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POETO JONO AISČIO LAIŠKAI VAIČIULAIČIUI 
R e d a k c i j o s p a s t a b a , jstulpu ir lūpos apneštos (dažnai 
Poetas Jonas Aistis, jeigu būtų buvęs ji man tatai pasakojo, o pasako-

A ^ #te 

Ar knygų apie M. K. Čiurlionį 
išleidome jau per daug? 
Išeivijos spaudoje pasigirdo 

balsas (AL Vaškelio, balandžio 
mėn. "Akiračiuos"), kad leidinių 
apie Čiurlionį išeivijoje jau ne
reikėtu. Ir tai dėl to, kad Lietu
voje "Čiurlionio reikalu padaryta 
labai daug, ir gana gerai". Ar to 
"daug" ir to "gerai" jau užtenka 
tokio dailininko kaip Čiurlionis 
atveju, tektų labai abejoti. Šim
tai naujų knygų kasmet visomis 
pasaulio kalbomis leidžiama ir 
leidžiama apie Picasso, Matisse, 
Roualt, Chagallį, taipgi durski-
ninkietį Lipchitzą, Munchą ir 
kitus, galima sakyti, Čiurlionio 
amžininkus. Bet nesigirdi balsų, 
kad knygų apie juos jau yra per 
daug. Mūsuose yra kitaip. Turi
me savo kultūroje beveik tik vie
ną žmogų, kurio vardu galėtu
me išeiti be gėdos į pasaulinės 
kultūros areną, o palyginti pa
čios pradžios žingsnius" jau ban
dome stabdyti savo naiviu skep
ticizmu, grindžiamu neva "svar
besniais reikalais". 

Tiesa, kad Lietuvoje pasiliku
sių pastangomis yra nemažai pa
daryta, akcentuojant Čiurlionį. 
Bet šiandien tarti, kad jau to ga
na, būtų labai neprotinga, kai 
Čiurlionis pasauline prasme vis 
tiek dar pasilieka didelis nežino
masis. 

Dailininkui tapti pasauline fi
gūra neužtenka vien tik išleisti 
spalvinguosius jo kūrybos albu
mus. Reikia ir išsamių, akademi
nių šios kūrybos monografijų. O 
Lietuvoje šioje plotmėje šian
dien dirbančių dėmesys ligi #šiol 
ir buvo sukauptas labiau į albu
mine Čiurlionio kūrybos repre
zentaciją. Todėl dar nepri
klausomoje Lietuvoje vokiečių 
kalba išleistoji Vorobjovo Čiurlio
nio monografija ir P. Galaunės 
redaguota lietuviškoji monografi
ja ligi Šiol vargu ar yra kieno 
nors pralenktos- Tik Šiandien jos 
lengvai ir. nebesurandamos ir 
pasauliniam meno istorikui be
veik neprieinamos. 

gyvas, tai šiais metais liepos 7 d. bū 
tų sulaukęs 75 metų amžiaus. Mirė 
1973 m. Dirželio 13 d. Washlngtooe, 
D. C, kur jis ir palaidotas. Jonas Ais
tis yra viena stambiųjų figūrų naujo
joje lietuvių literatūroje. Subrendęs 
nepriklausomoje Lietuvoje, už poeziją 
apdovanotas anksčiausia valstybine 
premija, yra iileidęs šiuos savo poe
zijos rinkinius: Eilėraščiai 1932, Ima
go mortis 1933, Intymios giesmes 
1935, Užgesę chimeros akys 1937 (vals
tybine literatūros premjia), Poezija 
1940 (sutelktine- jo poezijos knyga), 
Be tėvynes brangios 1942, Nemuno il
gesys 1947, Pilnatie 1948 (rinktines 
jo poezijas knyga), Sesuo buitis 1951 
(Aidų žurnalo premija) , Kristaliniam 
karste, Poezija 1981 (visos Aisčio ly
rikos sutelktine knyga). Dideles lite
ratūrines, publicistines ir Istorines 
vertes turi ir jo kitos rūšies knygos, 
straipsnių forma liečiančios daugiau
sia taipgi kultūrines temas: Dievai ir 
smūtkeUai 1935, Apie laiką ir žmo
nes 1954 m. (Vinco Krėves vardo 
premija), MUfordo gatves elegijos 
1989. Yra rašęs ir periodinėje spau
doje paskelbęs savo prozos — no
velių. Buvo užsimojęs sukurti tragiš
kosios prūsų tautos epop&jinj roma
ną, kurio tačiau tesuspeio parašyti 
tiktai kai kuriuos fragmentus. Reiškė
si taipgi kaip antologijų redaktorius, 
bendradarbiavo kultūriniuos periodi
nes spaudos puslapiuos. Pastaraisiais 
savo gyveninio metais daugiausia ra
šė kaip tik 'Draugo* kultūriniame 
priede. Šiandien, minėdami poeto Jo
no Aisčio 75 metų gimimo sukaktį. 
spausdiname pora jo būdingų laiškų 

iš ne
baigto romano apie prūsus ir charak
teringų jo eilėraščių pluoštą. 

Cossey-sur-Claix, 1940. VI. 5, 
11 vai. vak. 

Mielas Prieteliau, 
aš norėčiau parašyti kažką la

bai juokingo - iki šiol nematyto, 
kas, jei taip galima būtų išsi
reikšti, pereitų juoko ribą ir į-
žengtų į pati skausmą. Greičiau
siai tai būtų mano paties gyveni
mas, nes kame gi tu pajusi taip 
tragiškumą ir juoką iki pačių jo 
gelmių, jei ne žmoguje, o jį, žmo
gų, gali pažinti tik savyje. Kar
tais ateina man, lyg kalnais traš
kus griaustinis, tasai juokas, ir 
prisipažinsiu, mane ima, it ka
daise - kūdikystėje, sergant kaž-

Kas vėliau kitų parašyta, nė
ra jau, kaip Al. Vaškelis linkęs 
manyti, grynųjų specialistų dar- į Antanui Vaičiulaičiui, ištrauką 
bas. Iš tikrųjų nei Gyčio Vaitkū-
no Dresdene 1975 metais išleis
toji vokiškoji Čiurlionio mono
grafija, nei "Vagos" leidyklos Pa
ryžiuje 1977 spausdintas ir Lion-
ginio Šepečio įvadiniu žodžiu 
palydėtas Čiurlionio kūrybos al
bumas nepadarė to, kad jau bū
tų galima sakyti visko užtenka. 
Gal labiausiai Čiurlionio kūrybos 
branduolį liečia Vytauto Lands
bergio Lietuvoje parašytos ir iš
leistos, labai populiarios knygos. 
Tačiau jos Čiurlionio kūrybos su
pratimo kryptimi auklėja tik Lie
tuvos visuomenę. 

Kad Vakarų pasaulyje pokario 
metais Čiurlionis tapo tarptauti
ne dailės problema, galime būti 
dėkingi visai ne lietuviui, o estui 
Aleksiui Rannitui. Jis prancūziš
kai parašė, ir 1949 m. Unesco 
Paryžiuje išleido jo studiją "M. 
K. Čiurlionis — pionnier de P-
art abstrait", vokiškai paskelbė 
savo straipsnius apie Čiurlionio 
kūrybą kultūros žurnaluos "Das 
Kunstwerk", 1947 m., Nr. 8-9 ir 
"Das Goldene Tor" 1951 m., Nr. 
1. Ir, galima sakyti, šie trys Ran-
nito išėjimai į pasaulinę spaudą 
padarė tai, kad Čiurlionis Vaka
rų dailės gyvenime pasidarė dar 
neužmirštas vardas. Dailės en
ciklopedijos ir dailės leksikonai 
bei dailės istorinės raidos leidi
niai, jeigu tik mini Čiurlionį, lig 
šiol vis beveik vieninteliu Šalti
niu nurodo čia suminėtą Rannito 
knygą ir straipsnius. 

Todėl prieš kiek laiko Chica-
goje susidaręs ir spaudoje ne kar
tą skardenęsis Čiurlionio mono
grafijai angly kalba leisti komi
tetas angažavo jai parašyti kaip 
tik Aleksį Rannitą, čiurlioniško
sios temos prasme dailės pasau
liui jau žinomą vardą. Monogra
fija jau parašyta, su leidykla su-

(Nukrtta I 2 psl ) M K. C luriioni. 

davo patetiškose valandose, pri
simindama, kad aš, vos pradėjęs 
vaikščioti, per bulviakasį marš-1 
kinelių sterblėj atnešiau jai paro
dyti keturis cypiančius žalčiu
kus, sakydamas: — Mama, paus-
ciukai, — arba kai gražų pava
sario rytą, manimi ant rankų ne
šina ir broliu vedina, rodė Ne
muną varant) ; man pasirodyda
vo spalvoti taškai, lyg žvaigždės 
giliame danguje, tr tolydžio jie 
artėjo ir augo, ir virė stumdyda-
miesi, neišsitekdami, o ausy
se skambėjo kažkoks garsas, pa
našus į garsą x, kuris taip pat 
prasidėdavo kažkur toli, vos vos 
įgirdimas ir artėdamas augo 
drauge su tuo regėjimu, bet ne 
tai mane gąsdino o gąsdino kaž
kur giliai mano sąmonėje (kiek 
jos man tada buvo) nujau
timas, kad tatai artėja prie kaž
kokios ribos, kad ta riba yra ir 
kad jei tasai mano regėjimas ir 
tasai mano girdimas balsas pa
siektų tą ribą, tai ne tik kad aš, 
bet visas pasaulis pavirstų į dul
kes, į kažkokį spalvingą rainavi-
mą... Ir prisiartinęs, rodos, jau 
prie tos ribos, lyg nusprūsdavo 
ir vėl nugarmėdavo kažkur užu 
žvaigždžių, bet ir vėl grįždavo 
tuo pačiu keliu, ir kiekvieną kar
tą vis arčiau ir arčiau prie tos 
nežinomos, bet jau many paty e-
sančios ribos prisiartindavo, ta
čiau vis dar jos pačios nepalies-
davo... O mane ėmė nuovargis, 
mano akys merkėsi, bet užsimer
kus buvo dar baisiau, nes rodės, 
kad dėl mano tos valios visa tai 
nusistumdavo nuo tos lemiamo
sios ribos, tai aš dėjau visas pa
stangas atmerkt kaip galima pla
čiau akis ir įtempus visą valią 
žiūrėt, bet ta mano valia, lyg pa- jas Karvelis, kurio pati buvo ną iš Rusonių (motinos tėviškė) 
lytėtas sėmenų kalnas, bėgo ir j mano krikštamotė, mirusi dar | sugrįžti. Po to, sako, aš užmer 
kad galop jos man liko tik kaip mums dvare esant, atseit, aš jos kęs akis ir užmigęs. Rytojaus die-
aguonos grūdas, bet tada pasi- j neatsimenu, nes dvarą palikau I ną, apklausus kaimynę ir įsitiki-
girdo kažkeno geras ir pažįsta- j dar dvejų neturėdamas. Motina,; nus, kad niekas durų nedarinėjęs, 
mas balsas, šaukiąs mane, ir aš, tris naktis akių nesudėjusi, budė- j buvo nutarta, kad liga išeida-
neturėdamas jėgos atsišaukti, j jo prie manęs su vaškine žvake, ma duris suvarsčiusi. Po to 
užmerkiau akis... o tėvas stalą apsikniaubęs klūpo-

Mažas aš kelis kartus buvau \ damas meldėsi. Tik staiga, atsi-
marinamas. Ir vieną kartą tris į darė pačios durys ir vėl užsidarė 

aukojęs dėl kitų ir nieko sau ne-
I palikęs, pamatė, kad jojo gyve-
i nimas tuščias, ir tasai, gali saky
ti, už mūs esančios tuštumos ne-
pakentimas jį išstumia scenon. 

Kad tai būtų nelabasis ar kas 
kitas, kuris neštų prieš mus veid
rodį, kuriame mes galėtume įžiū
rėti save ir visus mūs veiksmus. 
Visa keičiasi, ir nei akimirksniui 
visuotinė kaita nesustoja, o žmo
gaus žvilgsnis, priėjęs tam tikrą 
ribą, sustoja, suakmenėja, o visa, 
kas tame akimirksny buvo gera, 
gražu, dora - amžinai mumyse 
pasilieka. Negana to, žmogaus ir 
jo matomas pasaulis galima su
lyginti su gamtos vaizdu, mato
mu iš olos, vadinasi, juo mes 
nuo angos gilyn traukiamės, juo 
mūs vaizdas tolydžio dingsta 
(mes savęs nematome) — juo ki-
topus angos matomas vaizdas 
grožėja... Sit kodėl žmogus prie
šingas naujumams, mat, jis m? 
no, kad tai, kas yra nauja, esti 
ne tik pragaištinga, bet ir kvai
la, ir nedora... Pragaištinga ne 
man, nes kas aš, bet žmonijos a-
teičiai. 

Ir šit jis, tas žmogelis, išeina 
kovot prieš tariamą pasaulio 
pražūtį, norėdamas jį išgelbėti, 
bet čia ir prasideda visas jo veiks
mo komiškumas, o jei nori - tra
giškumas, nes niekas, taip iš pa
žiūros priešingas, negali eiti taip 
ranka rankon, kaip tragiška ir 
komiška... 
(Laiškas nepasirašytas. Red . ) 

1 

Aistis (1994 VTL 7 — 1973. VL 13) Naotr. Vytauto Maželio 

paras agonija tęsės. Mes tada gy- \ pačios. Tai girdėjo abu, ir tėvas, 
kokia vaikų liga - gal tada, kai,! venome Kampiškių dvaro kūme-; pasak motinos, net atsisuko į du-
sako, mane marino, kai mane iš- į tinėje, kuri buvo dviem galais, j rų pusę. O motina manė, kad tai 
pildavo šaltas prakaitas ir kai -
motina pasakojo - akys jau buvo 

vadinasi, per priemenę gyveno ki- į jos brolis, kurs tada pas tėvą gi
tas, jei nesumeluosiu, pono vežė-1 želiu buvo, sumanė tą pačią die-
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i C 1997) M. K_ Čiurlionis Vasara, m (tempera, 1997) 

pradėjau sveikti ir stiprėti. 
Štai tau atminimas ir legenda. 

Ir taip aš noriu išvesti žmoge
lį: vidutinio ūgio, net gal žemą; 
pilkų pilkiausių sąlygų — nepa
stebimą; greičiausiai amatininką 
arba šiaip kokį nežinia ką, nie
kuo iš kitų neišsiskiriantį- Ir jis 
pats deda visas pastangas neiš
siskirti, neišsišokti nei savo do
rybėmis, nei ypač savo ydomis. 
Švarutėlis, net ir nuo mados ne-
atsilikęs, tačiau nuošalus — jis 
pats ir jo namelis už miestelio 

j prie kapinių. 
Ir šit jis gyvena nuošaliai -

nežinia nei kaip, nei ką, tik kartą, 
praėjus vienai mergaitei ar šiaip 
kam nors kasdieniškam ir pil
kam atsitikus, jis išeina iš 
to kiauto, kuriame be valios ir 
pastangų jis atsirado, ir galbūt 
būtų ir numiręs — taip jis išei
na ir auga, bet auga ne savy, 
nes jis ir nedrąsus ir slapukas, tai 
yra gyvenimo užguitas, bet auga 
žmonių akyse. Ir kai tas jo prasi
laužimas pradeda grįžt, tarytum 
jo paties balso aidas, jam visa tai 
tampa labai svarbu, svarbiau nei 
pats gyvenimas. Taip tasai žmo
gus, kuris tramdė visus savo 
polinkius, gali pasakyti, visa pa-

Villefranche a/M. 17. 8. 1942 

Mielas Antanai, 
Tavo laiškas man Tmvo didelė 

ir maloni staigmena. Du laišku 
drauge atėjo: vienas pereitų metų 
lapkričio mėn., kitas — šių, lie
pos pirmosios. Kaip smagu! Aš 
laukiau, bet maniau, kad ir laukt 
neprasminga. O šiandien dar atė
jo perlaida iš N. York'o, p. Jo-
seph Lancka (turbūt — Lauč-
ka) verta 2155 f r. Pabiro man 
čia taip viskas netikėtai, it iš lai
mės rago! Kaip gaila, kad per
laida atėjo man, o ne p. Geru
čiui, man dešimteriopa nauda 
būt buvusi. Parašysiu jam, tam 
ponui, padėką. Ar nebuvo tik už 
Be tėvynės brangios? Man bus 
šiokia tokia paspirtis žiemai, o 
žiemot, matau, reikės dar čia — 
ne tėvynėje. Kaip gerai, kad Tu 
parašei. Ak, kad būčiau žinojęs 
būčiau pasiėmęs paskutinius ei
lėraščius, kurių šešetą, atsiminęs 
iš atminties, perrašiau ir pridedu. 
Būsiu čia iki vėlesnio rudens ir 
man bus tai nepasiekiama, o ten 
buvo dar ir K Binkiui rašytas 
nekrologas. Pažiūrėsim, kai dug
ną dėsim. Svarbu, kad sužinojau, 
kad laiškas prasmunka. Pamė
ginsiu pasiųsti, ką turėsiu para
šęs, ir pabandysiu naują parašy
ti. Taigi, rašai, kad manp kny
gelė pasirodysianti. 2inai, aš jos 
nekantriai lauksiu. Nuorašai pa
sklido net po tris žemynus, o gir 
džiu, kad ir kiti nuorašais pasi 
dalina, patys nusirašydami. 
Man jau nusibodo perrašinėti- Tu 
gali leidėjus padrąsinti, nes ga
lės ji kada nors Lietuvą pasiekti, 
o ten jai vietos yra keliolikai šim
tų. Skaito jos, kas galima, Kau-

(Nukelta į 2 psl.) 
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Karaimo Izaoko iš Trakų knyga 
Kai apvaikščiojęs Trakų pilį, iš 

kurios senovėje plačiai sklido« 
Lietuvos garbė ir galybė, tu eini Į 
miestelio gatve, į akį staiga tau 
krenta namai: jie atsukti į gatvę 
galais, o ne šonu, Tai ženklas, 
kad ten gyvena karaimai. Vienur 
kitur lange rymant matai ir juos 
pačius, bežiūrinčius į praeivį. 
Toje gatvėje yra ir kuklus jų mu
ziejėlis. 

Iš panašių namų kadaise pa
saulin iš Lietuvos sklido ir kitas 
garsas -
raimų. 

ANTANAS VAIČIULAITIS 

jis parašė 1593 netais. Antro
sios veikalo dalies jis nespėjo 
visai baigti — trūko turinio sant- i . 

josi atversti. "Ateistai citavo Iza
oką iš Trakų, — rašo Trude 
VVeiss-Rosmarin, — dėl nepap
rastos "Chizzuk Emunah" logi
kos". 

Šio Lietuvoje rašyto veikalo ke-
ias į Vakarų Europą buvo ne raukos. Tai padarė jo mėgsta- , 

miausias mokinys Malinovslris, Į «*» * g \ * f r » * ? * * h * 
parašęs ir įžangą savo mol 
knygai. 

>kytojo !oko B T r a k U knyga buvo pa
sklidusi įvairiose pasaulio žydų 
bendruomenėse. 1665 metais, lan
kydamasis Ceutos mieste šiaurės 
Afrikoje, vieną "Chizzuk Emu
nah" rankraštį iš žydų gavo Alt-
dorfo profesorius Wagenseilis iš 
Vokietijos. Jis tai^išvertė į lotynų 

Izaokas iš Trakų mirė 1594 
metais. 

"Chizzuk Emunah", arba "Ti-
Traku mokslingu ka- kėjimo sustiprinimas" turi dvi da-

* lis. Pirmoji yra žydijos apologija, 
Lietuvoje karaimai, turkų kil-! o antroji — krikščionybės kritika., 

mės, žydų tikybinės sektos nariai, i Kaip nurodo "Lietuvių enciklo- i ***** s u r a n k r ^ 1
J

u j Į * ' " Į 
apsigyveno keturioliktojo am-'pedija", ši Izaoko iš Trakų kny- i n o 1 6 8 1 m e ? l s Altdorfe. Maz-
žiaus gale, kai juos kartu su Kry-' ga "sukėlė daugelį krikščioniu i d a u S P°. dvidešimt penkenų me-
mo totoriais kaip belaisvius ir ko- \ poleminių raštu". Tarp kitų, ku- j 5 ! ? ? W , . , . a j - 1 Š e ) 0 AmS!e

1
r" 

lonistus atsigabeno Vytautas Di-i rie griebėsi Izaoko iš Trakų vei- f ^ T a i . ^s leidimas ir paskli-
dysis. Iš pradžių karaimai buvolkalo pulti krikščionybei, l w * ™ W f W M į Cmz-
įkurdinti Trakuose, iš kur dalis i garsusis prancūzų rašytojas Vol- Į z u k

 1 ^ l
u n a h . buvo išspausdm-

jų vėliau persikėlė į Vilnių, Pa-; taire'as. Savo įžangoje Trude j ̂ J 8 5 1 , m e t a i s ^ n d ° n e - I š v e r ' 
nevėžį, Biržus ir kitas Lietuvos , VVeiss-Rosmarin pastebi, kad, kaip \ ]e M , o s e s Mbcatta. Londono vers-
vietas. Kaip rašo "Lietuvių enci-! parankine medžiaga, šia knyga, i ! m m k a s t » a m z i a u * galą pasi-
klopedija", literatūrinėj veikloje|naudojosi žydai misionieriai, o\l e r t - " - - - - - > - - - - ' :-
ypač pasižymėjo Trakų karaimai, j taip pat ateistai, prancūzų fi-
Vakarų pasaulyje bene pats gar- i losofai ir pagaliau krikščionys 
šiaušias iš jų buvo Izaak ben Ab- j misionieriai, besiruošdami prie-
raham Troki, arba Izaokas iš 
Trakų. 1970 m. jo knyga "Chriz-
zuk Emunah" — "Tikėjimo su
stiprinimas" ("Faith Strengthe-
ned") išleista anglų kalba New 
Yorke. Kiti žymesni — Joseph 
Malinovski Troki, Zarah ben Na-
than, Salomon Troki — iš šešio
liktojo ir septynioliktojo amžiaus. 
Iš Trakų buvo kilęs žymus aš
tuonioliktojo amžiaus Krymo ka
raimų rašytojas Abraham ben 
Josiah Jerusalem. 

Izaoko iš Traku veikalo leidi
mui New Yorke įžangą parašiu
si mokslininkė Trude Weiss-Ros-
marin pažymi, kad "kaip religi
nis ir intelektualinis Lietuvos ir 
Lenkijos karaimu centras Trakai 
klestėjo nuo tūkstantis penki šim
tai pirmųjų metų ligi septynio
liktojo amžiaus vidurio. Naudo
damiesi pilna lygybe su savo kai
mynais krikščionimis, — toliau 
rašo įžangos autorė, — jie lais
vai santykiavo su jais". Anot jos, 
tai aplinkybės, dėl kurių toksai 
veikalas kaip "Tikėjimo sustipri
nimas" pasidarė būtinas, "žy
dams besiaiškinant ir kritikuo
jant krikščionybę". 

Po to Trude Weiss-Rosmarin 
sako: 

"šešioliktajame amžiuje Lietu
va sudarė ekumenizmo salą pla
čiame religinės netolerancijos 
okeane kitur Europoje, čia Ro
mos katalikai ir graikų ortodok
sų bažnyčios nariai laisvai ir 
draugiškai santykiavo su trinita-
rais liuteronais ir su unitarais 
arijonais — ir su žydais, kurių 
pilietinės teisės buvo apsaugotos 
ir kurių religinė laisvė buvo už
tikrinta. Tokioje aplinkoje Izao- Į 
kas turėjo nemaža ryšiu su skir- į 
tingų krikščioniškųjų denomi
nacijų dvasiškiais, kurie, kaip tai• 
visai natūralu, užmegzdavo su Į 
juo dialogą. Šie pašnekesiai ir bu
vo pirmasai akstinas (knygai "Ti-1 
kėjimo sustiprinimas" — heb
rajų kalba) — "Chizzuk Emu
nah". 

Kaip Traku karaimų klestė
jimo metai staiga nutrūko, įžan
gos autorė Trude Weiss-Rosma-
rin taip rašo: 

'Trakų karaimų suklestėjimas, 
pati jų bendruomenė, pasibaigė, 
maskviečiams ir kazokams įsiver-. 
žus Lietuvon 1654 — 55 metais. 
Miestas buvo sunaikintas ir api
plėštas, karaimai pabėgo drauge 
su savo kaimynais lietuviais". 

O Trakų, kaip karaimų moks
lo centrą, — nurodo Trude 
VVeiss-Rcsmarin, — daugiausia 
iškėlė Izaokas iš Trakų. Sulau
kęs vos dvidešimt metų, jis jau 
sekretoriavo 1553 metais karaimų 
visuotiniam suvažiavimui Tra
kuose. Tarp kitu jo darbų mi
nimi religiniai paaiškinimai, ka
lendorius, giesmės. Svarbiausią 
stvo veikalą "Chizzuk Emunah" 

kaištams iš tų, kuriuos jie tikė-
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FAITH STRENGTHENED. 

M O S E S M O C A T T A . 

7SUDE WEISW*OSMAK> 

KTAV fUKJSHINO HOCSE. b t 

Izaoko ii Trakų knyga, 1970 metais 
Kleista New Yorke Nuotrauka » 
Kongreso bibliotekos egzemplioriaus 

vertimas pakartotas New Yorke. 
Naujai laidai įžangą parašiusi 

Trude Weiss-Rosmarin nurodo 
Izaoko iš Trakų knygos atitin-
kamumą mūsų laikams: esą, po 
Vatikano antrojo susirinkimo, 
kai dialogas tarp krikščionių ir 
žydų įžengė į kitą fazę, — "moks
linio objektyvumo ir atvirumo", 
"krikščionys ir žydai" "Tikėjimo 
sustiprinime" atras tokio pobū
džio enciklopedinę judaizmo ir 
krikščionybės nesutarimų rodyk
lę, kokia veda į geresnį biblinį ar
gumentų skirtingo interpretavi
mo supratimą". 

Nors Lietuvos karaimų moks
linis garsas ilgainiui sumažėjo, 
tačiau Izaoko iš Trakų ir kitų 
karaimų prieš keletą amžių 
įdiegtoji mokslų dvasia išliko iki 
mūsų laikų. Ir šiandien Vilniu
je tu gali rasti karaimų, pasižy
mėjusių kalbotyroje, matemati-

i koje ir kitose srityse. 

Karaimu, apgyventa gatve Trakuose 

Aistis (kairėje) ir Bernardas Brazdžionis prieškario metale Vilniuje 

Poeto Jono Aisčio laiškai 

lėraštis pasirašo nenualpus. 
Toks iš manęs stipruolisl Dažnai 
reikia taip įsitempti, kad aš neži
nau, ką rašau ir tik po poros die
nų, radęs ir užkliuvęs kokį saki
nį, sakau: Dieve, kaip grąžui ir 
pradedu rašyt iš naujo. Taip, aš 
stebiuos krtav ,rt , kad tai dar ga
lima išspav š tokios mazgotės, 
kaip aš- Ar . pastebi tūlus ma
no veiksmą <:. džius, kurie, man 
rodos, bent rašant, visą saulės 
sistemą pajėgtų išjudinti. Aš 
tai nejučiomis pastebėjau, o 
man visa patinka, kas juda, tai 
yra, gyva, galinga, tikra. Nes tik 
tada žodis įgyja galios, kai jis ne
telpa pasirinktuose rėmuose, dėl 
to dabar beveik visa rašau pa
stovia forma. Ne dėl to, kad vi
sa išreikšt, bet kad visa suglaust į 
lapidanšką sakinį. Nepavyksta, 
bet ar tai svarbu. Nušnekėjau. 
Taikliai T u pasakei apie Kazį 
Binkį. Du žmonės man buvo 
brangūs tėvynėje: jis ir tėvelis. 
Mergaitė? Nė baisa Aš manau, 
kad ją pasiekė įžanga. Jei dar ne, 
tai greit pasieks- Bendrai aš ži
nių iš saviškių neturiu, jei ne-
skaityt Raud. Kryžiaus formulia
ro, kur tėvelis rašė: Wir vvohnen 
noch Ort und Stelle. Apsiašaro
jau, kad tėvelis rašo ne tik vo
kiškai, bet dar ir su germaniz
mais. Tu man rašai, kad būtų 
duonos ik sočiai. Ji čia tūlu laiku 
buvo tokia, kad buvo per daug. 
Su pusrytėliais suvalgęs 50 gra-

(Atkelta iš 1 psl.) 

no radiją ir pora, sako, buvo at
spausta Į Laisvę (Vėlinės ir Pla
tanai). Pats rašai, turiu galv/>j 
abu Tavo laiškus, kad naujiems 
dalykams daugio stinga — jėgos, 
ir tas pats liūdnumas likęs. Die
ve, kaip norit, kad aš pats save 
pralenkčiau! Be to, aš nežinau, 
kas yra džiaugsmas, ypač šiais, 
džiaugsmu neturtingais laikais. 
Džiaugsmą tik tada junti, kai jis 
mus apleidžia, lygiai, kaip ir jau
nystė. Tos, mane apleidusios lai
mės yra, ir labai daug. Su tuo 
aš nesutiksiu iki grabo lentos. 
Man sunku ir skaudu buvo nuo 
pat mano vaikystės, o Jūs karto-
jate tai, ką man sakydavo ma
no senelis bardamas: ko tu čia 
dabar, lyg ožys ties vandeniu 
bliauni? Yra, žinai, Antanai, da
lykų, kurių nepasakysi nei miti
nai, nei draugui, nei žmonai 
(Esenin'as). Galop aš pats prie
žasčių nežinau ir paaiškinti ne
galiu. Miręs lavoną mėsinto-
jams paliksiu: teieškai, jei žingei-
du. Gal jie jas, to priežastis, ir 

ras, bet čia ir ne mano reikalas-
Lyrika daugiau nei kitas kuris 
žanras nuo žmogaus neatskirta. 
Ko die gi jis turėtų būt kitoks nei 
aš pats, mano raštas? Naujais mo
tyvais aš išsitiesti negalėjau, nes 
neradau iš pradžių jokios medžia
giškos paramos ir turėjau paimti 
darbą, kuris man visą laiką su
ėda. Stigo kontakto su tautiečiais, 
,o tai visada buvo mano įkvėpi
mo šaltinis. Aš tai jaučiu: dvi te
mos mane visą gyvenimą smau
gė, o dabar daugiau nei kitados 
—'Dievo ir Tėvynės. Prie pasta

rosios jau prieinu, nors dar prie
varta, o kitą paliksiu mano gy
venimo pavakarei, noriu prieš Jį 
parkrist ant kelių su visu patyri
mu ir galia, ir kalbėti taip, kaip 
galima kalbėti su Dievu, tai yra, 
kaip niekas iki šiol nėra kalbėjęs. 
Daugis, mat, kalba piktožodžiau-
dami, išsisuodinę, pasigardžiuo
dami, o aš noriu kalbėti nuogas 
ir basas —nuošaliai. Galimas 
daiktas, kad bus sunkiau nei tė
vynė. Ne visa gi pasiekia ką nors, 
kas mano bandoma, o aš blaš
kaus ir krintu negalioj. Retas ei-

Kertine parašte 
f Atkelta iš 1 psl.) * * * % 

sitarta, bereikia tik laukti jos pa
sirodymo. Kai šiandien^ .anglų 
kalba yra tapusi tarptautine ne 
vien politikoje, bet ir kultūrinio 
bendravimo bei susižinojimo sri
tyje, nereikia ir aiškinti,-kaip .yra 
svarbu kalbėti apie Čiurlionį pa
sauliui anglų kalba. Todėl ir 
Lietuvių fondo šiam projektui į-
vykdyta piniginė parama yra di
džiai prasminga ir sveikintina. 

Tuo pačiu nenorime pasakyti, 
kad su Rannito angliškąja Čiur
lionio monografija visas šio po
būdžio pastangas jau reikėtų už
baigti. Todėl labai gerai, kad jos 
ir nebaigiamos, štai šiuo metu 
Stasys Goštautas jau redaguoja 
anglų kalba leidinį apie Čiurlio
nį, kuriame bus sutelkta visa 
reikšmingiausioji, bet kuria kal
ba parašytoji, čiurlioniana. Dai
lės teoretikui ir istorikui bus pa
rankiai vienoje vietoje anglų kal
ba pateikta visa, kas tik kuria 
kalba reikšmingo buvo rašyta a-
pie Čiurlionį. 

Net ir lietuvių kalba mums iki 
šiol trūko išsamensnės, literatū
riniai parašytos, bet tikslios Čiur
lionio biografijos. Reikėdavo vis 
tenkintis tik sausomis enciklope
dinėmis žiniomis ir atsiminimų 
nuotrupomis. Stambesnės bio
grafijos, atremtos į visus šalti

nių, besirausdamas pusę H n i u s , ^klaidinančios, bet ir skai-
spiaudydavau (aš kaip prancu-Į t o m o s k a i p s p a l v i n g 0 r o m a n 0 
2 3 5 T^JT^Sf' ^ t 0 P™U" puslapiai, mes lig šiol vis labai ir siuosi). Kalbi, kad sotus ir šilu
moj —garbink Dievą. Man ka
daise dar prie bolševikų mergai-

labai pasigesdavome. O kiek ši
tokio pobūdžio, plačiai skaitomų 
biografijų yra susilaukę visi di-

te rase, Kad j , galėtų truputi at-,, ^ . fr ^ UQ 
sikvept, apelsiną suciulpt, ir man į m u z i k a i > d a i l j n i n k a i r a š -a i ! 
tai rodėsi keista. Bet karas taip T o k i a M R č i u r l i o n i o h- ^ 
viską griauna ir naikina, j,og vi
sur tai gali atsitikti. Aš jau bi
jau ne karo, bet aršiau. Ruske-
lių idėjos įgyja svetur simpatijų. 
Nejučiomis, romantiškai, senti-

dabar jau yra parašyta kun. Sta
sio Ylos. Linkėtina ir jai, ilgiau 
neužtrukus, pasirodyti atskira 
knyga. 

. . . . . . Žodžiu, Čiurlionis, kaip ir kiek-
mentališkai. Visa tai nepavojm- . , 1 . . . .. r . 

•vienas kūrybinis genijus, nėra ir ga, kol nėra sunkumų, bet jeigu į 
atsirastų?.. Iš kitos pusės, jei ta 
karštinė turi pereit pasaulį, teei
na greičiau. Vieno nenorėčiau, 
kad ji eitų didžiųjų invazijų ke
liu. Ar žinai, kad jos visos ėjo 
tuo keliu ir tenai, tame didelia
me Mongolijos maiše prasidėda
vo. Nuo jų gi statė kinai sieną. 
Daugis gi invazijos laukdavo iš 
kitur. O keliai amžini. Pastovūs. 
Laukiu Tajvo laiško. Beje, jei kas 
klaustų, tai dabar cali sakyt, kad 
aš biednas. Gana didžiuotis, tik 
siųst reikėtų p. Geručiui —ne
žinau nei kaip, nei kur gyvensiu 

—dėl to. Aš atsilyginsiu para
šymu, net jei ir pasiųst negalė-

negali būti išsemiamas. Todėl ir 
kalbėti apie čiurlioniškųjų leidi
nių perteklių yra tikras nesusi
pratimas. O laisvajai mūsų išei
vijai Čiurlionį šiandien pristatyti 
pasauliui tinkamiausiais būdais 
yra tiesiog Apvaizdos dovanotoji 
pareiga. k. brd. 

čiau —nepražus. Čia dabar kam
pininkauju, bet kaip tai sunkul 
Aš Tau parašysiu. Mūs tėvynė 
nuostabiai laikos, dideles tautas 
lenkdama. Ir man gera ja di
džiuotis. Duok pažiaunį. Ką pats 
beveiki? Viso. P. Savickiui jau 
pasakyta. 2ada. 

O L ^ / I J j tCCAc*. I < "«*«.'> 

Nauji leidiniai 
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• AIDAI, 1979 m. gegužes mėn., 
Nr. 5.: Mėnesinis kultūros žurna
las. Redaguoja dr. Juozas Girnius, 
27 Juliette St., Boston, Mass. 
02122. Literatūros, apžvalgų ir 
techninis redaktorius dr. Leonar
das Andriekus, Kennebunkport, 
Maine 04046. Leidžia lietuviai 
pranciškonai. Administruoja Ben-
venutas Ramanauskas, 361 High-
land Blv., N. Y. 11207. Žurnalo 
metinė prenumerata — 15 dol. 

Šio numerio straipsniai: Petras 
Daugintis "Solidaristinės santvar
kos bruožai'', Povilas Rėklaitis 
"Pirmoji Vilniaus universiteto is
torija ir jos autorius jėzuitas J. A-
Preusehhoffas'' (Duomenys su
rinkti vienam antikvariniam ra
diniui įvertinti), Jurgis Jankus 
"Jonas Puzinas apie save ir apie 
kitus" (Jurgio Jankaus įrekor-
duoto autobiografinio pasisaky
mo tęsinys), Juozas Vaišnora, 
MIC "5v. Sosto atstovo Ratti vi
zitas Lietuvoje ir Latvijoje" (Tę
sinys ir pabaiga). Poezijos pusla
piuose Aleksandro Radžiaus "Pa
vasario apeigos" ir J.Pušinio "Se
nojo žvejo sakmės apie Jūratę". 
Apžvalginėje žurnalo dalyje: "Už 

viską labiau pamilo spalvą" 
(Dail. Alfonso Dargio 70 metų 
amžiaus sukakčiai) (Leonardas 
Andriekus), " 'Kontinentas' mū
sų akimis" (Jurgis Gliaudą), 
"Salvadore de Madariaga, 1886 
- 1978" (B. Ciplijauskaitė), "An-
th/>ny Burgess ir John Gardner: 
romanas — muzika ar moralė?" 
(Kontrapunktas S PEN kongre
so Stockholme) (A. Landsbergis). 
Naujų knygų skyriuje Juozas B. 
Laučka recenzuoja dr. Martyno 
Anyso atsiminimus "Kova dėl 
Klaipėdos". Naujasis "Aidų" nu
meris yra papuoštas Alfonso Dar
gio ir Alfonso Motiejūno dailės 
darbų nuotraukomis-

• SĖJJA, 1953 - 1977 m., Nr. 
1 - 135. Rodyklės. Sudarė Po
vilas Dilys. Leidinys 42 psl., 
spausdintas M. Morkūno spaus
tuvėje, Chicagoj, kaina — 3 
dol. 

Leidinio pratarmėje sakoma: 
"Per 24 metus leidome SfcJĄ. 
Irisus visus išleistus numerius. 

' susidarė apie devyni žurnalo 
tomai. Anksčiau nebuvo ruošia
mos metines aj- kitoitio* >S£JOS 

J£S 

rodyklės, bet tik spausdintas 
kiekvieno leidžiamo numerio 
turinys. Be rodyklės sunku da
bar surasti reikalingą medžia
gą daugybėje SĖJOS pusla
pių. Todėl SĖJOS leidėjai ir re
daktoriai 1977 m. rugsėjo 24 
d., baigdami darbą., nutarė pa 
ruošti visų iki tos dienos išleis 
tų SĖJOS numerių bendrą turi
nio rodyklę". 

Tai buvo didžiai prasmingas 
sumanymas, o dabar jau verta 
pasidžiaugti gražiu jo įkūniji
mu. Pe nkiolika leidinio puRla-
phj užima pavardės ir slapy
vardžiai, o kitus puslapius už 
izna •trajpsruų ar.f.ra^--* v 

bus labai parankus leidinys. 
tiek išeivijos verkią tyrinėjan
čiam istorikui, tiek kiekvienam 
SĖJOS komplektus turinčiam 
skaitytojui. Leidinys įsigyja
mas, kreipiantis šiuo adesu: 
Juozas Urbelis, 1549 N. Broad-
way, Melrose Park IL 60160. 

• MANO UT£TU¥I3KA 
SPALVINIMO KNYGA (XJk 2 
sąs). Redag. Mykolas Dainga ir 
Gintaras Karosas. Piešė" I&ris . 

j Išleido Baltic Enterprises P. O. 
Box 8241, Boston, Mass. 02114, 
telef. (617) 269-4455. E d e m a i 
didelio formato, 32 psU kaina 
$2.50, gaunami ir "Drauge". 

Gražus sumanymas pačių ma 
žiausiųjų lituanistiniam švieti 
mui. Ryškūs puslapiniai pieši
niai, kuriuos reikia nuspalvinti. 
Jie visi tautinio patriotinio po 
būdžio. Gretimam puslapyje 
duodamas trumputis tekstas, 
aiškinantis piešinį. Tekstas 
duodamas lietuvių ir anglų kal
ba. Užmenamas čia pat skaity
tojui ir spalvintojui ir vienas 
kitas, su tekstu ir paveikslu su
rištas klausimas. Visos knyge
lės paruoštos taip, kad jas mū
sų mažieji tikrai mielai ims j 
rankas, prasmingai pradėdami 
puikiai paruoštą jiems lituanis 
tuų švietimą. 



Šeštadienis, 1979 m. birželio mėn. 
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Antroji baltų dramos 
rinktinė anglų kalba 
KĘSTUTIS 2EMĖNAS 

: . 

Alfreda Straumanis (ecL), THE 
GOLDEX STEED: Seven Baltic 
PIH\S. Prospect Heights, IU., Wa-
veLatid Press, 1&79. 

Rinktinės dramas palydi įžan
giniai straipsniai, kuriuos parašė 
baltu tautosakos žinovai išeivi
joje. Jų pagrindinis tikslas yra 
išaiškinti balty papročius, tradi

cines vertybių sistemas bei gro-
Kazio Borutos "Baltaragio ma-1 žio sąvokas ir tuomi padaryti dra-

lūnas'* ir Kazio Sajos "Devynbė- rnas emociniai prieinamas užsie-
deiai" prabilo angliškai! Drau- j niečiui skaitytojui. Apie "Devyn-
ge su dviem latvių ir trimis estų i bėdžius" rašo Eglė Zygaitė, India-
dramomis jie sudaro antrąją bal 
tū dramos rinktinę — "The Gol-
den Stced" — "Aukso žirgas" — 
kurią Šiomis dienomis išleido 
Waveland Press leidykla Ameri
koje, Ilinojaus valstijoje. 

Pirmoji baltų draminės lite
ratūros antologija, pavadinta 
"Confrontations with Tyranny" 

nos usiversiteto tautosakos insti
tuto darbuotoja ir žurnalo "Tau
tosakos forumas" redakcijos na
rė, "Baltaragio malūną" nagri
nėja Elena Bradūnaitė, dirbanti 
kaip tautosakininke Amerikos 
Kongreso bibliotekos Tautoty
ros centre. "Devynbėdžius" 
išvertė poetė Eglė Juodvalkytė, o 
"Baltaragio malūną"—anglų lite-

—"Akistatos su tironija", pasirc- j ratūros dėstytoja Cezarija Abar-
dė prieš dvejus metus. Jos šešiy Į tytė ir dramos studentė Kristina 
dramų grupuotėje buvo Algirdo : Sabalytė. Gražiu sutapimu, lietu-
Landsbergio "Penki stulpai tur- Į viškoji rinktinės dalis yra penkių 
gaus aikštėje" ir Antano Škėmos | jaunu išeivių merginų bendras 
"Pabudimas". Antroji rinktinė \ audinys, 
aprėpia dramas tautosakiniais mo
tyvais — jų šaknys glūdi lietu- Tautosakinės dramos antologi-

dies dainas mergin,oms, šokan 
čioms liaudies šokius". 

vių, latvių bei estų mitologijo- j j a "Aukso žirgas" išsivystė iš 
je. legendose, pasakose, liaudies Baltų dramos projekto, jau kele-
dainose ir apeigose. Rinktinė dedi- j t a j ^ ų veikiančio Pietų Illino-
kuota "baitų senelėms, sukūru-j j a u s uniVersitete. To projekto rė-
sioms pasakas: motinoms, mokiu- j m u o s e lietuvių, latvių ir estų 
siomšisavo dukteris dainuoti liau- • kilmės studentai jau keletą me

tų verčia dramas, renka teatrinę 
medžiagą, ruošia bibliografiją. 
Projekto vedėjas, latvių režisie-

"Baltaragio malūnas" ir "De-jrius j r t e a t r o istorikas Alfreds 
vynbėdžiai" yra daugiau negu j Straumanis, redagavo antrąją 
etnografinių motyvų insceniza- j rinktinę. Savo įvadiniame žody-
cija; šios dvi dramos skverbiasi į j j e yis ^ ^ j o g tautosaka padėjo 
mūsų liaudies lūkesčių ir tau- jlietuviams, latviams bei estams 
tos vilčių gelmes. Tai būdinga i tėvynėje ir išeivijoje ištausoti sa-
visiems rinktinėje išspausdintiems j v o tautinę individualybę ir drau-
veikalams. Janio Rainio klasikinė 
poetinė drama "Aukso žirgas", 
suteikusi rinktinei pavadinimą, 
vaizdžiai rodo, kokios erdvios tau
tosakinės dramos galimybės. 
Tautosaka Rainiui buvo priemo
nė gvildenti giliausioms filosofi
nėms ir religinėms problemoms, 
o įo vyriausias veikėjas, Antinis, 
simbolizuoja latvių pastangas iš
tausoti savo tautinį tapatumą. 
Rinktinėje taip pat randame An-
nos Brig.ideres didaktinę pjesę 
"Maja ir Paja", populiaraus estų 
dramaturgo Oskaro Lutso vie-
riavefksmes "Ežero dvasia" bei 
"Žaltvykslė" ir prieš karą Lietu-
Ašoje- ne sykį statytą Augusto 
Kittbergo "Vilkatę". 

ge prisitaikyti prie naujų politi
nių, ūkinių ir kultūrinių sąly
gų. Kupinas įvairių sumanymų, 
Straumanis žada ateinančiais me
tais išleisti Baltų dramos informa
cinį leidinį ir bibliografiją anglų 
kalba. Už poros metų turėtų pa
sirodyti trečiasis antologijos to
mas — baltų istorinių dramų 
rinkinys. 

Tautosakos ir literatūrinio mo
dernizmo derinys yra ypatinga 
baltų kultūros žymė. Reikia tikė
tis, kad "Aukso žirgas" patrauks 
ne tik dramos ir literatūros, bet 
ir tautosakos, etnografijos bei an
tropologijos tyrinėtojų bei mė
gėjų dėmesį. Užsienio skaitytojui 
tai dar vienas langas į savitą Pa
baltijo pasaulį. 

R o movė Jonas Aistis 

Ištrauka iš romano 
Nadruvos šalies Romintos girią 

pasiekėme apie vidudienį. Kraštas visai 
nepanašus į Kulmo ar Pamedės šalį: prieš 
mūsų. akis tyvuliavo iki akiračio numėlusi 
girią, kurioje kyšojo vietomis nuslinkę ir 
pilki,., vietomis kadugiais ir kažkokios 
pati sos žolės gniūžtėmis apžėlę kalnai. 
Mums. lygumų gyventojams, tai buvo 
nuostabus ir nematytas gamtovaizdis. Visi 
ftfrfltf1 kelią rodė, glaudė ir vaišino. 
Sve'ntojon girion niekas įžengti nesiryžo, 
tik smulkiai nupasakojo, kaip reikia joti ir 
kaip elgtis: prajojus pirmą girios vainiką 
ir prijojus didelėje lygėje seną ąžuolą, 
pasukti dešinėn ir joti iki upelio, o tada 
joti prieš srovę upelio krantu iki vartų ir 
tris kartus papūsti skudutį. Mus stebino 
SVėtifgirėje žvėrelių ir gyvulėlių apstą ir 

ona5 ^Aristld 
PRŪSAI 

Nuo kainų matės tyvuliavo 
Giria į jūrą panaši, 
Ant kalno ąžuolo pūis didžiavos, 
Kaip gervė, bokštais pranaši. 

O giriose su laumėm raganom, 
Vilkolakiais, undinėm ir smakais 
Seneliai šventą ugnį degino — 
Kvepėjo laime ir sakais. 

Taip slinko rudenys ir vasaros, 
Taip bėgo metų daugelis šimtų — 
Gyveno jie be kraujo ir be ašarų 
Šlamėjime šilų šventų. 

Ir niekieno nebeužklystami 
Gyveno taip vienų vieni, 
Atėjo vyrai nepažįstami 
Kardais ir kryžium nešini. 

Tuomet prie pat šventosios Gabijos, 
Anta Alkakalnio vejos žalios 
Vaitiekų - Adalbertą nugalabijo, 
Atėjusį sudrumst tylos.-. 

I 
7-e-

Jonas Aistis (Lietuvių foto archyvas) 

Pusnynais neša sidabrinį 
Varpelių džiugesį arkliai. 

Aš laukiau jos rankas ištiesęs — 
Varpeliai rodės vis arčiau.-. 
Solveiga!.. Viešpatie, kaip šviesi, 
Tokios, kaip gyvas, nemačiau. 

Tai ne veltui diena nubalus 
Ir saulėj žybčioja sniegai... 
Kažkas prasinešė pro šalį, 
Sniegais prasinešė smagiai... 

Kvepėjo odelys, baltai pražydę, 
Pavasariai ir sodai ir žiedai... 
Nusinešė jinai tą džiaugsimą dūlį, 
O kalnus apgrindė ledai... 

Pakyla lapai, 'pakąsti lapkrity, 
Kartu su viesulu piktu... 
O gal tai snaigė, saulėje nušvitus f 
O gal, Solveiga, tai ne tu! 

SNAIGĖ 

Viešpatie, kaip šviesi — 
Tokios, kaip gyvas, nemačiau! 

Peer Gynt 

Pražydo akys, tartum obelys gegužy, 
O buvo saulėta diena. 
Solveiga! atsklenda pašliūžom 
Pusnynais tiesiai į mane! 

Taip vargana mano trobelė — 
Maniau, skaisčiai apšvies ji ją, 
Ir bus languos kalnai nubalę 
Tyra kalnų poezija. 

Kalnuose trykšta juk šaltiniai, 
Kalnuose kliedi juk kriokliai! 

O negi tai ir vėl miražas 
Skaisčiai nušvito man languos? 
Argi ir vėlei pasaką tą gražią 
Kalnai palaidos ten, snieguos!* 

Tai snaigė krisdama sudužo! 
Vylinga saulėta diena — 
Maniau, Solveiga atsklenda pašliūžom 
Pusnynais tiesiai į mane! 

Kaunas, 193Ą. 2. 21 

VAKARO TYLA 

Ramu tik epušės lapeliai 
Staiga pakyla ir smagiai 
Plasnodami vėl nutupia negalioj, 
Lyg pririšti drugiai. 

Į aukštą dangą stiebiasi mūs kelias 
Ir dairos vakaras baugiai, 
Ir plazda širdys epušės lapeliais, 
Lyg priristi drugiai.-. 

Greene, 1947. 7. 13 

FUGA IN A8 MGL 

Dainai pasiremiu ant savo nuobodaus gyvenimo — 
Taip noriu jam atrast šį tą, bet nieko nerandu: 
Pabyra metai ašarom, tai sušlama dejavimais, 
Tai vėlei nuplaukia lėnai, lyg paryčiu vanduo* 

Tai pasaka! sekta kodais su smulkiomis detalėmis... 
O pasaka! Tujen jau tolimam, jau užmario krašte! 
Ir glamonėju širdį plakančią ir geliamą, 
Suklupusią po atminimų apsunkusia našta. 

Jis taip sunkus, taip didelis tasai gyvenimas. 
Jis taip nuvargino, taip nuplėšė, nualino mane. 
Ir štai aš viską surinkau, kas gali būti menama, 
Nors trupučiui sušilt kodais rusenusia iliuzijų ugnia: 

Tokia neaiški mėnesiena ir pakaruokliai man vaidenasi, 
Žiūriu, kaip kalasi žvaigždelė pamažu, 
Ir vėl bedu akis, bet paklystu žvaigždynuose, — 
O tas gyvenimas toks didelis ir toks gražus!*. 

Ir taip norėtųsi gyvent, kaip kirminui, sakysime, 
Gyvent dėlei gyvenimo paries — 
Gyvenimas versmė, jis niekad neišsisemia, — 
Gyvent be galo, krašto ir mirties! 

Atgyja vėl širdis nuvargus ir apfAtusi, 
Aš jo kadaise troškau, aš juo kodais džiaugiaus — 
Gyvenimas toks didelis, o jo norėtųsi, 
Norėtųsi kaip galima daugiau... 

Mane jis prislėgė ir nuplėšė, ir taip nuvargino, 
O vis su tokia didele aistra aš jį nešu. 
Ir nyksta smulkmenos — tie rudenys ir darganos, 
O tas gyvenimas toks didelis, malonus ir gražus!.. 

Kaunas, 1982. 8. 10 

PAVERGTOJI 

Aprėdė) sese, vėl tave Siekeliais 
Ir varo eit per aikštes ir gatves: 
Minėt gegužę, kruvinąjį spalį 
Ir tyčiotis iš skurdo ir savęs. 

Kaip baudžiavoj, tau kruvinam valdovui 
Vėl reikia puoštis, šokti ir dainuot, 
Savy slopinti karčiąją vergovę, 
Pražydusią melsvų akių linuos. 

Bet tu dainuok ir šok sau laisvės gandą, 
Ir laikas vėl ją laukiamą atves! 
Ir eik, sesute, eik dantis sukandus 
Per lygų laukąt aikštes ir gatves... 

Brooklyn, 1954. 1. 12 

SĖSTOJI DIENA 

Vešliai žaliavo žemė neišdžiuvus, 
O skliautuose spindėjo amžini darbai... 
Dar žemės dumblas drėgnas, šaltas buvo, 
Tai lipdomas iš rankų tu sunkus dribau.. 

Ne vergą, žemės viešpatį padarė 
Tave sustingusį fnertiška mase; 
Įpūtęs savo kibirkštį nemarią, 
Tau aitrų ilgesį paliko akyse.* 

Ir, atsistojęs prieš visatos mįslę, 
Alsuodamas dievybės įkvėptu kvapu, 
Jauti, kaip tvinksi, teka gyslom 

Tas nuodėmingas žemės įgeidis kraupus: 
Iš dumblo kilęs — žemėn nuolatos drimbi, 
Tik retkarčiais Kūrėjo kibirkštim žibi... 

Thompson, 19C7. 7. SI 

.... 

• 

jaukumas: jie arba ganėsi čia pat, ar sekė 
mus akimis, bet visai mūsų nebijojo. 

Pašvilpus prie vartų, netrukus 
pasirodė įkurtas žynys Kirsna, kuris 
paėmė iŠ mano rankų krivūlę, palietė ją 
lūpomis, uždėjo dešinę ranką ant sprando 
ir tada vėl man ją grąžino. Tada atkėlė 
vartus, paėmė už pasmakrio ir įvedė į 
kiemą, ir nė žodžio mums neištaręs mostu 
parodė, kad nuliptume nuo žirgų, o pats 
įėjo į šulinėm sąsparom erdvoką trobą. Jo 
rimti ir santūrūs judesiai bei elgesys ir 
mudu taip nuteikė, kad, ir likę vieni, 
nedrįsome kalbėti. Netrukus iš trobos išėjo 
trys: jauna vos bebręstanti mergaitė, 
pusamžė aukštoka moteris ir tas pats 
žynys Kirsna. Mergaitė buvo pasipuošusi 
žibukais, dai l ia i aps i t a i s ius i , k ie ta i 
supintas kasas nusileidusi per krūtinę. Ji 
dailiai ir guviai abiejose rankose nešė du 
dubenėliu su duona ir druska, skaisti. 

spindinti kažkokiu vidiniu džiaugsmu ir 
romumu, rimta ne pagal metus. Priėjusi 
j inai mums nusilenkė, pažvelgė giedromis 
akimis ir pusiau dainingu balsu prašneko: 

— Sveikiname tolimo krašto svetelius 
su duona ir druska... 

Bet pamačiusi mano rankose krivūlę, 
perdavė moteriai dubenėlius ir. ištiesusi į 
mane abi į viršų atverstais delnais 
rankas , žiūrėjo man stačiai į akis. Man 
tasai josios žvilgsnis buvo tokia nauja ir 
didelė tiesa, jog sumišau ir nesumojau, ko 
jinai iš manęs būtų norėjusi, net pajutau 
beraustąs, bet staiga išgirdau man 
k u ž d a n t į Ki r sna : ,,Krivūlę, krivūlę!" 
Uždėjau jai krivūlę ant ištiestų rankų. J i 
man dailiai nusilenkė ir lėtu, bet pilnu 
jaunystės ir orumo žingsniu nuėjo trobon. 
Buvo aišku, kad ta mergaitė laikysenos ir 
judesių buvo išmokusi: ji visa darė dailiai, 
mikliai ir laisvai, bet drauge ir su tokia 
rimtimi bei tikrumu, jog man josios 
pagailo. Jaučiau, kad ji neturėjo, kaip kiti, 
vaikystės ir kad neturėsianti jaunystės, 
kad pats gyvenimas jau jai nepriklausė, 
kad ji buvo Žemynėlei skirta vaidilutė. 

Tada Kirsna paėmė mūsų žirgus ir 
nuvedė dangtin, o moteris motinišku 
švelnumu prie namų slenksčio mudu 
priėmė su duona ir druska. Paėmiau 

trupinėlį duonos ir permečiau per petį. 
lygiai tą pat padariau su kruopele 
druskos. Mano bendras tą patį pakartojo. 
Moteris įvedė vidun. Mūsų krivūlė gulėjo 
ant užtiesto stalo. Troba nedidelė, tačiau 
dviem galais ir su priemenėle bei pirkaite 
per vidurį Durys buvo mediniais vyriais, 
bruzguliu iš lauko ir valke iš vidaus 
užsklendžiamos. Langa i i š vidaus 
užstumiami. Jie buvo krūtinės aukštyje, 
tik per du rąsteliu aukštumo, bet gana 
platūs. Jų buvo net trys: po vieną 
kiekvienoje sienoje, visi iki galo atverti, 
bet viduje ir vidudienį buvo tamsoka. 
A u k š t i n i o s v e t a i n ė j e n e b u v o , ir 
nenumanau, kaip čia žmonės galėjo 
laikytis žiemą. Ties stalu palubė iškaišyta 
beržo šakelėmis , a s l a i šbars ty ta 
geltonomis smiltimis. Buvo aišku, jog 
tasai galas buvo tik svečiams skirtas, 
kitaip sakant — negyvenamas, tačiau 
turėjo kažkokį ypatingą kvapą, nors šiaip 
viduje buvo miela ir vėsu. 

Seimininkė mus pasodino garbės 
kertėje ir vaišino, kuo turėjo, o turėjo 
daugiau negu galėtum tikėtis tokioje 
dykroje. Buvo ir midaus, tik gėrimo, 
nuliejus dievams, neragino ragauti, o mes 
iš namų žinojome, kad neraginami 
negalėjome nieko liesti. Pasistiprinus ir 

persimetus vienu kitu žodžiu, moteris 
mums pasiūlė išsitiesti pogulio, nes 
keliauti reikėsią visą naktį, o be to. girion 
bus galima leistis tiktai saulei nusileidus. 
Mergaitė mums pataisė guolius, nuavė 
mūsų kojas. Mane stebino tos mergaitės 
rankų šaltumas ir švelnumas: tos rankos 
niekad darbo nėra mačiusios... 

Paliko mudu vienu. Atsigulęs 
galvojau apie tą mergaitę. Įsiviešpatavus 
tylai, pasigirdo tolimas dainos garsas. Tai 
mergaitė dainavo dusliu ir silpnu balseliu 
Nadruvos krašto giesmę. Žodžių giesmėje 
buvo nedaug, ji kartojo vieną ir tą patį: 
„vai vėlų. vėlų, vėlų vakarėli!" Bet 
kiekvieną kartą tie patys žodžiai vis 
kitaip skambėjo ir vis kita ką reiškė. Ir ko 
tuose žodžiuose nebuvo: juose ošė amžių 
glūduma, džiaugsmas ir liūdesys, neviltis 
ir tikėjimas, sielvartas ir laimė, o kartais 
joje pasigirsdavo net sunku pasakyti kas. 
bet kažkas didelis, svarbus ir amžinas, lyg 
dangus ir žemė, lyg gyvenimas ir mirtis. 
Ir ta giesme skambėjo visa mano esybė 
tolydžio vis nauja gaida, tarsi dangus ir 
žemė, tarsi visa visata būtų skambėjusi 
mano širdyje. Ir aš numaniau kodėl 
Todėl, kad ta mergaitė dar vygėje buvo 
Žemynėlei skirta, dėl to ir daina ne jos, o 
pačios Žemynėlės... 
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DalL Kazys Vi 

Kazio Varneiic 
darbai Chicago 

muziejuose 
Chicagoje ilgiau gyvenęs 

kolegijoje profesoriavęs dai 
kas Kazys Varnelis savo 
darbais plačiai yra žinom 
amerikiečiu bei tarptautiniai 
lės pasaulyje. Individualios 
rodos ne kartą yra vykusios 
rių Amerikos miestų bei uni 
tetų meno galerijose, susila 
mos puikaus įvertinimo sp 
je ir studijinių aptarimų s 
liuose dailės žurnaluose. Siu 
ru išskirtinį dėmesį į Vam< 
kreipė abu didieji Chicago 
lės muziejai: Art Institute o: 
cago (S. Michigan Ave. 
Adams St.) ir Museum of 
temporary Art (237 E. O 
St.). Abudu jie sava inic 
kontaktavo dailininką ir i 
tinei savo kolekcijai nusipii 
paveikslą. Žinant, abieji 
Chicagos dailės muziejų t 
mą vietą amerikiniame ir 
tautiniame dailės pasaulyj 
zio Varnelio paveikslų įsi 
reikia vertinti dideliu mūs 
lininko laimėjimu. 

Šia proga paminėtina, 1 
Varnelis su šeima nuola 
apsigyvenimui šiuo metu 
į Amerikos rytinį pakraš! 
Gien Rd., Stockbridge, 
01262; telef. (413) 1295 
Tačiau rudenį jis dar grįš 
soriauti kolegijon, Chicago; 

Ilgesys, apsm 
SES. O. MILAILATTĖ 

Lidija Šimkutė, ANTRA 
GBSYS. Išleido Algimanto J 
Knygų leidimo fondas 1978 
cagoje. Spaudė M. Morkūne 
tuvė. Kongreso bibliotekos 
lės numeris: 78-74205. Tin 
egz. Leidinys kietais virše 
psl., kaina — 5 dol., gaur 
"Drauge". 

Debiutuojančios poetės 
Šimkutės eilėraščius ten 
žinti tik iš šios pirmosios j 
gos. Tai nedidelis 77 psl. i 
"Antrasis ilgesys". Pati 
kietais viršeliais išleido A 
to Mackaus knygų leidir 
das 1978 m. 

Šimkutė savo poezijoj 
kleidžia kaip jaunosios ka 
stove. Jos eilės jaunatvi 
temos šiuolaikinės — b 
mūšy laiko intensyviam 
tančiam jaunimui, ieškanč 
venimo prasmės, tikros i 
artumos ir savęs. 

Siame rinkinyje jauno 
veda dialogą su mylimu 
niu, kurio ar tuma išgyv 
prarasta, ir su pačia sa%-
kant to santykio prasmės 
kitur įsprausti gamtovaiz; 
spindi šį išgyvenimą ii 
jausmus. Tonas aplamj 
melancholiškas — dvelk 
džia patirtimi — apsivy 
nerimu. Antrasis ilgesys 
be toks, koks buvo pirmas 
apsunkęs pažinimu. Rink 

"&dis 

Vikt. Petravičiau! 
paroda lietuviškoj 

vasarvietėje 
Siuo metu Union Pier, Mi< 

lietuviškoje vasarvietėje "Gir 
ro" svetainėje vyksta šio žinoi 
jo mūsų grafiko ir tapytojo da 
darbų paroda. Paroda tęsis čia 
gesnį laiką. Vasarotojams g 
proga pamatyti naujausius dž 
ninko darbus ir juos įsigyti. "S 
toras Petravičius, prieš kurį la 
išsikėlęs iš Chicagos, ten pat 
nion Pier pašonėje yra įsirer 
savo dailės studiją ir intensy 
kuria. Dabartinis Aldonos ir 1 
toro Petravičių adresas yra t 
16563 Community Hali Rd., 
I, Box 173, Union Pier, M 
49129. 

Dail Viktoro Petravičiaus p 
da šioje lietuviškoje vasarvie 
yra labai sveikintinas kultūr 
reiškinys. Būtų labai pageida 

o pa* I na, kad "Gintaras" vasaroj 
lva!" sezone, nors ir egzotiškame s 
•ersi-! , . 

rąstų namelyje, surengtų 
čiams ir daugiau kultūrinių 
piečių bei vakaronių: literati 

.vakaru, koncertų (tegu ir pL 
' <jaj . : telinių su atitinkamais kome: 
Chi- Į rais) bei šiaip kultūrinių pa 
— E. jkeshjL 
Con 
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Vikt. Petravičius B Vilniaus lej 

i kęs pažinimu 

LS IL- grindinę temą galima suv< 
a c k a u s šias eilutes: 
n. Chi-1 
spaus- Į Nėra nieko sunkesnio 
korte- ] {Ji krentančią žvaigždę 

•? * * i Apvilto žmogaus akyse. 
,cli3. OU Į 

imas ir j Įvaizdis išraiškus. Poetės 
rašomas apsivylimas yra c 
pas — žmogaus artumo nei 
vumu ir žodžiu, kuris neperc 
tikrovės. Lidijos 
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Bandydama įsijausti į žn 
ko santykio sudėtingumą, 
kūtė ne kartą taiklia mel 
pagauna skaitytoją. Ji dažnai 
tingesnė trumpesniais bruk 
jimais, negu ilgesniais, bet 1 
prozaiškais ir retoriškais 
kymais. Štai kelių žodžių 
ie atbaigtas eilėraštis: 

Tu ateini ir išeini, 
Stabteli ir praeini, 
Tai ir yra 
Amžinybė. 
Panašiu vaizdingu pap 

mu pasižymi ir "Vainikas": 

H nekantrių žodžių 
Nupyniau vainiką. 
Gyventam laikui įvijau 

prisimir 
Ateičiai poetes, . . {rašau svajones. 
Ilgesio mazgu jrišau Tavo 

poetė 
asme-

nta ir 
ni, ieš-
Vienur 
žiai at-

i skau-
imu ir | 
jau ne-1 
s—jis 1 Santykio trapumas, la 
nio pa-' mas iššaukia ir nepasitikėjin 

Pradžioje ir gale. 

DRAUGĄ, 

uti-
imo 
,avo 
sve-
porj 

Iros! 
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Edvardaa Waialris 
Siuo metu E<L V/alalčio akvarelių p; 
Dailininkas Ed. Walaitis, anksčiau b 
Baifaio, Michigan. Jis šiemet taipgi 
kasmetinėje parodo] pernai jisai bu\ 
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Nauji k 
• TAUTINĖS MINTIES KE

LIU. Lietuvių tautininkijos isto
riniai bruožai. Redagavo Jonai 
Puzinas ir Jonas Pranas Palukai
tis. Išleido Amerikos Lietuvių 
tautinė sąjunga 1979 m. Chicago
je. Spaudos darbą atliko "Viltis" 
Inc. Knyga didesnio formato, kie 
tais viršeliais, iliustruota, 416 psl. 
kaina — 15 dol., gaunama i1. 
"Drauge", kaina su persiuntirm 
13.25, Illinojaus gyventojai tur 
dar pridėti 60 centų valstijos mo 
kesčių. 

Knyga yra kolektyvinis dauge 
lio plunksnų darbas. Visi straips 
niai suskirstyti į tris didžiuosiu 
leidinio skyrius: I. Pradinės vers 
mės, II. Plačia vaga, III. Svečio 
se šalyse. Kai kurie straipsniai yr 
tikros studijos, vertingos istorini' 
ir analitiniu atživilgiu. Ta prasm 
būtų pabrėžtina Jono Puzin 
straipsnis "Lietuvių tautinės sc 
monės raida ir tautinės srovės su 
sidarymo pradmenys", Juozo Jakš 
to "Tautos pažangos partijc 
— lietuvių tautininkų sąjungc 
istorijos bruožai 1916 —1940' 
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čiu žodžiu, kuris neatveria, o pr 
dengia tikrovę. Kova su žodži 
ataidi daugelyje eilėraščių. B< 
veik atsitiktinai ir ši tema sus 
kibirkščiuoja vienur kitur, kai 
pavyzdžiui: 

Išsiskyrimas — 
Tai neištartais žodžiais 

apri&ta žaizd 

Šimkutės eilėse ryškiai jaučian 
ta "tragiška savisąmonė", iš h 

. rios tenka išsilaisvinti kiekvi 
nam pradedančiam poetui. B 
jos dėmesys savo pačios minti] 

jmo procesui kartais atranda b 
dingą išraišką ir bendrą, kiekvi 
nam prieinamą plotmę: 

Minčių dykumoje, 
Kur nėra durų, nei langų, 
Mane tardo pasąmonės 

veidrodžu 

Nors stilius nėra vientisas 
savita išraiška ne visai atras 
Šimkutės pirmoji knyga duo 
pagrindo tikėtis ir laukti tolinu 
nio augimo. Ji drąsiai imasi i 
lių ir sudėtingu temų, atspin 
savo laiko rūpesčius ir person 
listinę nuotaiką. Norėtųsi, kad 
atrastų ir teigiamu prošvaisč 
minčiai ir žodžiui brandinti. 

Graži ir jautri "Antrojo ilgėsi 
dedikacija — "Tėveliams, at\ 
rusiems duris į poeziją". Ir ši p 
moji poezijos knyga teatveria d 

į ris į kūrybines platumas. 

North Ml( 
rodą vyksta Merrill Chase galerijoj, M 
ves dienraščio "Chicago Tribūne" mew 
ialyvaus "Oakbrook Promenade Outdo 
> laimėjęs pirmąją premiją. 

vidiniai 

TAUTINĖS MINTIES KELIU 

UETUVIV TAUTININKUOS ISTORINIAI 
BRU02AI 

• M M 
»NAS M M S JONAS PT.'"-'Aa BMSKJflV 

m m. 
CTOCACO. 

Jono Švobos "Amerikos lietuvių 
' tautinė srovė iki 1940". Apie vė-
Į lesnius laikus ir apie įvairias ki-
• į tas tautinės minties organizaci

jas, sambūrius ir jų įnašus rašo 
dar: J. Puzinas, J. Jakštas, Ig. An-
ctrašiūnas, J. Paplėnas, B. Vyliau-
das, V. Abraitis, J. Jurkūnas, E. 
Cekienė, A. Juodvalkis ir kt. 

O bibliografine ir jau grynai is
torine prasme ypač yra vertinga 
net 34 knygos puslapių Jono Pra
no Palukaičio studija "Tautinės 
srovės periodika". Su tikru bib
liografo ir bibliofilo kruopštumu 
surinkta ir puikiai apipavidalin
ta viskas, kas šiai temai yra būti
na ir patrauklu. 

• Azorirt, PIRMASIS STE
BUKLAS. Novelės. Vertė Povi
las Gaučys. Kalbą žiūrėjo Pranas 
Razminas. Viršelis Vytauto Vir-
kau. Išleido "Rūta" Chicagoje 

:t| 1979 m. Spaudė M. Morkūne 
-į spaustuvė. Leidinys 100 psl., kai

na — 5 dol., gaunamas "Drauge" 

Azorin (1873 — 1967) yra vie
nas ryškiausių šių dienų ispa 
nų literatūros kūrėjų- Tai, gale 
tume sakyti, lietuviškasis Biliū
nas, ispanų literatūroje jausmin 
gų, bet ir gilių trumpųjų apsa 
kymų prasme. Plačiau su Azori 
nu skaitytoją supažindina patic 
vertėjo netrumpas knygos įvadas 
Rinkinyje randame net 28 Azori 
no apsakymus — trumpas nove 
les. Tai vis meistriški pavyzdžiai 
r.odantys kiek daug ir kokia pui 
kia forma galima pasakyti kon 
miniatiūriniam rašto gabaliuky 
je. Novelių temos vienos paimto 
iš dabarties, kitos iš ryškiųjį 
praeities įvykių bei vardų. Ap 
lamai ši Azorino knyga yra tik 
ras ispanų literatūros skanėstą 
lietuviui skaitytojui. 

* 

.TŪRA 

f, 

tiigan Ave. ChlcagoJ (akvarele) 
iter Tr. Place Ir Oakhrook Stores, 
direktorius, Siuo metu gyvena New 

rs Show" rugsėjo I - 2 d.; šioje i 

• WORLD I ITEBATURE 
TODAY, Volume 53, Number 2, 
špring 1979. A Literay Quar-
:erly of University of Oklaho-
aaa. Žurnalą redaguoja Oklaho-
nos universiteto profesorius es-
las Ivar Ivask. Redakcinėje ko-
.egijoje yra ir mūsiškis prof. 
Rimvydas Šilbajoris. Redakcijos 
įdresas: 630 Parington Ovai, 
Room 110, Norman, Oklahoma 
73019. Administracijos adresas: 
University of Oklahoma Press, 
1005 Asp Ave., Okla. 73019. In
dividuali prenumerata $13.50 
metams ir $ 25.00 dvejiems me
tams. 

Tai didelio formato anglų 
kalba žurnalas, skir tas literatū
rai visu pasauliniu pločiu. Per 
metus išeina keturios knygos, 
liuksusinio formato, kiekviena 
netoli 200 rašytojų nuotrauko
mis iliustruotų puslapių. Dau
giau pusę jų užima recenzijos 
naujų knygų, išleistų įvairiomis 
pasaulio kalbomis. Numerio 
pirmoji pusė visada skirta ak
tualių literatūros problemų 
straipsniams, atskirų tautų bei Į 
šiaip ryškiųjų šio meto rašyto-į 
jų kūrybos nagrinėjimams. Štai 
šį kartą rašoma apie 1973 me
tų Nobelio premijos laureatą 
rašytoją I. B . Smger'į, apie 
cenzūriškus stimulus, apie da
bartinius graikų dramaturgus, 
apie ispanų naujausiąją litera-
tūrą, apie samizdatines dainas 
Sovietijoje ir kt . 

Naujų knygų puslapiuose re
cenzuojamos šios mūsų kny
gos: Albinas Baranauskas "Ru
denys ir pavasariai" (trečiasis 
tomas), Sigitas Geda "Baltojo 
Nieko dainelės" ir Vytautas 
Martinkus "Vėtrungė šeimos 

j šventei". Ispaniškų naujų kny-
; gų skyriuje duodama Birutės 
Ciplijauskaitės recenzija Gerai-

įdine Cleary Nichols knygos 
"Miguel Hernandesz". 

PIRMASIS 
STEBUKLAS 
AZORIN 

šeštadienis, 1979 m. birželio 

DVIDEŠIMT ASTUN-
"DRAUGO" ROMANC 

K O N K U R S / 
1. Dienraštis "Draugas" skelbia dailiosios prozos 

sakos dvidešimt astuntajj konkursą. Rankraščius {teikt 
ta yra 1979 nu lapkričio 1 d. 

2. Geriausiojo kurinio autoriui skiriama 1,000 t 
kurios mecenatas yra Juozas Pleinys iš Toronto, < 

Komisijai neradus dnkamo kūrinio, premija aesid 
S. Kurinio siužetą pasirenka patys autoriai. Ranl 

parašytas maSinele, nemažesnis kaip 200 romaninio 
P ' * 

4. Kūrinius siųsti adresu: Dailiosios prozos konl 
Draugas, 4545 W. 63rd St, Chicago, m 60629. 

5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi j 
vardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
ir adresą, telefoną, ten pat įrašant kūrinio antraStę ir 
pyvardj. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotlną kurinį 
laimėjusio autoriaus vokas* 

6. Tūkstančio dolerių premiją gavės autorius be 
noraro pirmosios laidos teisę perleidžia '"Draugui", 
spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu arba ti) 
leidiniu. Premijos nepaskyrut, autoriai spausdinimo : 
susitarę su "Draugu". 
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I kiai sutvarkytą 

Par/xlos meti 
gūžės 12 d. buve 

• LAIŠKAI LIEnJVL\MS, 
979 m. birželio m., Nr. 6. Religi-
įės ir taurinės kultūros žurna-
as. Redaguoja Juozas Vaišnys, I 
>.J. Leidžia lietuviai jėzuitai. Ad-
ninistruoja A. Likanderienė-
/iršelis ir skyrių vinjetės —Vili
os Eivaitės. Redakcijas ir admi-
įistracijos adresas: 2345 W. 56th . 
>treet Chicago, IL 60629. Meti-j . ^ ^ z ^ f " 
įė prenumerata —8 dol. ,, 

Šio numerio turinys: Kunigas | : ^ tass:eraDs 
r žmonės 
gyvenimo 
jich), Geras draugas — retas. 
aukštis (Dalia Staniškienė) Į įo s " J j t f t 
Asyžius ir Asyžietis (Alf. Grauš-i " a t ę s e s i 1 8 * 
lys), Krikščioniškoji artimo mei-if?5 gretimoje sa 
lė (P. Daugintis, SJ), Miguel de klausytis Čiurlio 
Cervantes Saavedra (J. Venckus, f x\ P i 0^elese 
S. J.), Pirmieji Vilniaus univer-\ k o^. ^ z i a g a \ 
siteto rektoriai (Paulius Rab i - j ? f Į ^ į 1 S 

kauskas, SJ.), Tikra draugystė į Soedertaelje wk 
(Laura Lauciūtė), Rekolekcijų! r 

mintys (V. Vakarytė), Močiutės 
lepūnėlė (paruošė B.B.), Tėvy
nėje (D. ir G. Vakariai), Kalba j K. Čiurlionio <; 
(J. Vaškys, S.J.), Trumpai iš vi-1 demija, įžangini 
sur (J. Pr.) , Numeris iliustruo-1 t a ,—|g|,m U | 
tas Virgilijaus Kauliaus nuotrau-s Xordin. Juozas 
k o m i s - tė paskaitą, k 

Lietuvos valstyt 
tūros istorinę n 
lioniui būdingą 
ką jo paveikslų 
skaitė išverstus 
zio Bradūrvo ir 
eilėraščius čiurl 
mis. Kompozitc 
aptarė Čiurlion 
tapytoją ir kom 
visas pasaulis t 
nija, o žmonės 
pat buvo pasikl 
nio simfoninės 
Anot Olto, Či 
tiek savo komp 
niška forma, y 
plačiai žinomą 
foninį kūrinį ' 
pacituoti taipgi 
šaulyje žinoma, 
nuostabą kelia 
apie Čiurlionio 
turint minty, 
Sture Hemmir 
regiono didžiai 
parašė įvadinį 
laikraščio pu.< 
Čiurlionio port 
liau St. Hemm 
laikraštyje plač 
liai aptarė M. 
pybą ir muzikg 
kad puikiai pa; 
atsiliepimai spa 
M. K. Čiurlionį* 

Ir kulturii 
atosl 

Kaip ir p< 
priedo redakto 
sį išvykus ato 
ir kultūrinis p 
nos numeris 
yra paskutinis 
toginis numeri 
mėn. 4 d. 

Algis Šimkus 
palieka Chicagą 

"Draugo" kultūrinio priedo 
muzikinis bendradarbis Algis Šim
kus, kasdieniniame gyvenime 
viešųjų darbų (Public Works) 
administracijos ir finansų spe
cialistas, iki šiol dirbęs Chicagos 
miesto Public Works departa
mente, pakviestas finansų ir ad
ministracijos direktoriaus parei
goms Metropolitan Miami Dade 
County Office of Transportation. 
Ši įstaiga pereitą mėnesį pradėjo 
konstrukciją 21 mylios ilgumo 
greitojo susisiekimo sistemos 
metropolitan Miami srityje. Pro
jektas yra finansuojamas federa
linės valdžios ir kainuos daugiau 
kaip bilijoną dolerių-

Algis Šimkus, greta muzikinio 
išsilavinimo, yra baigęs Vilniaus 
universiteto teisių fakultetą ir yra 
gavęs magistro laipsnį Harvardo 
universitete. J naują paskyrimo 
vietą išvyko birželio pabaigoj. 

f 

mėn. 30 d. 

AŠIS 
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įsirašyti slapy-
ikrąją pavardę 
ttsirinktsjį sla-
aiidarorsas tik 

papildomo bo 
įskaitant teisę 
išleisti atskiru 

(lygas nuspręs, 

urlionis 
e švedų 
esj 
ių serija Svedi-
e Pabaltijo kraš-
niesto (120.000 
karus nuo Stfsck-
ca surengė* pter 
Čiurlionio tapy-

parodą,^ kuri 
nų. Greta p a r t r 
ėje buvo ga'lfrrA 
do muzikos kūri-
Visa čiurlioniš-
vo gauta is Bar 
ockholme ir iš 
sto kultūros ko1 

bibliotekoje ge* 
surengta visa M. 
rybai skirta aka-
\ žodžiu atidary-
>tekos vedėjos G. 
-ingis po to skai-. 
'rioje apžvelgė 
s ir lietuvių lul-
dą, aptarė Ciųr 
ir giliai lietuvis-' 
simboliką/ir pa" 
švedų kalbą Ka-
>alomėjos N GWGS 

oniškomis temo-
ius Harry Olt 
kaip asmenybę^ 

>ozitorių, kuriaiR 
ivo viena simf<>T 
- jos gaidos. Čia 
lusyta ir Čiurlio-
poemos "Jūra", 
rlionio "Jūra'V 
izicija, tiek tedl*' 
a pranašesnė dž" 
Z\. Debussy sim-
La mer". Buvo 
r kitų, plačiai p&-
kultūros iėaanią 
įtys atsiliepimai 
kūrybą. Visa tfti 
nuzikos kritika* 
; Vastmanlanda 
ii ame laikraštyje 
traipsnį, pirmą^ 
apį papuošiant 
etu- Savaitę vė-* 
ig tame pačiame 
ai ir profe«kma-
K. Čiurlionio ra-
Visa tai liudija, 

uosti renginiai ir 
idoje buvo tikros, 

• * r* <4V 

dienos Švedijoje. 

lis priedas 
ogaus 
rnai, Kultūrinio 
iui liepos tfaėnė^ 
togų, atostOg«w 
iedas. §ios diê » 
prieš atostoga* 

Pirmas poatos» 
i išeis rug-prOfio 


