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Rašytojui skirtieji vakarai.
Dr. Jonas Grinius apie 
Balį Sruogą draugų 
atsiminimuose.
Bernardo Brazdžionio eilėraščiai. 
Pranas Visvydas žvelgia 
į Eduardo Cinzo romanų.
Inos Nenortienės parodų 
Chicagoje pasitinkant 
Gediminas Galva prisimena 
Kazį Inčiūrų.

Kertine paraštė
RAŠYTOJUI SKIRTIEJI VAKARAI
Gražios tradicijos dešimtmečio

Yra organizacijų, uoliai besi
rūpinančių politine ir visuome
nine veikla, kartais paklojančių 
stambų įnašą labdaros tikslui. 
Mūsų išeivija tokiomis organiza
cijomis visuomet didžiuojasi: jų 
narių pėdos lieka įspaustos žūt
būtiniame lietuvybės kelyje. Ir 
juo svarbesnis atliktas darbas, 
tuo gilesnis įspaudas, tuo ilgiau 
ateities knygos apie tai rašys.

Kai minėtos organzacijos, ša
lia savo visuomeninių bei politi
nių rūpesčių, neužmiršta ir kul
tūrinių barų, jų dvasinis lygis, 
poetiškai šnekant, pakyla dan- 
gopi — jų menėse dažnai ima 
lankytis angelai ir mūzos. Jie 
pasidaro dvasinių polėkių mece
natai

Kadaise Venecijos dožai ar 
Florencijos medičiai rėmė meną, 
ir mes apie juos gražius įverti
nimus skaitome knygose. Kadai
se Lietuvos Radvilos stojo taipgi 
kultūros pusėn, it mes juos dėl to 
didžiai gerbiame.

Išeivijoje iš tokių lietuvių li
teratūrai ypač palankių sambū
rių yra Los Angeles Lietuvių 
Fronto Bičiulių skyrius. Rei
kia pasakyti, neminint vardų ir 
pavardžių, kad beveik visi sam
būrio nariai yra aukštos kultū
ros žmonės. Ne tik valingi vi
suomenintai, bet ir jautrūs as
menys. Jų nuolatinis ryšys su 
lietuvių išeivių literatūra yra vir
tęs kasmetiniu tradiciniu litera
tūros vakaru, rengiamu gruo
džio mėn. pradžioje Los Angeles 
mieste. Vakarai unikalūs tuo, 
kad į juos kviečiami žymūs mū
sų poez:jos bei prozos kūrėjai iš 
tolimų vietovių, apmokant Jiems 
kelionės išlaidas. Tokiu būdu 
per septynerius metus visuomenė 
galėjo susipažinti su Jonu Aisčiu, 
Antanu Vaičiulaičiu, Kaziu Bra- 
dūnu, Antanu Gustaičiu, Dan
guole Sadūnaite, Aloyzu Baronu, 
Birute Pūkelevičiūte, Julija Šva- 
baite... Dalyvavo ir vietinės lite
ratūros jėgos: Jurgis Gliaudą, A- 
lė Rūta, Elena Tumienė ir kiti. 
Rašytojų ir poetų skaitymams 
talkino muzikos menininkai, de- 
klamuotojai, jaunimas, scano-

išvakarėse

vaizdžių dailininkai.
Štai š.m. gruodžio 6 d. 7 vai. 

Šv. Kazimiero parapijos salėje 
įvyks Los Angeles LFB I O-tas 
jubiliejinis literatūros vakaras. 
Reikia širdingai sveikinti šią ne
eilinę šventę ir palinkėti rengė
jams ir toliau sėkmingai tęsti 
kilnią žodinės kultūros globoji
mo veiklą.

Jubiliejinė programa yra tikrai 
įspūdinga. Pagrindiniu vakaro 
svečiu bus poetas Bernardas Braz
džionis, dabar gyvenąs jau ne 
Los Anegeles mieste, bet erdvio
je, kalvotoje, dideliais apvaliais 
puntukais nusėtoje Vištoje, ne
toli San Diego miesto. Ten jis 
jau suspėjo, nežiūrint persikėli
mo įtampos, parašyti apsčiai 
gražių eilėraščių, žaižaruojančių, 
originaliu vaizdingumu ir mo
dernia poetika. Savo kūrybiniu 
gajumu Brazdžionis nenusileidžia 
amerikiečiui Robertui Frostui. 
Dabar jis pradėjo naują etapą. 
Poetas vakare ne vien skaitys sa
vo eilėraščius, bet papasakos ir 
jų genezės kai kurias negirdėtas 
paslaptis. Kas mėgsta literatūrą 
ir pažįsta B. Brazdžionio puikią 
iškalbą, tuo iš anksto džiaugiasi. 
Tokie atsivėrimai mūsuose yra 
palyginti reti.

Programoje dalyvaus taipgi 
solistė Birutė Dapšienė, pianistė 
Raimonda Apeikytė, dekla- 
muotojos Dalila Mackialienė, 
Valerija Irlikienė, Viltis Jatulienė, 
Inga Tumienė ir Raiša Urbanie
nė. Jaunimas inscenizuos Braz
džionio kūrinį. Vyks visų B. 
Brazdžionio knygų paroda. Čia 
pat bus galima įsigyti jo knygų 
ir gauti taip malonų autografą.

Gražu, kad dešimtajam vaka
rui vyriausias vaidmuo atitenka 
šiam mūsų poezijos veteranui, 
kurio kūrybos viršūnės (o tokių 
daug) tebeplevėsuoja lietuvių 
kalbos skambumo vėliavos. Bu
simieji amžiai įvertins jo eilių 
eufonijos grožį. Be abejo, šį kar
tą Bernardo Brazdžionio klausy
sis sklidina parapijos salė. Ir
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Balys Sruoga draugų atsiminimuose
DR. JONAS GRINIUS

BALYS SRUOGA MUSŲ ATSI
MINIMUOSE. Spaudai paruošė 
Vanda Sruogienė. Dailininkas Al
girdas Kurauskas, Rinko ir apaudė 
M. Morkūno spaustuvė. Išleista 
Chicagoje 1974 m. Leidinys ilius
truotas, kietais viršeliais, 588 psl., 
kaina $10.00, gaunamas ir “Drau

ge”.

Viena gražiausių ir įdomiau
sių literatūrinių knygų tarp per
nai ir šiemet pasirodžiusių lietu
vių leidinių tremtyje tikriausiai 
yra “Balys Sruoga mūsų atsimi-, 
nimuose”. Vien tai, kad šioje 
knygoje prakalba arti šimto lie
tuvių šviesuolių, tarp kurių ne
mažas skaičius raštingų vyrų ir 
moterų, jau avansu byloja apie 
šio leidinio patrauklumą. Ir 
svarbiausia — jie kalba ne apie 
kokį nors eilinį pilietį, bet apie 
vieną žymiausių nepriklausomos 
Lietuvos rašytojų, apie vieną 
garsiausių lietuvių kultūros asme
nybių, dėl kurios veiksmų bei žo
džių buvo susidariusių įvairių ir 
net prieštaringų nuomonių, bet 
prieš kurią visi lietuviai, neišski
riant nė komunistų, pagarbiai 
lenkia savo galvas dėl B. Sruo
gos iškentėtų paniekinimų ir 
moralinių bei fizinių kančių, pa
tirtų vokiečių nacių koncentraci
jos stovykloje Stutthofe drauge su 
keliom dešimtim kitų šviesuolių, 
įkaitų už lietuvių tautą.

Suprantama, kad, rašant apie 
šitokią žymią bei šakotą asme
nybę, koks buvo B. Sruoga, rei
kėjo daugiau ar mažiau paliesti 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo į- 
vairius klausimus, kurie yra ar 
bus svarbūs lietuvių kultūros is
torikams; tačiau lietuviui neis- 
torikui šiandien labiausiai įdo
mus pats rašytojo asmuo. Tad 
pirmiausia kaip atrodo jo por
tretas, kuris iškyla bei išdienoja 
iš Balio Sruogos draugų bei pa
žįstamųjų atsiminimų, piešian
čių knygoje spalvingojo drama
turgo gyvenimą nuo moksleivio 
gimnazijos suole iki mirties sta- 
linistų pavergtoje Lietuvoje.

Nuotrauka Alekso Urbos

Balio Sruogos paveikslas
Siaurės Lietuvoje turtingų ūki

ninkų gausioje šeimoje gimęs 
1896 metais Balys’Sruoga išaugo 
dideliu vyru. Dėl šitokio jo ūgio 
ne vienas atsiminimų autorius 
jį vadina milžinu, kuris į mažes
nius asmenis žiūrėjo iš aukšto 
ne vien fiziškai. Tai buvo matyti, 
Baliui dar tebelankant Panevė
žyje realinę gimnaziją. Ten jis 
jau pasireiškė kaip labai gabus 
mokinys, kuriam lengvai sekėsi 
matematika ir rusų literatūros 
rašomieji darbai. Tie gabumai 
greit nebetilpo mokyklos sienose, 
nes 14—15 metų Balys jau spaus
dino savo eilėraščius ir net lite
ratūrinės kritikos straipsnių lie
tuvių laikraščiuose. Prie įgimtų 
jo gabumų nemažai prisidėjo jo 
didelis darbštumas, kurį jo žmo
na vadina nepaprastu. Todėl su
prantama, kodėl B. Sruoga per 
visą gyvenimą, . neišskiriant net 
nacių kaceto, buvo kūrybingas 
ir produktyvus įvairiopai, ypač 
teatro, dramos, lyrikos, literatū
ros mokslo bei kritikos ir publi
cistikos srityse.

Tačiau tie įvairūs gabumai 
nejučiom Sruogoje išugdė pra
našumo polinkį, kuris, susijun
gęs su impulsyviu temperamen
tu, padarė mūsų rašytoją dide
liu individualistu. Todėl jis sun
kiai tegalėdavo rasti atvirą sąly
ti su menkesnių talentų asme
nimis ir su plačiąja lietuvių vi
suomene, kuriai jis norėjo tar
nauti pirmiausia savo kūryba, ir 
kitus, ypač savo studentus, ragi
no į kultūrinę tarnybą Lietuvai. 
Didelis intelektas ir didelis emo
cingumas tartum plėšė Sruogą 
individualistą pusiau. Todėl jis 
vieną kartą buvo vienišas, užsi
daręs, paniuręs, arba skausmo 
sugeltas tiek, kad verkė kaip kū
dikis, arba blaškėsi, šaukdamas 
beveik iki isterijos. Kitą kartą 
jis buvo išdidus, kovingas, ku
pinas sarkazmo ir ironijos, pasi
ruošęs tikrus arba tik įsivaizduo
tus savo priešus “sumalti” be jo
kio pasigailėjimo spaudoje (pri-

Rudenio ūkanos...

sidengęs slapyvardžiu), o kartais, 
padilgintas alkoholio, puldavo 
fiziškai ir suniekindavo menkes
nių kvalifikacijų savo oponen
tus, tokius kaip L. Gira ir J. Kar
delis, jei šie ką nors negero bu
vo “padarę”, B. Sruogos myli
miausiam kūdikiui — Lietuvos 
teatrui, arba kalbėję ir rašę apie 
jį bė didelės kompetencijos, kaip 
kokie juodi buožės. Negi jie gali 
prilygti B. Sruogai, kuris teatru 
aistringai domėjosi nuo studen
tavimo laikų pradžios ir pirmuo
sius savo mokslinius veikalus u- 
niversitete parašė apie teatrą..

Ir kaip universiteto profesorius 
B. Sruoga buvo dvilypis. Audi
torijoje jis beveik užsimerkęs mo
notoniškai skaitydavo savo gerai 
paruoštų paskaitų tekstą, nesis
tengdamas studentų sudominti, 
neieškodamas kontaktų su audi
torija, nes didesnis būrys į jį žiū
rinčių akių profesorių jaudinda
vo. Kitoks jis pasirodydavo savo 
puoselėjamame teatro seminare. 

Nuotr. Vytauto Maželio

Čia jis būdavo be formalumo, 
gyvas, sąmojingas, atviras, be
veik draugiškas, nors ir ne su 
visais, nes ir čia buvo dvejopas. 
Jis — draugiškas, juokaujantis, 
skatinantis su tais studentais, ku
rie, persiėmę Sruogos mintimis, 
yra pasiruošę jas įgyvendinti, 
neišmanėlius “sumalti”; bet jis 
griežtas tiems, kurie “išminties” 
daugiau parodydavo savo liežu
viu negu galva, arba kurie pa
girdavo profesoriaus ‘‘priešus”.

Šalia teatro mūsų žymusis dra
maturgas dar turėjo dvi my
limąsias. Tai buvo jo tėvynė Lie
tuva ir jo paties šeima. Mylėjd 
B. Sruoga Lietuvą, jos praeities 
kultūrą, sielojosi jos dabartimi, 
dirbo jos ateičiai, tvirtai tikėda
mas, kad Lietuva vis tiek atgaus 
savo laisvę, laikinai pagrobtą ki
tų. Jis skatino jaunimą dirbti 
Lietuvos kultūrai, kiek galėda
mas globojo savo tautiečius hit
lerininkų kalėjime, ten jausda
masis įkaitu už Lietuvių tautą. 
Tačiau gal labiausiai B. Sruoga 
mylėjo savo šeimą. Jo žmona ir 
duktė liudija, kad savo šeimos 
židiny rašytojas pasirodydavo 
visai kitoks negu santykiuose su 
visuomene. Kiek ten jis pasi
reikšdavo agresyviai ir audrin
gai, tiek savo namuose jis būda
vo ramus, Švelnus, labai rūpes
tingas. Savo žmonai jis buvo iš
tikimas vyras, o dukrai — daž
nai lepinantis tėvas, kuris iš jos 
tikėjosi išugdyti savo teatrinio 
darbo įpėdinę ir tęsėją. Atsidū
ręs Stalino pavergtoje Lietuvoje 
be savo šeimos užuovėjos B. 
Sruoga tiesiog nyko.

Neišaiškinti klausimai
Pamėginus suglaustais žodžiais 

čia nupiešti daugiau psichinį 
Sruogos paveikslą pagal atsimi
nimų liudijimus, kyla klausimas, 
ar draugai ir pažįstami atskleidė 
rašytojo gyvenime visus svarbes
nius faktus ir juos paaiškino- 
Deja, ne. Sakysim, jų nė vienas 
nemėgino aiškinti, kodėl B. 

Sruoga tiek mažai teturėjo drau
gų savo gyvenime. V. Krėvė, A. 
Oleka-Žilinskas, A. Rimka, V. 
Biržiška, V. Mykolaitis-Putinas, 
V. Karsavinas — štai ir visi jo 
draugai, beveik amžininkai, su 
kuriais žymiojo dramaturgo 
draugystė nebuvo susidrumstusL 

Tarp rašytojo draugų V. Sruo
gienė dar mini V. Šilkarskį, ku
riam Sruoga 1925-29 metais pa
dėdavo redaguoti įvairius mora
lizuojančius pamfletus. Skaitant 
šitai, būtų buvę ne tik man įdo
mu išgirsti, ar B. Sruoga padėjo 
prof. V. Šilkarskiui parašyti 
prieš dr. Joną Šliūpą nukreiptą 
didoką, piktą pamfletą, kuriame 
mūsų kovingojo aušrininko ais
tringas ateizmas buvo kvalifi
kuotas lotyniškais terminais, ku
rie lietuviškai reiškė: ‘‘šliūpiško 
pasiutimo bacila”. Be jokios abe
jonės tai buvo nusipelniusio seno 
aušrininko grubus įžeidimas. 
Todėl ir būtų įdomu išgirsti, ar 
B. Sruoga prisidėjo prie tos prof. 
Šilkarskio pamfletinės brošiūros, 
kuri buvo spausdinama ‘‘Lietu
vos Aido” dienrašty. O gal kaip 
tik nuo tada prasidėjo B. Sruo
gos atšalimas V. Šilkarskio pam
fletų atžvilgiu?

O atšalimų nuo bendradarbių 
Sruogos gyvenime buvo ne šis 
vienas. Sakysim, jis artimai bu
vo dirbęs su Vyt. Bičiūnu, Ant 
Sutkum, Faustu Kirša, kai buvo 
steigiamas satyrinis “Vilkolakio” 
teatras 1919 metais; tačiau kai 
B. Sruoga 1924 m. grįžo iš 
Muencheno vainikuotas daktaro 
laipsniu, santykiai su anais bu
vusiais bendradarbiais nutrūko. 
Atsiminimų apie B. Sruogą vie
nas antras autorius teigia, kad 
profesorius Sruoga rūpinosi kū
rybiniu jaunimu ir jį globoja 
Tačiau tėra paminėtas tik vienas 
H. Radausko atvejis, kai profe
sorius rekomendavęs šį studentą 
— poetą apmokamai tarnybai. 
Kažin kodėl nė vienas atsimini
mų autorius neprisimena Jono 
Aleksandriškio - Aisčio, Bernar
do Braždžionio, Kazio Inčiūros, 
Antano Miškinio, Petro Juodelio, 
Salomėjos Nėries. Juk šie gabūs 
jaunuoliai, poetai ir literatai ta
da (1925—,1932 m) buvo nariai 
to paties Humanitarinio fakul
teto (išskyrus S. Nėrį) kaip ir B. 
Sruoga, o kai kurie jo studentai. 
Kokie buvo profesoriaus santy
kiai su šiais talentingais jaunuo
liais? Ar jie nebuvo tokie šilti 
kaip su vėlesniais teatralais An
tanu Gustaičiu ir Jurgiu Blekai- 
čiu, o gal jie buvo ignoruojami? 
Pagaliau gal jų ir profesoriaus 
Sruogos šaltus santykius turi 
liudyti faktas, kad atsiminimų 
knygoje nėra nei J. Aisčio, nei 
B. Brazdžionio kaip bendra
darbių, nors jiedu knygos redak
torei ir leidėjai V. Sruogienei 
buvo pasiekiami (abu gyveno 
JAV). Tiesa, nėra ten nė H. Ra
dausko žodžio.

Gal svarbiausias klausimas, 
kurio knygos bendradarbiai nė
ra išaiškinę, bus B. Sruogos dra
minio debiuto nesėkmė su "Mil
žino paunksme” Vytauto Di
džiojo sukakties dramų konkur
se 1930 metais. Apie šį faktą pri
simena ne vienas mūsų drama
turgo gerbėjas, o kitas net pikti
nasi, kad B. Sruogai už “Milži
no paunksmę” tada nebuvo pa
skirta valstybinė premija. Tik 
viena V. Daugirdaitė-Sruogienė, 
kuri apskritai įdomiai rašo apie 
savo vyro kūrybines sąlygas ir
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aplinkybes, plačiai kalba apie 
ana dramaturgo debiutą. Norė
dama jį objektyviai nušviesti, ji 
plačiai cituoja Fausto Kiršos “Ai
duose” išspausdintus atsimini
mus, kur jis, kaip buvūs'o dra
mos konkurso jury komisijos pir
mininkas, pasakoja savo moty
vas, dėl kuriu jis buvęs prieš pre
miją B. Sruogai.

Šalia smulkesnių literatūrinių 
trūkumų F. Kirša prisiminė anų 
1936-31 m. nemalonius gandus 

bei aliuzijas. yiena, “Milžino 
paunksmėje” karaliaus Jogailos 
žmonos Sofijos linksmas gyveni- 
inas su riteriais, priminęs tuome
tinio Lietuvos prezideftto Sme
tonos žmoną Sofiją, apie kurios 
gyvenimą taip pat sklido nepa
lankūs gandai Kaune. Antra, 
Zbignevo Olesnickio neleistini 
santykiai su savo tarnaite buvu
si aliuzija į tuomet aktualią ka
nauninko K. Olšausko krimina
linę bylą. Dėl šitų dviejų pam- 
fletinių aliuzijų istorinėje dra
moje pagerbti Vytautui, kuris 
Sits scenoje nepasirodo, svar- 

aųsia F. Kirša ir pasisakęs 
prieš valstybinę premiją B. Sruo
gai, nors ją galėjo paskirti du 
kiti jury komisijos nariai (V. 
$rąziųlevi$us ir A. Oleka-Ži- 
lipskas); Bet šie teatralai taip 
pąt premijos neskyrę (tur būt, 
/rJiem tada, prieš 45 metus, dar 
neatrodė mada miegamųjų kam
barių paplavas pilstyti į dramos 
kūrinius, siūlomus tautinio did
vyrio valstybinei premijai). Taigi 
atrodo, kad anuometinėse aplin
kybėse “Milžino paurikmės” ne- 
vaifiikavimas buvo pagrįstas. 
Tačiau ponia V. Sruogienė tebe- 
galvoja 'kitaip. Ji tebemano, kad 
dnoS aliuzijos buvęs ‘‘Kiršos su
galvotas šmeižtas” (163 psl.), 
kuris suardė senus draugiškus 
šarrtykius tarp F. Kiršos ir B. 
Sruogos. Tačiau V. Sruogienė ne
paaiškina, kodėl jos vyro, pini- 
giŠkai labai suinteresuoto kan
didato premijai gauti teigimai, 
kad jis jokių aliuzijų nedaręs į 
prezidento šeimą, turėtų būt' 
patikimesni negu premija nesu- 
iriteresuoto F. Kiršos pažiūra, ar
ba kodėl nekaltinami Oleka-Ži- 
Hnskas su V. Braziulevičium, o 
visa atsakomybė sukraunama i 
viėnam F. Kiršai.

i, .....
V. Daugirdaitės-Sruogienės 

reikšmė

Bet atsiminimų apie B. Sruo
gą knyga įnešė vieną stambią 
pataisą, į kurią nekreipdavo dė- 
niesio ankstesni mūsų dramatur
go biografai, būtent, jo žmonos 
Vandos Daugirdaitės didelę 
reikšmę jo kūrybiniame gyveni
me. Tai šioje knygoje yra iškėlęs 
Jurgis Blekaitis, vienas artimiau
sių asmenų B. Sruogos šeimai. 
Jis abejoja, ar B. Sruoga būtų 
pajėgęs išaugti tokiu žymiu dra- 
irtatiniu rašytoju, jei šalia savęs 
nebūtų turėjęs “mylinčią, su
prantančią* jį nuo paties savęs 
saugojusią atsvarą — išmintin
gą ir jautrią draugę, kuri mokė
jo kurti jam aplinką gyvenimui, 
darbui, kūrybai. Dvare augusi 
panelė anaiptol nebuvo lepūnė
je (<..). Mažytė, Sruogai tesiekusi 
viršugalviu iki peties, Vanda 
Daugirdaitė-Sruogienė turėjo sa
vy Sukaupusi valią ir tvarkos pa
jautimą, kurių galėjo vyrui pa- 
skdinti (...) Moksliško metodiš
kumo moteris, istorikė ir peda
gogė, Sruogienė pilnai suprato 
jo kūrybos jėgą ir vertę ir talki
no jam tojė srityje, kurioje buvo 
kompetentinga. Kadangi savo 
kūrybai jis rinkdavosi Lietuvos 
praeities epochas, Sruogienė ne 
tik pati pagelbėdavo sutelkti rei
kalingą medžiagą, bet pasišauk
davo talkon ir kitus artimus spe
cialistus”, rašo J. Blekaitis (410 
pst).

Kaip valingoji Daugirdaitė - 
-Sruogienė švelniai paėmė į savo 
vadovaujančias rankas impulsy

vųjį Balį Sruogą, galima pastebė
ti jos pačios atsiminimuose. Ji ra
šo: “Mūsų bendro gyvenimo 
pradžioje, kai jis buvo itin cha
otiškas, man ilgai buvo sunku ji 
suprast’: nelengva ir taikytis prie 
jo staigių nuotaikos pasikeitimų, 
ypatingo jautrumo, palinkimo 
dėl menkniekio įsižeisti. Ilgai
niui paveikta jo dvas’nės šilu
mos bei gerumo, išmokau giliau 
įžvelgti ir nuraminti depresijos 
periodais (...) Jis paprastai ver
tindavo mano pastangas taikytis 
prie jo nuotaikų ir už mano pa
kantrumą atsilygindavo tuo pa
čiu (...) Aš turėjau būti be prie
kaišto. Pats vyriškoje draugijo
je mokėdavęs ir labai “sūriai” 
pakalbėti, bet manęs įsaknra’ 
įprašydavo niekad jokių stipres
nių žodžių nevartoti (...) Mūsų 
santykiuose nebuvo nieko pa
slėpta, nutylėta. Tiesa, nereikė
davo nė žodžių vienas kitam su
prasti” (133 psl.).

Kol jaunoji Sruogienė nebuvo 
išmokusi savo sunkaus meno, 
taikymosi prie B. Sruogos, su
drausminant jo impulsus, rašy
tojo horizonte nebuvo pasirodęs 
jo didysis uždavinys — istorinių 
dramų kūryba. Bet kai Sruogienė 
■baigė universitetą istorikės dip
lomu (1928 m.) ir paaugino sa
vo pirmgimę dukrelę, tada ji jau 
buvo pajėgi imtis sunkiojo užda
vinio — auklėti savo vyrą, jį 
kreipiant į istorinių dramų kūry
bą. Šituo atžvilgiu 1929-30 metai 
bene buvo lemiamieji, iš kurių 
turėjo išeiti "Milžino paunks- 
mės” debiutas.

Trūkumai
Konstatuojant ponios Sruogie

nės didelę reikšmę jos vyro kū
rybiniame gyvenime, negalima 
neapgailestauti, kad ji yra atsi-

Nuotrauka Daivos Karužaitčs
(Iš lietuvių fotografų parodos Jaunimo centre, Chicagoje)

Knygos aplankas dali. Alg. Kurausko

Itkiusi šioje atsiminimų knygo

je ' paskelbti bent kelis rašytojo 
laiškus, adresuotus savo suža
dėtinei (1921-24 m.) ir jaunai 
žmonai. Be abejo, kad juose yra 
nemažai intymių smulkmenų, 
visuomenei nereikalingų; bet 
juose tikriausiai yra jausmo ato
švaisčių, kuriose prasiskleidė jau
triojo rašytojo siela jo smulkiai, 
grakščiai, inteligentingai ir va
lingai, mylimai bajoraitei-fejai 
arba sužadėtinei. Užuot skelbusi 
gana didelį pluoštą ištraukų 
laiškų, Sruogos rašytų jai iš 
koncentracijos stovyklos Stutt- 
hofe, keletas jaunojo rašytojo 
laiškų būtų labiau įprasminę 
apytuštį 1921-38 metų laikotar
pį. Vietoje gana monotoniškų 
Sruogos laiškų ištraukų iš Stutt- 
hofo buvo pravarčiau pasirūpin
ti daugiau liudijimų tų asmenų, 
kurie drauge su rašytoju kentėjo 
tas pačias hitlerininkų kalėjimo 
kančias. Sakysim, kodėl knygoje 
nėra prisiminimų iš Stutthofo 
tokių šviesių asmenų kaip kun. 
St. Yla, dr. Ant. Kučas, dr. Ant. 
Starkus? Ar jie nebuvo kviesti 
prisidėti prie leidinio, ar jie pa
tys atsisakė?

Knygos redaktorė ir leidėja V. 
Sruogienė būtų neblogai pada
riusi, atsisakydama eilės tokių

paviršutiniškų straipsnelių, ku
rie neįnešė jokio naujo bruoželio 
į B. Sruogos paveikslą, o tik silp
nai pakartojo kitų bendradarbių 
konkretesnius ir vaizdingesnius 
liudijimus. Kažin kodėl šituo at
žvilgiu charakteringi beveik vi
sų profesorių atsiminimai apie 
Sruogą. Vienas jų, kuris mūsų 
rašytoją matė, būdamas vaikų 
daržely arba šiek tiek vyresnėje 
mokykloje, prirašė net 18 pusla
pių, tik, deja, jie beveik visi yra 
skirti atsiminimams apie save. 
Gana dalykiškai, arba įdomiai 
savo atsiminimus yra parašę ra
šytojai ir poetai. Poetiškai para
šytos ir P. Orintaitės ištraukos 
iš jos "Liepalotų medynų”, tik, 
deja, sunku atskirti, kiek jos cha
rakteristikose tikrų įspūdžių, ir 
kiek autorės svarstymų prikurta, 
nes, pavyzdžiui, rašytoja mano
si pajėgi kalbėti apie B. Sruogos 
nuotaiką nacių kalėjime, kuria
me ji Sruogos negalėjo sutikti.

Rimtai, dalykiškai rašo di
džiuma dalyvių, buvusių B. Sruo
gos teatriniame seminare. Nors 
jų straipsniuose yra neišvengia
mų pasikartojimų, tačiau jų atsi
minimai sudaro substancingą 
knygos dalį. Žinoma, savo atsi
minimuose prie Sruogos asmens 
arčiausiai prieina jo žmona ir jo 
duktė (Dalia Sruogaitė-Bylienė). 
Daugiausia žmogiškai šiltų 
smulkmenų iš kasdieninio gyve
nimo apie savo tėvą Balį prirašo 
jo duktė. Iš jos faktelių ir be 
motinos liudijimo matyti, kad 
mūsų žymusis dramaturgas savo 
Dalią labai mylėjo. Jo rūpestis 
dukra ypač iškyla laiškuose iš 
kaceto kalėjimo. Tačiau iš duk
ters it žmonos, kaip artimiausių, 
būtų pravartu šį tą išgirsti apie 
B. Sruogos atsivertimą arba su
grįžimą į savo mylimos motinos 
religinį tikėjimą. Kaip vienas 
antras laiškas iš Lietuvos pra
nešė, atsivertimas įvykęs Vilniu
je po Sruogos sugrįžimo iš nacių 
kalėjimo, artimai bebendraujant 
su to paties namo kolega V. My- 
kolaičiu-Putinu.

Antra vertus, pačios V. Sruo
gienės išspausdintame viename 
laiške iš Stockholmo (rašytame 
1947.VII. 10, taigi trys mėnesiai 
prieš rašytojo mirtį) yra reikš
minga religinės kančios užuo
mina, išreikšta šitokiais mas
kuojančiais žodžiais: “Po Vilnių 
ėjo legendos apie tai, kad jis, prie 
katedros atsiklaupęs, balsu rau
dojo” (481 psl.) Tai labai pana
šu į Sv. Kazimiero naktinius klū
pojimus prie tos pačios Vilniaus 
katedros, kuri bolševikų dar ne
buvo išniekinta, mūsų rašytojui 
tebesant gyvam. O B. Sruoga, 
kad ir puldamas bei pajuokda
mas dvasiškius savo raštuose, 
vis dėlto buvo sukūręs savo dra
mose gražių religinių giesmių. 
Tai liudijo, kad jo motinos įdieg
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ta religinė kultūra, kai iš jauno 
Balio buvo tikėtasi kunigo, ne
buvo jame visai sunykusi. Po to, 
■kai jis buvo patyręs naujosios be
dievybės ir pagonybės šiurpą 
Hitlerio ‘‘pragare” ir Stalino 
“rojuje”, žingsnis atgal į vaikys
tės tikėjimą, puoselėtą mylimos 
motinos, Sruogai nebegalėjo bū
ti svetimybė. Bet rašytojo religi
nio sugrįžimo tikslesnis aplinky
bių išaiškinimas šioje atsimini
mų knygoje būtų buvęs pravar
tus. Atrodo, kad jis nebūtų turė
jęs pažeisti V. Sruogienės įsitiki
nimus, nes ji žinoma kaip kietai 
ištikima liberalė.

Nors matytį, kad knygos re
daktorė ir jos Bendradarbiai no
rėjo nupiešti ogjektyvų B. Sruo
gos asmens paveikslą, tačiau 
daugumai jų rašytojas buvo ar
timesnis ar tolimesnis draugas 
ir be to vokiečių nacių nekaltas 
kalinys, kurio mirtį priartino ka
ceto smūgiai. Tai natūraliai ža
dino rašytojui solidaruino ir pa
lankumo jausmus, kurie pakrei
pė rašančiųjų plunksną ideali
zavimo kryptimi. Kad šitaip yra 
atsitikę, geriausiai paliudija J. 
Kardelio atvejis. Pati V. Sruogie
nė pastabose pažymi, kad šis 
“Lietuvos Žinių” redaktorius bu-: 
vo gavęs antausį iš B. Sruogos 
per vaišes Sovietų paiuntinybėje 
Kaune ir kad šį Sruogos uogavi
mą J. Kardelis buvo atleidęs. Pa
sirodo, kad jis tą viešą užgavi- 
mą tiek atleido, kad jo savo at
siminimuose visai nepažymėjo, 
arba tyčia užmiršo. Sis faktas 
duoda pagrindo manyti, kad it 
kiti draugai B. Sruogos atvaizdą

.......

Kertinė paraštė
(Atkelta ig 1 psl.) 

anksčiau poezijos mylėtojų vaka
rams nestigo.

Šios losangeliečių Bernardui 
Brazdžioniui skirtojo literatūros 
vakaro proga galima būtų dar 
priminti, kad tokia kultūringa

Kai kurios klaidos

Norėdama suteikti atsimini
mų autoriams solidesnį pagrindą, 

( redaktorė: savo knygos gale prieš 
rašytojo bibliografiją yra davusi 
biografinių žinių apie kiekvieną 
bendradarbį. Bėt kaip tik šitose 
biografinėse charakteristikose 
pasirodo redaktorės kai kurie ša
liškumai, simpatijos ir klaidos. 
Sakysim,- Broniui Railai ir Romu
aldui Spaliui tėra paskirta po 4 
eilutes charakteristikų, o V. Sot- 
nikovaitei - Radauskienei — 10 
eilučių, beveik tiek pat kaip V. 
Krėve:, kuriam skirta 11 eilučių. 
Bet šį B. Sruogos draugą no
rint aukščiau “pdkehi”, parašy
ta stamboka klaida, pažymint, 
kad V. Krėvė buvd ‘^Lietuvos mi
nistras pirminiMkas 1940-41 m.” 
(529 psl.), nors iš tikrųjų minė
tas rašytojas ministro pirminin
ko pavaduotoju vadinamojoje 
Li^ūdiės vyriausybėje teišbuvo; 
tik pusantro mėnesio 1940 m. va
sarą. Mažesnę klaidą knygos re
daktorė yra padariusi, rašyda
ma, kad V. Mykolaitis-Putinas 
“įsigijo phiil. dr. laipsnį” Muen- 
cheno universitete (531 psl.), 
nors iš tikrųjų šitokį mokslo 
laipsnį V. Mykolaičiui suteikė 
Šveicarijos Friburgo universite
tas. Nežinia, kuo poniai Sruogie
nei yra nusipelnęs Step. Vykin
tas, kurio dvi straipsnio ištrau
kėlės apie B. Sruogą nepasako 
nieko daugiau, ko nebūtų kitų 
bendradarbių atsiminimuose. 
Tačiau savo charakteristikose re
daktorė jį yra priskyrus! prie 
Lietuvių Bendruomenės-ir Demo
kratų partijos kūrėjų (534 psl.), 
Tai skamba beveik kaip juokas, 
nes minimas žurnalistas yra pa
garsėjęs kaip “voldemarininkas” 
arba Tautininkų partijos fašis- 
tuojančio sparno kovotojas.

Be abejo, pačios redaktorės da- 
rpmęs klaidas .mažiną 
pasitikėjimu 
;mąs ‘ mžfnyti/ kadf '^ėjJ to 'SUiiiėn- 
kėjo: svarbioji knygos dalis — at
siminimai, kurių daugelis yra pa
rašyti su palankumu ir meile B. 
Sruogai. Ne redaktorės biografi
nės charakteristikos apie auto
rius, o šių atsiminimai padaro 
knygą įdomią skaityti kiekvie
nam lietuviui ir svarbią istori
kams, kurie tyrinės Lietuvos kul
tūrą jos nepriklausomybės ir su
temų laikotarpiu. ‘‘Balys Sruoga 
mūsų atsiminimuose” yra pras
mingas šeimos paminklas žy
miam dramaturgui ir profesoriui, 
o visiems lietuviams vertinga 
dovana, gražia'i padovanota V. 
Daugirdaitės-Sruogienės iir Da
lios Sruogaitės-Bylienės, Tik la
bai gaila, kad gausios dokumenti
nės fotografijos, kurios nemažai 
pasako apie B. Sruogą, šios gra
žios knygos gale išėjo menkai at
spaustos, nors teksto spauda ir 
knygos apipavidalinimas - be 
priekaištų.

LĖKTUVAI IR VĖŽYS

JAV Mokslo akademijos tyri
mų taryba paskelbė, kad jų su
rinkti duomenys rodo, Jog pra
dėjus naudoti 100-tą anglų - 
prancūzų ir rusų supersoninių 
lėktuvų, susirgimai odos vėžiu pa
didėtą 1.4 proc. Tie lėktuvai su
mažins ozoną stratosferinia- 
me oro sluoksny ir nebebus taip 
sulaikomi vėžį sukelią ultravio
letiniai saulės spinduliai.

tradicija lengvai galėtų pasekti 
visos laisvojo pasaulio lietuvių 
kolonijos. Lig šiol tokių, kurios 
kasmet rengtų vieno kurio mūsų 
rašytojo vakarus buvo .galima 
sakyti, tik dvi: Rochėsteris ir Los 
Angeles. Tiesa, kelerius metus 
pagrečiui ateitininkų meno 
draugija “Šatrija’ ’Chicagoje irgi 
buvo pabandžiusi laba-' sėkmin
gus to paties Bernardo Brazdžio
nio, Jono Aisčio, Antano Vai
čiulaičio, Henriko Radausko li
teratūros vakarus. Ir labai gaila,

•iw. PR 8-3229

OR. ANNA BALIUNAS
2858 VVest 63rd Street 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

Valandos pagal susitarimą

OR. K. B. BALUKAS
AkuAerUa b moterų Ilgo. 
Ginekologių? Chirurgija

0449 So. Pulaski Road (Cravrferfl 
Medini Building) TeL LD 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimų 
Jei neatsiliepia, Skambinti 374-8012

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marųuette Medical Oteter 
ilM So, Kedrie Avė.

▼ai.: ptnhad., „antrad, 4r ketvirtad
■ _ B Iki rišo rid. vakaro.

■ BeAtad. nuo 1 iki 3 vai. 
Pagal susitarimų.

Ofiao telef. WA B-M70 
Berid. teL VVAlbrook 8-3048

■ ».,■ ■■------—
TW. ofiso HE 4-6840, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. pirm., ketv. 1 iki 8 popiet, 

antrad., penkt. 1-5, treč. Lr Aešt. UI 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinete pertmf

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest Slst Street 
1 TEL. GB 4-2400 

▼ai.: pagal susitarimą: pirmad. U 
MStV: 1-Mil«. antrad. ir penk
tad. 10—4, fiettad. 10—1 vai.

■■■ ■-................. r*1 ri1“—-*■............ ' ■    ■

Ofs tel. 785-4477 Rez. PR 8-696<
DR. E. DEOKYS

GYDYTOJA IB CHIRURGĄ 
Specialybė — Nervų ir 

‘ EmocinSs Ligos 
CRAVFORD MEDICAL BUILDING 

644# So. Polanki Road 
Valandos pagal susitarimą
.... .» ■ -sn ...».....  i* I ■-
Readd. M. m* GI 8-6873 ■>

OR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGOS> 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., VVA 3-2676 
Valandos pagal susitarimu Jei ne- 

atrillepta, skambinu: MI 2-OOO1.

TeL — BE 3-3893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Airių Ligos 

8907 West 108rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso telef. PR 8-2220

DR. JANINA JAK&EVI6IUS
J O K 8 A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 Weet 63rd Street

Ptrėta ii, antrad., ketvirtad., ir penkt 
nuo H lkl S vai. ir nuo S iki 8 
vai. vak, Mtad. nuo 1 iki 4 vai.

OfS. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS
48S-4441 — LO 1-4605 
jei nmtaUtavta M1-M70

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
Ofisai: 1002 No. VVestern Avenue 

1214 No. Western Avenue 
Valandoa pasai aoattartm*

VM telefonai 652-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 Šo. 48th Court, Cicero 

Vai. kasdien 10-11 ir 4-7. Trečlad 
tr Mtad tik auritaru*

Perskaitę "Draugą", duokite jj kitiems.

i

kad pastaraisiais metais Chicaga 
jau to neišgali, ką kasmet net 
po kelis kartus suorganizuoja 
maža, šviesioji Rochesterio lie
tuvių kolonija. Jeigu lengvai 
kviečiamės solistus, instrumen
talistus, įvairius paskaitininkus, 
kodėl neįprast pasikviesti taipgi 
rašytoją specialiai jo vieno va
karui? Juk grožinis raštas, groži
nė lietuviškojo žodžio kūryba 
yra viena integraliausių mūsų 
kultūros apraiškų. Ir asmeniška- 
jai mūsų dvasinei kultūrai tokie 
kontaktai su literatūra, su gy
vuoju jos kūrėju yra nuolat būti- 
n!, kaip ir visiems kultūringiems 
žmonėms ir kultūringoms visuo
menėms. Pr. V.

Tel ofiso b buto OLympic 2-4168

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1448 So. 50tb Avenue, Cicere 
Kasdien 1-8 vai lr 8-8 vai va* 

ISakyrue trečiadienius 
šeftadieniaia 12 ir 4 vai. popiet

Tel REliance 6-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
8925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad U 
penktad. nuo 12-4 vaL p p. 8*8 
vai. vak. ėečtad. 13-3 vai. p. P 
trečlad. uždaryta. į

~ DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IB VAIKŲ LIGOM 

SPEOLALISTfl 
MEDICAL BUILDING ’, 

7156 Soutb VVestern Avarinė''1 u
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. tyte 
tkl i vai. popiet ",

Offtoo telef. BE 7-12*1 
Beria, tetet. 288-201P.

Ofiso HE 4-1818. Rea. PB

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-Os b Campbell Avė., ktontriSi 
Vai.: pirmad., antrad., ketv. ir penkt 

Nuo 8 lkl 7 vai. p. p.
Tik susitarus

Te!. 778-6565

DR. VIDAS J. NEMICKAS
ŠIRDIES IR VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 Street
Valandos pagal suaitarimiĮ

Tel. -282-4422
DR. ROMAS PETKUS 

AKTU LIGOS — CHIRURGU*.
Ofisai

111 N. WABA8H 4V6L
1200 N. CENTRAI. AYfc.

Valandoa pagal susitartai*

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS .i 
(Kalba lietuvUkai) , c...,

2618 VV. 71st St — TeL 787-5148 
Tikrina akla Pritaiko akintas -ir 

“contact ienaeg” . .
Vai. pagal susitartai* Uždaryta ttoA

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street

Vai antrad. nuo 1-4 popiet 
tr ketv. nuo 5-7 vakare

Ofiso tel. 776-2880: rez. 148 5544

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS

Adresas: 4255 W. 68rd Street 
Ofiso telef. RE 5-44M)

Rezidencijos telef. GB 6-0417
Valandos: pirmad., antrad., ketvirtad * 
ir penktad. nuo 1 lki 8 vai popM.

DR. VTT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ® 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 W. seth M.

Tel. PRospect 8-MZfc - --
Ofiao vai: Pirm., antr., treč. Ir 

penkt nuo 3 lkl 4 vai tr nuo 8 Md 8 
v v. Mtad. 8-4 vaL popiet tr kM 
laiku pagal susitartais.
Ofiso tel HE 4-2123. NanlQ GI S-SIOS

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

VaL: pirm., antrad. ketv. Ir periktad.
t-s ir e-? — u anksto suauarat

TeL, Ofiso PB 6-6444

DR. F. C. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street 
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Tamsoje besijuokiantis žmogus
Eduardas Cinzas, RAUDONOJO 

ARKLIO VASARA. Romanas. Iš
leido Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas Chicagoje 1975 m. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Ti
ražas 1500 egz. Aplankas Petro Mi
kalajūno. Knyga kietais viršeliais. 
312 pal., kaina $6.00, gaunama ir 
“Drauge”.

★

Juo toliau, tuo sunkiau rašosi 
recenzijos. Anksčiau pakakdavo 
kelių perskaitymų su pabrauki
mais. Jei knyga patiko, —gyriau, 
jei ne, suprantama, peikiau. Tai 
paprasčiausia ir sveikiausia logika.

Dabar taip lengvai neišeina. 
Tiesiog bijau kalbėti apie kny
gas. Dažnai jos nei patinka, nei 
nepatinka. Mūsų proza — ir čia, 
ir Lietuvoje — įgudrėjo, daug 
joje nepasiekiamų psichologinių 
gelmių, slidžių poteksčių, ketur
gubų dimensijų.

Štai, kad ir Eduardo Cinzo 
(Čiužo) romanas “Raudonojo 
arklio vasara” apie Belgijos me
dikų gyvenimų. Pervariau du 
kartus, išmarginau puslapius a- 
notacijomis, pabraukimais, šauk
tukais, klaustukais. Cinzas psi
chologas! Intelektualas, Unkš
tą® i socialines problemasl Jo pa
grindinis herojus yra jaunas lie
tuvis, pagarsėjęs chirurgas Stanis 
(Stasys) Dogenis, savo lietuviš
kumų kai kada pabrėžius liau
dies priežodžiais. Knygoje yra 
daug ko pasibraukti: Stanis ir ki
ti veikėjai dažniausiai šneka ne 
kasdiene kalba. Net ir šoferis, 
žiūrėdamas j gražų pastatų, su
lipdo poetiškiausių sakini, kažką 
apie Dievo ašarų, nukritusių ant 
kalvos, sutviskusių saulėj... O ka
vinės patarnautoja Žanina socia
liniu iškalbingumu nė kiek ne
nusileidžia išmokslintam altru
istui Dogeniui, kai jie šne
kučiuojasi ant upės kranto.

Knygos pabaigoje tuščias vie
tas panaudojau kondensuotoms 
pastabėlėms, dažnai iškeptoms 
pirmojo įspūdžio liepsnoje. Pla
tesnes analizes suvariau į blok
notų ir j eilę visokio dydžio po 
ranka pakliuvusių lapiūkščių. 
Viską laikiau aplanke, kad neiš
simėtytų. Tuo pačiu metu skai
tydamas Czeslaw Milosz knygų 
"Prysvatne obowiųzki” (“Asme
ninės pareigos”), radau reikš
mingą sakinį, apibūdinantį ra
šytojų Witold Gombrowicz, ar
timą Cinzo romane seno daktaro 
Rokso patarimui, ištartam epi
lepsijos priepuolių žlugdomam 
Staniui. Milosz rašo: ‘*Gombro- 
wicz turėjo nepriklausomų pro
tą ir gana anksti priėjo išvados, 
jog žmogui su kupra neverta 
nuolat apsimesti nekuprotu. prie
šingai, teigdamas savo kupros 
buvimą, kuprius tuo pačiu laimi 
ir savo nekuprotu žmogiškumą”. 
Taip Gombrowicz pasielgė su 
savo dvarininkiška kilme, slėgu
sią jį tarsi kupra. Gi Roksas Do
geniui sako: “Epileptikai išlaiko 
psichinę pusiausvyrą tik todėl, 
kad ‘įsisavina’ nuolatinę įtampų, 
kaip vienokį ar kitokį fizinį luo
šumų; įglaudina jį į savo asme
nybę ir susigyvena su juo”. Tai 
gana paprasta formulė. Deja, 
Stanis apie jų rimtai pagalvoja 
tik knygos pabaigoje ir iki tol 
gerokai prisikamuoja.

Žodžiu, Dogenio psichinė liga, 
kurią jis užsikrovė, būdamas A- 
merikoje studijų tikslu, paragavęs 
savo laiku populiaraus chemika
lo LSD, mane suintrigavo. Argi 
iš tiesų tvirtas intelektualas ne
pajėgia atsikratyti narkotikų? 
Argi tie epilepsijos sukelti para
ri oiški priepuoliai yra tokie bai
sūs, kaip juos protarpiais pavaiz
duoja Cinzas savo romane? Pri
siminiau pokario darbą Lenkijo
je Szcecino uoste, kur teko pakrau

ki traukinius ir laivus. Mūsų bū
relyje dirbo švelnaus, linksmo 
būdo vaikinas Lešekas, varšu
vietis, sėdėjęs kacete. Jis irgi sir-

PR. VISVYDAS

go epilepsija ir net turėjo kelis 
priepuolius darbo metu. Kartą 
vos nenukrito nuo kraunamo 
sunkvežimio. Mes jį paguldyda- 
vome pavėnėje, laikydavome už 
rankų, šluostydavome apsiputo
jusias lūpas, ramindavome kaip 
išmanydami. Buvo gaila vaiki
no. Jis greitai atitekdavo. Pasil
sėjęs vėl grįždavo prie darbo, sa
kydamas: “Broliai, jūs vėl mane 
išgelibėjote; su jumis man gera ir 
saugu”. Mėgome tą jaunų, savo 
luošumui nepasiduodantį vyrų, 
kuris kartais mums taip jautriai 
padainuodavo: “O moja piękna 
Warszawo!”

Suprantama, Stanio liga ski
riasi nuo Lešeko savo įtampa ir 
grėsme. Be to, romane, kaip li
teratūrinė būsena, kaip pagrin
dinis grožinio veikalo motyvas, ji 
kaupia kur kas gilesnį tūrį. Rei
kia neužmiršti, Dogenis yra in
telektuali, sudėtinga, modernaus 
gyvenimo užaštrinta asmenybė. 
Todėl jo epileptiniai pergyveni
mai knygoje ir yra susieti su mis
tišku Raudonojo arklio simboliz
mu. Tas raguotas "arklys” per
sekioja vargšą Dogenį, tykoja 
medžių tankmėje arba kambario 
sienoje, smogia ragu į smilkinį. 
Priepudlių siaubas dar paantri
namas haliucinacijomis, spalvų 
efektais, nežmoniško pykčio pro
veržiais, daužymusi, staugimu, 
geismu nusižudyti. Dėl to hero
jus, kuris šiaip pasižymi ypatin-
gu socialumu ir myli savo chi
rurginį darbą, yra priverstas 
trauktis, įsikniaubti į liguistą

mas patiekalas. (Dostojevskio 
jautriausi herojai vis tie išsilaiko 
normalumo pakopoje). Vis dėlto 
Cinzo medikų žaidimas, su dar 
negirdėta gudrių chirurgų ir iš
mintingų psichiatrų terminolo
gija, pravardžiavimais, repliko
mis, su visa veiklos ir galvosenos 
sistema, be abejo, protaujančiam 
skaitytojui suteiks daug džiaugs
mo, nes tokia lektūra praplečia 
akiratį. Turiu prisipažinti, E. 
Cinzo raštų dėka, gyvendamas 
tolimoje Kalifornijoje, imu ne
blogai nusituokti Belgijos an
gliakasių, paprastų miestelio gy
ventojų (net prostitučių), gydy
tojų ir rafinuotų turtuolių buity
je.

Per kelias dienas apie Dogenį 
primąsčiau ir prirašiau keisčiau
sių pastabų: čia jį mylėdamas, 
čia gailėdamasis jo likimo, tai 
pykdamas dėl jo įžūlumo, tai pa
vydėdamas jam sėkmės liaunų 
gražuolių tarpe (Mona, Danielė, 
Venera... visos kitos pultų į glė
bį, jei tik Stanis mirkteltų). Pa
galiau vieną vakarą atmušiau 
mašinėle penkių puslapių recen
ziją ir pavadinau ją “Rūpestis 
kitais”. Mat, man didelį įspūdį 
padarė Rokso ir Dogenio altru
izmas Ardėnų gyventojų tarpe. 
Perrašinėdamas, pavadinimą 
pakeičiau į “Nuo epilepsijos prie 
'altruizmo bėgantis chirurgas”, 
Nepatiko. Griozdiškas. Dar sykį 
perrašinėdamas, uždėjau naują 
antraštę —“Kai rūpestis kitais 
pavirsta neapykanta kitiems”. 
Turėjau galvoje Dogenio (didžia 
dalimi ir Cinzo) nepažabotą ne
apykantą Belgijos turtuoliams. O 
tai irgi slegianti psichozė, griau
nanti herojo dvasinę pusiausvy-

vienatvę. Jis gyvena nuolatinėja rą nemažiąu už “Raudonojo ark-
įtampoje. Negali išduoti kitiems, 
juo labiau seniems tėvams, savo 
pamišimo paslapties. Turi išsi
sukinėti, meluoti, kartais bėgti 
nuo myliaumiausių žmonių. Tai 
tikrai tragiška būklė; ją labiau 
supras tie, kuriems gyvenimas į- 
spaudė vienokį ar kitokį pastovų 
luošumą.

Dogenio būsenos pavaizdavi
mas, aišku, nėra lengvai pasie
kiamas. Nematau panašių atve
jų mūsų literatūroje. Prisiminė 
Igno Šeiniaus “Kuprelis”. Bet ten 
tik impresionistinė lyrika. Čia 
Cinzas atskleidžia naują, neiš
tirtą žmogaus tereną. Reikia ste
bėtis, kaip tas puikus Belgijos 
buities piešėjas, neužmirštamų 
charakterių bei tipų apibūdinto- 
jas (ir šioje knygoje jie reljefiš
kai gyvi, įdomūs), ėmė brautis į 
painų maištaujančių neuronų 
pasaulį. Psichiškai negaluojan
čio žmogaus pergyvenimai bele-

iio” pasispardymus.
Turint minty, kad šio romano 

išleidimui rodė dėmesį ir 
Vilniaus leidykla (nabagėliai 
cenzoriai turėtų daug ką iš
braukti), gal ir pateisinama ši 
itin rėžianti antiburžuazinė aist
ra. Vis dėlto meniškumu, kaip 
ir kiekvienas persistengimas, ji 
nepasireiškia. Argi gali būti me
niški ir išeivio lietuvio sąmonei 
malonūs sovietinio sukirpimo 
“keiksmažodžiai”: nutukę kapi
talistai, didžburžujai, mažburžu- 
jai ir Lt? Argi, aprašant jų gy
venimą, tinka tik pasišaipymas ir 
kandi ironija. Argi jie neturi tei
sės gyventi savitais įpročiais ir 
džiaugtis savitais pasilinksmini
mais? Cinzas, atrodo, dėl to 
jiems prikaištauja ir net, jų mo
ralei demaskuoti griebiasi stere- 
opatinio vaizdavimo. Pavyzdžiui, 
šitaip apbūdinama chirurgo 
Žano žmonos būklė: ‘*Ji gamino 
jam mėgstamus valgius, gimdėtristiškai nėra lengvai virškina-

Bernardas Brazdžionis
DVI IRONIJOS

1. Išaugame

Vos gimę, pačią pirmąją sekundę
Mes protestuojam prieš pasaulį šį riksmu.
Mes protestuojame prieš dieną, susigundę 
Pradingusios nakties naktingumu...
Ir greitai greit pirmuosius vystyklus išaugam, 
Nė vieno žemės žodžio nesuprasdami, 
Blyksniu susižavėję, tiesiam ranką naugėm, 
Ir klykiam lempos nepasiekdami...
Po to — po'to iš krikšto marškinėlių
Išaugam, braidom pomėgius tirštus 
ir pasiklydę tarp miglų ir tarp šešėlių 
Į saulę tiesiam purvinus pirštus.
Po rudenio dangum pavožę balsą kimų, 
Mes einam savojo likimo pakraščiu pačiu, 
Išaugom, iš lemties lemtų likimų, 
Išaugam iš tėvų senų vilčių.
Išaugame, į ką įaugome, iš visko, — 
Kaip šventasai Pranciškus kadugy, — 
Pavargę nusekant šešėlį savo blyškų — 
Nuogi kaip užgimėm, taip mirštame nuogi.

9. Apverkiame

Gailiai apverktam mes, gailiai apraudot 
Seniai sumintas pokylių gėles,
O mūsų ašaros — velniam į naudą —
Kurių mes priverkėm ašaruves gilias.
Iš ryto gailimės nepasigėrę baliuj. 
Kosmetikai neskyrę pinigo stambaus, 
Per dieną vaikštome iš įtulžio išbalę, 
Likimas, tikim, mus už tai nubaus...
Gailiai apraudotu mes, gailiai apverktam, 
Kad pinga pinigas, kad brangsta kvepalai,
Ko reikia — deram mes, o ko nereikia — perkam, 
Ir ko neturim — duodame mielai.
Ir vietoj pieno geriame mes alų,
Ir duoną mėtome sotiems šunims,
Ir keliam šiaudus vietoj idealų,
Kol jie liepsnot ir deginti mus ims!..
Ir, kai širdies ugniakurui išblėsus, 
Jau paskutinė žiežirba sudegs, 
Palinkę palmės tarp savęs kalbėsis, 
Lyg mums bylodamas: Paa tecum, pax...

AFRICA SAFARI (ESCONDIDOS)

Pro žemės ūką, ryto rūką,
Pro kalnus po lietaus žalius
Vasario saulė veidą suka
Į eukaliptus nekuklius...
Pritildo staugiančią panterą
Už egzistencijos ribų,
O ji ten šoka habanerą 
Ir veržias iš širdies tabu!
Linksmi pavasariai įširdę
Pralaužia sąmonės ledus,
Ir pulsas plakasi į širdį, 
Gyvenimui neatlaidus.

TIKRAIS VARDAIS

Išeiname kartą per metus į orą gryną 
Ir visa, rodos, grįžta, kaip kodais — 
Medžius vėl medžiais ir laukus laukais vadinam, 
Vadinam daiktus jų tikrais vardais:

Čia beržas (brolis), čia pušis (sesuo), čia uosis, 
Ten saulės veidas ryto ežeran paskęs, 
Ir kai pušim, beržais ir saule akys guosis, 
Paliečiam rankom viską, tartum vynuogių kekes.
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Paliečiam akmenį, paliečiam grumstą... Lauko gėlę 
Nuraškom žydinčią prie kelio be prasmės, 
Ir sunkūs sielvartai, kaip usnys sielą gėlę, 
Atrodo, nesugrįžtamai už horizonto nugarmės...

Ir, rodos, vėl takais gimtaisiais vaikštom 
Ir svaigstam sodų žiedulingais sūkuriais, 
Ir pasigendam tų, kadaise su kuriais 
Pirmais vardais vadinom žemės daiktus...

Ir ieškom mes, upėn nostalgijos paskendę, 
Klaikiam pasaulyje paklydusių veidų 
Ir imame maišyti, kas vakar ir kas šiandien, 
Ir taip laiminga, taip nežemiškai graudu...

Kur jūs, kolegos, bandę su mumis eiliuoti,
Paskui iškilę mokslų daktarais, aure,
Kur tu, naujosios romuvos žyny, Juozai Keliuoti, 
Išbridęs iš tremties pusnynų Sibire?..

Tu, Juozai Grušai, Nemuno aukštoj pašlaitėj 
Eilėraščio posmavęs pirmus (pamirštus) posmus, 
O tu, kur tu, Antanai Vaičiulaiti, 
Popiežiaus paukšti, elegantiškai romus?..

Vainikan pinasi, kas vakar ir kas šiandien,
Tas atsiliepia, o tas ne — nyku, gūdu...
Ir ieškom vėl, nostalgijon gilion paskendę, 
Vakardienos dainų, vakardienos veidų.

----- - Pro demagogijos, pro veidmainysčių rūką tirštą
Teisybė artinas, ji netoli, nebeilgai---------
Palies kaip realybę ją, kaip daiktą mūsų pirštai — 
Pasukim kompasą į Lietuvą, draugai!---------

Poacaa Beraardąa Brazdžlonią skaitys savo 
ankstyvesnę Ir naujausią, niekur dar neskelbtą kūrybą, paįvai
rindamas literatūrinėmis reminiscencijomis, jubiliejiniame (de
šimtame) literatūros vakare Los Angeles šv. Kazimiero para
pijos salėje gruodžio 6. Šis literatūros vakaras sutampa su 
poeto 50 metų kūrybinio reiškimosi sukaktimi: 1024 m. Iš
spausdino savo pirmj eilėraštį o 1020, dar būdamas gimna
zistas, išleido pirmą eilėraščių rinkini “Baltosios dienos”.

Vakaro motu bus reta proga pamatyti visas per pusę 
šimtmečio Išleistas poeto knygas.

sveikus, linksmus žaniukus ir šu
nelio kantrybe atleidinėjo šuo
lius į svetimą daržą”. Pašaipus 
tonas ir tokia rašymo maniera 
yra nuolat vartojama, tarp kitko, 
miesčioniškoje antraeilėje da
barties prozoje, kur be cinizmo 
ir be ironijos, tarsi be haibolo 
stiklo, neparašomas nė vienas 
svaresnis puslapis. Dargi prie 
mirštančio Rokso budinti ir iš 
neurochirurgo stebuklo laukian
ti Mona, tyra Dogenio mylimoji, 
yra lyginama su šuneliu: “Mo
na žiūrėjo į jį vivisekcinio šune
lio žvilgsniu”. Nieko čia blogo, 
bet ir nieko originalaus. Ši užuo
mina yra tik maža dėmelė šiaip 
įspūdingoje Rokso mirties sceno
je.

Satyriškos pylos romane susi

laukia (gana pavėluotai) ir bur
žuazinis jaunimas, visom ketu
riom įklimpęs į “rock” muziką, 
narkotikus, ekscentriškų malo
numų ir pagarsėjimų vaikymąsi. 
Uždrožiama paauglių “maoiz- 
mui”, diplomatiškai vengiant 
paminėti maskvinio komuniz
mo, kurio “taikos” karveliai ne
mažiau teršia jaunų ekscentrikų 
protines laktas. Rašant apie 
“rock” dainininkų pamišėliš
ką dievinimą, gal ir nevertėtų 
griebtis seniai palaidotų štampų: 
“Mažburžuiniai paaugliai laužo 
kėdes, plėšo nuo savęs rūbus ir 
šlapina į kelnaites”. Amerikoje 
taip buvo rašoma prieš gerą de
šimtmetį, tik joks žurnalistas ne
dėdavo programinio būdvardžio
"mažburžuinis”.

Apie tai neužsiminiau recen
zijoje, nors, antra vertus, šitoje 
Stanio kolizijoje su Foržerono 
prabangia aplinka, su estrados 
dainininkų blondinukėm išryš
kėja herojo priekabus, mušty
nes provokuojantis būdas. Taip, 
laikraštininkų nuomone, kartais 
elgiasi garsusis Frank Sinatra. Bet 
čia jau kita opera. Sinatra yra 
sveikas,, o Dogenis —psichiškai 
trenktas.

Man labiau imponavo Stanio 
normalus santykiavimas su Ar
dėnų miestelio gyventojais, taip 
vaizdžiai nupieštais didesnėje 
knygos dalyje. į Ardėnus terapiš
kai poilsiauti atvykęs chirurgas 
Dogenis, nelieka be darbo: jis 
džiaugiasi žmonėmis, Juos gydo, 
atlieka stebuklingas oapracijaa,

pataria ir net gina skriaudžia
muosius. Aišku, tokio dvasinio 
pajėgumo gydytojas, tarsi Čecho
vas ar Schweitzeris, gali pelnytai 
pasipuošti stebukladario, gera
dario, tikro aristokrato aureole. 
Čia norėtųsi paminėti Viktoro 
Nako straipsnį liepos mėn. “Aki
račiuose”, kur jis kritikuoja išei
vijos lietuvių “kaimišką menta
litetą, kuris medicinos gydytojus 
ir inžinierius tiek sudievina, kad 
šie virsta lietuvių visuomenės 
‘aristokratija’”. (“Tėvai, vaikai, 
politika”). Nematau čia jokio 
kaimiško mentaliteto. Gydytojų 
iškėlimas vyksta ne vien lietu
viuose. Geriems daktarams, ligų 
ir kančių naikintojams, dargi vi-

(Nukalt* (4 paL),
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Nauji leidiniai

• LITUANUS, Volume 21, 
Number 3, Fall 1975. Lithua
nian Quarterly. Anglų kalba lei
džiamas akademinių klodų žur
nalas, išeinantis 4 kartus metuo
se, leidžiamas Lituanus Founda
tion, Ine. žurnalą, numeris po 
numerio pakaitomis redaguoja 
šie redaktoriai: J. A. Račkaus
kas (Chicago Statė University) 
Antanas Klimas (University of 
Rochester), Tomas Remeikis 
(St. Joseph’s Calumet College, 
East Chicago, Ind.), Bronius 
Vaškelis (Lafayette College, 
Easton, Pa.). Čia minimas šių 
metų rudenio numeris redaguo
tas J. A. Račkausko ir A. Kli
mo. Sumaniai tvarkydamas vi
są Lituanus leidimo, užnugarį, 
žurnalą administruoja Jonas 
Kučėnas. Redakcijos ir adminis
tracijos adresas: Lituanus, 6621 
So. Troy St., Chicago, IU. 60629. 
Metinė žurnalo prenumerata 
$8.00. Visi anksčiau išėjusieji 
Lituanus numeriai yra saugoja
mi mikrofilmuose, kuriais gali
ma pasinaudoti, rašant šiuo ad
resu: University Microfilms, 
Ine., Ann Arbor, Michigan 
48106.

Šiame numeryje apie lietuvių 
liaudies meno motyvus šv. Ka
zimiero kapinių paminkluos, 
Chicagoj, rašo Jonas Dainaus- 
kas. Tuo pačiu redakcijos pa
stabose skaitytojas supažindina
mas su Lithuanian Photo Libra- 
ry ir Loyola University Press 
leidžiamu leidiniu A Lithuanian 
Cemetery: St. Casimir Lithua
nian Cemetery in Chicago, re
daguotu Algimanto Kezio; S.J. 
Iš šio leidinio ir yra paimtas čia 
skelbiamo Jono Damausko raš
to tekstas. Straipsnis gražiai 
iliustruotas minėtų kapinių pa
minklų ir jų detalių nuotrauko
mis.

Latvis Juris Silenieks rašo 
apie keturių latvių rašytojų 
(Andrejs Irbe, Talibaldis Kikau- 
ka, Ilzė škipsna, Benita Vejsber-. 
ga) veikalus: A Topography of 
Exile: Narative Forms and The- 
matic Development in Prose.

Angliškai skaitantis pasaulis 
supažindinamas su Londone 
(Anglijoj) gyvenančiu mūsų 
poetu Vladu Šlaitu, čia pat duo
dat ir penketą jo eilėraščių, ku
riuos anglų kaibon išvertusi Ju- 
lia Stelmokas. Juozo Prunskio 
trijų puslapių raštas užvardin
tas: In the Memory of Lithua
nian Consul General Petras 
Daužvardis (1895-1971). Sky
rių “From A Lithuanian Ar- 
chive” duodama Alfredo Ericho 
Senno “A Conversation with 
Julius Bielskis”. Apžvalgų sky
riuje plačiai apsiBtojama prie 
Encyclopaedia Britannica nau
jausios laidos ryšium su encik
lopedijoj paskelbta kontroversi
ne medžiaga, liečiančia Lietuvą; 
straipsnis redaguotas Mykolo 
Drangos. Current Events pus
lapiuos kalbama apie baltiškųjų 
studijų konferenciją praėjusią 
vasarą Stockholme, Švedijoj, ir 
apie Lietuvos Katalikų Bazny- 
oios Kronikos tebesi ęsiantį lei
dimą. Dokumentų skyriuje — 
Estonian and Latvian, Memo- 
randum to the Conference on 
Security and Cooperation — 
LSIa. Naujų kny^ųapžvalgosse

[Antanas Klimas aptaria žydų 
[pastangomis išleistą įdomų lei
dinį: Jerusalem of Lithuania, 
Illustrated and Documented. 
Collected and arranged by Ley- 
zer Ran. 3 volumes, New York, 
1974.

Kad toks mums labai reikš
mingas žurnalas anglų kalba ga
lima būtų ir toliau be vargų leis
ti, metams baigiantis, reikėtų 
mums nepamiršti ne tik savo 
prenumeratų atnaujinimo, bet ir 
Lituanus užsakymo, kaip Kalė
dų dovanos, mums pažįsta
miems, šviesesniems amerikie
čiams.

• SĖJA, 1975 m., Nr. 3. Tau
tinės demokratinės minties žur
nalas. Leidžia Varpininkų leidi
nių fondas. Redaguoja Liudvi
kas Šmulktys, 2523 W. 69th St., 
Chicago, UI. 60629. Administ
ruoja Juozas Urbelis, 1649 N. 
Broadway, Melrose Park, III. 
60160. Straipsnių antraštės ir 
užsklandos dail. Broniaus Muri
no. Žurnalas išeina 4 kartus per 
metus. Metinė prenumerata 
$5.00 atskiro numerio kaina 
$1.50.

Šiame numeryje: Vyriausias 
Lietuvos laisvės veiksnys; Prof. 
dr. Petras Avižonis (L. š.); So
cialinės ir kultūrinės problemos 
Lietuvos kaime (B. V. Mačiui- 
ka); Kur atsidūrė Lietuvių 
Bendruomenė? (Z. Dailidka); 
Tarptautiniai moterų metai (V. 
Sruogienė); A, A. Izidorius G. 
Toliušis (J. Našliūnas); Kas 
dainon nesudėta (K. Karvelis); 
Rašybos pakeitimai Lietuvoje 
(S. K.); Lietuvos žemėje įmin
tos pėdos (A. Grikiškis); Lie
tuvių Bendruomenei stabilizuoti 
(V. Cižiūnas); A. Voldemaras, J. 
Indrišiūnas ir k. (V. S.); Moto
rizuoto degenerato sonata (Br. 
Raila); Dvi Petro Rimšos bylos 
(L. š.); Naujųjų laikų Lietuvos 
istorija (V. Cižiūnas); Žmonės, 
darbai ir dienos; Gyvenimo pa
maivos ; Laiškai; Knygos ir žur
nalai.

Naujasis “Sėjos” numeris 88 
psl., iliustruotas nuotraukomis.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1975 m. lapkričio mėn. Nr. 11. 
Lietuvių jėzuitų leidžiamas reli
ginės ir tautinės kultūros žur
nalas. Redaguoja Juozas Vaiš- 
nys, S.J. Administruoja Petras 
Kleinotas, S.J. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: 2345 W. 
56th St., Chicago, III. 60636. Me
tinė žurnalo prenumerata $6.00.

Apie Prisikėlimo simbolį — 
kryžių rašo J. Vaišnys, S.J. 
Mintis apie lietuvį kunigą praei
tyje toliau tęsia kun. Paulius 
Rabikauskas. J. Venckus, S.J., 
rašo apie žinomąjį pokario metų 
italų valstybininką Alscide de 
Gasperi. Vis dar 1000 mylių dvi
račiu nebaigia Anicetas Tamo
šaitis — ir gerai, kad nebaigia, 
nes jo keliavimas tikrai skaity
toją pagauna. Margi ir patrauk
lūs įprastiniai skyriai: šeima, 
Knygos, Tėvynėje, Kalba, Fil
mai ir kt. Poezijos keturis eilė
raščius duoda Ada Karvelytė. 
Numeris iliustruotas Jurgio 
Prapuolenio nuotraukomis.

• BOOKS ABROAD, Volume 
lf9, Number -L Autumn 1975. 
An Intemational Quarterly. 
Sponsoged by The University of 
Oklahoma. Editor: Ivar Ivask.

Žurnalo metinė prenumerata 
$10.00, adresas: Books Abroad, 
1005 Asp Avė., Norman, Okla. 
73069.

Žurnalas didelio formato, 
daugiau 250 psl., iš kurių beveik 
pusė skirta žymiam šių laikų 
graikų poetui Odysseus Elytis. 
Puslapiai iliustruoti puikiomis 
šio rašytojo gyvenimo nuotrau
komis.

Antroji žurnalo numerio pusė 
skirta knygoms, išleidžiamoms 
visomis literatūrinėmis pasau
lio kalbomis.' Lietuviškosios 
naujos knygos šį kartį aptaria*

Lietuviškieji ekslibrisai Indianos valstybinio universiteto bibliotekoje, Bloo- 
mingtone. Parodėlė surengta ten studijuojančių lietuvių studentų rūpesčiu.

mos: Aloyzo Barono “Šilko 
tinklai” ir K. Doveikos “Lietu
vių poetikos tyrinėjimai” Abi 
knygas recenzuoja R. Šilbajo
ris. Be to, ispaniškųjų knygų 
puslapiuos Stasys Goštautas ap
taria: Octaviol Paz “Teatro de 
signos/Transparencias”.

• MITTEILUNGEN AUS BAL- 
TISCHEM LEBEN, Nr. 3 (91), 
September 1975. Leidėjas Balti- 
sche Gesellschaft in Deutchland. 
Leidinys išeina keturis kartus me
tuose. Prenumerata 15 markių, 
užsisakyti, rašant; Adam Gruen- 
baum, 8 Muenchen 2, Lessingstr. 
5, W. Germany.

Leidinyje duodama gana plati 
lietuvių, latvių ir estų labiau kul
tūrinio, bet ir visuomeninio gyve
nimo apžvalga. Šio numerio lietu
viškieji dalykai: minima dr. A. 
Geručio 70 metų amžiaus sukak
tis, aprašoma baltų veikla Helsin
kio konferencijoje ir Baltų insti
tuto praėjusios vasaros konferen
cija Švedijoje, duodama smulkes
nė, tačiau gausi lietuviškosios (la
biau lituanistinės) veiklos kroni
ka. Vis dėlto leidinyje dominuoja 
estiškoji ir latviškoji medžiaga. 
Mūsiškiams, turintiems kontaktų 
su šiuo vokiečių kalba spausdina
mu leidiniu, reikėtų gerokai pasi
tempti.

parodosEkslibristinio leidinio 
katalogo viršelis

Maplewood Avė., Chicago, III. 
60629.

Dėmesį patraukia Kęsto Reika
lo pastaraisiais metais išeivijoje 
išėjusių romanų apžvalga. Deta
liau aptariami šie romanai: Juo
zo Kralikausko “Tautvilą”, Vy
tauto Alanto “Šventaragis”, Va
cio Kavaliūno “Hestera”, Jurgio 
Gliaudos “Pagairė”, Eduardo 
Cinzo ‘^Raudonojo arklio vasa
ra”, Albino Baranausko “Rude
nys ir pavasariai, arba Užplynių 
Pultinevičius namie ir svetur” 
.Andriaus Norimo “Miršta tik 
žmonės” .Spausdinama taipgi 
Aušros Jurašienės Lietuvių studi
jų savaitėje Italijoj skaityta pa
skaita “Kūrybos problemos da
bartinėje Lietuvoje”.

Anoniminiam rašte (jis toks 
yra, kai laikraštį redaguoja ne 
vienas ,bet septyni redaktoriai ir 
nė vienas iš jų nepasirašo) “Ne
skaitytų knygų apžvalga” prisi
menama Jono Lankučio Vilniu
je išleistos knygos “Lietuvių dra
maturgijos raida” paminėjimas 
mūsų laikraščio “Naujų leidinių” 
skyrelyje š .m. rugpiūčio mėn. 2 
d. Lankučio knygą minint, buvo 
pasigesta joje išeivijos dramatur
gijos. Akiračių anonimas dabar to
kia mūsų užuomina nepatenkin
tas, nes, girdi, knygoje yra mini
mos ir Škėmos ,ir Landsbergio, ir 
Ostrausko pavardės .Taip mini
mos. Bet kokioj proporcijoj? Lan
kučio knyga yra 442 puslapių. 
O minėtų trijų mūsų dramatur
gų išeiviškajai kūrybai skirta tik 
šešiolika puslapio eilučių. Re
aliai tai ir yra nutylėjimas. Ir 
nutylėjimas svarbiausia ne pa
vardžių, bet fakto, kad visoje lie
tuvių dramaturgijos raidoje mo
derniosios šių dienų dramos ke
lius pralaužė kaip tik anie trys 
dramturgai išeivijoje tuo metu, 
kai okupuotoje Lietuvoje apie pa
našią kryptį niekas dar nė sap
nuote nesapnavo. Bet ar “Akira
čių” anonimas šitai supras .Tik
riausiai jis ir toliau vaikiškai 
džiaugsis įsivaizduotai rasta gele
žėle, prirašinėdamas apie nieką 
6 kartus daugiau negu Lankutis 
apie Škėmos, Landsbergio ir Ost
rausko išeiviskąsias dramas.

TAMSOJE 
BESIJUOKIANTIS 

ŽMOGUS
(Atkelta Iš 3 pusi.) 

suomenininkams pagarba pri
klausė visais laikais visose tauto
se. Dažnai jų gyvenimas baigia
si ar per anksti, ar tragiška mir
timi. Džiova pakirto V. Kudirką, 
Čechovą. O Cinzo romane žmo
nių draugas daktaras Roksas, 
skubėdamas pas ligonį, naktį su 
džipu nudarda nuo kalno į pra
žūtį.

Recenzija kelias savaites išgu
lėjo portfelyje, įsiraususi į vis di
dėjantį pastabų pluoštą. Nesiry
žau siųsti redakcijom nebuvau 
patenkintas trumpa ir palyginti 
paviršutiniška gilaus romano a- 
nalizė. Šią sAvaitę vėl varčiau 
knygą. Mane kažkodėl nerami
no romano struktūra. Tiesiog 
negalėjau atleisti autoriui, kodėl 
jis, taip sumaniai įkurdinęs prie
puolių bijantį Stanį jaukiame 
Ardėnų miestelyje, surišęs jį su 
vietinių žmonių likimais, staiga 
208 psl. (ak, toji liga, užmiršau) 
sugrąžino jį į nesvetingą Laežą, 
į ožkabarzdžio psichiatro Lemre- 
no globą, į stangrios Danielės 
deginantį glėbį ir pagaliau į jos 
tėvo turtuolio Foržerono, kurį 
galima bet kaip įžeidinėti, gim
tadienio pokyly. Taip ir užsikirto 
romano fabula. Irracionalus 
(racionaliai galvojąs) herojus į- 
klimpo. Dvasiškai lūžo. Ardėrtų 
visas romanas supliuško, kaip 
miestelio gyvenimas išblėso. Ir

blogai iškeptas pyragas. Valgy
ti galima, bet džiaugtis sąrangos 
grožiu — tai jau ne. Šiuo atžvil
giu “Brolio Mykolo gatvė”, su
daryta iš giminingų apsakymų, 
kur kas išvaizdesnė, lankstes
nė, vieningesnė. Man vis atrodo, 
kad simetrija yra grožio pagrin
das.

Vakar, vaikščiodamas Ford1— 
Anson parko takais, galvojau 
apie Cinzo romano herojaus vi
dinius prieštaravimus. Dogenis, 
nežiūrint savo socialinio geradė- 
jiškumo, užmuša (ligoniui gali
ma atleisti) esminę žmogaus idė
ją. Jei Nietzschei Dievas yra mi
ręs, tai mūsų Cinzui —Dogeniui 
žmogus visiškai neegzistuoja. Iš 
paviršiaus toks pasakymas skam
ba absurdiškai. O iš tikrųjų, re
miantis Dogenio tvirtinimais, 
žmogus tėra tik biocheminė bū
tybė. Tik materija. O siela? “Nė
ra sielos, Mona, yra tik biologi
nėje rūgštyje sumerkti neuronai, 
kurie ir sukuria tai, ką mes vadi
name savijauta”. Toliau: nėra 
žmogaus, yra tik krikščioniškos 
moralės nuostatai. O kas tuos 
nuostatus sudarė ir kam juos su
darė? Žmogus? Pastarųjų klausi
mų niekas knygoje neklausia.

Kažkodėl pasidaro sunku 
moksliška bei daktarišką, patir
timi gaivinamą pasaulėžiūrą 
(atvirai šnekant, materializmą)

suderinti su Dogenio praktišku 
idealizmu. Jis gi prisipažįsta: 
“Pasaulio aš nepakeisiu, bet kai 
ką pasuksiu reikalinga kryptimi”. 
Tuoj pat švystelėjo klausimas: 
jei žmogus tėra tik besielė bio
cheminė būtybė, tik ryklys, trik 
vilkas kitiems, kam iš viso dėti 
pastangas pasauliui pasukti “rei
kalinga kryptimi”? Karti iš viso 
pykti ant buržujų? Jie gi chemiš
kai atlieka savo funkcijas. Kam 
užsistoti skriaudžiamus darbi
ninkus? Kam kovoti su žmonių 
prietarais?

Tų klausimų deginamas, grį
žau namo ir savo bevaisę recen
ziją įmečiau į krepšį.

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

"Dialogas su lietuviais"
Atvykstantiems iš Lietuvos 

paviešėti pirmiausia galima pa
siūlyti paskaityti žurnalisto ir 
kritiko Bronio Railos veikalą 
“Dialogas su lietuviais” (560 
psl). kur plačiai aptarianti Išei
vijos ir tautos bendravimo ir 
laisvės kovos būdų klausimai. 
Knygą įsigyti ar užsisakyti da
bar galima “DRAUGE”. Kaina 
$5.00. Illinojaus gyventojai pri
deda 5% mokesčių.

• LIETUVIŠKI EKSLIBRI
SAI. Iš Gintauto Vėžio rinkinio. 
Ryšium su M. K. Čiurlionio ga
lerijoje, Chicagoje, š. m. lapkri
čio 14-30 d. vykstančia lietuviš
kojo ekslibriso paroda išleistas 
didesnio formato, gražus 10 psl. 
leidinėlis. Minimoj parodoj buvo 
išstatytas Gintauto Vėžio lietu
viškųjų ekslibrisų rinkinys.- šis 
leidinėlis yra lyg ir anos paro
dos katalogas, gražiai iliustruo
tas žymiųjų mūsų dailininkų 
ekslibristinės kūrybos pavyz
džiais ir trumpomis pastabomis 
apie pačius dailininkus. Leidinė
lis yra ne tik malonus parodos 
atminimas, bet ir estetiškos iš
vaizdos dokumentas, liudijantis 
lietuviškojo ekslibriso gyvastin
gumą Lietuvoje ir išeivijoje.

• AKIRAČIAI, 1975 m. 
spalio mėn., Nr. 9. Atviro žo
džio mėnraštis.Leidžia Viewpoint 
Press. Ine. šio numerio redakci
ja: D. Bielskus, K. Dranga, L. 
Mockūnas, Z. Rekašius, dr. T. 
Remeikis, dr. E. Vaišnienė, H 
Žemelis. Administruoja K .Avi
žienis. Prenumerata metams (10 
numerių) 6 dol. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas ;682L _ . &

• MUSŲ ŽINIOS, 1975 m. 
lapkričio mėn. 23 d., Nr. 19. 
Lietuvių jėzuitų ir Jaunimo cent
ro Chicagoje biuletenis. Reda
guoja Alg. Kezys, SJ. Administ
ruoja Petras Kleinotas, SJ. Redak
cijos ir administracijos adresas: 
5620 S. Claremont Avė., Chica
go, III. 60636.

Apie ugnis, kviečius ir farizie
jus rašo pats redaktorius. Toliau 
jau visokie aprašai buvusių, esa
mų ir būsimų Jaunimo centro 
įvykių: tradicinės vakarienės, vai
kų vaidinimo, įvairių meno paro
dų, koncertų ir kt.

Išskirtinio dėmesio verti (jau 
šeštuoju tęsiniu einantys) brolio 
Petro Kleinoto, SJ praėjusios va
saros maldininkų kelionės Ro
mon ir kitur Europoje įspūdžiai. 
Šiaip jau kelionių aprašinėtojų 
mums netrūksta, tačiau brolio 
Petro įspūdžiai iš daugelio pilku
mos šviesiai išsiskiria. Jis ne tik 
gerai valdo savo šmaikščią 
plunksną, bet ir moka iš gausy
bės įspūdžių ištraukti tuos, 'kurie 
turi ne vien asmenišką, bet ir 
bendresni kontekstą ar analogiją 
su praeitim ar net su aktualia 
mūsų pačįų dabartim. Štai, ste
bėdamas paminklą už svetimą

karalių žuvusiems šveicarams, 
brolis Petras fr sako: “Anais lai
kais šveicarai mielai stodavo į 
svetimtaučių Valdovų kariuome
nes. Atsitikdavo net šitaip: vieni 
kaunasi vieno karaliaus pusėje, 
kiti — jo priešo fronte, taigi mu
ša, žudo vienas kitą, gal net bro
lis brolį. Kažkaip panašiai da
bar darome ir mes, lietuviai, Chi
cagoje, tirščiausiame lietuvyne: 
pykstamės, baramės, bylinėja- 
mės, vienas apie kitą net į laik
raščius negražiai parašome. Švei
carai kovėsi vienas prieš kitą už 
riebią algą, ilgametę pensiją ir 
kitokias privilegijas. O dėl ko mes 
tarp savęs kovojame? (...) Šmiri
nėja sakomi ir net parašomi 
gandai, kad mes kaunamės dėl 
narsumo dvasios, kitais žodžiais, 
prieš kovingumo nuosmukį”. Net 
ir aną kelionę nekeliavusiam yra 
smagu ir nuotaikinga po Europą 
pasišvaistyti bent brolio Petro su- 
rašytuos įspūdžiuos, o drauge ke
liavusiems brolio Petro raštas bus 
tiesiog antras jų pergyvenimas. 
Neskaičiusieji turėtų parašyti 
broliui Petrui, prašant kelionių 
aprašus prisiųsti.

• LAS CONDICIONES RELI- 
GIOSAS EN L1TUANIA BAJO 
LA OCUPACION RUSO-SO- 
VIETICA. S. E. R. Monsenor 
Vincentas Brizgys, Obispo Auxi- 
liar de Kaunas, Lituania (en ei 
evilio). Traducido dėl ingles por 
Pierre Maurice. Publicado por ei 
Consejo de las Organizaciones y 
Prensa de la Argentina. Patroci- 
nado por ALTAS. Buenos Aires 
1975.

Ispanų kalba, 44 psl., iliustruo
tas leidinys, pateikiąs ispaniškai 
kalbantiems gerai paruoštą infor
maciją apie religijos persekiojimą 
bolševikų - rusų okupuotoje Lie
tuvoje.

• EGLUTĖ, 1975 m. lapkričio 
mėn. Lietuviškas vaikų laikraštė
lis išeivijoje. Leidžia ir administ
ruoja Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seserys. Redaguoja: sės. Ona 
Mikailaitė, Elena Juknevičienė ir 
Danguolė Sadūnaitė. Redakcijos 
ir administracijos adresas: Eglu
tė, Immaculatd Conception Con- 
vent, Putnam, Conn. 06260. Me
tinė prenumerata $ 7.00.

Laikraštėlis — puiki dovana 
mūsų mažiesiems ne tiktai Kalė
doms, bet ir visiems ateinantiems 
pietams-

KALĖDŲ EKSKURSIJA LIETUVON I
Kelionė: 6 naktys Vilniuje, 1 dienos išvyka Kaune,

3 naktys Vienoje (kur Naujus Metus sutiksimų/*

4 naktys Munchene
•y

nuo gruodžio 22 d. iki sausio 5 d. 
Tik tai —$969.00 r

Ekskursija išvyksta bu Lufthansa Kompanija
iš Bostono ir New Yorko. r/

Norintieji gauti daugiau informacijų prašom 
kreiptis į i

ALGIRDU MITKŲ
8 VVhite Oak Road, Newton, Mass. 02168 

Tel. (617) 969-1190

arba

GALAKY T OUR & TRAVELS
141 Linden Street, Wellesley, Mass. 02181 

Tel. (617) 237-5502

Prašome pasinaudoti šia puikia proga 
aplankyti Lietuvą per šventes.
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Nuotraukos menininkai vėl 
Jaunimo centre, Chicagoje

1975 metų lietuvių fotografų 
parodoje, kuri buvo atidaryta 
lapkričio 21 d. Jaunimo centre, 
Ghicagoje, dalyvauja 49 lietuviai 
fotografai su 298 darbais. Paro
dą surengė Lietuvių foto archy
vas.

, Jury komisija, kurią sudarė 
Ąleksas Urba, Jonas Dovydėnas 
it Algimantas Kezys, S.J., atrin
ko nuotraukas negatyviu balsa
vimų, f.y., tos nuotraukos buvo 
atmestos, kurios gavo bent vieną 
balsą ptieš. Premijų komisija, su- 
sidedanti iš A. Kurausko, P. A- 
Ifeksos- K. Izokaičk) ir U. Juod
valkio, paskirstė premijas: spal
votų nuotraukų kategorijoje I — 

—Romas Bartuška, II —Aure
lijos Prapuolenis, III — Teresė 
Gaidelytė; juoda balta kategori
joje I —Juozas Salučka, II — 

Giedrė Vaitienė, III —'Eu
genijus Būtėnas. Kviestiniai pa
rodos dalyviai ir jury komisijos 
nariai konkurse nedalyvavo. Pre
mijų mecenatai buvo dr. Stasys 
ir Milda Budriai (300 dol.), dr. 
kimvydas Sidrys (200 dol.) ir 
dr. Algimantas Kurgonas (100 
dol.).

Šių metų parodos garbės sve
čias buvo Uosis Juodvalkis iš 
Providencė, R.I., išstatęs prieki
nėje parodų salės daly 30 dide
lio forfnato spalvotų ir juoda bal
tą nuotraukų. Kiti dalyvavo su 
mažiau darbų, leidžiant kiekvie- 
nam konkurso dalyviui pristaty
ti ne daugiau kaip 10 darbų.

Parodos dalyvius galima pada
linti į penkias grupes: 1. profe
sionalai, tvirtai įsipilietinę savo

pasirinktame darbe (Juodvalkis, 
'Urba, Maželis, Laucius); 2. mė- 
gėjai-veteranai, šalia kitų profe
sinių įsipareigojimų atkakliai pri
sirišę prie pamėgtojo fotografa
vimo (Grigaitis, Salučka, Kezys, 
Penikas, Daugėla, Variakojytė, 
Bogutai); 3. jaunesnieji profesio
nalai, paragavę foto studijų, ieš
ką darbo ir pripažinimo (Norvi
las, Petkus, Feiferis, Būtėnas, Vai
čiūnas, Regis, Naujokaitis); 4. 
neseniai pražydę mėgėjai (Bar- 
tu'ška, Prapuolenis, Ramonas, 
Juškys, R. Sidrys, Podis, Štokas, 
Vaitienė, Stasiulis, Martytė, Me- 
zinkas, Staškevičius, Gaučys); 
5. pirmažinksnininkai — studen
tai ir kitokie, neseniai pradėję ar 
pirmą kartą pasirodę mūsų paro
dose su savo darbais (Paškevi
čiūtė, Gaidelytė, Bernotavičius, 
Karužaitė, Jelionytė, Sandanavi- 
čiūtė, Rygelis, Zabelskis, Juškie
nė, J. Sidrys, Kazlas, Predkelis, 
Marcinkutė, Žilevičius, Gaidelis, 
Tamulis, Grabauskas).

Tai labai plati ir, rodos, sun
kiai po vienu vardikliu sutelpan
ti darbininkų ir darbų skalė. Ji 
driekiasi nuo puikiai apvaldyto 
meistriškumo iki pirmaklasio pa- 
paveikslavimo; nuo tikrovės ne
šlifuotos dokumentacijos iki fan
tazijos sukurtų abstraktinių spal
vų ir formų niuansų. Bet visa 
ši paroda tilpo po vienu stogu, 
suteikdama žiūrovui progą pama
tyti įvairuojantį vientisumą, su
kurtą (su keliom išimtim) per 
šiuos metus lietuvių fotografų 
išeivijoje. A. Kez.

Mergaitė prie lango Nuotrauka Ilonos Marcinkutės
(Iš lietuvių fotografų parodos Jaunimo centre, Chicagoje)

Kultūrinė kronika
Prof. Juozo Brazaičio minėjimas 

Chicagoje rytoj

grožio kūryba

Prof. Juozas Brazaitis, litera
tūros profesorius, kritikas ir ra
šytojas, ilgametis Darbininko 
redaktorius, rezistentas ir 1941 
metų sukiliminės vyriausybės 
ministeris pirmininkas mirė pe
reitų metų lapkričio 28. Ateinan
tį sekmadienį (rytoj — lapkričio 
30) Chicagoje ruošiamas prof.

Juozo Brazaičio paminėjimas.
Religinė minėjimo dalis įvyks 

3 vai. popiet lietuvių jėzuitų kop
lyčioje. Šv. Mišias atnašaus J.E. 
vysk. V. Brizgys, asistuojamas T. 
J. Vaišnio ir T. V. Rimšelio. Gie
dos sol. D. Stankaitytė, vargo
nais pritariant muz. A. Jurgučiui. 
Pamokslas — kun. J. Vaišnio, S.J.

4 vai. popiet Jaunimo centro 
didžiojoje salėje įvyks akademija. 
Trumpas paskaitas skaitys dr. A. 
Damušis (Detroitas) ir dr. J. 
Girnius (Bostonas). Dramos ak
torius J. Kelečius perduos prof. 
Brazaičio kalbos, pasakytos 1941 
metais, laidojant sukilimo au
kas, ištraukas ir paskaitys iš jo 
knygos “Vienų vieni”. Chicagos 
kamerinis trio, susidedąs iš P. 
Mariuko — smuikas, M. Mote
kaičio — pianinas ir W. Cerno- 
tos — violončelė, pagros rimčiai 
pritaikytus Chopino ir Schu- 
berto kūrinius. Kun. Algimantas 
Kezys, S.J., ekrane rodys neseniai 
pabaigtą filmą apie Brazaitį. 
Garsiniai ir šviesos efektai — P. 
Petručio ir “Margučio” bendra
darbių.

įėjimas į šią akademiją lais
vas ir nemokamas. Minėjimą 
rengia komitetas, sudarytas iš 
1941 m. vyriausybės atstovų, a- 
teitininkų, Šatrijos, “Ateities” re
dakcijos, žurnalistų, spaudos 
darbuotojų ir LFB. Komitetą su
daro: J. Baužys, K. Bradūnas, V. 
Būtėnas, S. Girnius, dr. J. Gliau
delis, A. Grincevičienė, P. Naru
tis, A. Razma, Jr., prof. B. Vitkus.

VERTINGA PARODA 
CHICAGOS DAILĖS 

INSTITUTE

Šiuo metu pasaulinio garso 
Chicagos Dailės institute-muzie- 
jttje vyksta labai įdomi liturginio 
mėno paroda. Eksponatai pa
čiais geriausiais pavyzdžiais rodo 
lotyniškosios Vakarų Bažnyčios 
liturginio meno raidą viso tūks
tančio metų laikotarpiu: nuo ro
maniškųjų ornamentų ir vidur
amžinių mišiolų iki pačių moder
niausių, Matisso sukurtų arno
tų. Tai puiki Dailės instituto do
vana kalėdiniam laikotarpiui. Vi
si čikageičiai turėtų šią parodą 
aplankyti. Paroda Dailės institu
te vyks iki ateinančių metų sau
sio mėn. 18 d.

UŽ AUKŠTOSIOS I 
SIENOS

(Atkelta iš 6 pusi.)
mėje. Jis dažnai kalbėjo apie nelai
mę studento L. Skabeikos, džiova 
sirgusio, nors Skabeika priklausė vi
sai kitai pasaulėžiūrinei linkmei.

Kai mudu darėme nukentėjusių 

nuo potvynio surašymą Kauno se
namiestyje, pamatėme kokiame 
skurde skendo nemaža dalis gyven
tojų, gyvenusių rūsiuose. Jį jaudino 
jau anuo metu besireiškiantys kraš
tutinumai, kai miesčionija jau ėmėsi 

statyti rūmus tame pat Kaune.

nos duris, kurių raktas nedaug ką 
mažesnis už plaktuką, mano pažįsta
mų savigynai nešiojamą Chicagoje. 
Ketvertų metų draugystė su nuo

širdžiu, maloniu, atviru ir kūrybin
gu Kaziu šildė visą gyvenimą. Toks 
buvo Inčiūra, plačia ranka sėjęs 
draugiškumą ir nesiliovęs kurti net 
sunkiausiuose jo gyvenimo tarps

niuose.

Kai laikas jo veide uždėjo naują 
kaukę, kai akyse dingo žvitrumas, 
nustelbtas žvilgsnio j tolį, kai dalis 
jo kūrybos gulėjo stalčiuose, Kazys 
nesutrupino plunksnos. Jis vertė is

pano Calderon de la Barca, italo 
Goldoni, prancūzo Hugo ir ruso Ko- 
rostyliovo scenos veikalus. Puškino 
poema “Ruslan i Ludmila” rado 

lietuvišką sąskambį. Tik mirtis nu

traukė jau pradėtų kūrybinių po-

Ketverius metus praleidau su Ka
ziu Inčiūra už aukštosios sienos, ku
ri slėpė ir didelį sodą, aukštas kriau
šes ir klevus, retokai mudviejų lan
kytą. Ketverius metus varstėme šie- lėkių įgyvendinimą.

ĮSIGYKITE PATVARIĄ IR EKONOMIŠKĄ 
SUSISIEKIMUI PRIEMONĘ

Mes stengiamės duoti lietuviams geriausią patarnavimą 
ir geriausias pirkimo sąlygas.

VOLARE visiškai naujas mažas PLYMOUTH
Ekonomiškas — iki 25 mvliy galionu

Sutaupysit iki $2,300.00 pirkdami 1975 metų Chrysler ar Plymouth.

Turime jaunuoliams mašinų: Cadiilac, Buick, Pontiae, Oldsmobile ir 
kitų, taipgi importuotų. Įvairių kainų. Pradedant nuo $50.00.
- Mūsų dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys karoseriją (Body), spar
nus (Fenders) ir sureguliuos motorą.

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515
Seniausias automobilių pardavėjas Chicagoje, 

gerbiamas virš 50 metų.

Inos Nenortienės parodą Chicagoje
pasitinkant—... .

MYKOI-AS DRUNGA
r*---------------------------

Netrukus mes iš Bostono Jums 
Į Chicagą atsiųsime emalistę Iną 
Nenortienę. O su jos pavarde 
bej> ■•v«ikla; riŠasi• eilė • kontrastų. 
PĮiijnffsis kontrastas 'glūdi tame, 
kad jta'pavardė daugumoje lie- 
ttfviškų galvų teiššaukia klaus
tuką, kai tuo tarpu (o tą Jūs pa
tys pastebėsite parodoj) jos pa
siekimai tokie spalvingi ir iškal
bingi. Dėl šios padėties gal da- 
liriai kaltas jos asmeniškas kuk
lumas, paprastumas, pretenzijos 
ir pompos stoka. Mums išeivi
joje tapus nebe didvyrių, o dai
lininkų tauta, tylesniajam kūrė
jui darosi kaskart sunkiau įsi
bėgti savo tautiečių sąmonėn. 
Šia prasme mes jau ‘‘amerkonė- 
jame”, panašėjame į savo aplin
ką, kur nebeužtenka tik kurti, o 
reikia sugebėti ir apkurtinti...

Kitas kontrastas kyla iš to, 
kad, nors formaliu požiūriu jos 
darbai priklauso “taikomojo” 
meno sričiai, juose yra daugiau 
medžiagos estetiniam pasigrožė
jimui, negu aibėje "grynojo” 
meno kūrinių. Paradoksišku bū
du kaip tik dėl to jai kelias į vi
suotinį garsą mūsų tarpe ir gali 
būti kiek sunkėlesnis.

Pirmiausia, pas mus dar nėra 
stiprios tradicijos estetiškai ver
tinti bei rinkti objektus, kurie, 
nors būtų dekoratyvūs ir bran
gūs, savo prigimtimi yra skirti 
naudojimui. Galima juk pripa
žinti, kad tapybos ir grafikos 
(mažiau gal tik skulptūros) at
žvilgiu esame, bendrai paėmus, 
išsiugdę gana rafinuotą nuovo
ką. Jei paveikslais puošiame bu
tą, tai toli gražu nebe kokiomis 
.papūgomis, člgonaitėmis ar ma- 
tadėtais iš Woohvortho krautu
vės, bet, išgalėms leidžiant, pa
lydų metu įsigytais ar iššiprąšy- 
tai$ daihidnkų kūriniais. Vis dūl

ina Nenortienė

to, puodus, vazas, lėkštes, tau
res, veidrodžius dažniausiai dar 
vis tik tokiose ar panašiose krau
tuvėse tebeperkame, nesijaudin
dami, kad tai masinės produkci
jos gaminiai be didesnės speci
fiškai meninės vertės. Pasiaiš
kinti gal irgi, mokėtume: dažais 
apklota drobė juk ir netin

ka kam kitam, kaip tik estetinei 
kontempliacijai, gi lėkštė ar 
puodas savaime visą dėmesį nu
sitraukia į praktiškąją funkciją. 
(Žinoma, toks galvojimas būdin 
gas daugiau moderniam vidurio 
luomo miestiečiui; nei aristokra
tai, nei mūsų žemdirbiai protė
viai šitaip grožio nuo naudos 
neški rdavo.)

Dažnai tačiau pasitaiko, jog 
naudingų daikto meninis apipa
vidalinimas toks raiškūs, kad 
žiūrovas būna nebesūirttėresuo- 
tas jo naudingumu. Pvz., Inos

Nenortienės emalio darbų este
tinė jėga nustelbia bet kokį in
teresą viena ar kita utilitarine 
jų funkcija. Kai kurių žiūrovų pa
sąmonėje tai gali iššaukti dvi
lypį jausmą: žavėjimąsi stipriu 
piešiniu ar puikiu spalvų žaismu, 
bet tuo pačiu gailėjimąsi, kad tai 
realizuota ne drobėje ar popie
riuje, o lėkštėje. Šį dvilypumą 
galima išgyvendinti tik tuo at
veju, jeigu būtų išgyvendinta ir 
jį grindžiančioji pažiūra — bū
tent, kad esama principinio skir
tumo tarp “taikomosios” ir “gry
nosios” dailės.

Be to, didelis dirbinio tapy
biškumas ar grafiškumas, kaip 
pas Iną Nenortienę, aštriau iš
kelia ir jo produkcijos proceso 
svarbos klausimą. Ar vertinsime 
tik rezultatą ir tai tapybiniais ar 
grafikos kriterijais, ar, priešin
gai, nagrinėsime ir jo padarymo 
techniką, stebėdamiesi, kaip iš 
vario plokštelės gimė impresio
nistinis peizažas? Nesiuošiant 
šioje vietoje giliau į tą tradicinę 
estetikos problemą leistis, užten
ka ir vėl pabrėžti, jog Inos Ne
nortienės darbai iš karto famili
ariai prašneka ir tam žiūrovui, 
kuris nieko ar mažai težino apie 
emaliavimo procesą. Iš kitos pu
sės, jo nepažįstant, vargiai gali
ma tiksliau įvertinti patį daili
ninkės meistriškumo laipsnį.

Ina Nenortienė '■— jei ne vie
nintelė, tai šiuo metu tikrai vie
na iš dviejų ar trijų lietuvių me
nininkų, emaliavimui skiriančių 
visą laiką. Pagrindinis šio pro
ceso principas labai paprastas: 
ant kokio nori dydžio ir formos 
metalo gabalo deginimu sutvir
tinama tam tikras medžiagų mi
šinys. Priklausomai nuo to, ko
kia metalo rūšis (varis, plienas, 
sidabras, auksas), koks jo pavir
šius, kaip uždedamas emalis, ko
kios rūšies pats emalinis miši
nys permatomas, (opakiškas; 
skaidrus, drumstas, baltas, spal
votas). Pareina ir nuo to kaip ir 
keliais kartais emalinis mišinys 
įlydomas metale. Ir dar nuo 
da'ūgelib kitų dalykų gaunasi į- 
vairios technikos ir skirtingi re

zultatai. Tai senas menas, žino
mas priešistorinių ar ankstyvųjų 
istorinių laikų skitams, indams, 
kiniečiams, egiptiečiams, asirie- 
čiams, finikiečiams, na, ir 
baltams, kurių emaliuotų segių, 
kabučių, apyrankių ,karolių dar 
ir šiandien turime išsaugotų. 
Tad Ina Nenortienė, nors ir nau
dodamosi naujausiomis techni
nėmis, o iš paprasto papuošalo 
gaminimo išsiplėtusi į kitas me
talo apdirbimo sritis, pačiu pa
grindiniu savo kūrybinės techni
kos principu nemažiau tampriai 
už skulptorius ir grafikus yra su
sijusi su kapuose sudūlėjusių mū
sų protėvių kūrybingumu. Čia 
nieko nuostabaus: tarp to, kas 
labai modernu, ir to, kas labai 
sena, gali būti ir yra gilus dvasi
nis ryšys.

Tuo tarpu ryšys tarp bosto- 
nietės Inos Nenortienės ir čika- 
giečių lietuvių ateinančios paro
dos proga, tikėkime, susilydys 
stipresnis. Akivaizdoje fakto, kad 
jos darbai Jums jau vieną kartą 
buvo išstatyti (>1971 m. Jaunimo 
centre), ne taip smagu prisipa
žinti, jog mes bostoniškiai dar 
nė karto nesame sukrutę savo 
mielą menininkę pagerbti paro
da. Tiesa, pavieniai esame įsigi
ję ar buvę apdovanoti jos dar
bais, o taip pat gavę progos ap
žiūrėti jos darbus lietuvių reng
tose parodose netolimame Nevv 
Yorke (1971 ir 1975 m.) ir Wa- 
shingtone (1974 m.). Šiaip ji yra 
dažniau dalyvavusi amerikiečių 
parodose kolektyviniu ar indivi
dualiu pagrindu: Lavvrence Gal
lery Nevv Yorke (1965 m.), Hėss 
Gallery Bostone (1968 m.), 
Worcester Craft Center (1970 m. 
De Cordova Museum Art Expo, 
Lincoln, Mass. (1970 ir 1972 m.) 
ir North-Eatem Art Expo, Be
verly, Mass. (1975 m.). Gimusi 
Lietuvoje, baigusi Tufts univer
sitetą, studijavusi keramiką ir 
metalo apdirbimą Boston 
School of the Museum of Fine 
Arts, Ina Nenortienė gruodžio 5 
—13 d. ir vėl varyje bei pliene 

išskleis ramaus, bet intensyvaus 
grožio paveikslus Ghicagoje

510S PLOKŠTELES daugeliui žmonių dar nėra žinomos,
tai būtenf:

LIETUVIŠKŲ DAINŲ
1. SAULELĖ RAUDONA ir PER LAUKELĮ.

Liet, liaudies daina. Įdainavo liet fiih. choras. Dir. A. 
K. Kaveekas.

2. UŽ NEMYLIMO BERNELIO.
Liet, liaudies daina. Įdainavo liet filh. choras. 
Gimžauskas.

3. ŽALIOJ GIRIOJ.
Liet, liaudies daina. Įdainavo P. Siparis.

4. SALIA KELIO KŪKALIS ŽYDĖJO.
Liaudies daina. Įdainavo R. Marijošius.
BERNELI MŪSŲ.
Liet, liaudies daina. Įdainavo V. Mikštaitė.

6. AŠ IŠDAINAVAU VISAS DAINELES.
Liet liaudies daina. Įdainavo R. Marijošius.

5.

IR OPERŲ ARIJŲ RINKINYS IV
7. TėKEJO SAULELĖ

Liet, liaudies daina. Įdainavo R. Marijošius.
8. TRAVIATA.

Įdainavo K. Petrauskas, dir. L. Hofmekleris.
9. PIKŲ DAMA.

Įdainavo K. Petrauskas, dir. L. Hofmekleris.
10. SIENAPIŪTES DAINA.

Liet liaudies daina. Įdainavo Lietuvių vok. ansamblis.
11. SENBERNIO DAINA.

Liet, liaudies daina. Įdainavo A. Lietuvninkas.
12. GIEDA GAIDELIAI.

Liet, liaudies daina, [dainavo J. Stasiūnas.
13. UŽ MĖLYNŲJŲ MARIŲ.

Liet liaudies daina, Įdainavo J. Stasiūnas.

Dir.

LIETUVIŠKŲ DAINŲ IR OPERŲ ARIJŲ RINKINYS V
I. SUBATOŠ VAKARĖLĮ.

Liet, liaudiės daina. Įdainavo liet liaudies ansamblis.
Dir. J. švedas. ' ■ '

2. ŽEMAITIŠKA LIAUDIES DAINA.
Įdainavo Liet liaudies ansamblis. Dir. J. švedas.

3. KUR TAS ŠALTINĖLIS.
Liet, liaudies daina. Įdainavo R. Siparis.
OI KAS SODAI. 4 ~
Liet, liaudies daina. Įdainavo V. Mikštaitė.
ŠOKINĖJO PANA ONA. j _ ■
Liet liaudies daina. Įdainavo V. Mikštaitė.
LIETUS LINOJO.
Liet, liaudies daina. Įdainavo J. Stasiūnas.

7. ATSKREND SAKALĖLIS.
Liet liaudies daina. Įdainavo J. Indra ir J. Stasiūnas.

4.

5.

6.

1. ŽINAU ŽINAU.
Liet. liaudies daina. Įdainavo B. Grincevičiūtė.

2. SAKĖ MANE ŠIOKIĄ.
Liet, liaudies daina. Įdainavo B. Grincevičiūtė.

3. VAR1JACIJOS IS LIET. TAUTINIŲ ŠOKIŲ. 
Atliko liet, kvartetas.

4. ŠALTYSIUS. Liet liaudies daina. Įdainavo Lietuvos 
Universiteto choras. Vad. P. Sližys. 
ARIJA KANIO.
Iš operos Pajacai. Įdainavo K. Petrauskas. 
ARUA KAVARADOSSI.
Iš operos Tosca. Įdainavo K. Petrauskas.

5.

6.

LIET. LIAUDIES TAUTINIŲ ŠOKIŲ RINKINYS IX
1. JUODASIS JONKELIS.

Įgrojo Liet liaudies ansamblis. Dir. J. Švedas.
2. MALŪNĖLIS.

Įgrojo Liet, liaudies ansamblis. Dir. J. Švedas.
3. KUBILAS.

Įgrojo P. Cetkauskas ir S. Vilniškis-Graužinis.
4. BLEZDINGĖLE.

Įgrojo P. Cetkauskas ir S. Graužinis.
5. DŽIGŪNAS. 

įgrojo L. Baltušis. 
GYVATARAS.
Įgrojo Liet liaudies ansamblis. Dir. J. Švedas. 
RAGUČIŲ POLKA.
Įgrojo Liet liaudies ansamblis. Dir. J. Švedas.

&

7.

1. KEPURINE.
Įgrojo P. Cetkauskas ir S. Vilniškis.

2. MIKITA.
Įgrojo P. Cetkauskas ir S. Vilniškis.

3. SUBATĖLE.
Įgrojo L. Baltušis.

4. BLEZDINGINIS JONKELIS.
Įgrojo Liet, liaudies ansamblis.. Dir. J. Švedas.

5. KLUMPAKOJIS.
Įgrojo Liet. liaudies ansamblis.. Dir. J, Švedas.

6. REZGINĖLĖ.
Įgrojo Liet liaudies ansamblis. Dir. E. Pilypaitis.

7. JONKELIS.
Įgrojo Liet liaudies ansamblis.. Dir. J. Švedas.

Visos šios plokštelės kainuoja po $6.00. Gaunamos

DRAUGAS
4545 W. 63rd Str„ Chicago, III. 60629

• Užsakant pridėti 50 centų už kiekvieną plokštelę persiuntimui, niinojaus gyv. moka 5% mokesčių.
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Už aukštosios sienos
Kaziui Inčiūrai prisiminti

1906. IX. 25-1974. XI. 30

GEDIMINAS GALVA

sulietuvėjęs, net ir iš kaimo atvy
kusiam nedarė ypatingo jspūdžio. O 
laikinoji satine tebuvo tokia jau
nutė ir padrika. Tik prieš šešerius 
metus een jsikūrė ministerijos, dau
gelis mokyklų, o prieš trejus metus 
ėmė veikti Kauno universitetas. Pra
džioje ten per 40 proc. studentų 
buvo svetimtaučiai. Jų skaičius tir
po, nes jau spraudėsi iš kaimo lie

tuviai.
Daug ko buvo galima universite

te pageidauti — kai kurių sklan
džiau dėstančių profesorių, tiksles
nės metodika, mokslo priemonių, 
geresnių patalpų ir kruopštesnių 
studentų, nes dalis jų buvo “am
žini”, tačiau ir tas universitetas, vė
liau padaręs nepaprastą pažangą, 
paliko neišdildomus pėdsakus mūsų 
kultūra istorijoje. Norėti ir galėti 
du skirtingi reikalai.

Dviaukštė laikinoji sostinė buvo 
ankšta. Tuo metu visiems reikalams 
— gamybai, statybai, keliams tiesti 
ir kultūra reikalams trūko kapita
lo. Net būtiniauslems rūkalams, dėl 

jvairių priežasčių, vengta svetur 
skolintis. Jau tuo metu iškilo gin
čas, kuris vėliau vis aštrėjo, kas 
svarbiau — ūkinė ar kultūra pa
žanga. Ūkinės pažanga propaguo
tojai aiškino: reikia prasigyventi, 
gamybą skatinti, skatinti švietimą, o 
jau pasiekus atitinkamą civilizacija 
lygį ir kultūrinė kūryba išriedės.

Iš geležinkelio stoties tik “konke”, 
arklių vežamais vagonėliais, tur 
būt, Europoje buvusia vienintele to
kia susisiekimo priemone; galima 
buvo pasiekti senamiestį, kurio svar
biausioje Vilniaus gatvėje kyšojo 
svetimtaučiams priklausančių įmo

Daugelis savo akimis lr nuotrau
kose matė Kaune aukštąją sieną, 
prisišliejusią prie šv. Trejybės baž
nyčios varpinės, Rotušės aikštėje ir 
besitęsiančią Adomo Jakšto gatvėje. 
Už tos aukštosios sienos, 1925-29 
m., studijų tarpsnyje, minėtos baž
nyčias vardo klebonijoje tame pat 
kambaryje drauge gyvenau su Ka
ziu Inčiūra.

Skirtingi vėjai mus atnešė j tą pa- 
tį kambarj. 1925 m. rudenj jis buvo 
Vaikelio Jėzaus draugijos ' reikalų 
vedėjas ir studentas Humanitarinia
me fakultete. Ypatingom sąlygom 
susiklosčius, ir aš ten patekau; te
turėdamas vieną tikslą - studijuo

ti.
Tai buvo vilčių lr lūkesčių me

tai. Lietuva pagaliau sulaukė ramy

bės, nes karo sūkuriai, rodėsi, jau 
seniai praūžė. Lenkija tebevlrškino 
Vilnijos kraštą ir liovėsi jėga verž

tis Į Lietuvą. Lietuvos-Lenkijos sie
ną tegalėjo perbėgti tik kiškiai ir 
kontrabandininkai Su kitais kaimy
nais santykiai buvo geri.

Lietuvių tautą slėgė nusivylimas, 
nepajėgus apjungti etnografinių že
mių. Vis garsiau skambėjo “Mes be 
Vilniaus nenurimsim”. Ir nesėkmin
gos lietuvių-lenkų derybos Kopen
hagoje dėl ūkinio bendradarbiavimo 
jtempė nuotaikas ir vertė pasitraukti 
vyriausybę.

Krašte kunkuliavo politinė kova. 
Ji buvo jau per daug pasaulėžiūri
nėmis spalvomis dažyta, nės per jas 
kartais nebuvo galima matyti lietu
vio ir krašto reikalų. Seimas buvo 
tautos valia reiškėjas, o Atstovai 

jautėsi karaliukais; nors ypač Stei
giamajame seime jie buvo dar jauni 
ir mažai patyrę valstybiniame dar
be. Suverenas ėmė pats save griau

ti, pamažu pažeisti seimokratiją ir 
prieš rinkimus kelti nelemtą politi
ni įniršį, kuris nuodijo visą tautą. 
Ir tokia demokratinė mokykla būti

na, nors ji tebuvo labai trumpa. Į
Anuo metu plačiai skambėjo: 

“Lietuva žemės ūkio kraštas”. Ir tai 
buvo tiesa, nes žemės ūkiu vertėsi 
daugiau trijų ketvirtadalių visų 

gyventojų. Bet jų padėtis nebuvo 
vienoda. Mažažemiai ir bežemiai te- 
beskurdo, vidutiniokai smilko, o 
dvarai dar buvo dajinami, vykdoma 
žemės reforma. Naujakuriai iš pa
skutiniųjų stiepėsi, kūrėsi. A

Tuo metu nelemta karo Žaizda 
Jau buvo apgydytos, dirvonuojanti 
žemė išarta ir apsėta. Gyvulių skai
čius žymiai padidėjo, bet jų našu

mas nedidelis. Jau tuo metu pradė
ta rūpintis gyvulininkyste, bet persi
tvarkymas vyko labai lėtai. Žemės 
našumas buvo menkas, o litas re
tas paukštis ir vidutiniokiško ūki
ninko kišeniuje. Kaimas, besiver
čiantis tik žemės ūkiu, buvo per
sotintas gyventojais. Dalis jaunimo 
turėjo išeiti iš kaimo. Vienintelis 
būdas •— išsimokslinimas. Lengva 
tarti, bet sunku ir vidutiniokui ūki
ninkui, jei toliau nuo miesto, leisti 
visus vaikus j vidurinę mokyklą. Tik 
ryžtingieji sugebėjo bent pradžioje 
kiek paremti besimokantį • aukštojo
je mokykloje. Net ir stambieji ūki
ninkai, valdę žemesnės rūšies žemę, 
jei nesivertė technikinėmis kultūro
mis, nepajėgė sukrapštyti pinigo 
valkų studijoms.

Ir K. Inčiūra atvyko iš Vidugirių 
kaimo, Troškūnų valsčiaus, Pane

vėžio apskrities, vidutiniokiško ūkio, 
nešinąs medinę dėžutę, brolio ūki

ninko sukaltą, kurioje buvo dienoraš
tis, eilėraščių keli sąsiuviniai ir na
muose paruošta apranga. Daugiau

sia vieta užėmė kaime siūti, juodai 
dažyti kailiniukai, kuriuos jis dėvėjo 

keturias Hemas.

Laikinoje sostinėje

Senasis Kaunas, nepaprastai gra

žioje vietovėje {kurtas, vienu šuoliu

nių iškaba. Panemunėje žvygavo 
“kukuška” — kelių vagonėlių 
traukinėlis. Kitais ruožais jau ir au
tobusai ėmė riedėti.

Ten, prie rotušės, kur liesoki irk* 
liukai darė lanką grįžti senu keliu, 
kur Baltoji gulbė nuvo aukštai iš
kėlusi savo kaklą, pirmą kartą at
vykęs, pasijutau lyg šventykloje. 
Ten buvo pati didžiausia aikštė 
Kaune tuo metu, ir aplink rikiavosi 
pastatai, iškilę kelių amžių tėk
mėje. Ten radau ir tą aukštąją sie
ną, kuri siekė Sv. Trejybės bažnyčia 
renesansinę varpinę, nors gotikinė 
bažnyčia buvo papuošta baroko ir 
rokoko stiliaus atplaišomis. Už 
aukštaios siena ir buvo klebonija, 

; kuria sparnas siekė bažnyčią. Kle
bonijoje anksčiau buvo bemardinių 
vienuolynas.

Jei kng. A. Masalskio duktė ne
būtų įstojusi į bemardinių vienuo
lyną, vargu ten būtų stovėjusi mi
nėto vardo bažnyčia ir klebonija. 
Jo dukrai tapus bernardine, kuni
gaikštis 1634 m. padovanojo vienuo
lynui daug turto ir rėmė vienuoly* 
no statybą Kaune.

Buvusio vienuolyno išorė per ke

lis Šimtmečius ITI“***! tpyakitn, gal

(B Lietuvių fotografų paroda Jaunimo centre, Chicagoje)
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būt, tik didesni langai įdėti. Pir
mas aukštas beveik nebuvo naudo
jamas. Klebonija buvo antrame 
aukšte. Ir ten vargu padaryti žy
mesni pertvarkymai. E didelės sa
lės net 6 durys skyrė įvairias patal
pas. Mūsų kambarys buvo dideĮis, 
spintomis perskirtas. Už spintų bu
vo mūsų miegamasis, o prie lango 
didelis stalas, mudviejų darbo kam
barys. Siena senoviškos, nes palan
gės buvo 4 daugiau metro storumo. 
Žiemą kambarys buvo šaltokas, ir 
dažnokai teko glaudinėtis prie kok
linės krosnies. Vasarą ir karštomis 
dienomis vyravo maloni vėsa.

Klebonijoje nebuvo vandentiekio 
ir kanalizacija. Vienintelis moder
niškas jrengimas, kurio nebuvo 
XVII a., tai elektra apšvietimas.

Mūsų gūžtoje vyravo ramybė. 
Tik vargonų garsai, varpų dūžiai 
ir duslus ūžesys priminė, kad esame 
mieste. ' .

Poetas administracija sraute

— Esu Kazys Inčiūra, - tarė sa
vimi pasitikintis devyniolikmetis. 
Tokia buvo mūsų pažintis ir bendro 
gyvenimo pradžia.

j Jis buvo prašokęs vidutinį ūgį, 

ganėtinai tvirta sudėties, plastiškų 
[judesių ir lengva eisena. Aukštyn 
sušukuotus plaukus ranka per
braukdavo, lyg tikrindamas, ar jie 

I savo vietoje. Plačiakaktis, blizgan

čiomis mėlynomis, veriančiomis aki
mis, nedidelės, kiek riesta ir į apa
čią platoka naies, siauralūpis ir 
mažasinakris. , ■ ‘

Jo stati rašysena nepaprastai ryš
ki, lyg rašomąja mašinėle spaus
dinta. Rašydavo gana greitai. Ne
trukus jis Išmoko rašyti mašinėle, 
kuri buvo ant mūsų stalo. Parašy

tus eilėraščius kruopščiai kelis kar
tus peržiūrėdavo, taisydavo ir tik ta
da mašinėle perrašydavo, nes norė
jo turėti kelis egzempliorius. Susi
kaups pluoštas eilėraščių, žiūrėk, 

taria Kazys:
—- Skelbiu pertrauką. Seks Inčiū

ra poetinis atodūsis.

Ir žeria Jis savo eilėraščius. Jau 
tuo ipetu jis buvo geras skaitovas, 
nors neturėjo teoretinio pasiruošimo 
ir didesnės patirties toje srityje. Kai 
kurie eilėraščiai buvo dar 1925 m. 
rudenj atspausdinti. Kitais metais 
jis reiškėsi spaudoje ne vien eilėraš
čiais, bet apysakomis ir vienu kitu 
straipsniu. Pirmieji jo eilėraščiai bu
vo ypač sentimentalūs, ryškaus pa
triotinio sąskambio, o apysakose 
protarpiais prasikišo simbolika. Aiš
ku, Jo apysakoms išklausyti buvo 
skiriamas ilgesnis “atodūsis”. Per
skaitydavo jas, paaiškindavo jų kil
mę ir užversdavo sąsiuvinį, net ne
pasiteiravęs nuomonės, nes jis buvo 
įsitikinęs, kad jo kelias buvo vie
nintelis, o iš jo išplaukusiai kūrybai 
nereikalinga pataisa.

Jo balsas buvo malonus, tariana 
ryški, patraukli ir sumaniai valdo

ma.
Jau pertvertus j 1826 ra., po 

mudviejų literatūrinio “atodūsio”, 

tariau:
— Kazy, turi didelj aktoriaus ta

lentą. Nejaugi jį užkasi?
— Nežinau ar mano aktoriaus 

talentas jau toks didelis, bet papa- 
dės niežti imti ir pabandyti, jei leis
tų mano žirklės.

O jo žirklės tuo metu negalėjo 
dar labiau Išsiskėsti. Jis studijavo li
tuanistiką Humanitariniame fakul
tete, mėgo dažnai lankyti mūzų 
šventyklą - valstybinį teatrą, o svar
biausia, reikėjo jam atlikti ne taip 
jau lengvas ir malonias reikalų ve
dėjo, administracinio ratelio parei

gas.
Kazys grįš iš teatro, išsimiegos, o 

iš ryto gana patylomis užtrauks: 
“Mano sieloj šiandien šventė”. Tai 
buvo ženklas, kad jis susižavėjęs, o 
gal ir įsimylėjęs kurią aktorę. Ta jo 
“šventė” neilgai tęsdavosi. Jplasnos 
prelatas P. Januševičius ir tais tyliu 
falcetu:

— Kaziuk, paruošk tokią tai 
apyskaitą, perrašyk raštą, nuvyk į 
prieglaudą Vilijampolėje, atlik tą, 
kitą, trečią darbą, Kazeli...

Kaziukas sukasi lyg ratelis, grie
biasi skubesnio darbo ar jau lekia 
j gana tolimą prieglaudą. Nepasaky
čiau, kad jis turėjo ką sistemingo 
dirbti, tačiau tie atsitiktiniai užda
viniai vertė jį daug gaišti.

Labdarybės reikalams talkinin
kės, vadinamas “Antradienio ponių 

ratelis”, rinkdavosi kiekvieną savai
tę. Be Kazelio ir ten neišsiversdavo, 
nors jis atatupstomis vengdavo šiuo
se pobūviuose dalyvauti. Nepasaky
čiau, kad antradieninis ratelis, savo
tiška ponių pramoga, sklandžiai 
sukėsi. Ten labdarybės reikalus ap
tardavo, pasivaišindavo, bet ir lie
žuviu nedalyvaujančias nares palies
davo. Štai ir tragikomedijos pradžia. 
Kartą, antradienio vakarą, kai ra
telio ponios arbatą siurbčiojo sve
čių kambaryje, ilgai skambėjo tele
fonas. Pakeliu ragelį ir užgirstu 
“nukentėjusia” ratelio narės dra
matišką balsą:

— Ar čia yra Antradienio ponių 
žvėrinčius?

Netrukus Kazį jau erzinau, kad 
jo globojamas ponių ratelis tapo 
žvėrinčiumi.

Anuo metu buvo paprotys daryti 
rinkliavas Kaune labdaros reikalams. 
Tokių rinkliavų organizavimas 
“Vaikelio Jėzaus draugijai” slėgė 
Kazio pečius. Miestas turėjo būti 
padalintas j rajonus, žiūrint eismo, 
surasti rinkliavų rinkėjai, išdalinta 
dėžutės, paruošti ženklai ir dar visa 
tai suorganizuota bent paviršutiniš
kai. Čia, žinoma, prireikė ir “Antra
dienio ponių ratelio” talka.

Reikalų vedėjo pareigos, poeto ir 
rašytojo nerimas, dažnas pasiskar- 
denimas spaudoje, 1928 m. išleidi
mas poezija rinkinio “Su jaunyste”, 
o 1929 m. apysakų rinkinio “Fati- 
ma burtininkė” ir net trijų pjesių 
išleidimas vis labiau lėtino jo studi

jų universitete.

“Iliustruotoje Lietuvoje”, “Krivū
lėje” jo pradėtas bendradarbiavimas 
vis buvo plečiamas, nes be eilėraš
čių jau ėmė skelbti teatro aptari
mus ir net liesti visuomeninius rei
kalus. /

Jo studijas dar labiau sulėtino po
lėkis mokytis Valstybės teatro dra
mos studijoje. Ją baigė 1930 m. 
Valstybės teatro dramoje dirbo 9 me
tus, du tarpsnius po 13 m. pertrau
kos, ir atliko 30 vaidmenų. Neišdil
domą įspūdį man padarė jo sukur
tas Don Karlas, F. Schillerio to pa
ties vardo veikale.

Skaitovo talentas brendo ir pa
siekė aukštumas, kai retom progom 
tesulaukdavo pasireikšti okupuotoje 
Lietuvoje. Kai buvo minima Vals

Kazys Inčiūra
VAIKŠČIOJANTI SVIESA

Vaižgantui

Prie Juodžiaus kelmo susitikom. Tošinė). 
Kalbėjai: taip gerai, taip negerai... 
Pritardami beržai meilingai ošė, 
Aukštybių mėly plaukiojo gandrai.
Mane vedžiojai gimtuose Mataičiuose. 
Brangi Tau buvo kiekviena vieta.
O pabaliai gelsvom purienom kaišėsi. 
Ąsočiuos lipo per kraštus puta.
Mes vakarop susėdom PaalauŠėje.
Šneka mums liejos atvirai visai.
Naktis praslinko. Geras rytas aušo jau.
O ežere — apvirtę Svėdasai.
Gal taip nebuvo? Man gal tik sapnavos? 
Juk meilė kartais daro stebuklus!
Bet aš didžiuojuos šito sapno žavesiu:
Jis man dosnumas, rūpestis reiklus!
Dabar, aplankius Tavo mielus Svėdasus, 
Tu atpūkšti su juoda sutana.
Apsiaustas baltas plakas. Linksmas sėdiės 
Gonkely. Basas. Kaip tada — Kaune...
Nėra gal vietos, kur nebūtum lankęsis, 
Gal net žmogaus, kurio nepažinai. — 
Tau kregždės nardo, žydi Tau polankės, 
Tėvynės dūmais rūksta kaminai.
Šviesa ir be lakuotų kurpių vaikščioja, 
O su Tavim — šviesu ir nedlsu. ,
Tat taip norėtųs, Gėrio Kunigaikšti, 
Po Vilnių vaikščiot su Tavim — basu!

PAVASARIO DAINA

Vakaras slinko palauke.
Paukštė plasnojo ir šaukė:
— Man bepaliko viena 
Žemėj gyventi diena! —

Paukštės tą klyksmą išgirdęs, 
Niekas neliko beširdis, — 
Vėjui pastvėrus birbynę, 
Greit sušlamėjo giria, 
Nendrės liūdnam ežere;

tybės teatro 50 m. sukaktis, Jo per
teiktas A. Baranausko “Anykščių 
šilelis”, pasak ten dalyvavusio, tie
siog sukrėtė klausytojus, nes jie per
gyveno nepakartojamą įspūdį.

Kartą sutikau jį Kaune, jau bai
gęs savo studijas, 1929 m. rudenį, 
lyg kiek susirūpinusį. Jis šiais žo
džiais aptarė susiklosčiusią padėtį:

— Iš reikalų vedėjo pareigų pa
sitraukiau ir klebonijoje nebegyve
nu, nes nebepajėgiau pakelti vis di
dėjančia man svetimo darbo naš
ta. Dabar dar kukliau įsikūriau. 
Žinai, man tereikia mažų išteklių, 
bet laisvės — būtinai. Kitais metais 
numatau baigti teatro studiją ir 
dirbti teatre.

— O kaip sekasi studija univer

sitete?
— Luš pliš, aš jas baigsiu. Gal 

ja užsitęs dar ketverius metus, bet 
diplomą gausiu. Man rūpi ne diplo
mas, bet žinios, būtina aktoriui ir 
dramaturgui, nes j šią sritį noriu 
pasukti, žinoma, neužmiršus po

ezijos.
Jis savo planus įgyvendina Uni

versiteto studijas baigė 1933 ra. ir 
netrukus pasuko j naują sritį, 7 me
tus buvo žavingu radijo pranešėju.

Ašis ir ratai

Prel. Povilas Januševičius (1866- 
1948) nebuvo eilinis klebonas, nes 
jis plataus masto teologas, žymus 
vyskupo kurija pareigūnas ypač 
reiškėsi visuomenės veikloje. Jis Jau 
1905 m. išleido lietuvišką kalba
mokslį, kitais metais lietuvių kalba 
sintaksę, kurią pavadino santaika, 
bendradarbiavo ano meto spaudoje. 
Patys didžiausi šio biržiečio nuopel

nai kultūra ir visuomeninėje srity
je. Jis pirmasis rūpinai 1905 m. 

Kaune išleisti lietuvišką laikraštį ir 
šiam tikslui įsteigė Šv. Kazimiero 
vardo bendrovę, kuri atliko didelj 
darbą knygų leidyboje.

1919 m. jis įkūrė “Vaikelio Jėzaus 
gailestingųjų asmenų draugiją” 
(VJD) globoti našlaičiams ir pa
ke 257 vaikus, jiems skirtas bend-

Pritarė baltas beržynas, 
O ant beržyno — sietynas; 
Žinią pagavę, gyvai 
Ėmė banguoti javai, 
Akmenys tartum pabudo, 
Žydintys sodai sujudo, 
Upės, upokšniai, klanai 
Žemė visa ir kalnai 
Sugaudė sutartinai
Ir per tą naktį, per žvainą 
Traukė pavasario dainą — 
Tam, kam beliko viena 
Žemėj gyventi diena. 

mestinukams. Jau 1924 m. VJD išlal- 
rojo mokslinimo lr amatų mokyk
las. Veikla plėtėsi. Bendrabučiai ir 
mokykla buvo įkurta Vilijampo
lėje bei Žaliakalnyje. Netrukus jo 
rūpesčiu įsteigtos siuvyklos, valgyk
la ir visa eilė kitų įstaigų: vai
kams Šalpa kasa, darbo, laidoji
mo biuras ir net planuota pigių bu
tų statyba darbininkams. Visas šis 
milžiniškas darbas gulė ant prel. P. 
Januševičiaus pečių.

Pats didžiausias Jo rūpestis suras
ti lėšų vis didėjančiam organizaci
jų tinklui. Jis taupė parapija, kle
bonija lr asmeniškas pajamas, ku
ria nuslydo j VJD iždą. Klabeno jis 
kaimyninių parapijų, Kauno mies
to savivaldybės ir ministerijų du
ris ir vis maldavo remti pačią di
džiausią labdaros organizaciją.

Jis buvo nepaprastai santūrus, sto
iškas, daug reikalavęs iš savęs ir ki
tų, mokėjęs švelniai tarti griežtą 
žodį. Tuo metu vikarai dažnokai 
keitėsi — trys per ketverius metus, 
o VJD reikalų vedėjas ištvėrė vie
nas per ketverius.

Prel. P. Januševičius — lietuviš
kas Vincentas Paulietis — šiuo me
tu užmirštas, nes tik komunistinė 
“Tiesa” panūdo dar taip neseniai jį 
šmeižti, niekinti ir netiesą skelbti, 

šykštuoliu vadinti.

Kazys ypač bičiuliavai su kun. 
Jonu Nepamuku Kanopackiu, be
rods svedasiškiu, lenkų gimnazija 
kapelionu, pusiau įnamiu klebonijo
je, išvaizda klek panašiu j vokiečių 
aktorių E, Janrtingsą. Jei kun. Ka- 
nopackis ką mėgdavo, negailėdavo 
aštraus žodžio. Jis pasikvies Kazį, 
nes vasarą galėdavo pro langą šūk
telti, ir tars:

—- Durnius pane, eik nupirkti 
dešrelių ir dar kai ko.

Žiūrėk, Kazys jau ir lekia. Atneš, 

pasivaišins (tose vaišėse dažnai ir 
man teko dalyvauti), o tuomet eis 
pietų valgyti. Klebonija patiekalai 
buvo sveiki, bet kuklūs, ne išrinkti
niai. Atsisės kun. J. Kanopackls prie 
stalo ir ims snūduriuoti. Tuomet pa
sigirsdavo ramus prelato falcetas:

— Pater Joanes, esate pavargęs, 
nevalgote.

— O ką gi čia valgysi, kai Vai
kelis Jėzus viską sudoroja ir mums 
mažai ką tepalieka.

Nejauki tyla valgomajame
Kun. J. Kanopackls nuduodavo 

rūstuolj, o Kazys lyg žiogas šokinė
davo, šeimininką linksmindavo ir 
galop visi kvatodavosi.

Sau žmogus
Kazys Inčiūra buvo plačiašakis 

kūrėjas: poetas, prozininkas, drama
turgas, libretų operoms autorius,'' 
aktorius, vaidinimų ruošėjas radio
fone, skaitovas, žavingas radijo pra
nešėjas ir vertėjas. Net ir okupaci
ja metais jis liko sau žmogus, reto
kai Išprievartautas, jo veikalai “Vin
cas Kudirka” 1934 m. “Gimtojoj že
mėj” 1936 m., “Žemaitė” 1964 m. ir 
kiti ąulaukė sėkmės teatro scenoje 
Ir po jo mirties Valstybinis jauni
mo teatras ruošėsi pastatyti jo pa- 
saką-dramą “Gulbės giesmė".

Jis parašė kantatą kovotojų už 
Lietuva laisvę garbei lr giesmę 
Kristaus Karaliaus Šventei Tai bu

vo patriotinis ir krikščioniškas ra
šytojas.

Jo kūrybai aptarti ne čia vieta, 
nors jis vis tebelaukia atskirų sričių 
žinovų pakedeni ma

Sj kartą man terūpi jo asmuo. Jis 
buvo krikščioniška pasaulėžiūros, 
tačiau vengė Ją apkaišyti išoriniais 
ženklais ar būti veikėjų. 1929-30 m. 
jis redagavo Lietuva katalikų są
junga savaitraštį “Vienybę”, tačiar 
atsisakė Jai priklausyti. PreL P. Ja
nuševičius visaip (kalbinėjo stoti są
jungom o Jis vis atsikalbinėjo: netu
riu laiko, neišmanau apie sąjunga 
veiklą.

Tiesa, Jis buvo neveiklus studen

tas universitete, vengė užsidėti ku
ria korporacija kepuraitę. Neda
lyvavo jis ir studentų bruzdėjime, 
jei nebuvo kviečiamas pasireikšti sa
vo kūryba.

Politiniu to meto gyvenimu Jis 
mažai rūpinai, nors atidžiai sekė 
ano meto politinę raidą.

Jautria buvo širdies padėti nelai-

INutalta i 6 pual).
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