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J. PUZINAS

Kertinė paraštė
ĮKVĖPIMAI, PLANAVIMAI IR 
IMPROVIZACIJOS GROŽINĖJE 
LITERATŪROJE
Kūrybos impulsai ir atpildas
Norint bet ką pradėt atlikti, 

padaryti, jaučiame, kad mums 
reikia kažkokio pirminio impul
so. IS ryto, pavyzdžiui, tai atlie
ka žadintuvas, kuris prikelia 
mus iš miego ir žadina keltis ir 
eit į darbą. Mokykloje po per
traukos reikia skambučio, ragi
nančio studentus grįžti į klasę. 
Net ligoniui reikia kokio nors 
žadintuvo, kad jis neužmirštų 
laiku paimti vaistų ar tablečių. 
Kūrėjui gi gal panašiu būdu 
kažkas psichėje atsitinka, kai 
rečiau ar dažniau, sunkiau ar 
lengviau ateina idėjos ką nors 
įdomaus sukurti. Darbo ir kū
rybos impulsai yra tiek sudėtin
gi ir kliūčių jiem tiek yra pri
statyta žmogaus gyvenime, kad 
apię tai nemažai kalbama, rašo
ma, ir apie įvairius impulso vin
gius žino kiekvienas, ypač kūrė
jai. Ir, kas blogiausia, šioje sri
tyje, kas tinka vienam, netinka 
jau kitam. Arba ta pati kliūtis 
gali būti kartais teigiama, kar
tais neigiama net tam pačiam 
asmeniui.

Ypač moderniais, pilnais išsi
blaškymo laikais darbo ir kūry
bos pirminiam impulsui yra ne
maža kliūčių. Tai triukšmas, te
levizija, spaudos ir knygų nepa
prasta gausa ir nuo viso to at
einantis nuovargis, n urnoj imas 
ranka: jau tiek istorijoje yra su
kurta, belieka tad tik tuo gėrė 
tis ir naudotis!

Negalima taipgi teigti, kad 
reikia tik dirbti, plušėti, arba be 
atvangos vien kurti ir kurti, kū
rybinį motorą vis kaitinti ir var
ginti, kaip šito beveik reikia mė
nesinę algą imančiam profesio
naliam kūrėjui (aprašytam R. 
Lankausko “Tą šaltą žiemą”, 
“Atspindžiai jūros veidrody”) 
bet to reikia ir laisvam kūrėjui, 
gal vien dėl natūralaus džiaugs
mo ką nors sukurti, ką nors at
rasti. Kūrėjui reikia dvasinio 
atpildo, kurį jisai jaučia kūrinį 

užbaigęs, atpildo už visas tas 
abejones, kūrybai pašvęstas va
landas, savaites, net metus, min
tyse vis galvojant apie kūrinį ir 
abejojant, kad gal nieko ypatin
go net ir iš to pirminio impulso 
jam galų gale neišeis.

Kūrybos planavimas 
ir improvizacija

Žmogus yra siaurai ir plačiai 
galvojanti būtybė. Jis ypač 
mėgsta planuoti savo gyvenimą, 
savo ekonomiją ir gan ryškiai, 
net perdėdamas, administraci
nes sistemas. Civilizacijai pa
laipsniui komplikuojantis, jis vis 
išrasdavo naujų planavimo, ryš
kiai deterministinių sistemų, 'ku
rios buvo ar yra per griežtos, 
“overplanned” (feodalinė, mo
narchinė, socialistinė, fašistinė, 
sovietinė) o kitos gyvena ir ba
zuojasi vien improvizacija, pla
navimu 'A metų, savaitei po sa
vaitės, ar net diena iš dienos 
(tai primityviosios, laissez faire, 
kapitalistinės ir kt.).

Moderniam muzikui Stockhau- 
sen (American Review 16, Febr. • 
73) atrodo, kad griežto ir laisvo 
planavimo sistemos jau pradeda 
kiek skolintis metodus viena iš 
kitos ir kiek panašėti viena į ki
tą, nes planuotojai pastebėjo, 
kad žmogaus gyvenimui reikia 
šiek tiek planavimo, bet ir leidi
mo individualiam žmogui impro
vizuoti, taip sakant, tarp plana
vimo ir improvizacijos turi atsi
rasti idealus vidurys

To ypač reikia kūrybai. Jis sa
ko, jog kūrybai reikia taipgi 
šiek tiek planavimo ir nemaža 
improvizacijos jos pirminiam 
impulsui pažadinti, bakstelti 
tam kūrybiniam atsitiktinumui 
(randomness), kūrybos nuotai
kingumui, kūrėjo laisvei, kūri
nio šviežumui, veikalo išradin
gumui. Bet kiek to akstino rei
kia?

Kūrinio planą jis įsivaizduoja
(Nukelta į 2 peL)

Turime žinių, kad XV a. pa
baigoje ir Lietuvoje, panašiai 
kaip Vakarų Europoje, chirurgija 
vertėsi amatininkai barzdasku
čiai, kurie mokėjo daryti kai ku
rias operacijas, gydyti žaizdas, 
odos ir kitas ligas, statyti taures, 
nuleisti kraują ir t. t. Anais lai
kais aukštąjį mokslą išėję filoso
fijos ir medicinos daktarai chi- 
rugiją laikė negarbingu darbu: 
“Inhonestum magistram in me
dicina manu operari” — negar
binga medicinos magistrui dirbti 
fizinį darbą. XVI a. pradžioje 
Lietuvos amatininkams Vakarų 
Europos pavyzdžiu ėmus burtis į 
cechus —amatininkų brolijas, 
1509 m. ir Vilniaus barzdasku
čiai, paprastai vadinami “balbe- 
rais” arba “balverais”, “ciruli- 
kais” bei “cerulikais”, susispietė 
į barzdaskučių cechą. Į ją įėjo ir 
barzdaskučiai, ir chirurgai, nes 
vieni ir kiti mokėjo atlikti kai 
kurias operacijas. Tais metais jie 
privilegiją išsirūpino iš Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos 
karaliaus Žygimanto Senojo. 
Barzdaskučių cecho globėjais bu
vo šv. Kozmas ir Damijonas, ku
rie pagal legendą buvę gydyto
jai ir gydę ligonius nemokamai, 
vykdydami krikščionišką gailes- 
gumo darbą. Įstatai surašyti pa
gal kitų kraštų, ypač Krokuvos ir 
Dancigo, barzdaskučių cechų įs
tatų pavyzdžius. Štai kaip tvarkė
si vilniškis barzdaskučių cechas:

1. Brolijos nariai turėjo griež
tai laikytis įstatų. Nariai turėda
vo įrodyti, kuriame mieste ir pas 
kurį meistrą to amato yra mo
kęsi. “O kuris jau meistru kuria-I 
me nors mieste buvo, tas privalo 
iš to miesto nuo Jų Didybių po
nų lapą atnešti, ar jis ten gar
bingai laikėsi”.

2. Nariai privalėjo mokėti skus
tuvą, žirkles ir flebotomą 
(— instrumentas kraujui leis
ti) išsigaląsti, turėjo mokėti pa
ruošti įvairius tepalus — pilką, 
rudą, rusiškąją, juodą ir žalią, 
taip pat miltelius sulaužytam 
kaului gydyti.

3. Narys turi išbūti vienerius 
metus pameistriu pas kurį nors 
miesto meistrą. Tačiau, jeigu ku
ris nors brolijos meistrų mirtų, o 
našlė ipainorėltų už kurio nors pa
meistrio išeiti, tuo atveju nerei
kia jam metus pameistriu būti 
turi tik sugebėti visus tuos dar
bus atlikti, o juos atlikęs — gali 
našlę vesti ir meistru pasidaryti.

4. Mokestis — penkios kapos 
grašių ( kapa — 60 grašių; tais 
laikais už arklį mokėta 2 kapos 
grašių, už karvę — 70 grašių). 
Mokestis skiriamas “Dievo bei 
šventųjų Kozmo ir Damijono 
garbei ir šlovei”. Meistrams bei 
pameistriams turi būti suruošti 
pietūs vyresniojo meistro na
muose; pietuose turi dalyvauti 
du miesto tarėjai.

5. Naujas 'meistras kartu su ki
tais meistrais turėdavo eiti į ro
tušę, kad išprašytų jam miestie
čio teises.

6. Našlėms būdavo duodamas 
išlaikymas ištisus metus ir vieną 
dieną.

7. Nariai, (pakankamai neatli- i 
kę įstatų bei brolijos reikalavimų, I 
turėjo mokėti labai dideles pa- i 
baudas: karaliui — 30 kapų gra
šių, Vilniaus vaivadai — 20 ka- ,
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Atvertos durys j senąją Vilniaus praeitį: šv. Mykolo bažnyčios (XV-XVI amž.) prieangis Nuotr. Alg. Kunčiaus

pų grašių, rotušei — 10 kapų gra
šių ir brolijai 5 kapas grašių.

8. Meistrai gydyme negali vie
nas kitam kenkti. Kenkimo atve
ju — moka po vieną akmenį 
vaško šventiesiems Kozmui ir 
Damijonui. Akmuo tais laikais 
buvo lygus 40-čiai lietuviškų sva
rų, svaras — 384,8 gramo;. taigi, 
vienas akmuo vaško buvo lygus 
maždaug 16 kilogramų. Jei pas 
kurį meistrą būtų atvežtas sužeis
tas žmogus ir jis vienas nesuge
bėtų jam padėti, tada jis turi ki
tiems meistrams apie tai praneš
ti ir jų pagalbos šauktis. Jeigu 
nesikreiptų į kitus meistrus ir tas 
žmogus mirtų ir būtų pasiskųsta 
—^meistras liktų gėdoje ir turėtų 
duoti pabaudos vieną akmenį 
vaško.

9. Už meistro šmeižimą kito 
meistro, brolijos išaiškintas šmei
žikas moka pabaudos vieną ak
menį vaško. Jeigu nepasitaisytų 
per tris kartus, šmeižikas išmeta
mas iš brolijos. Už meistro ar pa
meistrio garbės suteršimą —

i brolijos narys šalinamas iš ama- 
Įto.

10. Kad pameistriai nebūtų vi
liojami kitų meistrų, pameist
riams nustatomas atlyginimas ne 
didesnis kaip 6 grašiai, o jei kas 
duotų daugiau -1- turi mokėti pa
baudos vieną akmenį vaško.

11. Meistrai ir pameistriai turi 
rinktis sueigai pas vyresnįjį meis
trą keturis kartus per metus; 
meistrai moka brolijai 5 grašius, 
pameistriai — po vieną grašį.

12. Jei kuris meistras, pameist- 
ris arba kas kitas turėtų kokį rei
kalą brolijoje, turi jis vyresnįjį 
prašyti, kad įsakytų meistrams su
eiti, o kai susirinks — jisai turi 
duoti akmenį vaško.

13. Mokinys turi tarnauti pas 
meistrą 3 metus. Pasimokęs ir 
išsitarnavęs, turi duoti brolijai 20 
grašių, o meistrams bei pameist
riams suruošti vakarienę. Jeigu 
meistras mokinį be mokesčio ma
žiau negu 3 metams priimtų — 
turi mokėti pabaudos vieną .ak
menį vaško.

višką vertimą iš lenkų kalbos yra 
davęs V. Micelmacheris: Vidur
amžių Lietuvos chirurgai) 450 
metinėms nuo “Vilniaus chirur
gų brolijos” įkūrimo ( — Sveika
tos Apsauga, 12,1959, p. 35-42).

Kaip matome, įstatuose surašy
ti papročiai ir taisyklės yra maž
daug tokie patys, kaip Vakarų 
Europos barzdaskučių brolijų. 
Ir cecho globėjai — Kozmas ir 
Damijonas — yra tie patys. Ce
chas turėjo iš karaliaus gautas ir 
miesto palaikomas teises verstis 
chirurgija. Įstatais sureguliuoti 

. santykiai- tarp trejopų brolijos 
narių meistrų, antrosios kategori
jos narių pameistrių ir trečiosios 
— mokinių. Mokinys tik po tri
jų metų mokslo ir neapmokamo 
darbo tampa pameistriu, o pa- 
meistps, norėdamas gauti meistro 
teises, turi dirbti už menką atly
ginimą pas kurį nors meistrą vie
nerius metus, po to išlaikyti eg
zaminus. Kaip minėta, kandida
tas į meistrus turėjo mokėti išga
ląsti chirurginius įrankius ir pa
ruošti gydomuosius tepalus. Įsta
tais nustatomos profesinės etikos 
taisyklės: begydant sunkius ligo
nius, reikalaujama tartis su ki
tais meistrais, draudžiama vienas 
kitam kenkti, rūpinamasi cecho 
narių garbe, mirusiųjų pagerbi
mu, našlėJmis.

Įstatų 15 paragrafe pabrėžia
mas barzdaskučių cecho priešiš
kas nusistatymas savo konkuren
tų pirtininkų atžvilgiu. Ta kova 
tarp barzdaskučių ir pirtininkų, 
kurie pirtyse taip pat versdavosi 
žmonių gydymu, vyko keletą am
žių. Išliko nemaža žinių apie 
barzdaSkučių-chirurgų bylinėji
mąsi su pirtininkais, apie vieni 
kitų šmeižimą, net apie mušty
nes. Todėl tiek karališkomis pri
vilegijomis, teismo ir bažnytinės 
valdžios nutarimais bandyta aiš
kiau nustatyti barzdaskučių bei 
pirtininkų teises ir darbo sritis. 
Paprastai labiau būdavo prote
guojami barzdaskučiai-chirurgai, 
o pirtininkų teisės būdavo siauri
namos: jiems buvo draudžiama 
verstis chirurgija, gydyti žmones 
namuose, bet dirbti tik pirtyse. 
Pirtininkai neturėjo teisės kabin
ti ant pirčių ar savo butų barzda
skučių ženklą — varinį dubenė
lį; teleista prie pirčių iškabinti 
pirtininkų ženklą — lygiapetį 
raudoną kryžių baltame -fone. Ta
čiau barzdaskučių konkurencinė 
kova su pirtininkais nebuvo la
bai sėkminga: pirtininkai ir to
liau konkuruodavo su barzda
skučiais, nes jie iš žmonių už pa
tarnavimą imdavo mažesnį atly
ginimą.

Barzdaskučių teisės nuolatos 
krašto valdovų ar net vyskupų 
būdavo tvirtinamos, patikslina
mos ir praplečiamos. Štai svar
besni karalių ar vyskupų aktai.

Kaip matyti iš Žygimanto Au
gusto 1552 m. gruodžio 25 d. 
privilegijos, tais metais barzda
skučiai buvo susijungę į Vilniaus 
chirurgų cechą UNIVERSITAS 
GHIRURGORUM VILNENSIS 
arba CONTUBERNIA CHI- 
RURGORUM. 1552 m- cecho 
antspaudas buvo toks: apskrito 
antspaudo pakraščiu įrašas: SI
GIU. FRAT. CHIRURGORUM. 
VILNENSIUM. 1552; antspaudo 
viduryje — ant lentynėlės sudė-

(Nukelta į 2 psl.)

14. Brolijos nariai įpareigoja
mi dalyvauti mirusiųjų narių lai
dotuvėse. Jei įkas nedalyvautų, kai 
jam buivo įsakyta, turėdavo mo
kėti pabaudos net du svarus vaš
ko.

15. Meistrai negali palaikyti 
jokių santykių su pirtininkais, ne
gali jų priimti draugystėn, nei jų 
vaikų priimti apmokymui. Kas 
nusikalstų tam nuostatui, turėjo 
mokėti pabaudos vienų akmenį 
vaško.

16. Kas savaitę brolijos turi bū
ti laikomos trejos mišios “Dievo 
bei. šventųjų Kozmo ir Damijono 
garbei ir šlavei; pirmosios mišios, 
sėkmadieiiį — už mūsų sveikatą, 
pirmadienį — už mirusiuosius, o 
penktadienį — už mūsų nuode1- 
mes”.

Įstatai buvo parašyti lotyniškai 
ir senąja slavų kalba, Įstatų ir ka
raliaus privilegijos -originalai yra 
dingę, išliko nuorašai. (Pilnas 
įstatų tekstas yra paskelbtas H. 
Lowmiansko knygoje “Akty ce- 
chow vvilenskich” 1938 m.; lietu-
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(Atkelta iš T psl.) 
ti Vaistų indeliai; šonuose pa
vaizduoti profiliais, žiūri į vienas 
kitą, du barzdaskučiai su skrybė
lėmis ant galvos; viena ranka 
(kairysiš — dešinė, dešinysis — 
kaire ranka) laikomas skydas su 
chirurginiais instrumentais, o 
kita ranka — po butelį su vais
tais ( V. Micelmacheris, Vidur
amžių Lietuvos chirurgai. — 
Sveikatos Apsauga, 12, 1959, p. 
40, pav. 2).

Vėlyvesnėse privilegijose barz- 
daškuČių-chirurgų teisės būdavo 
tvirtinamos, kiek praplečiamos, 
pritaikomos naujiems gyvenimo 
reikalavimams. Pavyzdžiui, 1584 
m. birželio 5 d. Stepono Batoro 
privilegijoje, duotoje Vilniaus 
barzdaskučių-chirurgų cechui, 
įsakmiai nurodyta, kad ašmenys, 
nepriklausą tam cechui, neturi 
tėisės atidaryti Vilniuje, Kaune 
ir kituose Lietuvos miestuose kir
pyklų bei chirurginių įstaigų 
(S. Slonimskis, Materialy po isto- 
rii imsdiciny v Litve, L c., p. 
552). Be to, reikalaujama ir ge
resnio cecho narių profesinio pa
siruošimo, praplečiama egzami
nų apimtis meistro teisėms gau
ti: laikantieji meistro egzaminus 
turi mokėti ne tik išgaląsti įran
kius bei pagaminti tepalus, bet 1 
tšip pat “atsakyti į klausimus Į XVI a. barzdaskučių cechas bu- 
apie žaizdą, opą, inarinimą beijvo įsikūręs ir Kaune, bet jis ne-

m. spalio 30 d. (S. Slonimskis, 
. L c., p. 551); 1639 m. kovo 26 
■ d. Vilniaus barzdaskučiųxhirur- 
. gų cecho įatatus patvirtino net

Vilniaus vyskupas Abraomas 
. Vaina (tuose įstatuose pabrėžia

ma, kad barzdaskučiai-chirurgai 
turi gerai nusimanyti apie “visas 
chirurgijai priklausančias žmo
gaus įkūno ligas ir sužalojimus”); 
1644 m. sausio 24 d. Vilniaus ce
chui suteikė privilegiją Vladislo
vas IV Vaza; 1667 m. spalio 15 
d. — Jonas Kazimieras; 1715 m. 
kovo 18 d. — Augustas H. Pla
tėliau žinome apie Augusto III 
1745 m. sausio 5 d. privilegiją. 
Tame akte barzdaskučių cechas 
vadinamas CONTUBERNIUM 
BARBITONSORUM ET CHI- 
RUGORUM (Barzdaskučių bei 
chirurgų cechas), arba FRATER- 
NITAS CHIRURGORUM VIL- 
NENSIUM (Vilniaus chirurgų 
brolija). Pastarasis pavadinimas 
aptinkamas ir antspaude. Ta pri
vilegija duodama teisė cecho na
riams verstis chirurgija ne tik 
Vilniuje, bet ir visoje Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštijoje (V. 
Micelmacheris, Viduramžių Lie
tuvos chirurgai, 1. c.,tp. 39).

Vilniaus barzdaskučių-chirur- 
igų cechas buvo vyraujanti medi
cininė organizacija Lietuvoje.

Praeities VilniujeViktoras Petravičius
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lūžimų gydymą”. ‘"
Ir vėlyvesnioji Lietuvos valdo

vai patvirtindavo barzdasicučių- 
chirurgų cecho privilegijas. Pa
vyzdžiui, jas patvirtino: Zigman
tas Vaza (Zigmantas III) — 
1612 m. gruodžio 30 d. ir 1619

prilygo vilniškiam cechui. Atski
rų barzdaskučių-chirurgų buvo 
ir kituose Lietuvos miestuose. 
Pavyzdžiui, 1579 m. Varniuose 
gyveno barzdaskutys Jonas (J. 
Lebedys, Mikalojus Daukša, 
Vilnius, 1963, p. 149). Barzda-

skučiais-chirurgais dažniausiai 
yra buvę vietos gyventojai, bet 
atvykdavo jų ir iš kitų kraštų, 
ypačiai iš Vokietijos. Pavyzdžiui, 
vokiečių kilimo chirurgas Bavke- 
han minimas Vilniuje jau 1548 
m. Jis be chirurgijos, vertėsi ir 
prekyba (S. Slonimskis, 1. c. p. 
ėė ). 1655 m. Vilniuje yra bu
vę du vokiečiai barzdaskučiai 
(įBalbierer) — Andreas Gross 
ir Christoph Satriebe, ir trys chi
rurgai —Merten jenssen, And
reas Hoffmann ir Boguslavo Rad
vilo chirurgas Friedrich Zulich 
(Dr. Karge, Zur Geschichte dės 
Deutschtums in Wilna und

Kauen. — Das Litauen Buch, 
1918, p. 101)

Barzdaskučiai-chirurgat, kaip 
pagrindiniai ano meto medicini
nės pagalbos teikėjai, buvo popu
liarūs ir stovėjo aukštesnėje vi
suomenės pakopoje. Jie gydė ne 
tiktai mažiau pasiturinčius žmo
nes, bet patarnaudavo didikams. 
Netrūko jų ir Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio dvare, kur be jų bū
ta ir medicinos gydytojų. Barz- 
daskučiai-chirurgai tais laikais 
buvo laikomi “išorinės medici
nos” specialistais, o diplomuoti 
medicinos daktarai — “vidaus 
medicinos” specialistais. Papras-

tai, barzdaskučiai-chirurgai teik
davo žmonėms medicininę pa
galbą kirpyklose, savo bute, pir
tyse. Kai ligos atvejis yra buvęs 
sudėtingesnis, buvo kviečiamas 
meistrų konsiliumas.

Kokia gi yra buvusi barzdasku- 
čių-chirurgų teikiamos medicini
nės pagalbos apfiTitis? V. Micel
macheris, kuris tą klausimą yra 
specialiai studijavęs, jau anks
čiau paminėtame darbe “Vidur
amžių Lietuvos chirurgai” (Svei
katos Apsauga, 12, 1959, p. 39- 
40) išvedžioja, kad barzdaskučių 
-chirurgų darbo sritis yra buvusi 
gana plati. Jie statę taures, kliz
mas, darę vonias, masažą, nu- 
leisdavę kraują; gydę opas ir žaiz
das net su kaulų bei vidaus or
ganų pakenkimais; susiūdavę 
žaizdas, gydydavę pūlinius; pa
šalindavę išnarinimus ir gydyda
vę kaulų lūžimus, darydavę ir 
galūnių amputacijas; jie darę ir 
kiaušo trepanacijas (Vilniuje ka
sinėjimų metu rasta trepanuota 
XV-XVI a. kaukolė). Nedaryda-' 
vę jie išvaržos, kataraktos ir šla
pimo pūslės akmenų pašalinimo 
operacijų; tai atlikdavo specialis
tai, vad. “okulistai” — “išvaržų 
bei akmenų šalintojai”.

Vilniaus chirurgų brolijos na
riai gydę taip pat odos ir Vene
ros ligas. Jie traukę ir gydę dan
tis. Barzdaskučiai-chirurgai daž
nai būdavo kviečiami ir kaip 
teismo medikai. Taigi, barzda
skučiai-chirurgai, apibūdinant 
juos dabartiniais terminais, bu
vę chirurgai, traumatologai, der- 
matovenerologai, dantų gydyto
jai ir teismo medikai. Iš dalies jie 
buvę 'ir farmacininkai: paprastai 
patys pasigamindavę tepalus ir 
miltelius (V. Micelmacheris, Vi
duramžių Lietuvos chirurgai, L

c., p. 39-40). Taigi, barzdasku- 
čių-chirurgų darbo apimtis buvo 
plati.

Batzdaskučiai-chirurgai aptar
naudavo ne tik plačiuosius visuo
menės sluoksnius, bet jų būta 
Lietuvos didikų dvaruose, nęt 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
bei Lenkijos karaliaus rūmuose. 
Barzdaskučių-chirurgų atlygini
mas buvo gana geras. Pavyzdžiui 
Žygimanto Augusto karališkųjų 
rūmų barzdaskutys Jonas 1550 
m. kasmet gaudavo po 60 More
nų (vienas florenas turėjo 3,5 g 
aukso), du karčius (vienas kartis 
turėjo apie 100 kg biralų) avižų 
savaitei, 18 uolekčių audiniu 
(viena uolektis lygi 0,6497 m) 
ir dar po 20 grašių parai (vienas |
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grašis turėjo 2,525 g sidabro). To 
paties valdovo chirurgas Marty
nas 1550 m. gaudavo po 12 flo- 
renų metams ir po vieną lloreną 
kas savaitę, iš viso 64 Dorėnus. 
Be to, krašto valdovai už nuopel
nus apdovanodavo barzdasku
čiu s-ch iru rgu s nejudamu turtu, 
atleisdavo juos nuo mokesčių ir 
kitokių prievolių. Žygimanto Au
gusto barzdaskutys Liudvikas 
1544 m. gaudavo po 40 Dorėnų 
metams ir 18 uolekčių visokių 
audinių, bet 1558 m. jo atlygi
nimas gerokai pakeltas: Liudvi
kas gaudavo jau po 100 Dorėnų 
metams, 18 uolekčių audinių, 
kasdieninį valgio davinį ir vieną

(Nukelta į 3 pusi.)
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piešiniškai, kaip medžio formą; 
paprastas trikampis apibrėžia 
eglės formą, apskritimas ar elip
sė — kitus medžius; pasirinki
mas vieno ar kito “medžio” jau 
ir bus pasirinkimas didžiosios 
veikalo formos perimetriškai. 
Medžio aukštis čia jam atitiktų 
maksimalų muzikos garsą kūri
ny, jo stiprumą ar kūrinio ūgį. 
šakos tame piešiny vėl atitiktų 
kūrinio intervalinį suskaldymą, 
aukštas ar žemas gaidas kūriny, 
kol galų gale prieinama prie in
dividualaus medžio lapo, kuris, 
žiūrint pro mikroskopą, vėl 
skaidosi į celes fr taip toliau...

Toks Stockhausenur maždaug 
atrodo galėtų būti suprantamas 
kūrinio suplanavimas. Einant iš 
didelės masės į mažesnes, į deta
les, vis gilyn ir gilyn, į smul
kesnes.

Po šitokio kūrinio plano su
pratimo jau lengviau yra ir kur
ti?

Stockhausen šį planą apver
čia aukštyn kojom. Jis pradeda 
mažais dalykais. Jis eina iš ma
žo į didelį. Jis sukuria pirma 
mažuosius elementus, garsus, to
nus (taip sakant, pradeda nuo 
medžio lapų). Kai jo tonai, gar
sai jį visiškai patenkina, jisai 
ieško jiems ritmo. Atradęs rit
mą, organizuoja tonus į grupes.. 
Jam kūrinys auga iš mikrosko
pinių celių (kaip gamtoje), kol 
išauga į didelį medį.

Pirmieji atrasti tonai jam la
bai svarbūs, jie turi jam labai 
patikti, nes po jų atradimo jie 
pasikartoja kūriny šimtus kar
ti) ir todėl jie turi klausytoją 
paveikti, beveik terapeutiškai. 
“Stirnimung” Osaka pasaulinėj 
parodoj buvo pakartota 72 kar
tūs, ir klausytojai ateidavo jam 
asmeniškai padėkoti, kad kom- 
pfozitorius juos savo muzika 
pfcrkėlė į tokią būseną, kurios jie 
patys normaliu būdu nebūtų pa
siekę. Stockhausen galvoja, re- 
giinentuota, per daug planuoja
te# kūryba, neleidžianti laisvės 
įdomiai detalei, improvizacijai,

giančią mintį, simbolį, alegoriją, 
romantišką štampą. Gal čia ra
šytojas turėtų taip pagalvoti: 
visos meno rūšys turi ir yra per
ėjusios per visus stilius.

Gal tai kiek padėtų tiems, įsi
painiojusiems į realistines — 
buitines sceneles, kurios, kad ir 
gyvenimiškos, bet visumoj “ne
groja” abstrakčių kompozicijų.

Kūriniai gali būti naratyvi
niai, atpasakojimai, apibendri
nant tai, kas įvyko. Kiti — jau 
modernios tendencijos — taip 
parašyti, kad keltų įspūdį, jog 
Štai viskas vyksta dabar, čia, ir 
nežinia, kas bus toliau. Autorius 
stovi nuošaliai, stebi ir regist
ruoja, kas vyksta.

Tai dvi priešingos tendenci
jos. Naratyvinė, mūsuose popu
liari, yra istoriškai senesnė, 
“sceninė” yra daug naujesnė ir 
kiek gyvesnė.

Kartais vartojama mišrus bū
das. Iš naratyvo pereinama ; 
sceną ir vėl atgal į reziumuojan
tį naratyvą. Kurie iš jų geresni ? 
Teko mūsuose girdėti mažą pa
stabą, iškeliančią naratyvo pra
našumą prieš sceniškąjį, džiau
giantis, kad tas ar tas nepasi
duoda scenai (vaizduoja sceną, 
bet jai nepasiduoda). Ir toks ra
šymo būdas būtų tuomet iš eilės 
ketvirtas: “nepasiduodantis sce
nai”, “apvaldantis sceniškas 
emocijas”; proza, kurioje auto
rius lyg viena ausimi girdi, kuo 
jaudinasi charakteriai, ką jie 
šneka, bet jis lieka šaltokas, nes 
turi ką nors įdomesnio autoriš- 
kai pasakyti, pafilosofuoti.

Bet jeigu jis tik pozuoja? Ir 
neturi daug ko gilesnio už savo 
cliaralrterius( kuriuos jis pats 
sukūrė) papasakoti? Ar toks 
“nepasidavimas scenai” netam
pa autoriaus “pazalatinimu”, pa
gražinimu jo silpnų charakte
rių? Apie tai vertėtų pagalvoti, 
nes toks ketvirtas metodas, ku
ris yra beveik mišrainė, pas mus 
yra per daug įsigalėjęs, ir gal 
reikėtų daugiau girti tuos tyres
nius metodus: naratyvą ir sce
niškąjį. Silpnesniems filosofijoj 
patartinas sceniškasis, nes jei-

momento intuicijai, būtų stab
džiusi gyvastingumą, ir jis to 
savo “Stimmunge” nebūtų pa
siekęs.
Kūrinio iZc/io, metodo, prasmės 

ir veikėją planavimas
Iš įvairių pastabų, užuominų, 

pažertų kelių paskutinių metų 
straipsniuose mūsų literatūrai, 
kai kurios sukėlė dėmesį ir, at
rodo, yra vertos visuotinio ap
mąstymo. Tai būtų gal mūsų kū
rinių ilgis, jų ištęstumas, per
krovimas ideologija, pasidavi
mas ar vengimas scenų ir tipų, 
schematiškų charakterių proble-

I mos.
Ištęsimai, per ilgi aprašymai, 

bereikalingi intarpai turi savo 
priežastis. Jie kartais atsiranda, 
kai kūrinys neturi aiškios link
mės, direkcijos, kai nevažiuoja 
autostrada, bet įsipainioja į bui
tinius, gyvenamųjų gatvelių la
birintus, kur tenka “lėtai va
liuoti” dėl gatvėje žaidžiančių 
vaikų, kelią prabėgančių kačių 
ar šunų, dėl Jono ar Petriuko iš
dykėliškų pokštų, Birutės mei
lės savo mielai motinai, kaimy
nų draugei, kanarėlei ir dėl kito
kių smulkių, bet mielų buitinių 
epizodų, kurie vis dėlto sudaro 
mūsų kasdieninį gyvenimą, bet 
kūriny turėtų gal būti su tam 
tikrais kriterijais atrinkti, ki
taip jame sudėlioti, kiti gal net 
ir nepavartoti. Čia susiduriam 
su tam tikra estetika, lygiai i 
kaip buto apstatymas įvairių 
stilių baldais (baldai, sakykime, I 
yra scenutės — epizodėliai). Į 
duotą butą telpa tik tiek baldų, i 
o jų, sakysime, turime šiek tiek < 
daugiau? Ką tuomet daryti? Vi- i 
si nesutilps. Reikia kelių atsisa
kyti. Bet kurių? Reikia ir sutel
pančius į butą, baldus mėgint 
įvairiai sudėlioti. To reikia ir 
kiekviename veikale.

Ištęsimai dar atsiranda dėl 
konkursuose nustatomų minima
lių ilgių, dėl ilgesnio kūrinio ne- 
pasidavimo įvykių ir jungian
čios minties sumanymo srovei. 
Kuo realistiškesnis darbas, tuo 
sunkiau jame įspausti tą jun-gu autorius ir nieko gudraus ne-

pradėti be plano, be sche- 
galvojant apie įmproviza- 
intuiciją ir apie tai, kad

turi pasakyti, tada bent pavaiz
duoja charakterius judančius, 
šnekančius, konflikte. Aišku, 
stipresniam filosofavime geres
nis yra naratyvinis būdas, į kurį 
visuomet įslenka autoriaus idė
jos ideologija.

Retkarčiais užsipuolama mū
suose ideologinis kūrinio perkro
vimas, amžinas filosofavimas, 
kuris, sakoma, daro kūrinį nuo
bodų, negatyvų, pamokslišką. 
Taip, mūsuose yra nemaža tos 
tendencijos, kuri vis dėlto nėra 
visai neigiama. “Neideologiški” 
priekaištai ir ideologinio perkro
vimo tendencija sumažėtų gal, 
jei būtų reikalaujama ir pagei
daujama daugiau sceniškumo 
veikale. Naratyvinėn formon juk 
lengviau įšliaužia apibendrini-1 
mai, įrėplioja filosofijos, idėjos, I kai skambančius terminus, kaip 
atnešdamos grožiniam veikalui 
svorį. Sceniškumas, kuris yra 
objektyvesnis, daugiau atitrauk
tas nuo autoriaus mąstysenos, 
kad ir sunkiau apvaldomas (tu
rįs griežtus rūbus, panašėjan
čius į dramos ar filmo veiksmo 
ir dialogo dominavimą), gal bū
tų vieninteliu vaistu ideologi
niam perkrovimui, palikdamas 
areną charakteriams ir tik iš jų 
konflikto iškylančiai idėjai.

Kokius charakterius reikėtų 
planuoti? Yra tipai ir charakte
riai. Tipas reikštų schematiškai 
pavaizduotą žmogų (gerą, blo
gą, sangviniką, optimistą, pesi
mistą, gobšą, dosnų) be paimtų 
iš gyvenimo labai individualių 
asmenybei bruožų, o cnarakte- 
ris — reikštų žmogų, pavaizduo
tą kūriny, niekuo nesiskiriantį 
nuo panašių gyvenime, nepakar
tojamą individą, vienu žodžiu 
neaptariamą, labai įtikimą per
sonažą, su krauju ir mėsa (reiš
kia, gan realistišką).

Neapsiriksime, kad tipai yra 
vadinami popieriniais herojais, 
o charakteriai —teigiamai pa
vaizduotais žmonėm.

Tačiau, planuojant charakte
rius, nereiktų pamiršti, kad jie 
gimsta ir pasidaro iš tipų. Ypač 
galvojant apie tai, kas čia pasa
kyta, apie pirminį kūrybos im
pulsą, galvojant kaip sunku ką

nors 
mos, 
ei ją. 
charakteriai literatūros istori
joj buvo išgalvoti, pasidaryda
mi beveik internacionaliniais 
simboliais (keliautojas Odisėjas, 
mylėtojai Romeo, Don Žuanas, 
satyriškas herojus Don Kicho
tas ir kiti) ir kad jų pasiseki
mas skaitytojuose ir nepapras
tas įsirėžimas atmintin atsirado 
ne dėl realaus charakterio nuko- 
pijavimo iš gyvenimo, bet dėl 
autoriaus labai aštrios tipizaci- 
jos, nepaprastai stipraus supla
navimo žmogaus, kurio nerasi
me taip aiškiai nutapyto pačia
me gyvenime.

Planuojant charakterį, reiktų 
galvoti ir apie tokius gal keisto-
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laiku pagal susitarimą.
Ofiso tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

VaL: pirm., antrad., ketv. ir penktad.
2-5 ir 6-7 — Iš anksto susitarus

Tel. PRospeot 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

VaL: Pirmad. 6-8 p. p. antrad.
2-6 p. p. penktad. ir šeštad 2-4 p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu 
susitarus.

Tel. Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street .?
Valandos: 1-6 vai. popiet. įt 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
- • <••■»£» >4* A)

Ofiso tel. 767-2141; namų 636-4850 
Vai.:, pirm. antr. ketv. 2-5.lr.6-2, 
penktad. 2-6. šešt. pagal .usitarlmą.
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kartį avižų arteliui per dieną. 
Chirurgas Vilhelmas Luezenber- 
gas kasmet gaudavo 40 florenų ir 
8 uolektis londoninės gelumbės. 
1567 m. tarnybon priimtas chi
rurgas Volaras Žukas gaudavo 
100 florenų per metus, be to, ke
turis arklius ir vežėją (S. Slonims- 
kis, Materialy po istorii medici- 
ny v Litve, 1. c., p. 554).

Barzdaskučiai-chirurgai, kaip 
ir medicinos gydytojai, Vilniuje 
turėjo mūrinių namų ir visuome
nėje buvo pagarbiai traktuojami. 
Oficialiuose dokumentuose daž
nai jie vadinami “ponais”, o 
Kauno magistro knygoje prie 
barzdaskučių-chirurgų vardo vi
suomet priduriamas epitetas 
“Honestus” — garbingasis (V. 
Micelmacheris, Viduramžių Lie
tuvos chirurgai, 1. c., p. 39).

XVIII a. viduryje barzdaškiu- 
fiai-chirurgai ir kituose kraštuo
se tebevaidino svarbų vaidmenį 
žmonių gydyme. Pavyzdžiui, tuo 
metu Paryžiaus barzdaskučiai- 
chirurgai buvo išsikovoję savo 
mokyklai-akademijai net aukšto
sios mokyklos teises (V. Micel
macheris, Viduramžių Lietuvos 
chirurgai, 1. c., p. 40).

1721 m. Barzdaskučių-chirur
gų cechas skilo. Chirurgai atsi
skyrė ir sudarė atskirą cechą. Jie 
turėjo teisę gydyti ligonius savo 
namuose, pirtyse ir lankyti ser
gančius jų butuose. Barzdasku
čiai, prisijungę prie pirtininkų 
cecho, teturėjo teisę priiminėti 
pacientus tik pirtyse.

Vilniaus chirurgų brolijos 
reikšmė tebebuvo didelė net 1781 
m. Vilniaus universitete įkūrus 
Medicinos fakultetą. Teorinės ir 
praktinės chirurgijos katedros 
profesorium pakviestas prancū
zas Mikalojus Regnier (1723- 
1800), Paryžiaus chirurginės 
akademijos korespondentas ir 
mokytojas “praktinės cirulinin- 
kystės bei gimdymo meno” Reg
nier jau anksčiau yra buvęs vy
riausiuoju Lietuvos kariuomenės 
chirurgu, nuo 1775 m. vysk. 
Masalskio asmeniniu gydytoju. 
Vilniaus Universitete 1781-1782 
mį jis skaitė “cinilninkystės” if 
“gimdymo meną”. Bet 1783 m. 
“cirulninkystės” kursas jau vadi
namas “teorinės chirurgijos” 

vardu (J. Bielinski, Universytet 
Wilenski, t. II, Krakow, 1899- 
1900, p. 13; t. III, p. 303). Ana
tomijos, vėliau praktinės chirur
gijos ir akušerijos profesorius ‘Jo
kūbas Briotat ('1746-4819), apie 
1788 m. buvęs Lietuvos vicekan- 
slerio Jakimo Chreptavičiaus gy
dytojas, net pats priklausė Vil
niaus chirurgų brolijai. Jis ragi
no savo cecho meistrus, kad jie 
siųstų į anatomijos paskaitas pa
meistrius bei mokinius, kad jie 
geriau susipažintų su žmogaus 
anatomija. Kadangi J. Briotet pa
skaitas skaitė lotyniškai, todėl 
amatininkams chirugams -profe
soriaus paskaitas aiškindavo stu
dentai medikai (Księga pamiąt- 
kowa ku uczczeniu CCGL roez- 
nicy zalozenia i X wškrzeszenia 
uniwersytetu wilenskiego, tom L 
Wilno, 1929, p. 364).

Amatininkai chirurgai, kurie 
buvo apsirūpinę karališkomis 
privilegijomis, buvo nepatenkin
ti konkurenciniu medicinos gy
dytojų darbu. Kai Ferdinandas 
Spitznagelis (1760-1826), Vil
niaus universiteto profesorius, 
ėmė verstis privačia medicinos 
praktika, cecho vyresnieji už
draudė jam praktikuoti. Kad iš
vengtų nemalonumų, F. Spitzna
gelis jsirašė į cechą (J. Bielinski, 
Univversytet Wilenski, t. III, Kra- 
kow, 1899-1900, p. 341). Tačiau 
pamažu cecho chirurgų padėtis 
ima menkėti, kai medicinos fa
kulteto programon buvo įvesta 
teorinė ir praktinė chirurgija. Su 
gerai paruostais specialistais chi
rurgais barzdaskučiai-chirurgai 
jau -nebepajėgė konkuruoti, žmo
nės vis dažniau pradeda naudo
tis medicinos (gydytojų patarnavi
mu, o amatininkų chirurgų pa
slaugomis daugiausia naudojosi 
neturtingi žmonės.

Po trečiojo Lietuvos ir Lenki
jos valstybės padalijimo 1975 m. 
visi cechai, kartu ir chirurgų ce
chas, atsidūrė blogoje padėtyje. 
Rusams okupavus Lietuvą, nu
stojo galiojusios senosios privi
legijos, duotos cechams Lietuvos 
Didžiųjų kunigaikščių ir (Lenkijos 
karalių. Cechai ėmė irti. Atsira
do ir barzdaskučių, kurie, kad ir 
nebūdami brolijos nariais, pra
dėjo verstis barzdų skutimu ir 
žmonių gydymu (V. Miceluna- 
cheris, Viduramžių Lietuvos chi-

Viktoras Vizgirda Vilniaus panorama

rurgai, I. c., p. 40). Cecho va
dovybė dar bandė išlaikyti savo 
senąsias teises. 1826 m. ji kreipė
si į Vilniaus medicinos draugiją, 
prašydama pripažinti barzdasku- 
čiams-ch i rungams jų anksčiau 
turėtas teises, 1830 m. cechas 
kreipėsi net į patį carą, kad jiems 
paliktų Lietuvos Didžiųjų kuni
gaikščių ir (Lenkijos karalių su
teiktas privilegijas ir uždraustų 
verstis chirurgija ne cecho na
riams. Tačiau visos cecho pa
stangos baigėsi nemaloniu 1833 
m. rusų valdžios nutarimu: 
“baigti su tokiu šarlataniškumu, 
kenksmingu gydytojams ir vy-' 
riausybei”. Tai ir buvo cecho 
(galas. Tačiau atskiriems barzda- 
skučiams-chi rungams, išlaikius 
atitinkamus egzaminus, dar buvo 
leista verstis kirpyklose “mažąja 
chirurgija”: nuleisti kraują,
traukti dantis, statyti taures, kliz
mas, dėles ir kt. Tokio pobūdžio 
kirpyklų išliko Lietuvoje net iki 
XX a. pradžios (V. Micelmache- 

ris, Viduramžių Lietuvos chirur
gai, 1 c., p. 41).
XIX a. Vilniuje veikė felčerių- 

barzdaskučių cechas, nuo kurio 
1886 m. atsiskyrė kirpėjų cechas. 
1893 m. ir felčerių-barzdaskučių 
cechas panaikintas. 

FRANCIS PONGE ĮTEIKTA 
BOOKS ABROAD/NEUSTADT 

LITERATŪROS PREMIJA

Ši viena iš svarbiausių Ameri
kos literatūrinių premijų, duoda
ma pasaulinės literatūros išskirti
niams autoriams, Jau trečią kar
tą buvo įteikta Oklahomos uni
versitete birželio 14 d. Premija 
skiriama kas antri metai. Pirmą 
kartą 1970 m. ji buvo paskirta 
italų -poetui Giuseppe Ungaretti, 
antrą kartą 1972 m. — koluim- 
biečiui romanistui Gabriel Gar
da Marųuez. Ir šiemet — trečią
jį kartą — ji paskirta prancūzų

poetui Francis Ponge. Laureatas 
yra 75 metų. Literatūrinėn viešu
mon išėjo gana vėlai, (pirmoji jo 
knyga buvo* atspausdinta, kai po
etas jau turėjo 43 metus am
žiaus. Bet po to Ponge jau grei
tai -užėmė vieną pirmųjų vietų 
pokario metų prancūzų literatū
ros Parnase. Jo (poezija pasižymi 
paprastų ir kasdieniškų daiktų ap
rašymu. Bet tai atliekama tokia 
žodžių ir jų prasmės atrinkimu, 
jog aprašomas daiktas ar reiški
nys virsta tyriausia poezija.

Poetas F. Ponge į premijos įtei
kimo iškilmes atvyko iš Europos 
su žmona. Pabuvojęs kelias die
nas Oklahamoje, išskrido į New 
Yorką. Ten jis buvo pakviestas 
universiteto, kuriame Ivar Ivask 
profesoriauja, rūpesčiu. O premi
jos ateitis užtikrinta mecenatų 
Neustadtų šeimos 200.000 dole
rių pamatu.

(Boriks Abroad-Neustadt litera
tūros premija yra 10.000 dol. Ji

ATSISKYRIMO VALANDA

Medardas Bavarskas
Praeina metai. Praeina atminimas tų, kur kartą apgailėjome. 
Ir aistros, trunkančios minutę. Mergaičių besišypsančių veidai. 
O mes kankiname save, nes ta lauktoji valanda mirties dar 

neatėjo, 
Ta valanda, kur išvaduotų amžinai.

Bet kas mirtis? Tik įrankis, tik tarnas to, kuris sujungė 
mus nesuprantamuos jo būduos, jo planuos.
Kasdieną linkstame prie žemės, kasdien sunkesnis jungas,
Kol nepajėgiam sumokėt nei šio vargingo, nei šio šviesaus 

gyvenimo kainos.

Ar jis sujungė mus tik dienai? Mėnesiui? Ar metams?
O neprotinga net galvoti apie jo planus.
Kaip daug, kaip daug gyvenime netekome
Ir kaip kiekvieną vargstantį vilioja miegas, nesibaigiantis, 

ramus.

Ar nežadėjo jis, kad bus ne du, o vienas kūnas.
Ne sielos dvi, tarpe savęs kovojančios, o tik viena, nemirštanti 

dvasia?
Imperijos praeina ir smulkūs kasdieniniai rūpesčiai pražūna, 
Bet mes suldumpam, bekovodami po jų skraiste tamsia.

Žinau, koks aš netobulas ir silpnas,
Bet tu užpildysi mano jėgų spragas,
Nes tu man būsi, kaip seniai ieškotas tiltas
Ir kaip žibintas, kursai nei mirtyje nebeužges.

Nes argi mūsų Viešpats ne mirties valdovas, ne galiūnas?
Nes argi gali kas uždengti jį skraiste tamsia?
Jis panorėjo, kad būt ne du, bet vienas kūnas, 
Ne dvi, bet tik viena jį mylinti dvasia.

įsteigta Books Abroad žurnalo re
daktoriaus estų poeto Ivar Ivask 
ir žurnalo leidėjo.

SESELĖ — OSTEOPATIJOS 
DAKTARĖ

Michigano valstybiniame uni
versitete seselė Rosemary Ha- 
vey gavo osteopatijos daktarės 
laipsnį. Ji yra domininkonė, 44 
m. amžiaus. Atlikusi intemšipą 
Detroite, planuoja praktikuoti 
Michigano valstijos provincijo
je, kur nėra gydytojo. Osteopa- 
tija yra gydymo šaka, kuri svar
biąja nesveikatos priežastimi 
laiko nenormalų kaulų spaudi
mą nervams bei kraujagyslėms 

ir pagerėjimą numato masažais 
ir kitomis priemonėmis, atsta
tant kaulus į vietą.

VAKARINĖS MOKYKLOS 
SUAUGUSIEMS

Rudenį Chicagoje pradės 
veikti 17 vakarinių kursų ir 300 
mokymo punktų suaugusiems. 
Mokslas prasidės rūgs. 3 d. Ti
kimasi kad iki to laiko įsirašys 
apie 26,000 mokslo siekiančių 
suaugusių. Bendrojo švietimo ir 
anglų k. pamokos nemokamai. 
Registruojantis vakarinėn mo
kyklon, kur išeinama aukštesnės 
mokyklos programa, mokama 5 
dol.

Stasį Šalkauskį prisimenant
JUOZAS ERETAS

(Tęsinys)
Sis įdomus klausimas jį taip pagavo, kad 

jis, vos metams praslinkus nuo jo atvykimo 
į Vakarus, baigė knygą apie Lietuvą bei jos 
kultūrinę paskirtį. Pažymėtina, 1<ad šis pirmas 
jo bandymas išaiškinti lietuvių sintetizuojan- 
čią reikšmę tarp dviejų polių — “Sur les 
confins de deux mondes” (1919) — yra pa
skelbtas prancūzų kalba. Tuo autorius 
Versaille’io taikos konferencijos metu norėjo 
pasaulio dėmesį atkreipti į atnaujintą Lietu
vos valstybę ir į lietuvių kultūrinę misiją. Ne 
jo kaltė, kad dulkėtoje pasaulinės politikos 
arenoje jo veikalas mažai tebuvo pastebėtas.

Po to Šalkauskis, nieko negaištant, rašė 
antrą darbą, būtent disertaciją “L'Ame du 
monde dans la philosophie de Vladimir So- 
loviev” (1920), kuria autorius, atėjęs iš mis
tiškų Rytų, racionališkesniems Vakarams no
rėjo pristatyti jiems mažai težinomąjį religi
jos filosofą. Tai padėkos ženklas tam tauriam 
rusui, kuris Šalkauskiui tiek moksle, tiek gy
venime buvo tikras idealas.

To veikalo reikalais susirašinėdamas su 
Jakštu, autorius turėjo grumtis su tuo kritiš
kuoju titnagu, kurio matematiškoji prigimtis 
šią “Pasaulio sielą” telaikė fikcija be moks
linės vertės. Bet Solovjovo gerbėjas neatlyžo, 
priešingai, nes, praskynęs savo idealui kelią į 
Vakarus, jis paskatino ir kitus “Lithuanijos” 
narius pasekti jo pavyzdžiu, siūlydamas jų di
sertacijoms naujas solovjoviškas temas. K. 
Ambrazaitis, L. Bistras, L. Gronis, V. Myko- 
liatis-Putinas, J. Navickas. Iz. Tamošai
tis ir dar vienas kitas, džiugiai atsiliepdami 
į savo “dvasios vado” paraginimą, Solovjovą, 
ligšiol menkai težinomąjį leosoią, vispusiškai 

pristatė Vakarams. Tuo mūsų filosofas aki
vaizdžiai įrodė, kad lietuviai tikrai gali pa
tarnauti tiek Rytams, tiek Vakarams.

Friburgo laikais Šalkauskis dar sprendžia
mai prisidėjo prie išleidimo vieno veikalo, ku
ris klaidingai išėjo Antano Viskanto (1875- 
1940) vardu. Šis, iš Vilniaus atvykęs kunigas, 
buvo pradėjęs rašyti knygą apie “La Lithua- 
nie religieuse” (1918), bet neištesėdamas, į 
pagalbą pasikvietė Šalkauskį, kuris taip pla
čiai apdorojo tą veikalą, kad jį reikia laiky
ti tikru jo autorium, nors Viskantas tai kny
gai davė savo vardą.

DVI “ROMUVOS” (1919-1922)
Daug malonesnis buvo susitikimas su ki

tu tautiečiu — su judriu, spalvingu Kaziu 
Pakštu (1893-1960). “Jis ir aš — taip aiški
no vėliau iš Amerikos atvykęs bičiulis — di
deli kontrastai. Jis iš pasyviosios žmonijos re
giono, nuo Indijos pasienio, aš gi iš verdan
čio katilo — New Yorko. Jų kultivuotas mis
tikas, susidvasinęs iki smegenų gelmės. Aš gaj 
atrodžiau kaip Amerikos prerijų kaubojus, da
bar Europoje norįs viską išmokti. Toks ber
niokas, rodos, negalėtų greit su Šalkauskiu su
sidraugauti. Bet įvyko nuostabus dalykas — 
mudviejų draugystė plėtojosi sparčiai.” Aišku, 
kad juos visų pirma rišo bendroji pasaulė
žiūra; bet pagal žodį “les Extremes se tou- 
chent” juos ir rišo visa tai, ko savęs tobulini- 
muisi iš kito galėjo pasisavinti. Šalkauskis 
buvo —mokslininkų terminu tariant — tik
ras “leptosomas” — aukštas, liesas asketas, 
vertikaliai orientuotas ideologas, Pakštas gi 
tipiškas “pyknikas”: mažas, į apvalumą lin
kęs, pasaulįhorizontaliai apžvelgiąs (geogra- 

fasl) pragmatikas. Šalkauskiui patiko Pakšto 
užkrečiantis optimizmas, idėjinis veržimas, 
tiltų statymas į visas puses, ir be to ne be 
pavydo stebėjosi jo vitalumu. Dėl to "misti
kas” taip greit ir taip glaudžiai susidraugavo 
su “kaubojumi”, kad juodu kurį laiką gyveno 
net tame pačiame kambaryje. Tai, berods, 
vienintelis toks atsitikimas jo gyvenime, nes 
šiaip jautrusis filosofas stengdavosi fiziškai 
izoliuotis.

Šiame artimume “Rytai” ir "Vakarai” su
sitiko akis į akį, nes siena tarp abiejų ėjo 
net per patį kambario vidurį. Stasys, žinoma, 
nesidavė užkariaujamas “kaubojaus”, tik pasi
tenkino sumažinti tą atstumą tobulomis savo 
manieromis. Jis dėl to ir kitų niekad netu
jindavo. Išimtį darė vienam tik Dovydaičiui, 
kurį Maskvoje be ceremonijų iškart buvo tu
jinęs, į ką anas atsakė tuo pačiu. Kas Šal
kauskį asmeniškai pažinojo, patvirtins Pakš
to atestaciją — “Jis karališkai mandagus.”

Nuoširdžiai susibičiuliavę, vienas kitam 
atidengė tai, ką nuo kitų slėpė. Tokiu būdu 
Stasys iš Kazio sužinojo ir apie Amerikoje 
tarp Vyčių veikiantį “Romuvos ordiną”, ku
ris šitaip buvo atsiradęs: 1917 metais Vyčių 
seime, įvykusiame Brooklyne, keli kunigai pa
reiškė savo nepasitenkinimą dėl eilės vadų — 
pasauliečių per didelio savarankiškumo ir per 
stipriai pabrėžiamo lietuviškumo, jų manymu 
netinkančio svetimoje žemėje. Užvirė karšti 
ginčai, nes pasauliečiai norėjo sprendžiamai 
dalyvauti veikime, o nebūti kelių paternaliz
mo užvaldytų klebonų priedu. Nors toks jau
nuolių iniciatyvus pasireiškimas tebuvo svei
kintinas brendimo ženklas, bet dėl įsipainio
jusių asmeniškumų Vyčių sąjunga galėjo skau
džiai nukentėti. Norėdami to išvengti, tie 
veržlūs bei patriotiški “jauna turkai”, nusižiū
rėję į atitinkamus amerikiečių pavyzdžius, įs
teigė neviešą “Romuvos ordiną”, kurio na
riai Vyčiuose turėjo ugdyti lietuviškumą ir iš 
viso sustiprinti susipratusių pasauliečių įtaką.

Kadangi paruošimas jaunų katalikų, ypač 
pasauliečių, Šalkauskiui dar Maskvoje buvo rū

pėjęs, jis Friburge iškart susidomėjo naujo 
bičiulio atidengimu. Bet brukliniška “Romu
va” jam tebuvo akstinas bei medžiaga, iš ku
rios jo mintyse išsikristalizavo toks Lietuvai 
pritaikintinas modelis. Mes paruošime kadrą 
jaunų intelektualų, sugebančių puoselėti tau
tinę kultūrą, o švyturys jiems bus “Romu
vos” sąjūdis. Šis solovjoviškai sujungs prigim
tį, kultūrą ir religiją į tokią vienumą, kuris 
romuviečius įgalins sukurti pilnutinį gyveni
mą. Tam planui išplėtoti bei jo realizavi
mui praskinti kelią, sumanytojas užsimojo iš
leisti dviejų tomų veikalą, kurio pirmas bū
tų užvardintas “Mokykla”, o antras — “Gy
venimas”.

Visas šis darbas turėjo atsiremti į pasau
liečių bei jaunos kartos kunigų bendrai suda
romą, pusiau viešą “Romuvos” draugiją ir į 
atitinkamą, to paties vardo, žurnalą. Kandi
datus tam darbui paruoštų tam tikra gimna
zija, įkurdinta Raudondvario pilyje prie Ne
muno. Ten turėjo išaugti toks “lietuviškas 
Oksfordas”, kurio abiturientai vėliau studijuo
tų savame Katalikų universitete ir galop dar 
tobulintųsi Vakaruose.

Nors Šalkauskio koncepcijoje iš brukliniš- 
ko pirmatako, nukreipto prieš autoritetingus 
bei amerikanizuojančius klebonus, teliko var
das, Pakštas, pagautas savo bičiulio vizijos, 
tuoj pritarė, entuziastingai pridurdamas: “Jei 
tektų aptarti Šalkauskio užsimojimus, tai ge
riausia patarnautų 1919 m. jo paties romu
viečiams sukurtasis šūkis: Ir nupinsime iš 
brangios tėvynės gyvą dainelę ir padarysime 
iš jos pasigėrėjimą amžiams”.

Tokios ugnies šildomi, 1919 m. vasario 
mėn. 2 d. Friburge susirinko pirmi europiš- 
ki, ty. šalkauskiški, romuviečiai. Aišku, kad 
vyriausio vado vaidmuo atiteko mūsų filoso
fui, ir lygiai taip aišku, kad jo dešinė ran
ka turėjo būti mūsų geografas, kuo minčių 
giluma ir erdvės platybė suėjo į bendrą dar
bą.

Artimiausias uždavinys buvo žurnalo lei
dimas. Bet sunkenybių buvo toks kalnas, kad 
pirmas numeris galėjo išeiti tik po dvejų me- 

saaes-issesBe—=hb===»!-:

tų Kaune. Kad pirmininkas pats vienas tu
rėjo jį užpildyti, irgi nieko gero nežadėjo. 
Vargais negalais kitais, 1922 metais, pasirodė 
dar vienas sąsiuvinys, kuris buvo jau pasku
tinis. įdomus ir brangus jis mums yra tuo, 
kad jame be Šalkauskio ir Pakšto pasireiškė 
ir Dovydaitis, nors jis į tą sąjūdį nebuvo 
įsijungęs.

Negeriau ir su kitais užsimojimais. Nors 
vyriausybės sferose jiems ir netrūko simpati
jų, tačiau skurdi kasdienybė neleido joms re
alizuotis. Dėl to net gimnazija nebuvo įkur
ta. Tuomet sumanytojas, nusivylęs tokia ne
sėkme, ryžosi bent mokslus einantį jaunimą 
auklėti pagal “Romuvos” principus. Bet ir 
šis sumanymas sudužo, nes Jakštas jam net 
viešai pasipriešino: “Mes nieko nerandame — 
rašė jis “Draugijoje” — kas iš romuviečių 
pradmenų netiktų ateitininkams, lygiai kaip 
ir ateitininkų įstatuose neužtinkame nieko, 
kas priešintųsi romuviečių pradmenims. Visa 
‘Romuvos’ viltis negali kitur glūdėti kaip tik 
ateitininkuose.” Po tokio autoritetingo spren
dimo Šalkauskiui beliko Kauno ateitininkų 
tarpe įkurti būrelį romuviečių, kurie, it “že
mės druska”, ilgainiui turėjo suromuvietinti 
ir kitus ateitininkus. Bet ir šiam planui Ne
pavykus, Šalkauskis 1927 m. nusprendė ne
žiūrint savo menkos sveikatos atsistoti Ateiti
ninkų Federacijos priešakyje, norint iš vir
šaus pasiekti tai, kas jam iš apačios nebuvo 
pavykę. Ir kad jam, 1930 m. atsistatydinus 
iš vyriausio vado vietos, romuvietiška tradici
ja būtų tęsiama, jis rūpinosi, kad į jo postą 
būtų išrinktas kitas romuvietis — Pakštas.

FILOSOFIJOS SKYRIAUS PAŽIBA 
(1922-1940)

Kadangi Šalkauskiui nepavyko įkurti savo 
romuvietiško mokslo židinio bei pedagoginio 
centro, jis ieškojo atitinkamo pakaitalo, kurį 
rado Lietuvos universiteto Teologijos — filo
sofijos fakulteto Filosofijos skyriuje. Jame jis

^Nukelta į A EgLl_____
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STASĮ ŠALKAUSKĮ PRISIMENANT
(Atkelta iš 3 pusi.)

dėstė nuo pat tos įstaigos įkūrimo 1922 m. 
vasario mėnesį iki to skyriaus uždarymo 1940 
m. liepos mėnesį filosofiją ir pedagogiką. Čia 
jis buvo savo vietoje, ką mes matome ne tik 
iš jo atsidavimo šiai mokslo šventovei, bet 
ir iš akademinio jaunimo prisirišimo prie sa
vo profesoriaus. Štai studento Zenono Ivins
kio (1908-197?) atsiliepimas: “Kai aš 1925 
m. atvykau į universitetą, Šalkauskio asmuo 
buvo apipintas ypatinga akademine garbe. 
Mylėjo jį studentai, pasiryžę jį ant rankų ne
šioti. Jis tuomet buvo šviesiausias mokslo au
toritetas.”

Visuomet būdamas kritiškas savo darbuo
tės atžvilgiu, profesorius nebuvo visai paten
kintas silpnu savo balsu. Bet kadangi jam rū
pėjo būti išgirstam ir tolimiausiame auditori
jos kampelyje, jis tam balsui sustiprinti ir iš 
viso išmokti taisyklingos tarsenos apie 
1922-23 metus nuvyko į “Weisser Hirsch” 
prie Dresdeno į vieną sanatoriją ir iš ten dar 
pas vieną žinovą Magdeburge toje pačioje Vo
kietijoje. Tuo jis, berods, buvo vienintelis iš 
mūsų profesorių, kuriam rūpėjo išmokti tai
syklingai kvėpuoti ir fonetiškai tobulintis.

Nemažiau uoliai jis stengėsi susidaryti tin
kamą savo specialybės žodyną, kuris tuomet 
dar buvo siauras. Dideliu atsidavimu jis su
kūrė daug naujų terminų, tuo suteikdamas fi
losofijos ir pedagogikos žodynui visai naujų 
išsireiškimo galimybių. Tai padarė taip pla
čiai ir taip sėkmingai, kad Juozas Girnius tą 
žodyną vadino pačiu “didžiuoju Šalkauskio 
veikalu.”

Bet kas profesoriui buvo aišku, tai neiš
kart galėjo būti aišku ir studentams, juo la
biau, kad ir jo perdėm abstraktiškas pasisa
kymas daug kam buvo “neįkandamas”. Be to, 
jo paskaitų klausimą dar apsunkino jo ramus, 
balsą mažai įvairuojąs dėstymas. Bet kitaip ir 
negalėjo būti, nes Šalkauskis nereferuodavo, 
kaip daugumas jo kolegų, o auditorijoje per
skaitydavo namuose parašytas knygas, nes jis 
ruošdavosi ne tiek klausytojams, kiek būsi- 
simiems jo knygų skaitytojams. Toks — anot 
Pakšto — “kondensuotas mokslingumas” sun
kumus sudarė net pasiryžusiems tapti filoso
fais, net tokiam Girniui, kuris tuo reikalu ši
taip pasisakė: “Klausyti Šalkauskio paskaitos 
nebuvo lengva, nes reikalavo didelės įtampos. 
Nebuvo atvangos, 'nei kartojimųsi, nei ‘pra
skiestų’ vietų.”

Iš tikrųjų, perskaitydamas atskiromis por
cijomis rašomos knygos, į kurias jis neįterp
davo nei pavyzdžių, nei anekdotų, nei plates
nių aiškinimų, profesorius daug kam iš savo 
klausytojų numušė ūpą ir mažino norą to
liau užsukti į jo auditoriją. Tokiems į-pagal- 
bą ėjo studentas Barkauskas, kuris tiksliai pa
sisavinęs jo terminus ir mikliai pamėgdžioda
mas jo stilių, sugebėjo paruošti tokius “užra
šus”, kuriuos šapirografuotus už gerą pinigą 
parduodavo savo komilitomams. Ši pagalba 
daugelį jų sugundė apleisti "kietojo” profeso
riaus paskaitas ir ruoštis egzaminams iš bar- 
kauškiškų leidinėlių. Tuomet Jokiu savo 
auditorijos praretėjimu susirūpinęs Šalkauskis, 
kuriam nebuvo svetima nei profesoriška am
bicija, laikas nuo laiko paskaitos vietoje įterp
davo tam tikrą rašto darbą. Studentas, kuris 
nebuvo nors poros jų nerašęs, semestro gale 
negaudavo jo parašo.

ŠALKAUSKIO VEDYBOS (1927)

Tarpe tų studentų, kurie blaškėsi savo 
profesoriaus dausose, buvo ir “Šatrijos” drau
govės narė Julija Paltarokaitė. Tačiau jai, 
linkusiai į meną, neilgai teko klaidžioti tose 
sferose, nes ji tuoj po 1927 m. Kalėdų šven
čių ištekėjo už jo.

Žinia apie šias nelauktas ir nelygias ve
dybas tarp 41 metus einančio mokslininko ir 
23 metų gražuolės žaibo greitumu aplėkė vi
są akademišką Lietuvą, gerokai sujaudindama 
ypač jaunimą. Mat, Šalkauskio mokslo tauru
mas ir kilnus jo gyvenimas jį žmonių akyse 
buvo iškėlęs į tokias aukštybes, kad jo san
tuoką su moterimi daugelis laikė tikru prasi
lenkimu su savo pašaukimu. Aišku, Bažny
čia erotiškų jausmų, vedančių prie moterystės, 
neneigia, bet, to nepaisant, tam tikri vien
gungiai iš profesijos neprileido minties, kad 
ir filosofas gali būti reikalingas Beatričės in
spiracijos. Dėl to jie beveik užsigavo, kad 
toks mokslo vyras, kuniginingesnis už dauge
lį kunigų, galėtų susirišti su moterimi, kad 
ir su inteligentiška, išprusinta ir tyrų jaus
mų ateitininke, su kuria susitikdavo visai vie
šai, dažniausiai Čiurlionio vardo galerijoje. 
“Suvirpėjo — anot Ivinskio ■— dar ypač stu
denčių sielos, kai išgirdo šią neįtikimą sen
saciją.” Bet ir daugelis blaiviau žiūrinčių bu
vo nusistatę prieš tokias jungtuves, nes jiems 
netilpo galvoje, kaip toks pusiau invalidiškas 
profesorius gali gyventi su grožiu spindinčia 
Jaunuole. Štai Girniaus atsiliepimas: “Šalkaus
kis mums atrodė iškilęs aukščiau mūsų žmo
giškų galimybių ir žemiškų interesų. Jis mums 
buvo savotiškas kunigas be kunigystės. Mūšy

(Studentų) nuomonės sutapo — po vestuvių 
mūsų profesoriaus aureolė nublanko.” Bet 
buvo — kaip matyti iš šio Simo Sužiedėlio 
pasisakymo — ir kitaip manančių:“Kai kas 
iš jo paskaitų nesiuprato jo pamokymo “Visa 
yra gera, kas sutinka su tiesa, doros ir gro
žio principais, kurie mums ateina iš amžiny
bės. Jie apima ir šeimą.”

Bet tokie teisingi apdūmojimai ne visus 
nuramino, priešingai, nes prieš vedybas su
sidarė net tam tikras “komitetas” Šalkauskiui 
nuo tokio jam “netinkamo žingsnio” sulaiky
ti. Tokiu būdu dar 1927 m. vasarą “komite
to” Įgaliotiniai kan. Pr. Kuraitis, jo kolega 
ir buvęs jo studentas Pr. Dielininkaitis išėjo 
su Šalkauskiu prie Palangos pajūrio pasivaikš
čioti ir jam išdėstė jo numatytų vedybų “ne- 
tikšlumą”. Juos kantriai išklausęs, užkalbin 
tasis, rodydamas į besileidžiančią saulę, ra
miai tarė: “Žiūrėkite, koks gražus saulėlei
dis”, kuo ir baigėsi-visa “gelbėjimo akcija”.

Vis dėlto tuo dar nesibaigė susižadėjusių 
rūpesčiai, mat, Paltarokaitė, buvusi Telšių 
gimnazijos abiturientė, jau tenykščiam in
spektoriui buvo davusi žodį. Šiai kebliai si
tuacijai išaiškinti bei džentelmeniškam 
sprendimui ieškoti, ŠHlkauskis nuvyko į Že
maitiją “atpirkti” savo Juliją. Inspektorius, 
savo situaciją blaiviai apsvarstydamas, kliū
čių nedarė. Tad šio kavalieriško išsiaiškini
mo dėka vestuvės galėjo įvykti, ir tai būtent 
Panevėžyje, kur tą nepaprastą ir nelygią po
rą sutuokė jaunosios dėdė vysk. K. Paltaro
kas, kurį Šalkauskis laikė tikru Lietuvos met
ropolitu.

Ši moterystė — Pakšto liudijimu — “bu
vo labai laiminga. Švelni ir stropi jo žmohe- 
lė filosofo sveikatą ir darbą pavertė savo gy
venimo tikslu. Jos uoliai prižiūrimas vyras 
sustiprėjo ir net daugiau nudirbdavo.” Ši 
praktiška nauda ir buvo vienas tų argumen
tų, nulemiančių jo sprendimą, nes jis man 
dažnai kartodavo: “Viengungis jaunystėje — 
karalius, senatvėje gi —- ubagas.”

Bet būtų klaidinga manyti, jog jo žmo
na buvusi tiktai patogi jo kasdieninių reika
lų tvarkytoja, ji savo meniškumu ir paauk
suodavo jo mintijimą. O šiaip abiejų sugy
venimą nušvietė viena vyro sukurta malda, 
iš kurios pacituojame šią vietelę: “Viešpatie, 
Tu mus sujungtei didžiuoju sakramentu. Pa
slaptingi yra Tavo keliai, bet pašauktiesiems 
Tu juos apšvieti skaisčios širdies šviesa. Pa
daryk mus galingus kilniais širdies jausmais 
ir palaikyk mūsų širdyse džiaugsmingą jau
nosios meilės uždegimą. Paversk mūsų meilę 
ištikimybės ir tobulinimosi priemone. Viešpa
tie, sujungei mus į vieną kūną, bet gelbėk 
mus nuo kūniško gašlumo. Leisk mums pri
siimti su nusižeminimu Tavo spręstą žemiš
kos gyvybės dėsnį ir pakelk mus į dvasinių 
.aukštybių viršūnes.”

ROMUVIETIS ATEITININKŲ 
PRIEŠAKYJE

f
Tokia dvasia dvelkianti moterystė tegalė

jo būti laiminga ir tapti akstinu dar plates
nei veiklai. Ir tikrai: dar tais pačiais vedybų 
metais Šalkauskis sutiko apsistoti ateitininkų 
priešakyje, nes laisvas nuo viengungiškų var
gų, lengviau galėjo įsijungti į visuomeniškus 
darbus. Jų žymiausias buvo 1927 m. Palan
goje sukurtai Ateitininkų Federacijai įkvėpti 
tokią dvasią, kuri leistų kiekvienam nariui 
išaugti į pilnutinę asmenybę.

Šia kryptimi naujas vadas daug pasiekė, 
išskyrus tik pasilinksminimų klausime, kur 
jam skersai kelio atsistojo modemiškieji žo- 
kiai. Įsitikinęs, kad jie sužadina seksualinį 
svaigulį, jis ragino vyskupus tokius šokius pa
smerkti net tam tikru ganytojišku laišku. 
Bet kadangi, to nepaisant, tokios rūšies žo- 
kiai ir toliau plito ateitininkuose, ypač kai 
kuriose studentų korporacijose, jis iš Federa
cijos vyriausios valdybos laukė, kad ji paša
lintų neklaužadas iŠ savo narių tarpo. Šiai gi 
atsisakius pritarti tokiam griežtumui, Šalkaus
kis sprendžiamame posėdyje susijaudinęs su
plėšė jo paruoštą rezoliuciją.

“Per kokį dešimtmetį metų artimesnio 
bendradarbiavimo — taip prisiminė dr. Juo
zas Leimonas (1900-1963) — aš tik vieną, 
šį kartą, turėjau progos pastebėti jį aštriau 
reaguojant” "Man rodos — taip dar pri
dūrė Ivinskis — kad Šalkauskis šį dalyką yra 
priėmęs kaip asmenišką nepasisekimą, dar 
daugiau: kaip asmens įžeidimą.” Tuo ne
lemtu reikalu pasisakė ir M. Krupavi
čius (1885-1970): “Tuo metu įsigalėjo to
kios rūšies šokiai, kurie sudarė rimto pavo
jaus šokikų moralei. Šalkauskis nesvyruoda
mas juos uždraudė. Įdomu, kad tam drau
dimui daugiausia nenorėjo paklusti ateitinin
kės. Tai buvo pirmas ateitininkų padarytas 
savo vadui gilus skausmas.” Pilnumo dėlei 
čia dar pridursime, jog Federacijos dvasios 
vadas kan. Pr. Kuraitis Šalkauskio rigorizmui 
nepritarė.

.(Bua daugiau).

Ant. Rukuižą prisimenant

Antanas Rukuiža

Rytoj, rugpiūčio 4 d., sueina 
jau vieneri metai, kai mirė prof. 
Antanas Rukuiža. Tai buvo švie
sus ir savo profesijai — miški
ninkystei atsidavęs žmogus. 
Mirties metinėse jį prisiminda
mi, grįžtame į kai kurias jo gy
venimo akimirkas ir aplinkybes.

Nepriklausomos Lietuvos vals
tybės kuriamajam darbe pasireiš
kusius veikėjus galima suskirsty
ti į 3 grupes. Pirmoji, amžiumi 
vyriausioji, tai asmenys, išė
ję mokslus ir kai kurio patyrimo 
darbą įgiję dar prieš I Pasaulinį 
karą, carinėj Rusijoj, kada ir pa
ti Lietuva buvo rusų valdžioje. 
Tada rusų pagrindinis tikslas bu
vo, kaip ir dabar yra, lietuvių 
tautą surusinti. Mažai kas iš 
lietuvių tada tegalėjo išeiti ko
kį mokslą, nors ir rusų mokyklo
se. Tad, atkuriant savo valsty
bę, Lietuvai labai trūko in- 
teligentinių pajėgų, ypač įvairių 
sričių specialistų, *

Antrojon grupėn tenka priskir
ti asmenis, kurie tuoj po I Pas. 
ikaro buvo pasiųsti į Vakarų Eu
ropos universitetus ir, iš ten grį
žę, tuoj įsijungė į valstybės kuria
mąjį darbą. Trečiąją grupę su
darė jau savas lietuviškas mokyk
las baigusieji, kurie gana greit 
išlygino inteligentijos bei įvairių 
specialistų trūkumą. Apskri
tai viską suėmus, tautos gajumas 
pasirodė besąs toks didelis, kad 
per trumpą, vos 22 metų nepri
klausomo gyvenimo laikotar
pį, rusų nualintas ir apleistas Lie
tuvos ūkis ir kultūrinis lygis bu
vo liek pakeltas, kad prilygo ki
tiems pažangiems Europos kraš
tams. Šie pagrindai ir šiandien 
padeda lietuviui atsispirti prieš 
dabartinį, antrąjį, šiuo kartu jau 
■raudonai nusidažiusį rusų ant
plūdį ir jų pastangas lietuvius 
sunaikinti.

rie, būdami persiėmę rusiško biu
rokratizmo, darėsi netgi stab
džiais Lietuvos miškininkys
tės pažangai. Tad buvo didelis 
trūkumas tinkamų specialistų, nes 
be šios grupelės jokių kitų miški
ninkų specialistų beveik visai ne
buvo. Skirdamas į miškų urėdus 
ar girininkus, Matulionis 
klausdavo, ar buvai kada miške 
grybauti? Jei kas nėra buvęs miš
ke nei grybauti, aišku, toks į mi- 
kų urėdus, administruoti 30 — 
50,000 ha miškų, netinka. Tokia 
tai buvo tada padėtis.

Antanas Rukuiža Lietuvos miškų 
tarnyboj

Ant pirštų suskaitomų pirmų
jų nepr. Lietuvos miškininkų tar
pe buvo A. Rukuiža. Jis buvo 
gimęs 1887 m. gruodžio 6 dieną 
Sriubių k., Šėtos valsč. Baigęs 
Panevėžio realinę mokyklą, 1909 
m. įstojo į Petrapilio miškų ins
titutą. Jį baigęs, 1913 m. gavo 
tarnybą privat. miškuose, Kost
romos gub. Po metų gavo val
dišką tarnybą Kazanės gub. miš
kų melioracijos srity. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, 1918 m. 
grįžo savo kraštan ir tuoj pat ė- 
mėsi Lietuvos miškų ūkio organi
zavimo. Rusų valdomi Lietuvos 
miškai jau ir taip buvo apleisti, 
o karo metu buvo dar labiau iš
naikinti. Reikėjo subiai įvesti 
tvarką. Medžio pareikalavimas 
sugriautom bei sudegintom trio- 
bom atstatyti buvo viršnorminis. 
Be to, naujai besikuriančios vals
tybės iždas pradžioje kone vie
ninteles pajamas teturėjo iš miš
kų. Valdininkams, kelis mėne- 
sis negaunant algos, miškų urė
das, vėžinąs maišą ostmarkių (to 
meto valiuta), buvo labiausiai ta
da laukiamas svečias.

Betgi tinkamesnės tvarkos įves
ti į miškų ūkį neįmanoma, netu
rint specialistų. Tad tuoj buvo 
imtasi steigti miškininkų kursus, 
o kiek vėliau — miškų mokyk
las. Šioje srityje A. Rukuižai ir 
teko daugiausia pasidarbuoti. 
1919 m. jis tampa Panevėžio miš
kų urėdu ir kartu Panevėžio miš
kininkų kursų lektorium. 1921 m. 
skiriamas Dotnuvos miškų tech
nikumo mokytoju, o po metų — 
jo direktoriumi. 1924 m. tampa 
Žemės ūkio akademijos docentu 
ir prorektorium. Čia miškų sky
rių panaikinus, 1927 organizuoja 
aukštesniąją miškų mokyklą A- 
lytuje ir jai vadovauja iki 1936 
m. Didžioji dauguma lietuvišką 
mokyklą išėjusių miškininkų bu
vo A. Rukuižos mokiniai.

Po 10 metų stagnacijos, žemės 
ūkio ministeriu tapus Stasiui Put- 
vinskiui, kartu su kitomis žemės 
ūkio šakomis ir miškų ūkis įga
vo šviežią, pažangią kryptį. Jai 
vadovauti buvo pakviestas A. Ru
kuiža. Čia jis įnešė visą eilę 
patobulinimų. Buvo pertvarkyta 
miškų dep—to įstaiga, jos etatai, 
paruošta eilė svarbių įstatymų, 
ypatingai miškų želdymo, apsau-, 
gos, tvarkymo, medžioklės srity
se, atkurtas aukštasis miškų 
mokslas prie Žemės ūkio akade
mijos ir kt. Pažangus ir sėkmin
gai progresuojantis darbas buvo 
nutrauktas, užėmus Lietuvą rau
donajai rusų armijai.

Jo visuomeninė veikla

A. Rukuiža buvo socialus žmo
gus, mėgo draugystę ir kultūri
niai visuomeninę veiklą. Mė
go medžioklę. Domėjosi gamtos 
paminklų apsauga ir buvo šios 
dr—jos valdyboj. Rūpinosi kraš
totyra, įsteigė Dzūkų muziejų A- 
lytuje. Būdamas šaulių rinktinės 
pirmininku, Alytuje pastatė šau
lių namus. Veikė eilėje kitų or
ganizacijų, kaip pvz. Vilniui va
duoti s—gos, miškininkų, me
džiotojų, gamtininkų, ugniagesių, 
Rotary klubo.

Tremtyje, Chicagoj, nors jau 
buvo pasiekęs pensininko am
žiaus, savo veiklumu pralen
kė daugelį jaunesniųjų. Organi
zavo išeivijos miškininkus, miškų 
žurnalo leidimą. Čia priklausė pa
nevėžiečių klubui, profesorių, 
tautininkų draugijoms. Išeivijos 
miškininkai jį išrinko savo drau

gijos garbės nariu. Buvo tiesiog 
įstabus žmogus. Pvz., apie 10 pa
skutinių metų jis buvo visiškai 
netekęs regėjimo, bet ir to
kiose aplinkybėse, padedamas sa
vo žmonos Sofijos, jis buvo uolus 
bendradarbis spaudoje ir paruoš- 
davo ilgus išsamius straipsnius 
su gausiais statistikos duome
nimis bei faktais.

Turėjo, tiesa, jis ir kai kurių 
sunkumų. Kilęs iŠ pasiturinčios 
šeimos, berods, bajorų kilmės, jo 
gimtoji kalba, kaip atrodo, nebu
vo lietuviška. Pats tačiau, jau 
gimnazijoj būdamas, Panevėžyje 
draugavo su J. Elisonu, vėliau į- 
žymiu gamtininku, su Daukniu 
ir pats save laikė lietuviu. Bet 
gyvenimo aplinkybės — mokslas 
Petrapily, vėliau miškų tarnyba 
Rusijos gilumoj, kur ir šeimą su
kūrė, nebuvo palankios lietuviš
kam pasireiškimui. Tad, ir grį
žęs Lietuvon, jis turėjo sunkumų 
su visiškai gryna lietuvių kalba. 
O pirmaisiais nepriklausomybės 
metais jaunimas Lietuvoje buvo 
ypatingai idealistiniai — patrio
tiniai nusiteikęs ir dėl to ne vi
sada pajėgdavo suprasti jo padėtį.

Aplamai jis buvo puikus, pla
čios iniciatyvos organizatorius ir 
administratorius. Šalia įvairių ki
tų pareigų įvairiose tarnybo
se nuo 1922 m. iki 1940 m. vi
są laiką turėjo direktoriaus titu
lą; pirmiausia Žemės ūkio tech
nikumo, po to Alytaus aukšt 
miškų mokyklos, po to miškų 
dep—to. Nors brendęs svetimo
je aplinkoje, Rusijoje, bet, grįžęs

(Nukelta į 5 pusi.)
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Lietuvos miškų sritis

Ji pergyveno tas pačias vysty
mosi fazes, kaip ir kitos sritys. 
Miškų ūkis jau pačioj Rusijoj bu
vo labai žemam stovy, tai ką be
kalbėti apie okupuotos Lietuvos 
miškus. Šėtonišką planą vykdy
dami, rusai net ir jų mokyklas 
išėjusiems lietuviams miškinin
kams neleisdavo dirbti Lietuvos 
miškuose, o buvo siunčiami Rusi
jos gilumon. Tik vienam Povilui 
Matulioniui teko laiminga išim
tis. Mat, jis tarnavo rusų miško
tvarkos skyriuje, kurio tarnauto
jai neturėjo pastovios buveinės ir 
kiekvieneriais metais dirbdavo vis 
kito rajono miškuose. Tokius ru
sai mažiau kontroliuodavo, ir 
taip Matulioniui pavyko gauti 
Lietuvos miškų tvarkymo darbą. 
Nors čia jis savo tvarkos ar di
desnių patobulinimų įvesti nega
lėjo, bet gerai susipažino su Lie
tuvos miškais, ir tai labai daug 
padėjo, kai, atgavus nepriklauso
mybę,’ reikėjo kurti ir organizuo
ti Lietuvos miškų ūkį.

Prieš I Pas. karą rusų miškų 
mokyklas buvo baigę ir dirbo Ru
sijos miškuose apie 20 lietuvių 
miškininkų. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, jie grįžo į savo 
kraštą. Brendę skirtingose sąlygo
se, toli nuo Lietuvos, čia grįžę ne

Filomena sako...
KSS NETAUPO ATEIČIAI, Tas NEŽIŪRI i 
ŠVIESESNI m TINKAMESNI GYVENIMĄ- 

Socialinis apdraudimas yra per mažas 
pragyvenimui. Augšti nuošimčiai moka
mi Chicago Taupymo bendroves pridėjus 
prie Sočiai Security, suteiks Jums ramias 
dienas jūsų senatvėje, 5.25% ant pa

prastų knygučių, ir iki 7.5% ant certi- 
fikatų.
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Šj met? Chicago Taupymo bendrovė švenčia Auksinį Jubi 
lėją ir turi laimėjimui - kelionę į Hawaii, Disneyland, Las Vegas 
ir daug kitokią laimėjimą. Atsilankykite.

CHICAGO HE
savings and loan association

G?45 South w<"i' m avenuo 4 76 7575

visi bepajėgė prisiderinti. Kai ku- .......
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Servantes kerštas
GIOVANNI PAPINl

Norint pilnai suprasti Myko
lo Cervantes pagrindinio veika
lo reikšmę, žengiant į penktąjį 
šimtmetį nuo jo gimimo, būtina 
gerai pažinti rašytojo gyvenimo 
raidą.

Cervantes visuomet buvo nuo 
ko nors priklausąs, visuomet 
buvo kitų valdžioje, niekada 
laisvas, nebent kai kada kūry
bos metu. Jo biednysta buvo ne 
kas kita, kaip viena ar kita, gal 
būt, ne taip jau žiauri, jo pri
klausomumo formų. Pirma — 
Lopez de Hoyos mokinys, vėliau 
—kardinolo Acųuaviva “kamba
rinis”, ;po to stovykloje ir ka
ro metu — karys, vėliau — ver
gas pas netikėlius Alžyre, po to 
rekvizicijų komisaras, dukart 
belaisvis savo tėvynės kalėji
muose. '‘Don Kichoto” autorius 
visada buvo kur nors įsipareigo
jęs, įveiktas, uždarytas už grotų, 
iš reikalo ar tik iš nesėkmės vi
sais būdais supančiotas. Jo ne
turtas rašytoją pasmerkė, pada
rė priklausomą nėt nuo savo mo
terų: seserų, žmonos, dukters, 
ne visuomet jo vertų.

Cervantes likimas buvo pana
šus į didesniosios žmonijos da
lies, kuri dažniausiai laisvės ne
pažįsta. Arba pažįsta tik iš var
do ar sapne. Bet nuolatinis ver
gavimas, kuris daugeliui eilinių 
žmonių yra tik nesižinojimas, ly
dimas visiško abejingumo, nepa
prastiems žmonėms, neeilinėms 
sieloms pasidaro atvira žaizda, 
žeminančia kančia. Genijus jau
čiasi turįs daugiau už kitus tei
sės į laisvę. Ir kuomet jam die
viškoji laisvė būna uždrausta ir 
nuolat išplėšiama, kaip kad at
sitiko su pačiu Cervantes, jame 
gimsta stiprus noras pasiprie
šinti, išsiveržti iš nelaisvės, pa
bėgti.

Pilypo n-jo laikų Ispanijoje 
sunku buvo tokį laisvės badą 
pasotinti. Absoliutus valdovas,
įtaringa inkvizicija, jėgos re- Į 
miami, sekė kūnų veiksmus ir 
sielos mintis.
> Pirmą kartą Cervantes bandė 
išsilaisvinti 1590 metais: prašė 
leidimo išvykti į Ameriką, kuri 
savo neaprėpiamų žemių plotais 
ir tA toluma nuo gimtosios že
mės, galėjo atrodyti rašytojui 
kaip laisvesnio gyvenimo paža
das. Bet Indijos Taryba Cervan
tes prašymą atmetė. Tam geni- 
jališ'kam žmogui nebeliko nieko 
kito, kaip atsiskaitymo kelias: 
svajonių ir poezijos kelias.

•

Jau Veronese Venecijos inkvi
zitoriams kartą buvo pasakęs: 
“Palikite man bent poetų ir be
pročių laisvę”. Nors Cervantes 
ir daugiau buvo parašęs proza 
kaip eilėmis, bet jis vis dėlto 
buvo poetas. Jis buvo bandęs 
meno pagalba išsiveržti veika
lais “Galatea” ir “Romansai” bei 
komedijomis, tačiau tie dalykai 
pakankamai neišreiškė jo pasi-

priešinimo prieš pasaulį, kuris 
jam buvo pasidaręs kalėjimu. 
Neišreiškė jo protesto prieš vi
sas galybes, kurios iš rašytojo 
darė amžiną kalinį. Reikėjo pa
sakiško išradingumo, kuris leis
tų jam parodyti nepakantą ir 
vykdyti savo kerštą, nesibijant 
įstatymų bausmės ir pasmerki
mo žiauriausioms laisvės atėmi
mo kančioms.

Gal būt tuomet, būdamas Se
vilijos kalėjime, jis kaip tik su
galvojo veikalą ir jo didvyriu 
parinko beprotį. Beprotystė yra 
nedėkingo atvirumo pateisini
mas ir nekaltumo prielaida. Be
protis, kai jis knygos puslapiuo
se išsipasakoja, gali sakyti ir 
daryti tą, ko vadinamiems iš
mintingiems paprastai neleisti
na daryti. Taip “Don Kichotas” 
pasidaro tik vardo laikytojas ir 
Cervantes dvasinio sukilimo 
priedanga.

Jis buvo pasidaręs visa ko ir 
visų vergas: geraširdis beprotis, 
laisvai traukiąs Ispanijos ke
liais, pajuokdamas geros nuo
vokos ir “gerai” galvojančios 
bendruomenės saitus. Pagaliau 
Cervantes, Don Kichoto dėka, 
gali būti pats savimi, rodyti sa
vo nepriklausomybę sprendi
muose apie gyvenimo reiškinius 
išvengti laikinų varžtų, pasitai
kinęs pašaipą, lengvą mostą, pa
radoksą.

Kada Don Kichotas išeina iš 
nusigyvenusio bajoro varganos 
trobelės, jis tuojau pasijunta 
laisvas, stovįs virš visokių pri
imtų, pašvęstų papročių bei val
džios potvarkių. Jis pats pasi
ima teisėtumo įstaigos pareigas: 
paleidžia nekaltus vergus — nu
sikaltėlius išlaisvina iš jų pri
žiūrėtojų. Tikros ir saviškai su
prastos gyvenimo tiesos pareiš
kiamos netiesiogiu būdu. Kil
mingieji pilių valdytojai jam ne
turi didesnės reikšmės už nuo
mininkus, kilniųjų damos išsi
skiria tik gebėjimu užsivilkti ge
resnį rūbą; kariai Atrodo kaip 
bėgančios avys, meilužiai — 
kliedintys ligoniai, pasmerktie
ji, turį teisę į laisvę, kaip nekal-' 
ti žmonės. Aplamai imant, visi, 
yra tik martonetės, komedijanto 
tampomos už virvutės. Tikroji 
lftimė — tik aukso amžiuje, kai 
nębuvo nei prabangos, nei val
dovų, nei įstatymų rinkinių.

Romano herojaus beprotybė 
leidžia autoriui atkeršyti vi
siems, kas jo gyvenimą buvo pa
vergę ir jį patį sumurkdę. Rašy
tojas tebėra vergas visokių rei
kalų ir medžiaginių nepriteklių, 
tačiau džiūgauja, kad, rašyda
mas knygą, pasakodamas savo 
didvyrio klajoklio nuotykius, iš
siveržia iš netikrų moralinių

Giovanni Pupini (italas, 1881-1956)

varžtų ir socialinio gyvenimo 
taisyklių. ■

Prisidengęs gana vaizdaus kil
mingo savo didvyrio išprotėji
mu, Cervantes sukuria satyriš
ką žmogaus gyvenimo paveikslą. 
Don Kichoto įsivaizduota laisvė 
pasidaro jo paties svajota lais
ve, tai vienintelė laisvė, kurios 
jam niekas neaptemdo po tiekos 
liūdnų vergavimo metų.

*
Vertinant šituo požiūriu, 

“Don Kichotas” yra viena anar- 
chiškiausių pasaulinės literatū
ros knygų. Ji yra atsakas paties 
autoriaus iškęstiems suvaržy
mams. Tai vergo atsakymas, 
kartus, bet drauge ir linksmas 
savo persekiotojams ir kalėjimų 
sargams. Don Kichotas yra kla
joklis, ramiai peržengiąs žino
mas ribas, kitokio įstatymo ne
pripažįstąs, kaip tik Dievo ir sa
vo špagos.

Jeigu tam tikra minties ir 
veiksmo laisvė tėra pripažįsta
ma tiktai silpnapročiams, natū-

I ralu, kad visiems greitiems su- 
I manymams “d un sabio loco” 
i (gudraus bepročio) atstovauja 
i toks senas vergas Cervantes, 
I rasdamas jame pasitenkinimo 
I iki tokio laipsnio, kad visi nusi
vylimai darosi poetiškais, o pra
laimėjimai didvyriškais. “Don 
Kichotas” yra pranašiausias 
Cervantes veikalas. Rašytojas 
jį kūrė, džiūgaudamas įmant
riausiu pasitenkinimu, išvedan
čiu aikštėn visus tuos, kurie jį 
kaip nors buvo varginę, prade
dant klebonu ir baigiant moky
toju, neužmirštant valdininko ir 
kilmingojo pono, neaplenkiant 
pirklių ir moterų, pakelės plėši
kų ir įstatymo sargų. \

Bet Cervantes nelaiko savęs 
Don Kichotu. Jeigu jis nori gy
venti šitoj absurdiškoj visuome
nėj, jis privalo pasilikti išmin
tingu ir nuolankiu, nors ir pras
tai maitinamu. Don Kichotas, 
atrodo, yra sukurtas, kaip tipas, 
tam, kad autorius patenkintų 
savo gerokai liberalias, kartais 
netgi nihilistines nuotaikas.

Visas Renesanso laikotarpis 
jautė reikalą beprotybėje ieškoti 
priedangos prieš visokius kartė
lius, vergavimą kitiems ir kito
kias gyvenimo patyčias. Sebas- 
tijonos Braut ir Erazmus iš Rot- 
terdamo tvirtino, kad visi tie 
žmonės yra bepročiai: Orlando 
iš Oriosto yra kliedintis bepro
tis, o Hamletas, Ofelija, Kara
lius Lyras, ponia Makbeth šau
niausiai pasireiškia savo bepro
tiškume. Tasso savo labai jaut
ria siela tiesiog kulvertomis sku
ba tokion beprotybėm

Bet tik Cervantes mokėjo pa
naudoti tą įsivaizduotą bepro

tystę kaip apsigynimą prieš 
tikrovišką vergystę ir džiaugtis 
bent daliniu ir nepastoviu vidi
nės laisvės laimėjimu.

Ne vien tik nesibaigiantis au
toriaus išradingumas ir jo sti
liaus malonus jausmingumas, 
bet ir tai, kas yra nedasakyto, 
ta išsilaisvinimo gija, slypinti 
kiekviename Don Kichoto pusla
pyje, padarė šią knygą viena la
biausiai skaitytų ir tebeskaito- 
mų žemėje.

Iš G. Papini knygos "Poetai 
ir. Šventieji” sulietuvino 

dr. P. Mačiulis

MENAS KALINIUI ATNEŠA 
LAISVĘ

Chicagoje veikia Frėedom 
Through Art programa ir studi
ja 125 W. Hubbard. Tą įstaigą 
įkūrė 1968 m. iš Stateville ka
lėjimo paleistas kalinys Ben 
Bey. ši įstaiga kaliniams parū
pina medžiagų meno kūrybai, 
išėjusiems iš kalėjimo duoda 
darbo. Įstaigą įkūrė penki kali
niai, susitarę kalėjime, o planą 
įvykdė išleisti į laisvę.

PASAULIO GYVENTOJŲ 
STUDIJA

Jungtinės Tautos praveda pa
saulio apgyvendinimo studiją. Į 
tą tarptautinį studijų vienetą 
JAV paskyrė savo 20 narių ko
misiją, kuri 1975 m. praneš pre
zidentui apie darbo rezultatus. 
Vienu tos komisijos nariu pa
skirtas Scranton, Pa. .universite
to prezidento jėzuitas kun. Dex- 
ter Hanley.

WAGNER & SONS

Typewrlters, Addlng Machlnes and 
Cbrduvrllen

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 60 m. patikimas patarnavimas 
6610 South Pulaski Road 

Phone — 581-4111

DAŽAU
LANGUS BEI GARAŽUS 

į IS LAUKO
Nebrangiai 
436-7041 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

KONCERTINES 
YPATINGAS 

GITARAS 
IR 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMĄ 

IR
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS

KVIRINAS RUNIMAS
4914 W. Cermak Rd.
CICERO, ILL. 60650

Tel. — 652 - 3200

Rudeninės ekskursijos j Lietuvą 1974 metais
SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — DAR YRA KELIOS 

LAISVOS VIETOS !
RUGSĖJO MENESIO 1 dieną — 15 dienų kelione — GRUPE #»-A 

(Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas)
K CHICAGOS — $992.00 (dvigubam kambary): 
iš NEW YORKO — $880.00 (dvigubam kambary).

20 dienų kelione — GRUPE #9-B 
(Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas Roma) 

Iš CHICAGOS — $1128.00 (dvigubam kambary); 
iš NEW YORKO — $1016.00 (dvigubam kambary).

REGISTRACIJA PRIIMAMA SIOMS GRUPĖMS IKI RUGPIŪČIO MĖN. 3 D.

SPALIO MENESIO 2 dieną — 15 dienų kelionč — GRUPE #10 
(Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, Helsinkis) 

Iš CHICAGOS — $944.00 (dvigubam kambary); 
iš NEW YORKO — $832.00 (dvigubam kambary).

REGISTRACIJA PRIIMAMA ŠIAI GRUPEI IKI RUGSĖJO MĖN. 3 D. 
VISOS GRUPĖS VAŽIUOJA VIENAI DIENAI Į KAUNĄ.

KIEKVIENĄ EKSKURSIJĄ LYDI PATYRĘS KELIONIŲ VADOVAS., 
Prices & Air fares subject to change. Rates ųuoted based on Tariffs and 
Exchanges in effect August 1, 1974.

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue

Chicago, Illinois 60643 tel. (312) 238-9787

Norintiems atsikviesti gimines iŠ Lietuvos sudarome reikalingus iš
kvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais po 
visą Ameriką Ir kitus pasaulio kraštus, parduodame lėktuvų bilietus, pa
rūpiname reikalingas vizas.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
RADIO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

8240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7262
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

»..Iadbi

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

liillllllllllim
illllllllll

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

7* 5 ¥4%
Mokamas už 4 m. Mokamas už 1 m. Mokomas už

certifikatus. certifikatus. investavimo
Minimum $5,000 Minimum $1.000 sąskaitas

ANTRAD. ir PENKTAD. » t. t. Iki 5 V. V.
VALANDOS: ŠEŠTAD. » v. r. iki 12 v. d. Trečiad: Uždaryta. 

PIRMAD. IR KETVIRTAD. » v. r. iki t v. T;

Laidotuvių . Direktoriai

g
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6845 SOUTH WESTERN AVENUE

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-OONDrnONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

PETKUS
MAROUETTE FUNERAL HOME 

— TĖVAS IR JONUS —
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 si St____ Telef. GRovehill 6-2345-4
1410 S. 50fh Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Antaną Rukuižą 
prisimenant

(Atkelta iš 4 pusi.)
į Lietuvą, jis visu atsidavimu dir
bo savo gimtajam kraštui, sa
vosioms girioms, kurias jis labai 
mėgo. O ir išeivijoj būdamas, 
giliai sielojosi gimtojo krašto ir 
tautos reikalais. Savo darbštumu 
ir giliu patriotiniu nusiteikimu 
jis lieka pavyzdžiu daugeliui jau
nesniųjų.

Jo stambus ūgis, energinga 
veikla ir pasiektas gražus, 85 me
tų, amžius sudarė tikrą Lietuvos 
girių ąžuolo paveikslą. Tie 
ąžuolai vis retėja. Jie at
liko savo tautai istorinį vaid
menį. Garbė jiems!

J. Kuprionis

-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street 
Tel. PRospect 6*8998 

Chicago. Illinois, 00629

5
PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM
$5000 or more 

minimum
30 months

HIGH RATES
PAID QUARTERLY ATBRIGHTON
FEDERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60632
TEL.: LA 3-8248

(WEST OF CALIFORNIA AVĖ.)

7^
PER ANNUM

I I
certificates 

$5000 or more 
4 year min.

PER ANNUM
$1,000 or more

1 year min.
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NEPAVYKO KEPIMAS

REDAGUOJA DR. S. ALIŪNAS

TELEGRAFO IŠRADIMAS

— Kas išrado telegrafą? — kar
tą paklausė įžymaus amerikiečių 
išradėjo Tarno Edisono.

— Ašį, atsakė Edisonas.

— Ar tikrai? — Šūktelėjo jo 
kandus .pašnekovas. — Žiūrėkit, 
ką rašo laikraščiai! EI traškų ka
puose archeologai rado varinę 
vielą. Kai kurie mokslininkai pa
darė išvadą, kad senovės etrus
kai turėjo telegramą.

— Nesąmonė,—atsakė Tomas 
Edisonas. —Prie Berlyno taip 
pat kasinėjo archelogai ir, įsivaiz 
duokite, nesurado vario.

— Na ir kas?
— Senovės germanai, galimas 

dalykas, jau turėjo bevielį tele
grafą-

Dr. S. AHtinas

TIESA IR ATSIMINIMAI
Atsiminimus rašo žmonės. 
Su teisybe tikrai visa, 
O vis visą kitokia skonis 
Ir vis kitoniška tiesa.

Ir vienas rašo savo knygoj, 
Kaip gynė jis tėvų kapos, 
O vėliau kitas ima špygą 
Ir drąsiai duria per lapus.

Ir būtų gera, kad Įgytą 
Kas nors šiek tiek daugiau drąsos.
Ir viską ėmęs parašytą
Norą su šiek tiek mažiau tiesos.

Ir vienas girias, kad kovojo, 
Kitas, kad privengė pačios 
Ir taip vis maišosi herojai, 
Nuo pat viršaus lig apačios.

t

Kai sakai, kad su kvailu Bunku 
ginčytis, žinok, kad ir jis taip sako.

STEBUKLINGAS ĮVYKIS

“Naujienose” liepos 18 d. ra
šoma, kad Vyt- Vaitiekūnas išvyk
damas iš Toronto namo į New 
Yorką anonimo idėjas .paliko to
rontiškiams “Tėviškės Žibu
riams”.

Ir sakyk, kad šiais laikais nėra 
stebuklų, nes kaip Vaitiekūnas 
galėjo išvykti, jei jis iš viso nebu
vo nuvažiavęs į Torontą.

Vasara ateina ir vasara praei
na, o kartais žmogus maudytis 
net nebesuspėji, tai vieną dieną 
lyja, tai kitą pats žolę lieji, tai 
trečią kas kokian baliun pakvie
tė, kad skrandį škotiškais ar ki
tokiais vandenimis, leduotais ir 
ne leduotais, pamaudytumei. Žo 
džiu, vasara eina, bet jei maudy
tis nelabai kada buvo, tai never
ta dėl to nusiminti, nes šiaip 
lietuviškame gyvenime maudy
masis visą laiką vyksta. Tautie
čiai, kiek įmanydami, spaudoj ir 
rašteliais vienas .kita prausia, o 
kartais net gerai kokiais gazuo
tais ir degutuotais vandenimis pa 
pilsto.

Didžiausias malonumas, kad 
tokie imaudytojai, visai nežinomi, 
jie sau tą darbą atlieka ne viešai, 
tiesiog pasislėpę, jokių atlygini
mų nereikalaudami. Jie sau mau
do laikraščiuose pasislėpę tautie
tį ar net visą organizaciją, vaidin 
darni doruolį iir geruolį, pasislėpę 
už nieko nereiškiančio vardo, 
kad galėtų išvengti už tą darbą 
atlyginimo. Maudytojai laiko sa
ve tikros švaros nešėjais, be reika
lo ten koks nors profesorius Bir
žiška vadino tokius spaudos ban
ditais. Juk jeigu žmogus bijo savo 
pavardės pasiskelbti, jis yra kuk
lus, jis nusižeminęs ir stengiasi ir 
savo artimą taip pat nužeminti. 
O kad šis nežinotų, kas taip gero 
linkėdamas jį prausia, reikia slėp
tis, nes juk tada geras darbas, kai 
už tai nereikalauji padėkos.

Žinoma, nereiškia, kad jau rei
kia maudyti tik kokiame desti- 
liuotame vandeny. Toks vanduo, 
nors ir vaistinėse pardavinėja
mas yra tikras niekis. Va, kokio
je Arizonoje už purvo vonias pi-

“Naujienos” nuolat maudo ir 
maudo frontininkus, tiesiog skan 
dina ir pačios nesuprasdamos, 
kaip jie vis iškyla ir vis viršum

JAV prezidentas vyko į Maskvą 
blynų kepti, nors žinojo, kad ten 
neras tinkamos temperatūros.

G. Galva

KOVOJANČIOS TŪRĖTŲ 
SUSIRŪPINTI

Ir tos tiesos atsiminimuos. 
Tegu nė vienas neieškos, 
Tiktai atskirti noras ima 
šiaip taip merginą nuo ožkos.

nigus moka, tos vonios yra svei
katos šaltinis, todėl artimą ir rei
kia maudyt purvo voniose, arizo- 
niiškai, nes taip daugiau atsiėka- 
ma artimo gerovei. O jei purvo 
vonių savininkas nežinomas, tai 
jam tikra garbė. Kiekvienas vagis, 
kuris moka pasislėpti yra švarut 
švarutėlis, kad net miela.

Maudo vienas kita ir bendruo
menių apylinkės. Viena kalta ki
ta nekalta, o garbės teismas visus 
išmaudė, kas kaip nori, .taip tas 
prausyklą savo reikalui gali pri
sitaikyti. Žodžiu, abi pusės džiau
giasi laimėjusios, bet šiom mau
dynėm labiausiai džiaugiasi bro
lis burliokas. Ką darysi, artimo 
meilės vardan ir jį reikia pra
linksminti.

Čiurlionio galerija vis maudo
si ir maudosi, prausia vieni prau
sia kiti, net dvi auklės mazgoja, 
kad net miela, vis pasivaržyda- 
mos, kurios geresnės auklėtojos-

PRIEŽASTIS RANKAS 
PLAUTI

“Čia vienuoliai nusiprausda- 
vo rankas prieš valgant ir paval
gius. Kaip žinome, anuomet jie 
galėjo mandagiai valgyti ir be 
šakučių. Todėl ir rankas reikėjo 
nusiplauti.”

Vikt. Rimšelis

“Lietuvių .Dienose” kom- Gied 
rė Gudauskienė pasisakė kad lie
tuvių moterų kompozitorių esą la 
bai maža. Esą:

“Lietuvoje net ir šuo metu san 
tykis yra labai neproporcingas. 
Gal dvi iš 39-nių. Amerikoje bent 
kiek geriau: keturios iš 26.”

Ar negalėtų moterys, kovoję 
už moters teises, pasirūpinti, kad 
ši proporcija būtų .pagerinta.

MOTERŲ LAISVES SOVIETIJOJ

“Kitaip sakant, norim ar ne
norim, istorinis tapsmas pasigrie
bęs mus už .plaukų velka su savi
mi per komunistinę skaistyklą į 
marksistinį rojų.”

Ant. Paškus

kitų. Frontininkai taip išprausti, 
kad kur kas tik bebalsuotų, jie 
visada gauna daugiausia balsų. 
Atrodo, kad kitų partijų Ameri
koj ir nebėra. O tai todėl, kad 
frontininkai gerai išmaudyti ir 
juos visi pamato. Na, žinoma, ne 
tik lietuviškame .pasauly vyksta 
prausimasis. Reikia atkreipti dė
mesį ir į platesnius vandenis. 
Watergatas maudo prez. Nixoną. 
Ir šitam maudymui tiesiog ir var
das atitinka Vandens Vartai. Bet, 
kad ir kaip prausiamas preziden
tas vistiek išsilaiko, nors jį dabar 
pradėjo maudyti lenkai, kad ger
biamas prezidentas pagerbė 150 
žmonių, kuriuos nužudė vokie
čiai, bet nieko neužsiminė apie 
10,000 karininkų, kuriuos nužudė 
rusai. Matyt, tie vandens vartų 
maudymai bus kiek atsiliepę į 
prezidento sprendimus. Žinoma, 
skaitant amerikiečių spaudą bu
vo rasta .pageidavimų, kad daug 
davusi spauda žinių apie šen. Ted. 
Kennedy žmoną, duotų kiek ži
nių, kaip senatorius patiltėje pa- 
maudė savo sekretorę.

Net ir mokyklos šiek tiek pasi- 
prausia. Va, Chicagos K. Done
laičio mokyklos vedėjas Sirka 
šiek tiek V. Ramojo rankomis 
kiek paprausė Švietimo Tarybą, 
o ši prausia patį vedėją, gi Ramo
jus jau juos abu- Yra ir daugiau 
įvairių .maudymo atveju, visų ne
suminėsime, bet viena aišku, kad 
maudymosi yra vasaros meto 
reikšmingiausias reikalas, o bū
damas toks, .persimeta ir į kitus 
metų laikus. Žodžiu, praustis rei
kia visada, bet svarbiausia, tai rei
kia prausti kitą, tai ir visa mūsų 
veikla gražiai skambės, kaip čia 
įsikūrusio, taip sakant, vargšo 
tremtinio, kokio nors subuvimo 
metu perpildytas baseinas.

P.K.

PATARIMAI SOLISTAMS

“Kol dar mokaisi dainavimo, 
tai per daug nerėkauk ant kiek
vieno kampo, o ypač karčiamoj, 
kai įsigeri”.

■ ■ • -t '“l't

— Labai tave užjaučiu, — tarė 
katė patekusiai į spąstus pelei.

- SOVIETINE DIALEKTIKA
Kai prez. Nixonas su sekreto

rium Kissingeriu lankėsi Maskvo
je, vieno priėmimo metu Kissing- 
geris pastebėjo, kad Brežnevas 
kažką įrodinėja prezidentui. Va
kare prezidentą klausia Kissinge
ris:

— Kas ten buvo, apie ką kal
bėjotės?

— O apie sovietinę dialektiką, 
— atsakė prezidentas, — tos dia
lektikos aš nesuprantu.

—Betgi tai visai paprastas da
lykas — pradėjo Kissingeris- — 
Prašau tik įsidėmėti, o aš paaiš
kinsiu vienu pavyzdžiu. Štai pas 
mane ateina du hipiai. Vienas vi
sai švarus, o antras visas murzi
nas. Aš jiems abiems .pasiūlau 
išsimaudyti. Katras iš jų dviejų 
maudysis?

— Žinoma, tas nešvarusis — 
atsakė prezidentas.

— Netiesa, maudysis švarusis, 
nes jis yra pratęs maudytis, o tas 
nešvarusis maudymosi visiškai 
nevertina. Taigi, kuris iš jų mau
dysis?

— Na, tai, turbut, tas švarusis?
— Vėl netiesa, pone preziden

te, maudysis nešvarusis. Nes išsi
maudyti jam reikalinga.

— Dėl Dievo, tai vis dėlto ne
švarusis.

— O, ne, maudysis abu, nes 
švarusis yra papratęs maudytis, 
dėlto ir maudosi, o nešvarusis 
maudosi dėl to, kad jam maudy-

tis reikalinga. Na, tai katras mau 
dosi?
• — Išeina, kad abudu.

— Ne, ne, ponas prezidente, 
nei vienas iš jų nesimaudo, nes 
nešvarusis maudytis nepratęs, o 
švariajam to nereikalinga.

— Bet, ką reiškia tokios ne
sąmonės, tarė prezidentas, — 
kiekvieną kartą tamsta darai ki
tokią išvadą ir visada takią, ko
kia tamstai tuo tarpu reikalinga.

— Taigi, ponas prezidente, ir 
yra sovietiška dialektika, — at
sakė Kissingeris.

Geras pensininko gyvenimas
K. Toliūnas “Naujienose iš 

Hot Springs, Ark. rašo: Čia kiek 
tik nori gero oro. Ketvirta — ra
mybė... Penkta — aukšta mote
rų moralė. Čia nesipainioja po 
kojomis įvairios linksmos merge
lės. New Yorke negalėjai žmo
gus iš darbo ramiai pareiti. O 
čia dar niekur nepasipainiojo — 
ir nebaigęs sakinio, pradėjo tai
syti krentančią dantų plokštelę.”

Torontiškis “Star” kolumnistas 
Gary Lautens, neseniai svečiavo
si Sovietų S-goj, be kitų reporta
žų .parašė ir apie moterų laisvę.

Esą, prabuvęs Sovietijoj dvi 
savaites ir tenai vis dar tebeieš- 
kąs — ko? Dirbančio vyro, nes 
visur — tedirbančios tik moterys.

Jis lankęsis “Motinos Rusijos” 
didžiausioj arbatos medelių .plan
tacijoj. Ir kas ten darbą dirbę? — 
Tik moterys! Nė vieno — vienin- 
tėlio vyro!

Moterų — pilnos medelių ei
lės. Jos apravėjančios juos, nu- 
renkančios padžiūvusius lapelius, 
tinkamus iš jų — dedančios į krep 
sius, sveriančios ir Lt.

Pagaliau, atsiradęs vienas ir 
vyras. Jis buvęs vairuotojas vieno 
sunkvežimio, kuriuo dalis moterų 
reikėję pervežti kiton plantacijon.

Matęs moterų darbo grupes, 
pergrindžiančias plento suge
dusias vietas. Vienos jų — stum
džiusios specialiais grėbliais karš
tą asfaltą, o kitos —tampiusios 
sunkų volą, kad prispaustų ir iš
lygintų paskleistą asfalto garuo
jančią masę. Matęs moteris dir
bančias daržuose, šluojančias gat 
ves, pardavinėjančias gatvių tur
guose daržoves ir Lt.

Apsilankius sanatorijoj — taip 
.pat tik moterys- Daktarai — mo
terys, virėjos — taip pat. Sanita
rės? Nebėra ko ir kalbėti, tik mo
terys! Moterys, moterys ir mote
rys.

— Bet kur g! Sovjetijos vyrai?
— klausia savęs Lautens ir čia 
pat atsako.

— Kas žino? Gal kur nors Sibi
re, ar kur tolimose Azijos srityse
— uostuose, gal kur nors dulkė
tose kasyklose, ar dūmais perpil
dytuose fabrikuose.

Tiesa, paskirų vyrų — ir mies
tų gatvėse tekę matyti, tik nedaug. 
Jie vairavę automobilius, dau-

giausia — taksi, bet vairavę — 
gana blogai, jie žaidę net futbo
lą — neblogai, jų matėsi dėvin
čius policijos uniformą, abejin
gai stebinčius gatvės judėjimą.

Paruošė pr. alš.

Taip vokiečiai įsivaizduoja ameri
kietę, norinčią lygią teisių su vy
rais.

“Žinoma, kai kurios galerijos 
yra irgi panašios į labirintus, tik 
su tuo skirtumu, kad jose yra 
■bent parodytas išėjimas.”

Dr. F. Jucevičius

SPYGLININKfi RAŠO

— Dėdė Anupras iš Los An
geles atsiuntė ilgesnį reportažą 
apie savo keliones po pasaulį, ku
riame be kitko sako:

Plaukia Venecijoj gondola, 
Gitaros man akomponavo. 
Bandžiau raminti širdį savo, 
Kai vieniša ji aimanavo.

REKORDAS

— Kanse Makas davė vienam 
negrui tokį puikų smakro smūgį, 
kad tas negras iš išgąsčio visas pa
balo.

— Aš tai mačiau kitokią kovą, 
— sako antrasis. Per vienas rung
tynes vienas (boksininkas davė ki
tam tokį smūgį, kad tas perlėkė 
per visą salę ir išlėkė pro langą! 
Norėdamas vėl į rungtynes įeiti, 
turėjo nusipirkti bilietą!

Man geišos šoko efektingai, 
Ir merkė akį paslapčia.
Aš vaidinau bajorą seną, 
Kuriam visvien kas kur nakčia.
Paiyžius gulė man po kojų, 
Vistiek naktis arba diena
Versalyje nubaliavojau,
Su princese sena.
Bagdade verčiausi iš kojų,
Bangkoke apsigavau, 
Norvegijos Fiordus apspiovęs, 
Į Palestiną išvykau.
■Libane karštis mane pagavo,
Į Lisboną nudardėjau 
Ir apverkiau likimą savo,
Kad pinigų nebeturėjau.

Kova piano su būgnu
Kartą Džakonas Mejerberis re

petavo savo operą “Hugenotai”. 
Vienoje vietoje muzikantas turė
jo tyliai suduoti j būgną. Jis tai 
ir padarė. Bet kompozitorius sus
tabdė orkestrą ir paprašė dar di
desnio piano. Muzikantas būgną 
užgavo kaip galima tyliau, bet ir 
šį kartą D. Mejerberis liko nepa
tenkintas. Pradėjo iš naujo. Tada 
muzikantas sušnibždėjo kaimy
nui:

— Dabar aš visai nesuduosiu, 
pažiūrėsime, ką jis pasakys.

Kompozitorius pagyrė būgni
ninką:

— (Bravo, dabar beveik tai, ko 
man reikėjo. Pamėginkite dar 
trupučiuką tyliau.

i*

TEATRAS

— Turiu bilietus į teatrą, 
taria vyras žmonai-

— Gerai, tuojau pradedu reng 
tis, — atsako žmona.

— Labai gerai, labai laiku, 
nes bilietai rytojaus vakarui, — 
atsakė vyras.

Artėja pasaulio galas

KAS YRA ELEKTRA

Tėvas aiškina sūnui apie elek
trą ir rodo dvi vielas, išvestas iš 
tinklo į Jų namus:

— Elektra labai paprastas da
lykas. Viena viela >pas mus plau
kia srovė, kita viela iš namų le
kia pinigai.

SUKAKTIS

— Brangusis, šiandien mūsų 
vestuvių dešimt metų sukaktis, 
vykime į restoraną suvalgyti lobs- 
terių, — sako žmona.

— Bet argi tas lobsteris kaltas 
už tai, kas įvyko prieš dešimt me
tų, — atsakė vyras. TOLIM A GIMINĖ

Taip amerikiečiai vaizduoja sovietinį ūki, kur norint padidinti priemilžį, 
| karvės ir ožkos šeriamos Lenino raštais.

Jaunimo liemenys ir plaukai
^Laikas iš vaikų išaugino mo

teris ir vyrus, bet vėliau ir jiems, 
net nejaučiant, praplatėja lieme
nys, kažkas nelauktai atsitinka su 
plaukais.”

— Ar Barbora tau giminė?
— Giminė, (bet labai tolima, 

nes iš mūsų dvylikos vaikų ji yra 
seniausia, o aš jauniausia.

Vyt. Volertas

Rašyti eiles ir vytis kiškį yra 
Paskaliui vienodai niekingas da
lykas.

Dr. F. Jucevičius
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