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IŠEIVIJOS KŪRYBINĖS FAZĖS

Apie Lietuvių katalikų akademijos 
Metraščio penktąjį tomą detaliau

pagoniškos kilmės, kaip manė J 
VIKTORAS GIRDŽIŪNAS, OFM Basanavičius, Galaunė, Baltru- 

------------ šaitis, Gimbutienė, Šukevičius ir 
kt Išdėstęs šią teoriją, dr. J. Gri
nius ją sukritikuoja, nes tos teori
jos kūrėjų argumentai neturį fak
tiškos vertės.

to, ji gausiai iliustruota kryžiais 
ir koplytėlėmis.

Rusų filosofijos pradininkai

Su rusų filosofija mūsų vyres
nioji karta buvo supažindinta ru
sų mokyklose ir Vytauto D. uni
versitete. Dabar mus su rusų fi
losofijos pradininkais savo studi
joj supažindina dr. Juozas Na
vickas, Boston College profeso
rius mus nustebina tuo, kad ru
sų tauta be savos filosofijos iš
gyveno beveik visą tūkstantį me
tų nuo savo Valstybės įsteigimo. 
Beveik tiek pat laiko rusams rei
kėjo laukti ir pirmosios aukšto
sios mokyklos-universiteto. Mask
vos universitetas buvo įsteigtas 
1755 m., o Petrapilio — 1819 m. 
Tiesa, nuo 1701 m. Kijeve veikė 
dvasinė akademija stačiatikių po
pams auklėti. Tuo tarpu kai Vil
niaus jėzuitų akademija įsteigta 
1579 m.

Minėtojoje Kijevo dvasinėje a- 
kademijoje būsimiems popams 
buvo dėstoma filosofija, dėl to at
sirado ir ja rimtai susidomėjusių. 
Tarp jų buvęs Grigas Skovoroda, 
gimęs 1722 m. Jis šventimų ne
ėmė, vertėsi pamokomis ir vedė 
klajūno gyvenimą. Dauguma jo 
filosofinių raštų parašyta pasi
kalbėjimo formoje. “Skovoroda 
buvo pirmasis rusas, kuris supra
to grynai rusiškos minties kūri
mo prasmę, suvokė rytietiškos 
krikščionybės poveikį dar neištir
tose vertybėse bei apraiškose”.

Norint suvokti Skovorodos filo
sofiją, kuri jam reiškė “dvasinį 
spindesį”, reikia atkreipti dėmesį 
į religinį pradą ir Dievo žodį. Dėl 
to Šv. Rašte jis mato raktą į par 
grindinį tikrovės nušvietimą ir 
žmogaus paslaptį. Pagal jį tikrąją 
Šventraščio medžiagą sudaro ne 
išviršinė ir tiesioginė prasmė, bet 
už jos slypinti gilesnė idėja. įsi
jautimas ir įsiveržimas į pačią gi
liausią Šventraščio tiesą yra pa
grindinis Skovorodos filosofavimo 
būdas. Taip samprotaudamas, jis 
filosofo asmenyje mato žmogų, 
kuris privalo turėti dvilypį supra
timą ir dvilypį daiktų įvertinimą.

Skovoroda buvo tik pradinin
kas rusų filosofijos kūrime. Tiesa, 
jis nesuvokė ir negalėjo apimti 
visų tų problemų, kurios slėpėsi 
autentiškos filosofijos kūrimo su
dėtingame uždavinyje. Skovoro
da nepastebėjo, kad viena iš tokių 
problemų glūdėjo reikale išnagri
nėti Rusijos istorinę misiją ir jos 
vaidmenį Europoje, o taip pat ne
nustatė rusiškojo mastytojo vie
tos ir vaidmens bendruomenėje ir 
valstybėje. Šias universalias prob
lemas pastebėjo ir pasiryžo svars
tyti kiti pradininkai Petras Ceda- 
jevas ir Ivanas Kirejevskis.

Ši dr. J. Navicko studija mums . 
atidengia ne tik rusų filosofijos 
gana vėlyvą genezę, bet ir kitą 
įdomią apraišką, kaip Rusijos se
paratizmas nuo Romos Bažny
čios giliai veikė jos mąstytojus, 
kurie, būdami krikščionys, savo 
filosofiniuose mąstymuose ieško-
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Lietuvos peizažą. Jie yra vertingi 
lietuvių kultūros paminklai.

Jų statymo motyvai yra religi
nio pobūdžio. Vieni kryžiai buvo 
paminklai įnirusiems, kiti — au-'ties siekė, statydami kryžius. Kry- 
ka Dievui, prašant jo gailestin
gumo, atitolinant epidemijas ir 
kitokias nelaimes, treti — pra
šant Dievo palaimos ir išreiš
kiant padėką už patirtas malo
nes. Kryžiai buvo statomi ir kaip 
atgailos ženklai, norint juose pa
likti ir savo atminimą. Kaip po
nai statomomis bažnyčiomis ir 
vienuolynais norėjo save įamžin
ti, taip paprasti valstiečiai to pa

I1970 m. gale Romoje išleistas 
Lietuvių katalikų mokslo akade- 

'mijos Metraštis, V tomas, kurį 
1 suredagavo L.K.M.A. pirminin
kas prof. dr. A. Liuima, S.J., o 
išleidimui lėšas davė L.K.M.A. 
mecenatas kun. Vincas Puidokas, 
Westfield, Mass., šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas, moks
linės medžiagos turinio svoriu ir 
puslapių skaičiumi (624 psl.) y- 
ra vienas iš reikšmingiausių šios 
rūšies leidinių išeivijoje. Tad, 
nors mūsų spaudoje jau ir buvo 
paskelbtas Metraščio bendrasis 
aprašas, ne pro šalį bus čia jo 
temas užgriebti ir detaliau.

Šiame “Metraščio” tome rašo: 
Jonąs Grinius, “Lietuvos kryžiai 
ir koplytėlės”, Juozas L. Navic
kas, “Rusų filosofijos pradinin
kai: Skovoroda, Cadajevas ir Ki
rejevskis”, Jurgis Gimbutas, “Lie
tuvos bažnyčių chronologija ir 
statistika”, Viktoras Gidžiūnas, 
O.F.M.,‘ ‘Vienuolijos Lietuvoje 
XII-XX amž.”, Paulius Rabikaus
kas, “Medžiaga senojo Vilniaus 
universiteto istorijai”, Juozas 
Jakštas, “Mažosios Lietuvos ap
gyvendinimas iki XVII amž. pa
baigos” ir Antanas Skėrys, “Lie
tuvos miškai ir jų ūkis”. Gale 
pridėtas mirusiųjų L.K.M.A. na
rių nekrologas. J. Maldeikienė ap
rašo dr. Antaną Gylį, P. Gau- 
čys — dr. Viktorą Jasaitį, J. And
rulis — prof. Stepą Kairį, P. Mal
deikis — prof. Joną Rugį, kun. 
Vladas Delininkaitis paruošė as
menvardžių ir vietovardžių ro
dyklę.

Lietuvos kryžiai ir koplytėlės

Taip pavadinta pirmoji šiame 
tome patalpintoji ir atskira kny
ga išleistoji, 1956 m. dar rankraš
tyje mokslo premija “Aidų” žur
nalo premijuotoji, J. Griniaus stu
dija. Dr. Jonas Grinius vyresnie
siems gerai pažįstamas kaip dra
mų ir daugelio įvairių studijų au
torius, Vytauto D. universitete 
dėstęs literatūrą, estetiką ir meno 
istoriją, dėl to jo pasirinktoji te
ma — Lietuvos kryžiai ir koply
tėlės reikia laikyti jo specialybės 
studija. Studija yra padalyta į 
penkis skyrius.

Pirmame skyriuje atidengiama 
kryžių ir koplytėlių reikšmė lie
tuvių gyvenime. Antai 1916 m. 
Ginet-Pilsudzki rašė: “Lenkija ir 
Gudija turi užleisti pirmenybę 
Lietuvai, kurios peizažai yra ne
atskiriami nuo aukštų kryžių, do
minuojančių koplytėlėse, išky
lančių miškuose ir net kaimiškų 
sodybų kiemuose”. Kryžiai ir 
koplytėlės vaizdžiai liudijo Lietu
vos katalikiškumą, jai davė šven
tos Dievo žemės vardą ir puošė

Nėra abejonės, kad mūsų emig- nutyla, lyg vietiniai amerikiečiai 
racija ir jos kūryba pereina lyg nebūtų savųjų niekad kritikuoja- 
jau antrojon fazėn, nors kartu mi ir plakami. Aišku, jaunieji 
jaučiama dar ir ankstesnės fazės jautrūs. Jiems sunkiau su lietuvių 
stiproka tąsa. Dailė ir muzika, bū- kalba. Bet vis dėlto įdomiai ro
dami be kalbos varžtų, šitai nela- dosi E. Cinzas ir K. Almenas, iš 
bai jaučia. Gi žodinės kūrybos amerikietiškų charakterių perėję 
antroji fazė prasidėjo jau kiek prie lietuviškų temų ir savo “raz- 
anksčiau, kurioje šiandien pašte- baininkais” ir bajorais belinksmi- 
bimi dar keli įvairiopi tos II fa- nantys pramogos pasiilgusį skai- 
zės rodikliai. tytoją. Agnė Lukšytė atidengė

Perėjus iš kaimo buities prie mums net Australiją. Janavičius 
Vokietijos lagerių, mūsų literatu- taipgi originaliai vis kur nors pa
ra Amerikoj svyravo tarp ameri- sirodo. Bet “Tiltų ir tunelių” au- 
kinio gyvenimo temų ir savo pa- torių dar vis plačiau nesigirdi, 
likto krašto ilgesio temų. Šiandien Gal išgirsime šį tą vėliau. O jau 
jau atsiranda kažkas tokio, kas būtų laikas. Kaip ir dėl kieno 
kelia ne vienam didelio rūpesčio, kaltės šios antrosios praretėjusios 
Atrodo, kad einame lyg prie kui- fazės kelyje gal kiek ir per didelė 
tūrinio saulėlydžio. Bet gal ir ne. tuštuma, nelengva trumpai pasa- 
Gal tik pasukama kiek kitokia 
kryptimi. Kol kas dar yra ir vis 
dar atsiranda naujų vilčių. Tik 
reiktų šią naująją fazę geriau su
prasti. Daryti, kas galima dar pa
daryti, išnaudojant visus turimus 
resursus.

Aišku, kelia rūpesčio senesniųjų sąjungėlės, jiems kas nors turėtų 
kūrėjų “uždangos nuleidimas”, padėti, jiems reikalingas patarė- 
Kartais ji dar pakeliama, bet tik jas, reikalingi pirmieji jų sąsiu- 
iki pusės. Tik retkarčiais pasirodo viniai, jeigu dar ne knygos. Jau- 
visa jų kūrybinė scena. Paklausti, nųjų vis dar atsiras, ir durys jiems 
ką jie daro, atsakytų: jei nenorite turėtų būti atviros, jeigu tik jie su 
apie kaimą, tai negausite nieko, savo kūryba į tas duris belstųsi. 
Tada klausėjas tikriausiai vėl sa- Pagaliau ateis ir trečioji fazė, 
kytų: Kodėl? Norime, bet gal ir nors apie tai šiandien dar sunku 
tas kaimas šiandien turėtų būti begalvoti. Ar ji bus lietuviška, ar 
ne toks, kokio sentimentaliai no- pusiau angliška? Kai senieji iš- 
rime, bet toks, koks jis iš tikrųjų mirs, liks tik antrosios fazės at
buvo arba net toks, koks jis dabar stovai. Todėl jau šiandien reiktų 
yra. Reiktų daugiau stebėti ir ap- paruošti dirvą, kaip žydai ir kitos 
linkinį gyvenimą, jį aprašyti ir tautybės daro, .bent pradžią, lyg 
žiūrėti, ar naujos dirvos literatu- užuomazgą vystytis, tai naujai fa- 
rai nėra ir šių dienų mūsų jauni- zei. Jei nevaržysime niekuo kury---------------------------------------------
me. Pusėtinų šios krypties pavyz- binio akto tėkmės ir naujiesiems 
džių pastaruoju metu vieną kitą sudarysime vis paruoštos dirvos kiekviena jų vis daugiau suprastų,
jau turime. sąlygas, iš vienos fazės j kitą bus jog išliekamąja verte politikas

Kuria ir jaunieji. Jie švystelėja pereinama be sukrėtimų ir be kri- tarnauja politikai, filosofas filoso-
kartais kaip meteorai, bet ir vėl zių. fijai, sociologas — sociologijai, te-
kažkodėl ima ir užgęsta. Jei kas Kuri fazė bus geresnė ir vaisin- ologas — teologijai, rašytojas__
iš mūsų dar atsiliepia jiems ma- gesnė savo naujuoju įnašu, dar literatūrai, 
žiau palankia kritika, anie ir visai nelengva spėlioti, Svarbu, kad

gyti.
Žinoma, visa šita grupelė mū

suose yra kiek kitokia. Gal jiems 
ir tiktų II fazės vardas, ypač, jei 
susiburtų jie į kokį nors sambūrį, 
kaip kadaise žemininkai. Reikėtų 
ir jauniesiems savotiškos “junior”

P., Min.

žiai taip pat buvo bendruomeni
niai ir tautiniai paminklai, dėl to 
lietuviai atkakliai juos gynė nuo 
rusų pastangų juos sunaikinti. 
Toliau autorius nagrinėja kryžių 
ir koplytėlių nykimo priežastis.« . i . . . . nai ir ornamentai ir periKiarneAntrame skyriuje autorius pa-i, ..............  . .. .i v. . , . ..,. i., . 1 krikščioniškai lietuviškų tradici-liecia kryžių ir koplytėlių kilmes 
pagoniškojo nekrokulto teoriją, 
atseit, tvirtinimą, kad lietuviški 
kryžiai nėra krikščioniškos, bet

Trečiame skyriuje nagrinėja
ma kryžių ir koplytėlių formos 

j ir jų raida, ketvirtame — simbo- 
' liai ir ornamentai ir penktame—

jų pratęsimas, statant 
svetimose šalyse.

Studija rimta ir vertinga. Be

kryžius

t

Berniukas su švilpyne (granitas)Vytautas Mačiuika

ŠVILPYNE
Švilpia švilpynė šile.
Seniai pamesta.
Seniai užmiršta.
O gal ir ne ta?
Ne. Švilpia švilpynė šile, 
Ties negilia
Upeliuko brasta
Piemens pamesta...

Vidurnakčių sapne
Ji švilpia, ji šaukia mane. 
Ir aš einu
Takais piemenų, 
Užžėlusiais žole,
Kur brasta negilia
Braido medžiai šakoti, — 
Bėgu jos balso ieškoti.

Tik ja surandu
Jau virstančią girių aidu.
Ir drebančiais pirštais liečiu,
Ir šąlančiom lūpom pučiu...

Ar tu girdi mane, 
Vidurnakčio sapne 
Grojantį švilpyne?..

Kazys Bradūnas
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jo ne tik Rusijos istorinės misi
jos ir vaidmens Europoje, bet ir 
vienybės su ja vienoje Bažnyčio
je, tai ypatingai pastebime Petro 
Cedajevo išvadžiojimuose.

Lietuvos bažnyčių chronologija 
ir statistika

Šia studija dr. Jurgis Gimbutas, 
senosios lietuvių statybos žinovas, 
duoda mums Lietuvos bažnyčių 
statybų chronologiją ir statistiką. 
Teritorija, kuria šis bažnyčių ap
rašymas ribojamas, rytuose ima
ma 1920 m. sutarties ribose, o va
karuose įjungtas ir Klaipėdos 
kraštas. Šiose ribose autorius savo 
chronologiją ir statistiką sudaro 
net ir XIV-XV amž, kas mano 
manymu yra netikslu, nes iš is
torijos žinome, kad bažnyčios bu
vo statomos visose Didžiosios Lie
tuvos kunigaikštijos .ribose, ku
rios, laikui bėgant, įvairėjo. Tiks
lu tačiau statistikui, nes jis tik 
nustatytoje teritorijoje gali duoti 
tikslią ir akivaizdžią chronologi
ją ir statistiką. Ši studija apima 
katalikų ir protestantų bažnyčias, 
bet išskiria provhšlavų cerkves. 
Ji parodo mums bažnyčių augi
mą ir mūrinių bažnyčių dau
gėjimą amžių bėgyje.

Iš chronolgoinio bažnyčių są
rašo bei lentelių niat6me, kad mi
nėtoje teritorijoje 1943 m. buvo 
989 bažnyčios, kdrių 885 katali
kų ir 104 protestantų. Jei imsime 
atskirais amžiais, tai XIV-XV 
amž. buvo pastatyta 116 bažny
čių, XVI amž. —’ 203, iŠ jų 40 
protestantų, XVII amž. —1 21’1, iš 
jų 24 protestantų, XVIII amž. — 
246, iš jų 17 protestantų, XIX 
amž — 127, iš jų 34 protestantų, 
XX amž. iki 1914’^40, iš jų 7 
protestantų, XX arrtž nuo 1917 
iki 1943 — 88, iš jų 4 protestan
tų ir 12 nežinomu laiku pastaty
tų, iš kurių 4 protestantų. Iš vi
so nuo XIV amž. iki 1943 m. pa
statytos 1043 bažnyčios, iš jų 913 
katalikų ir 130 protestantų. Lai
kų bėgyje 54 bažnyčios buvo nu
griautos: 28 katalikų ir 26 pro
testantų. Medinės ir mūrinės 
bažnyčios sužymėtos kartogra
mose.

Nors ši chronologija ir statisti
ka, kaip pats autorius pastebi, ir 
netiksli dėl autentiškų šaltinių 
Stokos, bet ji daugeliu atžvil
gių naudinga. Tik užmetę akį į 
bažnyčių sąrašą, galime sužinoti 
savo bažnyčios ir parapijos įkūri
mo laiką. Studijozams ji jau duo
da tam tikrą orientaciją apie 
krikščionybės plitimą Lietuvoje 
ir apie medinių ir mūrinių 
nyčių joje augimą.

baž-

a-

Vienuolijos Lietuvoje 
XHl-XX amž.

Šiame straipsnyje kalbama 
pie visas Lietuvoje veikusias vie
nuolijas nuo pagonybės laikų iki 
mūsų dienų ir apie lietuviškas 
vienuolijas veikiančias Ameriko
je. Tai yra lyg statistika kiek ku
riame amž. veikė vienuolijų ir 
kiek jos turėjo vienuolynų ir vie
nuolių.

Istorinių šaltinių žiniomis pir
mieji vyrai vienuoliai į Lietuvą 
atvyko XII amž. Tai buvo pran
ciškonai, domininkonai ir Vokie
čių ordino broliai. Tada pastovių 
vienuolynų Lietuvoje jie neturė
jo. Tik XIV amž. pradžioje bu
vo Lietuvoje Įkurti pirmieji vie
nuolynai. Tada Lietuvoje veikė 
trys vienuolijos: pranciškonai,
domininkonai ir šv. Augustino 
atgailos kanauninkai. Amžiaus 
gale viso buvo 9 vienuolynai ir 
apie 100 vienuolių. XV amž. įsi
kūrė 4 naujos vienuolijos: bene
diktinai, augustinijonai, pranciš
konai observantai ir bazilijonai. 
Iš Lietuvos pasitraukus domi
ninkonams, veikė 6 vienuolijos 
su 18 vienuolynų ir 150 vienuo
lių. XVI amž. įsikūrė trys naujos 
vienuolijos: sugrįžo domininko

nai ir atvyko senosios observan- 
cijos karmelitai ir jėzuitai. Taip 
XVI amž. gale veikė 9 vienuoli
jos su 36 vienuolynais ir apie 500 
vienuolių. XVII amž. įsikūrė II 
naujų vienuolijų: reformuoti-ba- 
sieji karmelitai, baltramiečiai, bo
nifratrai, Laterano kanauninkai, 
cistersai, kamalduliai, kartūzai, 
misionieriai, pijoriai, paulinai ir 
trinitoriai. Tada vienuolijų buvo 
20, vienuolynų 201, vienuolių a- 
pie 3000.

Vienuolijos dar klestėjo ir 
XVIII amž., nors jau buvo pra
dėtas jų naikinimas. Dar įsikūrė 
3 naujos vienuolijos: rokitai, ma
rijonai ir pranciškonai reforma
tai. Viso vienuolijų buvo 23 su, 
329 vienuolynais ir apie 3500 vie
nuolių. Amžiaus gale tačiau (17- 
73) buvo panaikinti jėzuitai. XIX 
amž yra vienuolių naikinimo 
laikotarpis, nes, Lietuvą pavergus 
Rusijai, prasidėjo vienuolijų už
darinėjimas. Po 1864 m. iš vyrų 
vienuolijų paliko tik 3 su trimis 
vienuolynais: pranciškonų kon- 
ventualų — Gardine, Marijonų 
— Marijampolėje ir pranciško
nų observantų — Kretingoje.

Lietuvai atgavus laisvę, vienuo
lijos pradėjo atsigauti. Tuoj atsi
kūrė marijonai, pranciškonai, jė
zuitai ir domininkonai ir įsikūrė 
kapucinai ir saleziečiai. Taip 19- 
40 m. Lietuvoje veikė 6 vienuo
lijos su 30 vienuolynų ir 440 vie
nuoliais. Sovietų Rusijai užgro
bus Lietuvą, visos vienuolijos bu
vo uždarytos ir vienuolynai atim
ti.
Sunaikinus vienuolijas Lietuvoje, 
lietuviai vienuoliai įsikūrė Ame
rikoje. Čia dabar veikia marijo
nai, pranciškonai ir jėzuitai. Da
bar laisvame pasaulyje veikia 
trys lietuviškos vienuolijos turin
čios 21 vienuolyną ir apie 170 
vienuolių.

Šalia vyrų nuo XV amž. veikė 
ir moterų vienuolijos, tačiau čia 
neįmanoma jų statistika kad ir 
santraukoje pateikti. Kam bus į- 
domu, tegul perskaito pačia stu
diją. Ši studija labai naudinga 
Lietuvos vienuolijų pažinimui.Juo 
labiau, kad joje nurodyti šalti
niai ir literatūra.

Medžiaga senojo Vilniaus 
universiteto istorijai

Prof. dr. Paulius Rabikauskas, 
S.J. Gregorianum universiteto, is
torijos fakulteto dekanas, remda
masis Jėzuitų archyvu Romoje, 
užsimojęs parašyti Vilniaus jėzu
itų akademijos istoriją. Šis straips
nis liečiąs pirmuosius jėzuitus 
Vilniuje ir pirmuosius lietuvius 
jėzuitus jau yra ketvirtasis minė
tosios studijos skyrius, pasiekęs 
132 psl.

Pernai suėjo 400 m. nuo Vil
niaus jėzuitų kolegijos įsteigimo, 
dėl to autorius nagrinėja pirmų
jų jėzuitų atvykimą. Iš jo studi
jos matome, kad jau 1555 m. pir
masis jėzuitas lankėsi Vilniuje, 
bet tik 1569 m. rugsėjo 15 d. Vil
niun atvyko 6 jėzuitai ir čia pra
dėjo savo veiklą. Kitais metais 
atvykdavo vis daugiau ir daugiau 
įvairių tautybių jėzuitų taip, kad 
jie netrukus Vilniuje atidarė ne 
tik kolegiją, bet ir aukštąją Lie
tuvos mokyklą akademiją - uni
versitetą.

Netrukus į jėzuitus pradėjo 
stoti ir lietuviai. Taip jau 1571 
m. rudenį į jėzuitus buvo įstoję 
4 lietuviai broliukai. Paulius Vai- 
ciekevičius, Stanislovas Svirys, 
Grigalius Jurgevičius ir Paulius 
Bolesta. Kitais metais jau pradėjo 
stoti jaunuoliai ir į klierikus, iš 
kurių vėliau išaugo kunigai, pa
mokslininkai ir mokyti jėzuitai.

Priede duodamas iš Jėzuitų ar
chyvo Romoje Vilniaus kolegijos 
pirmųjų Jėzuitų sąrašas (1569 - 
1571).
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Mažosios Lietuvos 
apgyvendinimas iki XVII amž. 

pabaigos

Mažoji Lietuva nacinės Vokie
tijos buvo laikoma vokiška, dė 
to buvo stengiamasi išnaikinti 
net senus lietuviškus - prūsišku: 
vietovardžius, pakeičiant juos vo
kiškais.. Po II-jo pasaulinio kare 
Sovietų Rusija, užgrobusi Mažąjį 
Lietuvą, ją jau skelbia net praei 
tyje buvus slavišką. Siame straips 
nyje, kurio pradžia yra Metraš 
čio IV tome d r. Juozas Jakštas 
buvęs Vytauto D. universiteto is 
torijos profesorius, išnagrinėję 
Mažosios Lietuvos kraštovaizd 
kryžiuočių ordino nukariavime 
metu ir jos gyventojus to paties 
ordino valdžioje, jos sienas ir ko
lonizaciją XVI ir XVII amž., pri
eina išvados, kad Mažosios Lie
tuvos gyventojai buvo senieji prū- 
sai-lietuviai: nadruviai ir skalviai 
su vėlesne vokiečių emigrantų 
priemaiša, bet jokiu būdu ne “ko
kie slavai, kaip šiandieną, neat
sižvelgiant į istoriją, drįstama sa
kyti”. Mažoji Lietuva lietuvių su
kurta, “jiems ji ir turėtų pri
klausyti”.

Tai rimta vyresniojo amžiaus 
istoriko studija, kuri, atrodo, bus 
išleista atskira knyga, nes jadjy- 
ra pasiekusi 126 psl.

Lietuvos miškai ir jų ūkis

Tai dr. inžinieriaus miškinin
ko, Antano Skėrio, studija, kurios 
pirmoji dalis buvo atspausdinta 
Metraščio IV tome. Joje autorius 
mus supažindina su Lietuvos miš- 
kaisJr jų ūkiu. Įvade bendrai kal
bama apie miškus ir jų plotą į- 
vairiuose kraštuose ir Lietuvoje, 
toliau jau paliečiama miškų ūkis 
ir jo formos bei technika, medžio 
pramonė, vidaus rinka ir medžio 
importas. Studiją praturtina dau
gybė statistinių lentelių. Tik kri
tikų apgailestaujama, kad joje 
neliečiami Lietuvos miškai ir jų 
ūkis Sovietų okupacijoje. Reikia 
manyti, kad autoriui nebuvo pri
einami šios rūšies šaltiniai ir da
bartinė, klausimą liečianti, lite-

PENKERI METAI BE PROF. ALFONSO JURSKIO

Prof. Alfonsus Jursk's

1966 m. liepos 31 d. skaudi 
žinia sukrėtė lietuvių visuomenę: 
sunkios ligos iškankintas Phila- 
delphijoje mirė Alfonsas Jurskis, 
elektrotechnikos inžinierius, ne
priklausomos Lietuvos pulkinin
kas leitenantas, Vytauto Didžio
jo universiteto docentas, veiklus 
Lietuvių bendruomenės narys. 
Rodos, dar taip neseniai skausmo 
prislėgta šeima, artimieji, orga
nizacijų atstovai, Philadelphijos 
ir apylinkių lietuviai pagarbiai 
atsisveikino su velioniu ir susi
kaupę palydėjo į amžinojo poil
sio vietą, o štai šįmet liepos 31 
d. sukako penkeri metai, kai ne
beturime savo tarpe to gyvo lie
tuvių išeivijos nario, kurį nuo
lat lydėjo lietuviškieji rūpesčiai. 
Minėdami šią liūdnąją sukaktį,

Nuotrauka V. MaželioPensininko d.enos

ratūra. Studija išleista ir atskira 
knyga.

Istorikų kaltė...
Kai kurie kritikai, vertindami 

L.K.M.A. Metraščio V tomą, vėl 
rado reikalo pakaltinti istorikus, 
kam jie savo straipsniais užpildę 
didesnę šio tomo dalį. Bet argi 
jie kalti, kad kalbininkai, litera
tai, geografai, gamtininkai, teo
logai neduoda savo sričių studi
jų. Juo labiau, kad L.K.M.A. pir
mininkas, Metraščio redaktorius, 
visus kviečia, nei vienos mokslo 
srities neišskirdamas.

Iš kitos pusės propagandiškai 
linksniuojame, kad mums šian
dien labiausia reikia puoselėti li-

JONAS PUZ1NAS

žvilgterėkime į a.a. prof. A. Jurs- 
kio gyvenimo kelią ir velionio 
atliktus darbus.

Alfonsas Jurskis gimė 1894 m. 
rugpiūčio 4 d. Akmenytėje, Pum- 

I penų vis., Panevėžio aps., nuo
šaliame šiaurinės Lietuvos pak
raštyje. Kad ir jo tėviškė nepa
sižymėjo gamtos grožiu, prašmat
numu, bet ji velioniui buvo mie
la ir brangi. Čia jis brendo lie
tuviškoje aplinkumoje, rūpestin
goje tėvų globoje. Todėl visada, 
kai tik galėdavo atitrūkti nuo sa
vo tiesioginio darbo, lankydavo
si savo šiaudinėje pastogėje. Sa
vo dėdės kun. Jurskio globoja
mas, mokslus pradėjo Papilėje, 
toliau juos tęsė Mintaujos reali
nėje gimnazijoje, 1912-1916 m. 
Petrapilio Politechnikos institu
te. 1916-1919 m. tarnavo radis
tu rusų karo laivyne. 1919 m. 
grįžęs į Lietuvą stojo į besior
ganizuojančios Lietuvos kariuo
menės Elektrotechnikos batalio
ną, kur, eidamas inžinieriaus pa
reigas, organizavo bataliono dirb
tuves. Komandiruotas į užsienį, 
1923-1924 m. specializavosi Pa
ryžiaus Ecole Superieure d’Elec- 
tricite, kur gavo inžinieriaus-ra- 

’dioelektriko diplomą. Būdamas 
Kauno radijo stoties viršininku, 
1926 m. užbaigė stoties įrengimo 

tuanistiką, į kurią įeina kalba, 
literatūra, krašto pažinimas, ku
riame nepaskutinę vietą užima 
taipgi ir tautos praeities pažini
mas. Juk ir Tautos himne gieda
me “Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia.’’ Kaip mes semsi- 
mės stiprybės iš praeities, jei jos 
nepažinsime. Juk ir senoji romė
nų išmintis mums primena, kad 
tie žmonės, kurie nežino savo 
tautos praeities, yra vaikai. Tad 
ar neverta džiaugtis, kad šian
dien yra kas dar mums atidengia 
Lietuvos praeitį. Netrukus gali 
nebūti, kas tai padarys, nes stu
dijuojančių istoriją iš jaunosios 
kartos yra gana nedaug.

darbus ir tų pačių metų birže
lio 12 d. pirmą kartą radijo ban
gomis nuaidėjo lietuviškas žodis 
į pasaulį. 1927 m. suorganizavo 
ir Lietuvos radiofoną. Radiofonui 
vadovauti sudarius tarpžinybinę 
Radijo tarybą, A. Jurskis 1927- 
1929 m. buvo tos tarybos sekre
torius. Betarnaudamas Lietuvos 
kariuomenėje, rūpinosi radijo ry
šių technine priežiūra. Ryšium 
su savo darbu daugelį kartų va
žinėjo. į užsienį, kur nuodugniai 
susipažino su radiotechnikos dirb-

Vai.:

DR, ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 \al. ir 7—9___  ,______ __  _ _» 

vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta. Ligoniai priimami sueitam/

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. KAlbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
'•449 So. Pulaskl Road (Crawford 

ed mi RuUding) Tel. LU 5-6446
Priima ligoniu# pagal susitarimą, 
|el neatsiliepia skambinti 274-8012

DtR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-čios ir California 

ATOSTOGOSE NUO LIEPOS 24 D.
IKI RUGPIEČIO 8 D.

Reikalui esant skambinkit
DR. VYT. TAURUI

2652 W. 59th St. PR 8-1223

tuvėmis, radijo stotimis ir apskri
tai su didžiaisiais radijo centrais 
Anglijoje, Austrijoje, Belgijoj, Če
koslovakijoje, Estijoje, Latvijoje, 
Prancūzijoje ir Vokietijoje. Savo 
įsigytąsias žinias panaudojo Kau
no radijo stotyje, bedėstydamas 
specialius radiotechnikos dalykus 
Aukštuosiuose karo technikos 
kursuose (1924-1940), Karo mo
kykloje (1936-1940) ir Lietuvos 
universitete (nuo 1930 m. Vytau
to Didžiojo universitetas), kuria
me nuo 1927 iki 1944 m. dėstė 
radiotechniką, glektroakustiką, e- 
lektromagnetinį spinduliavimą, 
nagrinėjo trumpųjų bangų skli
dimą ir radiogoniometrijos klau
simus. 1940-1944 m. A. Jurskiui

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

INKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 
Tel. 695-0533

FOX VALLEY MEDICAL CENTER 
860 Summit Street 

Route 58 — Elgin, lllinois

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2283

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest lįst Street
Vai.: pirm., ketv., 1 Iki 7 popiet 
antr.. penkt., 1-6. treč ir šešt. tl. 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą peram.

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. G R 6-2100

Vai pagal susitarimų pirinad Ir 
Ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk 
tad. 10—4: AeAtad 10—2 vai.

Ofs. 735-4477 Rez. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Vatnndos pagal susitarimą

Rezzid. Tel. GI 8-0S73

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

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
>182 So. Kedzie Ave„ WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001.

Ofiso Tel. PR 8-2220 
Mamų — rezid. — PRospect 8-9081 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 

nuo 12 iki 8 vai. ir nuo 5 Iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VVest 63rd Street

ČAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir p 
iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Vai. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečiad. Ir 
•eštad tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAU8 LIGŲ ir KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 Soutb Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

Skambinti — 585-2525 
Telef. veikta 24 vai

Tel REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUM

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 VVest 59th Street 
Vai.: plrmad.. antrad., ketvirtad. U 
penktad nuo 12-4 vai p p. 6—t 
vai. vak., šeštad 12—2 vai p. p. b 
trečiad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K ČIUKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Plrmad., antrad., ketvlrt Ir penkt 
nuo 11 vai iki 1 vai. p p. tr nuv 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo
11 vai. ryto ik 1 vai. p p„ šeštad 

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

Rez. tel. 289-2919

Cel. ofiao ir buto OLympic 9-415S

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avė., Cicero
Atostogose iki rugpiūčio 1 d. Ji 

pavaduoja DR. F. KAUNAS.

Perskaitę "Drauge", duo
kite kitiems pasiskaityti

buvo patikėtos Technologijos fa
kulteto prodekano pareigos. Moks
lo ir mokymo darbą tęsė ir trem
tyje: 1946-1948 m. buvo lietuvių 
suorganizuotos Augsburgo Aukš
tesniosios technikos mokyklos di
rektorius ir lektorius, Aukštes
niosios technikos mokyklos Nu- 
ertingene radiotechnikos lekto
rius ir 1949-1961 m. Philadel- 
phijoje Temple universiteto Te
chnikos instituto dėstytojas.

Be dėstymo, A. Jurskis buvo 
atsidėjęs ir mokslo darbui. Pir
masis jo darbas, išspausdintasis 
1922 m., buvo vertimas iš rusų 
kalbos: A. Bobinskis, Mikrotele
fono aparatų sudėtinių dalių į- 

(Nukelta į 7 puBl.)

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 7 lst Street
telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiao Ir rezidencijos)

’ląndf* ohmm1

Ofiso HE 4-1818 Be*. PB B-»80i

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEOlALYBfi VIDAUS LIGOS 
I4s54 Hest 7 lst Street

(7tst ir Campbell Are. kampas) 
Ofisas laikinai uždarytas, apie at) 

darymą bus pranešta valiau

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5146 
Tikrina akto Prilaiko akinius tr 

‘‘contact lensee".
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

rel. Ofiso PR 0-7800; Narnu 925-76*7 
Valandos tik pagal susitarimą.

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest G9th Street 
Atostogose iki rugpiūčio 10 d.

Priima ligonius tiktai susitarus — 
(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 VVest G3rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. GRovehUl 6-0617 
Valandos: pirm, ir ket nuo 12 vai. 
Iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt nuo 12 lkl 2 vai. p. p 
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktika ir moterų ligoe 
(irisas ir rez 2652 W 59tb St. 

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

penkt nuo 2 lkl 4 vai tr nuo 6 Iki t 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet tr kitu 
laiku pagal susitarimą

Of. Tel. HE 4-2t23. Namų GI 8-6195
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius (ik susitarus
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak 

Trečlad. ir šeštad. užždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

VaL: pirm., antrad., ketv. 6—8 vaL 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 t spėt 

tr kitu laiku pagal susitarimą.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 iki 8 v. ▼. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulasld Road 
Oflšo tel 767-2141 Namu 636-48M 
Vai.; pirm., antr., ketv. 2—6 Ir 6—1; 
penkt 1—t. šešt pagal susitarimą
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Dviejų žvilgsniai į Sadūnaitės kūrybą

Už lango lapai ploja...
Danguolė Sadūnaitė, LAIŠKAI

DIEVUI. Išleido Ateitis 1970; Li
teratūros serija Nr. 4. Viršelis Ni
jolės Vedegytės - Palubinskienės. 
Rinkinys 72 psl., kaina $2.00, gau
namas ir "Drauge’'.

Įvairiais būdais poetai ir 
šventieji garbina Viešpatį, šv. 
Pranciškus “Saulės giesmėje” 
Dievą garbino visais kūriniais; 
seserimi saule, broliu mėnuliu, 
seserimis žvaigždėmis, broliu 
vandeniu, motina žeme. Tam 
tikslui net mirtis tapo šven
tojo seserimi. A. Maceinos žo
džiais, pats kūrinių buvimas 
yra Dievo garbinimas.

Prie šios sampratos glau
džiasi naujausioji Danguolės 
Sadūnaitės knyga “Laiškai 
Dievui” Regimoje tikrovėje 
poetė mato Dievą ir šneka apie 
tai su asketišku paprastumu ir 
tikėjimo džiaugsmu. Kaip pas 
šv. Panciškų, Sadūnaitės ap
linkoje dalyvaja esminiai bū
ties pavidalai: saulė, medis, žo
lė, paukščiai, gėlė, lietus, žvaigž 
dės... Jų apraiškos sudaro nesi
baigiančią puotą, kurią pooetė 
aprašinėja.

Žinoma, kiekviena gera poezi
ja neapsiriboja vien tik maldos 
nuotaikomis. Poezija visų pir
ma yra kūryba. Todėl Sadūnai
tės eilėraščiuose pirmiausia 
skamba poetinė tiesa, rodanti 
pasaulio formų grožį. Poetės 
žvilgsnį patraukia “mažmožiai”, 
pro kuriuos mes dažniausiai 
praeinam užsimerkę. Iš tokių 
eilinių situacijų gimsta įkvėpi
mas, plaukia emocija, vystosi 
estetinis pergyvenimas. Pasitai
ko, kad vaizdo ir kalbos garsų

P R. VISVYDAS

susikirtime staiga sutviska aki
mirksnio vizija. Trumpa, svari, 
galinga. Poetė ją užfiksuoja ir 
nukelia amžinybėn.

Aušra
pripildė kambarj 
plonu balsu.
Už lango lapai ploja. (69 p.)

Gamtos motyvai atsisklei
džia įvairiais laikais: žiemai ar
tėjant, vidudienį, pavasarį. Iš 
taip pavadintų skyrių sudėtas 
visas rinkinys. Kalifornijoje 
gyvenanti, poetė saulei skiria 
didžiausią dėmesį. Jautriu him- 
nw ji kreipiasi į seserį saulę:

Saule!
tu parodei man savo 
šviesos lizdus.
Ir paukščius, kurie juose

maištauja.
ir aš lankiau tave-------
kaip kad vargšas lanko Turtuolį.

(9 p.)

Saulės funkcijos ir lobiaii ne
aprėpiami. Poetė bučiuoja sau
lės vyskupišką žiedą, klausosi 
jos triukšmo darže. Saulė yra 
“stropi obuolių valgytoja”. Ji 
sėja ir piauna. Ji “važiuoja į 
turgų — keturiais vežimais”. Ji 
gali būti stambi kaip pareigū
nas, o vidudienį

Saulė
atsigręžė
į mane
kaip liūtė. (34 p.)

Saulės šviesoje ištrykšta 
trumpos, spinduliuojančios fra
zės, savotiškai primenančios ja
ponų haiku arba italų Giuseppe

Ungaretti “M’illumine d’immen- 
so” ekstatišką būseną. Būtent: 

Trumpas džiaugsmas 
žalčio žalumo. (Žolė, 62 p.) 
Medžio simbolika bei metafo

ra irgi plati. Medis iškyla kaip 
žmogaus likimo reiškėjas, ap
gaubtas fantastiška lapija. Jis 
liudija gyvenimo kilimo ir kriti
mo ciklus.

Jie išrengė, tave,
O medi!
Kad. nuogas būdamas, 
pažintum Tiesą — — (27 p.)

Sadūnaitės rinkinys nėra su
kurtas vienam pasiskaitymui. 
Prie jo norisi sugrįžti, nes kai 
kurios hermetiškos eilės praby
la vis nauja kalba. Gal ir ne vi
si fonetiniai junginiai yra pavy
kę ir ne visuose įvaizdžiuose vir
pa poezijos tyrumas. Pavyz
džiui, klausą erzina “paukščių 
čiulbėjimas”, “žvaigždės či’ull 
ba”, “bičių spiečius”, “aukštais 
mokesčiais" ir panašūs švokš 
čiančių garsų suplakimai. O sa 
kinys — “mano tėvas, kuriam 
daugiau negu septyniasdešimt 
metų” — slegia sunkia proza.

Sadūnaitės poetinis kelias tu 
ri nuolatinio tobulėjimo bruože 
Analitiškai žiūrint, jos karjera 
kad ir toli nuo tėvynės, slenka 
kylančia kreive. Kiekvienas rin
kinys pralenkia ankstesnį. Sau 
lėtu taupumu, įvaizdžio įtaigu 
mu, ypač verlibro erdviu, grakš 
čiu išdėstymu ji pagauna skai
tytoją. Čia, rodos, visko daug: 
šviesos, gyvybės, žaismo, rim
ties ir poetiškos išminties. Ne
gali netikėti, kad

Lelijos keliasi 
tarnauti Jam 
savo baltumu. (68 p.)

O saulė valgo obuolius...
Poetė Danguolė Sadūnaitė yra 

praturtinus mūsų literatūrą ke
liais savo eilių rinkiniais. Nese
niai “Ateities” leidyklos buvo 
išleistas vėl naujas — “Laiš
kai Dievui ’.

Danguolės Sadūnaitės eilės 
yra vienos iš originaliausių mū
sų poezijos lobyne. Aptariant 
jos kūrybą, tenka žvelgti per 
poetinės logikos prizmę, nes jos 
poezija yra branginama pačių 
rinktiniausių skaitytojų, kurie 
poeziją myli ir be jos negali gy
venti, kadangi poezija geriau
siai patenkina jų intelektualų 
jausmą.

Nenoriu D. Sadūnaitės kūry
bos pavadinti "menas menui”, 
nes tai perdaug banalus termi
nas, todėl išsireikšiu. kad ji ku
ria tiems, kurie joa kūrybą su
pranta, ir dėl to juose iššaukia 
stiprų atgarsį.

“Laiškai Dievui” rinkinys ro
do poetės pasiryžimą palaikyti 
tamprų ryšį su šių dienų inte
lektualiu skaitytoju, kurį ji no
ri ištraukti iš abuojumo ir su
dominti. D. Sadūnaitė šiuose sa
vo posmuose atmeta vientisumą, 
Kuris skaitytoją nuvestų į jam 
įprastą poetinį minties procesą 
ir suteiktų švelnų pasitenkini
mo jausmą. Metaforų sofistiš- 
kumu ir palyginimų neįprastu
mu poetė sužadina skaitytojo 
vaizduotę ir priverčia jos pos
mus logiškai persvarstyti. Ji, 
tarsi modemniškas architektas, 
skaitytojo vaizduotei pateikia 
savotiškus pavidalus ir nudažo 
juos neįprastais atspalviais. Vi
sa tai nustelbia paralelė, išveda
ma tarp šio rinkinio eilių ir 
mūsų liaudies dainų. Visose 
mūsų dainose jaučiasi, tamprus 
ryšys tarp žmogaus ir gamtos.

AGNĖ LUKŠYTĖ

Gražiausios mitologinės dainos, 
kuriose animizmas supintas su 
dominuojančiu siurrealizmu, 
pvz.: Aušrinė svodbą kėlė, Per- 
kūns pro vartus jojo, ąžuolą ža
lią parmušė... ir t. t.

Animizmo elementas D. Sa-

Dangtiolė Sadūnaitė 

dūnaitės eilėse — “Laiškai Die
vui” — išplaukia iš erudicinių 
jos sielos gelmių ir mus pasie
kia poetiškai logiškas, žadinąs 
modernaus skaitytojo vaizduo
tę, maitinąs jo inntelektualų 
jausmą.

Ryškiausias šiame rinkinyje 
yra saulės motyvas, kuriuo poe
tė skaitytoją priverčia matyti, 
girdėti ir jausti. Saulė stropiai 
valgo obuolius; ji yra dažyta 
suknele, klaikiai rėkianti mote-

riškė; žiemą suvargusi, kaip el
geta, šildosi rankas pakelės ug
nelėje, vasarą vaikštinėja, kaip 
stambus pareigūnas... ir t. t. 
Tipiškiausi eilėraščiai saulei 
yra Vidudienis (34 p.), Ugnis 
(44 p.), Saulė (24 p.), Apie 
Saulę (33 p.) ų

Mėnuo taip pat užima reikš
mingą vietą, jis: naktį verda 
vakarienę, pavalgęs išjos į girią 
naktigonėn; mėnuo iriasi dan
guje, kaip didelė valtis; mėnuo 
ėmė mėtyti akmenis į paukš
čius... ir t. t. Tipiškiausi eilėraš
čiai mėnesiui yra: Vidurnaktį 
(25 p.), Mėnuo (16 p.), Naktis 
Kalifornijoj (43 p.).

Kaip matome, poetė šiame 
rinkinyje dangaus kūnams su
teikia daug reikšmės. D. Sadū
naitė sieja save su gamta taip 
pat, kaip ir mūsų žmonės seno
vėje, dainose supynę savo gyve
nimą su medeliu, paukšteliu, žo
lele, gėlele, lapeliu ir t. t. Me
dis, gėlė, žolė, lapas, paukštis 
D. Sadūnaitės posmuose yra ta 
statybinė medžiaga, kuria ji iš
reiškia save, apraizgydama min
timis ir pagražindama poetiš
kais papuošalais, šiame rinki
nyje visa tai atgyja animizmo 
šviesoje. Visa gamta alsuoja gy
vybe ir reiškiasi žmogiškais po
elgiais:

Lietus: Gėlių lysvėje išmėgi
na naujus batukus (14 p.).

Dangus: Žengia į priekį mau 
rodams, kaip žvėrig (10 p.).

Žolė; Išbėga į dieną pro siau
ras duris (12 p.).

Paukščiai: šūkauja garsiai: 
tarytum kaimiečiai (38 p.).

Gėlė: Nuo pat ryto apsitvėrė 
raudonumu (38 p.).

Medžiai: Iškelia pavasarį
aukštai (34 p.).

Vincas Mykolaitis-Putinas (1893-1967) jaunystės metais

Rinkinyje “Tu esi mano že
mė” D. Sadūnaitė savo posmais 
skaitytoją nori sužavėt daugiau 
dekoratyvinėmis klišėmis, deta- 
lių ryškumu ir tiesioginiu ape
liavimu į jausmus, o šiame rin
kinyje pirmenybę suteikia vaiz
duotės žadinimo jėgai, pvz.:

Langai suskilę
nuo žvaigždžių čiulbėjimo. 
Žvaigždės čiulba.
tarytum geltonos lakštingalos. 

(Mintys apie tave, 67 p.) 

arba:

Vasara praei|na, nešina 
mažų paukščių kaukolėmis.

(Ruduo, 10 p.)

Visuose posmuose ryškus 
poetės ieškojimas taiklaus žo
džio, perduodant mintį, sukaup
tą jausmą ir žadinant vaizduo
tę. Ji nesitenkina traferetiniais 
poetiškais šūktelėijimals, pvz.: 
kai nyku — tą nykumo jausmą 
ji pastiprina:

kai saulės griaučiai daužosi po 
kojomis. (17 p.)

Kritikas ar recenzentas, ap
tardamas D. Sadūnaitės kūrybą, 
nejučiomis pradės kalbėti apie 
kalbos eleganciją — retą termi
ną kūryboje, šio meto pasauli
nės literatūros poezijos, kritikai 
sako, kad tas terminnas geriau
siai tinka aptarti poetinei kal
bai, jei ji kondensuota, žodis 
parinktas, sakinys kruopščiai 
apipavidalintas. D. Sadūnaitės 
eilių kalba kaip tik ir atitin
ka minėtus reikalavimus. Jos 
poetinės kalbos elegantiškumas 
tinkamai tarnauja sofistiškoms 
metaforoms, neįprastai origina
liems palyginimams, vaizduotės 
žadinimo jėgai ir jausmo sukė
limui.

Pvz.: eilėraštyje Rebeka (48 
p.) -i- yra metafora.

Šiandieną.
kai kalbi su manimi —
aš tyliu.

nes įdėjai korį medaus j burną.

Ir žiedas — 
ir auskarai 
tie patys.
Taip buvo lemta, 
kad tavo auksas 
padegtų riešą.

Nė krislelio sentimentalumo, 
tačiau jautraus skaitytojo širdis 
suvirpa, perskaičius šiuos pos
mus. Tiek mažai žodžių panau
dota. o taip daug pasakyta 
apie Rebekos jausmus.

Eilėraštis Bėgikas (35 p.) 
yra tiesiog klasiškas lietuvių 
kalbos elegantiškumo pavyzdys:

1.
Jeigu nebūtų kalnų —
tolumoj
Ir medžių,
ant upės kranto —

2.
Jeigu dangus
(švilpdamas, 
šaukdamas, 
mėtydamas kamuolį) 
neužstotų man kelio; 
toli nubėgčiau.

Visais šio rinkinio posmais 
pcetė stipriai dirgina skaitytojo 
vaizduotę. Mūsų literatūroje ji 
ya ultra-modernizmo atstovė, o 
šio rinkinio eilėse pulsuojąs ani
mizmo elementas, su' ryškiais 
siurrealizmo bruožais, jos poe
zijai suteikia nepaprasto origi
nalumo.

Visi poetės Danguolės Sadū- 
įaitės eilių rinkiniai rodo ją 
esančią gilios erudicijos, daug 
dirbančią ir tvirtai žengiančią 
savitu kūrybiniu keliu. Ji yra 
šiandien vienas iš ryškiausių 
profilių mūsų eiliuotoje kūry
boje.

Imk, tada
prašau!
ir akmenį,
kurį laikiau 
paslėpus saujoje.

Pvz.: eilėraštyje Žiema (28 
p.) — palyginimo neįprastumas.

Ir dangus, 
pajuodavusiu veidu, 
tarytum akušerė — 
išdėlioja 
mažus skausmo innstrumentus, 

sniegą,

Pvz.: eilėraštpje Rebeka (48 
p.) — jausmo gilumas.

Šimtmetis nuo Prausto 
gimimo

Šiemet- sueina šimtas metų, kai 
gimė Marcei Proust, vienas žy
miausių moderniojo psichologi
nio romano kūrėjų. Jis buvo gy 
dytojo sūnus, Sorbonos universite
te studijavo teisę, bet vis svajojo 
tapti rašytoju. Pradėjo recenzijo
mis, literatūrinėmis apybraižo
mis. Nuo jaunatvės buvo kankina 
mas astmos, ir liga vis progresą 
vo. 1919 metais laimėjo Gon- 
court premiją. Jam daugiausia į- 
takos turėjo filosofas Bergsonas ir 
rašytojai Balzakas bei Saint-Si- 
mon. Bet ir jis pats savo psicholo
giniu kūrybos metodu taip pat tu 
rėjo milžiniškos įtakos kitiems.

• Nauja Chopino biografija. 
Simon and Schuster leidykla iš
leido C. Wierzynskio veikalą 
“The Life and Death of Cho- 
pin”. Kaina 3.95 dol.

PUTINO KŪRYBOS 
JUBILIEJUS

Šiais 1971 metais sueina šešiasdešimtmetis nuo Putino 
pirmojo eilėraščio “Vai eičiau aš, eičiau” pasirodymo spaudoje 
— 1911 metais Seinuose leidžiamame savaitraštyje “Šaltinyje”. 
Jau vien dėl šio pirmojo eilėraščio Putinui buvo pripažintas 
poeto talentas. Paskatintas pasisekimo, Putinas tais pačiais 
metais paskelbė ir daugiau savo poetinės kūrybos. Ji buvo 
spausdinama “Šaltinyje”, “Draugijoje”, “Ateityje”.

Įdomu pastebėti tai, kad Vincą Mykolaitį, vėliau Putiną, į 
poeziją patraukė, kaip jis pats rašo savo atsiminimuose, lie
tuviškoji daina. Jis, tebesimokydamas Marijampolės gimnazi
joje caristiniais laikais, priklausė Marijampolės lietuviškam 
chorui, kuris savo repertuare turėjo kelias Maironio patriotiškas 
dainas ir Vinvc Kudirkos sukurtą ir sukomponuotą “Lietuvos 
giesmę”, kuri vėliau tapo Lietuvos himnu — “Lietuva,tėvyne mū
sų” O Maironio buvo giedamos “Jaunimo giesmė", “Kur bėga 
Šešupė”, “Miškas ūžia”. V. Mykolaitis, sekdamas šią Maironio 
“Miškas ūžia”, pabandė ir pats parašyti eilėraštį, kurį analogiš
kai pavadinęs “Lietuvos miškai”. Tačiau jo nebuvo davęs at
spausdinti viešai spaudoje. Taip pat V. Mykolaitis buvo nepa
prastai sužavėtas Maironio poema “Jaunoji Lietuva". Anuo metu 
Maironis V. Mykolaičiui buvęs ir poeto, ir lietuvio patrioto idea
las — dvasios galiūnas, milžinas- Todėl ir Putino ankstyvojoje 
poezijoje buvo jaučiama didelė Maironio įtaka, bet vėliau, Putinas 
daug bekurdamas savo poezijos, surado visai savitą kelią.

Palmė Si.
Štai Putino tas prieš 60 metų atspausdintas pirmasis ir kiti 

tų pačių į911 metų eilėraščiai:

VAI EIČIAU AŠ, EIČIAU

Vai eičiau aš, eičiau į tolimą kraštą 
Su vėjais dalios po jiasaulj ieškotų, — 
Gal ten, kur, numetusi priespaudos naštą, 

Širdis nevaitotų.

Gal tomet sunykus dvasia atsigautų 
Gal kas sužavėtų, gal ką pamylėtų, •— 
Ir, audroms nurimus, iš saulėto skliauto 

Daina suskambėtų.

O čia tiktai skųstis dvasia sumenkėjus 
Ir žygių dienas vien sapnuoti tegali.
O žudančio sielvarto dienai atėjus, 

Vien melst Visagalį.

Vai eičiau aš, eičiau į naktį žvaigždėtą, 
Į kryžkelius laukiamos laimės ieškotų. 
Gal ten pasitiktų dalia pažadėta 

Sapnų išsvajotų.

1911.

ILGESYS

Laimingas, kam jaunos krūtinės 
Svajonės nedrumstė ugninės, 
Kas įkvėpimo nepažino, 
Aistringo ilgesio širdies,
Ko laisvės geismas nekankino, — 
Laimingas! Skausmas jo nelies-

Bet jei sujaudino nors sykį 
Tie norai širdį, nemanyki, 
Kad tu užmigt kada galėsi 
Ramiu laimingųjų miegu. 
Tu viens svajosi ir kentėsi, 
Tau bus ir liūdna, ir nyku.

Karšti geismai neišsipildys, 
Ir nieks širdies tau nenutildys.
Kai ji pažins svajonių sritį. 
Ateis naktis, Visi sumigs, — 
Tavęs nespės ji užmigdyti 
Ir vieną ilgesy paliks.

1911.

* * *

Bastūnui užjūrių kraštai patiko, 
Ten ieško akį veriančių vaizdų. 
Tegu jis giria kalnų uolą pliką 
Ar žy drą dangų šalyse pietų.

Manęs netraukia tos išgirtos šalys. 
Tėvyne! Tavo ūkanų dangus, 
Miškų gaida, plačių laukų vėjelis 
Man lig mirties mieliau už viską bus.

1911.

Piramides paslaptys
Iš spaudos išėjo Peter Tomp- 

kins knyga “Secrets of the 
Greath Pyramid”. Duodama 
Cheopso piramidės tyrinėjimų 
istorija su gausiomis iliustraci
jomis. Išleido Harper & Row. 
Kaina 12.50 dol.

Mirė UNESCO steigėjas
Jungtinių Tautų švietimo, 

mokslo ir kuultūros organizaci
jos steigėjas ir Jos vadovas per 
11 metų Salomon A. Amaldo, 
62 m.. amžiaus, birželio 29 mirė 
Maniloje, ištiktas apopleksijos.
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Stanislovas Vyspianskis
1869-1907

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)
“LAPKRIČIO NAKTIS” 

(1902-į)
Tai trečias grįžimas prie 1830 m. 
lapkričio 29 d sukilimo idėjos, 
kūną anksčiau vaizdavo “Var
šuvietėj” ir “Lelevely” kaip be
viltišką kovą, kuri gi galėjo at
nešti tik pralaimėjimą. Bet 
“Lapkričio nakty” Vyspianskis 
pastebi ir kūrybingą sukilimo 
idėjos liepsną, nes, jo nuomose, 
net pralaimėjimas gali būti rei
kalingas ir išganingas, jei iš jo 
išplaukia tikrai vaisinga užuo
mazga ateities laimėjimams.

“Lapkričio nakty” Vys
pianskis, įtakojamas Homero, 
paveda žmonių valdymą graikų 
dievams, kurie, žengę į sukilu
sią Varšuvą, pradžioj šaukia 
tautą pradėti sukilimą, kaip is
torinę būtinybę, bet, kada viskas 
krypsta blogojon pusėn, sustab
do kovą, nurodydami kartu jos 
tikslą ir prasmę.

Vienoje iš scenų deivė Kora, 
žengdama į požemį, kad vėl grįž
tų pavasarį į žemę, sako mylin
čiai ją motinai Demeter; ‘‘Priva
lo mirti, kas turi gyventi” Taip 
išsprendė Vyspianskis mirties 
kompleksą, kuris jį kamavo dau
gelį metų-

Tai paskutinis tautinės Vys- 
pianskio filosofijos žodis- Ir Ko- 
ros žodžius jis lyg taikė sau pa
čiam, nes buvo jau bemirštantis.

Vyspianskis baigė gyvenimą 
beveik lapkričio sukilimo išva
karėse, 1907 m- lapkričio 28 d.

“AKROPOLIS” (190Jf)

Vyspianskis sugriovė Vavelį 
teatre, bet iš tikrųjų Vavelis vis 
tiek paliko jam “miesto viršū
ne” — Akropoliu.

"Akropolio” drama vyksta 
tuose pat mūruose, kuriuose 
Konradas kovojo su Genijum 
Drama pašvęsta gyvenimo ir 
mirties santykio problemai; jos 
didvyriai yra ne žmonės, bet me
no kūriniai, statulos ir paveiks
lai, kurie atgyja čia Prisikėlimo 
naktį. -

Prisikėlimo naktį, lygiai 12 
valandą, visos užburtos akme
niniame sapne statulos atgy
ja Vavelio katedroj. Jėga, ku
ri atgaivina tuos paminklus, yra 
meilė. Gyvenimo galia sudaužo 
letargišką nejudančių stovylų 
mieguistumą. Tarp jų pirmąją 
vietą užima sidabrinis šv Sta-

MARIJA KASAKAITYTĖ

nislovo karstas, simbolis vergi- 
jos-rnirties. Karstas subyra į 
dulkes, kada prisikelia Kristus 
— Apollonas, amžino gyvenimo 
simbolis. Įvyksta Prisikėlimo 
stebuklas — gyvenimas nugali 
mirtį- Kartu su Kristaus prisikė
limu prisikelia ir Lenkija-

Nuo to laiko Vyspianskis jau 
neleidžia užgesti Prisikėlimo vil
ties spinduliui, kuris šalia didė
jančių fizinių kančių į gyvenimo 
galą nušvietė jo sielą ir kūrybą.

“ŽYGIMANTAS AUGUSTAS” 
(1907)

Du paskutinieji Vyspianskio 
gyvenimo metai buvo pilni lėtos 
agonijos. Jeigu kūrėjas, nežiū
rint to, pajėgė dar dirbti, tai ro
do jo nepaprastą valią ir dvasi
nį atsparumą.

Dviejų metų kančioj Vys>- 
pianskis užbaigia dar “Teisėjus” 
ir kelis fragmentus labiausiai 
patrauklaus jo veikalo “Žygi
manto Augusto”. Tos rašytojo 
paskutinės kūrybinės pastangos, 
tai jo paguodos išpažintis, kurią 
sur ado kančioj ir vedančioj į Die 
vą tiesoj. Taip kaip Žygimantas 
Augustas kiekvieną jausmą pa

S:anislow \Vyspianski Šiaudiniai vaiduokliai (1898-1899)

verčiau meilę tėvynei, o beviltiš
kumą ir nusiminimą į kūrybinę 
energiją. “Nelaimė laužo — 
Skaumas pakelia”, — sako Žygi
mantas.

Paskutiniaisiais metais Vys
pianskis jau nebegalėjo tapyti, 
tai jo teta Stankevičienė, kuri 
neapleido jo iki paskutinės gy
venimo valandos, pritaisė jam 
prie rankų lenteles, kuriomis jis 
vis dėlto rašė.
Vyspianskio kūrybos tragizmas

Jau pirmosiose savo poetiškos 
veiklos dienose Vyspianskis pa
sirodė poezijoj giliai tragiška as
menybe, persisunkusia skausmu 
ir beviltiškų laikų kartumu, sie
la. surišta paslaptingai su gim
tosios tradicijos gelmėmis, iš
liūliuota tautinės nelaimės dai
nomis.

Vyspianskio poezija, kaip ir 
visų didžiųjų lenkų rašytojų 
poezija, gimė iš skausmo. Viena
me savo laiškų poetas tvirtina: 
‘Sielvartas yra būtina kūrybos 
sąlyga, ir tiktai kenčiąs žmo
gus tegali kurti.”

Be kita ko, Vyspianskio tra
gizmas ir beviltiškas pesimiz
mas, kurių šaltinių reikia ieš
koti jo paties gyvenime, jo ne
pagydomoj ligoj, atramą rasda
vo graikų tragedijos tradicijoj.

Tas rimtas ir niūrus Vyspians
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kio pasaulis atrodo mums kar
tais perdaug rūstus ir per daug 
tamsus- Tačiau Vyspianskio dra
mos nenustojo' ir dabar savo ver
tės ir įtakos lenkų literatūroj, 
nes jos yra kilusios iš gilios ir 
istorijoj vis besireiškiančios tra
gizmo dvasios-

Eilėraštis, kurį išdekiamuoja 
Konradas “Išvadavime”, yra vie
nas gražiausių eilėraščių aisoj 
lenkų lyrikoj. Tuo labiau jis su
kelia.neišdildomą įspūdį, kad to
kie žodžiai ir tokia nuotaika at
siranda šiaip jau rūščiame Vys
pianskio pasauly:

Noriu matyti vasaros dieną, 
kaitriąją vasaros dieną, 
regėti kertamus rugius, 
noriu girdėti, kaip piautuvai 

žvanga ir šnara, 
kaip čirškia ir šnabžda žiogai, 
ir noriu, kad mano akyse 
kirstų rauges drauge su

javais.

Tai daina apie karštąją vasa
ros dieną, apie laukų ir miškų 
grožį, tai ilgesys gamtos, gy
dančios sielos žaizdas.

Bet labiau negu gamtos gro
žis, Vyspianskį žavėjo žmogaus 
kūryba, meniško grožio kūry
ba, visa tai, ką žmogus palieka 
žmonijai, kaip grožio ir meilės 
atminimą — architektūrą, 
skulptūrą, tapybą, poeziją. Vys
pianskio kūryba tai grožio mei
lė, grožio fanatizmas. Visa, ką 
jis įstengė mylėti, turėjo būti 
gražu. Grožio kategorija jam bu
vo net tokios sąvokos, kaip tė
vynė ir tikyba. Ir tik tai, ką my
lėdavo per grožį, buvo jam tik
rovė. Jo kūryba buvo išreikšta 
tokios turtingos formos fantazi
ja, kokios niekad iki tol nepasi

rodė lenkų literatūroj. Toji fan
tazija yra tokios rūšies, kad ke
lias Vyspianskiui pažinti visuo
met eis ne per filosofiją, bet per 
jausmą- Jo kūrybos problemas ir 
abejones gali išspręsti tik širdis-

Tos fantazijos turtingumas 
tai vienas vyraujančių Vys
pianskio talento bruožų. Jinai 
duoda rašytojui neginčijamą ga
lybę, jo žavingumo ir magneti
nės įtakos paslaptį, kas visad 
labai žavi jaunimą-

Vyspianskio kūrinių 
muzikalumas

Vyspianskio dramos, parašy
tos beveik išimtinai eilėmis, yra 
nepaprastos dėl savo visapusiš
kos meninės vizijos. Jo kalba 
iškilminga, pilna patoso, tai 
kombinacija senos literatūrinės 
lenkų kalbos su Krokuvos apy
linkių kaimiečių tarme.

Visa poetinė Vyspianskio kū
ryba yra persunkta muzikos ele
mentais ir muzikos dvasia. Mu
zikinis pamatas yra pagrindinė 
sudėtinė dalis visos dramatinės 
Vyspianskio kūrybos. Klasišku 
pavyzdžiu yra “Varšuvietė”, 
drama gimusi iš Delaving’e dai
nos ‘Varšuvietė” melodijos-

Kerėjantis yra “Vestuvių” rit
mas, sužąvi Odisėjaus pasikalbė
jimo su bangomis muzikalumas, 
užburia sielvartingų Laodamijos 
meilės dejonių lyrizmas-

Nežiūrint Vyspianskio roman
tiškos poezijos 'kritikos, galima 
stebėtis, svarstant, kas surišo 
taip giliai originalų Vyspianskio 
genijų su romantiko Slovackio 
kūryba. Aišku, kad anas nepaly
ginamas Slovackio eilių melo
dingumas ir ritmas turėjo ypa
tingai Vyspianskį kerėti. Retas 
tai pavyzdys literatūroj, kad 
kas nors būtų taip surišti dva
sia, poetine vaizduote, net fra
zeologija, kaip buvo Vyspians
kis su Slovackiu, o drauge pa
liktų kiekvienas taip individuo- 
lus ir savitas.

Vyspianskis teatro žmogus

Vyspianskis visų pirma buvo 
teatro žmogus ir laimingai pate
ko į tokią aplinką, kur teatro 
gyvenimas plakė nepaprastai 
gyvu ir stipriu pulsu. Vyspians
kis buvo ne vien didelis drama
turgas, bet ir nepaprastas insce- 
nizatorius, scenografas ir sce
niškų efektų meisteris.

Teatras Vyspianskiui buvo 
meno šventovė, o ne pramogos 
vieta Graikų teatro tradicijos ir 
Richardo Wagnerio veikla buvo 
jam išeities punktas, kuriant 
nuosavą koncepciją-

Vyspianskis kūrė, kaip kuria 
teatro artistas. Tokie buvo Šeks
pyras ir Moljeras. Kiekvienas 
Vyspianskio dramos veikalas 
buvo rašytas teatrui, taikantis 
prie kulisų ir scenos. Bet scena
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jam reikalinga dideliems daly
kams, žinant, kad vien tik tokie 
sudaro tikrąjį įspūdį-

Vyspianskio veikalų dinamiš
kumas ir temų aktualumas pa
darė tai, kad jo veikalai ir šian
dien yra statomi lenkų teatruose- 
Ypatingai kiekviena nauja “Ves
tuvių” premjera yra priima
ma, lyg tai būtų visai naujas 
veikalas. Jis sukelia susidomėji
mą, iššaukia ginčus ir diskusi
jas Galima pasakyti, kad “Ves
tuvių” atgarsiais lenkų kultūri
nis gyvenimas tebevirpa iki šių 
dienų

O tokios jo graikiškos dra
mos, kaip “Protezilaos ir Lao- 
damija”, “Odisėjo grįžimas”, 
“Meleager”, “Achileis”, ir kai
mietiško gyvenimo temos: “Pra
keikime” ir “Teisėjuose” niekad 
nenustos savo vertės, nes jose 
glūdi bendrasis žmonijos tragiz
mas.

Vyspianskio veikalai sukurti

ne tiek skaitymui, bet labiau 
regėjimui. Atrodo, kad ne kny
ga, o teatras yra pati tinka
miausia Vyspianskio veikalų įsi
kūnijimo vieta. Jo veikalai su
žavi, kariais apsvaiginą, visuo
met patinka, bet retai kada yra 
lęngvai suprantami...

Laiko motyvas Vyspianskio 
kūryboj

Vyspianskio dramose žmogus 
kovoja su nepermaldaujamu li
kimu, graikiškuoju Ananke ar 
romėniškuoju Fatum. Likimas, 
dalia — amžina žmogaus skriau
da — tokia Vyspianskio formu
lė. Ir ta stipri bekraščio pesi
mizmo gaida dominuoja daugely 
jo dramų ir išplaukia greičiau
siai iš autoriaus nepagydomos 
ligos.

Vyspianskis tikėjo lemtį, o 
lemty viskas yra būtina, negali 
nepriimti to, kas jam skirtą:

(Nukelta į 8 psl.)

Atvirukas su gėlytėmis
K. BARĖNAS

Fabrike moterys jau prikabinėjo spalvotų 
popieriukų. Tuoj bus Kalėdos, ir Veronika 
Šventarienė turės neužmiršti atlikti vieną me
tinę pareigą. Kai tik darbininkės pradėjo atsi
nešti tų popieriukų, tuoj jai dilgtelėjo galvon 
mintis: nusipirkti sveikinamųjų atvirukų! Čia 
pat fabrike ji kasmet gauna atviruką iš Mar- 
tos, kuri dirba prie trečiosios mašinos nuo sie
nos. Dabar jau kelinti metai jos abi pasikei
čia ne vien tik atvirukais, bet ir smulkiomis 
dovanėlėmis. Pernai Veronika iš jos gavo no
sinę su mėlynais siūlais išsiuvinėta V raide, o 
ji nunešė kvepalų butelikuką, nes Marta mėgs
ta išsikvėpinus vaikščioti. Maloni mergina, 
šneki ir netuščia, bet Veronikai kartais sun
ku ilgiau arti jos pabūti dėl to aštraus kvapo. 
Ką ji šįmet nupirks Martai?

Taip, ji turės kalėdiškai apsidalyti su seną
ja Margareta, su Ane-Marija, su Teresa, su 
Nešta. Visos jos čia pat, visas ji atsimena ir 
nuolat mato. Galvosūkis jai iškyla tik dėl to, 

po kokią dovanėlę nupirkti toms, kurios ir 
jai šį tą kyšteli prieš šventes. Bet ir čia bėda 
nedidelė: užbėgs Veronika į Woolwortho par
duotuvę ir pasirinks šiai tą, anai ką nors ki
tą, o trečiai gal ir nieko, jei tarp jų santy
kiai tėra paremti tik atvirukais.

l ie popieriniai spalvoti papuošimai pri
mena Veronikai, kad atvirukų reikia ir išsiun
tinėti. Ji nevertina tų atvirukų. Tik gaišatis 
— eik, pirk, rašyk, pašto ženklus klijuok, o po 
švenčių vis tiek visa kas nueina į šiukšlyną. 
Paprotys, ir tiek! Tačiau ir ji, kai ant židinio 
krašto išrikiuoja iš kitų gautuosius, pajunta 
kartais šilumą. Žiūrėk, dar tas ir anas atsi
mena, kad tokia Šventarienė gyvena! Kiek jau 
metų nematyti, jokiais laiškais nesikeista, o at
virukas prieš Kalėdas vis tiek ateina ir pri
mena, kad ir jie dar gyvi ir kad tu jiems lyg 
ir sava.

Veronikos atvirukinių pažinčių ratas suka
si apie trisdešimt. Kad nereikėtų kas metai 

puldinėti ieškoti, kur čia dingo vienas kitas 
adresas, ji atskirame popieriaus lape susidarė 
tų sveikintinųjų sutašą. Dabar pasiima prieš 
Kalėdas, viskas vietoje. Pasiėmusi, žinoma, ji 
mato, kas išbrauktas, o kas naujai įrašytas. 
Petras Nemanis išvažiavo į Kanadą ir numirė. 
Nebėra tarp gyvųjų ir Stepo Šaltenio ir Jono 
Kūdurio. Sąraše jie išbraukti, bet Veronikai 
gyvos jų tos pavardės ir atneša atsiminimų. 
Štai Nemanis — kiek jame buvo gyvybės, 
kiek širdies! O Juozukas Katelė, sako, dar gy
vena Amerikoje, bet apaugo jau taukais ir už
miršo Teufelhageno stovyklą ir Market Har- 
borough pereinamąją, kur Veronika jį matė 
paskutinį kartą. Juozas jis jau ir buvo, ne Juo
zukas, suaugęs vyras, tik Veronika pagal sa
vo palinkimą mėgsta sušvelninti vardus, ro
dos, taip šilčiau išeina. Tas Juozukas-Juozas ir
gi išbrauktas iš sąrašo. Veronika dar pasiųs
davo ir jam po atviruką, nors jis kokius tre
jus metus jau nebeatsišaukdavo, tai ji ir iš
braukė tą žmogų iš sąrašo.

O Kostas Rauduvė atsišaukia metai iš me
tų iš savo tos Valijos užkampio. Kai Veroni
ka rašo voke jo adresą, vis atidžiai turi įsi
žiūrėti j kiekvieną tų vietos pavadinimų rai
dę, tokie jai nežmoniški atrodo jie su tais dvi
gubais 1 ir w vietoj u. Jau paprasčiau škotų vi
sokie lochai. Bet ji kantriai užrašo ir tą sun
kų Rauduvės adresą. Kartą gi metuose terašo, 
ir jai malonumas prisiminti seniai matytą 

žmogų; kuris, žiūrėk, per tiek metų ištikimai 
pasveikina ją ir jos Kostą. Prieš pat Kalėdas 
visada ateina nepratusią rašyti ranka atkrei- 
votas vokas: Mr. and Mrs, Sventaris. Vero
nika iš pradžių dar būdavo nepatenkinta, kad 
jis rašo ne Mrs. and Mr., kad ne jai skiria 
pirmenybę, kaip lietuviams turėtų būti įpras
ta. Bet pamažu tas nepasitenkinimas išdilo: 
pagal anglišką paprotį juk visi taip rašo, ne 
tik Rauduvė.

Kostas Rauduvė iki šių metų jai buvo tik 
vienas iš tų trisdešimt, kuriems ji rašo kalė
dinius atvirukus. Per tuos devyniolika metų 
nei Šventariai jam rašė laiškų, nei jis Šven- 
tariams. Ką gi tuose laiškuose sakytum? Nė
ra jokių bendrų reikalų — gyvenimas kiek
vieno jų ėjo ir nuėjo savais keliais. Liko tik 
smulkios prisiminimų skeveldrėlės, vis, žino
ma, šviesios, nes Rauduvė nieko bloga nėra 
padaręs ar pasakęs. Kosto Rauduvės asme
nyje išliko skeveldra prisiminimų, iš kurių 
dar galėtum sulipdyti Teufelhageno stovyklo
je gyventų diehų nublukusį vaizdą.

Jis atėjo į stovyklą su keliais pirmaisiais buvu
sių lietuviškų dalinių kareiviais, kurie susipra
to laiku nusimesti vokiškas uniformas, kad 
nepakliūtų į nelaisvę. Visi jo bendražygiai dar 
vis jautėsi kaip kareiviai. O gal ne kaip ka
reiviai, gal tik kaip netašyti bernai, kurie at
ėję sudribo barake, išsimiegojo po kelionės ir 
paskui paleido valion bumas ir rankas. Rau

duvė tuojau suartėjo su Šventariu, nes abu 
juos jungė šaulystė. Žinoma, Sventaris stovyk
loje gyveno savais rūpesčiais, o Rauduvė — 
savais, tačiau Veronikai keletas to ramaus vy- ♦ 
ro mostų paliko gerus atsiminimus. Pirmomis 
savo stovyklinėmis dienomis grįžo Rauduvė 
iš miestelio ir atžingsniavo tiesiai pas Sventa- 
rius su gabalu žuvies.

— Prašau, ponia, prasišutinkite, — ištie
sė jis Veronikai. Kai ji atvyniojo peršlapusius 
popierius ir pamatė, kas per dovana, tai su
sijaudinusi ištiesė jam atgal. Tada pasaulis 
buvo užmiršęs visus žmoniškus mostus su do
vanomis ir gera širdim.

— Kaip čia aš dabar!... Imk tamsta ir iš- 4. 
sivirk sau!

— Aš jau verdu sau, — atsakė Rauduvė 
ir paskubėjo išeiti, matyt, nenorėdamas žiū
rėti į Veronikos įraudusį veidą. Tokios žuvies 
ji nebuvo valgiusi. Tuomet kalbėjo, kad tai 
banginis, ištrauktas iš šaldytuvų gintis nuo 
bado. Stovykloje niekas nejautė bado, bet Ve
ronika džiaugėsi, kad bus kąsnis kitokio mais
to. Ne pats kąsnis ją, tur būt, ir džiugino, bet 
tas mostas. Atnešė, matai, ir jiems su Kostu. 
Ne tik atnešė,, bet ir pinigo nepaėmė. Tuo- 
kar Veronika apie pinigus ir užmiršo, toks jai 
retas ir dėl to jaudinantis trodė pats mostas. 
Bet Rauduvė atsisakė imti pinigus, kai ji vė
liau prisispyrę atsilyginti.

(Nukelta į 8 psl.)
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JURGIO BALTRUŠAIČIO RUSIŠKOJI POEZIJA
1969 m. Vagos leidykla Vil

niuje išleido Jurgio Baltrušaičio 
rusiškąją poeziją. Knyga pava
dinta pagal eilėraščio vardą De-' 
revo v ognie: Medis ugnyje). Jo
je telpa visi trys anksčiau pas
kelbti poezijos rinkiniai: Zemny- 
je stupeni (Žemės pakopos), Gor- į 
naja tropą (Kalnų takas) ir Lilija 
i serp (Lelija ir pjautuvas); pas-j 
kutinysis rinkinys išleistas poeto 
našlės 1948 m. Paryžiuje. Be to, i 
pridėta apie trisdešimt eilėraš-' 
čių ir fragmentų, kurie neįėjo į i 
aukščiau minėtus rinkinius. Tai l 
yra visa, ar beveik visa, ką poe- Į 
tas yra parašęs rusų kalba. Jurgio! 
Baltrušaičio poeziją spaudai pa-1 
ruošė ir aprūpino gana kruopš
čiomis kritiškomis pastabomis, > 
be to, pridėjo labai vertingą ir! 
daug naujo pasakančią studijėlę ' 
apie poeto asmenį ir jojo kūrybą 
iki šiol niekur plačiau nepasireiš- 
kęs Juozas Tumelis.

Si knyga, aišku, įeina ne į lie
tuvių, o į rusų literatūros lobyną, 
bet tai dar nereiškia, kad lietu
viai neturėtų domėtis Jurgio Bal
trušaičio rusiškąja poezija; jis 
paliko nemažą pluoštą ir lietu
viškų eilių, o nereikia užmiršti, 
kad abiejose kalbose poezija yra 
ta pati, nors lietuviškoje pasi
reiškia naujas elementas — tau
tinis koloritas, kurio rusiško- i 
je poezijoje nebuvo. Mano išma-, 
nymu, tos dvi poezijos viena kitą 
papildo, viena kitą paaiškina.' 
Baltrušaitis priklauso simbolisti-, 
nei literatūros mokyklai, o tos 
mokyklos poezija pasižymi nuo 
gyvenimo atitrauktumu, iš ku
rio ir lietuviškoje poezijoje neiš
sivadavo.

Dėl to rusiškosios Jurgio Bal
trušaičio poezijos paskelbimą 
viename daikte, vienoje knygoje, 
reikėtų sveikinti, nes seni rinki
niai yra tapę bibliografinėmis re
tenybėmis ir platesniam skaity
tojų ratui buvo neprieinami. Da
bar lengviau galės atsirasti pla
tesnės poetą nušviečiančios stu
dijos. Gi jo poezija ir ypač pla
čiai Europoje spinduliavusi as
menybė galėtų patraukti ne vie
ną mokslininką. Tuo atveju rei
kėtų susidomėti niekur nepanau
dota archyvine medžiaga, kurios, 
atrodo, galima būtų nemažai 
rasti buvusių poeto draugų ar
chyvuose, o ir paties poeto ar
chyvas lygia dalia niekieno dar 
nėra tyrinėtas. Laiku tais dalykais 
nepasirūpinus, gali daug svarbios 
dokumentinės medžiagos žūti.

Kai redagavau lietuviškąją 
Jurgio Baltrušaičio poeziją, man 
poeto našlė sulestojo daug pir
minių rankraščių, iš kurių aš 
galėjau sužymėti eilių parašymo 
datas, nes spaudai paruoštuose yjenas jj daugelio profesoriaus 
rankraščiuose datų nedėdavo nei Končiaus bičiulių ir bendradar- 
rusiškoms, nei lietuviškoms ei- buvo “Draugo” skaitytojšm 
lems. Kadangi tarp tų pirminių tajp pat geraj žinomas profeso- 
rankraščių nebuvo Ramunėlės į rius Steponas Ko|upai|a .Končius, 
nei kitų nepriklausomybės me- Kolupaila ir neseniai miręs įsto
tais paskelbtų eilių, tai susida- rikas prof. dr Konst. Avižonis 
riau įspūdį, kad man poeto naš- 1937 metais parašė ir išleido kny

gą “20 kelionių po Kauno ap- 
Tą pirmąjį sistemingąjį 

turizmo vadovą istorikas prof. dr. 
Zenonas Ivinskis recenzavo “Ži
dinio” žurnale (1937 m., nr. 4): 
“Sis vadovas yra pirmasis, kuria
me Kauno apskričiui nustatyti 
tikslūs kelionių maršrutai, eks
kursijos pėstiems, dviračiu, baida
re”. Aprašytos vietos istoriniu, 
gamtos ir etnografiniais požiū
riais. Parašyta iš patirties, su a- 
kademiniu įžvalgumu, nes visi 
trys profesoriai buvo uolūs ke
liauninkai: Ig. Končius pėsčias, 
Steponas Kolupaila baidare ir K. 
Avižonis dviračiu. Profesoriui Ko
lupailai jau Amerikoje sulaukus 
60 metų, už jį šešeriais metais 
vyresnis prof. Končius šitaip pa
sveikino savo dar Dotnuvos lai-

JONAS AISTIS

Juozas Tumelis įdėjęs darbo į 
šią knygą. Jaučiama pastanga at- 

i likti darbą be priekaišto. Datavo 
eiles apytikriai, kur tiksli data 

I buvo neprieinama. Sulesiojo iš 
įvairių šaltinių poeto gyvenimo 

1 smulkmenas. Naudojosi bibliote
komis ir archyvais. Tačiau iš 
mano turimų Jurgio Baltrušaičio 
rusiškosios poezijos pirminių 

I rankraščių nuorašų yra aišku, 
jog jam vienas kitas eilutės va— 

j riantas nežinomas, viena kita 
data netiksli arba nežinoma. Bet 
pats darbas yra be priekaišto ir 
atliktas benediktinišku kruopš
tumu ir sąžiningumu. Jaunas 
mokslininkas čia bus parodęs su
brendusio literatūros tyrinėtojo 
pažymius.

, Vienas mano studentavimo 
laikų bičiulis buvo pasišovęs įro-1 
dyti Emanuelio Kanto sakinio 
tvarkos (Wortfolge) lietuvišku- j 
mą... Būtų labai įdomu, jei kas 
Juozo Tumelio kruopštumu pa
siryžtų peržvelgti Jurgio Baltru
šaičio rusiškosios poezijos žody
ną ir parodytų, kuo jis skiriasi 
nuo kitų jo bendralaikių simbo- 

: listų žodyno. Man rodos, kad toje 
j srityje galėtų išryškėti vienas ki
tas gana įdomus mažmožis.

Prabėgom tenka paminėti, 
kad 1967 m. ta pati Vagos lei
dykla išleido Jurgio Baltrušaičio 
lietuviškąją poeziją. Tai rodo, 
kad poeto atmintis gyva ir tuo, 
žinoma, tik reikia džiaugtis. A- 
teities lygaus užmojo didelis dar
bas būtų paruošimas gero Jurgio 
Baltrušaičio poezijos vertimo į 
lietuvių kalbą...

Rusiškosios Jurgio Baltrušai
čio poezijos aptarti nesiimu, nes

EsE

Jurgis Baltrušaitis

nesu rusų poezijos specialistas, 
be to, ta poezija atvejų atvejais 
didelių autoritetų buvo budina
ma ir liaupsinama. Net ir šiame 
leidime telpa Andrėj Turkov į- 
vadas, kuriame gana palankiai 
ta poezija vertinama.

Ėmiausi plunksnos, tiktai norė
damas pasidžiaugti Juozo Tume
lio atliktu darbu...

nis apie tą nuostabųjį “Lithua- 
| nian refugee, once a university 
professor of physics and mathe- 
maties”, kurio drožinių — kry
žių ir koplytėlių su lietuviškais 
ornamentais parodėlėje “the spi
rk and charm of the Old World 
will be found”. Panašių atsilie
pimų apie mūsų dievdirbio — et
nografo kūrinius buvo amerikie
čių spaudoje daugiau, vis prime
nant ir Lietuvos likimą.

Prisimenu prof. Končių, kaip 
savo vaikystės draugų tėvą nuo 
1923 metų Dotnuvoje. Vėliau te
ko drauge pasibastyti po pajū
rius Palangoje, po panemunes ir 
miškus Kaune ir Birštone. Savo 
vyriausiajam sūnui Algirdui, ne
seniai Chicagoje mirusiajam Vy
tautui, jaunesniesiems Liudui ir 
Jurgiui, o taip pat ir jų drau
gams, tėvukas Končius visada ras 
davo ką nors įdomaus parodyti 

į ar papasakoti, kaip žemaičiai gy- 
, veno. Ir Amerikoje, su kuo bešne

kėdamas, prof. Končius liko ne- 
nužemaitėjęs lietuvis, arba nesu- 
lietuvėjęs žemaitis — kaip nori
te.

Nuoširdžiai linkime mielajam ■ 
jubiliatui geros sveikatos ir gra-' 
žiu prisiminimų pasidalinimo su 
mumis.

bendravimą tarp kunigų ir pro-1 “Twentieth Century American 
fesorių terapistų. Šalia šių, dau-' Foreign Policy”. Redagavo J. 
giausia teorinių dalykų, jis liečia Braeman, R. H. Bremmer ir D. 
ir praktikos klausimus, kaip: iš- Brody. Kaina 10 dol. 
sklaidymas psichinės depresijos, 
studentų sielovada, generacijų 
skilimo naikinimas, etinės prob
lemos darbe su narkotikų naudo
tojais.

Autorius, turėdamas gilų teolo
ginį išsilavinimą ir plačią klini
kinę psicholginę praktiką, iškelia
visą eilę įdomių, aktualių, prak- ’ 
tiškų dalykų, ir tai atlieka su da- j 
barties laikams būdingu pažiūrų 
platumu. J. Pr.■

— Mirė aktorius Van Heflin. 
Ištiktas širdies atakos, Los Ange-1 
les mieste mirė akt. Van Heflin, 
vaidinęs 50-je filmų ir Broad- 
way’jaus teatruose. Vienas pasku
tinių garsiųjų filmų su juo yra 
“Airport”.

— Šio šimtmečio JAV užsienio 
politika. Ohio universitetas išlei
do JAV dvidešimtojo šimtme
čio politikos studiją, pavadintą

• Rytinę Meksiką pamažu už
lieja jūra. JAV geologai nustatė, 

| kad rytinę Meksiką pamažu už
lieja Mekskos įlanką, bet po van
deniu patenka tik 1-2 coliai že
mės per 2,000,000 metų .taigi — 
dabar pavojus negresia.

ALICE'S KĘSTA l RAST 
LiUiunnlan & American Style 

Served Daily
Meat or Hatn Dumplings w/bacon 
w/baoon sauce.
& Sour

Our

3200 S.

Čheese Dumplings
Cream Kugelis & Sour Cream. 
FEATURINO NOW
Farnoun Cold Beet Soup 

CDOSED SUNDAYS
HALSTED. 842-8813

WORLD’S BEST SELLER 
CATHOLIC CLASSICS

Slx mcn needed wlth executive 
abillty. Unlque lead system, high 
earnings. Stroight comm. Mušt have 
rellable car. NVeekly and daily pay. 
Company fringe beneflts. Call daily 
for appt. for personai intervlew.
650-7515 Ask for Mr. White

SUMMEli VALUES AT PARKEY

PROFESORIUI IGNUI KONČIUI 85 METAIIn

ž I nm® ombutas
universiteto veteranui profesoriui 
Ignui Končiui sukanka 85-keri 
metai. Sveikindami garbingąjį ju
biliatą, prisiminsime kai ką iš jo 
turiningojo gyvenimo. Pensinin
kas profesorius dabar gyvena Ar
kivysk. Matulaičio vardo namuo
se Putname, Conn. ir atsigauna 
po neseniai jį ištikusios ligos. 
Daug kas prsimena tą fizikos pro
fesorių iš Kauno, Vyt. D. univer
siteto, nuo 1926 iki 1944 metų. .' 
Kai kas prisimins prof. Končių, I 
kaip pirmąjį, skirtinį 1939 - 40 m. 
pradžios jau lietuviško Vilniaus 
universiteto valdytoją, ameriko- j 
niškai tariant, to universiteto pre
zidentą.

Lietuviškosios etnografijos mėgė
jams daugelio tos srities raštų 
autorius Ignas Končius išliks, 
kaip autentiškas žemaitis krašto
tyros pionierius. Jo parašytųjų 
knygų sąrašas, perkopęs tuziną, 
randamas Liet. Enciklopedijos 
XII-me ir Papildymų tomuose. 
Visuomenėje prof. Končiaus var- [ 
das įrašytas aukso raidėmis, kaip 
kelių akademinių draugijų ir 
skautų garbės nario, 1941-44 me
tų Lietuvių Savitarpinės Pagal
bos vyr. komiteto pirmininko, 

į Červenės žudynių 1941 metais ste 
buklingai gyvo išlikusio liudinin- 

1 ko. Daugiau nebekartojant en
ciklopedinių žinių, galima nu
krypti į atskirus epizodus.

rašant Lietuvos vandenis. Po de
šimties metų Ignas Končius vėl 
sveikina Steponą Kolupailą, su
laukusį jau 70 metų: “Sveikinu 
ėmusį nešti aštuntąjį kryželį. 
Gražus amželis. Prisimink, Pro
fesoriau, ką esi nuveikęs, ką pri
rašęs, kiek kilnios nuotaikos su
teikęs jaunuomenei, kurios tiek sa
vo kelyje sutikai, vis vien ar tai 
studentai, ar tai skautai. Visiems 
sugebėjai įspūdingai perteikti sa- 

I vo visuomet saulėtą nuotaiką, aš-

Prof. Ignas Končius

Nauji keliai sielovados 
psichologijoje

Kaip gaila, kad mes, lietuviai, 
1 atsiliekame sekime naujosios, po

lupailos susižavėjimą Končiaus 
drožiniais “Skausmo ir ilgesio še
devras. I. Končiaus medžio dro
žinių albumas” (tą albumą iš-1 Vatikano II suvažiavimo leidžia- 
leido profesoriaus sūnus Liudas mos pasaulyje teologinės litera- 
Končius Bostone). 1956. VI1I.11 ■ tūros. O čia yra įdomių pastan- 
dienos “Drauge” S. Kolupaila pa- SU- Pvz. vienas naujausių veika- 
gerbia jubiliatą“Prof. Ignui Kon-^M ya ”Pastoral Psichology. 
čiui 70 metų”. Kelios to straips-1 New Trends in Theory and Prac- 
nio ištraukos: “Kaip tikras Že tice”. Išleido Sheed and Ward, 
maičių patriotas, jis ėmėsi tirti Ihc. Nevv Yorke. 160 psl. Kaina

Full Factory Eoulpnicnt

‘71 GREMLIN
‘68 INTERNATIONAL 
HARVESTER TRUCK
CI200, panel, VS, standard trans- 
mlsaion.
ONLY AT PARKEY!
‘65 CADILLAC
COUPE DeVILLE
Full power, factory air. This ve- 
hlcle Is In real 'mint condiUon. 
ONLY AT PARKEY! $1495
‘68 AMBASSADOR
MODEL 990 Station Wagon. Fac
tory alr, V8, automattc, P.S., P.B., 
radio, heater, w/w, new tlres.
ONLY AT PARKEY! $1695

$1095

— Family. fun car.

... from $1999
‘65 CIIEVELLE
2 door sodan. 6 cylinder, 
matic, radio.
ONLY AT PARKEY!

‘68 BUICK LeSABRE
4 door hardtop. Gold with 
vinyl roof. Factory ai r. V8. P.S., 
P.B., automatlc, radio,

ONLY AT PARKEY!

‘65 OLDS 98
Luxury Sodan. Full power. facto
ry air-conditloncd. A real beauty.
ONLY AT PARKEY! $995

auto-

$650

. black 

heater,

$1895

savo įdomią ir mažai žinomą gim
tinę. Studentu būdamas, jis iš
vaikščiojo 700 km Plungės apy-

6 dol.
Veikalo autorius Santa Clara 

universitete yra gavęs teologijos
linkių keliu, aprašydamas kry- magistro laipsnį ir Ottavvos uni-
žiu bei koplytėlių šventuosius... | 
Gaila, liko neišspausdintas didės-■ 
nis jo veikalas apie Minijos ba-; 
seiną... Prof. Končiaus gyveni-, 
mas nepaprastai įvairus ir sun
kus: jis lyg pakartoja tragiškąją j 
mūsų tėvynės istoriją...” Po pen-l 
kerių metų, 1961.IX.2 d. “Drau-i 
ge” prof. Kolupaila vėl sveikina 
mūsų jubiliatą, sulaukusį 75 me
tų, plačiau sustodamas prie tada 
išleistosios prof. Končiaus kny
gos “Žemaičio šnekos”, I dalies, 
London, 1961 m. Savo recenzijo
je Kolupaila iškėlė to veikalo 1 
svarbiąsias vietas ir “Šnekų” Ii- Į 
teratūrinę ir mokslinę vertę. Ne
trukus pasirodė ir II-ji veikalo 
dalis.

versitete doktoratą iš psichologi
jos. Jis dirbo Los Angeles pischi- 
nės sveikatos departamente ir 
Brovvn Beret klinikoje. Si knyga 
daugiausia susidariusį iš jo pa-| 
skaitų Lojolos universitete apie| 
sielnvadbs patarimus.

Siame veikale jis svarsto religi
jos santykį su psichologija, prie
mones nugalėti neurotiniam kal
tes jausmui, dėsto psichinių ligų 
pagrindus, informuoja apie dva
siškių ir tikinčiųjų ryšį bei apie

PARKEY MOTORS, INC
American NEW-0201 s vestern

TEL. — 434- 2110Motors
Open Daily 9

USED-0206 S. VESTERN

TEL. — 434-2114

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

BRIGHTON
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
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INSURED
SAVINGS

Serving the Lltbuanian Community 
S7 veara with personai attentlon 

4071 Archer Avė. (VVest of California Avė.)
Chicago. Illinois 00032 Tel. LA 8 8248

lė ne viską bus parodžiusi ir kad — 
jai buvo nelengva orientuotis skrjtį.” 
gausiame archyve. Tada susida
riau įspūdį, kad tas archyvas tu
rėtų daug ką atskleisti, ypač lie
tuviškosios poezijos paslaptį... 
Bet tada ilgoms studijoms laiko 
neturėjau...

Jurgis Baltrušaitis nuo 1903 m. 
atvejų atvejais sakęs, kad parale
liai rašęs eiles ir lietuvių kalba. 
Nemanau, kad jis jų būtų aps
čiai parašęs, bet lygia dalia ne
manau, kad jis būtų vien tuščiai 
tuo gyręsis, nes tuo girtis, o ypač 
kitataučiams nebuvo nei reikalo, 
nei galop prasmės.

Poetas savo rankraščius, laiš
kus, jį paminėjusius laikraščius 
ir žurnalus bei knygas rinko ir 
tausojo. Jei jis išsaugojo savo 
brolių dar pereitame šimtmetyje kų (1923-1926) kaimyną ir nuo- 
rašytus laiškus, tai tuo labiau lėtinį kolegą: “Mielasai Lietuvos 
jis saugojo savo poezijos rankraš- Gamtos Gerasai Vaike, Didelis 
čius. Jis atsikėlė į Paryžių gyventi Skautų Žmogaul". Savo dailia ra- 
ir karšti dar normaliais laikais, šysena surašytame laiške jis į- 
Susidariau įspūdį, kad jis buvo žvalgiai iškėlė S. Kolupailos dar- 
pedantiškai tvarkingas žmogus. į bus ir nuopelnus, tiriant ir ap-

i

trų darbingumą, gilų švelnumą, 
maldnų jaukumą, nuostabų kuk
lumą, nepaprastą pakantą, jau
kų — aiškų paskatinimą prie 
mokslo, prie darbo”. Nenujautė 
laiško autorius, kad šitais žo
džiais jis taikliai nusakė ir savo 
paties ryšį su lietuvių jaunimu, 
savo paties saulėtą nuotaiką, dar
bingumą, švelnumą, kuklumą... 
Profesorius Končius stebėjo žmo
nes, vertino jų darbus ir nepa
gailėdavo žodžio ar laiško savo 
pritarimui, paskatinimui ar pas
veikinimui išreikšti. Končiaus 

; sakytas ar rašytas žodis visada 
būdavo originalus, apmąstytas, 
turiningas, lakoniškas.

Šitokį mielą jubiliatą, pragyve
nusi jau nebe vieną “gražaus am
želio” sukaktį, daug kartų spau
doje sveikino ir jo nuopelnus pri
minė eilė jo bendradarbių ir bu
vusių mokinių. “Draugo” skaity
tojai prisimins bent tris prof. St. 
Kolupailos straipsnius apie prof. 
Igną Končių ir jo darbus. 1954. 
XII. 18 d. numeryje randame Ko-

Jei profesorius Kolupaila tebe
gyventų, būtų parašęs ką nors 
nauja apie 85-kerių metų jubi
liatą Igną Končių. Dabar beliko 
pasinaudoti nors keliomis prof. 
Kolupailos ankstesniųjų straips-, 
nių ištraukomis, nors tuo būdu 
surišant abu garbinguosius am
žininkus. Sulaukęs 75-kių metų 
amžiaus, 1961 metais prof. Ignas 
Končius išėjo į pensiją, atidirbęs 
per dešimtį metų Bostono Tufts| 
universiteto fizikos departamen-1 
to mokslinėse laboratorijose ir da
lyvavęs Amerikos fizikų profesi
nėse draugijose. Apsigyveno pas 
sūnų Liudą, džiaugėsi savo vai
kaičiais ir gėrėjosi gražia Bristol, 
Conn., gamta. Turėdamas dau-1 
giau laiko, galėjo atsidėti savo 
jau anksčiau pamėgtajai medžio 
drožybai ir rašyti atsiminimus. 
1965 metais Chicagoje išleistas 
Ig. Končiaus veikalas “Žemaičių 
kryžiai ir koplytėlės”, kurį teko 
recenzuoti “Aiduose” 1965 m. 
nr. 5. Iš Vokietijos atsivežtųjų a- 
pie 200 meniškų drožinių rinki
nį prof. Končius papildė Bostone 
ir Bristolyje dar bent puse tūks
tančio kūrinių, kurių daugumą 
išdalino savo pažįstamiesiems ir 
nepažįstamiesiems. Tuos pensi
ninko profesoriaus darbus pla
čiai aprašė Nancy Mirto 1965 
m. rugsėjo 4 d. “The Bristol 
Press” laidoje, su būdinga antraš- 1 
te “Carvings from wood and jne- ' 
mories” su iliustracijomis. Po 
metų tame pačiame laikraštyje 
vėl pasirodė iliustruotas straips-

I
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šeštadienis, 1971 m. liepos mėn. 31 d-DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRANr. 178 (31) — psl. 5

Ta proga dar ir kitokia užuo-, spausdinta iš 1970 m. Draugo II 
mina. Lietuviškųjų savo rinkinių d. Nr. 262 (45) - 279 (48) to 
viršeliuos ir šiaip mūsų literatu- paties vardo novelė. Leidinys 36 
roję autorė yra neatskiriamai įsi- i psl. su autoriaus nuotrauka vir- 
pilietinusi ir su savo mergautine šelv. 
pavarde —Sadūnaite. Kodėl da
bar angliškojo rinkinio viršely ir 
tituliniame puslapyje Sadūnaitė 

i dingo, o pasiliko tik Sealey? Kodėl 
lyg ir bijomasi - aitės, kai net 
toks didelis anglų literatūros poe-. 
tas, kaip T. S. Eliot, savo veika-1 
le “The Cocktail Party” vienai i 
veikėjai nesivaržo duoti lietuviš
ką pavardę su priesaga - aite?

• AKIRAČIAI, 1971 m. balan
džio mėn. Nr. 4. Atviro žodžio 
mėnraštis. Šio numerio redakcija: 
D. Bielskus, K. Drunga, G. Pro- 
cuta, L. Mockūnas, dr. T. Remei- 
kis ir Z. Rekašius. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 6821 S. 
Maplewood Avė., Chicago III. 
60629. Metinė 10 numerių pre
numerata 6.00 dol.

• V. Cičiūnas, ŠEIMA TAUTI
NĖJE BENDRUOMENĖ/E. JAV 
Lietuvių fondo lėšomis išleido 
PLB Švietimo taryba 1971 m. 
Viršelis ir brėžiniai autoriaus. Ti
ražas 1500 egz., kaina 1.50 dol.

Tai degančio aktualumo kny
ga, būtina kiekvienai lietuviškai 
šeimai. Apie tokios reikalingumą 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Centro valdybos pirmininkas Sta
sys Barzdukas knygos įvade, be 
kita ko, sdko: “Jos pagalba bei 
talka bus keleriopa. Visų pirma ji 
teiks bendrųjų žinių. Toliau ji 
duos tam tikrų praktinių nurody
mų. Jai rūpės lietuvišką šeimą 
susieti su mūsų praeities karto
mis ir rodyti tautinę ateities vizi
ją. Ji ieškos šeimai vietos pačia
me mūsų gyvenime, ir paskirų 
šeimų visuma sudarys Didžiąją Australijoje Išleistą Vinco Mykolaičio - 
Šeimą, t. y. Pasaulio Liet. Bend- Putino laiškų viršelis 
ruomenę.”

Knygos turinyje randame 
šiuos skyrius: įvadas — Aš, tau-

PUTINO LAIŠKAI 4VSTRAL.UON

v

maišiais ir pan. Nemaža faktinės
ta ir žmonija; Kraujo giminystės medžiagos duos ir tiems, kurie gi- 
rodyklė; I. Šeima tautinėje bend- linsis i paskutinio Putino dešimt- 
ruomenėje: I. Šeima, tautos jr mečio gyvenamąją aplinką, :~ 
žmonijos pagrindas, 2. Šeima, 
kaip prigimtoji bendruomeninė 
ląstelė, 3. Santuoka, kaip šeimos 
pagrindas, 4. Tėvai ir vaikai, 5. 
Šeimos židinys, 6.Šeimos irimo pa
vojai, 7. Šeimos tapatybė, 8. Šei
mos darna ir stiprybė, 9. Imig
rantų (ateivių) šeima viešpatau
jančioje visuomenėje, 10. Lietu-'- ... .
viškoji šeima Pasaulio Lietuvių' telūrinės raidos eigoje.
Bendruomenėje, 11. Kas darytina 1 
Bendruomenėje pidžiajam. Užda
viniui atlikti. II. Šeimos kronika: 
Svairtinės giminystės rodyklė.

Anot Stasio Barzduko, tokios 
knygos seniai reikėjo, ir 
būti patenkinti pagaliau 
laukę.

Dar pora pastabų dėl 
išorinio apipavidalinimo, 
resnieji, o ypač jaunesnieji tėvai 
jau yra pripratę prie šiame kraš 
te išleidžiamų tiek lietuviškųjų,, 
tiek angliškųjų visų sričių knygų 
skoningo estetinio apipavidalini
mo, jų gražaus įrišimo ir pan. 
šito turėjo labiau paisyti ir ė— T. _ > . . ,.
minimos knygos leidėjai. Dabar į’etuyių Bendruomene ir kitos 
išleista gera knyga labai prasta-1 ejonykstes musų institucijos tu
me apdare. Leidinys pasidarė tik! 
pigios brošiūros pavidalo, kai jis 
neįrištas, nesusiūtas, bet tik gru- į 

biai susegtas viela. Jokio įprasti-1 
nio viršelio taipgi nėra. Paties 
autoriaus savo knygai viršelio 
piešimas, bent šiuo atveju, tapo 
neabejotinas minusas. Argi jau 
neturime dailininkų? Žodžiu, 
patarlė, kad auksas ir pelenuose 
žiba, Cižiūno knygos atveju vis 
tiek nieko nepateisina, turint o- 
menyje leidinio skurdžią išvaiz
dą ir šių dienų skaitytojo reiklų 
skonį.

• VINCO MYKOLAIČIO - 
PUTINO LAIŠKAI AUSTRALI
JON sesei Magdalenai Slavėnie
nei ir jos šeimai, 1957-1967. Re
dagavo Jurgis Janavičius. Išleido 
Australijos Lietuvių Bendruome
nės Canberros apylinkė. Copy- 
right M. Slavėnienė, 1971. Tira
žas 500 egz. Spaudė “Mintis”, 
Sydney, Australija, 
psl.

Knygoj paskelbti 
laiškai: 36 seseriai 
Slavėnienei, du jos 
lei ir 1 svainiui Juozui Slavėnui. 
Nors visi laiškai yra daugiau šei- 
myninio-giminiško pobūdžio, ta
čiau juose daug kur kaip tik la
biau atsiveria šis didelis mūsų ra
šytojas kaip paprastas, kasdieniš
kas ir šiltas žmogus. Šie laiškai 
visada turės nemažos pažintinės 
reikšmės, kai literatūros tyrinėto- _ ______

jul reikės apibūdinti Putino cha- remtoj, rodos, l labai paprastus lt 
rakterį, jo santykius su savo arti-kasdieniškus daiktus.

jų 
nuotaikas, į jo pasiryžtus, bet ne
ištesėtus užmojus, į jo vis pasi
kartojančias ligas, nusivylimus ir 
džiaugsmus. Visame ano (1957- 
1967) dešimtmečio fone šie, ro
dos, asmeniškieji dalykai daug 
kur įgauna ir gerą dalį plates
nio, apibendrinamojo pobūdžio 
pokario metų tenykštės mūsų li-

galime 
jos su

knygos 
Ir vy-

Leidinys 72

39 Putino 
Magdalenai 

dukrai Rase-

• Alfonsas Nyka - Niliūnas, 
IŠDUOTAS MEDIS. Mažoji bib
lioteka. Pedagoginio Lituanisti
kos instituto leidinys. Chicaga, 
1971 m. Macenatas — Chicagos 
Aukštesniosios lituanistikos mo
kykloj ĖĖ laidos abiturientai. Re
dagavo Domas Velička. Leidinys 
20 psl. su poeto Alf. Nykos -Ni- 
liūno nuotrauka 
mui parankiam
14 būdingiausių Nykos-Niliūno mo organizacija — neolituanai,
eilėraščių iš jo
«<'

viršelyje. Jauni- 
leidiny sutelkta

Laikraštyje duodama daug vi
suomeninio, politinio ir kultūri
nio pobūdžio informacinės bei 
diskusinės medžiagos. Be .kita ko, 
pažodžiui skelbiami “Ateities” ve
damųjų puslapin negalėję tilpti 
Jono Šoliūno raštai, nes jais “A- 
teities” žurnalo, tuo pačiu ir vi- 

jsų ateitininkų vardu būtų buvę 
I išpravardžiuota kita mūsų jauni-

trijų rinkinių: vadinant juos sugniužėliais. Mus 
Praradimo simfonijų”, “Orfė- stebina tik prie ano,

jaus medžio” ir “Balandžio vigi- atsisakyto spausdinti teksto pri- 
lijos”. dėta pačios “Akiračių” redakcijos

pastaba: “Deja, neginčijamas fak- 
• Kazys Almenas, LAIŠKAS tas, kad išeivijos spauda NĖRA 

i KUNIGAIKŠČIUI RADVILAI. ATVIRA laisvai nuomonių kon- 
Mažoji biblioteka. Pedagoginio frontacijai”. Negi “Akiračių' ’re- 
Lituanistikos instituto leidinys, dakcija nenori ar nesugeba skir- 
Chicaga, 1971 m. Redagavo Do-'ti įprastos ir normalios nuomo- 
mas Velička. Tai, autoriui suti- nių konfrontacijos nuo kolioji- 
kus, mokomajam reikalui per- i mosi ir prasivardžiavimų?

“Ateityje”

Filmų įvairumai
Vienas geriausių filmų vaikams

STASĖ SEMĖNIENĖ

mo seniai ir gerai pastatyto “The 
Wizard of Oz”. Tai yra “Willy 
Wonka and the Chocolate Fac- 
tory. Šis filmas pasižymi viskuo, 
kuo paprastai šeimyniniai filmai 
skelbiasi esą, bet dažnai nėra: 
džiuginančiai linksmas, juokin
gas, vietomis bauginantis, jaudi
nantis, o svarbiausia, tikrai pui
kios vaizduotės gerai atliktas 
darbas.

“Willy Wonka” yra taip žino- 
viškai, užtikrintai ir puikiai su
pinta fantazija, kad ji tinka vi
sokio amžiaus žiūrovams. Filmas 
yra užburiančiai įdomus, nes, 
kaip visa klasikinė fantazija, ji 
yra kerėjanti savyje.

Pagrindu filmui paimta gerai 
žinoma Roald Dahl vaikų kny
ga. Jį finansavo Quaker Oats 
bendrovė, kaip eksperimentą 
aukštos rūšies visos šeimos pra
mogai. Ir. pasisekė. Buvo parink
tas geriausias aktorių sąstatas: 
Gene Wilder, Jack Albertson ir 
kiti. Pastatymas — pirmos rūšies. 
Ir puiki, natūrali vaizduotė.

Pasakojimas, kaip visos geros 
fantazijos, yra apie gražią kelio
nę. Willy Wonka yra .pasaulio 
didžiausias šokolado fabrikantas. 
Jis išdalina penkis auksinius ke
lionės pasus, tinkančius keliavi
mui per jojo šokolado fabriką, ir 
šokolado atsargą visam gyveni
mui. Kiekvienas pasas atitenka 
vaikui, kuris gali atsivesti su sa
vimi ir suaugusį. Filmo herojus 
Charlie laimi paskutinįjį pasą. 
Charlie yra neturtingas, bet la
bai sąžiningas, laikraščius par- 
davinėjąs berniukas. Jis iš savo 
mažo uždarbio išlaiko motiną, 
dvi močiutes ir du seneliu.

Kiti keturi vaikai yra nepaken
čiami vienu ar kitu atžvilgiu. Ir 
jie susilaukia jiems tinkamo at
pildo. Vienas blogas vaikas įkren
ta į šokoladinę upę; kitas nege
ras vaikas pavirsta mėlyne ir su
sukamas, kad būtų išspaustas; 
trečias gi pasijunta esąs vos še-

šių pėdų aukščio; o ketvirtas į- 
krenta į “blogo kiaušinio” išma
tų dėžę. Šie vaikai buvo ėdrus, 
savimylos, šykštus, nemandagus 
ir biaurūs. Jie susilaukė tokio li
kimo, kokio buvo verti.

Pedagoginiu atžvilgiu gal atro
dytų, kad toks blogų vaikų liki
mas yra perdaug žiaurus. Bet vi
sos pasakos yra panašaus pobū
džio. Paimkim, kad ir pavyzdžiui, 
Brolių Grimų pasakas.

Vaikai gerai supranta ir prii
ma visa tai natūraliai, kai vai
kas už bloga būna nubaustas. 
Tačiau vis dėlto ir filme palieka-

mas atdaras šviesios vilties lan
gelis. Willy Wonka gale pasako 
kalbą, kad blogi vaikai gal ir ne
susilaukė tokio žiauraus likimo, 
bežiūrint viso to...
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PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Šių Putino laiškų sutelkimas ir 
išleidimas vienoje knygoje yra 
maloni dovana ne tik šiaip smal
siam skaitytojui, bet toks paran
kus jų pluoštas yra ir išliekamo
sios vertės objektas mūsų kultū
rinio gyvenimo intymiajai ir 
bendrajai istorijai detaliau pažin
ti.

Ir kada juos išleido palyginti 
visa kuo mažiau turtingos Aust
ralijos Lietuvių Bendruomenės 
viena apylinkė, noromis nenoro
mis kyla klausimas: o kodėl pana
šiai negalėtų elgtis tikrai jau vi
sais atžvilgiais turtingesnė JAV 
Jungtinių Amerikos Valstybių

čionykštės mūsų institucijos, tu-

niaus, P. Andriušio, Škėmos, Kau
po, Mackaus ir kt. ne tik laiški
ni, o ir aplamai kūrybinį paliki
mą bei to palikimo studijinį pa
svėrimą.

• RECOLLECTIONS OF A 
CHILDHOOD by Danguolė 
Scaley. Introdution by Charles 
Ar.goff, President- of the Poetry 
Society of America. Manyland 
Books, New York, 1971. Library 
of Congress Catalog Card No. 
79-148606. ISBN 0-8714-104-19. 
Knygos viršelis pieštas Pauliaus 
Jurkaus.
Tai poetės Danguolės Sadūnai- 

tės Sealey angliškasis eilėraščių 
rinkinys. Kaip žinome, lietuvių 
kalba jos išleista jau trys poezijos 
knygos. Pastarasis jų recenzuoja
mas šios dienos mūsų kultūrinio 
priedo 3 psl. Anglų kalba čia mi
nimas rinkinys irgi yra jau ant
rasis: Pirmasis buvo “To Regions 
of No Admittance”, išėjęs 1968 
m.

Šioj naujausioj ir angliškoj savo 
kūrybos versijoj Sadunaitė eina 
vis dar toliau savo atrastuoju ke
liu. Ji meistriškai sugeba labai 
trapius ir labai smulkių objektų 
poetinius įvaizdžius 
puslapiais bėgančio
gamtinį peizažą, įrėmintą įvai
riuose metų laikuose. Tai begali
nis žmogaus ir gamtos susilieji
mas kone mistiškon ekstazėn, at-

jungti į 
eilėraščio

Vasaros metu daugelis vaikų 
išvažinėja su tėvais atostogauti 
ar šiaip kur nors stovyklauti. Pa
likę gi namie, dažnai bastosi gat
vėmis be jokio tikslo, neturėda
mi visai naudingo užsiėmimo. 
Pramogų, naudingų jiems ir gerų, 
šiais laikais labai maža.

Kino teatrai perkimšti filmais, 
netinkamais net suaugusiems. O 
ką jau bekalbėti apie atžalyną. 
Netgi Walt Disney paskutinieji 
filmai buvo žemiau kritikos. Mi
rus talentigajam Disney, rinku
siam Oskaro statulėles už savo 
premijuotus filmus kaip žirnius, 
nusmuko ir jo bendrovės gamina
mų filmų meniškasis lygis. Besi
dengdami beveik magišku Dis
ney vardu, jie išleidžia ne vinąl

I

jau trečios rūšies filmą. Tik tiek, 
kad tokie filmai yra “švarūs” ir 
“padorūs”, bet nieko daugiau. 
Tačiau ar to pakanka vaikams ar 
bendrai šeimos pramogai, kad 
filme nėra nieko blogo? Argi jie 
neturėtų turėti savyje ką nors ge
ro ir naudingo: gyvumo, vaiz
duotės, fantazijos, išradingumo, 
ko nors, kas pakutentų vaizduotę.

Kam siųsti vaiką į kiną, jeigu 
jame rodomas filmas neduoda 
nieko gero? Negi vien tik dėl to, 
kad vaikas šeštadienio popiečiu 
nesimaišytų po kojų namuose?

Dvi savaites iš eilės kaimyni
niuose kino teatruose eina prem
jera, verta visos šeimos dėmesio. 
Gal tai geriausias filmas vaikams 
(ir jų tėvams) nuo nepamiršta-
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AR JŪSŲ KROSNIS PASENO?* •
AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORĖTUMĖT KVĖPUOTI
GRYNU ŠALTU ORU?
CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE duoda pasko- 
prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau, bet kokiems 

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

Chicago Savings and Loan Assn.
PHILOMENA d. PAKEL, Pres.

6245 SO. WESTERN AVĖ

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O, Nendrės romane

ANTROJI BANGA
Apie šį romaną rašų •

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

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

Knyga gaunama “DRAUGE” ir pas platintojus.
Kaina $3.50.



DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRASeStadlenlg, 1971 m. liepos mčn. 31 3.

Rengiama spaudai 
prof. Stp. Kolupailos 

monografija
Dr. Jurgis Gimbutas atsidėjęs 

ruošia spaudai a. a. prof. St. Ko
lupailos monografiją. Jau turi ei
lę atsiminimų, straipsnių, bai
gia sudaryti prof. Kolupailos pub
licistikos bibliografiją. J. Danys 
jau surašė jo mokslinius darbus. 
Dr. Gimbutas panaudoja “Kos- 
mos”, “Židinio” komplektus. Tu
ri duomenų iš prof. Kolupailos 
bendradarbiavimo “Lietuvoje” ir 
kt. nuo 1922 m. Peržiūrėjo visas 
Ružancovo “Knygų Lentynas”, 
gavo iš velionio dukters tris al
bumus prof. Kolupailos iškarpų. 
Biografijos tekste taip pat duoda
ma nemažai ištraukų iš profeso
riaus straipsnių įvairiais klausi
mais.

Literatūros vakaras - 
koncertas ateitinninkų 
sendraugių stovykloje 

Dainavoje
Kiekvienos vasaros ateitininkų 

sendraugių stovykloje jau beveik 
tradicija virto literatūros vakarai 
— koncertai. Šiemet toks bus

rias pareigas ateitininkų vadovy 
bėję.

Rašo Chardin biografiją
Kritikė ir essayiatė Mary Lu

kas rašo Teilhardo de Chardin 
psichologinę biografiją. Numa
toma išleisti ateinančią, žiemą.

Amerikiečių poezija

Herderio leidykla išleido kny
gą “American Poetry ių the 
Tvventiejth Cen'ury”. Spaudai 
paruošė Kenneth Rexroth, kai
na 5.50 dol.

Kariuomenės stipendijos 
studentams

|.......... O.... .......................  ’
rupgiūčio 7 d. (šeštadienį) vaka- Department of Navy, Washing- 
re. Jame savo kūrybą skaitys šie ton, D. C. 20370. Prašymus ar- 
mūsų rašytojai: Vitalija Bogu- 
taitė-Keblienė, Julija Svabaitė - 
Gylienė ir Juozas Kralikauskas —

(Atkelta iš 2 pusi.) 

rengimo ir veikimo pagrindai 
(Kaunas, 1922). Bedėstydamas 
Aukštuosiuose karo technikos 
kursuose, 1927 m. išspausdino 
pirmąjį radiotechnikos vadovėlį 
lietuvių kalba. Vėliau išspausdi
no rotatoriumi dar dešimtį elek
trotechnikos bei radiotechnikos 
Radijo ir elektrotechnikos klau
simais Mūsų Žinyne, Bangose,' 
Karyje, Lietuvių Enciklopedijoje 
parašė 33 straipsnius. Radijo po- 
puliarizacijos reikalu Bangose, 
Lietuvoje, Inžinieriaus Kelyje da
vė 21 straipsnį. A. Jurskis daug 
nusipelnė nustatydamas savo spe
cialybės lietuviškąją terminiją.

Flzipės aplinkos tikrovė (Aidai, i torium. Organizavo ir vadovavo 
1947 m. nr. 6), Mažiau kalku-1 Lietuvos radijo mėgėjų ir Ka- 
liacijos, daugiau kontepliacijos, 
(dr. J. Prunskio leidinyje Ma
no pasaulėžiūra, Chicaga, 1958), 
Dvidešimtasis amžits — moks
linės revoliucijos ar pažinimo 
plėtros pakopa? (Technikos Žo
dis, 1965 m. nr. 6).

A. Jurskis nebuvo užsidaręs sa
vo darbo kabinete, bet aktyviai 
reiškėsi lietuvių visuomeninėje 
veikloje. Dar besimokydamas 
Mintaujos gimnazijoje, dalyvavo 
slaptoje lietuvių moksleivių kuo
pelėje. Petrępilyje su S. Digriu su
organizavo Politechnikos institu
to lietuvių studentų ratelį, kur 

i būdavo aptariami įvairūs lietu-
A. Jurskis yra parašęs filoso-1 viams rūpimi klausimai, nagri- 

finio ir pasaulėžiūrinio turinio nėjama technikos terminija ir ki- 
straipsnių. Iš jų paminėtini: ta. Lietuvoje veikė Lietuvos jū- 
Mokslinio mintijimo lūžiai (In- rininkų sąjungoje, 1923 m. bū- 
žinieriaus Kelias, 1946 m. nr. 2), damas pirmosios valdybos sekre-

rių radijo mėgėjų draugijoms. 
Augsburge 1946-1949 m. vadova
vo kultūriniam sambūriui “Al
ka”. Amerikoje visu nuoširdumu 
rėmė Lietuvių bendruomenę, ak
tyviai veikė Amerikos lietuvių in
žinierių ir architektų sąjungoje 
ir Philadelphijos ramovėnuose, 
kurį laiką eidamas ir tų dviejų 
organizacijų pirmininko pareigas. 
Nebuvo svetima A. Jurskiui ir dai
lės sritis. Išliko nemaža jo pieši
nių ir tapybos darbų.

Su didžia pagarba prisimena
me reikšmingus velionio darbus, 
prisimename gilų lietuvių patrio
tą. Tai buvo šviesi ir tauri as
menybė, gilus mąstytojas, pla
taus akiračio ir polėkio žmogus. 
Tebūnie jam lengva šios sveti
mos šalies žemė.

JAV aviacija, laivynas ir armi
ja 1972-1973 mokslo metams 
skirs 5,500 stipendijų, kurios sie
kia nuo 3,000 iki 12,000 dolerių 
metams. Aviacijos stipendijoms 
prašymus reikia paduoti iki lap
kričio 14 d., rašant: Air Force RO
TC, Maxwell Air Force Base, 
Ala. 36112. Prašymus laivyno 
stipendijoms reikia paduoti iki kų vienuolyno narys, viceprioras, 
gruodžio 1 d., adresu: Navy Re- 
eruiting Command, NROTC,

JAV moterys valdo 
daug turto

Statistiniai duomenys rodo, kad 
amerikietės moterys kontroliuoja 
apie 70 proc. Amerikoje esančio

Lietuvio koncertai 
Vakarų Vokietijoj
m. birželio mėn. pradžioje 

Leopoldo Digrio, Vilniaus var
gonų meistro, koncertai įvyko V. 
Vokietijoje, Bremeno katedroje 
ir Tuebingeno mieste.

S.

500 metų kai mirė Tomas 
Kempietis

Vieno iš labiausiai paplitusių 
asketinių veikalų — Kristaus se 
kimo — autorius Tomas Kempie
tis yra miręs 1471 liepos, 25 d., turto. Be to, jos kontroliuoja 80 
taigi rytoj sueina 500 metų nuo —85 proc. gyventojų perkamo
jo mirties. Jo tikroji pavardė bu.sios galios,; joms priklauso per 65 
vo Hemerken. Buvo gimęs Kem proc. visų Amerikos santaupų; jos 
pene, netoli Koelno. Teologas, re 
Ilginių veikalų autorius. Buvo va 
dinamų reguliariųjų kanaunin-
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Nuo
1914 Metų

Midland Saving3 aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėkoja
me Jums už mums paro
dytą pasitikėjimą. Mes 
norėtume būti Jums nau
dingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

Frank Zogas, Presldent

5%
Ali accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ąuarterly.

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

6%
2 Years Savings

Certificates

(Minimum $5,000)

Naujai pasirodžiusi knyga pa
teikia studijas europiečių ryšių su 
Amerika prieš Kolumbą. Veikalo 
vardas: “Before Columbus: Links 
Between the Old World and An- 
cient America”. Knygos auto
rius C. H. Gordon. Išleido 
Crown. Kaina 6 dol. 50 et.

turi beveik pusę visų JAV įmo
nių akcijų. Moterys yra visų A- 
merikos draudimo gyvybės bend
rovių polisų turėtojos, nes dau
giausia vyrai, drausdami savo gy
vybę, polisus užrašo žmonos var
du. O kadangi amerikietė mote
ris, pagal statistikos nurodymą il
giau gyvena negu vyras, tai vis 
jos dar suspėja pasinaudoti 
vyrų gyvybės apdraudomis.

Balsuotojų amžius
Meksikoje vyras gali balsuoti tu

rintis 18 metų amžiaus, bet jis 
turi būti vedęs, jei nevedęs, tai 
tik 21 metų. Turkijoje, Argenti
noje turi teisę balsuoti 18 metų 
amžiaus. Norvegijoje — 23 m., 
Suomijoje — 24 m., Ispanijoje, 
Danijoje, Olandijoje — 25 metų 
amžiaus.

naujokų mokytojas, vienuolyno 
pamokslininkas. Dabar jo kūnas 
yra šv. Mykolo bažnyčioje, Zwol 
nėję. Yra parašęs daug asketinio 
turinio veikalų.

Jo veikalas “Apie Kristaus se
kimą” į lietuvių kalbą jau buvo 
išverstas A. Savickio ir išspausdin- 
dintas 1828 m. Naujas laidas pa

mijos stipendijoms reikia įteikti 
iki gruodžio 31 d., adresu: Army 
ROTC, Fort Monroe, Va. 23351.

dvi poetės ir svečias iš Kanados, Kongrese yra įstatymo projektas, 
romanistas ir novelistas. Muziki-( kuriuo aviacijos ir armijos sti

pendijų skaičius būtų padidina- rūpino vysk. Valančius 1852 m., 
mas po 1,000 kiekvienai šakai, o J. Dovydaitis 1875. Vėliau nau 
laivyno stipendijų būtų padidin
ta 500.

1 Minaiii JLao ii iivvvnsiao, iuu/jm- 

nę vakaro dalį atliks pianistas 
Manigirdas Motekaitis.

Baigiamas spausdinti 
“Lietuvos Universitetas"

Lietuvių Profesorių draugi
ja Amerikoje baigia spausdinti 
didelę, daugiau kaip 700 pusla
pių knygą, antrašte “Lietuvos 
Universitetas”, kurioje aprašoma 
Lietuvos universitetų istorija nuo 
1579 m. ligi 1944 m. Ieškoma 
knygai išleisti mecenatų ir gar
bės prenumeratorių.

Algirdo Grigaičio 
nuotrauka plakate

“Poster Prints” išleido mūsų 
nuotraukos menininko Algirdo 
Grigaičio spalvotą plakatą (pos
ter), kurio dydis yra 2x3 pė
dos. Plakate matyti plačiai išsi
šakojęs medis su saulėleidžio 
dangumi fone. Plakato numeris 
yra Poster Prints No. 2013. Pla
katą galima gauti daugelyje Chi
cagos senamiesčio (Old Town) 
krautuvių, parduodančių tokius 
plakatus.

Didieji miestų 
centrai JAV-se

Pagal naujausią gyventojų su
rašinėjimą didieji JAV miestai, 
suaugę su priemiesčiais, savo ap
imamoje srityje turi gyventojų: 
New Yorkas su šiaurvakarių N. 
Jersey 16,206,841; Los Angeles su 
Long Beach 8,351,266; Chicaga 

Įsu šiaurvakarių Indiana 6,714,- 
578. Philadelphia su prie jos e- 
sančia New Jersey dalimi 4,021,- 
066; Detroitas 3,970,584; San 
Francisco — Oakland 2,987,850; 
Bostonas 2,652,575; Washingto- 
nas su prie jo priaugusiomis Ma- 
ryland ir Virginijos dalimis 2,- 
481,489; Clevelandas 1,959,880; 
Pittsburghas 1,846,042; Balti- 
more 1,579,781; Mihvaukee 1,- 
252,457; Miami 1,219,661; Phoe- 
nix 863,357; Daytonas 685,942. 
St. Petersburg 495,159.

Žmogaus celės skiepams
Skiepų gamintojai planuoja 

pradėti daryti skiepus, panaudo
dami žmogus ląsteles vieton iki 
šiol naudotų gyvulių ląstelių. E- 
są, žmogaus lęstelės yra tam tin
kamesnės. Jas galima auginti la
boratorijoje, užšaldyti .ir ilgesnį 

— matematikos sky- j laiką išlaikyti. Tikimasi, kad 
> departamentas

Mūsų matematiko sukaktis
Matematikas, astrofizikas dr. 

Romualdas Zalubas liepos 20 d. 
sulaukė 60 m. amžiaus. Kilęs iš 
Pandėlio valse., Rokiškio apskr. 
1931 m. baigė Rokiškio gimnazi 
ją ir 1936 m. ■ 
rių Vytauto D. universitete. Nuo Sveikatingumo departamentas 
1940 m. astronomijos katedros a Į duos leidimą žmogaus ląsteles 
sistentas Vilniaus universitete. Iš 
eivijoje — Kempteno lietuvių 
gimn. direktorius, matematikos 
dėstytojas Aukštuosiuose techni
kos kursuose, Lietuvių Caritas 
centro pirm. Atvykęs į JAV dėstė 
Rochesterio Nazareth kolegijoje,

panaudoti skiepų gaminimui.

Kraujo transfuzija 
dar negimusiam

Mont Sinai Medicinos mokyk- 
_ los New Yorke gydytojai kraujo 

Georgetown universtete Was.hing' transfūzijoje pakeitė visą dar ne- 
tone, o nuo 1955 m. perėjo dirb
ti atominės fizikos sritį Natio- 
nal Bureau of Standards įstaigoje. 
Georgetowno universitete gavo fi 
losofijos daktaro lanpsnį iš astrofi
zikos, parašydamas disertaciją a 
pie silpnas saulės spektro linijas. 
Jo studijų yra tilpę įvairiuose 
mokslo Žurnaluose, yra ėjęs įvai-»

gimusio 22 savaičių kūdikio krau
ją, atidengdami jo galvą, spran
dą ir kairę rankutę, o vėliau vėl 
grąžindami į vietą. Be operacijos 
kūdikis būtų miręs įsčiose. Tačiau 
po operacijos jis greit gimė, netu
rėdamas daug galimybių išlikti 
gyvas dėl perdaug ansktyvo gi
mimo.

jus vertimus davė J. Baltrušaitis, 
O. Labanauskaitė.

10.000 akių gydytojų
JAV-se yra apie 10,000 alkių 

gydytojų ir apie 17,000 opto- 
metristų, kurie pritaiko akinius. 
Apskaičiuojama, kad JAV-se 
yra apie 68 milijonai trumpare
gių; iš jų apie 3 procentai yra 
su degeneratyvine — nuolat 
blogėjančia sunkia trumpare
gyste.

Vėžio virusai
JAV Vėžio institutas Texas 

valstijoje praneša, kad ten 
mokslininkai laboratorijoje au
gina gausius kiekius virusų, pa
imtų iš vėžio apimtų ląstelių. 
Tai atlieka vėžio virusų eksper
tai M. Anderson ligoninėje ir 
Auglių (Tumorų) institutas 
Houstone. Esą, auginami viru
sai net penkių vėžio rūšių. Jei 
visi tie tyrimai bus sėkmingi 
galime būti pakeliui j skiepus 

, prieš vėžį.

Širdies operacija
JAV-se dėl koronarinių širdies 

kraujo indų sutrikimų kasmet 
miršta apie 600,000 žmonių. Da
bar Amerikoje stipriai plinta nau 
jos rūšies operacijos: iš kojos pa
imtą kraujagyslę prigydyti širdy
je, vieton užankančios kraujagys
lės. Tokias operacijas 1967 m. pra 
dėjo Clevelando chirurgas dr. R. 
Favalano, o dabar Amerikoje jų 
kasmet padaroma apie 20,000 ir 
jos būna veiksmingesnės, negu 
naujos širdies persodinimas. Chi
cagoje, Lojolos universiteto ligo
ninėje, širdies ligų skyriuje, ku
riam vadovauja lietuvis dr. R. Ne- 
mickas, kasdien daroma apie dvi 
tokias operacijas.

Mirė Londono Times 
savininkas

Sulaukęs 85 m. amžiaus, mirė 
lordas Astor, keturis dešimtme
čius buvęs vyriausias Londono 
“Times” savininkas.

savo
NAMŲ TAISYMO DARBAI

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

SKAMBINTI RE 7-9615

GĖLĖS
VestuvGrns, banketams. laidotuvCm* 

Ir kitokioms progoms 
GU 2 AUgK V 

Beverly Hiils Gėlinyčia
IV. 63rd Street, Chicago, minuteTF.Ij. PR 8-0888 — PR 8-0884

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

Laidotuvių D i r e k t o r I a i
Trys Moderniškos Koplyčios 

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

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

*

<448

PRO G RESS-P AŽA N G A
COLLISION E X P E R T 8 

A. & J. STANEVIČIUS 
(Fender) Pilnas Pataisymas.

Transmissions — Dažymas — Motoro 
— Karoserijos (Body) ir Sparnų darbas 

2637 W. 47th St., tel. 523-1249
Chicago, lllinois 60632

t

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— TĖVAS IR SŪNUS—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehili 6-2345 6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

We give you 
a little 
something extra 
for your money*
‘likę the 
highest rates I
TANDARD EDERAL -J!“:-.

TNSŪREDJ

—

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

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

SŪNUS
Holland 
Chicago

^NARB BUKAUSKAS IR
649 East 162nd Street, South 

(0821 South Michigan Avenue,
TEL — CO 4-2228

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 2»rd PLAC1- Tel. Virtinis 7-6672
2424 W. 69tb STREET Tel. REpublic 7-1213

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. V Ardu 7-3401

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

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

j LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
fi Lietuvių laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
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Stanislovas Vyspianskis
(Atkelta iš 4 pusi.) Graikiškieji dievai taipgi at

vaizduoti visoj eilėj Vyspianskio 
veikalų, kaip Išvadavimas, Ak
ropoly, Lapkričio nakty ir Skal- 
koj, o taip pat Ilijados iliustra
cijos kalba apie Vyspianskio 
ypatingą graikų pasaulio pamė
gimą. Vyspianskio pažiūros j 
pasaulį, filosofiją ir etiką yra 
visur ultra klasiškos.. Tai Home
ro- įtaka, kurio poemas Vys
pianskis dramatino.

Vyspianskio pasirinkimas ši
tokių meninių ir filosofinių re
miniscencijų suteikė jo kūrybai 
savotišką charakterį, persunktą 
pagonybės dvasia. Net jo karš- 

I tas ir gyvas jaunystės tikėjimas 
! nustojo ilgainiui krikščioniško
sios kupinos meilės giedros, o

Gyvas amžinai kovok ir
grumkis 

tarp skausmo, skundų ir ašarų. 
Nori rožių, lelijų, karolių, 
pats juos atsversi ant 

gyvenimo svarstyklių, 
bet privalai eiti ten, kur ugnis 
liepsnoja tavo sielai, 
kur žeminamas ir varginamas 

tavo kūnas 
džiūsta, kaip šakelė trapi. 
Nors siela kančiomis

skundžiasi
privalai eiti, paimti savo 

naštą, 
priimti ašarų ir karolių 

vainiką, 
kuriuo nuodijo ir mylėjo tave 
tam pačiam, laikinajam darbe. Į susijungė su Elados fatalizmu ir 

(Iš ‘Boleslovo Drąsiojo”) Jehovos rūstumu.
Pergalė, jėga, valdžia yra tik Protestas prieš vergiją ir mirti 

. . * - _ . į Vyspianskio kūryba yra maiš-
, tas, prieš vergiją ir mirtį. Tie du 
motyvai yra lyg siūlas, ant ku
rio galima užnerti visus jo vei- 
ka’us.. Net atrodą priešiški jų 
epizodai buvo kova už sielos ir 
kūno laisvę.

Galima tvirtinti, kad pagrin
dinė ir centrinė idėja, kuri už
pildo Vyspianskio kūrybą nuo 
“Varšuvietės” iki “Lapkričio 
nakties, yra aistringas garbini
mas v iso to, kas gyva.

Neapkęsdamas mirties, Vys
pianskis smerkia tačiau betikslį 
didvyriškumą. Jis nesutinka, 
kad Lenkija pasišvęstų už pa
saulį kaip “Tautų Kristus”. 
Tautos vergovę jautė, kaip jį 
patį giliai liečiančią skriaudą ir 
įžeidimą. Verta priminti tą 
karšta Vvspianskio užsiangaža
vimą gint.! gvvenima, kaip dide
lę, neįkainojamą brangenybę. 
Visa tai priartina ji prie šių 

, dienų civilizacijos "yvųjų srovių, 
nimo tiesą ir gyvenimo lemtį, j Todėl Vyspianskis yra arti- 
Jau viename iš ankstyvesnių sa- j mesnis dabartinei kartai, negu 
vo veikalų “Meleageris” Vys
pianskis sako: “Gyvenimas yra 
kaip ugnie: degina mus, duoda
mas mums trumpu laikotarpiu 
šilimą ir šviesą. Gyvenimas yra 
mirtis, jis maitinasi, pats save 
degindamas — tai procesas nuo
latinio artėjimo į mirtį”. •

Bet mirtimi pasiekiame nau
ją gyvenimą. “Privalo mirti, kas 
turi gyventi” sako Kora “Lap
kričio nakty”.

Vyspianskiui įhirtis yra gyve
nimo lopšys, ir tarp tų dviejų 
ašigalių, dengiančių žmogaus 
paslaptį, rutuliojasi jo tragiško 
pasaulio metafizika.

Ir Vyspianskio meilėj yra 
daug tragiškų elementų. Savo 
niūria ir išdidžia pažiūra į meilę 
poetas ryškiai skiriasi nuo ro
mantikų ir nuo naujausių poetų 
modernistų, kurių kūriniuose 
meilė yra vyraujantis motyvas. 
Meilė užima Vyspianskio veika
luose antraeilę vietą. Tai yra 
gaivalinga kūno meilė, neturinti 
jokių raminančių bruožų, ku
riuos galima rasti tik labai su- j 
dvasintoj meilėj. Meilė Vys- j 
pianskiui naikinanti, bloga le-1 
mianti jėga, dažniausiai vedanti 
į mirtį ir pražūtį.

laikinos prieš nuolatinį pražū
ties triumfą. Ir juo didesnė gy-1 
venimo vertė, juo ji labiau pa- Į 
siekusi savo žydėjimo ir praban-1 
gos viršūnės juo ji greičiau 
žlugs.
Tu karūną turi ant galvos — 
tau po kojų tamsi praraja.

dainuoja “Skalkoj” sirenos apie 
Piastų galybę. Vyspianskis su
prato gyvenimą kaip kovą, bet 
kovą būtiną, kuri veda į pražūtį: 
Veltui su likimu eini imtynių, 
žmogiškos tavo jėgos yra 

trapios, 
nugalėsi vargą, nugalėsi 

prakaitą,
nugalėsi karus,
ginkluotas tikėjimu, ginkluotas 

jėga, 
perkūnas tave pasieks ir 

ramiuoju laiku.
(Iš “Žygimanto Augusto”)

Pats gyvenimas yra tragiš
kas, bet per gyvenimo tragizmą 
ir kančią mes pasiekiame gyve-

nepriklausom.ybės laikų kartai, 
kuri buvo laiminga, 
nuosavą 
liūdesys 
išraiška 
kartos, 
maištaujančios prieš dabartinę 
— primestinę tikrovę ir lau
kiančios naujo prisikėlimo.

Vyspianskio būdo bruožai
Vyspianskis pasižymėjo nepa

laužiama, beveik plienine valia. 
Iki gyvenimo pabaigos, nors bu
vo nepagydomas ligonis, fizinių 
kančių kaina rašė ir kūrė. Jis 
buvo tkras milžinas. Tai tikras 
Jaunosios Lenkijos atstovas, ži
bėjęs savo tautos meninės pri
gimties bruožais. Pamėgusi sur>- 
realistines svajones vaizduotė, 
kovingas misticizmas, prometė
jiški maištai ir buvd tie pagrin
diniai Vyspianskio kūrybos 
bruožai.

ūrėdama 
valstybę. Jo kančia ir 
iki šio! yra geriausia 

tragedijos šių dienų 
gyvena nč ios t ergi jo j,

Antikinės kultūros įtaka

Temas savo veikalams Vys
pianskis semia ne tik iš savo 
tautos istorijos, bet ir iš kaimo 
buities ir senovės graikų didvy
rių gyvenimo.

Visai Vyspianskio kūrybai la
bai didelės įtakos turėjo antiki
nė graikų kultūra. Jo dvi dra
mos., vaizduojančios lenkų kai
mo gyvenimą — “Prakeikimas” | 
ir "Teisėjai” turi graikiškų tra
gedijų formą. Visiškai skirtingą ■ 
grupę Vyspianskio kūryboj su 
daro graikiškos poemos: “Melea- 
ger”, “Protezilaos ir Laodami- 
ja”, “Achileis’ ir “Odisėjaus grį
žimas”. Jų formos, grožio at
žvilgiu, yra pirmos eilės veika
lai.. Čia autorius mėgina sumo
derninti tragiškus antikos moty
vus.

Storiislow Wysp.anski Ponios Zofia Želenska portretas (1905)

Vyspianskio rolė ir aktualumas mai kitų tautų dėmesio. Didelis 
Esminė Vyspianskio reikšmė, > Vyspianskio menas užgeso, pa-

gal būt, glūdi tame, kad jis su
kūrė keletą veikalų, kuriuose 
kaip niekas kitas išreiškė savo 
kartos nuotaikas, troškimus ir il
gesius, tuo pavergdamas tam 
tikru būdu gerokai tautinę len
kų vaizduotę.

Vyspianskis pradeda istoriją 
naujoviškos dramos apie Lenki
ją, dramos, kuri išaugo iš natū
ralizmo ir psichologizmo prieš
taros. Vyspianskis, pasinaudoda
mas tradiciniais poetiškos dra
mos elementais, kuria naują jos 
rūšį, kurioj į pirmą vietą išky
la svarbios idėjinės problemos. |

Vyspianskis priklauso mūsų 
laikams ir mūsų laikų drama
turgijai. Jo "Išvadavimas” laike 
ir modernios dramos raidoj argi 
neaplenkė šiandieninių Sartre’o, 
Camus, Duerrenmatto? Ar spek
taklis Vavelio statulų ir gobele
nų "Akropolyje” nepranašauja 
teatro atgaivintų daiktų atei
ties?

Vyspianskio būdo ir kūrybos 
bruožai

Vyspianskio kūrybą reikia lai
kyti labai originalia ir kilnia pa
saulio literatūros istorijoj. Bet 
ji nerado pasauly atitinkamo 
stipraus atgarsio. Vyspianskio 
dramos, vaizduojančios visos 
žmonijos vertybes, tačiau per 
daug surištos su lenkų tautiniais 
klausimais, nepatraukė pakanka-

saulio nesuprastas.
Nebuvo lig šiol kito tokio ra

šytojo, kuris būtų taip pažvelgęs 
į savo tautos dvasią, įvertinęs 
jos ydas ir numatęs gydymo bū
dus. Vyspianskis savo žymiau
siuose veikaluose yra didis len
kų psichikos inkvizitorius, su ne
nuilstama aistra ieškantis prie
žasčių Lenkijos nesėkmių ir jos 
dramos vidaus šaltinių.

Vyspianskio kūryba tai pa
slaptis.. Ir bendravimas su Vys- 

I pianskiu yra bendravimas su di
dybe ir paslaptim. Galima stebė
tis gaivalingu jo teatro grožiu, 
galima gėrėtis jo “Išvadavimo” 
regėjimais, jo “Legiono” intuici
ja, liepsnojančiu jo “Akropolio” 
revoliucingumu, bet tos kūrybos 
šaltinių apimti negalima. Net 
žymiausieji anų laikų kritikai 
stovėjo prieš jo kūrybą nesusi- 
gaudydami, nepaslankūs, neį
stengdami jo kūrybos paslap
čių atspėti.

Visa, ką yra divęs Vyspians
kis lenkų tautai, buvo taip nau
ja ir originalu, o be to ir saviš
kai tautiška. Net ir šiandien 
dar nėra lengva apibūdinti, ko
kiose meniškose ir 
įtakose formavosi ši 
soma kūrėjo dvasia, 
gražiausias meteoras 
bęs lenkų kultūros padangėse.

Pabaiga

idėjiškose 
nepriklau- 
kuri kaip 
yra suži

Stanialow Wyspianski Žvilgsnis į Kosciuškos kalvą Krokuvoje (1905j.

Atvirukas su gėlytėmis
((Atkelta iš 4 pusi.)

■— Niekai, užmirškit, ponia, — gynėsi jis. 
— Kas gi mes esam? Už markę dar neparsi- 
davėm ir neparsiduosim.

— Kaip gi aš taip? — varžėsi ji. — Nešio- 
siuos visą gyvenimą skolą ant sąžinės.

Taip, ji ir nešiojosi. Ne sunkumą nešiojosi, 
nes Rauduvė už tą gabalą žuvies negalėjo 
kažkiek sumokėti. Ji nešiojosi gerą atsiminimą 
apie žmogų, kuris vaikščiojo po miestelį, už
ėjo žuvies ir atsiminė ne vien tik save. Geras 
vyras tas Rauduvė! Geras žmogus, dabar vis 
rašąs kalėdinius pasveikinimus iš tos savo Vali- 
jos, kurios vietovių pavadinimai sunkiai išta
riami ir dar sunkiau parašomi.

Ar tik žuvis išlaikė jo atsiminimą? Šian
dien jau sunku atrinkti kiekvieną žmogaus 
pajudėjimą. Tiek metų, tiek jau ilgų metų su 
vasarom ir žiemom praėjo pro Veronikos gal- 

, vą, kad net ir gražiausi atsitikimai dingo. 
Rodos, kad Rauduvė buvo atbėgęs paimti par
duoti jos cigarečių, kai ji kartą pasiskundė,. 
kad nebėra markių, o ji norėtų nusipirkti pie
no. Taip, Rauduvė. Jis ar ne du kartus jai 
pasiūlė nusipirkti šviežios mėsos, kai buvusie
ji kareiviai pradėjo iš vokiečių ūkininkų slap
tai supirkinėti ir skersti gyvulius ir tuo būdu 
prasimanyti pinigo. Bet visų brangiausi, tur 
būt, ne tie pasitamavimai ir tarpininkavimai, 
o pats žmogus ir jo laikysena. Eis, būdavo, kie
mu, sustos Kostas Rauduvė, tai nė vieno iš tu 
buvusių kareivių su juo nepalyginsi. Jis toks 
pat mažai rašingas, kaip ir visas jo būrys. Bet 
sustos, užkalbins, tai iš jo neišgirsi nei tuščio 
žvengimo, nei kvailų žvėgojimų su dviprasmiš
komis užuominomis. Jeigu jis neturės pasaky
ti naujienos, tai jo pastabos ir apie tos dienos 
saulę ar lietų ar šiurpų vėją bus švarios ir 
mielos.

Dar Veronika gerai atsimana, kai jis buvo 
pradėjęs kalbėti apie savo norą mokytis.

— Parašyti aš moku, bet trūksta man 
skaičiavimo, — sakė jis, sėdėdamas Šventarių 
kambaryje tuo metu, kai jaunesnieji moterys 
ir vyrai pradėjo lankyti šoferių kursus. Šoferiu 
jis nenorėjo būti. Kam man? — sakė. — Ar 
aš pirksiu automobilį? Bet jis norėtų išmok
ti geriau skaičiuoti. Iš berno jis išėjo statybi
ninku ir dirbo sunkiai. O gal mieste koks 
nors velnias netyčia pasiūlys jam darbo krau
tuvėlėje? Ir Veronika tada pagalvojo: kodėl gi 
ne! Tokiam žmogui gali pasiūlyti patikimo 
darbo ir ne tik velnias. O jeigu, sakysim, rei
kėtų paskaičiuoti, pavyzdžiui, ar teisingai iš
rašyta sąskaita, arba jeigu kas imtų didesnį 
kiekį prekių — prapuolęs tada Kostas Rau
duvė!

Toks prapuolęs jis ir išvažiavo į Angliją, 
nes bendrojo lavinimo kursų niekas stovyklo
je neįsteigė. Veronika jam dar sakė:

— Ateik, pamokysiu kartais aš, kartais gal 
Kostas, — bet Rauduvė atsisakė. Jei jį vieną 
šitaip mokys ir dar net dviese, tai jis neišsi
mokėsiąs. Nors Veronika įtikinėjo, kad nieko 
nereikės mokėti, bet jis atsisakė: ne, ne! Tu 
mums toks geras, sakė Veronika, atbėgai aną
kart su žvuim, tu mums kaip savas, tu mums 
kartais geresnis už savą. Sėsk, imk popieriaus 
lapą ir skaičiuok. Tądien jis atsisėdo, skai- 
čiavosi, stengėsi, bet tuo ir baigėsi mokslas.

Iš Market Harborough jis su būriu kitų 
išvažiavo dirbti į žemės ūkį. Atitarnavęs sau 
privalomus metus, atsidūrė Valijoje, ir iš vi
sos pažinties ir bičiulystės liko tik kalėdiniai 
atvirukai. Dar per praeitas Kalėdas, žiūrėda
ma į dešimtis išrikiuotų atvirukų, Veronika 
pajuokavo vyrui:

— Įtaisyk tu man didelį albumą. Sukli- 
juosim puslapiais — čia to, čia kito atsiųstie
ji. Įdomu prisiminti. Kol mirsim, tai iš kai 
kurių prisiekusių siuntėjų susidarys po kelias 
dešimtis.

Tuo pasikalbėjimu viskas ir baigėsi. Po 
švenčių atvirukai buvo išmesti, kaip ir kiek
vienais metais, ir sveikinusiųjų atsiminimas 
jei ir sugrįždavo reta proga, kokios nors smulk
menos sukeltas, tai ir vėl dingdavo ilgam. 
Dabar Veronikai suėjo vėl visi su atsimini
mų skeveldromis, kai ji išsitraukė iš stalčiaus 
Sąrašą ir ruošėsi siųsti tuos kalėdinius atviru
kus. Rauduvę ji buvo atsiminusi, kai stovėjo 
parduotuvėje ir apžiūrinėjo atvirukas. Ką jam 
nusiųsti? Ar su stirnomis? Ar su varpeliu? 
Ar su apsnigtais medžiais? Rodos, vis ne ir 
ne. Jai ir gaila ir liūdna, kai tik prisimena tą 
vyrą nuo praeitos vasaros.

Su savo Kostu praeitą vasarą ji atostoga
vo Anglezėje. Diena vis atrodydavo per ilga, 
kad galėtum nuo ryto iki vakaro ištaukšėti 
gatvėmis ar išvaikščioti keliukais. Dėl to jie 
sėdo vieną rytą į ekskursinį autobusą ir pasu
ko tolyn per miestus ir kaimus pasidairyti. 
Autobusas sustodavo pailsėti. Bet prie Lango- 
lleno nuleido padangą. Mieste šoferis kartojo 
sustojęs:

— Valanda! Viena valanda!
Veronika su Kostu pasuko į valgyklą. Ve

ronika rūpinosi, kad greičiau paduotų valgy
ti. Pataisys tą padangą, ir nuvažiuos ekskursi
ja! Dėl to jie valgė paskubom ir žvilgčiojo 
į laikrodį sienoje. Po pietų Veronika išbė
go pro duris pirmoji ir šaligatvyje nerimau
dama žiūrėjo į Kostą, kuris nunešė prie kasos 
pinigus apmokėti. Bet Kostas dar tebestovi 
prie kasos. Tai ji grįžta, praveria duris ir bal
siai prataria:

— Kostai, paskubėk, Kostai!
Kai ji vėl uždarė duris ir apsisuko grįžti į 

šaligatvį, tai susidūrė su pražilusiu akiniuo
tu vyru, kuris žiūrėjo į ją ir šypsojosi. Apie 
akis kažkas pažįstama. Gal tos raukšlelės į 
šonus nuo akių. O gal visas veido sudėjimas 
išduoda jai pažįstamą žmogų. Gal vien tik 
šypsena kažkur matyta.

— Ponia mokytoja Veronika, ar ne? — # 
sako nepažįstamasis ir dar žvilgteri į mažiuką 
senį ilgais ūsais ir įdegusiu veidu, kuris irgi 
stabteli, bet tuoj atsiduria prie valgyklos du
rų. — Išgirdau', kad lietuviškai kalbate, žiū
riu...

— Kostas Rauduvė? Iš tiesų, iš tiesų! Tas 
pats. Nuluptą pažinčiau!

Veronika žino, kad ji sako netiesą. Ji at
pažįsta Rauduvę iš kažkokių veido neaptaria
mų susidėstymų. Bet tegu jis būtų ėjęs pro 
šalį ir nesustojęs, tegu būtų ėjęs net dešimt 
kartų — žmogus, ir tiek.

— Žiūrėk, Kostas! — sako ji iš valgyklos 
išeinančiam vyrui, ir jie visi sveikinasi. Ji net 
užmiršta, ar jau sveikinosi su tuo senu pa
žįstamu. Taip, jau sveikinosi. Bet ją apima 
baisumas, kad jau pačiame pirmajame Rau- 
duvės sakinyje tik du žodžiai lietuviški: ponia 
ir Veronika. Iš tikro tik vienas žodis, nes Ve
ronikos vardą lygiai taip pat ištartų ir nelie
tuvis.

— Aš užmiršau lietuviškai, — pasiteisina 
Rauduvė. — Aš niekad nesutinku lietuvių.

Jie apsimeta keliais sakiniais. Tas maža
sis senukas ilgais ūsais yra jo ūkininkas, o Rau
duvė — jo ūkio prievaizdas. Veronika nori sku
bėti į autobusą. Ji turi skubėti, nes kaip jie 
grįš, jeigu ekskurisija nesulauktų ir nudardė
tų be jų? Veronika skuba, bet kiekvienas 
naujas Rauduvės sakinys jai lyg koks netikė
tas sunkus akmuo. Ar tas Kostukas šitaip pa
miršo savo kalbą? Kai ji paklausė, kur jis čia 
gyvena, tai Rauduvė iš pradžių nesuprato. 
Jis pradėjo sakyti, kad vedęs anglę, savinin- ? 
ko dukterį, ir dabar esąs turtingas. Ak, Vero
nika klausė, kur jis gyvena? Keturiasdešimt 
dvi mylios, į šoną, arti jūros, tai ten jis gy
vena.

Gera šypsena švietė Kosto Rauduvės veide 
pro tas raukšleles apie akis, kai jie atsisveiki
no. Rauduvė atsigrįždamas įėjo į valgyklą. O 
Veronika atsisveikinusi užmiršo, kur ji sku
bėjo. Laikas važiuoti? Aha, taip, laikas va
žiuoti, laikas padidinti žingsnį. Laikas jau va
žiuoti.

Tą dieną ji iki vakaro kalbėjo apie Rau
duvę. Ar žmogus gali užmiršti savo kalbą? 
Kaip baisu turi būti gyventi, kai nebesurandi 
savų žodžių nedideliam sakiniui sudaryti! Ar 
jis kaltas? Jis turi būti baisiai nelaimingas. 
Dabar jai atrodo, kad visa ta geroji Raudu
vės šypsena nudažyta liūdesiu.

Kai ji sėdasi adresuoti kalėdinių atviručių, j 
prieš akis vis iškyla Rauduvės paveikslas. Kam 
gerai bus stirnos, kam varpeliai, kam apsnigti 
medžiai arba, va, ,į važį pakinkyti arkliai, 
bet Kostui Rauduvei reikėtų šiltesnio vaizdo. 
Gal jis kaltas, kad užmiršo savo kalbą, o gal 
ir Veronika. Gal mes visi kalti.

Veronika nurašinėja iš sąrašo kitų adresus, 
pasirašinėja atvirukus, bet Rauduvės pavardę 
praleidžia. Ji atideda šventinį atsiskaitymą su 
juo rytojaus dienai. Jeigu būtų knyga, kokia 
nors didinga, žavi lietuviška knyga, pasiųstų 
Rauduvei, tegu pasidžiaugia. Vienas žmogus, > 
visų užmirštas, tai tegu atgytų. Tegu pats at
gytų ir tą savo anglę sudomintų. Bet tokios 
knygos ji neturi. O išeitį reikia surasti.

Vakare ji atsimena, kad sesuo iš Lietuvos 
atsiuntė iai Čiurlionio kūrinių atvirukuose. Ar 
Rauduvė supras Čiurlionį? Gal ir nesupras, 
bet ji vis tiek pasiima aplankėlį su tais atviru
kais ir ieško tinkamiausio. Jei ir nesupras, tai 
gal pajus, kad tasai kalėdinis jos sveikinimas 
ateina iš lietuviškos širdies. Ar siųsti tas tris 
baltas gėlytes, ar pilies pasaką, ar karalių pa
saką, ar šaulį? Taip sunku apsispręsti. Bet ji 
apsisprendžia: į užrašytą voką įdeda Kostui 
Rauduvei tas tris baltas gėlytes. Jai atrodo, • 
kad tai yra gerumo ženklas, šviesaus pasaulio 
vaizdas. To gerumo ir kartu liūdnumo šiuo 
metu perpildyta jos širdis.

(Iš spaudai parengtos knygos 
“Dvidešimt viena Veronika”)
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