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ir generacijų
klausimu
Vytauto Kavolio "Nužemintųjų generaciją" pasitinkant

KAZYS BRADŪNAS

Vytautas Kavolis, NUŽEMINTŲJŲ 
GENERACIJA. Egzilo pasaulėjau
tos eskizai. Išleido Santara-Šviesa 
Algimanto Mackaus vardo knygų 
leidimo fondo lėšoms 1968 metais. 
Knyga 80 psl., kana $2.00, gauna
ma ir "Drauge”.

“nu-

Mūsų čionykštėje literatūros 
raidoje praėjusieji (1968) metai 
bus atmintini dar ir todėl, kad 
pagaliau ir išeivijoje išleista net 
dvi studijinės knygos, kalbančios 
išimtinai apie laisvojo pasaulio 
lietuvių literatūrą. Ėjo dešimt
mečiai, mūsų rašytojai įvairiuo
se pasviečiuose rašė romanus, no
veles, dramas ir poeziją, tačiau 
atskirų leidinių apie šią literatū
rą taip ir nebuvo, tenkinantis tik 
recenzijomis periodinėje spaudo
je. Ir štai dvi knygos vienu me
tu: didelės apimties, net 23 me
tų laisvojo pasaulio lietuvių gro
žinę literatūrą studijiniu žodžiu 
sveriantis kolektyvinis 7 autorių 
700 psl. veikalas “Lietuvių litera
tūra svetur 1945-1967” ir tegu ir 
nedidukė, bet savotiškai specia
liu žvilgsniu užgriebianti kelių 
jaunosios kartos mūsų rašytojų 
kūrybą Vytauto Kavolio “Nuže
mintųjų generacija”.
Ne “nužemintieji”, 
bet “bežemiai”.

Pirmiausia dėl termino
žemintųjų”. Pastaraisiais metais 
vienur kitur spaudoje ir kal
bose pastebimas noras Mackų ir 
jam giminingus ar bendraam
žius rašytojus vadinti “nužemin
taisiais”. Sąvoka labai netiksli, 
atsiradusi, gal būt, iš nepakan
kamai subtilaus lietuvių kalbos 
žinojimo. Juk nužemintieji mūsų 
kalboje yra tie, kurie stovėjo gar
bės prasme aukštai, bet kieno 
nors kito buvo priversti nulipti 
žemyn, atseit — buvo nužemin
ti, kietesne prasme net suniekin
ti. Švelnesne prasme “nužemin
tieji”, gali turėti aplamai kiek 
menkinamąjį tūrį. Sakysim, anas 
evangeliškasis svečio paprašy- 
mas iš pirmos vietos prie stalo 
slinktis kiek toliau nuo jos sve
čiui kitų akyse jau bus nužemini
mas.

Iš Vytauto Kavolio knygos ne
atrodo, kad minėtos prasmės 
būtų jo suteikiamos nužemintų
jų generacijai. Iš tikrųjų tokiai 
sąvokai vargu ar berastume pa
kankamai svaraus pagrindo. Tar
damas “nužemintieji”, Vytautas 
Kavolis galvoja apie tuos mūsų 
jaunesniuosius rašytojus, ku-
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rie, bręsdami svetimuose pasvie
čiuose, jau neturėjo gimtosios že
mės po savo kojomis, bet kurie 
vis dėlto jaučiasi nei visiškai iš 
jos išrauti, nei čia prigiję, tai tie, 
kurie aplamai neturi jokios žemės 
po savo kojomis. O tas žemės ne
turėjimas ir yra šių rašytojų as
meniškoji tragedija, tačiau ir jų 
kūrybos autentiškojo Aš didybė. 
Rašytojai jokia prasme čia nėra 
nužeminti, o tik bežemiai Tad, 
neiškreipiant visai aiškių mūsų 
kalbos sąvokų, jeigu jau ir sutik
tume su V Kavolio aptariamos 
kartos realybe, turėtume vartoti 
ne “nužemintųjų generacijos”, 
bet “bežemių generacijos” vardą.
Abejonė kartos etikete.

Knygoje autorius norėtų brėž
ti labai ryškią liniją tarp mūsuo
se jau įsipilietinusios žemininkų 
kartos ir kiek vėlesnės ar jaunes
nės bežemių kartos. Vargu ar čia 
yra dvi kartos ne tik amžiaus 
prasme, bet ir idėjine ar kokio 
nors skirtingai angažavimosi po
ezijai prasme. Ar tik iš didesnės 
laiko perspektyvos po pluošto 
metų neatrodys, kad ir “nuže
mintieji”, tiksliau sakant, — be
žemiai yra tik tąsa to mūsų poe
zijos lūžio, kuris prasidėjo su 
“Žemės” antologijos pasirodymu 
ir “Literatūros Lankų” leidimu. 
Juk ir V. Kavolio užtikrintai “nu
žemintieji”, kaip Alg. Mackus, A. 
Škėma ar Jonas Mekas spausdi- 
nosi “Literatūros Lankuose” — 
taigi ne tik kokia likimine, bet ir 
tiesiog raidine prasme yra lanki
ninkai.

Taipgi būtų sunku sutikti su 
Vytauto Kavolio tezėmis, ban
dančiomis įrodyti, kad Mackaus, 
Sutemos, Škėmos ar Meko kūry
binis angažavimasis yra griežtai 
kitoks negu žemininkų. Many
čiau, kad čia galėtų būti kalba tik 
apie daugiau ar mažiau poetinių 
įvaizdžių skirtumus. Vienų ir ki
tų giliausios kūrybos šaknys yra 
tame pačiame praradime, nes iš 
tikrųjų vienų ir kitų dabarties ir 
ateities situacija yra ta pati. Ir 
vienų ir kitų kalba daugiausia su
kasi apie tą patį esmingiausią 
žmogiškosios būties klodą. Skir
tumas tik, kad žemininkai tai iš
sako labiau sąmonėn įsimintu 
tuo ar kitu poetiniu įvaizdžiu, į- 
sirėžusiu dvasion gimtųjų • na
mų ir gimtojo krašto aplinko
je, tuo tarpu bežemiai apie tą pa
čią situaciją kalba, naudodamiesi 
savo brendimo aplinkos įvaiz
džiais.

Bet daugeliu atvejų ir šito ne
galėtume jau taip lengvai įžiūrė
ti, nes ir minėtų dviejų plotmių 
įvaizdžiai neretai tiesiog pinte su
sipina. Paimkime, kad ir A. Mac
kaus “Chapel B” knygą. Ten gre
ta nuogai čionykščių graborinių 
ir1 kontinentų ribas peršokančių 

I afrikietiškųjų įvaizdžių skamba 
ir liaudiškai tautosakinė gaida, 
tokia būdinga kone visiems “se
niesiems” žemininkams. O ką jau 
bekalbėti apie kokius neperžen
giamus filosofinio kūrybos suvo
kimo bei idėjinio būčiai angaža
vimosi griovius. Jų ir nėra, jei 
neskaitysime kiekvienam auto
riui būtino individualumo, be ku
rio ir pats autorius būtų bevertis, i Religijos trūnija; iš chaoso

Jonas Kelečius Stichija
Iš šiandien (kovo 15 d.) 7 vai. vak. Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, atidaromos parodos

M

Kai drobė tampa miniatiūrine scena
Jono Kelečiaus parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj, proga

Prieš trejetą metų su pirmąja 
paroda čikagiečiams prisistačiusi 
Joną Kelečių vieni pasitiko su 
nuostaba, kiti gi su klaustukais 
veiduose, nebūdami tikri, ko ga
li tikėtis iš debiutuojančio dai
lininko. Bet jo mokytojas Sid- 
ney Borden jau anuomet mums 
pasakė: “Jonas yra pasišventęs 
menininkas, kurio gaivalingu
mas, asmeninis disciplinuotumas 
ir aukštas tikslas primena tikruo
sius menininkus tiek Amerikoje, 
tiek Europoje”.

Pirmuosius dailininko žings
nius pradėjęs dar tremtyje (Ha- 
nau), Vokietijoje, Jonas studijas 
tęsė Institute of Lettering ir Chi
cagos Meno institute, mokyda
masis tapybos pas žinomuosius 
dailininkus — pedagogus: Alan 
Lunak, Richard Keane, 
Paulus, Rudolph Pen, 
MacKinnon, Constantine 
gialis; skulptūros — pas
Weiner; taikomosios dailės—pas 
Sidney Borden ir Vincent Vidri- 
ne. Uoliai studijuodamas eilę 
metų, dailininkas priima savo 
mokytojų metodus, apvaldo kom 
poziciją, ištobulina techniką, ta-( 
čiau nepraranda savo veido, da
bar jau kaip subrendęs tapyto-

BRONE JAME1KIENE ku-

KOKYBĖS PERPRATIMO JAUSMAS AR TIK 
CĖNTAURO JUOKAS?

James 
Isobel
Pou-
Egon

jas—koloristas drąsiai vartojus vi
są spalvų gamą.

Ne kiekvienas tapytojas yra ly
giai jautrus spalvai, o tapytojo 
spalvingumas, betgi, pabrėžia jo 
jautrumą gyvenimui, žmogui ir 
aplinkai. Tokį jautrumą įžvelgia
me Kelečiaus asmenyje, jo dar
buose ir tapyboje, kurioje jisai 
ieško ne nudailintos, rafinuotos 
ir nuo gyvenimo nutolusios tik
rovės, bet varganoj aplinkoj, ap
šepusiuose miesto kvartaluose ar 
kuklios vasarvietės užkampiuose 
slypinčios kasdienybės. Tas jo 
jautrumas prasiveržia didžiu gai
valingumu, kurį dail. Richard 
Kean apibūdina: “Kelečiaus 
kompozicijose jaučiame vykstan
čią kovą tarp kūrėjo ir kūrybos 
objekto. Kelečiaus darbai, tačiau, 
aiškiai rodo triumfuojančią kū
rėjo pergalę”.

Jei ankstyvesnėje Kelečiaus kū
ryboje nesutikome nei raidinio 
realizmo, nei kraštutinio abst
rakto, tai dabartiniuose darbuose 
matome ne tik stiprią formų sti
lizaciją, bet ir aiškų kelią į vi
sišką abstraktą. Ir dabar, tačiau,

Ijis išlieka ištikimas spalvai, 
ri yra jo tapybos raktas.

Pažindami Kelečių ne tik kaip 
dailininką, bet ir kaip kūrybin
gą teatralą, negalime praeiti ne
pastebėję paralelės tarp jo dro
bių ir scenos: drobė jo rankose 
tampa miniatiūrine scena, ku
rioje iškyla ne tik vieną ar ki
tą charakterį interpretuojąs ak
torius, bet jau ir pats režisierius, 
spalvas ir formas teptuku gru
puojąs į darnią mizansceninę 
kompoziciją. Gal ir mes Kele
čiaus vaizdinėje kūryboje giliau 
įžvelgtume dailininko užmačias, 
jei įstengtume arčiau susipažinti 
su jo pažiūra į teatrą, į sceni
nes galimybes bei sceninius rei
kalavimus, į menininko — dai
lininko ir teatralo — misiją ir 
jo tikslus bei uždavinius priva
čiame ir bendruomeniniame gy
venime.

Tačiau ir be to, dailininko vi
zija į mus kalba jautriu ir drau
ge gaivalingu spalvingumu, au
ga, platėja ir turtėja gilėjančia 
pažiūra į gyvenimą, aplinką ir 
žmogų, didėjančia jėga ir įkvė
pimu perduodama žiūrovui tai, 
ką akis pamatė, mintis ištyrė, ir 
širdis pergyveno.

gali rasti' neperšokamo griovio 
tarp Alf. Nykos — Niliūno ir 
Alg. Mackaus vaizdų ir idėjų, kai 
palygini vieno ir kito emigran
tiškos temos niujorkiškus ir an- 
gliakasiškus posmus. Štai Niliū- 
nas.

Grįžęs iš kelionės
Montenegro kalnuose, 
pasimistas kurmis 
Klausosi kas naktį mirusių dainų: 
Malonios ir puikios pakalnės

Dubysos...
E’ natų miez’o mare Michelamma 

e Michelamma...
(Balandžio vigilija, 67-68 psl.)

generacija ir augintiniai, 71 psl.)

Tavo kolosų svaiguly miršta 
tautos — didelės ir mažos, 

Pilko žmogaus nešiotos nekaltos 
mergaitės 

Pavidale: jų simboliai seniai 
augina 

Peanut’s man vaikus. Žmonės iš 
senų valizų 

Meta į gatves gimtosios žemės 
saujas, gautas 

Iš tėviškės ugniavietėj 
tebegyvenančio vaiduoklio, 

Praradę vietą kosmose ir savyje...

O štai ir Mackus:

no ir pats autorius butu bevertis, , Religijos trūnija; iš chaoso 
Sakysime, juk ir norėdamas ne- i Vystosi ir gimsta ciniški dievai.

Atėjo emigrantas paryčiu, kai 
paprastai užteka saulė, 

ir dairėsi kranto, žvalgėsi laivo 
į kaimo ir upės sankryžą. 

Džiaugsmas buvo ir džiaugsmas 
mirė nepasikeitę vietomis.

Apsikabino žvėrys paskutiniam 
patepimui sidabrinių augalų 

aliejais.
Glamonėjamas juodo mėnulio, 

augintinis puolė į tinklą.
Karūnuotai galvai išrišimą suteikė 

hiena, ir vėliau hiena sugrįžo. I 
^Neornamentuotos kalbos}

Kasyklose kasa anglis
Ir užkasa 
plaukus Marija Retėjantis vyrų 

būrys 
sekmadieniais traukia į smuklę 

Užkimę balsai 
dainuoja kaip Nemunas plaukia Ir 

skaito vidurnakčiais laiškus 
iš gimto krašto Marija 
Į vėstančio vakaro lietų 
ji dairos išlyjančio veido 
Liepsnojančios saulės laidoj 
tėvas iš darbo negrįžo 
Kaip Nemunas plaukia dainuoja 

per naktį Marija 
Seno apsiausto sagas 
kelionei siuva Marija
Ir laukia pavargusių žingsnių 
į laiptus duris atsivėrus 
ir laukia pilkoj atvirutėj 
labanankt iš Vilniaus Marija 

iChanel B. 33 psl.)

((Nukelta į 4 pusLl I

Ar neatrodo, kad geras yra 
tas, kuris laimi konkursą, lenk
tynes, sporto žaidimus? Laik
rodis yra geresnis tas, kuris 
tiksliau už kitus nurodo laiką, 
žmogus — kuris žino daugiau 
kalbų už kitus. Bet kas yra 
tikras menininkas ? Kuo jis ge
resnis už kitus? Ir kaip geres
nį veikalą atskirti nuo kitų? 
Šitai, atrodo, retas žino. Ir gal 
nežinos.

Dėl šito nežinojimo kyla 
įvairių nesusipratimų ne tik 
mūsų spaudoje, bet ir kitur. 
Mūsuose visa tai prasideda 
nuo nekaltai giriančiųjų veika
lo kritikų viename laikraštyje, 
Vėliau jau kiek kitokių įverti
nimų kitame, dar naujesnių 
svarstymų kokiame žurnale, 
kol veikalas galų gale tampa 
visai netikusiu trečiame.

Pasigirsta tada grasinimai, 
sąskaitų suvedimas, ryšių nu
traukimas su kritikais. Pasiro
do vos ne “baironiški” atsaky
mai kritikui spaudoje (Bairo
nas eilėmis jiems atsikirsda
vo). Tada atsakymai kartais 
tampa net literatūriniais per
liukais, o ir kritiko sekantieji 
kontraatsakymai neužsiledižia, 
ir taip gauname įprastą mū
suose “dialektiniai literatūrinį 
srautą” — ginčus dėl meno ar 
teisybės.

Taip yra pas mus, taip yra 
ir kitur. Ir atrodo, kad kriti
kavimas turi savo reliatyvią 
vertę.

Tačiau, žvelgiant iš šono, kai 
kas mūsuose atrodo dar kiek 
ir blogiau. Kodėl? Mums trūks
ta tos Dievo dovanos — to 
švento kuklumo. Mes retai pa- 
galvojam, kaip mūsų veikalai 
pasijustų kokioj nors daug 
reikalaujančioj leidykloj, saky
sime čia, JAV, kur iš “unsolli- 
cited” rankraščių spausdina 
tik vieną kitą iš prisiųstų tūks 
tančių. Net užsakytiems veika
lams prisiųstos santraukos ten 
yra keičiamos ir neperkamos, 
kol leidėjas nėra visiškai pa
tenkintas. Bet ir po to, niekas 
negarantuoja galutinai baigto 
veikalo išleidimo. Mat, leidėjas 
nori būtinai uždirbti, bijo apsi
rikti. O ir išleidęs penkių do
lerių veikalą, jis dar dreba, 
nes nemaža jų vėliau atsiranda 
sumestų krautuvėse į krūvas, 
parduodamų net už 25—60 
centų (su kietais viršeliais). 
Pasiskaitykime, kokios jie ver
tės? Kas juos išleido? G. P. 
Putnam’s, Raudom House ir 
kiti! Jų specialistai apsiriko... 
Kodėl? Kas atsitiko? Veikalai 
netapo ne tik “bestselleriais”, 
bet iš viso liko neperkami. Ar 
šitai nepamoko ir mus kuklu
mo?

Tas pat ir su kritika. Kriti
kai apsirinka. Meno kritikai 
nesutaria, nes turi reikalo su 
dvasine preke. Kokybė — 
Qualitaetsgefuehl” — yra gan 
gerai nustatyta tik praeities 
meno įvertinimams, bet nau
jovėse — retas susigaudo. Re
tas gali pirštu pataikyti į nau
jo veikalo kokybinės vertės 
centrą: jis nuvertins, ar per
vertins. 'bet centran nepatai
kys.

Moderniam veikalui kritikos

gairės dar nenustatytos. Praei
ties grožiniame ar plastiniame 
mene kritikas ieškojo jautru
mo, gyvumo, lauktinumo, leng
vumo, pasitikėjimo, spontaniš
kumo, sugestijos, medžiagos 
kontrolės. Jis stebėjo, ar me
nininkas daro tai, ką nori pa
daryti, ar jis nori tik to, ką 
jis gali padaryti? Ar jis ko
voja su savo medžiaga? Jei 
jo kova per lengva, jis pasida
ro tuštoku virtuozu...

Be to, ar menininkas jaučia 
pusiausvyrą? Ar jis yra turtin
gas junginiuose? Gal jis ne
mokša — kietasprandis? Bet, 
kas svarbiausia, ar jis gracin
gas? Juk vien žmogaus pajė
gos negali sukurti meno kūri
nio. Galvojama, kad tam yra 
reikalinga gracija — dangaus 
dovana.

Tačiau moderniam veikale 
tiesiog verktinai yra reikalin
gas dar originalumas ir išra
dingumas. Šituo kūrinys išsi
skiria, tuo kvėpuoja kaip nau
jas tvarinys. Kartais šis tvari
nys atrodo dar kaip kūdikis 
vystykluose, dar neturi apčiuo 
piamo “svorio”. Ir tada ne 
vienam kyla mintis: ar nege
resnė buvo senesnė kokybės 
tradicija, kuri, kad ir be tos 
paslaptingos dangaus dovanos, 
bent atlikime neprarasdavo 
meistriškumo? (mūsų senieji 
rašytojai).

Kritika? Ar mūsų kritika 
ne perdaug retoriška? Kai 
kritikas vartoja kalbą, jis nau
dojasi retorikos teorijom. Bet 
ar neatrodo kartais, kad ir 
mūsų lietuviškos kritikos kal
bai trūksta tos gracijos. Galų 
gale ar neatrodo, kad pati 
žmogaus kalba yra sutverta 
kitiems tikslams, tik jau ne 
kritikai ?

Pastebėta, kad kūrėjas - 
kritikas aplamai yra kiek at
laidesnis, nes jis žino iš prak
tikos, jog kūryba nėra lengva. 
Nekūrėjas - kritikas mums 
kartais atrodo, lyg koks cini
kas, kuris, nepajėgdamas pats 
nieko sukurti, savo pasąmonėj 
lyg nešioja “pavydo bacilas”, 
leidžia joms laiks nuo laiko 
rėplinėti ant balto popieriaus, 
pačiam žvengiant centauro 
juoku iš ne vienos luošos kū
rėjo pastangos.

Kritiko darbas yra labai at
sakingas. Ar jis todėl neturė
tų autoriui padėti, ar neturėtų 
jį auklėti ir, kaip mokytojas, 
neapakęs nuo kūrybinio karš
čio, vesti, lydėti ir, padavęs 
kūrėjui ranką, padėti kopti kū
rybinių laiptų skalėje?

“How do You kno.w it’s any 
good?” klausia E. H. Gom- 
brich (N. Y. R. of Bks, Febr. 
I, 68), recenzuodamas A. W. 
Mellon knygą “On Quality in 
Art”.

“How do You know it’s so 
bad?”, dažnai ne be priežasties 
klausia mūsų kūrėjai savo kri
tikų, laukdami iš jų kuklesnės 
pozos, daugiau paskato, ma
žiau savigarbos, arogancijos — 
daugiau kelrodžių ir dar kaž
ko, kas sudaro kiekvieno dide
lio ir gero kritiko individualy- 
bg. _ , . . P. Mln. ,



2 DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. kovo mėn. 15 d.

Visuomenė ir asmuo
KARL JASPERS

Š. m. vasario 26 d. miręs vokie
čių filosofas Kari Jaspers, kurio 
minčių pluoštą šiame vertime pa
teikiame, buvo vienas žymiausių 
egzistencinės filosofijos atstovų. 
Jis griežtai priešinos naciams ir 
šie jį pašalino iš Heidelbergo uni
versiteto profesorių tarpo. Pasibai
gus karui (1945), jis vėl buvo pa
kviestas j Heidelbergą profesoriau
ti, tačiau po trejų metų persikėlė 
j Bazelio universitetą, kur išbuvo 
iki mirties.

Tikrąją žmogaus vertę Jaspers 
mato ne rūšyje ir ne tipe, bet as
menybėje ir to asmens sąlygose — 
jo gyvenimo sąlygos buvo viena 
svarbiausių Jasperso tyrinėjimų 
problemų.

Pastaraisiais savo gyvenimo me
tais Jasperso religinė kryptis ir 
teistiniai įsitikinimai tapo labai ryš 
kūs jo vėliausiuose darbuose. Anot 
jo, filosofijos tikslas visais laikais 
buvo siekti žmogaus, kaip asmens, 
laisvės. Ji filosofui reiškia Trans
cendencijos pažinimą ir įsisąmoni
nimą, kad tikroji būtis yra tapati 
su Dievo tikinimu.

nai žiūrėjo į žmogaus gyvenimą 
visumoje kaip į pastovų amžinai 
to paties pasikartojimą. Platono 
pasaulėžvalgoje formos ir nuola
tiniai santykiai buvo suprantami 
kaip žvaigždėtas dangus ant 
ateities, neturinčios prasmės ir 
tikslo, kuri įgyja savotišką esimą 
tik tiem, kurie priima tas idėjas. 
Stoikų universalinė logika įsis
kverbė į visus įvykius, kaip am
žina būtinybė ir nepakeičiamybė. 
Krikščionių dieviškoje karalys
tėje pasaulis tėra tik liūdesio ir 
mėginimų vieta žmogaus sielai; 
tačiau tas pasaulis savyje buvo 
laikomas pereinamąja būkle tarp 
kūrinijos ir pirmapradės nuodė
mės iš 
šaulio 
teismo 
tos, it 
cijai.

Moderniu požiūriu šitie daly
kai sudaro puikias tautų ir kul
tūrų svajoties. Dabartiniu metu 
esminis santykis asmens su ben
druomene, priešingai ankstybes- 
rtiem laikam, tapo griežtesnis, 
mažiau padrikas ir abejingas dėl 
greito visos žmogiškos būties per
sikeitimo ir kaip milžiniško, 
technikos pagalba pasiekto, 
gamtos pavergimo išdava. Jos 
raidos ribų negalima nė 
tyti.

Technikos padariniai 
žmoniją todo visai kitoje
je. Pasaulinė bendruomenė, ku
ri anksčiau judėjo kaip vienovė, 
suskilo. Tas skilimas dabar ži
nomas kaip priešginybė tarp vi
suomenės ir bendruomenės. Ši es
minė visuomenė remiasi istori
niai, kartais ypatingai išsiski
riančiu būdu, neįžvelgiama pra
eitim, kurios dalį sudaro, ir per
duodama žodžio ar rašytu pamo
kymu, sutarimais, papročiais, įp
ročiais, priklausymais, ypatingai 
šeimom ir bendru tikėjimu. Ji 
vystosi,. bet nesiduoda planuoja
ma, ja tikima, bet ji nepadaro
ma. Ir priešingai, visuomenės 
techninis kolektyvus pobūdis 
kaip bematant atsiskleidžia, leng
vai gali būti perduodam

vienos pusės, ir tarp pa- 
pabaigos ir paskutirtiojo 
ir kūno prisikėlitno iš ki- 
tiebuvo paveikus evoliu-

I

Niagara Falls, 1968. Nuotrauka Algimanto Kezio, SJ
IS Alg. Kezio nuotraukų parodos, kuri vyks nuo kovo 17 iki 28 d. Pacem in Temis galerijoj. 323 Dag 
Hammarskjold Plaza, East 74 St., New Yorke.

čionys neaiškiai laukė, pavirto 
nepaprastai realia žmonijos su
sinaikinimo perspektyva, tačiau 
ne kaip pasaulio pabaiga, bet 
kaip 
mėje. 
rtinės 
būtų 
apskaičiavimų. Šuolis, kokį nū
dien padarė technika, prilygsta 
tam, kokį suvaidino ugnies atra
dimas žilos senovės laikais. Ta
čiau anuomet ugnis buvo naikin
toja atskirais atvejais, o ne ben
drai, tuo gi tarpu atominis spro
gimas reikštų visišką sunaikini
mą.

Jeigu įvykių eigos nepaims į 
savo rankas visi žmonės, daugelis

gyvybės sunaikinimas že- 
Atrodo, lyg kad tech- 
kūrybos galimumai 

buvę iškritę iš žmogaus

ar tik keli pavyzdingo gyvenimo 
vyrai, už kelių dešimtmečių ateis 
neišvengiamas galas. Bet jeigu 
žmogus įsitvirtins kaip asmuo, y- 
ra vilties, kad sugebės išvengti 
žmonijos sunaikinimo, atstatant 
bendruomenę, ir, galimas daik
tas, pakaks to, kad jis pats per
sikeis, jeigu tik toji permaina bus 
atsivertimas.

Išvertė P. Gaučys

• Algimanto Kezio, SJ, nuo
traukų paroda rengiama kovo 
17—28 d. Pacen in Terris Galle
ry, 323 Dag Hammarskjold Pla
za, East 74 St., New Yorke. Pa
rodą globoja Lietuvos vyčių sen
jorai.

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 Ofiso HE 4-1818
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2434 VVest 71st Str^t
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antr., penktad. 1-5. treč. ir šešu iii 
su Hitam «.
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P. G.

Ar gali bebūti asmenybių ma
sių visuomenėje? Ar gali iškilti 
asmuo sukolektyvintoje visuome
nėje?

Norint atsakyti į šittios klau
simus, kuriuos dažnai nerimau
dami keliame, pirmiausia reikia 
išaiškinti asmens ir visuomenės 
priešginybes. Žmogus visad yra' 
du dalykai: asmuo bendruome
nėje. Žmogus egzistuoja žmogiš
kos aplinkos dėka, o ši reikalin
ga asmens jėgos. Nei visuma — 
vadinkirtie ją visuomene, bend
ruomene ar kolektyvu — nei as
muo, negali patys vieni egzistuo
ti. Žmogus neištirpsta kaip pap
rastas padarėlis skruzdėlių valsty 
bėję, kaip be istorijos pasikarto
jus padaras visuomenėje, kuri pa
ti save sudaro. Jis negyvena pa
saulyje kaip izoliuota būtybė. Be 
tradicijų, kurias žmonės perduo
da, naujagimis negali tapti žmo
gumi. Jis savaimingai nesivysto, 
kaip gyvūnai paveldimos biolo
ginės substancijos dėka nuolati
niame generacijų pasikartojime. 
Jis b tęst a auklėjimu, paremtu is- 
torihe raida. Žmonės, girhstą kur
ti, nekalba, nes klausos stoka 
jiems atima žodį. Aitais laikais 
jie būdavo laikomi silpnapročiais, 
tačiau dabarj kai metodinis 
mostų ir ženklų mokymas sukū
rė girdimos ir tariamos kalbos 
pakaitalą, buvo įsitikinta, kad jie 
yra normalūs, nes jiems tapo pri
einama tradicija, juos padaranti 
žmogiškom būtybėm.

Tuo būdu pagrindinis žmo
gaus egzistencijos faktas, jį išski
riąs iš visų gyvulių, remiasi tuo, 
kad santykis tarp asmens ir ben
druomenės negali būti tobulai 
sudarytas. Dėl to žmogus turi is
toriją. Savo kūriniais ir tvarkin
gu darbu bendruomenėje jis su
kuria tai, kas priešingai biologi
niam paveldėjimui, yra trapu, 
lengvai sunaikinama — kaip pa
veikslas. Taip sudaryta bendruo
menė, nepaisant kokia bebūtų 
Jos forma, žmogui visad esti ne
pakankama. Todėl žmogus lieka 
nepatenkintas ir turi vis žengti 
pirmyn. Tai ypač ryšku ten, 
kur įsikiša moderni technika. 
Kai žmogus savo išradingo pro
to dėka apvaldo gamtą ir mėgi
na ją perkeisti, pastebi, kad sa
vo sukurtame aplinkos judėjime 
negali rasti pastovios formos.

Tas judėjimas, kurį jis įsisavi
na su naujųjų laikų aistra, no
rėdamas surasti kas geriausia, pa
didinti savo galią ir išplėsti sa
vo pasaulį į beveik neaprėpiamą 
lygį, sudaro jam, tuo pačiu me
tu savotišką nuotykį. Tada jis su
kyla ir Jaučia polinkį į tai, kas 
pastovu. Pastovumas buvo išras
tas ir išmėgintas didelėse veiks
mingose formose istorijos bėgyje, 
prieš technikinės eros pradžią. 
Kinų pasaulyje žmogus žinojo 
formuojąs visumą amžinojo daik
tų tvarkoje, ir bet koks pakeiti
mas buvo laikino pobūdžio. Ki-

numa-

pačią 
švieso-

Karl Jaspers

nančiai dirbti, su entuziazmu 
griebiasi technikos, nes mato sa
vo išsivadavimą mechaniniame 
kolektyve, kuriame skęsta ir ilgi
si esminės bendruomenės.

Viską labai suprastinus, mato
me žmogų, priklausantį dviem a- 
šigaliam: asmens ir kolektyvo, o 
jo ribose — esminei bendruome
nei ir planuojančiai bei techni
nei visuomenei.

Abiejų ašigalių judėjimo kryp
tis, atrodo, tlūdien teturi tą vie
ną polinkį, kuris visko atsižada 
vienintelio techninio aparato 
naudai. Tai, kas sudaro moder
nios technikos būdingą bruožą, 
palyginus su visom ankstybes- 
nėm technikom, negali būti pra
bėgom apibūdinta. Užtenka pa- 

į sakyti, kad įvyko kažkas istoriš
ko, absoliučiai naujo, tariant, 
kas tapo tikrove prieš du šimtus 
metų, iš pradžių lėtai, po šimt
mečio — greitai, ir neįsivaizduo
jamu greičiu per pastaruosius aš
tuoniasdešimt metų. Šioje tikro
vėje glūdi abiejų ašigalių lūžis: 
asmens ir bendruomenės, bend
ruomenės ir visuomenės.

Viso to išdava ta, kad arba 
teigiame mūsų visagalybę, žiū
rėdami iš išorinio įsivaizduoja- 
momojo taško, arba būdami 
viduje, matome mūsų pačių 
bejėgiškumą. Visa tai, kas ima
ma kaip žinojimas, reliatyvia 
prasme — technikos ir darbo, ku- 
kie praryja visą kas anksčiau bu
vo valstybė, šeima ir politinė 
laisvė ir netgi ašmuo — paskui 
pasitarnauja pateisinti nusivili- 
mui, paraližuoti asmeninei 
ciatyvai ir atsisakyti kovos,
laukiant to, kas, atrodo, yra ne
išvengiama.
Kad galėtume išsigelbėti, mum 

siūlomi modernūs mitai, į padan 
gfes kelią šidubingumą, kad jie 
mūris atrodytų patrauklūs.

Matome naują žmogų, nuas
menintą, persisunkusį techniško 
egzistavimo idėja. Šis žmogus sa
ve laiko tipu, o ne individu, pa
klusnia būtybe, nes neturi nė 
mažiausio potroškio privačiam 
gyvenimui; save vaizduoja dide
liu ir pranašesniu už visa kas 
asmeniška, nes tai didina jo įsi
tikinimą, kad jis gali būti pa
keistas bet kuo kitu. Jis bijo vie
natvės,- gyvena su atdarom du
rim, neturi savo paties erdvės, 
visad yra pasiruošęs paslaugom, 
visad veiklus ir tipo dominuoja
mas; kai palieka vienas, kaio sa
ve pražuvusiu, tačiau nesunaiki- 
hamds, nes ateiną kiti užimti jo 
vietą, seka be pertraukos. Jiems 
asmenybė yra pasenusi ir juo- 

■ kinga sąvoka. Buvimas tipu duo
da jėgą, pasitenkinimą ir tobu
lumo įsitikinimą.

Yra kitų modernių mitų, ma
tančių savo paties egzistavimo 
atsisakyme didelį dorovinį daly
ką. Toks yra istorijos pažangios 
raidos ir nepermaldaujamo rei
kalo jai be jokių sąlygų aukoti 
savo gyvenimo laimę, nes tai vie
nintelis prasmingas dalykas. As
muo neturi vertės, jeigu jis ne-

ciologiniai neaptariamų, kurie 
patys save išsirenka. Pavyzdžiui, 
kiekvienas gali rimtai žiūrėti į 
vedybas ir į šeimą, rasti joje iš
tikimybę, atsakomybę, tradicijos 
užtikrintą laimę, nepaisant sta- 
tiskikos rodomo šeimos nuopo
lio bei jos sunykimo.

Politiniuose rinkimuose dau
guma nelaikytina Dievo balsu, 
o išsakymu techniškos funkcijos, 
siekiant pareikšti tuometinę vi
suomenės valią, kuri vėliau gali 
pasikeisti. Demokratijai būdin
gas dalykas — 
mažuma. Neretai 
darni mažumoje, 
žmonija išsilaiko,

ini-
be-

jauš- 
pras-

taip, 
tech-

tiksliai pakattojamas, atmintyje 
nelaiko praeities, pilnutiriiškai 
planuojamas,; nematomas ir 
padaromas. Jis neturi ateitiees, 
neskaitant kiekinių daugėjimo, 
neskaitant mašinos tobulu
mo, pakeitimo to, kas neprieina
ma žmoguje ir medžiagoje, ir kas 
ne tik svetima bet kokiam 
mbi, bet taip) pat ir neturi 
mės.

Ši priešginybė reiškiasi 
lyg esminė bendruomenė ir
ninė visuomenė vieną kitą išskir
tų. Tačiau reikalas eina apie po- 
lidrizaciją, kuri savo visumoje 
žmogui įgimta. Kai viena dalis 
viršija kitą, tai taip pat reiškia 
pastarosios ydingumą. Tai, kas 
tėra tik esminga, pasirodo ne
pakankama laikyti universaline 
tiesa ir išgyvenama kaip bejėgiš
kumas gamtos akivaizdoje. Tai, 
kas yra suplanuota, sudarė mil
žinišką jėgą, tačiau linksta su
naikinti žmogų, kuriam ši jėga 
tūrėtų prasmę. Ten, kur esminės 
bendruomenės žmogus jaučiasi 
pražuvęs gamtos akivaizdoje, pa
tekęs į skurdą ir verčiamas ali

tarnauja istorijai, o priešinimasis - 
jos milžiniškai eigai, reiškia su
naikinimą, lyg kad reikalas eitų 
apie ligonį. Šis istorijos žengimas 
gali būti laikomas darbo ūkiniu 
procesu, besiekiant tobulos tvar
kos, kuri pastoviai laikos, ar kaip 
rasinis procesas, besistengiąs su
kurti gryną, sveiką ir tobulą ra
sę, ar tautos gyvenimas, kurios 
labas yra absoliuti norma pada
ryti ją vienintele išrinktąja tau
ta, kuriai paklūsta visos kitos ir 
kurioms ji viešpatauja.

Čia žmogui reikia ryžtis. Tie 
mitai yra suklastoti, nes jie netu
ri transcendentinės tikrovės; tai 
apgaulingos ugnys kely, vedan
čiame į žmogaus laikinį ar am
žiną sunaikinimą. Šie mitai sle
pia tikrovę ir sukuria pereina
mąsias tikrovės, tariamai galin
gas, tačiau kurios ištirpsta tota
linių valstybių formų nebūtyje. 
Tie mitai apgaulirigi, nes sukliu
do tai, kas yra svarbu žmogaus 
realizavimuisi: ryškią mintį, pa
grįstą analize ir atsakingą žen
gimą ateitin. Žmonės, tuos mi
tus priimą, mus gąsdina. Tikru
moje, jie nežiūri į mus, vien tik 
įbeda į mus savo žvilgsnį ar sa
vo tuščias akis. Yra kažkas, kas 
kalba per juos, tačiau jie patys 
nekalba. Tai yra akivaizdumo 
išprievartavimas ar rutinos šyp- 
snis. Mes pasiduodame terorui 
ar sutinkame su tuo, ką visi da
ro ir apsimeta tikį. Vieni tuoj 
pajunta, jeigu patiki tais mitais, 
einą blogio keliu, kiti entuzias
tiškai juos priima, lyg kad jie 
būtų jų gyvenimo prasmė. As
muo turi apsispręsti, ar jis atsi- ■ 
duoda, ar nori būti pačiu savim. 
Čia pirmiausia reikalas eina apie 
dvasinę kovą dėl egzistavimo, o 
paskui pradedama griežta kova. 
Tų mitų sekėjai iš anksto pasi
ryžę griebtis smurto.

Vienoje pusėje yra pasaulis, si- 
stemaingai įsiurbiąs asmenį į 
kolektyvą: tai mitas, besireiškiąs 
pseudomokslo paavidalu. Kitoje 
pusėje yra pasaulis, kurio eiga 
neįžvelgiama ir todėl nepriimti
na kaip universalinis planas. Iš 
esmės, šis pasaulis palieka asme
niui laisvę savaimingai vystytis 
ir priklausyti nuo iniciatyvos as
menų, tų išskirtinųjų, inteligen
tiškų, garbingų ir atsakingų vy
rų, turinčių tą progą, ties poli
tinė laisvė turi reikštis kaip na
tūralinė būklė visiems.

Nors daugumos laikysena gali 
turėti lemiamos įtakos įvykiams, 
sprendimas visad pareiria nuo 
mažumos. Negalima įžvelgti, ką 
sugebės padaryti asmuo, laikąs 
valdžios vairą rankose. Karas ar 
taika, įvykių eiga priklauso nuo 
jo sprendimo, jeigu jis sugebės 
suprasti masių valią, tariant, kad 
joms pasakys, ką jos turi daryti, 
ir jos jį supras.

Ir lygiai taip, kaip nutinka su 
dideliais dalykais, panašiai esti 
ir su mažais. Senais laikais ši 
mažuma buvo rinktinė grupė so
cialinės padėties atžvilgiu, nū
dien ji yra atranka asmenų, so-1 wPSuK'’X»X nuT-m’i

skaitymasis su 
geriausieji ran- 
Visais laikais 
nes aukštų sa

vybių mažuma tarnauja pavyz
džiu kitiems. Sąžiningi asmens 
teisingai elgiasi ir daro įtaką, juo 
didesnę, juo mažiau stengiasi. 
Tik iš asmens, ar tai viešam gy
venime, ar privatume, gali iškil
ti nauja tikros bendruomenės 
struktūra, kurią nors dieną ga
linti ' įkvėpti naują dvasią tech
nikos pasauliui.

Netiesa, kad jau nebėra as
menybių. Netiesa, kad jos neiš
vengiamai turės dingti baisių iš
orinių sąlygų veikiamos. Yra į- 
rodyta, kad totaliniam pasauly 
yra asmenybių, sugebančių apsi
saugoti nuo spaudimo ir netikin
čių apgaulingais dievais. Iš as
mens reikalaujama nepraprastų 
pastangų, tačiau tik didžiausioje 
vienatvėje dar tegyvena žmogus, 
nešiojąs savyje ateitį, ir kuris nū
dien jaučia, kaip nepriklausoma 
būtybė, tiesos amžinumą.

Visos žmogaus problemos ap
temdytos sunaikinimo grėsmės, 
nes dabar yra pasaulio pabaiga, 
kurios Kristus ir pirmieji krikš-
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ir šeštad. tik susitarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 VVest 59th Street
Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 4-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad. 
uždaryta.

šlapumo takų chirurgija 
695-0583 — Eigin 
No. Liberty Street

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

Rezid.: 3241 West 66th Place 
TeL: REpnbllc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 ik! 8; 
čladieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

tie

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Vest 63rd Street
Kampas 63-čios Ir Callfornla 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vale, 
šeštad. 2—4 vai.

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

Rezid. tel. VAlbrook 5-3048
Rezid. Telef. 239-4683

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

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimu;
1 J*.__ TLTTT Q OODO

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6.7800; Narni) 925-7697 

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Kedzie
Vai., pirmad., antrad., 
penktad. 8 v. r. Iki 9 
Šeštad. 8 v. r. Iki 3 v

Avenue
ketvirtad. ii

V. v. Treč. ir 
popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th
(Tel. 737-2290 ofiso ir
Priima ligonius tiktai

(By appt.).

Street 
rezkloncijoe* 
susitarus —

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATŲ 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 gV. 71st Street 

Vai.: aiitrad nuo 2—5 popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 8SB-1071 

Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

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

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 11 vai. 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. rak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p 
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296 «
Valandos: 2—8 v. v,, penktad 10—12 
v. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta 
_______Rezid. tel. WA 5-3099______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Oflao vai.: Pirm., antr., Treč. lt 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu

Tel. oflao ir buto OLympic 1-4159

■ ■ niVlhkilVV
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W, 15th Street Cicero
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadieniui, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
VaL: 2—4 p. p. Ir 6—8 v. vak. 

Trečiad. ir šeštad. uždarvts
DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MED.CAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad.. antrad.. ketvlrt. tr penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakarą Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto Iki 3 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-lias 
Rez. tel. 239-2919

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Atbany Avenae
Vai.: pirm., ant r d., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimu.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

t Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. *’• šeštad. pagal susitarimą
Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6.4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai.,
antrad. Ir penkt. 1—4 vai.

Prllmtn«ja tik susitarus

Ofiso tel. 767-2141. Narni) 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad., 1-4 
ir 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakare.

šeštadieniais 11-1 Vai. popiet



CARLOS BOUSONO

KANČIOS ANALIZĖ

Žiaurusis yra gyvenimo tyrinėtojas, 
kantrus restauruotojas, objektyvus laikrodininkas, 

žinovas, 
norįs pažinti buitį, 
gyvenimo paslaptį, kuri kančioje pati save tiria.

Išminties mylėtojas yra pasiruošęs 
savo subtiliam veiksmui.
Ir analizės medžiaga palieka 
jo malonėje: žmogus kenčia.

Balsu yra žinoti tiesa ir niekingas radinys 
sunaikina tą, kuris jį įgyja.
nes niekas kitame nesugebėjo nei kada nors galės 

iki dugno pažinti, 
jos apčiuopiamoje tiesoje, nenumirdamas, 
patį atskleistąjį gyvenimą.

Tačiau labai tikra, 
kad kančia išsako 
Žmogų, nors jį ir pražudo, 
nes už skausmingos patirties 
yra kitas žmogus, tas, kuris gimsta, 
save ir pasaulį pažinęs.

Be abejo, ne visad gali 
kančios nukamuotas žmogus 
atlaikyti visą savo išminties svorį. 
Kai kurie niekad nebesugrįžta 
į gyvenimą, nes sunku egzistuoti 
patyrus gėdą taip save pažinti.

Kiti gyvena, tačiau palūžus 
ju vertumui, negarbėje, 
kuria kiekvienas skausmas yra, 
niekingai gyvena su grimasa 
mostuose ir įpročiuose.

Yra tokią, kurie visiškai kitaip 
priima skausmą, 
tą sutelktą mintį, kuria kiekviena kančia yra. 
Po pasibaisėtino apmąstymo, žmogus 
gali girdėti, apčiuopti ir matyti, 
save pažinti ir būti tarp žmonių.

ir štai kaip žiaurusis apsirinka 
savo filosofiniam triūse, nes tik kas kenčia, 
jeigu kartais to nusipelno, 
įsitikina, kad žiaurusis veltui stengėsi.

Patiria kenčiantysis, o ne kankintojas, 
šis nepergyvena savo žinojimo, 
ir nors taip pat dažnai ir kitas 
neišgali pakelti šito baisaus 
patyrimo, kitais atvejais 
sugeba, nustebęs, išgirsti 
tyriausią koncertą, 
negalimos girdėti šviesos nemarią melodiją 
ten, pačiam žmogiškos niekybės viduryje.

Simbolis (detalė)Vytautas Ignas

GIESMĖ PELENUOSE

Dar kartą. Vilnys, įvykiai, 
niekingas užsispyrimas, kuris perskrodžia 
granitinę tikrovę, nejudančią 
uolą, kur laikai sukaliojasi 
kaip kad nelemties 
erelis.

Kas minutę pasaulis yra kitoks, 
kitokia mirtis, 
kitokia panieka, kasdieninė entuziazmo apraiška, 
kraštutinis jausmas.

Prarandame žemę, 
tvirtą sąlytį, šešėlių prieglobą. Duok man 
ranką, mane pakelk, gal 
pasieksiu puikųjį 
čiukurą be pelenų, iškilią 
uolą, aukštą, švytintį 
sostą, duris, kurios nesivarsto, 
neatsidaro ir neužsidaro, giliausius 
pamatus vandens, troškulio, skaidriųjų orų, 
niekingo molio, kur įnirtis sudega 
kaip žarijos. O pagunda būti 
iškiliausioje tiesioje, 
spinduliuojančioje erdvėje, garbstymo plastėjime, 
nusidriekiančiam toliau 
už niūrią pagarbą. O svilinantis 
šventas idealume, kuris nedegi ir neliepsnoji 

apakinančioje nematomybėje, neįtikėtinoje 
pasaulio jėgoje! O okeaniško įkarščio 
ledėsi, kur nuovargis 
galt žėrėti ir skundas 
apdeganti ir būti kitas, ir žmogus norėti ir 

pasisotinti 
nuolatiniu maistu!

O nusiminime 
dėl nežinoj.mo, badavimo ir išsekimo, 
žmogaus centre!

lu, mano drauge, 
nuliūdęs, kad taip įvyksta, 
tu, kur .s, kaip kad aš pats, trokšti nežinia ko 
ir turi tai, ko gal nežinai, 
paduok ranką neviltyje, 
duok ranką netikėjime ir vėjuje, 
duok ranką pragaištingoje raudoje, niūrioje 

giesmėje! 
Duok ranką, kad tikėtum, nes tu nežinai, 
duok ranką, kad gyventum, nes esi šešėlis ir pelenai, 
duok ranką kilti į aukštį, į vertikalų uostą,

į statų kalną!
Pagelbėk kopti, nes yra negalimas atvykimas, 

susitikimas, 
pagelbėk kilti, nes griūni, nes, gal, 
negalimybėje visa yra galima, 
nes, gal, trūksta labai nedaug užgesinti troškuliui, 
labai nedaug apvainikuoti prarajai, 
pašlaitei į griaustinį, 
abejonės vertikalinei sienai, 
baimės pylimui.

O, duok man 
ranką, nes trūksta labai nedaug 
panirti džiaugsme, 
labai nedaug absoliučiam juokui ir poilsiui, 
labai nedaug amžinai draugystei.

Duok man ranką,
tu, kuris kaip ir aš pats, trokšti nežinia ko 
ir turi, ko gal nežinai, 
duok ranką pasiekti milžinišką gėlę, 
kuri sukaliojasi laimėje, 
duok ranką siekti kvapios laimės, kuri svaigina, 
duok ranką ir neleisk man suklupti, 
kaip kad tu pats, 
kaip kad aš pats, 
baisioje šešėlių tuštumoje.

PELENUOSE GLŪDI STEBUKLAS

Pelenuose glūdi stebuklas, 
Ten alsuoja pasaulis.

Pelenuose yra prabudimas ir girdėjimas, ir 
žaibavimas, ir nustebintas turėjimas, ir pakilimas. 

Pelenuose yra diena ir šviečia būsimoji saulė. 
Pelenuose glūdi baimė. 
Visa sugrįžta į pradžią.

Pelenuose yra žmonės. 
Yra meilė, yra nelemtis.
Pelenuose yra naktis ir tarškėjimas naktyje, 
ir yra dvelkimas tarp šešėlių, ir yra atodūsiai. 
Pelenuose yra ašaros.

Kodėl pelenuose negirdime 
alsavimo šio pasaulio, kuris alsuoja 
sugedusį orą, 
nealsuojamos jėgos, kuri turi iškilti? Tylėkite.

Pelenuose yra vėjas, bet jis negirdimas. 
Ir saulėje plasnoja balandis.

SIELOS CENTRE

Ten, pačiam būtybės 
centre, ten, nepasiekiamam 
branduolyje, 
kur tolydžio šventai maitinasi 
būties pareiga, 
todėl kad ta p, todėl kad taip lemta, 
ir tai. yra ženklas ir atspindys 
kitokio, daug gilesnio gyvenimo.

Ten, kur esti, 
ne skausmas, o gyvybė, 
ir ne bet kieno, o tavoji, 1 
aukštas, beribis gyvenimas, 
amžinas, nes amžinybė 
slepiasi tokiam siauram ratile, 
ir tavyje miršta ir budi, 
ir tavyje gyvena ir slepiasi, 
ligi tu esi.

Ten, kur niekas 
nedainuoja, kur niekas nečiulba, 
kur tyla ir giesmė, ir švilpesys, 
ir sulaikyta lakštutė, ir urna ryto, 
kuris nepraeina, nejuda, krištolinis, 
uždarytas.

Ten, kur nedejuoji, 
nei besikankindamas neišsiduodi, 
kur, ramus, tu įsipareigoji, 
ir skausmas palieka 
už gyvenimo litaurų, 
kur gyveni ir esi, 
akimirkos nemirtingasis, 
buities griaustinis, savęs pačio aušra, 
savęs pačio pradžia, ten 
atsiliepi.

Ten, (
kur tvirtėja stebuklas, 
tyriausias išganymas.

, Vertė P. Gaučys

Carlos Bousono (skaityk Karlos Bousonjo) is
panų poetas. Baigęs romanų kalbotyros mokslus, 
dabar profesoriauja Madrido universitete. Su ispa
nų literatūros paskaitomis apvažinėjo Meksiką ir 
JAV-«

Ligi šiolei Carlos Bousono išleido tris poezijos 
rinkinius, iš kurių pastarasis Oda en la ceniza, 
1967, per nepilną pusmetį susilaukė dviejų leidimų 
ir laimėjo 1967 m. geriausios ispanų knygos premi
ją. Kaip literatūros mokslininkas C. B. ypatingai 
pasižymėjo savo veikalu "Poetinės išraiškos teori
ja", kuris irgi susilaukė kelių leidimų ir suspėjo pa
veikti jauniausią ispanų poeziją. Ispanų poeto ir 
kritiko J. L. Cano nuomone, pastaroji C. B. poezi
jos knyga pasižymi giliu turiniu bei išraiška ir šiuo 
ispanų poezijai kritišku metu yra nepaprastai ver
tinga, nes idėjiškai stipri ir giliai įžvelgia į daiktų 
ir pasaulio prigimtį. P. G.

Nauji 
leidiniai
• AIDAI, 1969 m. vasario 

mėn. Nr. 2. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas 
Girnius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122; administruoja T. 
Benvenutas Ramanauskas, OFM 
680 Bushwick Avė., Brooklyn, N.

I Y. 11221; žurnalą leidžia lietu- 
I viai pranciškonai, metinė pre
numerata 7 dol.

Tautybės problemomis nauja
me žurnalo sąsiuvinyje duodami 
du straipsniai: Romualdas Kriau
čiūnas rašo apie tautybę bevei
dėje minioje, o Antanas Mustei
kis apie tautinės atsparos pavida
lus. Abu straipsniai gražiai vie
nas kitą papildo, nors ir būda
mi gana skirtingo braižo. Kriau
čiūnas visu moksliniu rimtumu 
dėsto savo ir kitų žymių auto
ritetų nuomones, gi Antanas 
Musteikis temą pristato su raši
nį gyvinančiu lengvos ironijos 
šypsniu. Štai kaip jis vaizduoja 
čionykštį lietuvį — nusivylusį re
alistą.

“Šitokio tipo žmonių apstu lie
tuviuose. Darbštus, sąžiningas
— tradicinių priemonių asmuo 
nepralobs, nesukraus turtų, nors 
prasikurs ir niekad elgeta ne
taps. Ir lietuvybės jis nepraras, 
tačiau ir jo įnašas laisvinimo dar 
buose vargiai bus pastebimas. Vy
resniosios kartos draugėje jis ne
vengs progų paūžti, atšvęs ir var
dadienį, ir gimtadienį ir kitokių 
vaišių progų (tradicinė priemo
nė) susiras. Tada pagyvens jis
— kaip priežodiniai senovės lie
tuviai: kas galėjo — ėjo, gėrė, 
kas negalėjo — ropojo ir gulė
jo. Tūlas jo bendras gali būti dar 
jautresnis. Baigęs darbo valan
das, iš nostalgijos užsidės į au
tomatinį patefoną arti tuzino lie-

(Nukelta į 6 psl.)

Pastabos apie Vydūno teatrą
RIMVYDAS ŠILBAJORIS

Vydūno teatras, kaip, gal būt, ir visas jo 
dvasinis palikimas, yra mums tartum visų 
gerbiama, bet nepažįstama šventovė.*) Retai 
kas beptaveria jos duris vidun pasižiūrėti ir 
beveik jau niekas nebeateina prie Vydūno 
amžinosios ugnies aukuro. O tuščia švento
vė yra tragiškas reginys. Vydūnas labai leng
vai mokėjo gyventi neaukštinamas ir negar- 
binamas (nors mes jį gerbėm ir aukštinom), 
bet jis nenorėjo būti svetimas. Užtat pritik
tų susipažinti iš naujo su dalimi jo palikimo, 
pakalbėti apie Vydūno teatrą, ne iški
liai ir abstrakčiai, bet paprastai ir konkre
čiai, atkreipiant dėmesį į jo išvystytas meni
nės išraiškos priemones, į formos ir turinio, 
taigi, žodžio, minties ir jausmo santykiavimą 
Vydūno dramose.

Mes paliksim nuošaly Vydūno filosofinės 
sistemos analizę, nes literatūros kritiko žvilgs
nis yra tam nepakankamai gilus. Susipainio
ję sąvokose ir idėjose, mes tik pristatytumėm 
jums miglotą, tolimą ir svetimą Vydūną. Iš 
kitos pusės, nesiimsim ir jo veikalų vertės ap
spręsti, nes prieš nutariant, ar jis buvo dide
lis, ar tik vidutiniškas rašytojas, reikia visų 
pirma jį geriau pažinti. Taigi, tuo tarpu mū
sų uždavinys bus tiktai žengti mažą žingsnį 
arčiau prie Vydūno, tik atnešti mažą indė
lį i jo literatūrinio talento nagrinėjimą.

Pasistengsime pirmiausia aprašyti Vydū
no sceną. Ji savita tuo, kad daiktai ir žmo
nės, kuriuos matome uždangai pakilus, nesu
daro patys per save veikalo tikrovės, bet yra 
tartum palyginimai, sakyčiau, metaforos, sa
vim; išreiškiančios kažkur už scenos, dvasi
nėj ir mistinėj plotmėj vykstančią tikrąją dra
mą. ši “antroji” drama visuose Vydūno vei
kaluose yra iš esmės ta pati, ir užtat kon
kretūs scenoje stovintys daiktai irgi yra, tie
siogine arba perkeltine prasme, iš esmės tie 
patys, nežiūrint to, kad vienam veikale gali 
būti vaizduojama žila senovė, kitame pirmas 
pasaulinis karas, o trečiame — neapibrėžta
me laike bevardės jūros krantas.

Beveik visuose veikaluose scenoje ryškiai 
dega ugnis. Drama, kuri taip ir vadinasi Am-

* Paskaita, skaityta Vydūno kūrybos popie
tėje, surengtoje Mažosios Lietuvos Tarybos ir 
Akademinio skautų sąjūdžio, vasario 2 dieną 
Chicagoje.

žiną ugnis, prasideda mistišku reginiu (arba, 
Vydūno terminu išsireiškiant, “regėsiu”), di
delis ugnies kamuolys, apsuptas liepsnų ne
šėjų procesijos, kurie ta ugnimi dalinasi, kaip 
am'na gyvybe, giedodami jai džiaugsmo 
himną:

Oi, džiaugmas! Gyvybės nėr galo nei
krašto matyti!

Nauja vis iš naujo! Atspind iš visų ji
gražiai! 

Tu aš ir aš tu, ir toliau taip be galo vėl tu! 
Visi tik vienoj mes gyvenam, vienos jos

gimdyti.

Vėliau ta ugnis persikelia iš mistiško “re
gėsiu” i senovės Lietuvą, šventojon Romu- 
von. ir dega ten ant aukuro. Neregimam 
pavidale ji dega žmonių sielose, arba kaip 
simbolis skaistaus gyvybės principo arba kaip 
deginantis gašlumas — vien tik kūniškos gy
vybės principas. Ugnies metafora įgyja vėl 
kitą prasmę, kada sugriautoj Romuvoj žyniai 
ir vaidilutės giedodami susidegina ant laužų. 
Ta pasiaukojimo ir dvasinės pergalės ugnis 
dega ir dramoj Pasaulio gaisras, kur lietuvai
tė, vardu Magė, likusi saugoti namų pirmo
jo pasaulinio karo metu, sudega su visais 
tais namais, pasiryžusi jų niekados neapleisti. 
Čia irgi, kaip Amžinoj ugny, ugnies metafo
ros reikšmė yra dvejopa: ugnies esmė, Magės 
giliai suprasta, yra kilni amžino aukojimosi 
ir amžinos įyvybės liepsna, o nesuprasta, iš
duota, tampa žmogžudišku pasaulio gaisru.

Glaudžiam tiesioginiam ir metaforiškam 
santykyje su ugnim scenoje matome ir au
kurą. Tai gali būti tiesiogine prasme auku
ras Romuvoj — visa dramatinė Amžinos ug
nies įtampa kyla iš naujojo tikėjimo pastan
gų tą aukurą panaikinti. Perkelta prasme au
kuras yra gimtieji namai — šventa aukos 
vieta. Magės žuvimas tuo būdu pasidaro to
lygus senovės lietuvių religinės apeigos pakar
tojimui. panašia prasme, kaip ir mišiose pa
kylėjimas kartoja Kristaus auką. Aukuro pras
mę irgi galima išduoti, iškreipti. Prabočių 
šešėliuose vietoj aukuro stovi akmeninis obe
liskas — paminklas žmogaus racionalizmo 
garbei, kuris tačiau vėliau sugriūva, ir iš jo 
vidaus žėri tikroji ugnis. Dar kitokį aukurą 
matome Jūrų varpuose. Ten scenos centre sto
vi ant akmens, prie stulpo pririšta, mergai

tė Vide, kuri savy slepia amžinos tiesos ug
nį, ir užtat, taip, Rakant,, prilygsta degančiai 
aukuro liepsnai.

Ugnies priešingybė yra, žinoma, vanduo, 
bet kadangi amžinajam būties rate priešin

Vydūnas pokario metais Vokietijoje

gybės susiliečia, jos gali Ir transformuotis vie
na į kitą — tuo būdu Jūrų varpuose amži
nos gyvybės principą atstovauja ne ugnis, o 
jūra. Taigi, pagrindiniai Vydūno scenos fi
ziniai reiškiniai — metaforos nuolatos kaita

liojasi ir vis tiek pasilieka tie patys, subti
liam savo santykiavime išreikšdami žmogaus 
sielos veižimąsi tiesos kryptim. Tas tiesos ieš
kojimas užtat pas Vydūną regimai scenoje 
praeina per kelis, vis giliau glūdinčius, daik
tų — metaforų sluoksnius. Ugnis, jau kaipo 
tokia, simbolizuoja tiesą, bet jos ta simboli
nė prasmė gali būti užčiuopta tiesiogiai: 
ugnis ant aukuro, arba perkelta prasme: ma
tome degantį namą ir patys daromės išva
da, kad tai savotiškas aukuras, taigi, jau an
trinis los pačios tiesos simbolis. Paskui ugnies 
jau ir nebematome, o matome tiesos žinoji
mu degančią moterį. Toji moteris — Vide, 
kaipo auka, prilygsta savo name žūstančiai 
Magei, o jinai savo ruožtu atitinka liepsnų 
apgaubtas vaidilutes; visas šitas aukojimasis 
įgyja religinės apeigos išraišką. Užtat ir ma
tome pas Vydūną vieną pagrindinę temą, vie
ną mintį, nuolatos vis kintančiais, bet kartu 
ir tais pačiais pavidalais išsipildančią jo dra
mose.

Jūių varpų Vide, kaipo žmogus-metafora, 
savimi išreiškianti amžinąją tiesos liepsną, 
užima lyg ir tarpinę kategoriją tarp gyvo as
mens ir simboliško objekto, ypač kada ji sto
vi nejudamai pririšta scenos vidury, kaip koks 
kalbantis ir kenčiantis daiktas. Tame pačia
me veikale yra ir dvi jūros dvasios — gam
tos jėgų personifikacijos, Bangpūtys ir Puto- 
gimė, kurios irgi veiksmo eigoj, viena kitą 
apkerėjusios, pavirsta objektais — dviem uo
lom, nebyliai stovinčiom abipus Vidės. Šitie 
du personažai susideda, arba, tiksliau pasa
kius, pereina per tris būties dimensijas: gry
nai dvasinę, kaipo mistiškos jūros esmės du 
vardai, žmoniškąją, kada jie žmonių pavidale 
kalba ir veikia, ir galų gale daiktiškąją, kai 
tūno kaip du didžiuliai akmenys. Kitų Vid- 
dūno dramų veikėjai irgi daugiau ar mažiau 
egzistuoja kažkur pusiaukelėj tarp daikto, idė
jos ir žmogaus. Iš to išplaukia, kad aktorius 
Vydūno scenoj yra verčiamas ne tiek vaidin
ti, kiek reprezentuoti, ne tiek imituoti gyve
nimą, kiek atlikti mistinę gyvenimo prasmės 
ieškojimo apeigą. Visų Vydūno dramų turi
nys užtat susideda ne tiek iš tikro veiksmo, 
asmeniškų aistrų konflikto, kiek iš tam tik
ro ceremonialo, su formaliai nustatyta eigos 
tvarka ir personažų išdėstymu.

Centre dažniausiai matome ugnį — auku
rą, arba jų simbolinius atitikmenis; ugniai 
tarnauja pagrindinis moteriškasis personažas 
— vaidilutė, tiesiogine ar perkeltine šio žo
džio prasme. Už jos, kaip ir atskiroj savo di
mensijoj, būna vyriškas personažas, sukilnin
tas iki idėjos laipsnio. Jūrų varpuose tą rolę 
atlieka Algis, Vydūno aprašomas kaip “didy-

(Nukelta j 4 psl.)



Pastabos apie Vydūno teatrą
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sis žmogus”, o Amžinoj ugny yra vyriausias 
krivė. Pas tuos suidėjintus žmones, prie jų 
altoriaus, ateina natūralių žmogiškų aistrų ir 
jausmų sukonkretinti vyriški personažai. Juo
se glūdi visa veiksmo įtampa ir drama, nes 
jie veržiasi prie amžinosios ugnies, siekdami 
jos per moterį-vaidilutę. Vieni iš jų ta mote
rį idealiai myli, kaip Taira Amžinoj ugny, 
kuris yra kilnus riteris, pagal Vydūno apibū
dinimą, “šiaurės Zigfridų tipo”. Jo mylėji
mas iš tiesų tampa tiesos mylėjimu, troški
mu per vaidilutę- Gražvyda susilieti su mis
tiška ugnim. Jo priešas, Kraurys, tamsi, gra
si figūra, nori Gražvydą (taigi ir viską, ką 
ji savimi simbolizuoja), pasigrobti, apvaldyti, 
užpildyti savąja geismo ugnim. Prabočių še
šėliuose Tautvydas eina tiesos linkme per į- 
vairius klystkelius, per ištisus amžius, nuolat 
siekdamas savo mylimosios Daivos, kuri šiuo 
atveju jau nebėra iš tiesų moteris, bet tik, kaip 
Vydūnas sako, “labai gražus moteriškas pa
vidalas”, suidealinta lietuvių tautos esmė. 
Pasaulio gaisre veikėjai yra, gal būt daugiau
siai konkretūs — jie simbolizuoja amžinąjį 
tiesos ieškojimą mums artimiausioj žmogiš
koj vietos ir laiko plotmėj. Tačiau Magė ten 
irgi pasilieka vaidilute, kurią reikia idealiai 
mylėti. Vien tik asmeniškai ją myli vokiečių 
majoras, ir toks jo mylėjimas jį patį galų ga
le priverčia, nors ir nenorint, Magę sunaikin
ti.

Scenos pakraščiuose Vydūnas išdėsto an
traeilius savo simbolius-personažus ir esybes, 
kurie irgi visose jo dramose būna iš esmės 
tie patys, nors ir kitaip vadinasi, kitaip atro
do. Tai, visų pirma, moterys-vaidilutės, lieps
nų nešėjos, tarnaujančios pagrindiniam mo
teriškam personažui. Pasaulio gaisre jos yra 
kaimo mergaitės, apie Magę susibūrusios: Ma
gė turi jas saugoti, kaip ir tėvų namus. Po 
to Vydūno dramose seka įvairių idėjų, įvai
rių žmonijos suklydimų atstovai: mokslinin
kai, latrai, kareiviai, poetai, elgetos, artojai, 
ir t.t. Jie supa pagrindinius veikėjus tiek fi
ziškai, tiek ir simboliškai. Už jų, jau ant 
antgamtiškos, grynai dvasines būties slenks
čio, pasirodo ir išnyksta, tampa žmonėmis ar 
daiktais įvairios dangaus ir žemės jėgos, ar 
tų jėgų metaforos-įsikūnijimai. Jie, kaip Bang- 
pūtys su Putogime, gali susilieti su jūra, su 
aplinkos rūku ir erdve, iš jų vėl išplaukti, 
tapti žmonėmis, akmeniu ar kuo kitu. Kai 
kuriose dramose yra miško dvasios, kurios tai 
ištirpsta girių tamsoj ir ošime, tai ir vėl ma
terializuojasi kaip forma ar balsas. Kitaip sa
kant, yra pas Vydūną įmanomas toks “pras
mingas” miško šlamėjimas, kuris tam tik
rais momentais virsta žmogišku žodžiu, o po 
to ir vėl grįžta į gamtos garso stovį. Pana
šų garsą sudaro ir jūros varpai — amžiny
bės balsas, kuriam išgirsti, anot Vydūno, 
“reik klausančios sielos,” kai tuo tarpu, žmo
giškam ribotume ir klaidose apkurtę, girdi
me tik bangų ūžimą. Čia mes paliečiam dar 
vieną esminį Vydūno kūrybos bruožą: daiktų 
transformacija iš vienos būties į kitą prik
lauso nuo žmogaus vidinės jėgos. Bejėgiai ir 
dvasioje aptemę, mes girdėsim ir matysim 
tik primityvią daiktinę tikrovę, o sąmonei 
šviesėjant, tikrovė pradeda keistis, įgyti nau
jus pavidalus ir reikšmes, kol mes galų ga
le pasiekiam viską aprėpiantį mistinį regėji
mą. Iš esmės tai galima palyginti su poeto 
vizija, kuris irgi poetiško vaizdo ir metaforų 
pagalba gali suteikti visiems daiktams naują 
buvimą ir prasmę. Šito regėjimo kryptim žmo
nija veržiasi jau nuo neatmenamų laikų, nuo 
pirmojo urviažmogio pastangų išskaityti ir 
apvaldyti gamtos paslaptį, suradus specialų 
žodį ir veiksmą, turintį magiškos jėgos. Tas 
pats troškimas yra įkūnytas ir visose pasa
kose, kur daiktai ir žmonės pereina per įvai
riausias transformacijas. Bet, Vydūno many
mu, tolimiausios kelionės per laiką ir erdvę, 
tiesos beieškant, yra faktinai tik kelionės į 
savo sielą, vidun ir gilyn į save.

įvairūs daiktų apsireiškimai ir pavidalai 
iš tiesų yra toje kelionėje į savo sielą tar
tum atskiri laikini apsistojimai, kurie tačiau 
gali tapti amžinais, jeigu mums pritruks troš
kimo ir jėgos toliau keliauti. Panašiai reikia 
suprasti ir dar vieną Vydūno sceninę prie
monę, būtent tam tikrą laikiną personažų 
sustingimą, kuriam nors tarpiniam dvasios 
stovyje. Ant scenos tą sustingimą vaizduoja, 
kaip jau matėm Jūrų varpuose, žmogaus pri
rišimas. Skaisčią dvasioje Vidę pririšo prie 
stulpo latrų geiduliai, ir dabar jinai nori ir 
negali eiti į žmones, skelbti jiems tiesą. Pa- 
tvs «ri žmonės, pro šalį eidami, Vidės nesu
pranta ir mano, kad tai ji pati paleistuvė, 
kad ji dabar prie gėdos stulpo stovi, o ne ant 
aukuro-altoriaus. Taip pat jau kalbėjome apie 
pavirtimą į akmenį — irgi sustingimas iš ku
rio neišsilaisvinęs, tiesos nepasieksi. Bet svar
biausia tokio laikino sustingimo išreiška yra 
miegojimas. Miega Jūrų varpuose Vidės myli
masis Argaudas, girdėjęs jūrų varpus, dabar 
nepajėgiantis apie juos žmonėms pasakyti. 
Miega Tautvydas Prabočių šešėliuose, kar
tu per amžius su visa Lietuva. Miega Rim
vydas dramoje Mūsų laimėjimas taip pat per

šimtmečius. Jo tas miegojimas net tęsiasi iš
tisai per dramos pagrindinio plano persimai- 
nymą iš konkrečios tikrovės į grynai simbo
linę. Jisai pabunda kitoje žemėje, kuri, tačiau, 
tebėra dar ir Lietuva, bet jau suideaįinta tie
sos laimėjimo apoteozėje.

Tas miegas, tartum sutirštintas žmogaus 
silpnumas, slegia tiesos ieškotojus, kaip sun
ki ranka, kankina juos neramiais sapnais. 
Kartais herojai sapnuoja, tartum košmarą, 
jiems bemiegant scenoje vykstančius veiks
mus, žmonijos klaidas, konfliktus, žlugimą, o 
kartais jų sapnas yra tiesos skaudžiai šau
kiantis balsas, plevenantis vizijoj kaip silps
tanti ir tolima liepsna. Per tą miegojimą daž
nai pas Vydūną pati laiko sąvoka nustoja ab
soliučios, tai yra, objektyvios vertės. Visi vei
kėjai pati fabula, atsiduria lyg ii užburtame 
rate, kuriame ne tai, kad šimtmečiai prabėg
tų kaip akimirka, bet daugiau mūsų įprastos 
praeities, dabarties ir ateities sąvokos susilie
ja į vieną kažkokį savitą buvimą, kuriame ' 
kiekvienas atskiras įvykis atsitinka, taip sa
kant, kartu ir vienąsyk ir visada. Tokia, spe
cifinėj Vydūno scenos tikrovėj, yra amžinybė.

Nežiūrint to, kad Vydūno teatre kiekvie
nas scenos objektas, kiekvienas veiksmas ar 
net žodis slepia savy dvejopą ar trejopą per
keltinę prasmę, pats Vydūnas prisibijojo, kad 
požiūris į jo dramą, kaip į komplikuotą sim
bolių sistemą, gali iškraipyti visą jos esmę. 
Tam tikra, labai specialia prasme, jis buvo 
linkęs laikyti save realistu. Autoriaus pasta
bose prie Amžinos ugnies jisai rašė: “Rodos 
ne vienas į ją žiūrės kaip į alegoriją ir į vai
dinamus asmenis kaip į simbolius. Bet nerei
kėtų tai daryti labai apsiaurintu žvilgsniu. 
Man visas pasaulis, visas gyvenimas išrodo 
simboliu didžiosios gyvybės, iš kurios jis ky
la. Pavieni žmonės, pavienės tautos, net am
žiai yra mano akyse %patingi didžiojo slėpi
nio reiškiniai. Dėl tos priežasties veikalas ir 
turi realią išvaizdą. Simbolizmas neturėtų bū
ti į jį dedamas”.

Taigi, visa Vydūno scenos realybė reiškia 
ka nors pačiu savo buvimu, o ne kokia nors 
perkelta prasme. Raktas į tokį specialų Vy
dūno realizmą slepiasi sąvokoje “reiškinys”. 
Skirtumas tarp reiškinio ir simbolio yra tai, 
kad simbolis neturi pats savo prasmės, kuri 
nepriklausytų nuo juo perduodamos idėjos, 
kai tuo tarpu reiškinys yra pats sau realy
bė ir turiniu ir forma. Paimkim pavyzdžiui 
vėliavą. Tai yra grynas simbolis, nes visa jos 
vertė glūdi vien tik jai ištikimų žmonių pro
tuose ir širdyje. Be žmonių jai suteikiamos 
prasmės vėliava būtų tik spalvotos medžia
gos gabalas. IŠ kitos pusės, žalias medžio la
pas yra tiesioginis to medžio gyvybės reiški
nys, savita tikrovė, nepriklausoma nuo to, ką 
žmonės apie jį galvoja. Todėl ii reikia mė
ginti suprasti, kad Vydūno aukurai, ugnys, 
sapnai, jūros varpų skambėjimas, ir t.t. yra ne 
“amžinojo slėpinio” simboliai, bet apraiškos, 
taigi pats tas slėpinys matomoj formoj. Pa
prastą ugnį galima užslopinti, bet tai, ko ji 
yra reiškinys, būtent, amžinosios ugnies, už
gesinti neįmanoma.

Susidaro pas Vydūną tartum dvi tikrovės 
plotmės. Vienoj iš jų ugnis yra ugnis ir dau
giau niekas — toji plotmė neturi jam jokios 
reikšmės pati per save. Antrojoj gi plotmėj 
ugnis yra amžinojo slėpinio forma, bangų ū- 
žimas yra jūros varpai, miško ošimas yra dva
sių šnekta. Aklieji ir apkurtėliai jaučia tik
tai pirmąją —- bereikšmę tikrovės plotmę. 
Kam prasiveria akys, tas gyvena amžinybę 
išreiškiančioj, sudvasintoj tikrovės plotmėj. 
Ir kaip tik šitą tikrovę Vydūnas scenoje sten
giasi atvaizduoti tiesioginiai ir realistiškai — 
kaip ji yra, kaip ji negali nebūti matančiam 
ir girdinčiam žmogui. Vydūnui pats buvimas 
yra prasmė, užtat dvasia, užtat Amžinojo Slė
pinio Įvairialypė forma.

Kadangi visų Vydūno veikalų pagrindinė 
idėja ir svarbiausios meninės išraiškos prie
monės yra sukauptos tik vienos, visuotinės bū
ties paslapties išreiškimui, tai, galutinėj ana
lizėj, kiekviena atskira pjesė kartoja visų ki
tų pjesių turinį, veikėjus ir temą. Tačiau tai 
dar nereiškia, kad nėra tarp Vydūno dramų 
jokių meniškai reikšmingų skirtumų. Vydū
nas labai rūpinosi savo dramoms duoti ryš
kų asmenišką profilį, kad kiekviena iš jų 
būtų savyje išbaigtas, atskiras vienetas. Dra
mų individualumas išreiškiamas per skirtin
gus struktūrinius principus. Kitaip sakant, 
nors kiekvienas jo veikalas yra to paties slė
pinio šventovė, pati tų šventovių architektū
ra jas viena nuo kitos aiškiai skiria.

Pažvelgę į Amžinos ugnies struktūrą, visų 
pirma matome grynai abstraktų mistišką re
ginį — apeigą ir giesmę liepsnų ryto garbei. 
Po to seka trys konkrečios dalys: “Namų ug
nelė”, kurioje susipažįstame su svarbiausiais 
veikliais; “Romuva”, kur veikėjų konfliktas 
pasiekia aukščiausio taško paskutinės Lietu
vos Romuvos gaisre, ir “Vaidilutė”, kur išsi
sprendžia konfliktas, būtent, Gražvyda žūva, 
bet išgelbsti amžinąją ugnį ateinančioms kar
toms. Drama baigiasi antru ritualu — “Lieps
nų vakaro giesme.”

(Bus daugiau)

72.000 dolerių laimikis. Italų žurnalistas Luigi Grosso stovi prie 
nienų krautuvėje pirkto paveikslo, už kurį jis sumokėjo 115 dolerių. 
Meno ekspertai dabar yra įsitikinę, kad paveikslas yra vienas iš anks
tesniųjų Van Gogho darbų ir jo vertė siekianti 72.000 dolerių.

se-

nuo Mackaus didžiojo Nedievo Citatų literatūrinis svoris, gera 
iki nuolankiai maldingo .Šlaito 
Credo.

pradžia ir paskatas kitiems.

Čia skaitytojas arba ir pats 
studijos autorius galėtų gal pa
priekaištauti, sakydamas, kad 
knyga ir nepretenduoja į litera
tūrinę studiją, nesgi antrinėje lei
dinio antraštėje aiškiai įvardin
ta, jog tai yra tik “Egzilio pa
saulėjautos eskizai”. Taip tai 
taip, bet jeigu egzilio pasaulė
jautai iliustruoti pasirinktoji me
džiaga yra grožinė literatūra, 
tai ir literatūrinių kriterijų ir 
pačios literatūros atrankos nega
lima visai nepaisyti. Tą ar kitą 
tezę teigiant ir ją paremiant gro
žinės literatūros citatomis, rei
kia, kad ir tos citatos liudytų iš
skirtinę savo literatūrinę vertę.

Bežemių ir generacijų 
klausimu

Literatūrinį kriterijų 
ignoruojant.

Kitas V. Kavolio studijos trū
kumas yra tas, kad autorius apie 
grožinę literatūrą rašo visai ig
noruodamas tai, kas rašytojo raš
tą ar žodį padaro tikra grožine 
literatūra. Mat, grožinei literatū
rai sociologinio-filosofinio žvilg
snio toli gražu nepakanka. Yra e- 
lementarus, bet vis dėlto mūsuose 
dažnai užmirštamas dalykas, kad 
grožinėje literatūroje pirmoj eilėj 
yra gal svarbiau ne kas parašyta, 
bet kaip parašyta. Jeigu išjung
tume tą “kaip”,kuo tada bet koks 
filosofijos ar sociologijos veikalas q ]<aj) literatūrinių kriterijų ne- 
skirtųsi nuo grožinės literatūros. j paisant, prastoku poezijos posmu 
O šito “kaip” nagrinėjimo, 
taip reikalingo kiekvienos litera
tūrinės studijos pilnumui, Kavo
lio šioje knygoje labai pasigen
dame.

(Atkelta iš 1 psl.)
Argi tai ne to paties laikmečio.

liūnu, Nagiu, .Šlaitu, Švabaite 
ir kitais, baigiant Bogutaite, M.m gi lai lie tu pdlicj laiNincviu, v v .

tų pačių dvasios klodų poetai. Jurg*ta - Saulaityte, D. Sadūnai-
Kavolio jaučiamas tezinis užsi
spyrimas pokario dešimtmečiuos 
rasti dvi jaunesnių rašytojų kar
tas, viena nuo kitos griežtai at
šokusias, pačių jų raštų pusla
pius sklaidant, skaitytojų neįtiki
na bent kiek didesniu tikslin
gumu. Greičiau skaitytojas aki
vaizdžiai jų visų kūryboje pama
to, kiek vyresnieji žemininkai y- 
ra įtakoję Kavolio norimus vadin
ti “nužemintuosius”, kiek pasta
rieji, žinoma, neprarasdami ir sa
vo individualybės, yra išaugę iš 
žemininkų — lankininkų pozici
jos, tiesiog jie patys šioje bendro
je pozicijoje visomis savo šakni
mis tebesą. Tad ar ne per daug 
dirbtinai ir paviršutiniškai 
čia norime greit kurti savo rašy
tojų kartas bei generacijas, kiek
vieną vis lyg iš kito pasaulio, kai 
tuo tarpu paprasčiau ir ne taip 
patosiškai žvelgiant, matome 
vieną, įdomiai niuansuotą, bet 
viso sukirpimo esmėje gana vie
ningai būdingą, jau išeivijoje 
brendusią mūsų literatūrą, kurios 
portretan neišskiriamai įbrėžti 
to paties likimo ištiktųjų daug 
kur labai panašūs mūsų rašyto
jų bruožai, pradedant Škėma, Ni-

Geriausia ir Vertingiausia 
DOVANA

SIŲSTI Į LIETUVĄ 

DOVANŲ 
PAŽYMĖJIMAI 
(U. S. Dollar Certificates)

PILNAI GARANTUOTA
Jūsų artimieji gali pasirink

ti, ką jie nori, kada nori ir 
gausiai. Tūkstančiai jau yra 
persiuntę dovanų pažymėji
mus savo giminėms per In 
tertrade Express Corp. ir gi
minės jiems parašė, kokie jie 
buvo laimingi ir patenkinti. 
Jei dar nesiuntėte dovanų pa
žymėjimų, užsakykite juos 
dabar. Per Vneshposyltorg 
Specialias Dolerių Krautuves 
jūsų giminės gali pasirinkti 
iš vairiausių, geriausios koky
bės amerikietiškų, vakarų-eu- 
ropietiškų ir vietinių ekspor
tui pagamintų prekių už daug 
žemesnes kainas nei bet kur. 
Todėl dovanų pažymėjimai 
yra geriausia ir vertingiausia 
dovana, ir jūsų giminės tai 
patvirtins. Už šį patarnavimą 
jums nieko nereiks primokė
ti, nes už savo darbą mes 
gauname komisą. Minimumas 
yra $50.00, bet virš tos sumos 
galite siųsti kiek norite. Pri
statymas trunka 3-4 savaites. 
Mes dėkojame tūkstančiams 
mūsų klientų, pasinaudojusių 
mūsų patarnavimu bei reko
mendavusių mus savo drau-. 
gams. Ir ateityje pažadame 
gerai ir patikimai jus aptar
nauti. Jei kartais jūs dar ne
pasinaudojote mūsų patarna
vimu., siūlomet pabandyti. 
Esame tikri, kad būsite pil
nai patenkinti.

Užsisakykite dabar. Užsisa
kykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street 

New York, N. Y. 10010
Prašykite neapmokamo

katalogo

te ir kit.

Ar tik dviejų generacija?
Dar ir kitu atžvilgiu darosi 

truputį net juokinga, kai Vytau
tas Kavolis knygos viršelyje — 
jos pavadinime užrašo “genera
cijos” sąvoką, o tuo tarpu knyga 
skirta tik Mackaus ir Sutemos kū
rybai (Škėmą ir J. Meką tik trum 
pai užsimenant). Kaip mes, pa
matę besikalbančius du žmones, 
nesakome—ten šnekasi visas bū
rys, taip, kalbant apie du rašyto
jus, neatsargu būtų sakyti, kad 
čia jau yra visa generacija.
Be gilumos ir be pločio.

Žinoma, kaltas čia pats studi- 
mes| jos autorius, kad jis tos tikros ar 

tariamos generacijos kiekybę ir 
kokybę pats taip susiaurino. Pa
sirinko tokius du rašytojus, kurie 
praverstų jo paties norimoms te
zėms įrodyti, kurie yra artimi jo 
paties dvasiniam portretui. Ir iš 
tų dviejų aprašo (ir tai ne litera
tūrinio, o daugiau sociologinio- 
filosofinio) norima daryti išva
das, kad šitoks, o ne kitoks yra vi
sos generacijos veidas.

Ar jis būtų toks, jeigu studi
jos autorius būtų aprašą praplė
tęs, įtraukdamas jin ir Landsber
gio, ir Ostraukso, ir Šlaito, ir Šva- 
baitės, Sadūnaitės, Bogutaitės ir 
Jurgitos — Saulaitytės ir kitų kū
rybą? Manau, kad vaizdas būtų 
kitoks ir daug įdomesnis, daug į- 
vairesnis, tikrai labiau generaci- 
nis ir braižo ir turinio prasme, 
plačia savo apimtimi besidriekęs

Braidžiojimas visai 
neliteratūrinėse brastose.

Čia galiu susilaukti iš ne vieno 
skaitytojo replikos, kad apie lite-1 
ratūrą ir filosofai, teologai ir so
ciologai yra tiek ir tiek knygų 
bei studijų prirašę, tad juosna 
gali rikiuotis ir V. Kavolis. Aiš
ku, kad gali. Tačiau rašymas ra
šymui nelygu. Sakysim, žymus 
šių laikų vokiečių teologas ir re
ligijos filosofas Romano Guardi- 
ni parašė stambius veikalus, 
interpretuodamas Dostojevskį, 
Holelderliną.Rilkę.Panašiai da
ro mūsiš kis A. Maceina. Tačiau 
ir vienas ir kitas jų iš literatū
ros nepadaro nei teologijos, nei 
filosofijos. Jų šios rūšies raštuos 
žvilgsnis nepasimeta vien tik so
ciologinių sąlygų bei filosofinių 
sistemų rėinuos ir nesuteikia joms 
kokių nors lemiamų pirmenybių, 
apsprendžiančių to ar kito kūri
nio gimimą ar literatūrinę jo in
terpretaciją. Tiek Maceinos, tiek 
Guardinio raštuos pagrindinis 
prožektorius yra vis tiek nukreip
tas ne į išorines brastas, o tiesiog 
į žmogaus dvasios gelmes, į šal
tinius, kuriuose atsiranda (drau
ge sprendžiant problemą kaip ir 
kokia forma atsiranda) didžioji 
grožinė literatūra.

V. Kavolio knygoje šito ne
juntame. Vietomis joje kone vi
siškai dingsta literatūra, o pasilie
ka tik sociologija. Dar blogiau 
— pati literatūra, pati knygoj 
minima poezija tampa tiesiog so
ciologijos tarnaite, atimant iš jos 
nuosavą literatūrinį kriterijų, 
jos pačios egzistencijos tikslą ir 
prasmę.

remiama ta ar kita tezė (gi ma
žiau vykusių j>osmų pasitaiko ir 
labai gerų poetų raštuos), tai ir 
patsai ginamas ar norimas įro
dyti dalykas nutraukiamas į tą 
patį lygį. Šitokių nestiprių pasi
rinkimo pavyzdžių V. Kavolio 
knygoje vis dėlto pasitaiko, saky
sim, kad ir 10 psl., kur cituoja
mose Liūnės Sutemos eilutėse 
grynosios poezijos nedaug, kur 
ją užgožia jau kitų anksčiau iš
semtas verbalizmas:

Dabar aš kaltinu žemę, kam ji 
tokia silpna 

kam išaugino miestus, kurie 
užtvėrė 

plieniniais virbais Paukščių 
taką skliaute...

Žinoma, autorius pasirinktuo
se rėmuose viena kita įžvalga į 
Mackaus ar Sutemos kūrybą šio
je knygoje yra gana tiksli ir įdo
mi, bet vis dėlto neišsemianti 
nei jų rašto daugelypio turinio, 
nei juo labiau formos aruodų. 
Studija tad ir laikytina daugiau 
eskizinio, ekspresionistinio pobū
džio, metanti vieną kitą užuo
miną į poros rašytojų kūrybą, 
kas gali būti gera pradžia ir pas
katas kitiems, susigundžiusiems 
eiti pereitais metais mūsuose pa
judėjusia kryptimi: rašyti kny
gas apie čionykštę mūsų grožinę 
literatūrą.
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KOSTAS BUTKUS 
Tel. PR 8'2781 

METALO IR 
STIKLO: 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os, Turekliai
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Kurkite geresnę ateitį 
įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVfiS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4J4%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

ŠTAI MENESINft TAUPYMO LENTELE:

SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

2 YRS. A YRS. 16 YRS. I 8 YRS. I 10 YRS. Į
S10.00 6252.131 $524.08! $833.30 $1,167.46 $1,534.51!
20.00! 504.26 1.058.1611,666.59 2,334.91 3,069.02!
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60.00 1.512.79:3,174.4914,999.78 7,004.73 9,207.06'
70.00’ 1,764.92;3,703.5815,833.07 8,172.19110,741.57 J
80.00 2.017 05’4.232.6616.666.37 9,339.65’12,276.08
90.00 2,269.18 i 4,761.7417.499.66 10,507.10'13.810.59 :
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Operos “Ponia tarnaitė 
pasiklausius

J. ŽILEVIČIUS

•M

visa tai neblogai sugebėjo gra-į 
žiai apjungti. Savam laikotarpy
je jis buvo vis dėlto naujovių ieš
kotojas. O jų rečitatyviniuose sū
kuriuose nemažai randama ir da
bartinės muzikos struktūroje. 
Aptariamoje operoje Pergolesi į 
bando pradėti ano laiko dainin-' 
gas bravūrines arijas, bet greitai 
jas dar “sukiša” į rečitatyvinius 
pokalbius. Šią operą gerai įsi
klausius, vis dėlto galima jausti, 
jog aptariamoji opera jau yra 
ant slenksčio į naujuosius laikus.

Operą su savo mokiniais vo
kaliniai paruošė Iz. Motekaitie-1 
nė, o muzikiniai parengė pianis-1 
tas M. Motekaitis. Tai nemažai' 
darbo pareikalavęs užmojis. An- \ 
troje operos dalyje, veiksmo pra
džioje jautėsi solistės balso nuo
vargis, melodija buvo nepatogio
je solistei testitūroje, po to greit 
vėl “išsijudino”, nors vidurinio 
balso apimtyje vis dar jautėsi ne
įtikinanti intonacija. Gal tai bu
vo per didelis balso išvargini- 
mas, besiruošiant operai pasku
tinėmis dienomis? Aplamai, solis
tė parodė apsčiai ir labai malo
nių intonacijų. Kiek nuobodumo Į 
sudarė ir pati opera, kurioje gau- 1 
sūs posminiai kartojimai kėlė 
kiek nuobodulio. Žinoma, jei so- i 
listai būtų arijas atlikę bei canto, 
jiems būtų tereikėję vien tik treč
dalio darbo, dabar įdėto rečita- j 

’ tyvinio pobūdžio operon. Bet stu- | 
dijos darbui šios rūšies opera be 
galo naudinga, mokiniai randa

Praeito šeštadienio vakare (ko
vo m. 8 d.) Jaunimo centre, Chi
cagoje, Laiškų Lietuviams žur
nalo tradiciniame parengime tu
rėjome progos išgirsti ir pama
tyti dviejų veiksmų komišką ope
rą — G. B. Pergolesi “Ponią tar
naitę”.

Dalia Kučėnienė atliko Serpi- 
nos vaidmenį, Vytas Nakas — 
Uberto vaidmenį, Juozas Valen
tinas — Vespone vaidmenį. Mu
zikinę palydą sudarė Manigirdas 
Motekaitis ir styginis kvartetas: 
Povilas Mariukas I sm., Alfonsas 
Paukštys II sm., Faustas Strolia 
— viola ir Petras Armonas — 
violončelė, režisierius — J. Va
lentinas. Solistus paruošė Izabe
lė Motekaitienė. Dekoracijos Jur
gio Daugvilos. Kostiumų eskizus 
paruošė Niolė Banienė ir apšvie
timą pritaikė Vytautas Žygas.

Nors iš šio bendro apibūdini
mo opera atrodo mažoka, bet jos 
pastatymas, atlikimas sudarė ko
ne įprastos operos vaizdą, kur ša
lia muzikinės raidos žiūrovai 
mielai sekė ir besivystančią ko
miškos operos intrigą. Šiuo po
žiūriu ji žiūrovams tapo gana 
artima, besiritanti scenoje kaip 
vienas, nedalomas gabalas. Ope
rai gelbėjo ir muzikinė palyda, 
nieko neslopindama ir neversda
ma solistų lenktyniauti su orkes
tru dėl pirmenybės. Jei dirigen
tas čia paleistų orkestrą laisvai, 
tada žūtų solistų balsų grožis, so
listai persitemptų, kai aptaria-j 
moję operoje turi būti viskas mi-j T. . . . .. fy. i . . i, < čia viską, kas reikalinga lavybai.matiunska, maloniai klausoma, i

Vaizdas iš “Laiškų Lietuviams” parengime pastatytos 
komiškos operos “Ponia tarnaitė”: Dalia Kučėnienė 

(Serpina) ir Vytas Nakas (Uberto).

I

BRONIUS KVIKLYS

niatiūriška, maloniai klausoma. 
Solistai, mūsų čia minimo spek
taklio atveju, galėjo laisvai tarti 
žodžius, jie be įtampos buvo gir
dimi, nes muzikinis palydas, ir 
norėdamas, nebūtų pajėgęs so
listus garsų tvane “nuskandin
ti”. Todėl viskas buvo išlaikyta 
pusiausvyroje, todėl buvo gražu 
ir malonu operos klausytis.

Netenka abejoti kad solistės 
Iz. Motekaitienės dainavimo stu
dijos auklėtiniai (V. Nakas ir 
D. Kučėnienė) daro muzikinę ir 
vokalinę pažangą. Jiedu savo ro
les atliko neblogai savo muziki
nio pribrendimo ir pajėgumo rė
muose. Negalima solistų nepa
girti už neblogą techniškų mu
zikinių sunkumų nugalėjimą. 
Muzikiniai opera solistams labai 
sunkiai parašyta. Juk beveik 75 
proc. jos yra rečitatyvas su gana 
komplikuotais melodiniais “zig
zagais”, kurie reikalauja didelio 
muzikalumo, ritminio jautrumo 
ir balsinės technikos.

Tomis “techniškomis gėrybė
mis” kompozitoriaus buvo “ap
dovanotas” bosas V. Nakas. Jau
nas kompozitorius Pergolesi, ma
tyt, turėjo šiam vaidmeniui ko
kį numatytą solistą ir bandė čia 
užrašyti savo jaunatviškus kom- 
pozitoriškos technikos “prati
mus”. Tai jaunųjų žmonių “kap-| 
rizai”, 
viškuose darbuose kažko ieškant. 
Juk pačioje operos muzikoje per
dėm pilna* ‘perukų” laikotarpio 
bendrybių. Nors kompozitorius, 
rašydamas šią operą, sudėstė ją 
iš arijų, arijiečių, rečitatyvų, bet

Si Pergolesi statinio pobūdžio 
opera režisieriui yra nelengvas 
riešutas, nes teturint • vien tik 
vaikščiojimo ir sėdėjimo pozas, 
nedaug ką galima “sugalvoti”. 
Bet režisierius, kiek aplinkybės 
leido, veiksmą sumaniai pagyvi- 

. no. Dekoracijos ir šviesa buvo 
i labai meniškai suderintos, švel- 
i niai traukė dėmesį scenon. Kos
tiumai irgi buvo be priekaištų.

Baigiant dar tenka pasakyti, 
jog kai kur“ ‘orkestras” vis dėlto 
bandė susipainioti, o be to neap
siėjo ir solistai. Bet žiūrovas, su
sigyvenęs su vaidmeniu ir muzi
ka, šito galėjo ir nepastebėti.

Publika rengėjų taipgi neapvy
lė: jos buvo pilna Jaunimo cent
ro didžioji salė.

i

i

• Dar vienas Boriso Paster
nako veikalas pasiekė laisvuosius 
Vakarus — tai Nobelio premi
jos laureto (mirusio Rusijoj 1960 
m.), plačiai pasaulyje pasklidu
sio romano “Daktaras Živago”, 
lig šiol nežinomas draminis vei
kalas “Akloji grožybė”. Šiomis

Mūsų kaimynai latviai kultū
rininkai susumavo pereitų me
tų savo knygų leidimo (gramat- 
nieciba) derlių ir L. Rumaks jį 
paskelbė “Latvijos” laikraštyje. 
Derliaus būta gausaus. J 
latviai išeiviai kuria ir knygas 
leidžia panašiose aplinkybėse 
(jeigu dar nesunkesniose) kaip 
mes, pravartu su jų darbais susi
pažinti.

Dar ne visiškai pilnais duome
nimis, 1968 m. išeiviai latviai 
išleido 172 leidinius, viso 31,014 
puslapių apimties. Tai didžiau
sias išleistų knygų skaičius nuo 
tremties (1946- 1949) metų.

Kokio turinio knygas autoriai 
rašė, leidyklos išleido ir skaityto
jai pirko? Atsakymą duoda tas 
pats L. Rumaks.

1968 m. latviai išeiviai išlei
do 10 naujų romanų, (viso 2976 
psl.), 17 naujų poezijos kūrinių,
7 novelių knygas, 4 teatro vei
kalus, 4 antologinio pobūdžio 
knygas, 11 atsiminimų knygų,
8 istorinius veikalus. Be jų antrą
ja laida išleista: V. Berzkalnio 
“Latvių dainų švenčių istorija”, 
L. Zarinio “Raudona migla”, G. 
Janovskio “Per Trentą kyla mi-

tuvio Antano Rūko veikalas “Ke
turi keliautojai” (celinieki).

Išleista ir antologijų bei įvai
rių apžvalginių knygų. Filadel-

ikrastyje., fjjoje gyvenąs latvių kritikas E. 
Kadangi | sūnas pateikė 825 m. veikalą a-

kai d.s muuji giuzyue . aiuinn į j 
dienomis jis pradėtas spausdinti | >r kt. 
viename literatūros žurnale, Ita-i 
lijoje. Rankraščio originalas, vai1 

kompoziciniuose jaunat-1 džios įsakymu, buvo sunaikintas j§._
Rusijoje. Tačiau veikalo kopijai ]ę griuvėsiai , 
vis dėlto pavyko prasmukti į Va- sarmačiai dėdės”, E. Freimano

Iš naujų romanų tenka pažy
mėti: Elzės Abelės “Su šaknimi 
išrautieji”, A. Dziliumio “Užžė- 

i”. Anšl. Eglišo “Be-

karus. Patį veikalą Pasternakas 
parašė pora metų prieš savo mir
tį — 1958 m. Vaidinimas yra vi
sos Sovietų Sąjungos alegorija.

VELYKINĖS DOVANOS 
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius 

LIETUVOJE
jei siųsite jas per

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
220 South Statė St., Tel. AVA 2-9354

arba
2618 West 63 r d St., Tel. WA 5-2466

Mūsų turimas ypatingai gausus pasirinkimas įvairiausių prekių ir mūsų 
patarimai palengvins tikrai vertingų siuntinių sudarymą.
Per mus galite užsakyti, anksčiau Mes mielai priimame ir išsiunčiame 
skelbtus sovietų maisto produktus siuntinius, sudarytus iš siuntėjų nuo 
bei pramonės gaminius,, išskyrus au- savų daiktų bei produktų, 
tomobilius. ,i’ja

Jau ir vėl galima užsakyti šaldytuvus
Reikalaukite naujus katalogus bei muitų sąrašus. Garantuotą siuntinių pri
statymą atlekame iau virš 22 metų.

O jeigu norite aplankyti Lietuvoje savo artimuosius, tai mūsų skyrius, —

— GORDON TRAVEL SERVICE. INC. — »
sutvarkys Jums kelionės reikalus be jokių rūpesčių.

“Apsėstieji”, G. Janovskio “Po 
pasaulio pabaigos” (šis romanas 
labai nepatiko Maskvos pakali- 

I tams okup. Latvijoje), S. Lazdi- 
I nios “Mano klaida”, A. Niedros 
“Vėl Europoje” ir kt.

Novelistų būta kiek mažiau 
kaip kitais metais. Iš jų pažymė
tini J. Klidzejs, E. Šalna, G. Salnis 

' A. Voitkus, A. Rungis, T. Zel- 
| tinš; naujai perspausdintos J. A- 
kuraterio, A. Grinio, Osvaldo La- 
čio knygos.

Aštuoni latviai — jauni poe
tai išleido pirmąsias savo poezi- 

Į jos knygas: V. Avenis, J. Barbe, 
A. Balkus, P. Johansonas, V. Ka- 
jaks, T. Kikauks, R. Muks ir J. Vie 
sienis. Prie jų su savo eilėraščių 
kūriniais prisijungė: I. Berzinia, 
A. Irbė, A. Ivaška, O. Jegens, V. 
Kraslavietis, N. Lėčmanis, B. Tū- 
ters, I. Viksna, A. Zeldega ir kt.

Latvių dramos literatūrą pra
turtino O. Liepa (trys veikalai), 
M. Zivertas su vienu veikalu, 
kurį Rūdas išvertė į anglų kal- 

I bą. Į latvių kalbą išverstas ir lie-

pie sovietinę literatūrą —“Nega
tyvusis stilius”, prof. L. Latkovs- 
kis — studiją apie latgalių pavar
des, piktžodžiavimus ir šeimas 
(latgalių tarme)( prof. E. Duns- 
dorfs veikale “Trečioji Latvija” 
analizuoja išeivijos asimiliacijos 
problemas.

Atsiminimų lijeratūra pratur
tėjo vienuolika storų knygų (341 
96 psl.). pažymėtini U. Germa
no, J. Grinio, E^ Kliaustinio, A. 
Kroderio, K. Kundzinio, atsimini
mai, Žentą Maurinios dienoraš
čio tąsa, A. Spekkes “Prisimini
mų valandos (1956 m. iš okup. 
Latvijos pabėgusios daktarės pa
sakojimai), kun. J. Grišano pri
siminimai iš gyvenimo Latga- 
lėje ir kt.

Bibliografas kalbininkas dr. B. 
Jegeras paskelbė latvių išeivių 
knygų leidyklų 1940 -1960 m. 
bibliografijos I dalį. Tai labai į- 
domus dokumentas apie dabarti
nį latvių išeivių gyvenimą, išei
vijos gyvastingumą.

Istorinių knygų skyrius taip 
pat buvo turtingas. Pažymėtinas 
A. Aizsilnieko 983 psl. veikalas - 
Latvijos ūkio istorija 1914 -1945 
m. Dr. Viksninš pateikė Latvi
jos istoriją naujoje šviesoje. Prof. 
E. Dunsdorfs paskelbė Latvijos is
torijos atlasą. J. Dagis — Latvių 
mokyklų Vokietijoje apžvalgą, P. 
Dreinanis — studiją apie latvių 
tautos išsivystymą ir nacionaliz
mą.

Latvių vaikų literatūros leidy
kla Švedijoje išleido 5 knygeles, 
spalvotą žodyną. Vaikams skirtų 
knygelių išleido Gen. Gopperso 
fondas ir kt. leidyklos.

Meno srityje pažymėtinas G. 
Arvalžo veikalas “Menas ir gyve
nimas”. Tautinių padavimų ir 
pasakų mylėtojams įdomūs P. 
Smito tautosakos X ir XI to
mai (abudu išleisti 1968 m.). 
Latgaliai išelido Latgalių 
ro I tomą. Vėliau būsią 
dar 3 tomai.

Muzikinės literatūros
išskirtinas V. Berzkalnio reda
guotas straipsnių rinkinys apie 
latvių muziką (I tomas).

Visa eilė latvių mokslininkų 
paskelbė savo darbus svetimo
mis kalbomis.

L. Rumaks pabrėžė, kadi

120,000 išeivių latvių davė tau
tai 172 vertingų knygų įnašą. 
1968 metai buvo 29-ieji metai 
llitvių išeivių knygininkystei. 
Autorius pabrėžia, kad buvę 
manoma, jog latviai išeiviai lat
viška knyga toliau vis mažiau 
domėsis, tačiau 1968 m. davę 
priešingus rezultatus: išleistų 
knygų skaičius ir vertė prašokusi 
ankstesnių metų bėgyje išleistas 
knygas. Be minėtų knygų, lat
viai leidžią dar žurnalus ir lai
kraščius. Vidutinis knygos storu
mas 180 psl. Kiekvieni 700 lat
vių išeivių yra davę vieną latviš
ką knygą t. y. 15 kartų daugiau, 
palyginus su amerikiečiais.

Jei palyginsime latvių knygą 
svetur ir latvišką knygą okup. 
Latvijoje išleidžiamą, susidarys 
vaizdas, kad knygų pavadinimais 
išeiviai išleidžia du kartu dau
giau, o puslapių skaičiumi prašo
ka 3- 4 kartus.

Šia proga prisimintina, kad 
1968 m. okup. Latvijoje tebuvo 
išleisti vos du romanai (orgina- 
lai), tuo tarpu laisvajame pasau
lyje 10 išeivių romanų. Kad 
okup. Latvijos latviai galėtų ly
gintis su išeiviais, jie turėtų pro
porcingai išleisti bent 120 roma
nų, t. y. 60 kartų daugiau kaip 
išleidžia dabar.

Pažymėtinos ir latvių išei
vių knygų leidyklos: Gramatą 
Draugs — 21 knyga, Imanta — 
11, Tilts — 11, Latvių Grama- 
ta — 10, Latgalu izdevnieciba- 
5, Daugava — 4; mums gerai 
pažįstamas neseniai miręs O. 
Krolis išleido 4 knygas. Latvių 
knygų tiražas nėra sumažėjęs: 
kai kurių knygų 2000 egz. tira
žas buvo išparduotas per mėne
sį.

Mes džiaugiamės latvių kny
gų laimėjimais. Ir šia proga gali
ma pasakyti, jog kai kuriose sri
tyse galime iš latvių daug ko pa- 
pasimokyti. Latvių išeiviai ir jų 
veiksniai kur kas daugiau lėšų 
skiria latvių kultūrai puoselėti, 
tuo sudarydami sąlygas bendra
jam tautos lobyne atsirasti am
žinai išliekančioms vertybėms, 
tuo tarpu mes dažnai blaškomės 
tik trumpadienių įvykių bergž- 
dume.

• Didžiojo lietuvių kalbos žo
dyno II tomas, neseniai išleidus 
pirmąjį, Vilniuje iš naujo perre
daguotas ir atiduotas spaudai. 
Kaip žinia, šis tomas buvo išleis
tas jau 1947 metais, tačiau Mask
vai prie jo prikibus ir radus “ide
ologinių trūkumų”, buvo sukon- 
fiskuotas. Jį baigus spaudinti bus 
sparčiau ruošiamas VIII ir IX to
mai.

Kultūrinė kronika
• Amerikiečiai apie A. Ba

rono “The Third Woman”. 
“The Columbus Enųuirer” Co- 
lumbus, Ga., dienraščio kny
gų recenzijų priede “Book Re- 
views” kovo 3 d. laidoje Nancy 
Coffin recenzuoja Aloyzao Baro
no knygą “The Third Woman” 
straipsnyje, pavadintame “Jaudi
nantis motinos jx>rtretas”. Ilges
nė recenzija baigiama prisimi
nimu, kad ir pirmoji autoriaus į 
anglų kalbą versta knyga “Foot- 
bridges and Abysses” amerikie
čių spaudos buvo gerai įvertinta.

• Dail. J. Kelečiaus darbų pa
roda Čiurlionio galerijoj, Chica
goj atidaroma šiandien (kovo 15) 
7 vai. vak. Paroda galerijoje tęsis 
iki kovo mėn. 23 d. Tai antroji 
individuali Jono Kelečiaus tapy
bos paroda, masinanti žiūrovą 
pamatyti, ką šis mūsų dailinin
kas, o taipgi ir aktorius, sukūrė 
drobėje per kelerius pastaruosius 
metus.

• šio sekmadienio kovo 16 
d.) popietė Chicagoje skirta 
Čiurlionio ansambliui, kurio kon
certas Balfo jubiliejinio 25 metų 
seimo proga įvyks 3 vai. popiet 
Marijos aukštesniosios mokyklos 
salėje. Koncertas ypatingas dar 
ir tuo, kad jame paskutinį kartą 
diriguos ilgametis ansamblio va
dovas muz. Alfonsas Mikulskis.

• Kultūros mėnuo Lietuvoje. 
Nuo vasario 15 iki kovo 15 Lie
tuvoj vyksta “kultūros mėnuo”. 
J mažesniuosius miestus išleisti 
keturi simfoniniai orkestrai, aš
tuoni dainų-šokių ansambliai, 
dvylika chorų ir vienuolika teat
rų, kurie iš viso surengsią apie 
400 įvairių koncertų ir vaidini
mų. J fabrikus ir kolchozus pa
skleidė poetus bei kitus rašyto
jus ir paskaitininkus apie menus.

Didžiuosiuose miestuose tuo 
metu scenas užima “didieji bro
liai” — iš Maskvos radijo — te
levizijos centro ir iš raudonar

miečių (Pabaltijo karinės apy
gardos) reprezentantų.

Po šio koncertų ir vaidinimų 
mėnešio numatomas sušaukti tos 
kultūrinės veiklos veikėjų suva
žiavimas.

Visa tai daroma... Lenino gar
bei, ryšium su artėjančia 100 me
tų sukaktim nuo jo gimimo.

PARDUODAMI 
IŠ MODELINIU NAMU BALDAI 
30% ik: 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421

VVhat’re tne 

good 
housemanc'Jp? 

-^/EPAIR... 

■^VEMODEL. 

^,ENEW 

your home’s beauty!
Bring in your estimates 
and let’s talk cash, today!

U F
UNION FEDERAL SAVINGS

3480 So. Halsted St., Chicago 
Phone 523-2800

A. J. Aukers, President
Valandos: Pirm. Antr. — 9-4.
Treč. uždaryta, Ketv. 9-8, Penkt. 
9-6. šešt. 9-12.

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7-4677
*22 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ

IR KITAS USSR DALIS, 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA IŠTAIGA
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

Tel. — 581-6590; 581-7729

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:

folklo- 
išleista

srityje

BROOKLYN, N Y. 
,vew YORK 3, N. Y. 
NFAVARK. N. J.
SOUTH RIVER, N. J. 
t'TICA, N Y. 
FARMINGDALE. N. J. 
PHIEAI1EIPHIA 23, PA. 
ALLENTOWN, PA. 
ROCHESTER 5, N. Y.
LOS ANGELES 4, OAL. 
CHICAGO 22, ILL 
HAUTIMORE 31, MD. 
BUFFALO 12, NT,W YORK 
DETROIT 12, MICH. 
HARTFORD 6, OONN. 
JERSEY CITY. N. J. 
SYRAOUSF,, N. Y. 13204 
CLEVELAND 18, OHIO 
HAMTRAMCK, MICH.
SO. BOSTON. MASS. 
TRENTON 10. NEW JERSEY. 
RAHWAY, N. J.

1536 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE 
378 MARKET STREET
46 VVHITEHEAD AVENUE 
063 BLEECKER STREET 
FREEWOOD ACRES
631 W. GIRARD AVENUE 
126 rnr.HMAN STREET 
558 HCDSON AVENUE 
159 SO. VERMONT AVENUE 
1241 NO. ASHIiAND AVENUE 
1900 FLEET STREET 
701 FTLLMORE AVENUE 
11601 JOS CAMI’AU AVENUE 
122-126 HTLLSIDE AVENUE 
219 MONTGOMERY ST.
515 MARCELIJUS STREET 
1028 KENTIAVORTH AVENTTE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE 
396 W. BROADWAY 
1152 DEUTZ AVENUE
717 W. GRANO AVĖ

IN 7-6465
OR 4-1540
MI 2-2452
CL 7-6320
RE 2-7476

363-0494
PO 9-4507
HE 5-1654

232-2942
DU 5-6550
HU 6-2818
DI 2-4240
TX 5-0700

385-6780
249-6216

HE 5-6368
475-9740

PR 1-0696
365-6740

AN 8-1120
EX 2-0306

381-8997



NAUJI LEIDINIAI
(Atkelia Iš 3 pusi.)

tuviškų plokštelių, susimaišys 
specialaus recepto trijų devyne- 

rių ir atleis jausmus tautiniam 
menui. Gerokai užgertu balsu jis 
palydės kiekvieną lietuviško mar
šo ar dainos melodiją, mušis j 
krūtinę, kad esąs patriotas ir ga
lįs numirti už lietuvybę, ir keiks 
likimą, kad jo sūnus ar duktė nu
ėjo šunims šėko piauti. Blaivus 
jis paskaitys lietuvišką laikraštį, 
gal kartą, kitą per metus nueis 
į lietuvišką parengimą, kaip kad 
prie klausyklos velykinės, retą do
lerį paklos lietuviškiems reika
lams, ir viskas.”

Apie Kazį Pakštą, kaip nepri- 
Žažintą pranašą, naujuos “Ai- 

uos” gyvai rašo Juozas Eretas. 
Lietuvių bendrinės kalbos raidą 
Ir dabartį paseką, faktais ir pa
vyzdžiais pailiustruodamas, dr. 
Pranas Skardžius. Aųtanas Ben
dorius duoda Lenkijos karo atta- 
che pik. Leon Mitkievvicz’iaus 
1938-1939 metų Kauno atsimi
nimų aprašą. Grožinės literatū
ros puslapiuose: Leonardo An- 
driekaus, Zentos Tenisonaitės, 
Marinos Cvetajevos eilėraščiai 
ir Aloyzo Barono novelė.

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
didžiai intriguojantis yra “Aidų” 
redaktoriaus Juozo Girniaus ir 
“J Laisvę” redaktoriaus L. Valu- 
ko dialogas. Girniaus Čia spau- 
dinamo atsakymo mintys ypač 
yra aktualios kaip tik šios die
nos situacijoje. Sakysim jis, be ki
ta ko, rašo:
“Į Lietuvą reikia žvelgti atvirai. 

O tikro atvirumo negali būti be 
vispusiško objektyvumo. Būtų 
naiviai neatsakinga tematyti mū
sų žmonių krašte kūrybines pa
stangas ir užmerkti akis prieš o- 
kupanto sistemingai vykdomą 
krašto ir žmonių “tarybinimą” 
(lydymą į rusų komunizmo ku
riamą sovietinę tautą). Šis pavo
jus gresia tiems kultūrininkams, 
kurie nori ribotis nuo politikos 
ir tesidžiaugti iš Lietuvos gau
namomis knygomis, dailės albu
mais, plokštelėmis. Bet taip pat 
yra neatsakinga (nebe naiviai, o 
tiesiog arogantiškai) tematyti 
Lietuvoj okupacinį režimą ir dėl 
to nuvertinti viską, ką jo sąly
gose mūsų žmonės kuria. Aro
gantiškai neatsakinga dėl to, 
kad toks į Lietuvą žvelgimas fak-

ti.škai yra nuvertinimas ir tosios 
autinė atsparos, kurią sudaro 

kuitūririė gyvybė. Tai De koks 
idtriotihis principingumas, o tik 

sustabarėjęs trumparegiškumas. 
O vis dėlto jo pavojus gresia 
tiems, kuriems visą tikrovę suda
ro politika”.

Apie inž. J. Rugį, kaip sritinį 
Lietuvos istoriką, ir jo Švėkšnos 
monografiją kalba žurnale isto
rikas dr. J. Jakštas. Apie Rytų 
Vokietijos grožinę literatūrą, 
kaip apie literatūros totalinėje 
valstybėje gerą pavyzdį, apžval
gini straipsnį duoda germanistas 
dr. Rimvydas Sliazas, neseniai tu
rėjęs progos kaip tik lankytis Ry
tų Vokietijoje. Sliažo minimi a- 
biejų Vokietijų kultūriniai kon
taktai šiuo metu gali būti gera 
analogija ir mūsų santykiams su 
pavergta tėvyne, ypač dabar, ka
da kultūriniai vizitai iš anapus 
dažnėja. Rimvydas Šliažas rašo:

“1965 m. rytiečių apsilanky
mai Vakaruose padidėjo. Tačiau 
ir čia nesunku susekti partijos po
litinio tikslo. Rusija tais metais 
buvo suinteresuota, kad kontak
tai tarp Rytų ir Vakarų Vokieti
jų sustiprėtų. Kultūrininkų apsi
lankymai turėjo tikslą padaryti 
įtaką į liberalius vakariečius in
telektualus, kurie padėtų spausti 
Bonnos valdžią užmegzti kultū
rinius ryšius su Rytais. Kelionių 
pažadas taip pat buvo gera prie
monė kontroliuoti rytiečius ra
šytojus, nes tik paklusnūs par
tijos vaikai gavo tą privilegiją 
laikinai išsprukti iš izoliuotos 
Rytų Vokietijos. Kultūriniai mai
nai nedavė didelių vaisių, ta
čiau jie buvo vakariečiams ne
pamainoma proga sužinoti, kas 
dedasi kitoj pusėj. Šias mintis rei
kėtų laikyti galvoj, svarstant mū
sų visuomenėje suaktualėjusį 
santykių su Lietuva reikalą”.

Žurnalo knygų skyriuje recen
zuojama: Danguolės Sadūnaitės 
eilėraščių rinkinys “Tu esi mano 
žemė”, Aloyzo Barono romanas 
“Pavasario lietus” ir anglų kal
bon išverstas “The Third Wo- 
hon”, o taipgi Stefanijos Rūkie- 
nės Sibiro tremties užrašai “Ver
gijos kryžkeliuose”. Duodama vi
sų sričių mėnesinė kronika. Va
sario mėn. “Aidus” puošia dau
gumoj V. Vizgirdos dailės darbų 
nuotraukos.

I

Dail. Adomas Varnas, kuro darbų paroda šiuo mel u vyksta Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, Chicagoj, varto savo lietuviškųjų kryžių 
albumą, išleistą nepriklausomoje Lietuvoje. Nuotr. J. Kasakaičio

Džiaugiantis šio veikalo gra
žiais laimėjimais, vis dėlto reikia 
apgailestauti, kad nebuvo išplės
ta informacija apie gintaro kraš
tų kultūrinius atsiekimus, o net 
ir dabar gausiau duodamoji kons 
pektine politinė istorija dėl savo 
datų gausumo ir kieto suglaudi
nimo darysis daugeliui per sun
kiu skaitymu. Primenamos pas-

tangos plėsti Baltijos valstybių 
federacijos idėją. Gaila, kad ne
suminėtas vienas ryžtingiausių 
šio srities šauklių —- prof. K. Pakš 
tas. Pasitaiko ir korektūros klai
dų, pvz. 61 psl. baltiečių - sla
vų — anglų kalbos žodžių lygi
nime, eilutėje “motė” patekęs ru-

Gintino žemės tautos
pEOPLE OF THE AMBERLAND. 
Parašė Albertas Zubras. Išleido 
Ąustralijos Lietuvių studentų są
junga Melbourne. Žemėlapiai A. 
Bulako, viršelis A Vaičaičio. 1068 
m. 96 psl.

Džiugu, paėmus šį leidinį į 
rankas, priminti, kad Australijo
je yra tokia maža lietuvių kolo
nija. o įstengė duoti taip rūpes
tingai paruoštą veikalą. Čia kon
spektiniu būdu duodamos infor
macijos apie tautas ir valstybes, 
supančias Baltijos jūrą: Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Suomiją, nepa- 
mifštant ir tolimesnių, kaip Šve
dija ar praeityje buvusių Balti
jos pakrančių gyventojų, kaip 
prūsai.

Matyti, kad autorius A. Zub- 
rąs yra rūpestingai pasidarbavęs: 
panauodja naujausią literatūrą, 
rašo suglaustai, nepraskiesdamas 
lengvu vandenėliu. Daugiausia 
koncentruojamasi į šių tautų po
litinę istoriją, lingvistines infor
macijas ir studijinius kalbinius 
lyginimus. Suminimi ir kultūri
niai bei ūkiniai laimėjimai, pvz. 
Baltijos kraštuose pravestos že
mės reformos. Kaip antraštė lei
džia spėti, čia plačiau informuo
jama ir apie patį gintarą bei is
torines žinias apie jo plitimą.

Nesitenkindamas sausomis da
tomis, autorius knygą paįvairina 
ištraukomis iš istorikų (pvz. A. 
Šapokos) studijų ar iš istorinę 
mintį reiškusių poetų raštų, pvz. 
A. Mickevičiaus. Skaitytojui ypač 
įdomu, kad jau žinomesnius Lie
tuvos istorijos faktus suriša, supi
na su kaimyninių tautų tame lai
kotarpyje buvusiais įvykiais.

Čia randame visą eilę eiliniam 
skaitytojui mažiau žinomų įdo
mių informacijų. Pvz., kad dl-1

dysis Lietuvių kalbos žodynas, 
turėsiantis 15 tomų, duos apie 
400.000 mūsų kalbos žodžių. Au
torius išryškina, kaip Sovietų Są
junga, sudariusi sutartį su Hit
leriu, nacius skatino pradėti karą. 
Pažymima, kad vien 1940-1941 
m. bolševikai Lietuvoje politi
niais sumetimais išžudė apie 
1,200 žmonių,’ gi dėl nacių bei 
Sovietų žudymų, deportacijų ir 
kitų prievartos veiksmų, sukliu- 
dant ir natūralinį gyventojų prie
auglį, Lietuva neteko apie 
800,000 gyv. Cituojamas XXII 
komunistų partijos kongre
so pareiškimas, kuriuos pramato- 
ma, kad tautinių kalbų išnyki
mas būsiąs ilgesnis procesas kaip | 
klasių išnykimas, gi tai atsklei
džia Sovietų siekimą surusinti o- 
kupuotus kraštus.

ŠALDYTUVAI 
I

LIETUVĄ
Imame užsakymus šaldytu
vams. Tuoj pat pristatomi 
jūsų giminėms.
ZIL-MOSKVA,

240 Liter $236.33
OKA-3. 200 LITER $212.11 
YURYZAN, 175 Liter $96.00 
ORSK, 120 Liter $191.89 
MINSK-2, 119 Liter $169.67 
BIRYUSA, 160 Liter $191.89 
MIR.125, Liter $161.56
SARATOV-2, 85 Liter $111.11 
DNEPR ar DONBAS,

165 Liter $151.56
Pilnos kainos. Jokių kitų pri- 
mokėjimų. Pristatymas pilnai 
garantuotas.
Nelaukite.
Užsisakykit dabar. Užsisa

kykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS

CORP.
125 E. 23rd Street 

New York, N. Y. 
10010

Reikalaukite neapmokamo 
katalogo.

siškas “kaleso” (ratas) vieton je tęsis iki balandžio 8 d. Lanko- 
“matj”. {trauktas ir lietuvių kai-1 ma visas septynias savaitės die- 
bos abejotino tikrumo žodis “nu- 
simylti" (69 psl.).

i Bet tai vis smulkmenos. Ap
skritai, leidinys įdomus, reikalin
gas, gausus informacija ir pir
maeilių literatūros šaltinių nu
rodymu. Šiuo leidiniu atliekama 
ir patriotinė misija tautos vergi- _

' jos nakty. Prasmingai čia pakar- —... 
tojami (anglų kalba) V. Putino

I —Mykolaičio žodžiai iš “Sukilė
lių", kad jeigu tauta nori būti 
kūrybinga ir priespaudoje, ji turi

' būti ryžtinga, atspari ir budri. 
Tauta privalo būti pribrendusi

! ne tik džiaugtis laisve, bet ir per-.
i gyventi priespaudą. Jeigu ji tokia,
i ji yra pribrendusi gyventi amži-;
nai. J. Pr.

nas nuo 1 vai. iki 4 vai. popiet.
.r.,;., .-.v.*.**;**.*.***..^#.:**:*.*:.*.**

M O V I N G
Perkraiisto baldus iš arti ii tol ;

A. BENIULIS
Chicago. 111. 60629. Tel. RE 7-7083

WAGNKK & 8ON-3
Typewriters — Adding Machines — 

CheckwHters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE (
5610 S. Puiaski Rd., Tel. 281-4111 .

. s-*'
' DULKIŲ
SIURBLIŲ
TAISYMAS.

• Dail. Adomo Varno, šie
met sulaukusio 90 metų amžiaus, 
dailės darbų paroda šiuo metu 
tebevyksta Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje, 4012 Archer 
Avė., Chicagoj. Parodoj išstaty-1 
ta garsusis jo šaržų ciklas “Ant 
politikos laktų”. Bet parodoj ne
trūksta ir aliejinės tapybos pei
zažų, piešinių anglim ir spalvo
tais pieštukais. Paroda muzieju-

Valome, 
ištepame, 
suderiname, 
Pakeičiame 
(hoses) — 
žarnas.
Parduodame ir taisome visų gamy
bų dulkių siurblius ir turime dalis, 
maišelius ir visus prijungimus (da
lis) visų gamybų siurbliams — 
Electrolux, Hoover, Eureka, Kirby 
ir Royal bei kitų.

B. & B. DISTRIBUTING CO. 
4081 So. Archer Avenue 

(Archer ir California)
Chicago, IU. 60682, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Dikinis
i

ii.. '
’ i* -

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
KENNEBUNKPORTE, MAINE,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISĖM.
Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas. 
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, 
lų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama 
gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams šviesti kviečiami liet, 
muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda mokiniams 
įstoti į kolegijas. ;
Mokiniai gyvena benu.abuty.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Aaksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

LIETUVIAI TĖVAI, BRANGINKIT ŠIĄ GIMNAZIJĄ, 
KOL JI YRA JOS ATEITIS JŪSŲ RANKOSE.

Informacijos ir registracijos reikalais rašykit:

Rev. Rector
St. Anthony High School 
Kennebunkport, Maine 04046

kiek ang-

lietuviška 
rašytojai.

FIRESTONE PADANGOS ITIRES)
NATIONWIDE 

GUARANTEE 
No-Limit on MILĖS... 
No-Limit on MONTHS

FVLL EIFETIME GUARAN. 
TEE agalnst defects in work- 
manship and materials and 
all normai road hazard in- 
Jurles encountered in every- 
lifeday paasenger car ūse for 
the ilfe of the orlginal tread 
deslgn in accordance wlth 
terma of our printed gua- 
rantee certlticate. Price of 
replacement pro-rated on 
original tread depth wear 
and based on Firestone ad- 
justment price for replac
ement tire at time of adjust- 
rnent. Firestone adjustment 
prices are intended to, būt 
may not, represent appror- 
imate current average sel-, 
ling prices and are subject 
to change wlthout notice.

PLANINGAS TAUPYMAS

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius tampymo knygutėse.

MUTUAL Federal SAVINGS

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams rėmai — metalu 
aplieti rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago
Tel. VIrginia 7-7258-50

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

čia 
bei 
pa-

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ STAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-47 H
Atdara pirmad ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad atdara nuo 11 iki *:30 vai po pietų.

ROOSEVELT

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas 

(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. P1ETKIEVVICZ, Prez.

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

5
MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

($10.000.00 ar daugiau, įdedant po 
$1,000.00)

r.

MINIMUM SUMA $5,000.00

(dedant po

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

Midland savTngs
2212 W CERMAK RD.. CHICAGO, ILL. 60608, Tel. VI 7-7747

OFFICE HOURS: Monday, Tueaday, Friday 9 to 4: 
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING PETRAS KAZANAUSKAS, President

($5,000.00 ar dautfau, 
$500.00)5 'i%

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois 

Telef. — GRovehill 6 - 7777
Vai.: kasdien 7 v. r —7 v. v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p. 

Sekm. uždaryta. Kitu laiku pagal susitarimą.
Savininkas MIKAS CESAS

PINIGAI ĮNEŠTI
Dividendai

Naujas aukštus dividendus 

mokamas už InvcNtuvimo 

sąskaitas.

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

FIKMAD Ir KETVIRTAD............ 9 v. r. Kl » v.
VALANDOS ANTRAD. ir PENKTAD................ 9 v r. iki 6 v. v

ŠEŠTAD 9 v. r. Iki 12 v Trečiad uždaryta

Mes mokame

* ant visų taupymo 

certifikatų

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632 

Telephnne CI 4-4470
FRANK ZOGAS

FTeaident

per annutr

MIDLAND 
SAVINGS



Lucas Kranach
Paveisklas yra Telšių muziejuje, kraštotyros paveikslų kolekcijoje, 
Lietuvoje.

(vokietis, 1472-1553) Karalių pagarbinimas

vių seminaro direktorius. Buvo 
įrašyti žodžiai: “Dievas ir nemir
tingumas. Neklausk, o žmogau, 
kas anapus. Tikėk, dirbk dorai 

Pietinėje

• Lucas Cranach (1472-1553) pastato plytos, kurios žymiai 
Telšių muziejuje. Šio žymiausio I stambesnės, nei tos, kurios pap- 
vokieČių ankstyvojo renesanso 1 rastai sutinkamos gotikinio sti- 
ręiškėjo tapybos darbai yra ne
įkainuojamos vertės brangeny
bės pačiuose žymiausiuose pasau
lio muziejuose. Vienas jo darbas 
“Karalių jmgarblninias”, šiuo 
metu yra saugomas ir Telšių 
kraštotyros paveikslų kolekcijo
je, Lietuvoj. Šis dailininkas XV- 
XVI a. garsėjo Vienoje, buvo pa
kviestas į VVittenbergą Saksonijos 
.kunigaikščio Fridricho dvaro ta
pytoju, ten įsteigė didžiulę meno 
dirbtuvę, kurioje dirbo daug 
mokinių ir meistrų'.“ Cranachas 
mirė 1533 m. Vienoje. Jo paveik
siąs “Karalių pagarbinimas” 
pateko matyt, į kažkurį Žemaiti
jos dvarą, spėjama, kad į Plate
lius, Rietavą, Kretingą ar Pa
langą. Jis nutapytas ant nedide
lės (32 x 25 cm) ąžuolinės len
telės. Aiškiai pastebima figūrų

^gracija, draperijų turtingumas, 
puiki kompozicija.

• Netikėtas XV amž. radinys 
Vilniuje. Apie Vilniuje aptiktą 
XV šimtmetyje statytą namą pla
čiau rašo “Komjaunimo Tiesa” 
(vasario 1). Ten sakoma: “Ži
novų teigimu, statinys išlaikęs 
bent vieną renesansinį, tris ar ke
turis barokinius perdirbimus, po
rą eilinių remontų ir kapitalinį 
perstatymą XIX amžiuje”.

Nepaisant to, yra išlikę papuo
šimų, kurie esą ir staigmena ir 
mįslė. XV - XVI amžiuose buvo 

^puošiamos bažnyčios, dar admi
nistraciniai pastatai, bet gyvena
muose ar prekybiniuose namuose 
tokie išpuošimai, kaip šiame da- 
dar atrastajame, esą neregėtas 
dalykas. Esą išlikę labai daug 
įdomių ir vertingų meniniu po
žiūriu architektūrinių detalių, 
bet visų svarbiausia tai —

“Atrastas retas dalykas — sgra- 
fitinė ornamentacija, siekianti gi
lią praeitį. Sgrafitas (sgraffito, 
it. — krapštymas) — pastatų sie- 

*hų dekoravimo būdas. Siena už
klojama keletu įvairaus tinko ar
ba tinko ir dažų sluoksnių, ir 
pagal sumanytą piešinį sluoks
niai apnuoginami, parenkant 
norimus reljefo bei spalvų deri
nius. Figūrinė kompozicija išaiš
kinama ir tapyba , ir skulptūra. 
Šis dekoravimo būdas, kilęs Ita
lijoje, buvo labai mėgiamas Ven
grijoje, Čekoslovakijoje, paplitęs 

\isehuosiuose Europos miestuose. 
Mūsų krašte sgrafitas kol kas te
buvo plačiau žinomas tik vado
vėlių piešiniuose ir enciklopedi- 
niuos žodynuose, nepaisant ke
lių ornamentų negausiuose šio 
amžiaus pradžios pastatuose”.

Todėl toks radinys kol kas e- 
sąs vienintelis Lietuvoje. Be to, Į 
sako, — “Specialistus domina ir

liaus statiniuose. Plytos gerai iš
silaikiusios ir tokios tvirtos, kad, 
stuktelėjus plaktuku, skelia ki
birkštis ir skamba lyg užgauta 
pasaga”.
Namo restauravimo darbai bū

sią pradėti jau šiemet. Bet išky
la įvairių keblumų. Pavyzdžiui, 
kaip pasigaminti patvarių plytų, 
tokių, kokias, esą, tik prabočiai 
mokėję taip tvirtai “kepti"...

Restauruojant būsianti šalina
ma vėlesnių perdirbinėjimų pa
darytoji žala, būsią stengiamasi 
atkurti vertingiausius, geriausiai 
išlikusius gotikinius mūrus ir y- 
pač sgrafitinę ornamentiką.

[domu, kad už tuos restaura
vimo darbus moka Vilniaus mies
to... valgyklų trestas. Kai darbai 
bus atlikti, numatoma įrengti ta
me name vyninę. O apsigint nuo 
priekaištų iš Maskvos (tokių, 
kaip kadaise Chruščiovo už Tra
kų pilies restauravimą), iš anks
to aiškinama, kad vyninei labai 
tinka senovinis, neramius šimt
mečius atlaikęs namas su rūsiais, 
dvelkiančiais viduramžiu ir nau
jai atsirastų lobių romantika...

(e.)
• Tautinio koAtiumo proble

mos Lietuvoje. Vasario viduryje 
Vilniuje buvo sušaukta pirmoji 
tokio pobūdžio lietuvių konferen
cija, būtent — lietuviško tauti
nio kostiumo žinovų konferenci-’ 
ja, kurios tikslas buvo — pasi
tarti, kokia linkme nukreipti to
limesnį tradicinio lietuvių tauti
nio kostiumo vystymąsi. Artimes
nė problema — kokius kostiu
mus rengti 1970 metų dainų 
šventei.

įsidėmėtina, — nes dabarti
nėms konferencijoms Lietuvoje

• Vysk. M. Valančiaus mu
ziejus jo g įritinėję. Nasrėnų kai
me, sodyboje, kurioje manoma 
gimęs vyskupas Motiejus Valan
čius, vasario 21 dieną buvo ati
darytas M. Valančiaus memoria
linis muziejus. Eksponatus tam 
muziejui eilę metų rinko Kretin
gos kraštotyros muziejaus direk
torius Juozas Mickevičius su ki- 

: tais kretingiškiais kraštotyri
ninkais. Jiems pavykę surinkti 
daugiau kaip šimtą eksponatų, 
kurių tarpe esą vysk. Valančiaus 
rašai originalų, jo asmeninių 
daiktų, nuotraukų, o taip pat ir 
drožinių, vaizduojančių arba pa-

•>» n"Buumg». ► smj ■ ra, kao vt* iimsi i Kt
gana nebūdinga, — kad šioj kon-' ta, kad čia ilsisi Liudvikas Rė- 
ferencijoj nebuvo jokių patarėjų za, Konsistorijos tarėjas, teologi
nei iš Maskvos, nei iš Leningra- i jos daktaras ir profesorius, lietu- 
do. Dalyvavo tik lietuviai etno
grafai ir toj srity dirbę dailinin
kai; teatralai. o

Problema kyla dėl to, kad tau
tinis kostiumas vis dėlto dabar: aukštesniam gėriui”, 
jau tenaudojamas daugiausia tik' paminklo dalyje buvo iškalta ap- 
kaip sceninė apranga. Ar scenai 
reikia griežtai saugoti kostiumų 
etnografinį autentiškumą, ar, 
pripažinus, kad “scena — ne 
muziejus", leisti dailininkams 
kurti programoms pritaikytus, 
naujoviškai stilizuotus, nors su metu, kapinės išraustos ir šian- 
tradicija ryšio ir nenutraukusius dieną niekas nebegali atsekti ku- 
kostiumus (“Lietuvos” , ansamb- rioje vietoje šis didysis vyras bu- tį vyskupą Valančių, arba jo raš- 
lyje taip ir daroma), Konferen- vo palaidotas, b.kv. i tuose sukurtas asmenybes. (E.)
cija nepriėmė kokių nors nutari
mų, bet joje vyravo nuomonės,! 
kad profesiniams ansambliams 
neišvengiama ieškoti stilizuotų,] 
perkurtų kostiumų, o mažesnie
siems ansambliams (provincijos 
chorams) patariama pasilikt prie 
tradicinių pavyzdžių (čia buvo 
minėti dailininko A. Tamošai
čio 1939 metais suprojektuotieji 
pavyzdžiai). Patariama, kad bū
tų išsaugoti kiekvienos Lietuvos 
dalies kostiumų savitumai, nes 
taip geriau išsilaikys ir jų įvairu
mas.

“Lietuvos” ansamblio vadovas 
V. Bartusevičius kėlė mintį, gir
di, ar nevertėtų Dailės institute 
įsteigti lietuviško tautinio kostiu
mo, kaip atskiros dailės šakos, 
studijų skyrių? (E.)

• Avangardinio meno paro
da Maskvoje tebuvo atdara tik 
dvi valandas. Kovo 10 d. šioje 
Tarybų Sąjungos sostinėje Tarp
tautinių sahtykių institute buvo 
atidaryta oficialiai nekeliamų, 
bet savo kūryba įtakingų ir pir
maujančių rusų dailininkų paro
da. Bet tą pačią dieną, vos po 
dviejų valandų, paroda vėl buvo 
uždaryta, teisinantis, kad patal
pos jau reikalingos kitiems reika
lams. Parodoj buvo išstatyta 26 
paveikslai tokių rusų avangardui 
vadovaujančiu dailininkų kaip 
Dmitry Plavinsky, Oskar Rabin 
ir Boris Svešnikov....................

• Liudviko Rėaos (1777 — 
1840), žinomo mūsų tautosakos 
tyrėjo ir profesoriaus kapas Ka
raliaučiuje buvo rusų sunaikin
tas II pasaulinio karo metu. Kaip 
žinoma, L. Rėza buvo palaidotas 
Burgenlanstrasse, Senamiesčio ir 
parapinės katedros senosiose ka
pinėse. Savo laiku ant kapo bu
vo pastatytas ir paminklas, ku
rio dešinėje pusėje buvo pažymė-

versta biblija, o kitoje pusėje — 
vainiku apjuosti Rėzos kūrinių 
pavadinimai: “Dainos", Donelai
čio “Metų laikai”, “Prutena”. 
Sis gražus paminklas buvo rusų 
sudaužytas II pasaulinio karo

436-3699

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TEIEVIZUO8 APARATAI

Telef.

t

t
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SIUVIMO Mašinos

*

*

*

ELNA 
BERNINA 
NECCHI 
ŠTEINO 
PFAFF
SINGER

vokiškos, itališko*.Bveicariško*, 
japoniškos ir kitų firmų.

Taisome, parduodame ir nuomoja
me priienamomis kainomis Ir sąly
gomis. Darbas greitas ir sąžinin
gas. Turime dalis, pritaikome pa
gal skonį kabinėtus Aptarnauja
me Chicagoje ir priemiesčiuose.

B. & B. DLSTKIBUTLNG CO.
4081 So. Archer Avenne

(Archer ir California)
Chicago, IU. 60632, TeL 927-4702 

Ved Arvydas M. Bikinis
■■illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlll

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
Nauji 1969 Plymouth’ai ir Chrysler’iai

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
j. UEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniai nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

1. AR TURĖJOTE NEMALONIŲ PATYRIMŲ, SIUNČIANT do
vanų siuntiniaua savo giminėms?

2. AR JŪSŲ GIMINĖS TURĖJO PRIMOKĖTI MUITO?

3. AR JŪSŲ SIUNTINIAI BUVO SUGRAŽINTI [ J. A. V.?

AR TRCKO DAIKTŲ JŪSŲ SIŲSTUOSE SIUNTINIUOSE jūsų 
giminėms?

AR LAUKĖTE SU RŪPESČIU pakvitavimo už siuntinį dėl užtęs
to pristatymo,

KAD VISO TO IŠVENGTI, pasinaudokite patarnavimu vieno* iš se
niausių ir patikimiausių firmų

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
39 metų geras rekordas ir patikima reputacija įsigijo daugybę patenkintų 
klientų J. A. V. bei jų giminių U. S. S. R. Visi skyriai turi prityrusį per
sonalą — Turi didelį pasirinkimą įvairių prekių, [galioti Podarogifts. Ine. 
priimti užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMŲ — Certificates MAIS
TUI ir KITIEMS GAMINIAMS iš Sovietų.

Pasiteiravimui ir dėl katalogų kreipkitės j centrinį ofisą arba jo skyrius.

4.

5.

CENTRINIS OFISAS

Globė Parcel Service, Ine.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106

Phone (215) 925-3455

BALZEKAS MOTOR SALES, INC
PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL. VI 7-1515

Paskutine proga SUTAUPYTI IKI $2.000.00, perkant naujus 
1968 m. PLYMOUTH. CHRYSLER, IMPERIAL 

Likę tik 80 automobilių. 

IR I
Philadelphia, Pa. 19123 
Baltimore Md. 21224 
So Boston, Mass. 02127 
Chicago, IU. 60632 
Chicago, UI 60622 
Cteveland, Ohio 44119 
Detroit, Mich. 48210 
Eilzabeth. N. J. 07206 
Hamtramck, Mich. 48212 
Kansas City, Kansas 66102 
Los Angeles, Calif. 90026 
Miami Fla. 33138 
MinneapoUs, Minn. 55414 
New Britain. Conn. 06052 
New York, N. Y. 10003 
Omaha, Neb. 68107 
Paima, Ohio 44134 
Pittsburgh, Pa. 15222 
Rochester, N. Y. 14621
San F ra neis co, Calif. 94122 1236 — 9th Avė. 
Seattlc, Wash. 98103 
South River. N. J. 08882 
Springfield, Mass. 01103

0 SKYRIAI:
1013 No. Marshall St. 
3206 Eastern Avė.
390 VVest Broadway 
4102 Archer Avė.
2242 W. Chicago Avė. 
787 E. 185th Street 
6460 Michigan Avė.
956 Elizabeth Avė. 
11415 Jos Campau Avė. 
18 S. Bethany 
2841 Sunset Blvd.
6405 Biscayne Blvd. 
217 E. Hennepln Avė.
97 Shuttle Meadow Avė. 
101 First Are.
5524 So. 32nd Street
5432 Statė Road
346 Third Avė.
683 Hudson Avė.

Trenton. N. J. 08611 
Vineland, N. J. 08360 
Worcester, Mass. 01604

NE W

1512 Na 39th Street 
167 Whitehead Avė. 
1840 Maln Street
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IŠSIRINKITE DABAR — MOKĖKITE VĖLIAU

PETER TROOST
MONUMENT 
COMPANY 

6440 S. Pulaski Road, 
Chicago, III. 60629 

JOHN W. PACHANKIS 
(Patch)

PARTNERIS
Tel.: 585-0242 : 585-0243

LUIZ AUTO REPAIR
TELEF.

KAROSERIJOS, SPARNŲ (FENDER) 
TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI 

Atliekami tiksliai ir nebrangiai.

6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 6062!)
Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330«34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir I-A 3-9852
4605 «07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

Geriausios geide dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRoapect 8-0833 —■ PRoapect 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GČLINYČIA 
2443 VVest 63rd St., Chicago, III.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3 ■ 6335
Menas blokas nuo kapinių.

PETKUS A
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TKYS MODERNIOS

2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

koplyčios4?g . 2346
Tel. 476 • 2345

Tel. TO 3-2108-09
WA 5-8878 
DI 2-2374 
AN 8-8764 
FR 6-6399 
BE 5-7788 
486-1836 
TA 5-7560 
261-354-7608 
365 6350 
AT 1-1757 
213-382-1568 
FR 9-8712 
FE 2-4908 
22441829 
OR 4-3930 
731-8577 
749-3033 
GR 1-3712 
BA 5-5923 
LO 4-7961 
ME 3-1853 
201-257-2113 
736-9636 
RE 4-8354 
LY 9-9163730 Liberty Street

Parish Hali, West Landi* Avė. 609-691-8423
82 Harrison Street 617-796-3347

YORK OFISAS

220 Park Avenue South, New York, N. Y. 10003 
Tel. 212-982-8410

- 1

AIKBTB AUTVMUBI1JAM8 STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIA
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Z424 W. 89th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

LACKAVVICZ IR SONOS
Tel. REpubllc 7-1213

Tel. Vlrginia 7-6672

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA A3 E.________________Tel. YArda 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET_______________Tel, YArda 7-1911

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

V ASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel, OLymplc 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus 

7909 STATĖ RD., OAKLAWN, ILL. Tel. 686-2320

Perskaitę Drauge duokite kitiems pasiskaityti.

l
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Leidžia Siaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga
Redaguoja L.S.S. Centro valdyba. Rankraščius siųsti šiuo adresu: 
“Akademinės Prošvaistės”, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629 
“Akademinės Prošvaistes” išeina kiekvieno mėnesio trečiąjį šeštadienį

J. Gaidelio opera “Dana” 
studentu šatrijiečiu 
susirinkime

Lietuvės studentės — Giedros korporantės kalbasi su Illinojaus valstijos gubernatorium Richardu Ogilviu
Vasario 16-tos minėjime, Marijos aukštesniosios mokyklos auditorijoj, Chicagoj. Nuotr. P. Maletos

Muzikai skirtas Chicagos stu
dentų ateitininkų Korp. Šatrijos 
susirinkimas vasario mėn. 23 d. 
įvyko Kriaučiūnų bute, Ciceroj. 
Šį kartą šatrijiečiams buvo pro
ga jau iš anksto susipažinti su 
šiemetinio sezono lietuviškąja 
opera Juliaus Gaidelio “Dana”, 
buvo proga dar prieš premjerą 
(balandžio 12 d.) giliau pažvelg
ti į šios naujos, grynai lietuviš
kos operos muziką. Jaunas pia
nistas ir operos chormeisteris Al
vydas Vasa'tis šį kartą buvo 
mums puikiu gidu žavingoje o- 
perinėje kelionėje.

Pradžioje ryškiai apibrėžęs o- 
peros veiksmo slinktį, jos žodinį 
turinį ir poeto Stasio Santvaro 
operai parašytąjį libretą, Alvy
das toliau jau pagrindinai mums 
pristatė kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio operai “Danai” sukur
tąją muziką. Tuoj pat, prisėdęs 
prie pianino, Alvydas mums pa
skambino žavią operos uvertiū
rą. Jau pirmiems jos akordams 
suskambėjus, daugelio smalsu
mas ūgtelėjo, išgirdus veik mo
dernaus džiazo muziką, vietoje 
tokiu atveju mums kone įprastos 
liaudiniai lietuviškos. Alvydas 
čia atkreipė mūsų dėmesį į pa
grindinę operos temą, kuri vis iš
kyla. įdomiai įterpta įvairiose o- 
peros vietose, duodama pačiai o- 
perai tęstinumą ir jungtį. Iš čia 
pat pianinu pademonstruotų pa
vyzdžių išgirdome, jog operoj y- 
ra Ė daug įvairumo, kai vienur 
skamba kone liaudinės, kitur vėl 
modernaus ritmo įdomiai įpin
tos melodijos.

Šitaip perbėgus visą operą, ki
lo dar daug ir įvairių klausimų, 
kuriuos Alvydas tuoj pat ir be jo

Studentė Elena Bradūnaitė Vasario 16-tos minėjime, Marijos aukštes
niosios mokyklos auditorijfr Chi',ayoi. skaito nepriklausomybės pa
skelbimo aktą. Šalia studentas Ged minas Bielskus. Nuotr. P. Maletos

kių abejonių aiškino. O būda
mas operos chormeisteris, jis šio
je srityje yra tikras ekspertas. 
Studentai šatrijiečiai Alvydui 
Vasaičiui už visa tai širdingai 
dėkingi. Jis mums tuo pačiu liko 
ir kitu geru pavyzdžiu. Juk ir 
mes patys, būdami jauni, nesto
kodami energijos, gal net tam ar 
kitam dalykui talento, turėtume 
neatšokti nuo lietuviškų reika
lų,o, kaip ir Alvydas, savo su
gebėjimus naudoti lietuvybės la
bui.

Šitaip susipažinę su “Danos” 
opera, šeimininkų Kriaučiūnų 
dar buvome pastiprinti šaunia 
vakariene, kur prie kavos puodu
kų spėjome Alvydo dar klustelė- 
ti, ar kartais jis negalėtų ten kur 
nors operos “aukštybėse” mus 
“užtarti” dėl papigintų bilietų 
studentams.

Kovo mėnesio pabaigoje stu
dentai šatrijiečiai vėl rinksis 
Gabrielės ir dail. Kazimiero 
Varnelių bute, kur turės progos 
pamatyti, kiek įvairiomis kalbo
mis liuksusiniuos leidiniuos yra 
prirašyta apie Mikalojų K. Čiur
lionį ir jo tapybą, bus proga iš
girsti ir dail. K. Varnelio komen
tarus, o taipgi susipažinti su jo 
studija ir išskirtinio kartografi
jos rinkinio lobiais. J.B.

ĮVAIRIOS LIGOS

J. Šoliūnas, vienas iš stalo te
niso dešimtuko žaidėjų, paklaus
tas kur ne kurį laiką buvo din
gęs ir ar nebuvo susirgęs, atsakė:

— Ne, ne, nesirgau Hong 
Kongu, bet tebesergu Pingpon- 
gu.

(Tęsinys iš vasario 15 d. “Akade
minių prošvaisčių”)

Vilniaus universiteto studentų 
dienotvarkė būdavo sklidinai už
pildyta. Vyravo tėvų jėzuitų gi
lus tikėjimas ir mokslo siekimas. 
Prieš paskaitas ir po paskaitų 
kiekvieną dieną būdavo kalba
mos maldos, kas mėnuo būdavo 
einama išpažinties. Religinės dis
kusijos vykdavo gretimoje Šv. Jo
no bažnyčioje (iš čia kilo žodis 
katedra — vieta, iš kurios kalba 
profesorius). Vykdavo didelės 
šventės semestro pradžioje, kara
liaus vizitų proga ir šv. Kotrynos 
— mokslo globėjos dienoje.

Nors dėstomoji kalba universi 
tete buvo lotynų iki pat 1815 
metų, joje buvo mokoma lietuvių 
ir kitos Didžiojoje Lietuvos Kuni 
gaikštijoje naudojamos kalbos.

1614 metais atvykęs jėzuitas vi 
zitatorius Jonas Argentas iškėlė 
ne tik lietuvių, bet ir latvių ir 
estų kalbų būtinumą seminarijai 
(necessaria lingua Lithuanica, 
Lotharica, Esthonica), ir 1620 
metais buvo įsteigtos tų kalbų 
katedros. Lietuvių kalbą dėstė 
garsus šv. Rašto profesorius pa
mokslininkas Konstantinas Širvy 
das.

Pirmasis latvis studentas buvo 
Jurgis Elgeris (1585 - 1672 m.), 
parašęs, jam mirus Vilniuje iš
spausdintą, Evangelia E Latino 
in Lothavicum Idioma Transla- 
ta.

1589 metais, atvykus karaliui 
Žygimantui Vazai, studentai jį 
pagerbia, sveikinimus sakydami 
9-iom kalbom.

1648 metais Vilniuje apsilan
kius karaliui Vladislovui Vazai, 
jis pasitinkamas net 18 kalbų 
sveikinamaisiais tekstais. Visų tų etnografija, 
kalbų atstovai mokėsi Vilniaus 
akademijoje.

1604 metais, .....
tuoju paskelbimo iškilmėse stu-i užvirė politinis veikimas. Įsi 
dentai rodė gyvuosius paveikslus, kdyė daug Studentiškų draugijų ( 
skaitė lotyniškai poemas ir odes ’r korporacijų. Žymiausios jų bu 
ir pasirodė su teatraliniu veika- ,vo. ' ir filomatų, siekusios| 
lu
Eulogia Casimiriana”.

Studentai buvo skatinami uo- . „ 
liau ir nuodugniau gilintis į mok Ja ’ 
slą įvairiom dovanom, dažniau
siai gražiai įrištom knygom, ku
rias įteikdavo rektorius, vyskupas 
ar Lietuvos didikai.

XIX a. pradžioje Vilniaus uni
versitetas žydėjo savo profesorių 
išmintimi ir mokinių skaičiumi; 
tai buvo taip pat didžiausias uni 
versitetas caristinėje Rusijoje ir 
apskritai šiaurės rytų Europos re
gione. Priešingai bendrai nusisto 
vėjusiai nuomonei, tai nebuvo 
vien lenkų dominuojamas uni
versitetas. Apie 40 proc. studen
tų buvo kilę iš Vilniaus guber
nijos, apėmusios etnografinę Lie
tuvą ir dalį Gudijos, kilusių iš 
Minsko srities apie 20 proc., iš 
Gardino 15 proc., iš Volinyos 8 
proc., iš Lenkijos — 3 proc.

Po 1803 metų universitete pir- > 
maujančią vietą užėmė fizikos ir 
matematikos fakultetas, apėmęs1 
visus tiksliuosius ir gamtos moks
lus.

Universitete dėstė žinomi Eu- 
| ropoję proiesoriai — moksiinin-1

Jurgis Zaikauskas

Royal Society Londone 
Academie Royale dės 
Paryžiuje koresponden-

kai broliai Sniadeckiai (matema 
tikas ir gamtininkas), Norvaiša 
(matematikas), Jundzilas (gam
tininkas), Lelevelis ir Onacevi
čius (istorikai).

Tur būt, žinomiausias moksli
ninkas būtų 1780 metų universi
teto rektorius Martynas Počobu
tas gimęs lietuvių bajorų šeimo
je, studijavęs Prahoje, Vilniuje, 
taip pat Vokietijoje, Italijoje ir 
Prancūzijoje. Pasižymėjęs savo 
astronominiais darbais, Marty
nas Počobutas 1781 metais buvo 
išrinktas 
nariu ir 
Sciences 
tu.

Paskutiniais metais, prieš uždą 
rant universitetą 1832 metais, zo
ologiją dėstė latvis mintaujiškis 
Edvardas Eichvaldas, o rygietis 
Muiželis dėstė veterinarinę chi
rurgiją.

Studentai, veikiami revoliuci
nių idėjų, įsigalėjusio romantiz
mo ir patriotižmo, troško nuoty
kių, socialinių ir politinių pakei
timų. Visuose Europos universite 
tuose kūrėsi studentų sąjungos. 
Vokietijoje koVoje už valstybės 
suvienijimą ypač pasižymėjo stu 
dentų korporacijos. Neatsiliko ir 
Lietuvos studijuojantis jaunimas. 
Vilniaus universitete poetai ir is
torikai vadovavo taipgi politi
niam jaunimo judėjimui.

Profesoriai Lelevelis, Onacevi
čius, Danilevičius skatino studen 
tų demokratiškas nuotaikas, ragi 

į no lietuvius studentus domėtis I 
savo krašto istorija, tautosaką ir

Pagal 1803 metų universiteto 
Kazimiero šven- statutf1’ leidus studentišką veiki-

“Theathidum Poeticum — skiePyti moralės principus, tėvy
nės meilę ir meilę mokslui. Vei
kė taip pat “Karinių bičiulių dr- apįe 

taip vadinami “spinduliuoto čius.

V y vau to Didžiojo universiteto pagrindimai rūmai Kaune nepriklausomos Lietuvos metais.

jai”, taip vadinami “nenaudė
liai” ir kiti. Žemaičių bajorai 18 
19 metais sudarė patriotinę kuo
pelę, vardu “Samogitia”, kuriai 
vadovavo lietuviškai rašę mūsų 
rašytojai Simanas Stanevičius, 
Kajetonas Nezabitauskis ir kiti.

Kaip tik tuo metu Simanas 
Daukantas imasi rašyti jau že
maičių kalba “Darbus senųjų lie 
tuvių”, raseiniškis Silvestras Va
liūnas pagarsėja su “Birutės dai
na”.

“<
nenutrūksta, padėdamas išsirutu 
lioti ypatingai svarbiai lietuvių 
tautos fazei — Tautiniam ir Kul
tūriniam Atgimimui.

Prasidėjus 1830-1831 metų su-

J.MyXlUUvllĮ UIUIIIU e t • 1 • 1 J

Brandenburgo kunigaikščio Al- SL» lietuv,s tlkrai nusipelne kad 
brechto 1544 metais. Albrechto, J° savitumas ir jo grynoji kalba 
taip vadinamo Brandenburgiš- tlek mokyklo]e’ t,ek
kio, kraujas buvo lietuviškas. Iš bažnyčioje.
motinos Sofijos pusės Albrechtas i Yra žinoma, kad XIX a. Kara- 
priklausė garsiajai Gediminaičių lįaučiaus universitete mokėsi bū 

| giminei. Sofijos tėvas buvo Lie- rejjs lietuvių ir turėjo ten įkūrę 
Samogitia” pradėtas darbas tuvos Didysis Kunigaikštis — Ka korporaciją “Lithuania”.

Lietuvių studentų Korp! “Romuva” valdyba Melbourne, Australijoj. 
Iš kairės į dešinę: Sp! Jurgis Zaikauskas, vicesenioras, šio straipsnio 

lietuvių studentų korporacijas autorius; fil. Stasys Stankūnavi- 
senioras; Sp! Henrikas Kaladė, scriba.

kilimui, Vilniaus akademinis jau 
nimas ir dalis profesūros įsitrau
kė į jo sūkurį ir dalyvavo jame 
iki pat universiteto uždarymo.

Įdomiu pavyzdžiu būtų čia 
raseiniškis Benediktas Kalinaus
kas, baigęs Raseinių pijorų mo
kyklą ir studijavęs Vilniaus, Var 

1 šuvos, Breslau ir- Heidelbergo u- 
niversitetuose. Visuose universite 
tuose jis buvo įsijungęs į politinį 
veikimą, priklausęs korporacijai 
ir buršų brolijai, gyvendamas 
Tuebingene ir Freiburge, bend
radarbiavo su Juodųjų brolių są
junga, kuri buvo viena radika
liausių to meto Vokietijos studen 
tų organizacijų. Grįžęs Lietuvon, 
1831 metais sukilimo metu, Kali 
nauskas buvo ipaskirtas apskri
ties sukilėlių vadu, o vėliau va
dovavo “Žemaitijos pasiutėlių” 
pulkui, kurį sudarė Raseinių rai 
tininkai. Pulkas sėkmingai pasi
rodė puolant rusus Raseiniuose 
ir Palangoje.

Sukilimui pasibaigus, Benedik 
tas Kalinauskas gyveno Paryžiu
je, kur priklausė “Lietuvių drau 
gijai”. Draugija rinko ir skelbė 
sukilimo dokumentus ir sukilimo 
dalyvių atsiminimus. Kasmet ko 
vo mėn. 25 dieną draugija pa
minėdavo Lietuvos sukilimo me
tines.

Karaliaučiaus universitetas

Karaliaučiaus, arba Koenigs- 
bergo, universitetas buvo įkurtas 
Kryžiuočių ordino magistro,

brechto 1544 metais,

Jos Karalius ir Liet. Did. Kuni
gaikštis), Vladislovas (Vengrijos 
Karalius), Fridrikas (kard.) ir 
Kazimieras Šventasis — Lietuvos 
Patronas.

Albrechtas, plėsdamas refor
maciją, atgaivino lietuvių kalbą 
Prūsuose, savo lėšomis išspausdi
no pirmąją knygą prūsų kalba 
ir 1547 metais žemaičio Martyno 
Mažvydo katekizmą lietuvių kal
ba. Jis kvietėsi iš Lietuvos šviesės 
nių žmonių, steigė naujų bažny- * 
čių, kur kunigai lietuviškai laikė 
pamaldas ir lietuviškai sakė pa
mokslus.

Čia tenka paminėti Albrechto 
svarbiausią politinę ambiciją — 
atitraukti Lietuvą nuo Lenkijos 
draugystės ir sujungti latvius, lie 
tuvius ir prūsus, taigi visus ais
čius, į vieną valstybę ir pačiam 
tapti jos valdovu. Kaip žinome, ' 
ta politinė svajonė neįsikūnijo.

Karaliaučiaus universiteto kū
rėjų ir profesorių tarpe buvo ir 
lietuvių — Stanislovas Rapalio
nis ir Abraomas Kulvietis. Pats 
Martynas Mažvydas ėjo aukštuo 
sius mokslus Karaliaučiuje kuni
gaikščio Albrechto lėšomis.

Dar XIX a. prūsų lietuviai at
kakliai gynė savo lietuviškumą, 
kaimuose skambėjo lietuvių kal
ba, lietuviškos giesmės ir dainos. 
Vienas didžiausių žmonijos filo
sofų Emanuelis Kantas buvo taip 
gi prūsiškos kilmės. Jis rašė: “Prū

zimieras Jogailaitis, o broliai Jo
nas Albertas (Lenkijos Karalius), 
Aleksandaras (Lenkijos Karalius 
ir Lietuvos Didysis Kunigaikš
tis), Žygimantas Senasis (Lenki-

kuri

įkur 
Tai

I Vilniaus universiteto visuoti
nės istorijos katedros profesorius 
Ignas Onacevičius (1780-1845) 
taipgi mokėsi Karaliaučiaus uni 
versitete ir, ten studijuodamas, 
rinko archyvinę Lietuvos istori
jos medžiagą.

Iškilus reikalui įsteigti lietuvių 
kalbos katedrą Vilniaus universi 
tete, docentas Kazimieras Kontri 
mas 1822 m. kovojo už kated
ros reikalingumą, nurodinėda
mas, kad Karaliaučiaus univer- 

i sitete lietuvių kalbos katedra jau 
veikia keletą amžių!

I
i Vytauto Didžiojo universitetas

Prieš pirmąjį pasaulinį karą, 
lietuvių tautinio atgimimo perio 
de, daug lietuvių studentų mo
kėsi kaimyniniuose Tartu, Kroku ’ 
vos ir Petrapilio universitetuose. 
Čia matome dar vieną studentiš
kų korporacijų užuomazgą, 
jau nusitęsė iki mūsų laikų.

“Fratemitas Lithuanica” 
ta 1908 metais Petrapilyje, 
buvo studentų medikų ir gydyto
jų draugija, įkurta dr. generolo 
V. Nagevičiaus. Jai priklausė be
veik visi žinomi to laiko lietuviai 
gydytojai. Taip pat jos nariu bu 
vo ir Lietuvos patriarchas, auš
rininkas dr. J. Basanavičius.

Grįžus “Fraternitas Lithuani- •* 
ca” nariams Lietuvon, draugija 
1922 metais oficialiai pasivadino 
korporacija ir 1958 metais Chica 
goję, Amerikoje, atšventė 50 me
tų jubiliejų.

Lietuvos Taryba, kuri 1918 m. 
vasario mėn. 16 d. paskelbė Lie
tuvos Nepriklausomybės Aktą, 
tais pačiais metais gruodžio mėn. 
5 dieną atgaivino ir Vilniaus uni 
versitetą.

1922 metais Lietuvos vyriausy 
bė įsteigė Kauno universitetą, ku 
ris, švenčiant 1930 metais D. L. 
K. Vytauto jubiliejų, gavo Vy
tauto Didžiojo universiteto var
dą.

Nepriklausomos Lietuvos gyve 
nimo laikotarpyje iki antrojo pa 
saulinio karo ir vokiečių bei ru
sų okupacijų korporacijos klestė
jo. Jų buvo daug ir jų gyvenimas 
buvo tiek pat dinamiškas ir turi- 
ningas kaip ir mūsų atgimusios 
valstybės.

Šiuo metu laisvame pasaulyje 
veikia kelios lietuvių korporaci
jos Amerikoje ir tik viena — Ro 
muva — Melbourne, Australijo
je, atgaivinta komilitono Stasio 
Stankūnavičiaus ypatingų pa
stangų ir rūpesčių dėka.
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