičiulis iš mokyklos 
laikų, literatas ir poetas, Lucjan 
Rydel, pakvietė jį į vestuves. Po
etas vedė kaimo mergaitę, kas 
anomet buvo madoje lenkų meni
ninkų tarpe. Ir pats Vyspianškis 
buvo vedęs kaimo mergaitę. Ves-

Rtanlslaw VVyspianaki Motinystė (1901)
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“WYZWOLENIE — 
“IŠVADAVIMAS” (1902)

Tokia pat tautinė tragedija, 
kaip ir ‘Vestuvės”, yra ir ‘Išva
davimas”, “Išvadavimas” tai poe 
to sielos drama, o drauge ir vi
sos tautos tragedija. Vyspians
kis žvelgė į metafizinės tamsos 
bedugnę, jos fone užgriebdamas 
žmogaus likimą, tautinę legen
dą ir tautinį tragizmą. Iš tos 
dvasios veiksmų pynės ir išaugų 
‘Išvadavimas”, ir i

Tai sunkus, alegorinis veika- 
las( reikalaujantis paaiškinimų 
Turi savyje, kažką lyg iš pavog
tos ugnies, apie kurią, rašytojas 
sako:

Reikia gyvenimo kaina 
šviesios ugnies ieškoti, 
pereiti septynis juodus vartus... 

(Iš pomirtinių raštų)
“Vestuvėse” Vyspianskis pa

smerkė visuomenę kaip bejėgę, 
pasyvią, pilną melo. “Išvadavi
me” nutarė išbudinti jos jėgą 
ir duoti jai tikslą. Tas išvadavi
mas įvyksta pasyvumo nugalėji
mu. Tam būtinas yra energijos 
sukaupimas: ‘‘Mano mylimoji 
vadinasi valia” — sako Vys- 
pianskis-Konradas.

Kai "Vestuvės” yra persuuk- 
i tos ideologinėm problemom, tai

I IiaHlU, IYO.V4 ivumcvuao J 1 3 lVIl.'Odl- 
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Mickevičius yra misticizmo at
stovas

Konradas - Vyspianskis ata
kuoja Genijų - Mickevičių, kapų 
apoteozę, Vavelio karstus ir sa
vo praeitį. Kada pasirodo Geni
jus - Mickevičius, Konradas, 
šaukdamas “Šalin poezija! Esi 
tironas!”, nuverčia Genijų į Va- 
veJio požemius, perpildytus ka
ralių sarkofagais, ir liepia 
'griauti- Vavelį, praeities simbolį- 
Kcnadis, kaip atstovas gyvosios 
poezijos, nugali Geniių - Micke
vičių, gynėją 
kulto-

Tuo lyg ir 
tinė Lenkijos
baigia 'Konrado 
dram-i Juk Vavelis, kurį jis su
griovė, tai pasaulis, kuris jį iš
auklėjo, o poezija, kurią jis pra
keikė, tai motina, kuri jį mai
tino.

praeities mirties

Konradas desperatiškai tvir
tina: “Meno man nepakanka!” 

i Menas negali pakeisti gyvenimo.
Jei tai mėgina daryti, atsiranda 
stagnacija, mirtis, kapų poezija. 
Menas gali ir turi būti gyvenimo 
funkcija. Jis tampa tuomet 
aukščiausia gyvenimo vertybe, 
kūrybine jėga, nepakeičiama 
grožio forma, prięš kurią niekas 
negali atsilaikyti.

Romaiitirmo kritika veda poe- šiomis dienomis gavome naujų rankdarbių ir Liudo Montrimo studijos 
tą pHė besąlyginės irraciėnalaus 
galvojimo' atakos '‘Išvada vi-
tnašw,'l<orib ^tanašihga' Varšft- 

,yoą 1944 metų sukilimo kritika.
Šaltiniai: 'svajotojų politikos” ir 
patriotinės frazeologijos yra ga
ną artimi. ir dabartinė visuomc- 
n' tupi panašias ydas.

(Bus daugihu)

ir Teodoros Vilipienės siuvyklos. Jų rankdarbiai vežami j Kanadą, 
Braziliją, Australiją ir kitur. Atvykite j Draugo administraciją ir pa
sižiūrėkite. Tur me taip pat gražų rinkinį lietuviškų kostiumų mote
rims. Kainos prieinamos. Skambinkite:
LU 5-9500 ar rašykite: 4545 W. 63rd St., Chicago, Ui. 60629.

baigiasi anuome- 
drama. Bet nesi-
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AR JŪSŲ KROSNIS PASENO?
AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORĖTUMĖT KVĖPUOTI

GRYNU ŠALTU ORU?
CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ duoda pasko- 
prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau, bet kokiems 

namų pagerinimams. O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams? 
Arba gal norite įsigyti nuosavą namą, jei iki šiol jo neturite ir jums 
nusibodo mokėti aukštas nuomas?

“Išvadavimas" tai idėjinė

6245 SO. WESTERN AVĖ.
HOURS: Mon. 12 P.M. to 8 AM. Tues 9 to4. Thurs. and

TEL. GR 6-7575
Friday 9 to 8- Sat. 9 to 12:30
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NUOMONĖS APIE DAINŲ ŠVENTĘ

Kaip dainuosim po penkeriu 
metu?

Ketvirtąją Dainų šventę palydint

BRONIUS NAINYS

Sunkus uždavinys suorgani
zuoti Dainų šventę, bet ypač 
sunku, o gal ir visai neįmano
ma, suorganizuoti gerą šventę. 
Nei viena iš pokario metais bu
vusių švenčių — keturios dainų 
ir trys šokių, — neapsiėjo be 
trūkumų ir klaidų, be jų neap- 
seisime ir ateity. Reikia tik žiū
rė i, kad tų klaidų nebūtų per 
daug, kad jos nenustelbtų ge
rųjų pusių, šventes vertinant, 
reikia taip pat į jas žvelgti iš 
visų pusių ir nesiriboti vien tik 
pagyromis visiems, kas tik pri
dėjo pirštus prie jų suorganiza
vimo, arba visus juos sukri i- 
kuoti. Negali būti absoliučiai 
neklaidingi nei organizatoriai, 
nei vertintojai, nors kiekvienas 
iš jų turėtų geriausius norus 
klaidoms išvengti. Imdamas ke
liais brūkšniais paliesti Ket
virtąją dainų šventę, tad ir ne
pretenduoju į "neklaidingus 
šventuosius” ir nesiekiu, kad 
mano pastabos būtų priimtjs 
“for granted”. Pareiškiu tik sa
vo, kaip eilinio stebėtojo, nuo
monę, kurią susidariau, šiek tiek 
sekdamas šventės paruošiamuo
sius darbus ir pačios programas 
atlikimą.

rrfuzikines komisijas ir rūpinosi 
cpertuarc paruošimu, jo išmo- 

kinimu ir kitais muzikiniais rei
kalais. šventės repertuaras bu
vę paruostas gana anksti, tr

žiemas) dainoms išmoku. Tai 
atsiliepė ir į programos išpildy
mą, nors teko patirti kad kai 
kurie chorai repertuarą pradėjo 
mokytis tik kelis mėnesius prieš 
šventę. Tokių chorų pagirti ne
galima.

Pats programos pravėdintas 
buvo visai toks pat, kaip ir anks 
tesnėse šventėse. Įprastinis cho
ristų paradas per daug j spūdi li
gas nebuvo, parteryje sėdintieji 
negalėjo susigaudyti, kur koks 
choras yra ir negalėjo jų atskir
ti. Aukščiau sėdintiems gal bu
vo geriau. Taip pat kaip nors 
reikėjo išvengti susigrūdimo 
prie estrados, kuris atrodė lyg 
kokia nereikalinga maišatis. Bet 
kai dainininkai išsirikiavo est
radoje, vaizdas buvo gražus. 
Tautiniais rūbais pasipuošusios 
moterys ir ant baltų marškinių 
užrišti vyrų tautiniai kaklaraiš
čiai sudarė skoningą ir patrauk
lų vaizdą. Chore matėsi ir jaunų 
veidų, tik, deja, dar labai mažai.
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Organizacija ir protokolas

Šiose abiejose srityse trūku
mų buvo, bet negalima teigti, 
kad jie būtų “buvę per dideli. 
Vienam kitam svečiui, gal būt, 
ilgėliau reikėjo pasidairyti sa
vo vietos, kitas skundėsi troš
kuliu ir nesurado šaltinio jam 
numalšinti, dar kitam vaikščio
janti publika trukdė klausytis 
programos. Galima būtų vieną 
kitą priekaištą padaryti ir pro- 
okolui. Kažkaip atkreipė dė

mesį ryškūs kontrastai, kai ant 
cementinių grindų, tarp meta
linių kėdžių, po daržinės stiliaus 
skliautu sukinėjosi frakuoti di
rigentai ir nesisekė jiems įsilie
ti į autiniais rūbais pasipuo
šusių pranešėjų ir choristų fo
ną. Ar nebūtų buvę geriau, jei 
šias visas problemas būtų spren
dusi vieno dailininko ranka? 
Juk ne vien dekoracija tėra sa
lės puošmena. Gražiau atrodytų 
suderinta visa scenos aplinka. 
Bet tie trūkumai, palyginus su 
iš isa organizacine visuma, tėra 
maži ir nelabai reikšmingi Visu
moje šventės technikinė, orga
nizacinė dalis buvo pakankamai 
gera. Bent jau neblogesnė už 
buvusias ir vargu ar ką geres
nio bus gulima padaryti ir kitas 
šventes ruošiant. Organizatoriai 
savo uždavinį atliko gerai. O 
nepamirštant, kad šalia paty
rusių talkininkų šventės orga
nizacinių darbų priešaky stovė
jo nauji žmonės, reikia pabrėž
ti žinomą aksiomą, kad nepa
keičiamų žvaigždžių nėra, ir 
naujų, gerų organizatorių gali
ma rasti ir tokios didelės apim
ties darbams.

Programos paruošimas 
ir atlikimas

Šventę organizuoti buvo pra
dėta daugiau kaip prieš pustre
čių metų, kai dėl jos organizavi
mo darbų JAV LB Centro val
dyba susitarė su Vargonininkų 
bei kitų muzikų sąjunga. Tuo 
susitarimu JAV ir Kanados Lie
tuvių bendruomenės liko vyriau
siu šventės organizatorium ir 
techniškų darbų vykdytoju, o 
muzikinė dalis teko Vargoninin
kų bei kitų muzikų sąjungai. 
Sąjunga sudarė repertuaro ir

Šis puikus vaizdas būtų bu
vęs žymiai gražesnis, jei viskas 
būtų išėję taip, kaip buvo pla
nuota. Mat, choristams užėmus 
savo vietas, už. jų nugarų dingo 
puošni ir turtinga iš Vilniaus 
verbų ir čiulbančių paukščiukų 
bei kraitinių skrynių ornamentų 
suplanuota dailininko Valeškos 
dėkot acija. Jos buvo matyti tik 
mažesnė pusė. Dailininkas skun
dėsi, kad aukščiau jai pakelti jis 
pritrūko jėgų, nes negavo rė 
kiamos talkos. Taigi organizaci- 
'cir mu buvo spraga. Tris tūks
tančius dolerių kainavusį meno 
kūrin’ p-sEp i r* choristu nu
kąru yra au stambi klaida.

Nei mano specialybė, nei t’ks- 
’as šventę vertinti muz kiniu po
žiūriu. Ir iš viso var gu ar toks 
griežtas vertinimas būtų tiks
lingas. Masiniame dainavime 
kur nei savo pajėgumu, nei stro
pumu chorai nėra lygūs, ar rei
kia ieškoti kokio preciziškumo, 
ir muzikos plonybių. Daugiau 
čia svarbu bendras skambesys, 
harmonijos vientisumas, sąlytis 
su publika, jos išjudinimas ir 
uždegimas. Kai kur dirigentams 
tai pavyko, bet kai kur kai ko 
stigo. Iš dainų geriausiai pra
skambėjo himnai, malda (jeigu 
juos galima dainoms vadinti) 
ir gražiai buvo padainuota Bu- 
driūno kantata. Vieno choristo 
žodžiais, Budrifiną Vargoninkų 
ir muzikų sąjunga tikrai turėtų 
gerbti ir mylėti, nes jis yra ne 
tik geras kompozitorius, bet ir 
stipri muzikinė asmenybė. At
rodo, kad kantatą chorai neblo
gai mokėjo (turėjo dvejus me
tus laiko jai išmoki), o kitą 
pasisekimo pusę pridėjo paties 
autoriaus įsijaustas dirigavi
mas. Tos kantatos įrašymas į 
šventės repertuarą ir paties au
toriaus Budriūno pakvietimas 
jai diriguoti buvo geras muzi
kinės dalies tvarkytojų spren
dimas.

Kitos dainos, ypač greitesnio 
tempo ir “kapotos” su atskirų 
balsų pauzomis ir įstojimais pra 
skambėjo blogiau. Gal čia įta
kos turėjo mikrofonų sustaty
mas, gal jų buvo per daug, gal 
per mažai, bet kai kurių dainų 
nebuvo galima pagauti ne tik 
žodžių, bet sunku buvo suvokti

net melodijas, ypač jų nepažįs
tantiems. Paskiri garsai lakstė 
į visas puses, daužėsi po stogo 
skliautą, keldami tik triukšmą. 
Į harmoningą skambesį išsilie
davo tik posmų ir dainų pabai
gos. Į tai ateity reikėtų atkreip
ti daugiau dėmesio.

Lituanistinių mokyklų chorus 
publika sutiko labai šiltai. Jie 
savo uždavinį atliko gana ge
rai, bet jų pasirodymas buvo 
šiek tiek silpnesnis negu perei- 
toj šventėj. Pereitai šventei 
‘iems buvo parinktas geresnis 
reper uaras. Visi vaikai labai 
stengėsi dainuoti, atrodė draus- 
ming'as ir darnus choras. Už 
vaikų įvedimą į šventę tenka 
pasveikinti visus prie to prisi
dėjusius, neišskiriant nei tėvų. 
O didžiausia pagarba priklauso 
vaikų choru vadovams — mo- 
kvioiams. Jie dir-b^ sunkiai, to
dėl darbo vaisia; buvo gražūs ir 
naudi" gi

Aplamai meninė rrcgramos 
dalis buvo nebloga’ pari 'k a ir 
pusėtinai gerai atlikta. Gal net 
šiek tiek geriau, negu percitoj 
’ventčj tačiau klausyti jos nu- 
s’bcdc. Kodčl?. . Ptis:minsimc 
šitai, rašinio pabaigoj.

Leidinys
Jis niekuo nesiskyrė nuo anks 

tyvesnių. Programinis leidinys 
reikalingas, bet ar visada toks, 
tai jau galima būtų ir suabejoti. 
Naujas stilius leidiniui nepa
kenktų. Taip pat būtų labai nau
dinga leidiny turėti trumpą dai-
nų švenčių apybraižą anglų kal
ba. Jeigu per daug vietos ne
užimtų, po sakini anglų kalba 
galėtų būti ir apie chorus, o 
ypač apie dirigentus ir solistus. 
Tai padėtų juos pristatyti lietu
viškai nekalbantiems mūsų sve
čiams.

Pats leidinys suredaguotas 
neblogai. Tik tarp nuotraukų 
daugybės pasigedome ir JAV 
LB Centro valdybos nuotrau
kos. Jeigu nebuvo jos, gal ne
reikėjo į leidinį talpinti nei kitų 
LB institucijų nuotraukų.

šventės užbaiga
Kaip visuomet, taip ir šiais 

metais, šventė buvo užbaigta 
baliumi. Kaip nors užbaigti rei
kia, nieko nepadarysi, bet, man 
atrodo, kad pabaigtuves reikia 
ruošti kitokias. Balius miesto 
centre ir viešbuty šventei baig 
ti ne inka. Jis ir per išlaidus ir 
nieko gero neduoda. Visiems toks 
užbaigos būdas yra nusibodęs, 
ir jau sunku į jį sukviesti pub
liką. Mokėti pustrylikto dolerio
už nevykusį patiekalą ir dar

saugotis, kad padavėjas už kal- 
nieriaus neužverstų padažo, ne
labai kas nori. O visokie garbės 
stalai ir jų kalbos irgi niekam 
nebeįdomios. Kodėl negalima 
švenčių užbaigas sutvarkyti ki
taip? Ir pigiau ir geriau. Kam 
to baliaus? Ar neužtektų tik 
“kokteilio?” Netoli nuo Mar- 
ąuette parko galima išnuomuoti 
salę (tam tiktų graikų salės 
103-čioje gatvėje arba “iš bė
dos” ir mūsų Jaunimo centras), 
kampuose pristaty i barų, kė
džių atsisėsti pavargusiems, ir 
tegu ateina visi be jokių bilietų. 
Visi galės laisvai judėti, susitik
ti su kuo tik nori ir kada nori, 
pasišnekėti ir pabuvo i, o jei 
rus muzika, galės ir pašokti. 
Galima parūpinti ir kokios nors 
lengvos užkandos: medžioklinių 
dešrelių sūr'c sumuštinių... Už 
neįduotus gėrimus salės apsi
mokės ir nuėstolįo rengėjams 
nebus, o visiems kitiems kai- 
n os žymia’ pigiau. Ypač tai at
silieps ’ kišenes iš kiti) miestų 
atvykusiu horis u. Kita’ šven
te5 tik tok’ą. ’ižbntoą ir reikėtų 
ruošti. Ji tikrai bus daug po- 
rulia*esnė.

Ka? po penkeriu metu?
Nors aplamai šios šventės 

programa buvo graži, bet, kaip 
pirma pastebėjau, jos klausytis 
nusibodo. Nusibodo daugiau
sia dėl to, kad ji buvo tokia 
pat, kaip ir trys ankstyvesnės. 
Panašus repertuaras, toks pat 
jo išpildymas, toks pat chorų

paradas, toks pat chorų sustaty 
mas, toks pat leidinys, proto
kolas ir visa kita. Ir taip per 
visas keturias šventes iš eilės: 
tas pats stilius, ta pati forma. 
Publika visa tai jau iš anksto 
žinojo, todėl mažiau jos ir pri
sirinko, nors propagandos buvo 
daug. Net daugiau negu anks
tesniais kartais. Atrodo, kad 
jau labai laikas švenčių progra
mas keisti. Vien iš patriotizmo 
stokos žmonės šventėn nebeatei
na. Jeigu penktoji bus tokia pat, 
publikos gali būti dar mažiau, o 
šeštoji jau gali ir nebeįvykti, 
ners chorų_ dar ir bus. Kitai, 
šventei reikia ieškoti naujovių, 
reikia rasti, kas publiką pa
trauktų. Tai padaryti nėra leng
va. bet, tuo pačiu keliu eidami, 
toliau švenčių nebesuruošime. 
Gyvenimas reikalauja pakeiti
mų, ir labai gerai pasidaro, jei
gu jų atsiranda. Jeigu ne Sagys 
gal ir tautinių šokių šventėse 
jaunimas dar vis tebešoktų at
skirais rateliais. Jeigu ne La
pinskas, gal ir mūsų teatras ir 
muzikiniai pastatymai dar vis 
būtų tik seno tipo. Dainų šven
tėse išradingumui vietos irgi, 
turėtų atsirasti. Kai kur jau 
sėkmingai veikia jaunimo dainų 
ansambliai. Pasistenkime jų 
pristeigti visur. Per penkerius 
metus juos būtų galima su
brandinti ir paruošti Dainų 
šventei. Ar' ne puiki atrakcija 
būtų jaunimo dainų šventė? 
Apie šių eilučių autoriui teko 
užsiminti anksčiau, apie tai ne 
seniai prasitarė ir Bradūnas 
šeštadienio "Draugo” kultūros 
priedo vedamajame. Po šios 
šventės mums tuoj pat reikia 
pradėti galvoti apie ateinančios 
programą. Jeigu laukti gražios 
ir patrauklios penktosios dainų 
šventės, jau reikia susirūpinti, 
kaip dainuosim po penkeriu me
tų. O dainuoti reikės kitaip. Ir 
visą šventę, kiek dar įmano
ma, reikia atjauninti ne vien 
tik choristu, bet ir dainų, kom- 

rzitorių, dirigentų ir visos re
žisūros prasme.

K. Sajos pjesė Taline
Estijoje, Talino valst. dramos 

teatre neseniai pastatyta Kazio Sa
jos pjesė • “Šventežeris”. 1941 m. 
Taline buvo pastatytas K. Binkio 
“Atžalynas”, j estų kalbą išvers
tos (ir kai kurios pastatytos) J. 
Grušo, A. Griciaus, V. Miliūno, 
K. Sajos ir kt. pjesės. 1956 m. Es
tijos mieste Piamu buvo pastaty
tos Sajos “Lažybos”. Šiais metais 
Viljandi teatre pastatyta J. Gru
šo “Meilė, džiazas ir velnias” ir 
Piarnu teatre — R. Samulevičiaus 
“Tiltas j tolimąją naktį”. (E.) 
Dešimt metų kaip nebeturim

sol. Grigaitienės
Šiemet sueina 10 m. nuo mir 

ties solistės ir pedagogės, Vladis 
lavos Grigaitienės. Ji buvo baigų 
si Petrapilio konservatoriją, pro
fesoriavo, dainavo Smolensko 
valst. operoje. Nuo 1921 m. pra
dėjo dainuoti Kauno operoje ir 
profesoriauti Kauno konservatori
joje. Koncertavo Vokietijoje, Bal-

PETE’S AUTO REPAIR
Taisau MOTORUS, STABDŽIUS, 

Transmisijas Starterius, Alternato- 
rlus, Motor Tune-up. Ir kitus pa
taisymus. PETRAS PIŠNYS, sav., 
<1211 - 15 South Damai Avenue — 
TEL. 737 - 3988.

tijos valstybėse, įdainavo eilę 
plokštelių. Buvo pamėgta Lietu 
vos operos solistė. Yra buvusi veik 
Ii Lietuvių kątal. moterų draugi
joje. 1946 metais atvykusi JAV 
turėjo eilę bažnytinių koncertų.

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

(R M®Gf!JAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 West 63rd Street
Chicago, lllinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

■■■
■

f
■■
*
I

■■
■

Nuo
1914 Metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėkoja
me Jums už mums paro
dytą pasitikėjimą. Mes 
norėtume būti Jums nau
dingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20,000.00

Frank Zogas, Presldent
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CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Mannfacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

M
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 254-4470

5%
AU accounts com- 
pounded daily - 
Passbook Savii 

paid ųuarterly. (Minimum $5,000)

6%
2 Years Savings 

Certificates
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PLENTY OF FREE PARKJNG SPACE

Mokumas už Vienu Me
tu Certiricatu sąskaitas 

Minimum $5,000.00

Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 
investavimo sąskaitas.

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

Si v. r. iki S v. v. 
» v, r. iki S v. v.
Trnėiad uždaryta

PIRMAD. ir KETVIRTAD
VALANDOS: ANTRAD ir PENKTĄJĮ

AESTAD O v r iki l» • u

PASKUTINIAI NEPRIKLAUSOMOS 14ETUVOS LAIKŲ PRISIMINIMAI! 
. . . llar turime pardavimui baigiančių pranykti lietuviškų monetų.
5 litų — J. Basanavičius, 10 litų — Vytautas Didysis, 10 litų — prez. 
A. Smetona ir kitos. Kainoraštis pareikalavus.

P ZABIOCKIS. 23.3:1 Onlario St.. Vancouver. R O., OANADA

foto _ Į—■

* Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus)
* Portretūra
* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane

ANTROJI BANGA
Apie šį romaną rast •

“O. Nendrė lengvu stf'umi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tiki t tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį aukštų idealų, filiai religingą, suprantantį so
cialinius reikalus” (Darbininkas, "970, 73 nr.).

“O. Nendrės pasakojimas apie iii yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių” (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.).

Knyga gaunama “DRAUGE” ir pas platintojus. 
Kaina $3.50.
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laukė pripažinimo. Jis buvo kal
tinamas, kad jo egocentrizmas 
virsta ekscentriškumu; buvo 
skelbiama jį esant reikšmingu po
etu, bet vis dėlto “propaguojan
čiu blogus įpročius mūsų jauni
mo literatūriniuose sluoksniuose, 
to norint ar nenorint”, gi 1927 
m. pasirodžiusioje knygoje “Ma- 
jakovskis visame savo žibėjime” 
Szengeli rašė: “Iš jo eilėraščių 
mes galime pasimokyti, kaip ne
rašyti poezijos. Silpnas idėjose, 
ribotų horizontų, hipochondri- 
kas, neurastenikas...” (p. 423).

“Su Leninu galvoj, su naganu 
rankoj”

Majakovskio kryptį pavaizduo
ja 1927 m. spalio mėn. 20 d. 
Maskvos politechnikos muzieju
je parengime jo paskaitytas posa
kis: “su Leninu galvoj, su naga
nu rankoj” (432 p.) D. Talnovas 
laikrašty “Krasnaj Nov” cituoja 
Majakovskio posmelį, kad jis “iš 
poezijos dausų metasi į komuniz
mą, be kurio man nėra meilės” 
ir prideda. “Skaitytojas netiki į tą 
fraziologiją, kuri skamba kaip 
tuščias bosas, besiritąs gatve, ne
tekęs autentiškos poetinės emoci
jos, autentiško dvasios karščio...”

Bet Majakovskis save vertino. 
Aleksandras Serebrovas - Ticho- 
novas liudija, kad kartą Maja
kovskis jam pasakęs: “Garbė tai 
kaip mirusio barzda — ji augs ir 
po mirties... Kol esu gyvas, aš ją 
nuskutu...” (501 p.).

Izoliacijoj ir vienatvėj

Į gyvenimo pabaigą Majakovs
kis pateko j nepakeliamą izolia
ciją. Net nė vienas iš jo sąjūdžio 
žmonių nepagelbėjo jam, kai jis 
ruošė savo parodą (505 p.). Kai

buvo regniamasi žurnale “Piečat 
i' Revolucija” įdėt Majakovskio 
20 m. kūrybos paminėjimą ir jo 
portretą, buvo gautas iš valstybi
nės leidyklos vadovybės raštas, 
kuriame puolama: “Kokia teise 
‘Piečat i Revolucija’ tą bendrake
leivį Majakovskį drįsta vadinti 
didžiuoju revoliucijos poetu?” 
Ląiške' buvo pranešama, kad 
Valst. leidyklos direktorius reika
lavę iš žurnalo išplėšti jau iš
spausdintą Majakovskię paveiks
lą ir jį sunaikinti... Taip ir buvo 
padaryta.

Majakovskiui tai buvo tragedi
ja. Tie ir panašūs dalykai prisi
dėjo, kad jis 1930 m. bal. 14 d. 
10 vai. 15 min. ryto paleido į 
save mirtiną šūvį.

Tragiškas šuolis amžinybėn

Ir taip tragiškiausiu keliu Ma
jakovskis nuėjo į amžinybę. Min
tis apie amžinybę jam nebuvo 
svetimą. Dar pirmojo Pasaulinio 
karo metu jis savo eilėrašty “Flei- . M V *ta rase:
“Aš piktžodžiavau.
Aš šaukiau, kad nėra Dievo. 
O Dievas nuleido savo ranką į 

pragaro duobę, 
parinko iš ten vieną, kurios 

žvilgsnis kalnus pajudintų, 
ir įsakė: 
mylėk ją...
Jeigu tai tiesa, kad tu esi, 
mano Dieve;
Dieve,
jeigu tu sudėjai žvaigždes į 

dangaus turbaną, 
jeigu skausmas, 
kuris kasdien didėja, 
yra tortūra, — pasiųsta tavo,

Viešpatie, 
užsideki teisėjo grandinę, 
palauk: aš ateisiu ir aplankysiu 

tave...”
J. Pr.

Puikus komikas trijuose škicuose

STASĖ SEMĖNIENĖ

Kino ekrane, lygiai kaip ir sce
noje, gerai parinktas aktorius no
rimam tipui atvaizduoti, gali iš
nešti viso veikalo pasisekimą ant 
savo pečių.

Atvaizduojamo paniekinimo ir 
persekiojimo mene (ypač dar ne
tikro, viliantis sukelti simpatijos 
jausmą, kurio jis neužsitamavo), 
Walter Matthau greičiausiai var
giai ar pralenkiamas. Yra kažkas 
charakteringo jau vien jo smak
ro pasukime ir net burnos sudė
jime, kad jis prajuokina publiką, 
dar nė žodelio neištaręs. Jis fil
me atvaizduoja gan laimingą žmo 
gų, kuris pradeda save įtikinėti, 
jog yra skriaudžiamas žiauraus ir 
jį nesuprantančio pasaulio.

Neil Simono “Plaza Suite” la
bai ištikimai perkėlė nuo scenos 
į ekraną Arthur Hiller. Matthau 
čia suvaidinta trejetą atskirų apsi
metėlių. Ir jam tas puikiai pasi
seka — jie tikrai be galo juokin
gi. Simono charakteriai labai pa
viršutiniški, bet ar galima daug 
tikėtis žmogaus gilumo iš gauti 
trijose vieno akto komedijose?

Vidurinioji tų trijų aktų yra 
geriausia. Barbara Harris yra to
bula menininkė parinktos namų 
šeimininkės, pajėgiančios pakel
ti ne vieną stiklelį rolėje. Mat
thau vaidina sėkmingą Hollyvvoo- 
do filmų gamintoją Jesse Kipplin- 
ger.Atsiradęs trumpam laikui New 
Yorke, jis skambina Muriel (Bar
bara Harris), kad norėtų ją pa
matyti, nes turi pora valandų 
laisvo laiko.

muose ir buvo fotografuojamas su 
Jill St. John ir Stella Stevens. 
Jiedu visą butelį Smirnoff ištuš
tina, kol tą užtvarą ištirpdo.

Matthau filmų gamintojo at
vaizdavimas gali atrodyti drąsi 
pašaipa —tikra parodija. Nebent 
kam teko būti tokių tipingų Ho- 
llytvoodo gamintojų kompanijo
je. Tuo atveju visa pasirodys kaip 
šaltas faktas. Šis škicas yra ma
žas, meistriškai tobulai atliktas 
darbas dviejų puikių aktorių — 
Matthau ir Harris.

Trečiame pasakojime “Plaza 
Suite” Matthau iššaukia daugiau-

šia juoko (bet mažiau tikros ko-. gi Simon pasirinko visa tai spręs- 
medijos), negu anksčiau minėta-1 ti ne rimtai, bet iš juokingos pū

line mėginime suvilioti savo bu- sės, tai pakibo, kaip pakirsta ga
vusią mergaitę.

I Matthau ir Lee Grant vaidi
na tėvus, turinčius dukterį. Toji, 
per devynerius mėnesius besi
ruošdama 8,000 dol. kainavu
sioms vestuvėms, paskutiniuoju 
momentu — dešimt minučių 
prieš pat vestuves užsirakino vo- Į 
nios kambaryje. Beveik visas veik-; 
smas vyksta už uždarų durų, ku
rias Matthau puola su kėdėmis, | 
prašymais, grasinimais, kumšti
mis ir net visu savo kūno svoriu. 
Šitą sceną perkeldamas j ekraną, 
ar tik Hiller nepadarė vienos 
klaidos. Jis leidžia žiūrovams pa
žvelgti pro rakto skylutę ir pa
matyti dukterį viduje. Scenoje 
buvo kur kas juokingiau. Dukters 
publika visai nematė, o vonios 
kambario durys paliko beveik gy
vos.

Pirmasis aktas vargiai ar kam 
patiks. Matthau ir Maureen Stap- 
leton švenčia 23 (ar 24) metų 
vedybų sukaktį. Gal pati proble
ma slypi šio škico pagrindiniame 
rimtume. Žmona sužino apie vy
ro neištikimybę su jo skretore. 
Prieš savo norą ji irgi sužino, kad 
jų vedybos stovi ant bedugnės 
kranto ar net visai jau baigtos. 
Tai jau nėra juokinga. O kadan-

lūnė. Visa scena paliko patetiška.
Tačiau vienu labai puikiu ak

tu, antru geru ir Matthau komiš
ku meistriškumu, publika liks pa
tenkinta pramoginiu filmu, tin
kamu visiems. ,

I

.Kas filmuojama Lietuvoje?
Filmai šių dienų Lietuvoje vis 

gyvena ieškojimų, klaidžiojimų, 
ypač scenarijų stokos tarpsnius. 
Šiais metais numatyta susukti ke
turis lietuvių gamybos filmus. 
Pirmasis jų, tai R. Vabalo “Ak
muo ant akmens” — apie bau
džiavos laikus, antrasis — rež. A.

Aramino pagal V. Bubnio apysa
ką “Arberonas” (mokyklinio jau
nimo problemos) — “Mažoji iš
pažintis”. Vėl atsiranda, po ilges
nės pertraukos, komuništų-revo- 
liucionierių garbinimas ekrane— 
M. Giedrys, numato parodyti ko
munisto V. Rekašiaus gyvenimą, 
veiklą.

Svarbiausias užmojis, tai šie
met pradėtas sukti vadinamas 
“filmas - gigantas”, dvieju dalių 
plačiaekranis filmas apię Herkų 
Mantą. Režisuoja A. Grikevičius, 
scenarijų paruošė jaunas litera
tas S. Šaltenis. Vėliau žadama ek
ranizuoti Cvirkos “Žemę maitin
toją”, “Frank Kruką”, “Baltara- 
gio malūną” ir kt. (E.)

B R I G H T O N
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

HOME

LOANS

INSURED

SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 
57 years with personai attention.

4071 Archer Avė. (West of California Avė.) 
Chicago, Illinois 60632 TeL LA 3-8248

nycinas yra vienas iš nedaugelio 
Sovietuos rašytojų, kuris išdrįsta 
pasakyti tiesą ir jis, Tarsio liudi
jimu, pilnai yra užsitarnavęs 19- 
70 metų Nobelio literatūros pre
mijos.

Prof. Galaunės straipsnių 
rinkinys

Šių metų pradžioje Vilniuje iš
leistas prof. Pauliaus Galaunės 
straipsnių rinkinys, “Dailės ir 

! pa-

Dar dėl ūkininkišltfjsios 
temos literatūrinio konkurso

Pereito šeštadienio “Draugo” 
kultūrinio priedo puslapiuos pa
skelbtasis ūkininkiškos temos lite
ratūrinis konkursas čia patiksli
namas ta prasme, kad jis apima 
ne vien tik romaną, bet ir kitus’ 
grožinės literatūros žanrus. Žo
džiu, literatūrinin konkursan lais
vojo ūkininko buičiai pavaizduo- 
D galima siųsti ir dramą, ir po-lkultūros baruose”. Knygoje 
emą, ir apysaką, novelių rinki-1 
nį ir kt.

Vilniuje "Aida" pastatyta 
po atviru dangumi

Garsioji Verdi opera “Aida” šią 
vasarą Vilniuje pastatyta netoli 
universiteto esančioje gražioje 
Napoleono aikštėje (dabar suru
sintai “perkrikštytoj” Kutuzovo 
vardu). Puikiausia operai deko
racija buvo prie aikštės esantys 
Vilniaus rūmai, dabar paverstieji 
raudonarmiečių karininkų ramo
ve. Spektaklis puikiai pavyko, jo 
klausėsi penki tūkstančiai publi
kos.

Solženycino kūrinių knyga
Nobelio laureato Aleksandro 

Solženycino novelių rinkinys 
“Collected Short Fiction and 
Prose Poems” neseniai Ameriko
je išleistas Farrar, Straus, Gir- 
oux leidyklos. Kaina 7.50 dol.

Šiuose kūriniuose, negalėjusiuo
se pasirodyti pačioje Rusijoje, 
stipriai atsispindi Sovietų biurok- 
tijos brutalumas ir idiotiškumas, 
kaip tą pažymi ir “Chicago Sun- 
Time” recenzentas R. Offen.

Iš Sovietų Sąjungos pasitraukęs 
rašytojas Valerij Tarsis yra pa- 
ręišjcęs, jog dabartinė Sovietų li- 
teratųra yra nedaug ką verta, iš
skyrus Solženycino kūrybą. Solže

Prieš penkiolika metų jie abu
du buvo įsimylėję viens j kitą 
jaunuoliai. Tačiau dabar jų drau 

1 giškiems ryšiams gresia neperžen
giama užtvara. Muriel niekaip ne 
gali susigyventi su mintimi, kad 
josios Jesse pažįsta Lee Marvin, 
vakarieniavo Frank Sinatros na-

I liesta visa eilė kultūros temų ir 3200 s. 
| jie paskelbti keliuose skyriuose:
“Dailės klausimais”, “Grafikos ir 
knygos meno klausimais", “Kul
tūros turtų ir jų likimo klausi
mais”, “Muziejų klausimais.” 
Knyga pradėta 1912 m. pavasa
rį “Lietuvos Žinioms” rašytu re
portažu “įspūdžių žiupsnelis”. 
Daugiausia vietos knygoje užima 
straipsniai apie muziejininkystę 
bei kultūros turtų apsaugą.

Kritikas R. Sadauskas “Lit. ir 
Meno” savaitraštyje, geg. 29, nu
rodė, kad kiekvienam, rašan
čiam apie kultūrą ir ypač dailę, 
P. Galaunės publicistikos rinkti
nė virsta vadovėliu, kurio neat
stos enciklopedijos. (E.)

— Vilniaus operos teatre š.m. 
blandžio mėn. Rossini operoje 
“Sevilijos kirpėjas” Bazilio parti
ją atliko Leningrade gyvenąs tarp
tautinio konkurso laureatas Jo
nas Jocys.

— Vilniuje išleistas vaikams 
leidinys, su Walt Disney pieši
niais, “Murziukas”. Tekstas vers
tas iš serbų kalbos.

ALICE’S RISTAVRANT 
Lithuanluti & American Style 

Served Daily
Moat or Ham Dumplinps w/bacon 
w/baoon sauce. Cheese Dumpllngs 
& Sour Cream Kugelis & Sour Creani. 

FEATURING NOW
Our Famous Cold Beet Soup 

CLOSED SUNDAYS
------- J. HADSTED. 842-8813

GĖLĖS
Vestuv^ma, banketams, laldotuvfm* I 

Ir kitokioms progoms .
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia
8443 W. S3rd Street, Chicago. Illinois ‘ 

TFI, PR H-08M — PR 8-0834 I

Aloyzo Barono vaikams 
knygutė

DIENA PRIE 
EŽERO 

yra pati geriausia dovana. Šioje 
puikiai Nijolės Vedegytės Palubins- 
kienės spalvotais piešiniais ilius
truotoje knygoje “Mėlynų karve
lių” autorius paliečia šiuolaikinio 
miesto vaiko kyvenimą. Knyga vi
sų recenzentų buvo labai šiltai su
tikta. įrišta į kietus viršelius. Tin- J 
ka vaikams ligi 12 m. Jau dabar ją 
nupirkite savo pažįstamam, vaikui 
dovanų. Kaina 3 dol. Gaunama 
“Drauge”.

FRANK’S TV and RADIO, INČ.
3240 80. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARTAŲ PARDAVIMAS IR TISYMAS. 

SPALVOTOS TĘLEVI?IJOS APARATAI

SIIMMER VALIUS AT PARKEY
Full Factory Eoulpment

71 GREMLIN
‘68 INTERNATfONAL
HARVESTER TRUCK
CX200, panel, V8, standard trans
ui ission.
ONLY AT PARKEY!

‘65 CADILLAC
COUPE DeVILLE
Full poįver, factory air. This ve- 
hlcle is in real mint condition.
ONLY AT PARKEY! $1495
‘68 AMBASSADOR
MODEL 990 Siu t boti Wagon. Fac
tory air, V8, automatic, P.S., P.B., 
radio, heater, w/w. new tires.
ONLY AT PARKEY! $1695

$1095

— Family fim car.

... from $1 999
•65 CHEVELLE
2 door sedan. 6 cylinder, 
matic. radio.

ONLY AT PARKEY!

‘68 BUICK LeSABRE
4 door hardtop. Gold wlth _____
vinyl roof. Factory air, V8, P.S., 
P.B., automatic, radio.

ONLY AT PARKEY!

65 OLDS 98
Liurury Sedan. Full power, facto- 
ry air-conditioned. A real beauty.
ONLY AT PARKEY! $995

puto.

$650

. black 

heater,

$1895

PARKEY MOTORS, INC.
American 
Motors
Open Daily

NFW-0201 S. AVESTERN 

TEL. — 434- 2110
USED-6206 S. WESTERN 

TEL. — 434-2114

9 aum. to 9 p.m. Sat 9 a.m. to 6 p.m. SUN. 12 noon to 7

We give you 
a little 
something extra 
for your money*
likę the 
highest rates

TANDARD 
EDERALB
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, III. 60632 • 847-1140 

ASSETS OVER S155.000.000. RESERVES OVER 513,500,000.
OFFICE HOURS:

Monday. Tuesday, Thursday and Friday, 9 A M. to 8 P.M. 
Saturday, 9 A.M. to Noon • VVednesday. No Business Transacted

T

Kas tik turi gerą skonį, 
viską perka pas Lieponį!

LIEPOMS

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquetfe Pk., 6211 So, VVestern, PR 8-5875
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom 
nuo 9 iki 6 vai. vakaro. ------- Sekmadieniais uždaryta.

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių Direktoriai 
Trys Moderniškos Koplyčios 

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7 1741-2

PETKUS!
MARQUETTE FUNERAL HOME J

— TAVAS IR SŪNUS — J
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS >

2533 VVest 7lst St. Telet. GRovehill 6-2345 6 > 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09 1

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SUNŪS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpubllc 7-1213

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

LEONARD BUKAUSKAS IR
649 East 162nd Street, South 

10821 South Michigan Avenue,
TEL. — CO 4-2228

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003

SŪNUS
Holland 
Chicago
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neskambūs — tik prie balsės —Į 
jie girdimi, kaip žodžio rėmai, 
kurie įgalina suprasti žodį ir min
tį. Be priebalsių — jokia kalba 
būtų nesuprantama.

Balsių ir priebalsių išdėstymas 
į žodį yra jau psichofizinis dar
bas, kurių vadovas sėdi mūsų 
smegenyse.Žmogaus balsas, tapęs 
žodžiu, tačiau, kaip garso ban
gos, pažadina kito žmogaus ausies 
aparato aiškinamuosius žodį ner
vus ir mums atrodo, kad žmo
gus žmogui kalba tik žodžiais, ku
riuos mes puikiai suprantame.

Meniškas ir nemeniškas 
kalbėjimas

Kadangi gamtoj greta kūrybos 
proceso vyksta ir galingas grio-,
vimo procesas, kuris pasireiškia fi-I 
zinėm ir psichinėm ligom, suža 
lojimais, nelaimėmis ir visais ki- 

j tais keliais, vedančiais į nykimą, 
į tai ne vien kūdikio, bet ir vė- 
j lesniam amžiuj balso aparatui 
1 gresia įvairūs gedimai. Jie pasi
reiškia vienos kurios balso apa
rato dalies nebalansuotu ar atro- 
fuotu veikimu, neproporcingai 
perkeliant balso gaminimo funk
cijas kitai balso aparato daliai. 
Rezultate girdime pasibaisėtinai 
gergždžiančių, švepluojančių, cy- 

j piančių, prikimusių, užsikertan-

KALBĖJIMO IR DAINAVIMO MENAS
l

Kiekvienos gyvenimo srities 
meną reikia suprasti, kaip gali
ma aukščiausią kultvvuotą pa
kopą iš jos primityviosios stadijos 
į dabartinę padėtį.

Kiekviena sritis praeina primi
tyvumo, tobulėjimo ir pasiekimų 
stadijas, kol atsiremia į dabartį 
su savo kultūriniais laimėjimais, 
kurie reflektuoja į mus tos srities 
estetinio grožio, natūralaus pa
prastumo ir baigtinumo įspūdžiu. 
Tai yra menas bendra prasme. 
Kiekvienoj srity meno laipsnio 
pasiekimai slepia už savęs daug 
pastangų ir kieto darbo. Ir gam
toj amžinoji spontaniška kova 
tarp mirties ir gyvybės — griovi
mo ir kūrybos eina, savo pėdsa
kus padengdama menišku grožiu. 
Tik pažvelgus į metų laikus — 
kokius cheminius procesus vykdo 
gamta, laidodama seną augme
niją ir gyvūniją — ir vėl gimdy
dama naują, meniškai žavingą 
jaunystę visame žemės paviršiuj! 
Taip pat kokį milžinišką meną 
kuria žemėje žmogus, jei jo gyvy
binė energija palenkta gėriui ir 
grožiui! Ir žmogus, kaip vie
netas, kaip meniškai išbaigtas per j

IZA MOTEKAITIENĖ minimo aparatą. Anatominis bal 
so aparatas susideda iš trijų pa
grindinių dalių: 1 — diafragmos 
su plaučiuose rezidualiniu dina
miniu oru; 2 — Gerklės, arba

nės garsų, kurie atgijo vaikuty, 
realiai išgirdus motinos Lalso ____
tembrą, kurs buvo motinos tapa- įaryr.go (balso dėžutės) raume- 
tybės įrodymas. Vaikas buvo ne- nų ir kremzlių su balso stygo- 
ginčijamai atiduotas armėnei, sa- mis, kurias virpina išeinantis iš 
vo tikrajai motinai. plaučių oras, ir 3 — rezonavi

Žodis apvelka žmogaus balsą mo ar^a pharyngo tuštumos, kur[ čių, nelaimingai sužalotų balsų, 
gyva forma ir toj formoj balsas gimsta balso stygų virpėjimais pa
gauna savo prasmės egzistenciją, žadintos garso bangos, didinasi ir 
Todėl balsas yra instrumentas, 
kuris absoliučiai yra mūsų va
lioj išreikšti savo autoritetą, pa
klusnumą, skausmus, meilę ir t.t. 
Mes visos esame patyrusios, kaip 
veikia į mus kalba moters, ar vy
ro, kurie žino, kaip vartoti savo 
balsą jausminių ir intelektuali
nių minčių išraiškai. Taip pat y- 
ra gerai žinoma, kad į mus la
biausiai vrikia labai subjektyvus 
individualus balso tembras. Mes 
kiekviena irgi turime individua
lios kokybės balsą — įsakantį, 
maldaujantį, kūdikišką, motiniš
ką ar kokį kitą.

Žmogaus balso evoliucija

Mokslininkų teigimu, žmogaus

pagal psichofizinius dėsnius, pa
virsta žmogaus balsu. Teisingam 
žmogaus balso skambėsimi minė
tos balso aparato dalys turi veik
ti labai balansuotai. Kadangi 
dažniausiai kūdikis gimsta su 
gamtos puikiai suderintu balso

Neteisingai tariant balses ir prie
balses ir minties išraiškos — žo
džiai, sakiniai netenka malonios 
ritminės tėkmės. O vietoj to, pa
sidaro kapoti , užsikertantys, mik- 
čiojantys, neaiškūs. Tad kalbėji
mą su kalbos trūkumais vadina
me nemenišku kalbėjimu. Atvirk
ščiai, jei kalbėjime girdim kiekvie

Muzikė Raimonda Apeikytė, akomponavusi IV Dainų šventėje. Jau 
5 metų būdama, ji laimėjo pirmą, vietą amerikiečių piano konkurse. 
Talentingoji pianistė muzikos studijas vainikavo magistro laipsniu. 
San Fernando Valley Statė kolegijoje ji dėst* piano muziko3 klasę. 
Ra’monda yra ilgametė akcmponiatorė šv. Kazimiero (Los Angeles) 
parapijos chorui ir solistams.

(Š MOTERŲ PASAULIO

— Gintaro baliui kitiems metams 
jau pradėta ruoštis. Chicagos Liet, 
mot. klubo kasmet ruošiamas tra
dicinis debiutančių pristatymas 
Gintaro baliaus metu iškėlė jį i 
vieną pirmaujančių sezono pra
mogų. Kandidatės į debiutantės 
turi būti lietuvaitės paskutinio
sios aukšt. mokyklos klasės ar pir
mojo kurso universiteto (ar ko
legijos) studentės. Amžius nesvar 
bu. Kandidatės jau dabar gali 
kreiptis į 1972 m. Gintaro baliaus 
pirmininkes — Aldoną Brazienę 
ir Genovaitę Giedraitienę.

— Solistė Iza Motekaitienė su 
vyru inž. Kaziu ir sūnumi muz. 
Manigirdu atostogauja Texas val
stybėje pas kitą savo sūnų che
mijos sr. Ramūną su šeima. Jau
noji Veronika (Tijūnėlytė) Mote
kaitienė, turėdama savo dvejetą 
vaikučių, trijų ir vienerių metų, 
atsidarė savo namuose “Child- 
dren’s Workshop” tokio pat am
žiaus “studentams,”. Ji turi gra
žų pasisekimą. Tik gaila, kad lie
tuviukų nėra daug.Tai kažkas pa
našaus į Montessori sistemą. A- 
merikietės tuo labai sudomintos.

— Moterų Sąjungos seimas į- 
vyks rugpiūčio 16-18 d. šv. An
tano parapijos salėje Ciceroje. 
Jame bus pravesta kultūrinė va
landa. Prelegentu bus iškalbinga
sis kun. J. Vyšniauskas. Iš mote
rų visuomeninės veiklos žinių 
duos antroji kalbėtoja Gracilda 
Meiluvienė, 20-tos kuopos pirmi
ninkė.

f

t

aparatu, tai tėvų pareiga saugoti Į ną aiškų kalbos gars£}i skambiai 
natūralų jo vystymąsi ir padėti suformuotą ir ritmiškai plaukian- 
kiekvienam kalbos garso ištari- mintį> gaminamą suderint0 
mui. Tokiu budu vaikas bus >š-l2mogau?( balso aparat0, tokj iš
mintingai tėvų pervestas per pn-;bėjimą vadiname kalbėjimo me. 
mityvią balso formavimo bei 
minčių nuoseklaus reiškimo sta
diją ir natūraliai jis bus 
minčių išraiškos menininku.

Kalba ir daina

savo

Kadangi žmogus turi tik

nu. Jis daro kiekvieną žmogų ma- 
I lonų, patrauklų, jis puošia kiek
vieną asmenį labiau, nei materia
linės gėrybės. Laisva ir skambi 
minties išraiška yra didžiausia 
žmogui Dievo ir tėvų dovana.

uu.n.,, pci | Mokslininkų teigimu, žmogaus Kadangi žmogus turi tik po
nesuvokiamą laiko eigą, koks jis ba]so aparatas ir jo išraiška, kaip vieną balso gaminimo aparatą, 
nuostabus ir atskiras pasaulis! žmogiškojo “AŠ” — kalba — per- tai tas pat aparatas ir tais pačiais 

i-ėjo milijonais metų savo evoliu- dėsniais gamina ne vien kalbą, 
ciją iki dabartinės padėties, kai bet ir balsinę muziką — dainą, 
jau kalbėjimą galima išlavinti iki Reiškia, kas tik gali kalbėti, gali į 
kalbėjimo meno laipsnio. Kalbė- ir dainuoti. Kiekviena kalba su- 
ti ir dainuoti žmogus pradėjęs tik sideda iš skambančių ir neskam- 
tada, kai atsistojo ant dviejų ko- bančių garsų — balsių ir prie- 
jų. | balsių. Bals'ų tėra tik 5 — a,e,

I Žmogaus balso evoliuciją pa-'y,o, u — jos yra mūsų kalbos ir 
kartoja kiekvienas kūdikis, kurs dainos skambesio klavišiai — gi 
jau yra paveldėjęs milijonais me- priebalsių kiekviena kalba turi 
tų suderintą žmogaus balso ga- daugiau ar mažiau, paskirai jie

Žemėje priskaitoma šiandien ke
letas bilijonų žmonių — tų atski
rų pasaulių. Ar mes kada pagal- 
vojam, kad vienintelis dalykas, 
kur mus jungia, leidžia suprasti, 
pažinti, teikia malonumo, arba 
skausmo, santykiaujant vieniems 
su kitais — yra kalba? Kas bū
tų, jei, staiga, nė vienas negalė
tume kalbėti? Tuoj aišku, kad 
žmogaus kalbėjimo galia yra ver
tingiausia Dievo daovana, kaip 
gyvybinis vieno su kitu, garsų 
priemone, bendravimas — nuo 
primityviškos išraiškos formos iki 
iškultyvuotos, iki kalbėjimo me
no formos.

Kalbėk — tada pažinsiu tave

Senovėje graikų filosofas De
mokritas apibūdino ŽODJ, kaip 
balsini įstatymą. Kitas jų filoso
fas — Neraklitas skelbė, kad žo
dis yra visų daiktų šešėlis, ta pras
me, kad nei vieno daikto ar da- 
lyko negalima vertinti be žodžio, 
kaip apšviečiančio jį šešėlio. So
kratas sakydavo — “Kalbėk, tik 
tada aš pažinsiu tave”. Kadangi 
žmogus savo jausmus išreiškia 
kalbos garsais — Dantė balsą va
dindavo audringu vėju.

1878 m., kai turkai užėmė Ar
mėniją, gražiais pažadais žadėda
mi įvykdyti socialines reformas, 
o, vietoj to, ėmė masiniai žudy
ti armėnus, vienas milijonas ar
mėnų išbėgo į Arabiją. Po kele- 
rių metų Raudonasis Kryžius pra
dėjo suvesti masinės emigracijos 
išskirtas šeimas. Atsitiko taip, kad 
viena armėnė atrado savo sūnų 
7 m. turko šeimoj, nuo kurio bu
vo atskirta, kai vaikas buvo tik 
3 m. amžiaus. Turkas po prie
saika liudijo, kad tas vaikutis y- 
ra jo pusbrolio sūnus. Tada vie
nas Rudonojo Kryžiaus gydyto
jas, kurs dirbo šioj srityj, papra
šė motinos, kad padainuotų tam 
vaikui. Kai mama dainavo vai
kui girdėtą dainą, vaikas klau
sydamas labai susimąstė. Staiga 
su didžiausiu džiaugsmu pribėgo 
ir apsikabino ją, šaukdamas “ma 
ma”. Sujaudintas motinos lopšį- 1

(

Nuotrauka Vytauto MaželioVizija

J-

Milda Memėnaitė
Nuotr. Vyt. Račkausko

* Milda Memėnaitė, gabi mu
zikė — pianistė, be savo profesi
nio darbo, daug pašvenčia bran
gaus laiko Putnamo seselių rė
mėjų talkai. Ji ne tik sukuria la
bai originalius ir įdomius įvai
rius drabužius, bet ir modeliuo
ja juos P. seselių rėmėjų madų 
parodose.

* Stasė Olšauskienė yra kita kū
rėja — modeliuotoja, kuri kartu 

! su M. Memėnaite nuo pat pirr 
’ mos.ios madų parodos, jau per 10 
metų kasmet paįvairindavo jas. 
St. Olšauskienės ir mažasis sūne
lis įsijungė talkininku — mo
deliuotoju. M. Memėnaitės ir St. 
Olšauskienės, pasišventusių ir 
nuoširdžių talkininkių, įnašas ir 
talka Putnamo .seselių rėmėjų y- 
ra labai vertinama, kaip tikrai d'i- 
didelė ir nepamirštama,_____

— Emilija Vilimaitė ir Alicija 
Rūgytė, visuomenininkės ir kul- 

itūrininkės, išvyko kartu su skau-Tik kalbėjimo menas padeda mosios ar universalinės tautų su- - .
, - / f, . .. n ... «. i . i j j . lui miiiAca, dvynu Adliu 3Rdu-
kopti politikams, i savo siekimų sikalbejimo galios, bet kad dat-]^ £ A lankė Londoną>

t Y“____- J____««• miirrtl/n trvn nm’rinncic tnn_ *

Paryžių, Montreaux (Šveicarijo
je), Milaną ir keliauja toliau į 
Austriją ir kitus kraštus . Londo
ne dalyvavo su Anglijos lietuviais 

i jų parengime. Kelionėje išbus tre- 
■ jetą savaičių.

viršūnes, dvasiškijai laimėti s.ie- na ir muzika yra amžinasis tau- 
las ir idėjų kovas, artistams — raus žmoniškumo veidrodis, jos 
teatro laurus, kasdieniam žmogui 
— draugus ir pasitikėjimą, o 
šeimai malonią, taikią atmosferą. 
Dažnai kalbėjimo menininkai 
laimi nuomonės dvikovoj ne min
ties svorio ginklais, bet skambaus gamybai. Studentas nešios savo 
žodžio magiška galia.

Aplamai Amerikoj, kaip 
kioj kitoj šaly, kalbos meno sri
ty bei kalbėjimo defektų gydyme 
padaryta ir daroma milžiniški 
darbai. Per visą kraštą veikia kal
bos defektų klinikos, parašyta 
daugybė mokslo veikalų ir dar 
tebetiriama ir teberašoma. Tad 
jaučiant savyje kalbos trūkumų, 

I reikia nenusiminti — jie beveik 
j visi pataisomi net vyresniame 
amžiuje. Labai gerai daro tėvai.

I|

inteligencijos, tikslų bei kilnių 
darbų ugdytojas. Dainavimo stu
dijavimas sustiprina sveikatą, be- 
pild'ant higieniškus reikalavimus, 
reikalingus gerai balsinio tono

— V. Palčinskaitės pjesė Kije
ve. Jaunojo žiūrovo teatras čia 
pastatė V. Palčinskaitės pjesę “Aš 
vejuosi vasarą.”

kūną per visą gyvenimą gražioj 
j0_ pozoj, turės stipriai išlavintus lie

mens, krūtinės dėžės muskulus, 
ir kvėpavimo kontrolę. Tai ga
rantuoja stiprią sveikatą visam 
gyvenimui. j

Dainuojant dingsta bet kokie 
prigimti, ar įgyti kalbos defek
tai. Kasdieninis kalbos tonas įgau-' 
na nuolatinį skambesį ir aišku- j 
mą. Bet koks balso lavinimo lai-Į ___
kotarpis įgalina žmogų skambiai, Australija, Belgija, Uragvajus, N. 
aiškiai, laisvai, ritmiškai reikšti. Zelandija, Austrija, Brazilija ir

Balsavimo teisės
JAV balsavimas — laisvas.Ta- 

čiau balsavimas didelio procen
to nepasiekia.

Bet yra daug valstybių, kur bal
savimas — privalomas, būtent:

UJC. L/CII7C1I univ ievai,. . . T . . | Diui.mja u

kurie kad ir jaunam amžiuj, lei-’ mintis. Ir tai yra ar ne pati svar- kjtos. Italijoje nėra privalomas 
džia savo vaikus mokytis daina- šiaušia bendro jaunosios kartos balsavimas, bet kurie piliečiai nei- 
vimo.

Dainavimo mokymasis
Amerikos Dainavimo mokyto- Čarlo Meano žodžiais iš jo išleis

iu akademija neseniai pareiškė, j tos 1967 m. knygos: “Žmogaus 
kad šių dienų pasauly — politi- balsas kalboje ir dainoje”, 
nio, ekonominio ir asmenybės pateikia 3.5 m balso aparato ty- 
nuosmūkio akivaizdoj tauri daina rinėjimo ir gydymo klinikose pa- 
ir muzika yra ne liuksusas, bet tirtį visiems lengvai suprantama 
būtinybė. Ne vien dėl jos gydo- kalba, kad ir be gilesnio medici-

i nei
na balsuoti, tie stropiai sekami,lavinimo dalis.

Savo pastabas baigiu šių dienų ' raginami ne tik žodžiu, bet ir 
garsaus italų laryngologisto dr. specialiais rašteliais.

Jis

1
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Stasė Olšauskienė
Nuotr. Vyt. Račkausko

nos mokslo.
“Tobula sintezė psichinių, e- 

mocinių, mimikinių ir garso ele
mentų, konkrečiai išreikšdama 
žmogaus balsu ŽODI, padaro . 
kiekvieną individą asmenybe. Šie 
los išgyvenimus atspindi ne vien1 
tinkamai parinktas žodis, žvilgs
nis , poza, gestas, bet ir žodžio to
nas, spalva ir jo moduliavimas”, 
kurs ir yra dainos elementas kal
bėjimo mene.

Kanados lietuvių rašytoja — 
sukaktuvininkė

Rašytoja, visuomenininke, bu 
Įvusi redaktorė Marija Radkevičiū- 
tė-Navikevičienė, daugiau žino
ma - Marijos Aukštaitės vardu, šie
met sulaukė 75 m. amžiaus. Bu
vo gimusi Garliavos valse. Veikli | 
Liet katalikių moterų dr-jos na 
rė, Prienų - skyriaus pirmininkė. 
1930 m. atvyko Kanadą. Apsigy
veno Montrealyje, suorganizavo 
Vilniui vaduoti sąjungos skyrių ir 
jam pirmininkavo. Buvo Kana
dos lietuvių tarybos narė, 1942-19- 
43 m. redagavo Nepriklausomą 
Lietuvą. Talkino organizuojant

i

Marija, Aiikštaitė

' 1 M

✓' 
aM1

lituanistines mokyklas Monrealy
je, bendradarbiavo įvairiuose laik 
raščiuose, rašydama eilėraščius, 
noveles, straipsnius. Ypač stipri 
jos dienoraštinė iškarpa “Išeivė” 
1953 m. spausdinta Tėviškės Ži
buriuose.

Jos poezija sutelkta į stambią 
rinktinę “Rožių vasara”. Aukštai- 
tės poezijoje yra daug nuoširdaus 
lyrizmo ir gilios kančios. Eilėraš- 
tyje“Širdies griuvėsiuose” ji rašo:

O daug svajojau, daug siekiau “, 
Ašaras vėriau į maldas... 
Širdį kaip akmenį tašiau — 
Gal kas pažvelgs, gal kas 

supras...
O liko, liko tik kalnai, 
Sopulių mano suversti...
Ir griuvėsiais, ir pelenais — 
Visi takeliai užversti.

Poetė tebegyvena Montrealyj.e 
(J. Pr.)

►
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