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TARPTAUTINIS RAŠYTOIŲ BENDRAVIMAS [vairios Žinios 
Keli bruožai iš "Katalikų Rašytojų Galerijos" 

istorijos ir veiklos 
BKKN. BRAZDŽIONIS, S * Boston, Mass. 

Filmas iš premijuoto 
veikalo 

Prie? kiek laiko Ohristoferių 
. ąjūdis, kurs pozityvą veikla 

Rašytojai IT krikščioniškoji poezijai arba drąsiai pripažį- įmatomo augštų bažnyčia d^g- ibengiasi pakeiti religingumą ir 
sta dogmas, kurių vadinama- jnitorių (vyskupų, kardinolų, i dorovingumą, buv- suteikęs kultūra 

monsinjorų), Įvairių vienjolijg T . ,. .. ,. sis "sveikas protas" neaprė-
Laisvasis pasaulis šiandieną •, L . L 1 , \ . 

prieš komunistine barbariją ne P i a- B l b l i n i s 3 t , 1 , u s i r " " J " 
randa nieko kito pastatyti, m o t y v a i t a m P a " e P a ™ * ^ ' 0 -
ka,p tik krikščioniškąją kultu- ->imu' ^ * i l i a V H W iteaitta. 
rą. Pilnu balsu tai skelb.a di- . K a t a l i k « rašytojų ir .s vardo, 
dieji politikai, nežiūrint, kokios i r i š " " ^ S 0 8 ska ,f'us g a u s e j a -ZLj . - , D . . . Laiko dvasia reikalauja ne par-
partijos jie butų. Rimtai ir au-1 ' . •* • 
toritetingai kalba žvmieji filo- t i z a n i n i o - . " f " f Į * * ! • • 
sofai ir mąstytojai." Jiems p H - f e I v £ u n ų T"511?. k a t a l , k į . r a - (žmonijos šviesos, t.esos ir gro-
taria realistai mokslininkai. ^ ^ intelektualius tr M t y žio pasiilgimą. 
*• , • * -v i - binis kontaktas daros būtinas 
Nuo visų kitų neatsilieka ne 
menininkai, kurie dažnai 

atstovų, žymių pasauliečų, po
litikų, visuomenininkų (sena
torių, ambasadorių, partijų va
dų), mokslininku, pedagogų, 
profesorir, laikraštininkų ir pa 
prastų rašto darbininkų, kurie 
savo plunk ?ne? pagalba žadina 

Štai keletas vardų, kuriuos 
randame Galerijos narių eilėse. ir tarptautiniam kultūrinių lai 

i ic u<u.imi yra . . ___j nuimant* <jaic 
didžiausi ekskliuzivistai. Prieš m e * m u P l i t i m u i ir asmenį- a i c ^ 

niam kultūnnmkų ir kure jų * ' « H i — ™ 
. . . . , • v̂ >̂  nam Greene, France Parkinson 

bendravimui. Viena tokių ben- "x 

u A An K;Q,ri«,rt Keyes, Thcmas Merton, Mngs. 
dravimo ir bendradarbiavimo * — 

niam kultūrininkų ir kūrėjų mokslo laboratorijas ir pnes 
eilinio žmogaus neišlavintą aki. 
prieš kietų asketų discipliną ir 
prieš pasenusių tradicijų ramy
bę, jie dažnai užbėga priekin 
dešimčiais ar net šimtmečiais 
savo laisva ir išdidžia fantazi
ja ir savo drąsiomis meninė
mis formomis. 

Tačiau sunku šiandieną rasti 
tokių meno kūrėjų ar mokslo 
vyrų kurie absoliučiai neigtų 
krikščioniškosios kultūros ina 

formų gali būti organizacine 
bendruomene. Viena tokių or
ganizacijų yra Amerikoje rezi
duojanti "Katalikų Rašytojų 
Galerija", savo narių tarpe tu
rinti ir didelių §io meto litera
tūrinių asmenybių ir jaunų ta
lentų. 

rautui 
draugija 

; „ s i Pulton John Sheen, Ark. Fr. 

$15,000 premiją Jurgiui Howe. 
autorur apysakos "Sprendimas 
prieš aušrą". Viena filmų ben
drove daba iš to veikalo pa
dare filmą, pavad;ntą "Call it 
Treason" (Vadink tai išdavi
mu). Filmas vaizduoja asmeni, 
kurs viskuo rizikuodamas pasi
priešino bedieviškam nacizmui, 
padedamas tiems, kurie kovojo 
dėl žmogaus padorumo • Filmas 
buvo sukta^ Vakarų Vokietijo
je ir Prancūzijoje, vietovess. 
kurias autorius aprašo. 

šo vertę į bendrą kultūros lo- gįų metų gegužes mėnesyje 
byną. Pasaulis bežino dvi eras: Katalikų Rašytojų Galerija 
prieš Kristų ir po Kristaus, švenčia savo dvidešimties me-
Net ir šių dienų modernusis pa tų nuo jsikūrimo sukaktį. Jos 
gonic yra sunkiai "sužalola's"**" "pTfnas vardas: "(gyvųjų' Kata-
krikščionybės "bacilų". Net ir 
tie neortodoksiniai rašytojai, 
kurie meersta sakvtis vadovau
jasi savais augštesnės religijos 
principais. ?avc kūrvboje ir ap
skritai savo dvasinipme gvve-

Asmenine biblioteka 
Speelman. A. M. Sullivan, Ewe | Anglijoje mirė kun. J. De-
lyn Waugh, Faulton Ousler. gen> 69 m. Tai buvo itin mo-

Prancūzu: Henry Bordeaux, dernus žmogus. Vienu metu jis 
Paul Claudel, Pierre L'Ermite, n e t fcuV0 suorganizavęs savo 
Jacque Maritain, Francais Mau parapijoje naktinį klubą ir pats 
riac. Daniel Rops. kontroliuodavo jo programą, 

Vokiečių: Kari. Adams, Ro- ka<l ji būtų padori ir kad ap-
mano Guardini, E. Przywara, saugotų paauguolius nuo blogų 

Tarptautinė katalikų rašytojų I J a k o b K n e i p W erner Bergen- k i U D ų . Jį s rašydavo daug fc iš 
gruen, Ruth Schaumann, Leo t 0 gautomis pajamomis padėjo 
Weismantel, , kancl. Kurt von išmokėti parapijos skolas. Kle. 
Schushningg. bonijoje turėjo mažytį zcologi-

Italų: Giovanni Papini, In. Jos sodą ir visokiausių kiauši-
Giordani, Maria Montessori, Ni nių rinkinį. Uko^a ipg i jo as-
no Salvateschi. m e n i s knygynas, swidarąs iš 

Kitų tautų: Gabriela Mistral, iO.000 knygų. 

Sacharos ateitis 
Mokslininkai jau prieš dešim

tis metų tvirtino, kad Sacharoje 
turi būti vanduo. 

Hogar'o masyve buvo atrasti 
žuvų pėdsakai; po viršutiniu že
mės sluogsniu, taip pat, atrado 
vandens gyslas ir net krokodi
lų kaulų dalis. 

Vienas iš mokslininkų, profe-

šorius Savorninas, Kiuris ilgą 
laiką tyrinėjo Ha< ' a : os proble
mą, neužilgo ortei ! i j pareiš-

i kė, kad po Oac' * turi būti 
j milžiniška jū. a. Daugelis išjuo
kė profenoriu, I l t kurte j 

i ta parei&kimti paivę .- įimtai. 
j Prancūzų vyn'au r ! vandens 
; klausimas Sac' -o.o. '.avo labai 
svarbus, tuo labiau. ! ad buvu-

, šios. oazės vis dažniau pra
nykdavo. Nutarta suruošti hi
drologinę ekspedicija j Alžirą, 
kuri patikrintų pi ofesoriaus 
projektą. Ghardaia'ojc, 500 m. 
gilumoje po smėlio j.avlršium, 
rado vandenį, kuris atrodė neiš
semiamas. Savornin neapsiri
ko. Tai buvo vanduo, kuris kilo 
iš požeminės jūros, l:i ri, geolo
gų apskaičiavimais, priligtų 
Prancūzijos dydžiui. Prancūzų! Crosley bendrovė suruošė pa-; jų teturi šį "kapitalistinį" išra-
kolonijų ministerija hidrolopi-' r o d ^ v a r d u "American Way", i dimą. 
nių bandymų davinius priėmė I kurioje buvo išstatyta palygini- Dar keletas palyginimų. Ge-

mui eilė amerikinių ir sovietinių j ras amerikinis radijas su įmon-
gaminių, bei jų kainos, kaip jau tuotu laikrodžiu, atsieina 39 

Šv. Matas. Jono Subačiaus pieštas paveikslas, kuris randasi 
Angelų Karalienes bažnyčioje, Brooklyn, N. Y. 

Sovietiniai šaldytuvai 

dėmesin ir nutarė sekančiais 
metais įsteigti 1500 naujų oa
zių, kurios galėtų sutalpinti 1,-
500,000 kolonistų. 

įprasta, darbo valandomis skai
čiuojant. Iš tų davinių matosi, 

Tada po kelerių metų Sacha-! kad čia gamintas, moderniškas 
ra gaus visai kitą vaizdą. 

Politika ir filmas 

likų Rašytojų Galerija" (The 
Gallery of Living Catholic Au-
thers . Galerijos būstinė nuo 
pat įsikūrimo dienos yra Mis-
souri valstybėje, netoli St. 
Louis, seserų loretiečių Web-

Pradedant paruošiamuosius 
darbus sukti filmui iš F. D. Roo 
sevelto gyvenimo, producentas 

I Stanley Kramer bdvo numatęs 
i aktorių Lionei pačio Roosevel-

šaldytuvas kaštuoja maždaug 
$300, gi rusiškasis, mažas (vos 
1,22 kūb. pėdų) ir atrodąs, kaip 
patys pirmieji Amerikos šaldy
tuvai, kaštuoja net $600, arba 

0 

amerikinis (9 kub. pėdų) atsi
eina maždaug 25 darbo dienas, 

darbo valandas, gi maskoliškas 
prastesnis yra reikalingas net 
61 darbo valandų. Siuv. mašina 
čia — 63 vai., Rusijoje — 293 v. 
Tuzinas kiaušinių, čia—22 min. 
Rusijoje — 4 vai. Cigarečių 
pokelis — 13 min. Rusijoje — 
VĄ vai. Be to, yra nustatyta, 
kad rusas darbininkas turi dirb
ti net 1 vai. kad gautų nusipirk
ti muilo gabalėlį, 323 vai. u i 
vyr. kostiumą, 105 vai. už porą 

nime neišvengia krikščionybės I sterio Kolegijos bibliotekos pa-
įtakos ir jos atspalvio ir nesi-; talpose. 
ima eriauti krikščioniškosios V a d i r a š y t o j u . . g a I e . 
morales nasrrindų. Ju. ir laics- g u m a n . y . ^ g e s u o M a 
tinių egoistu, ir aršių amorali- h g ^ T a d a f b u V Q 

stų. ir nuolaidesnių liberalų £ k ą ^ l i t e r a t ū r o s dak-
kova prieš tuos nagnr.dus yra t a r o l a i p s n . ^ ^ u ž s i d e g i m u 
iš anksto nulemta pralaimeu-, r a š y t o j 0 t y p a č k a . 
mm. Tą traeizma ne zmo ir jo ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
neplepia Tik jam duodamas 1 ^ ^ m k ų r a š y t o j ų 

arba nekaltas individualizmo., a r t i m e s n l bendravimą. Iš tų 
arba migloto egzistencializmo s v a j o n i u e n t u z i a z m o i r vilties, 
arba kiek pagnsto dualizmo k a i p g r a ž i a i ^ D a n į e l A m o k s l i n i n k a i . S v . Rašto vertė 

Lord, S. J., draugija — gale- įas _ arkiv. J. Skvireckas, 
rija ne tik gavo pradžią, bet ir \ ̂ a n j . Končius, A. Maceina, 

čioniško rašytojo ir nekrikščio- išaugo. j Z. Ivinskis, K. Pakštas, 
niško, nėra ne klausimo. Ne- j §įUo metu galerija turi dau-1 JŠ mirusiu nariu sąrašo regi-
krikščioniško rašytojo nepri- gįau kaip 600 narių. Didžiau-! m e ^mĄ nariais vra buvę Gebr 
dengs jogs vadinamasis huma-: sįą dalį sudaro anglų kalba ra- j g es Behmanos. G. K. Chester-
nizmo šydas. Gi rašytojas, ku- šantieji autoriai. Čia įeina J. ton, H. Gheon, Sigrid Upsed. 
ris nors ir pačiame vaizduoja- j Amerikos Valstybių, Didž.* Bri Neseniai mirė liet. sekcijos na 
mos kovos gale randa Dievo ir | tanijos, Kanados, N. Zelandi-
dievybes idėjos laimėjimą, yra jGs. Australijos ir kt. kraštuo-

čilietė, Nobelio laureate; Z. Ko 
ssak. Silezijos rašytoja: J. 
Ching - Hsiung Wu, ambasa
dorius prie Šv. Sosto, Psalmių 
ir Šv. Rašto vertėjas į kinų 
kalbą, konvertitas; Carlos Ro
mulo, Filipinų atstovas UNO, 
dramaturgas ir romanistas, ne
seniai išleidęs romaną, kurio 
fabula sukurta iš UNO organi
zacijos gyvenimo. 

Lietuvių sekcijoie yra 10 au 
toriu: 5 grožines literatūros at 
stovai — Bern. Brazdžionis. 
Vincas Romonas, A. Vaičiulai
tis, K. Urbonavičius-Kmitas. 
N. Mazalaitė; kiti 5 filosofai, 

vardas. 
Ar yra skirtumo tarp krikš-

krikščioniškas rašytojas. Žy 
mūs rašytojai konvertitai ro
do, jog katalikybėje jie yra 
radę giliausią ir prasmingiau 

se gyvenantieji įvairių žanrų 
rašytojai. Šalia jų yra dar 11 
kraštų sekcijų: 1. Olandų, 2. 

23-ti metai per radiją 
JAV-bių katalikų vyrų sąjun 

ga po naujų metų jau 23-čius 
metus pradės vėl radijo valan
dą, kuri prasidės pirmą sausio 
sekmadienį ir baigsis per Vely
kas. Svarbiausiu kalbėtojn bus 
vysk. Fulton Sheen, kurs nu
pasakos Kristaus gyvenimą, 
vertindamas mūsų laikus Jo 
šviesoje. 

Mes norime būti išganyti, bet 
tik ne nuo savo nuodėmių; mes 
norime būti išganyti, bet tik 
ne už per augštą kainą; mes 
norime būti išganyti mums sa
vu būdu, bet tik ne Jo (Dievo) 
būdu. —Fulton J. Sheen 

o stalininis net 100 darbo dienų 
,to rolei ir kr lpės l pas Mrs. ' a t l y g i n i B , ? ! F " v a r t t t P * m i n ė t M batų, kurie išsileidžia nuo lie-
Roosevelt gauti j o , sutikimą. ' k a d Įggg VOS Vr g y v e n t o - ' t a u s -
Bet koks buvo visų nustebimas,1 „_ 

1 kai minėtoji ponia nesutiko, Amerikiečių aiTlZlUS ilgėja 
!kad Lionei vaidintų jos mirusį 
vyrą. Paaiškėjo ir priežastis, JAV yra maždaug 12,300,000 tis yra peršokęs 65 metų am-

j mat, aktorius daug kritikavo žmonių, kurie yra senesni kaip žiaus ribą, o 1900 metais tas 
demokratų administraciją, o 65 metų, t. y. kiekvienas 12-tas santykis buvo ne 12:1, o 25:1. 

amerikėnasi yra peršokęs 65 -* 
metų amžiaus ribą. Iš 12,300,- Meno konkursas 

kas svarbiausia, jis pats esąs 
karštas respublikonas. 

2,222 rožančiai Pijui XII 
Louisvillės, Ky., rožančių ga

minimo klubas Kalėdų proga 
popiežiui Pijui XII išsiuntė 
2,222 rožančius, kad juos išda
lintų įvairių šalių misijose. Tas 
klubas taip sėkmingai darbuo
jasi, kad metų pradžioje rožan
čių gaminimui užsisakė 3,000,-
000 poterėlių ir 2,000 svarų vie
los. 

rys vysk. Pr. Būčvs. 
Mirę nariai išbraukiami iš 

gyvuju sąrašo, bet neužmirš
tami visai. Nariui mirus, iš 
archvve turimo? medžiagos (fo 
to. rankraščiu, knvgu etc.) su-Prancūzų, 3 Kanados prancū 

sią krikščionybės pasireiški-' Zų, 4. Vokiečių, 5. Ispanų (lt j r eneiama parodėlė: autoriaus 
mą. Atrodo, kad nė vienas am- panijos ir ispaniškos kalbos paveiksla<» įrėminamas. 
žius anksčiau nebus davęs tiek Pietų Amerika, Meksika), 6. 
didelių ir garsių aiškiai kata- Italų, 7. Lietuvių, 8. Lenkų, 9. 
likų rašytojų, kaip pastarasis. Skandinavų, 10. Slovakų, 11. 
Pagaliau ir katalikiško rašy- Rytų tautų (kinų japonų). 
tojo definicija šiandieną bus 
kiek labiau "suliberalėjus". Ko 
kia prasme? Ar jis laisviau 

Angliškoji sekcija* padalyta į 

Galeli \os valdyba ir nariai 

Galerijom direktorė yra mi
nėta sesuo Joseph Mary. S. L., 
Ph. D., dideliu nuoširdumu ir 
nesenkama energija tvarkanti 
ir ugdanti Galeriją per 20 me
tų. Ji veda vipą susirašinėji
mą su autoriais. Norėdama Ga 
lerijos idėją išpopuliarinti ir 

šiuos skyrius: 1. Kat. biografi
ja, 2. Grožinė proza. 3. Poezi-

žiūri į kaikurias religines prie-1 ja, 4. Apologetika, 5. Filosofi-
voles, ar atsisako kai kurių ' ja , 6. Socialiniai mokslai, 7. 
dogmų bei moralės varžtų ar Bendro turinio kat. literatūra, 
eklezinis gyvenimas jam daro 8. Žurnalistika, 9. Jaunimo Ii-! jos veikla išplėsti, ii važinėja 
išimčių? Anaiptol. Dar dau-, teratūra. su paskaitomis, lankvdama ra- j 
giau. Nebūdamas nei kunigas, | Kaip matyti, Galerija nesiri- šytojų klubus, mokyklas, ko-
nei vienuolis, šiandieną jis ra- boja viena kalba ar viena tau- legijas, seminarijas, parapijas, 
šo ne vien apologetinius vei- tybe: ji stengiasi pritraukti ir Galerijos ir komiteto pirmi-
kalus. ne vien tendencines apy- apjungti viso pasaulio katali- ninkas yra dr. G. N. Shuster, 
sakas ne tik himnus ar gies- kų rašytojus. Skyriai rodo, jog Hunter kolegijos, N. Y. prezi-
mes, šiandeiną jis visu savo Galerijos nariais yra įvairių dentas, literatūros kritikas, 
talentu ir menine forma religi- žanrų ir įvairių sričių rašyto- "Katalikybės dvasia modernėje 
nį turinį duoda ir romanui ir | jai. Galerijos narių skaičiuje . (Nukelta į 2 psl.) 
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000 40T yra 65-69 metų. Di- Dubuąue, ia. jvyko 11-U Io-
delė dalis tų žmonių yra pasi- w o s šiaurvakarių dailės paroda, 
traukę į privatišką gyvenimą. Pirmą premiją joje laimėjo vie-
bet nemaža jų dar dirba. Šita nuolė sesuo Marija Jokūbą Ona, 
senuomenė sudaro žymų dar- B. V. M., ji yra vedėja meno 
bo jėgas rezervuarą, kuris kri- skyriaus Clarke kolegijoje. 
tišku, momentu dar kartą gali — 
būti panaudotas fabrikuose ir Italijos gyventojai 
įstaigose. Pagal naujo gyventojų sura-

Metropolitan Life Insurance šinėjimo davinius Italijoje da-
Co. statistika rodo kad šito bar yra 47,020,636 gyventojai; 
amžiaus žmonių tarpe k i e k v i e - . m o t e r u »«veik milionu daugiau, 
nam 100 vyrų tenka 116 mo- j k a i P v y r u -

žmonas, 
našliai. 

terų. Apie V3 moterų tėra iš- f . . . . 
tekėjusių, dauguma - našlės. Per televiziją iš Berniukų 
Iš to amžiaus vyrų Vt turi1 Miesto 

mažiau kaip \ , yra C B S televizijos tinklas per 
Kalėdas iš Berniukų Miesto, e-
sančio netoli Omahos, Nebr., 

Šio krašto seni žmonės: 2 3 transliavo vidurnakčio mišias, 
moterų ir 2/5 vyrų — gyvena 
miestuose, ir jų gyvenimo są- Istorikų suvažiavimas 
lygos nesą visai patenkinamos, i Gruodžio 28-30 dienomis 

Pastaraisiais metais 4<K; Se ™ f l l ! n e t o n e ; £ f 2 £ " J A V 

.. _.^. . Katalikų Istorikų dr-jos šuva-
nų vyrų ir B0* senų moterų ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
dar dirbo. Daugiau kaip M d»r- , y k ų b u s m i n i m a k&r± M a n n i n . 
bančių vyru turėjo darbą ze- g Q a t s i v e r t į m o 100 m. sukak-
mes ūkyje, fabrikuose ar pre- ^ 
kybos įmonėje. Dauguma mo-
terų dirba namų ruošo> Minė Dovana studentams 
to amžiaus žmonės, pasitraukę Amerikiečių katalikų Karo 
į privatišką gyvenimą, panras- šaipos organizacija Muenchene 
tav gyvena iš santaupų, ap- pastatė studentų bendrabuti, 
draudų, pens'jų, investuoto ka- kuriame galės sutilpti 250 stu-
pitalo, federalinių senatvės ap- dentų. 
draudimų. Šio amžiaus žmonės j 
turi neišspręstų socialinių ir sen j Mokykla neturtėl iams 
timen tinių problemų. Esama j New Yorko diecezijos kata Ii-

PAVASARĖJANT 

daug programų, kuriomis sten« j kų dvasininkai suaukojo $35,-
giamasi išspręsti aštresniąsias | 000 statybai mokyklos netur-
senatvės problemas. i tingųjų Harlem rajone. 

Minėtosios kompanijos sta- Sausio mėnesį į Olandiją su-
tistika nustatė, kad per pasta- važiuoja įvairių kraštų katalikų 
rąjį pusšimtį amerikiečių am- darbininkų sąjungų atstovai, 
žius žymiai pailgėjo: šiuo me- planuodami sukurti Tarptautinę 

A. Vaieška 1 tu kiekvienas 12-tas amerikie- Katalikų Darbininkų sąjungą. 
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NOBELIO PREMIJOS 
JUOZAS LINGIS, Stockholmas 

Vienos iš didžiausių ir įspū
dingiausių iškilmių Stockholme 
yra Nobelio premijų įteikimas 
gruodžio 10 d. Šiųmetinių lau
reatų tarpe, laimei nebuvo ne 
vieno ligonio ar jau į grabą 
žengiančio — Taikos premijos 
laureatas nežiūrint savo 74 me
tų amžiaus yra vitalus ir svei
kas kaip ridikas — užtat visi 
susirinko aukso ir diplomų at
siimti, o gal dar svarbiau — 
dalyvauti tose neužmirštamose 
iškilmėse; į Jas iškilmes atva
žiuoja laureatai su savo šeimo
mis. 

Jau prieš kokią savaitę ki
tą prieš iškilmes pradeda lau
reatai rinktis. Vienas iš pir
mųjų šiemet atvyko chemijos 
laureatas Seaborg, mat, jis yra 
kilimo švedas (jo tėvai vadino* 
si Sjoeberg). tat jis atvyko at 
lankyti savo giminaičių ir pa 
kviesti juos į iškilmes. 

vo daug įdomesnis žmogus ne 
gu vien tik Nobelio parako ir 
dinamito išradėjas. Iš tėvų jis 
paeina iš Noebbeloev parapijos 
pietinėje Švedijoje, o nuo para
pijos kilusi ir jo pavardė. Jo 
gimines tėvas vadinosi Oluf Pe 
dersen (m. apie 1*620 m.). Bet 
pagal ano laiko madą mokslus 
einą žmones vadindavosi kili
mo vietos vardais, o kad dar 
moksliškiau atrodytų — sulo-
tynindavo jį. Taip Pedersono 
sūnus Peder Ulofsson pasidarė 
Petrus Olai Nebelius. Laikui 
bėgant nubyrėjo toji lotyniš
koji galūnė ir pasiliko, tik No-
bel. 

Premijos donatorius Alfre
das Nobel (skaitant kirčiuoti 
antrą ji skiemenį) gimė 1833 

• 

m. Stockholme. Jo gyvenimas 
buvo įvairus. Nors ir labai silp
nos sveikatos jau nuo pat ma
žens. Nobelis sualukė vistik 
garžaus amželio — 63 metų Laureatų kalbos ir studenčių 7 . . „ ^ ^ , . . , . . . 

- . . . (mirė 1896 m.). Didžiąją savo 
' gyvenimo dalį jis praleido sve-

J Koncertų Rūmų didžiąją tur bebūdamas, jis ir mirė San 
salę, kur premijos įteikiamos. Rėmo. Visa Nobelio gyvenimo 
susirenka visa mokslo išmintis prasmė, visos jo pastangos ga-
ir didžiai pagarbi publika su ka Įima suvesti į tuos penkis punk 
raliumi, karaliene ir visu ka- tus, kuriems jis savo testamen-
rališku dvaru priešakyje. Kiek- te ir paskyrė po lygią savo ka-
vienas laureatas pristatomas pitalo dalį. Jei pirmuosius tris 
publikai Mokslų Akademiios punktus — mediciną, chemiją 
atitinkamų sekcijų pirmininku, ir fiziką suvesti į vieną griež-
literatūros laureatas pristato
mas Švedu Akademiios sekre
toriaus, taikos premm, kaio 
žinoma įteikiama Osloie, Nor-
ve<nioie. Dinlomus ir medalius 
atsiima laureatai tiesiai iš ka
raliaus ranku. Per ceremoni
jas patvs laureatai nekalba, sa
vo kalbas iie palieka iškilmin
gam rautui miesto rūmu auk
sinėje salėie. Šiemet savo pa
dėkos "kalba" visu* sužavėjo 
literatūros laureatas Paer La-
gerkvist. Šis kuklus, baikštus. 
nedidelis žmogutis vietoie kai- nėms nepalikdamas nieko, nes 
bos — o iškalbingas j^s nėra jo nuomone turėtu būti uždraus 
ir viešu kalbu vengia — paskai- ti užrašyti giminėms palikimą 
te savo 1922 m. parašvtą, bet Didelius paveldėtus turtus jis 
tiek leidėio, tiek jo patie« už- laikė nelaime, paralyžium. To-
mirštą novelę "Mitas apie žmo- ! kie turtai, anot jo, turėtų bū-
nes". Tai pasakojimas apie pir- ti disponuoti bendriems reika-
muosius žmones, kaip jie vieną lams. Taip jis ir padarė su sa-
ryta atėjo į žemę trumpai va- vo kapitalu. Štai garsusis jo 
landėlei bet meilės stebuklo testamentas: 

tujų moksli*- punktą, tai liks 
trys svarbiausios sritys, kurių 
ugdymą jis laikė pačiu efektin
giausiu vaistu prieš visas žmo
nių negeroves — mokslas, dai-
lioii literatūra ir taika. Jis nuo 
latos su didžiausia meile cituo
davo Pasteuro žodžius, kurie 
kaip iis sakydavo, jam padare 
neišpasakyta įsoūdį: "Žinių sto 
ka žmones išskiria, o mokslą* 
juos vienija". Tat nenuostabu 
kad ji« visą savo turtą tam kil
niam tikslui ir paskyrė, gimi-

ELEGIJA 
VLADA PROSČIŪNAITĖ 

Dažnai pavydžiu jums, bičiuliai mano, 
šiitų tėvynės meilės rimų, 
nors kvapą tėviškės arimą 
jaučiu kas nakt sunkiam sapne, 
nors Kauno senmiesty regiu bažnyčių bokštus 
ir Invalidų apeigas vakarines 
girdžiu Vienybės aikštėje puošnioj, -
bet nežinau, kodėl jokioj dainoj 
aš negaliu šiam sapnui rasti rimų 
ir nedainuoju tėviškės arimų, 
nei Invalidų apeigos Vienybės aikštėje puošni/)j 
nenuaidi dainoj. 

Iš gilumos širdies pavydžiu jums, bičiuliai mano, 
tylių elegijų arba patetiškų dainų 
apie tą valandą, kai versime namų 
taip jaukiai girgždančias duris. 
Ir rodos jums — kažkas atris 
nuo jūs pečių tremties likimo uolą, 
ir sūnūs lyg galingi milžinai 
tėvynėn parneša nūnai 
ir išmintį ir jėgįį raumenų... 
Ak, tų patetiškų dainų 
aš neretai jums tylią valandą pavydžiu... 

O man vis rodosi nūnai — 
tą valandėlę, kai 
jokie į debesis beairemią kalnai 
jau begalinių lygumų ramybės nebedrumstų, 
ir kai gimtosios žemės grumstą 
nedrąsiai vėl paliestų koja, 
kai virš galvų pranertų suplasnojus 
ir vėl lietuviškoji kregždė; , 
kai Dievo Angelą bažnytkaimio varpai 
sodriu skambėjimu lydėtų per dirvonus 
ir suskambėtų svirtis vėl lietuviškam viensėdy; 
ir kai lėtai 
nustos skambėję iš bažnytkaimio varpai, 
ir paskutiniai skardūs dūžiai 
papievių miglosrm sukris, 
tada — man rodosi — iš begalinės laimės pHš 
krūtinėje širdis... 

ir savo svajonių kupini tam pa
sauliui, į kurį jie pateko, jie pa
siliko ten amžinai. Po iškil
mingo rauto laureatus sutinka 
Stockholmo studentai tų pačių 
rūmų mėlvnojoj salėj, kur lau
reatai šokinami ir užimami jau
nų studenčių. Ir taip šokama 
ligi gaidelių. Ant rytojaus pats 
karalius užkviečia laureatus iš
kilmingiems pietums savo pily
je. Tuo ir pasibaigia iškilmin
goji dalis. Po to laureatai skai
to paskaitas iš savo srities įvai
riose mokslinėse institucijose. 
Taikos premijos laureatas turi 
skaityti savo tradicinę paskai
tą apie Norvegiją. 

KAS buvo Nobelis 

Lietuvišas liaudies menas 

j rinkinys — ne mokslo reika
lams , o tik pasiskaityti moky
klai ir visuomenei. Kodėl netin
ka mokslo reikalams? Šias pa
sakas ruošdamas daviau dau-

"EUROPA GRIUVĖSIUOSE" 
JON. PETRĖNAS 

Šiais metais knygų rinkoje fkoslovak i ją, rytinės Vokietijos 
giau ar mažiau laisvės savo p a - ' p a s j r o d g Antano Pusteto leidyk- kraštus ar kur kitur. Tarpais 

jis pats vokiefiių patirtas ! ties žodžiui. Kur man rodės pa- , o g G r a z e Austrijoje, išleista 
j sakoje geriau bus ką pasakius v o k i e 6 i k a l b a k . . E u r o p a 
'k i tu žodžiu ar sakiniu, sak.au T n ) e m m e r n D a s E r g e b n i g g 
nesivaržydamas saviškai. Ta
čiau pasakos turinys su visais des Kreuzzuges der Alierten 
epizodais likosi dažniausiai ne-1 ("Europa griuvėsiuose. Alijan-
liestas." (Įžangos p. XXII). t u kryžiaus žygio išdava"). 

T-.., . , . , . . Knygos autorius yra E. J. Del tokio elgesio bartis nėra _ . . . . -,ODo . . , 4. • • • . . . . . Reichenberger. gimęs 1888 m. ko: viskas atvirai ir aiškiai pa- ,„ • . ; . ... 
sakyta. Kiek tie pakeitimai yra Bavarijoje, Vokietijoj. vėliau 
vykę, tai jau dau-iau skonio Pirmuosius kunigiškosios veik-
reikalas: vieni daužau mėgsta l o s m e t U s praleidęs Austrijoje, 
natūralų dalyką, kiti apdailin- organizavęs katal. darbininkus, 
tą. Visos pasakos 'oi^vai skai
tomos ir jos jauniems skaityto
jams tikrai patiks, nors kai ku
rios jau bus jų nekartą girdė
tos. Vaikai mėgsta klausytis tos 
pačios pasakos daug kartų, re-
cVau tą pačia ke1 iškart skaityti, 

kūręs jų draugijas, redagavęs 
ir pat? daug rašęs darbinin
kams skirtuose laikraščiuose. 
Dėl šios socialinės savo veiklos 
daugelio jau tada pramintas 
"raudonuoju vikaru", E. J. Rei 
chenberger nepatiko nacional-

tai įdomus psichologiškas reiš- s o c i a l i s t m i o j u dejimo žmonėms 
kinys. Beje pravartu būtų bu- 1 0 3 g m ^ ^ ^ 
vc paaiskmti retesnius žodžius, mnč& ^ ^ ^ ^ 
nes kai kur:ų *r suaugusieji ne- _ , . , , 
mokės tinkamai išaiškinti. , n e ' Kanadoje, kol pagaliau pa-

Pradžioje knygos yra "Keli , s i e k § J A V ' , ? i r b o *****. D a " 
žodžiai apie tautos parakas" (p. 
V — XXII). Šita jžanga galėjo 
būti ir trumpesnė. Ji daugiau 
skirta suaugusiems, nuotaikin
gai parašyta, bet nevisi sampro
tavimai ten yra be priekaištų. 
Tvirtinimai "mokslininkų pa
tirta, kad pasakos sektos ir kur-

kotoje, o dabar gyvena Chica-
goję. 

E. J. Reichenberger, visą am 
žių kovojęs už teisingumą ir 
krikščioniškąją artimo meilę, 
savu laiku aštrių priekaištų dėl 
to padaręs hitlerines sistemos 
šalininkams ir sekėjams, kny-

tos kaip tik daugiausia mote- ^ « E u r o p a griuvėsiuose" do-
rų...Ir pasakotojos (pasakų se- k u m e n t i n e m edžiaga pliekia ali-
kėjos) dažniausiai senos mote
rys" (p. XIII) neatitinka tiesą. 
Mokslininkai kaip tik mano, 
kad pasakos pirmoj eilėj yra 
vyrų kūryba. Kas kita lyrinės 
dainos — jos daugiausia mote
rų sukurtos. Pasakotojų tarpe 

jantus, kurie ir pokariniu kon
ferencijų nutarimais legalizavo 
ir pritarė masiniams ir žiau
riems gyventojų trėmimams, 
jų turto atėmimui, nuožmiam 

skriaudas lygina ar papildo ir 
su kitų tautų kančiomis.trėmi-
mais, žudynėmis. 

Knygos autorius, pav., kele
tą puslapių paskiria ir Lietu
vos raudonojo teroro kančiems 
prisiminti: 292 - 297 psl. smul
kiai aprašo Rainių miškelio 
žudynes, bolševikų kalintų lie
tuvių vežimą Rusijon, nuož
miąsias žudynes prie Čerevenės 
ir iš jų stebuklingu būdu iš
trūkusį liet. kunį Petraitį, da
bar gyvenanti Chicagoje (psl. 
297). Žinias autoriui patiekęs 
JAV gyvenąs teologijos stu
dentas, pirmajame bolševikme-
tyje sėdėjęs kalėjime ir 1944 
m. palikęs Lietuvą, kurs dabar 
dėl saugumo savo namiškiams 
nenurodo tikrosios savo pavar
dės. 

Perskaičius ir užvertus kny
gą "Europa griuvėsiuose", tik
rai su autoriumi galima apgai
lestauti, kad kerštas ir neapy
kanta nemažina ir negali pa
naikinti vokiečių padarytųjų 
blogybių ar skriaudų kitoms 
tautoms, tačiau negalima Ir 
taip galvoti: "visi kalti ir ui-
miršta artimo meilę, tik mes, 
vokiečiai, esame "nekalti avi
nėliai". Gera pažvelgti alijan-
tų sąžinėn ir ieškoti juose kri-
kščion. artimo meilės, tikresnio 
žmoniškumo tremtiniams, be
namiams, lageriuose dusina
miems seneliams, bet ta pačia 
proga reikia neužmiršti nė vo
kiečių sąžines, kurią slegia ne

karo belaisvių kankinimui etc. 
vyrų yra nemažiau, kaip mote-1 Autorius čia daugiausia vaiz-
rų, tik moterys daugiau privers- daoja jo tautiečių vokiečių pa-
tos domėtis vaikiškomis pasą- tirtas skriaudas paliekant Če- mažesni žvėriškumo darbai... 
komis ir jas sekti, taeiau tikros I _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ ^ _ — _ _ ••— 
vaikiškos pasakos sudaro, paly-l p I k i A C 
ginti, mažą pasakų lobyno dalį., »- • • • * * ^ 
Didžioji pasakų dalis buvo su 
kurta ir skirta ne vaikams, bet Kas nėra skaitęs taip popu-
3ulų^ie^ms7tirvėli"au~"dauge- daraus jaunimo rašytojo Ju-
lis jų atsidūrė vaikų kampely, les. Verne pusiau fantastinių 

apsakymų? Kas jaunystėje ne-
sigrožėjo jo "20,000 mylių jū
ros gelmėmis" ir pan. knygo
mis? Šią pastarąją nori pritai
kyti filmai žinomasis Walt Dis 
ney, kuris jau nupirko filma
vimo teises. Visas filmavimo 

"Kur nakvosim" yra nelietuvis- j d a r b a g b u g a t l i k t a s D i s n e y stu 
kos kilmės, bet plačiai Europo-1 ^ g u a r t i s t a i s Gyvenimas 
je paplitęs ir pasiekęs net šiau- . . . • \rav*n ;». in ™ 
rės Afrika Tai aiškinamoji sak- P° j u r a ' k a p > N e m ° i r J *** 
res Afriką, la i aiškinamoji saK y a n d e n i n i o l a i v o N a u t i i u s nuo

tykiai, tikima, bus vieni iš spal 
vingiausių bet kada matytų 
ekrane. 

kai suaugusieji prasimanė kito-
rių pramogų. 

Toje pačioje įžangoje sten
giamasi išaiškinti kai kurių pa
sakų prasmė ir jų filosofija. 
Tai gana slidus kelias. Kai kur 
yra persistengta. Pasakojimas 

Nobelio testamentas 

Aš, žemiau pasirašęs, Alfre
das Bernhardas Nobelis, rim
tai apsvarstęs pareiškiu, kad 
mano paskutinioji valia dėl tur 
to, kuris liks man mirus, yra 
sekanti: 

Mano paliktas iškeičiamasis 
turtas turi būti paskirstytas se-
sekančiai: Kapitalas, kurį vyk
dytojai iškeis į užtikintus ver
tybės popierius turi sudaryti K a s domisi jaunimo literatū-margą vainiką. Kai kurios jų 
Fondą, kurio palūkanos kas ra, tas gerai pažįsta Giedrių iri kelių puslapių, kitos trumpu-
metai turi kaipo premija būti jo grakštų stilių, kur nėra nei tės, vos kelių pastraipų. Nėra 

mė "Kaip šventas Petras nupli
ko" (mat, jis paveiksluose vaiz
duojamas plikas): išdykę ves
tuvininkai jį nupešė. Apaštalas 
Jonas paprastai ten visai nemi
nimas (žiūr. tikrai liaudišką 
versiją mano "Skaitymų" I d. 
75 psl.). 

Iliustracijos nėra išmoningos, 
bet patrauklios ir gerai derina
mi prie pasakų nuotaikos. 

Reikia tikėtis, kad knyga sa-
*vo paskirtį gerai atliks: bus 

— Aktorius Paul Muni, šiuo 
metu yra Europoje, kur taria
si su filmų gamintoju Rober
to Rossellini, pastatyti filmą 
apie poeto Gabriel D'Annunzio 
gyvenimą. . 

— Shirley Temple, dar kar
tą pareiškusi, kad negalvojanti 

GIEDRIAUS "TĖVU PASAKOS" 
DR. J. BALYS, Bloomington, Ind. 

Katalikų universitetas 
Meksikoje 

Meksikos katalikai daro kon
krečius žingsnius * katalikiškam 

stiliaus. Tik reikia, kad pi rma a Great Man", kuris bus origi- universitetui Meksikos sostinėj 

mėgiama jaunųjų, kurie turės grįžti i filmų gyvenimą, 
gražios pramogos ir gaus pro-! — Mort Briskin pavasarį pra 
gos pasimokyti gero lietuviško dės darbus filmo "The Son of 

— "Dirvos**, išeinančios Cle-
velande, leidimą netrukus nu
mato perimti naujai įsisteigusi 
"Vilties" draugija. 

— Garbes daktaratą suteikė 
Paryžiaus Sorbonos universite
tas T. S. Eliot, žinomam šių 
dienų anglų poetui ir drama
turgui. Žinomos jo eilės Pelenų 
Diena, Keturi kvartetai, miste
rija Žmogžudystė Katedroj. No. 
belio premininkas 1948 m. 

— Teisiu garbes daktaratą 
Londono universitetas šiomis 
dienomis suteikė princesei Elz
bietai ir jos vyrui Edinburgo 
princui, kurie neseniai grįžo iš 
kelionės po Kanadą. 25 metų 
princesė laikoma jauniausiu 
garbės daktaru. Iškilmes atliko 
jos dėdė, universiteto kancleris. 

išdalintos tiems, kurie tų metų persūdyta, nei persaldyta, kaip 
bagyje padarys žmonėms di- tik skoningai išlaikytas saikas, 
džiausią naudą. Palūkanos pa- Žmonių pasakas jis irgi jau ne
dalinamos į penkias lygias da- k a r t 3 bandė perteikti savo šti
lis, kurių viena tenka tam, kurs l i u J e : 1 ^ 8 m. išleido "Tautos 

Kasmet minimas Nobelio var-1 fizikos srity padarys svarbiau- P 8 - 3 8 - ^ " ir !930 m - gražią kny-
das, tas vardas pasidarė net per sią išradimą ar atradimą, antra Sft tiesiog 'Tasakų" vardu pa-
populiarus, bet tikriausiai gal dalis tam, kurs padarys svar- gadintą, abi K. Šimonio ilius-
ne vienas, net ir iš laureatų, biausią išradimą ar pagerinimą _ , . I ; a b a r Vfirr.nau;,a!>

 t o S 

. . . , ». • . • » • . •. *. -. 1. rusies leidinys. i.evų Pasą-ne bek jau daug įmo apie pati chemijos srity, trečia dalis k o g „ s p a u s į į n t a s Vokietijoje 
tam, kurs ką nors svarbiausia 1 9 5 1 m p a g i e k ė i r A m e r i k ą 
atidengs fiziologijos ar medici-

apie Nobelį nieko daug pasaky- inos srityje, ketvirta dalis tam, š i o 3 e knygoje randame 52 il-
ti negalima, nedaug apie jį ra- kurs literatūros srity sukurs S e s n e s i r trumpesnes pasakas, 
syta, jis nemėgo pompos ir ven žymiausią veikalą idealistine s a k m e s » legendas ir pasijuoki-
gė visokios viešumos, o jis bu-1 (Nukelta į 2 pusi.) m u s (anekdotus), supintus į 

donatorių bei tą jo garsų tes 
tamentą. Xeisybę pasakius, 

ko bijoti ilgų pasakų: vaikai 
jas kaip tik labiausiai mėgsta. 
Atsiminkime, kad geras kaimo 
pasakorius vieną pasaką kar
tais pasakoja porą valandų, 
o klausytojams neatsibosta. 
Trumpas pasakojimas, nors jis 
būtų juokingas ar pamokinan
tis, vaikams paprastai nepatin
ka ir tiek. 

Apie pasakų šaltinius sako
ma: "Kai kurios mano paties 
girdėtos ir užrašytos (gaila, 
kad nepažymėta kurios. J. B.1, 

susidomėtų vyresnieji ir jiems 
šią knygą parūpintų. 

Tėvų Pasakos. Iš lietuvių 
liaudies pasakų lobyno parinko 
ir skaityti paruošė A. Giedrius. 
Iliustravo J. Kaminskas. Pir
mosios knygos. PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos Knygų Leidy
klos leidinys Nr. 2. Išleista 
1951. Spausdinta Memmingen'e. 
Tiražas 2000 egz. X X m , 152 
psl. Didesnio formato, kieti 
spalvoti viršeliai. Kaina $1.90. 

nalus pasakojimas apie Johann įkurti. Universitetas vadinsis 
Straussą ir jo sūnų. Filme bus "Universidad de America Es-
gausybė pačių populiariausių panola" (Ispaniškos Amerikos 
melodijų. t Universitetas). Jo pirmuoju 

— Warner Bros., bendrovė j rektorium bus kun F. Restrepo, 
atlieka paskutinius pasiruoši- S. J., iki šiol buvęs Kolumbijos 
mus sukimui filmo "The Mirac- i respublikos kalbos akademijos 

— Austrijos meno turtai, va
dinami Habsburgų meno rinki
niai, šiuo metu yra išstatyti 
Bostono meno galerijoj. Se
kančiais metais po Velykų jie 
bus išvežti vėl į Europą, į Nor 

maža dalis jų paimtos iš įvairių vegiją ir Vieną, o paskui grįf 
vadovėlių, o daup^usia iš dr^ į Innsbrucką, iš kur buvo pa 
J. Basanavičiau* rinkinių. Šis imti. 

le of Our Lady of Fatima", ku
riame norės pavaizduoti žy
miausiąjį šių laikų stebuklą, 
pradedant Nekaltosios pasiro
dymu trims piemenėliams 1917 
metais. 

— .Vienas iš daugiausiai pel
no atnešęs 1951 m. filmų yra 
"David and Bathsheba" — iš-

viceprezidentu ir nuolatiniu aka 
demijų tarybos nariu Meksiko
je, šito universiteto užuomaz
gą sudaro "Centro Cultural 
Universitario" prie valstybinio 
Meksikos un-to ir turi filosofi
jos, literatūros ir chemijos fa
kultetus. Dabar paskelbta, kad 
organizuojamas teisių ir sočio 

traukos iš Senojo Testamento, logijos fakultetas. Universite-
To filmo artistus — Gregory tuj vadovaus tėvai jėzuHai 
Peck ir Susan Hayward užan-
gazavo kartu vėl naujam fil- Žinojimas tik tada turi verte 
mui "The Snows of Kilimanja Kada jis taTrnriai susijęs su 
ro/\ sąžine. 

http://sak.au
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DRAMOS MENO SMUKIMAS IK KILIMAS 
Drama ii pasaulėžiūra 

J. GRINIUS, Vokietija 
Draminio vaidinimo kilmė įsiveržė pagoniška renesanso 

yra glaudžiai susijusi su religi-! dvasia, nukreipdama žmonių 
niu kultu. Visi žinom, kad iš ap- I žvilgsnį nuo esmingųjų žmo-
eigų, išreiškiančių mitologinio j gaus būties problemų j kasdie-
dievaičio Dionizo gyvenimą, ki-1 ninio gyvenimo smagumus. Bet 
lo senovės graikų tragedija ir u i tai dramos menas vėl iškilo 
komedija. Taip pat Jėzaus j baroko laikais (Šekspyras, Lope 
Kristaus gyvenimas, ypač jo de Vega, Calderonas, Corneille, 
kančios kelias, prisimenamas ; Racine, Moliere), kai religiniais 
bažnytinėje liturgijoj, davė Į ir apskritai pasaulėžiūriniais 
pradžią vidurinių amžių vaidi-' klausimais (po religinių karų) 
nimams, žinomiems misterijų \ visuomenės buvo gyvai persiė-
vardu. Misterija metė šviesos j musios, dėl jų dvasiškai kovojo, 
žmonių gyvenimo prasmę i r ; o doroviniams nusikaltimams 
transcendentinę Būtį. Nors ir iš j nebuvo abejingos, 
mitų kilusi, senovės graikų tra-, A š t u o n i o l i k t a j a m e ( š v j e č i a . 
gėdija taip pat nušvisdavo ; m a j a - l e ) J J ^ . d r a m o s m e . 
žmogaus Uk.rną ryšy su t r a n s - ; n a s v ė , s m u n k a A U t r ū k i m M 
cendencija, kiek ji buvo pake 
Iiama mitui. Taigi dramatinis 
menas pačia savo kilme labiau 
negu kitos meno šakos yra 
glaudžiai susietas su žmogaus 
gyvenimo prasmės klausimais, 
kuriuos atsakyti tegalima, re
miantis transcendecija. 

IŠ kitos puses dramos, ypač 

nuo religijos, paviršutinis ra
cionalistinis optimizmas, sen-
sualistinė ir hedonistinė dorovė 
negalėjo įkvėpti autorių, kurie 
būtų sukūrę pasaulinės vertės 
dramos kūrinių. E)ramos padėtį 
pataisė nauja idealizmo banga 
— romantizmas. Jis vėl atkrei
pė žmonių ir kūrėjų dėmesį į 

tragedijos, forma yra veiksmas, | metafizines ir religines proble 
kaip kova. O kova, pasiekdama j m a s ir šitaip sudarė įtampą 
didelės įtampos, nustumia žmo- tarp idealų ir tikrovės, šitame 
gų į kančią ir į mirties grėsmę, atgijusiame, tegu ir nevisada 
Egzistencinė filosofija tai va- krikščioniškame, bet idealius 
dina kraštutinėmis situacijo- dorovinius principus branginan-
mis. Jose žmogui nublunka kas- čiame sąjūdy iškilo vienas di-
dieninės smulkmenos, nes jam džiausiu dramos kūrėjų — Fr. 
atsistoja hamletinis klausimas Schilleris su eilė menkesnių. 
— būti ar nebūti. Šitas klausi- Antroje XIX amž. pusėj su įsi-
mas daugiau ar mažiau ryškiai galinčia pozitivistine filosofija, 
iškyla kiekviename tikros dra~ kurį metafizinius-tranacenden-1 
mos .\wikaU, ka i vyksmas pa- einiu* tei«u»iimis tiesiog iajuo-
siekia kritinės įtampos. Todėl kė, kuriai yda ir dorybė tebuvo 
kiekvienoj tikroj dramoj susidu- tokie pat cheminiai produktai, 
riame su filosofiniais ir trans- kaip vitriolis ir cukrus (H. Tai-
cendentiniais klausimais. Tai ne), dramos menas vėl smuko. 
pasaulėžiūriniai klausimai. Į Buvo daug lėkštų pramoginių 
vienus jų atsako protas, į kitus kūrinėlių, daug visokio natūra-

SNIEGAS 
Emile Verhaeren 

Nepertraukiamai krenta sniegas, 
Kaip lėta — be pabaigos betįstanti gija — 
/ lygumas suvargusias, į lygumas liūdnas, 
Po meilės šalčio, deginančios neapykantos ndšta. 

Be paliovos, be galo puota sniegas, 
Lyg akimirkos — lėtu ir monotonišku ritmu, — 
Nepertraukiamai krenta, leidžias sniegas: 
Ant tvorų, klojimų ir namų, 
Ir į kapinynus — tuštumas kapų — 
Puola sniegas, begalinių masių kritimu. 

Skraistė įkyrių ir nuodijančių darganų 
Yra jau nūn suplėšyta dangaus sktiaute augštam 
Ir kratoma, laukinių vėjų sunkumu visu, 
Ant susigūžusių sodybių horizontų pakrašty, 

Ir šaltis smelkiasi lig kaulų gilumos, 
Ir skurdas prasiskverbia užtvaras visas; 
Sunkus ledinis sniegas taip be pabaigos 
Į sielą leidžias neviltim baisia, — 
/ židinius užšalusius, į širdis be liepsnos, 
Iš lėto merdinčias unksminguos kambariuos; 

Tarp vingiais bėgančių į nežinią kelių, 
Kaimai boluoja po mirties sniegu gūiu, 
Ir medžiai milžinai, sukaustyti šarmos, 
Raizgydami ir supdami krikštolines Šakas, 
Procesijom per sniegą traukia tolumon; 

Seni malūnai, samanoti ir žili, 
Iškilę artimų kalvų viršūnėse staiga, 
Lyg apgaulingi spąstai niūkso snauduly; 
O ten, žemai pašiūrės ir stogai 
Kovoja vėjuos jau nuo lapkričio dienų, 
Kada platybėn lygumų, suvargusių, liūdnų 
Vis puola sniegas, begalinių masių, kritimu. 

Daina A. <-.i .».< O Laumė A. Mončio 

JT misilenio Maskvai naujos istorijos kūrime 
I. GOBIS 

Taip skrieja sniegas per gelmes laukų — 
Bevaisis sniegas ir išblyškęs mirtinm, 
Pavidalais jis gniūžčių didelių, 
Užkloja aikštes ir kiekvieną pėdą įkapiais baltais; 
Taip skrieja sniegas, skrieja, nepaūsta niekada, r-
Klajoklis sniegas per pasaulio bekraštes žiėmds. 

Jau buvo "Drauge" paskelb
ta, kad UNESCO nutarė para
šydinti ir išleisti autoritetingą 
pasaulinės istorijo? knygą, ku
rios parašymas ir išleidimas 
kaštuos $600 000. 

L03 Angeles vyskupijos sa
vaitraštis 'The Tidirigs" (XII. 
26) paskelbė, kam UN pavedė 
tam darbui vadovauta būtent: 
Tarptautinės Komisijos Moks
linei ir Kultūrinei Žmonijos Is
torijai parašyti pirmininku pa
skiriamas Dr. Ralph K. Turner, 
kurie žinomas kari "pasiauko
jęs ikonoklastas, turįs maža 
gailestingumo CMevui ir tiems, 
kurie tiki į Jį". Jis yra atlei
stas iš vieno U. S. universite
to dėl studentų protesto prieš 
jo antireliginę laikyseną. 

Jo pavaduotoju skiriamas 
anglas prtrf: Julian B. Huxley, 
kuris atvirai neigia Dievą, bet 
kokį Jo reikalingumą žmogui 

pa-
'na-

so pasaulio. Iš JAV nėra 
kviesto nė vieno kataliko j 
rius korespondentus". 

Raktinis paštas šioj Komisi
joj stitenka Dr. Turneriui ir 
jis duos vedamąjį toną visam 
darbui. Jis su dviem savo asi
stentais redaguos visų kitų 
mokslininkų raštus. 

Dr. Turner 1934 metais bu
vo atleistas iš Pittsburgho uni 
versiteto dėl kaltinimo "pasi
kėsinimu ir lengvabūdiškumu 
religinių institucijų atžvilgiu". 

Nėra abejojimo, jog šis la
bai brangiai apmokamas dar
bas bus parašytas turnerizmo 
dvasioje ir pridengtas Jungti
nių Tautų Organizacijos auto
ritetu. Taip pat netenka abejo
ti, jog UNO dar kartą nusilei
do ateistiniam Maskvos komu
nizmui ir todėl parinko tam vei 
kalui Stalinui priimtiną redak
cijos sąstatą, nes religiniu po-

vaizdavimo, bandydamas tuos 
visus dalykus — o tai pavojin
ga ir nelengva! — sujungti vie
name kūrinyje epinėn vienybėn. 

Lietuviškoji būties apysaka 
Neklystant galima čia tvirtin

ti, jog prieš akis turime lietu
viškai augštaitišką būties apy
saką, su visu augštaitišku kūry
biniu įsibėgėjimu, su retu žodžių 
nuoširdumu, su gaivališku dva
sios platumu, lygiai ir su viso
mis iš to einančiomis spontaniš
komis ir nekontroliuojamomis 
jos ydomis. 

Kaip?., sud iev , kvietkeli!" — 
lietuviškoji būties apysaką?.. 
Vėl čia anoji įkyrėjusi kaimo 
būtis?.. Geras tai ženklas ar blo
gas? Reikia dėl šio reiškinio 
mums tik džiaugtis ar stipriai 
nuliūsti ? 

Dėl ko mes taip klausiame?.. 
Klausiame mes dėl to, kad pas
kutiniais laikais, maždaug nuo 
1936—37 metų, o ypač tremtyje 
ir čia Amerikoje, tradiciniai lie
tuviškoji būties kūryba lygiai 
įžvalgesnių kritikų tarpe, lygiai 
išprususių, su augštesniu liter. 
skoniu, inteligentų akyse, buvo 
ir iš dalies tebėra įgavusi pras
tokos, atseit dekadentinės, pras
mės. Tegul ir retuomiais, bet ne-
atlaidžiai ir pastoviai — žinoma, 
ne be didelio pagrindo — buvo 
tolydžio prikišama mūsų jauno
sios kartos rašytojams jų nepa
jėgumas išsivaduoti iš tradici
nės ir stipriai (per nuolatinį se
kimą) subanalintos Žemaitės — 
L. Pelėdos — Vaižganto ir Krė
vės kūrybinės rutinos, vis nieko 
svaraus ir gaivalingai nauja ne
duodant neramiajam mūsų skai
tytojui, kuris, tolokai pažengęs 
ir stipriai išprusinęs savo skonį, 
ėmė jieškoti literatūroje galin
gesnio dvasinio impulso, augštes 
nio estetinio pasigėrėjimo ir ryš 
kesnių bei komplikuotesnių (su 
vidiniais konfliktais ir gilesniu 
dvasiniu pašaukit) pmrmatmių. 
Skaitytojo tikslas buvo natūra
lus ir pagrįstas — rasti, tegul ir 

'J 

1 
apreiškimas ir asmeninis žmo
gaus nusistatymas transcenden
cijos atžvilgiu. O tie atsakymai 
diktuoja dorovinius principus, 
privalomus veikime. Todėl dra
mos menas, kuris remiasi veiks-

listinio kapstymosi po mėšlyną, | 
buvo įdomių teatrinės technikos, 
mėginimų, pasitaikydavo ir ta
lentų, bet didelių dramos šedev
rų jie nesukūrė. Susmulkėju-

Kasinėjimai po Šv. Petro bazilika 
Šv. Tėvas suteikė audienciją 

archeologų komisijai, kuriai.bu
vo pavesta atlikti mokslinius ty
rinėjimus po Konfesijos' alto-siai, suburžuazėjusiai, beprin-

mu, atskleidžia ir moralinius ir cipinei visuomenei jie nebuvo riumi šv. Petro bazilikoje. Ko 
pasaulėžinius pagrindus. Be pa- reikalingi. Su simbolistinio ide- misija sudarė: tėv. Farrua, tėv. 
saulėžiūrinių ir moralinių prin- alizmo padvelkimu, apie XX Kirchbaum, prof. Josi ir prof. ,šv. Petro vardu. , Archeologai 
- :„ . . _ i _• J »_ . . .. . . . . » , . - . . _ xi I~~J *~:~ ~~_^: :£c.na;triiioi'ii cipų nėra nė dramos, nes be jų a m ž . pradžią, dramos menas Appollonj-Ghetti. Audiencijos 
nėra nė dvasinės kovos, kuri vėl šiek tiek atsigavo. Su Ibse- metu šv. Tėvui buvo įteiktas 
stumia veiksmą. Be jų tik gali n u > Maeterlinku, Claudeliu ir naujas Komisijos darbų leidi-
būti mažf nesusipratimai ir ne- kai kuriais Hauptmano veika- nvs. Veikalas yra pavadintas 
patogumai, bet ne kova, kuri iaįs drama vėl nukreipė dėmesį "Tyrinėiimai pfc šv. Petro kon-
nustumia ligi būti ar .nebūti. į amžinuosius žmogaus ir būties f esi ja Vatikane, atlikti 1940-

Todėl dramatinis menas kaip klausimus. I 1949 metais". Jame patiektos 
tik klesti tais laikais ir tose Nuo tada žmonės pradeda svarbiausių iškasenų fotoerrafi-
tautose, kur ir kai pasaulėžiū- jausti ar prisiminti, kad teatro jos ir jų mokslinis įvertinimas, 

moraliniai klausimai įr dramos menai kadaise yra tu- Šie tyrinėjimai pasiliks Bažny-
rėję glaudaus ryšio su paslap- čios istorijoje kaip tikrai dide-
timi, su misterija, su kultu. Ta- Hs įvykis. Jie moksliškų tikslu 

tradicijoj %uvo užsilikę apie 
apaštalu kunigaikščio šy. Petro 
kapą. Tiesa, kasinėjant nebuvo 
surastas; kaip kai kas vaizda
vosi, gerai uždarytas ir užant
spauduotas karstas su užrašytu 

ir bet kokį žmogaus priklau-1 žiūriu turnerizmas yra tas pats 
somumą nuo Dievo Apvaizdos, i ateistinis marksizmas, kurį | dalinį, atsakymą į paskutiniais 

Maskva taip stengiasi išplėsti j dešimtmečiais ant jo griūte u i Vertė A. Gricius i —. urr 
1 Pirmuoju "Komisijos nariu 

(Nukelta į 4 pusi.) 

yra aktualiai gyvi ir brangūs. 
Kai jais rūpinasi ne pavieniai 
žmonės, bet jais sielojasi, jais 
gyvena ir dėl jų kovoja platūs 
visuomenės sluogsniai. Tada ne 
teorinė, bet gyvenama pasaulė
žiūra ir dorovė įkvepia rašyto
jus draminei kūrybai, o visuo
menė jų kūriniais gyvai domisi, 
dėl jų ginčijasi. Kai pasaulėžiū
riniai klausimai nustoja aktua
lumo, o moraliniai principai nu
blanksta, tada smunka ir dra
matinė kūryba. 
Žydėjimo, smukimo ir atgimimo 

laikotarpiai 

Istorija čia minėtus teigimus 
tik patvirtina. Senovės graikų 
tragedija ir komedija stovėjo 
augštumoj tol, kol graikai tikė
jo savo mitais. Kai filosofai ir 
sofistai jų pirmykščią pasaulė
žiūrą sugriovė, -o dorovė pakri
ko, smuko ir jų dramos menas. 
Nors teatriniai vaidinimai išli
ko ir toliau (net iki Romos im
perijos sunykimo), tačiau dide
lių dramos kūrinių nebeatsira-
do. Savo ruožtu vidurinių amžių 
misterijų vaidinimai sunyko, 
kai į Europos dvasinį gyvenimą Kaimo smuikininkas 

mu įrodo tai, kas Bažnyčios 

žino, kad taip gerai išsilaikiusių 
karstų iš viso labai nedaug te
pasitaiko. I r jie dažniausiai yra 
tų žmonių, kurie istorijai neįdo
mūs, nes nieko nėra palikę po 
savo mirties. Karstai tų žmonių, 
kurie iš vienos pusės nusipelnė 
pagarbą ne tik savo, bet ir atei
nančių kartų, o iš kitos pusės 
nekartą buvo persekiojami ne 
tik gyvi būdami, bet ir po mir
ties, dažniausiai nepasilieka ne
paliesti amžių bėgyje. Archeo
logai turi pasitenkinti jų liku
čiais. Tačiau ir tai, kas Šian
dien turima, moksliškai neabe
jotinu būdu įrodo, kad iv . Pet
ras buvo palaidotas ten, kur 
šiandien stovi Konfesijos alto
rius Vatikano bazilikoj. > 

korespondentu skiriamas Earl 
Bertrand Russel, kurio veikla 
JAV universitetuose yra susi
laukusi griežtų protestų iš re
liginių ir kitokių grupių puses. 
Jis buvo atvirai kaltinamas, 
kaipo "bendros santuokos" ir 
"visų varžtų, varžančių žmo
gaus moralinį elgesį, atleidi
mo" advokatas. 

Antropologas Dr. A. L. Krae 
ber buvo Kalifornijos religinės 
kpnvencijos atakuotas, kai jis 
profesoriavo Kalifornijos uni
versitete ir parašė chrestomati
ją, kurioje tikintieji rado "an-
tibiblini ir anti krikščionišką 
mokymą". 

šioj Komisijoj pagaliau da
lyvaus 1000 mokslininkų iš vi-

visame žemės rutulyje. Ši nuo
laida Stalino agresyvumo ne
sumažins, o UNO autoritetą 
viso krikščioniško pasaulio aky 
se galutinai sukompromituos. 

Jei jau UNO turnerizmą pa
darė savo oficialia pasaulėžiū
ra, tai nieko kita tai tarptau
tinei institucijai netenka linkė
ti, kaip tik greitesnio linkvida-
vimosi. Nei Turner, nei Huxley 
nei kiti tos rūšies ideologai ne
išgelbės nei taikos nei vakarų 
civilizacijos. Šitokie mokslinin
kai tegali parengti tokį veika
lą, kuris stalinistinės revoliuci
jos propagandai tėra naudin
gas. 

Dieve, pasigailėk UNO, nes 
ji nežino, ką daro... 

PULGIO ANDRIUM „SUDIEV, KVIETOM!" 
KritiSkos pastabos apie knvqos grožį ir ydas 

. ST. TAMULAITIS, Chicago, 111. 

griuvusius ir stipriai jį deginan
čius klausimus: į gyvenimo ir 
mirties vertę, į pažangos ir ne-
pažangos prasmę sub specie 
aeternitatis, į keršto ir atlaidos 
problemą, į asmeninės meilės ir 
trapios žemiškosios laimės pro
švaistes, į moderniškąjį ir primi 
tyvų žmogų, į beprasmį sudemo-
nintą techninį aktyvumą, į Die
vo, amžinybės bei žemiško relia
tyvumo šaukiantį vidinį balsą ir 
į daugelį dar kitų čia nesuminė
tų dalykų. Skaitytojas geidavo 
iš rašytojo prieinama ir meniš
ka forma tų klausimų išrišimo, 
o rašytojas... jis (su mažutėmis 
išimtimis) beveik nesuprato 
skaitytojo ir nedaug jam ką te
davė. Dėl šio pasyvumo ne be 
pagrindo įpykęs skaitytojas ė-
mėsi toliau priekaištauti rašyto
jui jo amžinai tą pačią pasenu
sią tematiką, tuos pačius aptriu
šusius vaizdus, nualintą žodį ir 
iki nuobodumo subanalintus per
sonažus (tetules tarškales, se
nius pypkorius, bernus smarkau 
ninkus ir drovias mergeles leli-

Sociologijos institutas 
Vakarų Vokietijos Federali

nės Respublikoj pirmą kartą 
buvo atidarytas Krikščioniško
sios Sociologijos Institutas, Jis 
veiks prie Miunsterio Univer
siteto. Jam vadovauti paskirtas 
Dr. Juozas Hoeffner. 

A. Liutkus 

DEPORTAVO 70; 000 
UKRAINIEČIU 

Pranešama, kad šią vasarą 
iš Vakarų Ukrainos, kuri dau
gumoj katalikiška, buvo depor 
tuota apie 70 tūkstančių uk
rainiečių. Tokių priemonių ko
munistai ėmėsi, norėdami nus
lopinti pagyvėjusią slaptą prieš 
komunistinę veiklą. 

skaitytojo ir mūsų rašytojo. 
Bent dalinai respektuojant 

anas suminėtąsias priekaištau-

Visi, turbūt, gerai pamename, ką knygelę padarė bemaž mūsų 
kai prieš 4-rius metus Vokietijo- literatūros unikumu, 
je buvome nustebinti Pulgio An- Nūnai, ką tik pasirodžiusioje J*1*58)- J l s s* k e : Nenorime dau-
driušio lyrinių apysakų („Anoj 182 psl. apysakoje „ S u d i e v , - ^ u tos būties vaizdavimo! Ga-
Pusėj Ežero", 1947 m.), kuriose kvietkeli!", autorius šį savo pa- n a ! b o k i t e dabar jau mums ką 
susiformavęs ir įgudęs rašyto- sirinktąjį kūrybos kelią be jokių j k l t a ! M nors naujo, patrauk-
jas - humoristas, drąsiai pasuko svyravimų tęsia toliau. Kaip ir l e s

r
n i ° ; . 

iš savo sėkmingo satyrinės kū- teko laukti, naujoje apysakoje j T o k l U l maždaug ėjo tylus vi-
rybos tako į visai naujus gam- jis daug tvirčiau (nors, kaip ve- j ™ J pasikalbėjimai tarp mūsų 
tiniai lyrinius, o iš dalies ir epi- liau pamatysime, toli gražu, ne-
nius kelius. Minėtuose paskiruo- pakankamai tvirtai) atsistojo 
se kūrinėliuose, turinčiuose ben- ant griežtesnio epinio pagrindo, 
drą jungtį {ik lietuviškai misti- duodamas savo kūriniui jau aiš-13anč l1* skaitytojų bei tūlų kriti
nėje nuotaikoje, buvo* stipriai kiai apibrėžtą beletristinį cha- kų jun t i s , reikia iš tiesų pripa-
pajusta visai nauja autoriaus rakterį: aiškią fabulą ir intrigą, * < j f a k t a - 30S i k i 19*2—46 n e 
dvasia ir visai nauji, ligi šiol ne- pastovius veikėjus, griežtesnę t}* musx* S™*- P1"02? < t l k n e P°" 
girdėti, jo kūrybiniai vėjai. Kai- visa ko konstrukciją, nekalbant, 'ezija!) buvo įgavusi pavojingų 
bos turtingumas i r puošnumas, žinoma, apie pasakojimo įtampą j **•**•• i š . k u r i ų $ d a r . i r d a o a r 

žodžio nuoširdumas ir nauju- ir kiekvieno skaitytojo laukiamą j n 6 r a P i l n a i išsivadavusi, 
mas, gyvi ir puikūs, lyg geriau- veiksmo atomazgą. Reikia drau-, Rašytojas duoda savo atsakymą 
sio dailininko, nutapyti Augstai- ge pridurti, jog naujojoj knygoj 
tijos vaizdai, o svarbiausia gi- autorius lygiai nemano atsisa- . ^ J ™ ? 1 . p n e P* An0*111*10. 
lus, galbūt tik augštaieiui priei- kyti nuo pirmykščio savo lyriš- v l s d ė l t o ^^f* Artinti, k a d 

namas, į tą gamtą įsijautimas kūmo bei plataus specififikai | a n i e minėtieji kaltinimai, speci-
bei įsigyvenimas, — aną plono- augštaitiško būties ir gamtos1 (Nukelta į 2 pusi.) 
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POEZIJA PAKELY! VAKARIS 
("ŽEMES ANTOLOGIJA") 

JURGIS BLEKAITIS, Chicago, I1L 

Gesang b t Dasein. Fuer vos sferas, priimti ją arba ją 
den Gott ein Leichtes. atmesti. 

Wann abeT s i n d wir? 
R. M. Rilke 

"Žeme", kaip jaunosios pcetų 

Jaunoji mūsų literatūra tėra 
mažas, kuklus daigynas, nuo
šalus nuo tūkstantmetinių Eu-

kartos kūrybinis" p a ^ a k ^ m a s ! I r o P ° s k u , t Q r ų ' 8 a v o ***«* t e" 
»• »• , % • i reikšmingas. Mūsų poeziios 

paliečia ir sukelia visą eilę pro- u to r J 
D i e m u charakteris buvo ilgai toks, 

koks mūsų pačių — provincia-
Antologijon sudėtoji poetų u§kas. Iš kelių šaknų — liau-

kūryba beveik visa jau yra bu- djes kūrybos, suhlilio?, saviš-
vusi atspausdinta anksčiau, at- kos, bet primityvios, ir sveti-
skiruos leidiniuos ar periodi- m ų literatūrinių įtakų, kurias 
koje. Tuo būdu, ji nėra skaity- istorinė neišvengiamybe didele 
tojui nauja. Naujas reiškinys, persvara mums nešė iš Rytų,— 
vertas susidomėjimo ir ne vie- a u g o t o j į poezija. Lygiagrečiai 
no svarstymo, yra tos poezijos formavosi skonis. Nepriklauso-
patiekimas. kaip generacinio m o s Lietuvos skaitytojui poe-
manifesto, akcentuoto Juozo z i j a fcuvo identiška "širdies" iš 
Girniaus įvadine studija ir pa- r a iškai — širdis, su visu jos 
sirašyto penkių susibūrusių tiesioginiu pagaulumu, visa 

/ . , ! : -> 

ŽIEDAIS APSIDENGI MEDŽIAI SVAJOJA 
M. VAITKŪS 

ŽIEDAIS apsidengę medžiai svajoja. 
Šiltasis vėjelis kvapą nešioja, 
Tai švelnų, tai stiprų, stebėtiną, brangų, 
Ir skleidžia po žemę ir kelia į dangų. 

Baltieji lapeliai vis krinta ir krinta, 
Ir puošia takelį, per žolę sumintą . . 

Po orą svaiginamas geismas skrajoja, 
Neramią krūtinę plečia, kilnoja; 
Ir siela svajonėj švelniai apsiniaukia. . . 
Ei, laimės skaisčiųjų stebuklų ji laukia. . 

Švelnieji žiedeliai vis krinta ir krinta; 
Sūdrusis, tamsusis žolynas vis švinta. . . 

Stebuklų stebuklai auga bujoja, 
Gražybėmis, turtais gamta apkloja. 
Kur pakreipi akį — taip miela ir &era!! 
Taip viskas į skaisčiąją pasaką dera! 

Žiedelių lapeliais kvepėdami krinta. 
Ir gėrisi siela, svajonėmis minta. . . 

KRONIKA 
Dešimtmetis, kaip netekom 

Volterio 
1941 m. grudžio 14 d. Kau

ne mirė daug Lietuvai nus.psl-
nęs latvis profesorius Edvar
das Volteris. Jis buvo gimęs 
Rygoje (1856 m.), studijavo 
Dorpate, Leipzige. Charkove. 
Buvo privatdocentu Petrapilio 
Jniversitetc. Atsklčęr tyrinėjo 
L;etuv< c . ne v? apr šydamas 

Saturday, January 28, 
1 9 5 2 

TAURUS UETUV1S - MĮLN1AUS VYSKUPAS 
25 metai kaip mirė arkiv. J. Matulevičius 

IN2. STASYS MAZILIAUSKAS, So. Boston Mass. 

Arkivyskupo Jurgio Matule- j LeĮikai, girdėję apie jo kilnius 
vičiaus tauri ir didinga asnie-' darbus per eilę metų Varšuvos 
nybė ir tas taip labai patrauk- priemiesčiuose, džiūgavo jo pas
ius jos spindėjimas nėra laiko kyrimu. Tačiau greitai visi pa-
užmiiiimo dulkėmis apnešamas, • juto, kad jis yra sąmoningas 
nei jam mirus. Priešingai, po jo I lietuvis ir savo skriaudžiama 
mirties vis labiau ir plačiau yra 
jaučiama, kokia nuostabiai kil-

tautą myli ir gina. Prasidėjo šo-
vinistiškai nusiteikusių lenkų 

ni ir pilnutinė asmenybė buvo nepasitenkinimas ir intrigos, 

• • 

ravo etaografntfi 
'L'etuvc i. 2-. r v ' C 
D&ukšrvr !<-;>''V m; 

i * tinr>m'3 Y ū) m'* 
globoj? lic'T 
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i: ones po 
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Lietuvą. 
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n ' to mu-
• Myoinės 

Archeologinė komunos pirmi
ninkas, c nli:''.^ 
kn ygvn o vedė «H r.. 
spaudoje n~3ie:~ 
v 'laufl dar r\ ^'.'d'"' 

vabtybės 
L'etuvių 
niradar-

]-:ku. 

sužibusi lietuvių tautoje. Jo gy
venimas ir siekiai ir šiandieną 
yra daugeliui akivaizdus aksti
nas aukotis ir laimėti prasmin
go gyvenimo kovą. 

Atsiminimai apie Br. K. Balutį 
MYKOLAS KRUPAVIČIUS 

šias titulas -

bendran kelian. 

Nauja ir reikšminga, ką ši 
generacija neša. kuo ji atsis
kiria nuo savo pirmtakų, atsi
skleidžia ne tuoj. Tik, įsiklau
sius Į visumą šių labai skirtin
gų poetų balsų, apsvarsčius į va 
do mintis, prisiminus vyrau
jant} mus žavėjusio? Nepr. Lie
tuvos poezijos pobūdį, — susi
kuria apibendrinąs vaizdas. 

skale išgyvenimų, ypač — grau 
džlųjų, melancholiškųjų. Poezi
ja niekad nebuvo menas, su
prantant -menu harmoningą 
jungini irracionalaus įkvėnimo 
(kuri pagauti iš anapus savęs 
— dovaną vadiname talentu) 
ir samoninsro mokėjimo, sudė
to iš žmogiškosios kultūros ir 
technikos. 

Neseniai teėjo ii spaudos kny
ga "Bronius Kazimieras Balu
tis". Rinkdamas jai medžiagą 
jos leidėjas J. J. Bachunas krei
pėsi i žymiau politiniame Lie
tuvos gyvenime pasireiškusius 
asmenis, prašydamas ju atsimi
nimu apie min. Br. Balutį. Savo 
atsiminimus atsiunti ir M. Kru
pavičius, ir dalis jų (drauge su 
ištraukomis iš kitų asmenų atsi
minimų ) išspausdinta knygoje. 
C: ta dedame platesnį pluoštą tų 
prel. M. Krupavičiaus atsimi
nimų, kuriuos redakcijai įteikė 
J. J. Bachunas. — Red. 

tu ir vardas. 
(t Aš ir krikščionis, ir demokra

tas, bet ne krikščionis 
demokratas" 

manifestaci-

Balutis mano senas draugas. 
Dar daugiau negu draugas ir 
bičiulis — mudu esame tautie
čiai ir giminės, nes esame vie
nos dzūkų žemės vaikai-daina-

I 
"Žemės'* poetų 

Kėkštas — Bradūnas — Ma- jos dali? yra nutraukimas šir-
Černis — Nyka-Niliūnas — Na- oUes eksponavimo tradicijos, 
gys... Kas juos jungia taip Tiesioginį, "žalią" jausmą jie 
tampriai, kaip bendras idėjinis pakeitė kultyvuotu, subjekty- šį grįsdamas. Balutis Lietuvoje 
pasisakymas tampa įmanomas? vintu, tuo pačiu - nebeasmne- į platų visuomenės darbą, kiek 

I r vėl — įvado autorius Juo- nišku. labiau visuotiniu išgyve- prisimenu, nėjo. Ne ten susipa-
zas Girnius, atėięs poetams į nimu. Jie žymiai ryškiau už žinau. Jis buvo valstybės tar-
talką ne iš literatūros, bet iš pirmtakus įvedė poezijon nėra- nautojas, ne blogąja prasme, 
filosofijos, ir atėjęs, ne kaip niią. intensyvią mintį. Jie lio-
atsitiktinis svarus vardas, tin- vėsi tikėję vien gaivališka, lie

tuviška siela ir ėmė siekti aug-

vieciai. Taip dažnai juokais jam 
u - - ixi — 11 tautininku vadina. Ne vienas, 

paporinu savo biciuliškumo r y - H ' ,. ,. . . . 
1 bent seniau, apyliaudimnkiu 
laikė. Bažnyčioj su juo niekad 

Gyvojo pomirtmš poezija 
Romoj., jelių vie

nuolyne savo iena t .c , metus 
le-džia filosofas J u gis Santya-
na. J o knygą 4 Domiantions 
and Povvers" amerikieč.ai išsi
vertė į anglų kalbą. Jausda
mas artėjančią gyvenimo pa-

Tiesa, paskutiniais laikais jis baigą filosofas čia rašo: "Leng 
kažkokiais sumetimais pradėjo'va, teveik malcnu netekti pa
manė laiškuose vadinti pralotė- šaulio, jeigu mes žinome kas 
liu, bet man pasiftiaušus greit yra pasaulis; ir mes niekada 
atsikando ir paskutiniajame peranksti nemirštame, jeigu su-
laiške jau vėl prabilo Mykolėliu. randame ką nors amžino." 
Tačiau ne visa mudu jungia, 
Yra dalykų, kurie ir skiria, kaip F l l o s o f a s n u m a t o d a r ™ n a -
visus. Pasaulėžiūra, tūlas man savo knygą išleisti, bet ji bus 
atšaus. Toli gražu ne. šiais išleista po mirties ir užvardin-
klausimais mes niekad nesigin- ta : "Pomirtines poemos*'. 
čijom. Kas jis yra, aš nežinau ir 
niekad jo neklausiau. Daug kas x 

karnas i vadui pasirašyti, bet 
kaip bendro žygio draugas ir štesnės kultūros. Pabodo poza 

biurokratas. Tad prileidžiu, 
kad mano pažintis su juo turė-

Egzistencializmas ir 
krkščonybe 

niekur nesusitikau, o gal tik Asyžiuje įvyko Italų katali-
neprisimenu, bet bedieviu jo pa- ^ studentų ir universitetus ' tų teisingi visuomenės sociali-
vadint nedrįsčiau. Katalikų k a i g u s i ų j y konkresas, kurį n i a i pagrindai, išgražinti krikš-

kol arkiv. J. Matulevičius 1925 
m., išvykdamas į Romą, savo 
artimiesiems pareiškė, kad pra
šysiąs ten atleisti jį nuo tų pa
reigų. Taip, ten jo prašymą pa
tenkino, tačiau tuojau, pakėlę į 
arkivyskupus, paskyrė Apašta
liškuoju Vizitatoriumi Lietuvai, 
sutvarkyti to laiko painius baž
nytinius reikalus dar painesnė
je visuomeninėje ir valstybinėje 
padėtyje ir suorganizuoti atski
rą Lietuvos bažnytinę provinci-

{ją. Šią savo misiją jis atliko su 
nuostabia išmintimi, taktu ir tu
rėtu dideliu autoritetu tiek Ro-
moję, tiek Lietuvoje. 

Po to tikėjosi galėsiąs pilnai 
atsidėti vienuolyno organizaci
niam darbui, kuriame jau buvo 
susitelkę gausūs išmokslintų 

| 'dealistų kunigų ir pasauliečių 
I būriai Lietuvoje, Lenkijoje, U. 
S. A., Latvijoje ir Baltgudžiuo-

įse, ir jo suorganizuotos Varg-
A. a. Arkiv. J. Matulevičius • dienių Seserys, kad moderniais 

metodais ir nauju užsidegimu 
Tarptautinė asmenybė v i s u r ^ ^ k r i k S c i o n i 8 k o 

Arkiv. J. Matulevičius yra švietimo, amatų, spaudos ir lab-
naujesniais laikais tik vienas iš daros įstaigos ir veikimas. Ta-
lietuvių, kurio asmuo yra pa- čiau netikėtą mirtis 1927 m. 
traukliai populiarus ir daugely- sausio 27 d. sustabdė jį... I r 
je kitų tautų. Jis — lietuvis pa-j matė jis, kad sis jo darbas tiek 
triotas, daugiausiai- dirbęs sa- horizontaline tiek vertikaline 
vajai tautai, tačiau yra taip pat linkme toli gražu neužbaigtas, 
ir tarptautinė asmenybė, turin-1 kada jis mirdamas iitare fl ap-
ti daug nuopelnų ir kitoms tau- supusiems jo ištikimiesiems mo
toms, daug uolių sekėjų ir arti- kiniams ir bendradarbiams 
mų mokinių ir iš kitų tautų. &nos paskutinius žodžius: "Ri-

Iš jo asmens požymių bene kiuokitės ir pasiaukokite". 
ryškiausias — tikro Kristaus 
sekėjo meilė savo artimui. 
Pamėgęs darbo ir vargo žmogų. 

Iš čia ir jo rūpestis, kad bū-1 

sferose dažnai nebažnytis žmo-, 
gus masonėliu vadinamas 

"2inai ką, Broniau, tu per; 

organizavo institutas "Pro Ci-
vitate Christiana". Kongrese 

jo susimegsti prie betkurio biu-' " ^ o ^ M a s o ' n ū ' n e g a l V s i i g y v a v o apie 650 asmenų. Kon 
ro stalo l ie tuves s k a l u s svars- *£» Z2%*Ę mirt, furėsi Is™ * * * tema buvo _ I i : 

čioniškos meilės. Iš pat jaunų 

ideologas ? 
3. 

Imant patį išviršinį momen
tą: neįprastai kultūringa kny
gos išvaizda padvelkia kažkuo 
nauju ir nemūsišku. K. Janu lo 
aplankas yra vienas stipriau
sių kada apvilkusių lietuvišką 
knygą, jis yra taupus priemo
nėm, didelio skonio, be priekaiš 
to sukomponuotas ir tarsi per
sunktas ta senąja kultūra, ku
ria žymisi anos senosios žemės 
moderni kūryba — žemės, nuo 
kurio? esame nublokšti. 

Tokia, rodytųs, neesminė de
talė, kaip knygos išvaizda, — 
bet ji eina giliau ryšy su jos 
vidiniu vaizdu, su knygos turi
ninga siela. 

4. 
"2emėr" poetams kūryba 

yra gyvenimas, ir tas gyveni
mas yra rimtas ir rūstus. J 
eilėraštį ateina visas žmogu^ 
visom savo šaknim, visa esme. 
visu tikėjimą. Kūryba laimima 
bekompromisiniu asmens užs:-
angažavimu, ji padengiama, lyg 
auksu, visa egzistencija — žmo 
gaus ir jį gobiančio? žemė3. 
Ne žaismas bet išpažinimas. 
Ne laisvalaikio pasiskaitymas, 
ne pramoga, net ne utilitarinė 
— auklėjamoji ar patriotinė — 
lektūra. Nė šypsenos nėra, kaio 
nėra jekio koketavimo, jokių 
tuščiaskambių, efektingų fra
zių. Atrasti "Žemę" — reiškia 
atrasti bendrą tikėjimą ir ko-

kaimo bernelio, paklydusio mie tant. Jis yra tikras dzūkas — 
atvirsti j krikščionis demokra-

stuos, išsivadėjo romano dva- karstas, linksmas, malonus, poe- t u g n e k a r t ą paerzindavau Ba-
sia. Tradicijai pakirstos abi t i š k U polinkių, pilnas juokų ir \utl Balutis į mano pranašystę 
šaknys: nebesigirdi liaudies dai anekdotų, kuriais savo kalbą paprastai pašoka nuo kėdės, 
nu stilizacijos su visais liau- j mėgsta margint, vadinasi, ne- plačiai malūniškai kvestelna 

nuobodus, žodžiu — vyras su rankomis, visa burna nusijuokęs 
kuriuo nesunku susidraugauti. į į**/* p r ! e m a n f ' b a

1
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"Egzistencializmas ir krikščio
nybe' „x»» 

dies poetikos atributais, beveik 
išnyko slaviško graudaus polė
kio atgarsiai. 

Poezija sukasi veidu į Vaka
rus, ir tas atsigręžimas turi 
būti reikšmingas tolimesnei 

(Nukelta į 2 pusi.) 

Draugystė nuėjo ligi familiaru
mo. Nuo seno mudu nesivadi-

damas pirštu į savo daug ką iš
gyvenusią krutinę atrėžia. 

Ateistines mokyklos 
Lenkų komunistinė spauda 

skelbia, kad šiuo laiku Lenki
joje veikia 463 ateistinės mo-

"Po velnių, Mykoleli, aš kyįlos. Laikraščiai apgailes-
nam vienas kito kokiais pra- esu krikščionis ir demokratas, t a u j a > k ad dauguma šių mo-
šmatniais lietuvio ausiai sveti- bet ne krikščionis demokratas, ky k ių negauna pakankamos 

paramos. 

AMERIKIEČIŲ SPAUDA 
MINI ARK. SKVIRECKĄ 

IR VYSK. BOČĮ 
Katalikų Rašytojų Galerijos 

dienų pamėgęs vargo ir darbo biuletenio "Living' Cathokc Au 
žmones, jų tarpe-daug dirbęs, jų thors" gruodžio numery, sky-
gyvenimo rūpesčiai jam liko sa- į ~iuje "Autoriai trumpai", rašo 
vi per visą jo gyvenimą. P i r - ' m a a p i e d u lietuvių religinio 
muose socialiniuose kursuose 
Kaune prieš pirmąjį Pasaulinį 
karą jau matome jį, kaip vieną 
iš svarbiausių lektorių. Žemės 
reforma ir daugelis įvairių so
cialinių pagerinimų buvo jo še

rnais titulais. Mūsų augščiau- (Nukelta į 3 pusi.) 
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Liaudies menas — lietuviškieji kryžiai 

niai apgalvoti ir skatinami. Be
sirūpindamas žmonių gerbūviu 
savo giliu, plačiai išmokslintu 
protu ir gyvu, "intujityviu tikė
jimu jautė, kokia begalo didelė 
yra žmogui laimė būti Kristaus 
sekėju ir laimėti pažadėtąjį am
žinybės gėrį. Tam tikslui jis 
dirbo nepaliaudamas, pasiauko
damas, save užmiršdamas, vien 
tik siekdamas Dievo garbės ir 
žmonių išganymo laimės. 

Tyhis pareigos vyras 
Niekur ir niekuomet nesiekė 

augštesnių postų, o į juos iškel
tas liko kuklus ir paprastas, la
biau pamėgęs dirbti tyliai už
kulisyje. Tačiau io nepaprastr 
vertę tuojau kiekvienas pajus 
davo.-kas tik jį pažindavo. IŠ ty 
lauš pasiaukuojančio darbo bu
vo pašauktas profesoriaus pa-, 
reigoms į Dvasinę Petrapilo A 
kademiją, vėliau greitai paskir 
tas to*s akademijos inspektoriu
mi. Tačiau jam rūpėjo sava var-

I go tėvynė. Atsisakęs iŠ akade
mijos, slaptai įstojo į Marijonų 

i vienuolyną Marijampolėje, kad 
į jį, rusų priespaudos jau marina-
I mą, galėtų atnaujinti ir iš čia 
! pradėti visapusiškai plačią vei
klą savo tautai. 

Gynė Vilniuj skriaudžiamus 
lietuvius 

m 

Tačiau po keterių metų jis 
paskiriamas Vilniaus vyskupu, 

urinio raštų autorius, Galeri-
:os narius ark. J. Skvirecką ir 
>ysk. Bučį. 

Septynių šimtų metų krį)c 
įčionybės įvedimo Lietuvoje eu 
kak ties proga", rašo biuletenis, 
^rimintina pasauliui, kad 11 
Lietuvos vyskupų yra komuni
stų likviduota, o kiti hierarchi
jos nariai gyvena tremtyje". 

J. E. arkiv. Skvireckas, ku
ris gyvena Austrijoje, Tiroly-
įe,« pažymimas kaip švento Raš 
to vertėjas ir Popiežiaus Pijaus 
X biografijos autorius. 

Apie nesenia' mirusį vysk. 
Bučį sakoma, jog jis keletą 
metų gyvenęs Amerikoje, kaip 
popiežiaus paskirtas Amerikos 
msų misionierius. Kuri laiką 
-edagavęs dienraštį "Draugą". 
">u kartu buvę? išrinktas Mari-
onu kongregacijos generolu, 

^aip *)at buvę? nuolatinis Tari 
tautinių Eucharistinių Konsn ^ 
sų komiteto narys ir Liet. Ka-
aliku Mokslo Akad. narys. 

Taip lingvistas, kalbėjęs ir ra-
\įĘ devyniomis kalbomis. Pa-
mokslur sakęs lotyniškai, lie
tuviškai, lenkiškai ir rusiškai. 

Prie rašinių pridėtos fotog
rafijos. 

Mūsų aistros ir mūsų rūpes
čiai — tai mūsų tikri tironai. 
Būti pasitenkinusiam nedaug 
kuo ir būti doram yr» būti ne
priklausomam. 

—M-me Ackermao 
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AUTORITETO. REIKŠMĖ [JTLitAiŪROJ 

I. CRiNIUS. Vok^tiji 
Apie autoritetą apskritai 

Kai kalbame apie autoritetus, 
paprastai turime galvoj asme
nis ir jų darbus, kurių reikšmė 
visuomenėj didesnė už vidutinę. 
Taigi, iš vienos pusės, autorite
tą sukuria asmuo su savo pozi
tyviais žymiais darbais ir jų 
pripažinimas iš platesnės ar 
siauresnės visuomenės pusės. 
Kur tie dalykai nesutampa, ten 
negali būti kalbos apie autori
tetą. Gali būti labai taurių as
menybių, turinčių kilnių idėjų 
bei kūrinių, bet kol tos asmeny
bės nežinomos, kol jų asmens ir 
darbų reikšmingumas nėra vi
suomenės pripažintas, nėra nė, 

i, . . , , . . ! ir jo motyvus imituodavo net autoriteto. Taigi, kad asmenybei , . . . M . . . . J. marksistines — materialistines su savo darbais taptų autonte- , . . . - . . 
u*;«; pasaulėžiūros poetai, kurie sa-

> vo pažiūromis Maroniui buvo 
priešingi, kaip ir jis jiems. Kai 
autoritetą įgijo Putinas, Binkis, 
B. Sruoga, jaunieji poetai jais 

nyti, kad jame viskas yra teisin
ga, gera, gražu ir sektina. Tuo 
tarpu kiekvienas, kad ir didžiau
sias, žmogiškas autoritetas turi 
silpnybių, ydų ir padaro klaidų. 
Žmonės kartais dėl nekritišku
mo pradeda jomis žavėtis ir 
sekti. Tačiau nereikia nei silp
nybių, nei klaidų. Net teigia
mos savybės, patapusios sekimo 
pavyzdžiais ir taisyklėmis į 
kultūrinį gyvenimą įneša sus
tingimo ir šabloniškumo, nes 
žmonės pradeda manyti, kad ki
taip nė negali būti. 

Antai, prieš keliasdešimt me
tų mūsų pradedantieji poetai 
sekdavo Maironiu. Jo eilėdarą 

PILIGRIMAS 
BALYS RUKŠA 

Drėgnam smėlyje įmintos pėdos elnio. 
Drėgnas smėlis nėra toks sunkus, 
Kaip tas sapnas, kuri pakelia pakalnėj 
Miegantis pavargėlis žmogus. 

Rytmetį, šauksmą: žuvėdrų viršum jūron. 
Jam neleis sulaukti sapno pabaigos. 
Ir žmogus nubudus duonmaišio, kepurės 
Ir maldaknygės žolėj jieškos. 

Rcck:iebr:o kultūrine 
voJkla 

I Teneniai i§§jo studija ap'.e 
Rockfcllerio fondą: The Story 

'•-'->.: Roekefellejr Fundat'on", 
» «išyta Ii. Posd:k 

tu, reikia visuomenės faktinio 
arba formalinio (juridinio) pri 
pažinimo. 

Kai, sakysim, asmuo yra pas 
kiriamas kokios nors įstaigos I žavėjosi ir sekė. Paskiau į auto 
viršininku, tuo pačiu jis įgyja j ritėtus iškilo Miškinis, Alek 
tam tikros visuomenės pripaži- sandriškis Aistis, B. Braz-
nimą ir tampa formaliniu auto- džionis. Ir dabar nevienas jau-
ritetu. kad ir neturėdamas žy-, nas poetas seka jų pavyzdžiais, 
mių asmeninių nuopelnų. Tuo užmiršdami tų poetų kai kurias 
tarpu kitą žmogų visuomenė silpnybės ir reikalą galvoti ir 
pripažįsta tik už jo asmeninius išsireikšti saviškai, 
nuopelnus, nereikalaudama jo- Kartais muzikų, tapytojų, ra
kių formalinių paskyrimų ar ti-, šytojų, filosofų autoritetai taip 
tūlų. šis pastarasis, faktinis. užvaldo visuomene, kad net iš-
autoritetas, pasakytume, yra tisos kartos būna jų įtakoj, o 
pats tikrasis autoritetas. Nors 
jis nevaldo jokių įstaigų ir ne
turi galios niekam įsakinėti, ta
čiau jis gali būti ir neretai bū
na reikšmingesnis už formalinį 
autoritetą. Sakvsim, koks nors 

kritiški ir savarankūs žmonės 
nebepastebi jų silpnybių. Tam 
pailiustruoti būtų galima nuro
dyti nemaža pavyzdžių. Tarp jų 
būtų galima paminėti tokio eg
zistencialisto J. P. Sartre madą, 

eilinis rašytojų draugijos na-T kuri Prancūzijoj yra virtusi 
rys kartais gali būti didesnis au-; snobizmu. Tačiau plačiau norė-
toritetas negu tos draugijos tusi sustoti ties dviem pavyz-
pirmininkas, išrinktas dauguma 
balsų. 

Autoritetas kultūros gyvenime 

Kai kalbame apie kultūrinį 
gyvenimą (mokslinį, meninį, 
dorovinį, auklėjamąjį), kaip tik 
dažniausia susiduriame su fak-
tiniaisiais realiaisiais autorite-

džiais, paimtais iš literatūros,— 
ties vokiečių Goethe ir mūsų V. 
Krėve. 

Goethės pavyzdys 

Kad Goethe yra neabejotinai 
stambus rašytojas, niekas ne
abejoja. Tačiau kad visos jo 
mintys būtų genialios ir visi jo 

MATERIJA 
MEDARDASBAVARSKAS 

Materija, materija ir žodžių fizika 
Ir pinigų neturinčių kančia... 
Jav amžinatilsį Mačernio Vizijos 
Kažkaip netinka čia. 

Netinka čia tame gyvenime, 
Lvg jo problemos imtų jau savaime išsispręst — 
Mielai pakęstume dar muziką, ar žodžio meną, 
Tik kad problemoms laiko nebeturim mes. 

Cia niekas niekas nebeturi laiko 
Sapnams, nors būtų jie auksiniai. Ne. 
Jeigu svajoto jui vienam (dar užsilikusiam kažkaip 
ir užsispyrusiam) jo jėgos išsibaigtų, — 
Mes niekad negyventume kokiam paikam sapne. 

Tada paliktų tik materija, materija ir žodžių fizika 
Ir pinigų neturinčių kančia. 
O mes visi ant kelių puolę ir į aukso veršį nusigrįžę 
Pajustume, kaip nesunku ir gera melstis širdimi tuščia. 

Siena iorius apie mora m. 
klausimą 

£cnatorhi3 Ch. W. Tobcy pa
ra*! kryr "~ ' ~rtura to 
•».T. .,gi fV» '. ..• j j,-.brėžia, 

s šiame 
i audringai r; ;• a ;>:ireina 
ana dv",-*":ii' •'.-•>"<., ].- nuo 

• mora! \"> t :it-vi 

T • i 
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LaOtiM&tz "Ilter o " vasario 

i::~;:i namč • teiič! . informa-
i ją i. L -c i •. . . . talikų 
)."!t.]3ii. Švč. P. Marija Riffaello (Marian klišė) 

hUčsJ 
m* 

0|l Mintis Aloyzo Barono Kūryboje 
DR. A. BALTINIS, Chicago, 111. 

Plačia :ra :r. • o D:uka ga-,rono kūryboje. Visa jo kūryba nėse ir dega idealų troškulio 
Įima pavadinti .' .Q V -.I , mintį, 
kuria yra v>: c ina. \c. . žmoaraus 

yra ne kas kita, kaip mąstymai ugnis, tačiau jie nėra tobulybės 
apie pasaulio ir gyvenimo giles-'įsikūnijimai. Visi jie yra žmo-

jyvenimas ar pasaulis, išeinant j nes problemas ir apie priešingu- j nės ir tai silpni žmonės, kurie 
iš kokio aors fcend-o, viską ap-|mus ir prieštaravimus, prie ku- nepajėgia siekti pasirinktojo 
imančio principo, filosofinių 1 rių veda šių problemų sprendi-1 idealo, bijodami suklupti 
minčių šia plačia prasme galima 
rasti jau liaudies kūryboje; pa
sakose, dainose, patarlėse bei 
priežodžiuose, bet ypač jų būna 
individualinių rašytojų kūri
niuose. Filosofavimas tat nėra 
kokia nors dailiosios literatūros 

mų mėginimai praktiškame gy
venime. 

Išeidamas iš šio principo, Ba
ronas vaizduoja tipus, kurie 
niekina paprastąsias vulgarines 
vertybes ir pasenusias tradici 

S. YLOS "ŽMONES IR ŽVĖRIS" PERSKAIČIUS 
J. GOBIS, Los Angeles 

tais negu su formaliaisiais. Jie j kūriniai būtų pavyzdiniai, kaip 
čia iškyla ne paskyrimais, ti- tiki vidutinio išprusinimo vokie-' Autorius psichologo akimis žiū-

Visu nirma tenka nažvmėti, 
kad ši didelė knv^a narašvta 
natraukliai. kad skaitvtoias ne
nori ios padėt į lentvna. kol ii 
iki pat sralo nenerskaitvta. Iš 
vienos nusės autorius mo^a su
dominti skaitytoia savo stilium, 
savo galvosena; iš antros pu
sės knyga jdomi tuo, kad liečia 
pažįstamus žmones ir jų elgsena 
m'rties stovykloie. Kas buvo 
1944-45 m. m. auslenderiu dar
bininkų lageriuoae, tam ši kny
ga gyvai primena badauiančių 
ir maltretuoiamų žmonių išgy
venimus, jų moralinį gedimą 

tūlais ar diplomais, bet savo 
originalia asmenybe ir savo dar
bais, kuriuos visuomenė pa
laipsniui arba staigiai pripažįs
ta. Kartą šitaip įsigiję pripaži
nimo, autoritetai ima veikti pa
čią visuomenę — žmonės klau
sosi jų balso, žavisi jų gyveni
mu bei darbais, seka jų pavyz-
ržiais, jieško įkvėpimo savo 
darbams. Šitaip kultūrinio gy
venimo autoritetai teigiamai 
veikia visuomenę — jie ją pa

čiai, dėl to reikia labai abejoti. 
Šitas seniai turėtas mano abe
jones kaip tik vaizdžiai patvir
tino ne taip seniai Muencheno 
(Vokietijoj) valstybiniame te
atre matyta Goethės drama, 
"Egmont", kuri buvo ištaigin
gai pastatyta ir palydėta pui
kios Beethoveno muzikos vaidi
nimo pertraukose. Tiesa, vokie
čių kritikai "Egmonto" nelaiko 
žymiu kūriniu, tačiau jo drami
nės silpnybės tokios didelės, 

rėjo ir į kankintojus ir į kanki
namuosius ir ypač domėjosi jų 
religiška ir morališka laikysena 
nacių koncentracijos stovykloje. 

būsimiems istorikams, tad ten
ka aosraHestauti, kad ioie nėra 
aprašyta, kaio autorius buvo 
areštuotas, kain tardomas, kuo 
kaltinamas, kodėl, pav., tik du 
kunigai — St. Yla ir Alf. Lin-
niūnas — pateko į tokia kaliniu 
grupe, kurioje buvo net trvs 
generaliniai tarėjai, paimti tie
siai iš jų augštu postų ir nusių
sti į Stuffhofo kacetą. 

Jonas Aistis, recenzuodama* 
("Drauge" 1951 m. Nr. 264) ftb 
knyga, priėjo išvada, kad vokie
čių tauta esanti atsakinea už 
nacių žiaurumus, ir apgailestau
ja, kad visa vokiečių tauta neli
ko nubausta už nacių žiauru
mas; kad rusų tauta taip pat 
esanti atsakinga už savo bolše
vikų žiaurumus. Kolektyvi at-

niąsias vertybes ir iškelia jų le
miančią reikšmę gyvenimui. 

Šių vertybių centre pas Baro
ną stovi meile pagrįsti santy
kiai žmogaus su žmogumi ir su 
pasauliu apskritai. Meilės idea 

KOKia nors aaiuosios nieraiuros . k u H a s l a b a į b r a n g i n a m a _ 
kurmio yda, bet jo esminė, ne-1 . Q . y i e t o n s t a t o a u g š t e s . 
atskiriamoji dalis. Skaitytojas 
nejieško literatūros kūriny vien 
tik formos, bet ir turinio, smin
gančio į jo asmens gelmes ir 
tenkinančio ne tik jo estetinį 
skonį, bet sotinančio ir jo tiesos 
alkį. 

Krikščioniškasis idealizmas 

Prie šios rūšies kūrinių pri
klauso ir mūsų jauno rašytojo 
Aloyzo Barono kūryba . Per
skaičius jo "Žvaigždės ir vėjai" 
ir "Debesys plaukia pažemiu", 
išryškėja, kad Baronas savo kū
ryboje išeina iš tam tikro viską 

idealo siekimo kelyje ir tuo bū
du dar skaudžiau pajusti, kaip 
augštas ir sunkiai pasiekiamas 
yra idealas ir kaip silpnas yra 
žmogus. Toks, pavyzdžiui, yra 
Aukštys, kuris veda Sevą, gel
bėdamas jos garbę, tačiau su ja 
gyventi nepajėgia ir pabėga 
Vokietijon. Šiuo atžvilgiu jo 
personažai yra tikri žmonės, 
audringi, pilni prieštaravimų 
savo gyvenime ir veiksmuose. 

Iškeldamas šį prieštaravimą 
tarp idealo ir tikrovės, Baronaa 
kartais suveda į tariamą prieš-

laš apsprendžia jo herojų veiks-! ginybę ir krikščioniškąsias ver-
mus. Visi jo veikėjai žino ir jau- tybes (moterystės nesuardomu-
čia, kad toks jų elgesys atito
lins juos nuo gyvenimo, padarys 
juos nepraktiškus ir naivius, 
kad jienas dėl šių idealų reikės 
daug ko išsižadėti ir net pa
tiems žūti. Šio meilės principo 
vedamas, 
Baltrėnų 

mą, priesaikos laikymą su mei
lės dėsniu), tačiau šis priešta
ravimas yra ne tarp pačių šių 
vertybių, bet toje sustingimo ir 
veidmainystės dvasioje, kuri 
šias vertybes supa. 

Balėnas eina* gelbėti | Suprantama, kad šioks žvilgis 
šeimos ir jų draugų 

apimančio principo. Šis princi-nuo bolševikų suėmimo, nors už 
pas jungia jo noveles į vieną vi-, t a i j a m pacįam tenka atsisėsti 
sumą, kuri nėra kompozicinė ar į j kalėjimą, o Baltrėno kumetis 

Autorius moka pagauti tipingus • sakomybė yra Pijaus XII pas-
psichinius momentus iš žmonių merkta, tad katalikų spaudoje 
gyvenimo kacete ir jiems išėjus netiktų reikalauti to, ką Bažny- j 
į laisve ir moka tai įtikinamai čia smerkia. Bažnyčia moka šal-l 

atvaizduoti. tai, objektyviai žiūrėti į istori-
Kadangi ši knyga bus įdomi (Nukelta j 2 pusi.) 

meninė siaura prasme, bet stovi 
giliau už jų ir apsprendžia te
mos pasirinkimą ir veikėjų elg
seną. Kas yra šis bendrasis 
principas Barono kūryboje? Tai 
yra krikščioniškoji pasaulėžiū
ra arba, teisingiau sakant, 
krikščioniškasis idealizmas, pa
gal kurį be šio medžiaginio pa
saulio yra dar kitas — dvasinis, 
kuris sueina į konfliktą su šiuo 
medžiaginiu. Šis prieštaravimo 
principas, ši įtampa, tarp tikro
vės ir idealo yra labai ryški Ba-

kelia, sujungia aplink save net,kad reikia stebėtis, kaip jų ne-
skirtingų pasaulėžiūrų vienos mato dramos statytojai. 
tautos vaikus arba net skirtin 
gų tautų žmonės. 

Jei, sakysim, neturėtume Mer-

Pirmiausia, "Egmonto" veik
smas taip lėtai vystomas ir 
konfliktas taip palengva mezga
mas, kad ekspozicijai prireikia 

kelio Giedraičio ir Motiejaus n e t 6 p a v e i k s l ų ( i g į1)f k o l 

Valančiaus, jei neturėtume Duo- ] v e i k s m a s t i k r a i sume2gamas. 
K u " Taigi, tam aplinkvbių ir perso-

nažų santykių išaiškinimui Goe
the paima pusę veikalo, o pa
čiam dramos konfliktui ir jo a-

dirkos, Maironio, Vaižganto, M. 
K. Čiurlionio ir visos eilės kitų 
kultūrinių autoritetų, mes jaus-
tumės skurdesni, netikresni, P*-[toiiaįa~tapaMatar Įriti įusė. 
laidesni, be tam tikros morali-! T a i j a u „^ d i d e l ė d i g p r o . 
nės užuovėjos, nes tie autorite- ^ ^ T u o t a r p u v i d u t i n i o 
tai mus jungia, mus paskatina, į ramat inio t a l e n t o rašytojas, 
mūsų gyvenimą praturtina. | a t r o d o ? a l ė t ų i n t r i g ą s u m e g s . 

Tačiau autoritetai gali turėti ti ir veiksmą įtempti per 2-r 
ir neigiamos reikšmės, ypač paveikslus, 
kultūros gyvenime. Tapę dideli Kita "Egmonto" nemaža silp 
ir beveik visuotinai pripažinti, j nybė — tikrų dramatinių dialo-
jie žmones lyg appiušina, pastų-' gų menkumas. Kur dialogai y-
mia į tam tikrą šabloną, lyg su- ra, jie dažniausia tėra epiniai 
mažina mūsų atsakomybę ir rei- pokalbiai, kurie nestumia veiks-
kalą jieškoti naujų kelių, pada
ro mus nekritiškais, o kartais 
net suklaidina. Kultūrinio auto
riteto paveikti žmonės ima ma-

mo. Tačiau apskritai visa dra 
ma yra atremta į monologus! 
kuriuos pertraukia ir iieras šio-j 

(Nukelta j 2 pusi.) J Kenčianti Lietuva 

išduoda Balėną iš meilės savo 
dukteriai! Aukštys veda Sevą, 
gelbėdamas jos garbę, o Petrė-
aas pasisavina svetimą duoną, 
norėdamas išgelbėti savo drau-
TU gyvybes. Šiais ir panašiais 
motyvais yra paremti visi jo 
herojų veiksmai. 

Psichologiškas pateisinamumas 

Nors šioks veikėjų elgesys 
gali atrodyti psichologiškai ne
pateisinamas, tačiau literatūros 
vertintojai psichologijos vardą 
dažnai panaudoja ne vietoje. 
Negalima literatūrinių persona
žų vertinti pagal kokios nors 
psichologijos sistemos matą 
Psichologija atskleidžia sielos 
reiškinių bendruosius dėsnius, 
jų tipiškumą, literatūros kūri
nys — asmenybės vienkartišku-
mą, kurio į jokius psichologinius 
dėsnius negalima suimti nei pa-
^al juos išaiškinti. Žmogaus as
menybė gali jokiems psicholo 

į gyvenimą gali sukelti pesimiz
mą ir kartais vesti į visišką nu
sivylimą. Dažnai tat Barono 
kūryboje suskamba pesimizmo 
ir nevilties akordai. Tačiau vi
sumoje Baronas nėra pesimis
tas, nes jame yra gilus įsitikini
mas, kad pasauly niekas neatsi
tinka be prasmės, kad už viso 
beprasmiškumo ir absurdišku
mo slepiasi didelė prasmė, pa
teisindama visas kančias bei au
kas. 

Šauklys oportunizmo jūroje 

Barono tat kūryba savo filo
sofiška mintimi daro į skaityto
ją įspūdį, verčia jį stabtelti ir 
susimąstyti. Jam, kaip ir vi
siem šios rūšies rašytojams, rū
pi duoti skaitytojui ne tiek es
tetinį pasigėrėjimą, malonios 
formos pajautimą, kiek savo iš
keltomis idėjomis bei problemo
mis sudrebinti patį jo asmens 
vertybių centrą ir priversti per
gyventi jų reikšmingumą. Šia 
prasme jo novelės turi didelę 
auklėjamąją reikšmę, ypač mū
sų laikų žmonėms, kurių širdy
se gęsta dvasinių vertybių troš-

giniams dėsniams neatitikti, okuiyS, užleisdamas vietą vien 
vistik būti tikra ir teisinga. Tai praktiškojo gyvenimo reika-
turi atsiminti tiek kūrėjas, tiek lams. Šie dvasinių vertybių 

brangintojai, idealistai, sunkiai 
kovoja ir kenčia, nusivilia ir 
veik žūsta, tačiau paskutinį aki-

Pieše Raubertau 

ypač kūrinio vertintojas. Psi 
chologijos vardo piktnaudoji 
mas literatūros kūrinio vertini 
me dažniausiai įvyksta tada, mirksnį laimi prieš nedorėlius, 
kai rašytojas vaizduoja žmones,, šis laimėjimas gyvenimo smū-
kurie nesielgia pagal įprastus: gįų priblokštąjį skaitytoją gai-
dėsnius, o juos griauna, staty-|vina ir įkvepia jam drąsos ko-
dami jų vieton naujus. Tokie; Voti dėl idealo, sukeldamas jame 
žmonės visada atrodo negyveni- daug gerų minčių bei pasiryži-
miški, negyvi, psichologiškai ir mų. Visuotino tat materializmo 
meniškai netikri. A. Baronas sa- ir oportunizmo jūroje skęstan-
vo kūryboje kaip tik vaizduoja čiam skaitytojui A. Barono no-
tokius žmones, kurie nesutelpa velės yra šauklys į tikrąjį žmo-
įprastuose gyvenimo rėmuose. ' niškumą ir dvasios turtų brau-

Nors Barono personažų kruti- j ginimą. 

X 
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APIE MŪSŲ DAINAS 

Iš spaudai parengtu galvojimų apie savo tautą 
MYKOLAS BIRŽIŠKA, Los Angeles 

Nesivaizduojame sau praeity- Žygimantui Zygimantaičiui lie- ir anksčiau. XVI a. daina Lie-
je tokio amžiaus ir tokios kultu- tuviškas dainas. Strikauskis pa- tuvoje turėjo atrodyti jau ne 
rinės būklės prasenovėje. kurio- ŽVTni dainas iš vyskupo Merkė- nenkiau negu pas kaimynus 
je žmonės šiokia ar tokia gar- ^ ° Giedraičio giminės praeities, (lenkus, vokiečius, rusus ir ki
šų derme (gaida) nereikštų į- minėtąją dainą iš 1362 m. it kt. j tus). Dėl susmukuso XVII ir 
vairių nuotaikų, o taippat nėra- Metraščiai mini vilniečius su- i XVIII amž. Lietuvos savaran-
sime ne tik tokios tautos, bet ir. tinkant didžiuosius kunigaikš- kiškumo apsilpus lietuvių tau 
greičiausia, tokios žmonių kil- č i u s dainomis ir katutėmis, lie-
ties ar giminės, kuri šiaip ar t u v i u s s a v o žygiuose mediniais 
taip ritmingai nedainuotų. Tad trimitais ("truby dubasnyje") [siaurinant jos vartojimą tik 
ir metraščių, svetimų ar savo trimitavus ir priešams jau iš to- j kaimo ribomis. Kitos "dvarinės" 
stebėtojų, įvairiu metu sužvmė- 1° baimės įvarydavus. Kiti šalti- Į dainos nebeišliko arba pateku 

tos gyvybei ir jos pulsavimui, 
tas bus atsiliepę ir dainai, su-

sios į kaimą labiau ar mažiau 
gavo pasikeisti, tad ir nekartą 
vienos ar kitos dainos "dvarinė" 

tieji duomenys apie lietuvių n l a i sužymi rvainus lietuvių 
raudas, raudodaines, "panašias muzikos instrumentus ir tt. 
į dainas" darbines ir kitokias Netenka abejoti, jog ne tik 
garsines, pagaliau ir tikras gies- X V I amžiuje, bet ir Vytauto, I kilmė sunkiai tesiduoda atpa-
mes ir dainas paprastai nėra Kęstučio, Gedimino ir kitų di- žinti. 
susiję su jų sukūrimo laiku, tik džiųju. Lietuvos kunigaikščių j Dar anuo pnelaidinio (ipote-
nekartą tėra atsitiktiniai senos laikais, XII-XV amž. Lietuvos | ziniu) dvariniu lietuvių dainos 
dainos ar gaidos kartojimo pa- valdovai ir visuomenė nemažiau, 
žymėjimai. Taip, XVI amžiuje ° gal ir dar labiau brangino sa-
pirmą kartą (1580 m. Strikaus- v a s dainas ir dainininkus (vai
kio) tepažymina daina, o XIX dilas, kanklininkus). Tik prisi-
amžiuje dar aptinkami tbegyvi minkime Aldonos GecUminaitės 
jos likučiai, apie 1362 m. Kauno d a i n u pamėgimą, ir A. Mickevi-
sudeginimą drauge su jo gynė- &aus, dar ir kitų Lietuvos pra-
jais lietuviais ir apie tą laiką rities vaizduotojų, romantiškoji 
jau sukurtoji. XVI a. to paties ypatingos kanklininkų reikšmės 
Strikauskio ir Guagninio mi- prielaida, iš dalies teparemta ne 
nimos giminės ("malu, malu visados patikimais istoriniais 

metu, kada ji tebebuvo ugdoma 
ir branginama ne tik kaime, 
kaip vėliau kad yra virtę, bet ir 
valdovų rūmuose, ponų dvaruose 
ir vaidilų tarpe, tautos aukštuo
menei negavus dar toliau ir 
griežčiau nuo kaimo visuome
nės atšokti ir jiemdviem savo 
tarpe tebesi veikiant — jų dai
nynas daugiau ar mažiau buvo 
bendras, gausinamas dar iš sve-

KRONIKA 
Lietuvių diena 

Gal niekas taip po visą pa
saulį neišgarsino besikuriančios 
Lietuvos vardo, kaip 1917 m. 
vasario 10 d. visosa katalikų 
šalyse paskelbta Lietuvių D e-
na. Tai padare popiežius Bene
diktas XV, pats paskirdamas 
auką lietuviams — 20.000 fran 
kų. Atėjo žinių, kad net m si
jų juodukai verkė girdėdami 
pamokslus apie lietuvių kan
čias. Šiemet sueina 35 m 
to įvykio. 

nuo 

viena") kilmė be abejo siekia šaltiniais, neturi būti laikoma j tur gaunamais svetimais moty-
dar žilesnės senovės, kurios ne- istoriniu absurdu arba užsispy-
mokame nei tiksliai nustatyti. r i m u žūtbūt rasti pas lietuvius 

Senovės diduomenė ir daina , tai, ko jie neturėję, bet turėju-
Iš tų pačių XVI-jo amžiaus šios kitos ("garsiosios") tau-

rašytojų pastabų aišku, jog ir, tos. 
tuometinė Lietuvos diduomenė 
ne tik nebuvo svetima lietuviš
kai dainai, bet ir brangino ją, 
ypačiai tas dainas, kurios kėlė 
garsiuosius Lietuvos praeities 

Daina senovės kaime 
Taippat netenka ginčytis, jog 

XVI a. lietuvių daina ne vien 
bus pasireiškusi tiktai tomis 

vais, melodijomis ir paskirais 
kūriniais — iš Vakarų (iš vo
kiečių netarpiškai ir tarpiškai 
per lenkus), iš Pietų (iš lenkų ir 
iš kiek tolesnių rusėnų — uk
rainiečių) ir i i Rytų (iš rusėnų 
— gudų ir iš dalies gal iš rusų). 
Karo žygiai, nelaisvė svetur, 
svetimi pirkliai, dvarionys ir 
belaisviai Lietuvoje labiausia į-lytimis, kurios ano amžiaus ra 

žygius ir karžygius. Taip, 1547|šytojų yra sužymėtos, bet ir j diegė čia šitokių svetimybių, 
m. (Mažvydo katekizmo išleidi-j bus jų turėjusi daug daugiau, j kurias jau lietuviai labiau ar 
mo!). Trakų kaštelionas moka; Daugelis XVIII ir XIX amž. te- mažiau vykusiai išvertė ar pri-
dainininkui, kuris padainavo Di-1 užrašytų dainų buvo žinomos, • taikė, 
džiajam Lietuvos Kunigaikščiui be abejo, jau XVI amž., o kitos (Nukelta į 2 psl.) 

Poetas Genys 
Žemaičių poetas Pranas Ge

nys yra gimęs 1902 m. vasario 
2 d., taigi šiemet sukaktų jam 
50 metų amžiaus. Genys buvo 
liguistas žmogus, iš dalies pa-
raližuotas. tačiau tas nesukliu-
dė jam apvažiuoti nemažus plo 
tus, surinkti eksponatų ir įkur
ti Alkos muzėjų Telšiuose. 
Nepriklausomybes siekiant 

Mielai prisimename, kad dar 
1917 m. vasario mėnesyje lie
tuvių atstovai Dūmoje prašė 
savajam kraštui nepriklauso
mybės. Laisves viltis brendo 
įvairiose vietose, kol ji susilau
kė ruškesnių foitoių Vasario 16 
d. akte Vilniuje. 

!>ail. Z. Kolba. 

i mą. Bufimenai labai gerbia ir 
j įvertina vienos ir neišardomos 
i moterystes ryšį". 
! Japonų literatūros specialistes 

Te v. jėzuitas Juozapas Rog-
gendcrf, Tokio katal. u-to 

! rrof., pažįstamas kaip japonų 
. literatūros specialistas. Šiuo 
metu jis pakviestas vadovauti 
Japonų literatūrinei sekcijai, 
kuri veikia prie Japonų Katal. 
Mokslo Instituto. Jo pareiga 
bu parinkti geriausius japo
nų literatūros kūrinius ir juo* 
išverst: į kitas kalbas. 

. Ir folkloras neužnrrstai 
Ramiojo Vandenyno bangos 

3upa gars'ąją salą Pasąua, 
erančią 3700 klm. nuo Čilės. 
Toje saloje yra įdomių archeo
loginių iškasenų, rodančių šios 
salos gyventojų kalbą, praeitį, 
papročius. Jau 12 metų šioje 
saloje dirba misijon. kapucinas 
tėv. Sebastionas, kilęs iš Dil-
lingen (Vokietijoje). Neseniai 
tėv. Sebastionas išleido savo 
veikalą "La Tierra de Hotu 
Matua", kurioje plačiai aprašo 
salos gyventojų kalbą, papro
čius, rodo gausų jų folklorinį 
palinkimą etc. Tai ilgo ir kruop 
štaus darbo vaisius. 

Visi čia suminėti misionieriai 
KRISTUS. (Detale iš vitražo kompozicijos) I savo darbais ir tiesos meile ro-

i do žmonėms "Dievą, visų mok-
j slų Viešpatį". I Didžių žmonių keistenybes 

i 

Verlaine galėjo rašyti eiles si vyniodavo galvą šiltomis ska-
tik prieblandoje ir visiškoje ty- romis; taip jis pajusdavo visų 
loję; gi Stuartt Mills, Jean Lo-savo galių atbudimą, 
raine ir Cimarosa mėgo dar-; Muzikas Gluck liepdavo išneš-
buotis dideliame triukšme. ti fortepioną į vidurį pievos. Tik 

Matematikas Cardan tikėjosi ten, pilnoje saulėje, jam lengvai 
turįs galią nusakyti ateitį. Jis sekdavosi kurti arijas, 
išsipranašavo ir savo mirties I Balzac mėgo rašyti vilkėda-
laiką...Ir tai išsipildė: Cardan mas vienuolio drabužiu. Coppe 
save numarino badu. norėdamas gi, darbavosi apsivilkęs raudo-
jrodyti, jog nesuklydo. • nu švarku. 

2ymus karo mokslų žinovas! Leibnitz, Descartes ir Rossini 

Neužmirštamasis Gandhi 
Mahatma Gandhi mirė pires 

ketverius metus: 1948 m. sau
sio 30 dieną, fanatiko rankos 
nužudytas. 

Mirė jis 78 metų amžiaus. Vi 
so kultūringo pasaulio valsty
bių vyrai Gandhi mirtie^ proga 
Indijos vyriausybei reiškė užuo
jautą: Šventasis Tėvas Pijus 
XII. Tibeto Dalai Lama, Canter 
burry Arkivyskupas, Londono 
Vyriausias žydų rabinas. Didž. 

Materializmas, lietuviška kultūra ir knyga 
P. PETRIAAITIS Racine, Wisc. 

JAV gyvenimas yra stipriau tada imsime paskubomis reika-
pagrįstas materialiniais pagrin- lingas knygas, jei neturėsime 
dais, kaip kituose kraštuose, paruoštų bibliotekų iš anksto? 
Žmogaus gi tautinė sąmonė j Kiekviename JAV mieste yra 
palengva blėsta, kai jis į gyve- Į turtingos viešosios bibliotekos 
nimą žiūri per materialinę priz- i (Public Libraries), kuriose yra 

įvairių kalbų knygų skyriai: 
skyrių didumas priklauso nuo 
vietinių gyventojų tautybių dy
džio ir jų veiklos. Gausesnės 
tautinės grupės kartais visai 

prenumeratorių: tie asmenys, 
kurie šiandien prenumeruojasi 
leidinius, ir toliau taip darys. 
Kiekvienas susipratęs lietuvis 

neturi savo skyriaus, o žymiai ( c i a l i n i s saugumas" 

mę. 
Malonu konstatuoti, kad tu

rime užtenkamai idealistų se
nosios ir naujosios ateivijos 
tarpe, kurie nenuilstamai ir at
kakliai kursto tautinės sąmo
nės židinį, kad jis pastoviai ru- 'mažesnės turi jame gana daug 
sentų. Jie savo uždavinį geriau knygų. Knygoms pirkti lėšas 
šiai gali vykdyti, prisidėdami skiria miestų auklėjimo ir švie-
kuo stropiausiai prie spaudos timo skyriai, pagal gyventojų 
platinimo, kuri yra galingiau- j pageidavimus, kurie pareiškia-
sias politinės kovos už buitį! mi per vietines tautines orga-
ginklas. nizacijas. 

Prie geriausių sąlygų vienas Į Kur tokių lietuviškų skyrių 
žmogus negali įsigyti visų lei- nėra, reikėtų jų pradžią padą-

.iori turėti nuosavą bibliotekė- t u l a i k u > ^ s favaitinę progra-
lę, kurią puoštų mūsų klasikų m ą P^* CBS televiziją. 

PIIUS X FILME 
Romoje y ra sukamas filmas 

iš palaimintojo Popiežiaus Pi- Vauban buvo tvirtai įsitikinęs,l pajusdavo didžiausią įkvėpimą 
jaus X gyvenimo. Hierarcho jog jis antrą kartą gyvena, kai būdavo atsigulę. 
rolę vaidina vienas britų pulki- Pirmą kartą šiame pasauly jis Chapper, vienas iš telegrafo! Britanijos karalius, prezidentas 
ninkas Andrew Pinley, karo me- buvęs moterimi. 'išradėjų, visą savo gyvenimą Trumanas, Prancūzijos prezi-
tu išgarsėjęs savo žygiais su Schillerį pagaudavo įkvėpi- juto keistą tiksėjimą savo kū-: dentas Chiang Kai - Shek ir kt. 
8-ąja armija. Hollywoode ruo- mas rašyt eiles pauosčius supu- ne. Šio tiksėjimo veikiamas ^ik sovietų Rusija pasiliko nuo 
šiama filmui nauja Šekspyro vusių obuolių. Beto, darbas ne- Chapper kas dvi minutės ture- §aiyje 
"Juliaus Cezario" versija. paprastai gerai sekdavosi, kai davo pasikasyti savo dešinį Gandhi buvo vegetaras. 

i— Prezidento duktė, Marga- kojos būdavo įmerktos į šaltą skruostą ir smakrą. l g g 0 m e t a i s Gandhi aplankė 
ret Truman, pasirašė sutartį su vandenį. Pažiūrėk rimtai į savo gyve- p a r v ž i a u s ^ Didžiausią 
NBC pasirodymams televizijoj j Chateaubriand mėgo vaikš- nimą ir pamatysi, jog ir tu turi! . * F T T , P n w * : O I I « 
ir per radiją. ! čioti po savo darbo kambarį ba- daugybę keistenybių ... Dideli **?**** p aaf r e 

somis kojomis. žmonės rūpinasi didžiais daly- bažnyčios^ ypatingai 
Garsusis kalbėtojas Bossuet, kais, gi maži — kaip paslėpti, Daine 

besiruošdamas pamokslams, ap- savo keistenybes. 

— Solistas Bing Crosby grei-

ir tremties kūrybos leidiniai. 

Socialinių studijų savaite 
Paskutiniu laiku buvo nusta

tyta data 29-jai Kanados Kata 
liirij. Socialinei Savaitei. Ji 
įvyks^šjų metų rugsėjo 25 — 
28 d . ^ v . Jono mieste netoli 
Montrealio. Studijų tema: "So-

SOVIETAI PYKSTA 
ANT COLLIER'S 

Pagaliau atėjo ir sovietiniai 
komentarai į garsųjį žurnalo 
Collier's straipsnį apie karą su 
Rusija. Su jiems įprastu fahtų 
iškraipymu, oficiozas Izvestija 
teigia, kad straipsnių autoriai 

dinių. Dažnai jam to neleidžia j ryti, paaukojant tam tikrą kie-1 buvo papirkti tokių Amerikos 
materialiniai resursai, o kartais i kį knygų. Tas pats reikėtų da- pramonės magnatų, kaip Henry 
kitos aplinkybės. Cia į pagalbą ryti su skyriais, kuriuose yra Ford II, Charles Wilson, How-
tnrl skubėti pati visuomenė. I Hba ; mažai knyęru kad pagy- ard Pew ir kt. Girdi, straipsnių 
Tv-iri^s draugijos, dirbančios vinus knygų judėjimą. Pagal autoriams buvo duota dovanu 
i'etuvišką darbą, turi skirti p n a m u skaityti knygas biblio- **> $40,000, kitiems po $20,000. 
tam t :kslui lėšų. Visose gau- tekos stengiasi patenkinti skai- l t o k J sovietinį išsigalvojimą 
sesnėso lietuviu koloniio^e pri- tytojų reikalavimui ir užsako ! C o u i e r ' s leidėjai atsako, kad tai 
valėtų būti knygynai, kuriuose naujų knygų atatinkamos t a u - i v a d i n t i n e s * m o n e būtų per ma 
būtų visi mūsų leidiniai. Orga- tybės skyriams. Skyriai gali 
nizuotai dirbant, tai yra leng- (būti uždaryti ir knygos išimtos 
va pasiekti. Reikia tik šiek tiek iš apyvartos, jei jomis niekas 
geru noru ir pasišventimo. Jei nesidomi. 
tokios bibliotekos būtų visur Si a linkme organizuotai dir
s te l iamo- , netrūnytų mūsų ra- bant, galima pasiekti dvigubą 
šytojų knygos leidėju lentyno- rezultatą Aprūpinti knygo-
* • m i s J A V vieSuoaius ta0^w»|pii^~i5ri7^^"^ijį 

Antra, kuriant iš naujo Ne- ir miestų savivaldybių lėšomis Latvijos ir Lietuvos gyven-
prikla'isomo* Lietuvos gyveni- na**mti spaudos leidimo dar- tojų yra areštuota ir bent 
mą, mokvklų bibliotekas rasi- bą. 60,000 lietuvių yra deportuota 
me tik Stalino ar komunistinės | Twkj organizuotas knygų pir Rusijoj. Ar tik ne per maži 
idėjos raštais užverstas. Iš kur kimas nesumažintų pavienių | skaičiai ? 

— Mario Lanza, iki šiol dai
navęs per NBC radiją pirmadie
niais, dabar bus girdimas penk
tadieniais, 9:00 vak. (EST.). 

Taiso Lenkijos istoriją 
Lenkijos istorikai iš Maskvos 

gavo įsakymą kaip galint grei
tesniu laiku pritaikinti visą 
Lenkijos istoriją "liaudies de
mokratijos" principams. 

MISIONIERIŲ MOKSLINIAI DARBAI 
JONAS PETR fiNAS, Chicago, DI. 

Notre-
Po miesto triukšmo 

Gandhi poilsį rasdavo bažny
čiose. 

Penkeri metai kaip mirė 
Tumėnas 

Plataus masto lietuvis visuo-

B. Jameikienė, menininkė ir 
tautinių šokių instruktorė, ato
stogauja Kneipp Springs, Ro
me City, Ind. 

Misionieriai, nešdami Evan-1 damas ją su koptų ir syrų kal-
gelijos šviesą "mirties šešėly- • bomis. Gilesnis sen. etiopų k. 
je" sėdinčioms tautoms, kartu I pažinimas reikalingas atskleisti menininkas ir teisininkas prof. 
pasitarnauja ir mokslui. Šit ke- j įdomiai etiopų liturgijai, bažn. j A. Tumėnas mirė tremty 1947 
lėta faktų. i giesmėms ir kitiems senovės ; m. vasario 8 d. Šiemet jau eu-

eina 5 metai nuo jo mirties. 
Jis yra prisidėjęs prie dauge-

D. Bernardo Velat, Pary- silikę. Be to, seni vienuolynai j iį0 pagrindinių Lietuvos įsta-
žiaus arkivyskupijos kun., šiuo s a ugo įvairius bažn. muzikos | tymų kūrimo, 
metu gyvena Addis Abebobe ir tekstus, liturgines giesmes, ra-

Etiopų kalbos tyrinėtojas | raštams. Daugelio Rytų Baž
nyčios Tėvų raštai čia yra už-

daug laiko paskiria senosios j sytas šia sena kalba 
etiopų kalbos studijoms, lygin-

ža, tai yra gryna utopija. 

DEPORTACIJOS 
PABALTYJY 

Viename platesniame pareiš
kime spaudai, Valstybės Depar
tamento pareigūnas E. De Beer, 

ANGLIJOS KATALIKYBES 
ISTORIJA 

D. Bernardo Katal. Mokslo Draugija Lon-

Krašto imperatorius, iškil
mingoj audiencijoj priėmęs 
mokslininką kun 
Velat, šiltai įvertino jo moksli- done pradėjo leisti seriją knygų, 
nius darbus ir ragino našiai kurios parodo katalikybės isto-
-^oičiai, kuri numatoma skirti riją Anglijoje. Ką tik išėjusi 
Teruzalė-įe gyvenančių etiopų knyga "Katal. Anglijos istori-

Neries krantai prie Verkų 

'mdrucmcnėje. 

Et^o1<vnre studijos P. 
Afrikoje 

Garsusis antropologas, ir et
nologas misionierius tėv. Gu-
sinde ilgus metus praleido P. 
Afriko? primityviųjų tautelių 
tarpo ypač domėjosi hctento-
tų ir bušmenų gyvenimu. Apie 
huš.menu religini - moral'nį gy
venimą jis taip rašo: "Bušme-
nai pripažįsta vieną dvasinę 
Aukščiausiąją Būtybę, kuri su
tvėrė ir palaiko pasaulį. Jai 

j aukoja geriausių vaisių ir me
džioklėse pagautų žvėrių au
kas. Toji būtybė įstatymais 

ja" yra gausiai iliustruota ir ap
rašo katalikybės gyvenimą nuo 
atėjimo pirmųjų misijonierių iš 
Romos 175 m. iki šių dienų. 

Antroji šios serijos knyga 
"Jie žuvo už tikėjimą" yra pa
rinkti vysk. Challoner atsimini : 
mai, kuriuose gyvai vaizduoja
mas misijonierių, kunigų ir pa
sauliečių darbas 1577-1684 m. 
laikotarpyje. 

Jei nori žinoti, ar tavo drau
gai ar priešai yra geri žmonės, 
stebėk, ar jie tiki kitų žmonių 
širdies gerumu. 

Kas mažiausia nuveikia, tas 
daugiausia ir rūsčiausiai kriti-

tvarko ir jų moralinį gyveni- kuoja. Krempelhuber 

• 
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ANTROJI DALIS DRAUGAS

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS KŪRĖJAS
Dvidešimts petikeri metai kaip mirė dr. J. Basanavičius

PRANAS PAULIUKON1S, YVorcester, Mass.

D-ro J. Basanavičiaus asmuo 
yra labai glaudžiai susijęs sū 
lietuvių tautiniu atgimimu, lie
tuvių kova už laisvę, Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimu.
Jis lietuvių atgimimo kovoje 
kaip tautos patriarchas stovėjo 
tautos priekyje ir buvo tautinio 
susipratimo bei kultūrinės ‘ko
vos kelrodžiu.

D-ras J. Basanavičius augo ir 
brendo pačiais sunkiaisiais rusų 
okupacijos Lietuvoje laikais, 
kada rusinimo banga visu savo 
smarkumu siautėjo po visą Lie
tuvos kraštą ir atrodė, kad lie
tuvių tauta turės visiškai su
klupti prieš maskolių galybę.
Basanavičius pats giliai išgyve
nęs visus tuos vargus ir aiškiai 
matydamas tą didįjį pavojų, vi
są savo gyvenimą pašventė savo 
tautiečių pažadinimui iš tauti
nio apsnūdimo ir kovai už tau
tos laisvę. Jis dalyvavo visuo
se to meto svarbesniuose tautos 
žygiuose, kurie vedė prie tautos 
laisvės ir nepriklausomybės.

Gyvenimo vingiais
1851 m. lapkričio 22 d. Ožka

balių kaime, Vilkaviškio apskr.,
Jurui ir Marei Basanavičiams 
gimė sūnus, kuris buvo pa
krikštytas Jonu, vėliau iškilusiu 
tuo didžiuoju tautos patriarchu 
dr. Jonu Basanavičių. Pirmąsias 
mokslo žinias ir savo krašto 
meilės Jonukui įdiegė kaimo 
daraktoriai Kurdokas ir Šimans
kis ir Bartininkų zakristijonas 
Naujokas. Mokslas buvo silp
nas, nes tik po aštuonerių mo
kymosi metų pavyko įstoti į Ma
rijampolės apskrities mokyklos kose buvo Basanavičiaus per- 
pirmąją klasę. Vėliau ta mokyk- versta, pasižymėta, atsiminta”.

Dr. J. Basanavičius buvo di-

Lietuvos praeities tyrinėtojas 
Dar Maskvos u-te pradėjęs

domėtis Lietuvos istorija ir 
archeologija — rašė studijėlę 
apie didįjį Lietuvos kunigaikš
tį Kęstutį ir rinko lietuvių tau
tosaką; vėliau visą savo gyve
nimą paskyrė Lietuvos istorijos 
ir archeologijos studijoms, no
rėdamas surasti lietuvių kilmę. 
Prof. V. Mykolaičio žodžiais ta
riant, J. Basanavičius “savo te
orijai įrodyti surinko begalinę 
daugybę medžiagos. Nuo gimti
nės apylinkės jaunystės atsimi
nimų ir įspūdžių iki Balkanų 
gamtos ir vietovardžių, nuo lie
tuvių liaudies pasakojimų ir dai
nų iki Ezopo ir Fedro, nuo S. 
Daukanto iki Tacito ir Herodo- 
to — daugybė senovės ir naujų
jų laikų autorių, daugybė etno
grafinės ir archeologinės me
džiagos įvairiuose Europos mu- 
zėjuose, archyvuose ir bibliote-

Dr. Jonas Basanavičius

la buvo paversta gimnazija. Ne
paklausęs tėvų valios ir atsisa
kęs vykti į kunigų seminariją, 
nuo V kl. turėjo uždarbiauti,

delis Lietuvos romantikas, di
delis Lietuvos piaeities gerbė- 

mokydamas kitus , kad turėtų Jas’ ^a^ siekdamas savo tikslo, 
lėšų būtinoms išlaidoms. Tuo neY)Uvo kaip reikiant moksliš- 
metu Marijampolės gimnazijoje ka* kritiškas ir objektyvus. Jo 
mokytoju buvo ir lietuvių tauti- sukurtoji teorija apie lietuvių 
nio atgimimo žymus pedagogas kilmę iš trakų-graikų tautos 
Petras Kriaučiūnas, kuris savo šian<Aien mokslininkų yra su- 
aiškiu tautišku nusistatymu tu-' griauta, bet jo raštai iškėlė lie- 
rėjo įtakos ir būsimajai Basa- tuvi4 Praeities garbę ir lietuvių 
navičiaus veiklai. Baigęs gimna- kalbą, kas turėjo nemažos reikš- 
ziją, 1873 m. įstojo į Maskvos mės tautiniam lietuvių atgimi- 
istorijos filologijos f-tą. Po vie-> mui-

Ožkabalių dainosnerių metų persikėlė į medicinos 
f-tą ir jį baigė. U-to studijų me
tu J. Basanavičius susipažino su 
kitais lietuviais studentais vei
kėjais ir pradėjo aktyviai reikš
tis tautinėje veikloje.

j Tėvų pasakojimų sužadintas 
Į gana anksti, dar gimnazijos 
suole, pradėjo rinkti lietuvių 
tautosaką: — dainas, pasakas, 
padavimus, mįsles, burtus. Iš vi-

Baigęs u-tą ir nenorėdamas so saVo surinktos tautosakos 
patekti į kurį nors Rusijos už- išleido “Ožkabalių dainas”, 2 to- 
kampį, gur būtų turėjęs sūnyk- mus, įr pasakų rinkinio 7 tomus, 
ti lietuvių tautos atžvilgiu, Basanavičius buvo ne tik tau- 
kaip su daugeliu to meto lietu- tosakos rinkėjas, bet jis pirmas 
vių inteligentų buvo įvykę, dr. į§ lietuvių pradėjo ją moksliškai 
J. Basanavičius išvyko į Bulga- tirti. Tiesa, jis ir čia jieškojo 
riją ir ten praleido 25 metus, medžiagos savo sukurtos lietu- 
Tuo metu jis aplankė ir kai ku- vių kilmės teorijai pagrįsti, bet 
riuos kitus kraštus: Austriją, parodė nemažai ir mokslinio nu- 
Vengriją, Šveicariją, Vokietiją simanymo tuo klausimu, 
ir Čekiją. Išsitarnavęs Bulgari
joje pensiją su užpelnytais bul
garų tautos ordinais ir garbės

Aušra
Pirmojo lietuviško laikraščio
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NAŠLAITĖ
Jonas Aistis

Ją vis matau čiurotais marškinėliais, 
Kietai nei kviečio varpos supintom kasom 
Melsvų akių našlaitę piemenėlę 
Atbridusią ankstyvo rytmečio rasom.

Matau užguitą vargo mažametę,
Likimo atiduotą valiai svetimų,
Ir kaip jinai baiminga, pasimetus 
Gyvenime, be meilės, džiaugsmo ir namų.

Kaip stumdo žmonės svetimi ir skriaudžia, 
Kaip pasiskųst vargu jinai neturi kam... 
Tik vėjas neša jos dainelę graudžią 
Ir sako sunkų sielvartą tuštiem laukam...

O kaip nepametė giedros ji veide?
Varge rugiagėlėm pražydusių akiu?.. 
Kietas kasas tik per petis nuleidus,
Ji eina, žydi savo polėkiu lakiu...
Putnam, 1952. 1. 12.

Prel. K. Šauly:

Vienas iš p'sire"; irių Nepri
klausomybėj paskelbmo Aktą; 
dabar gyvena Šveicarijoje. Šie
met švenčia dvigubą jabilėjų: 
auksini kunigvst: ' iš ven tin
tas 1898 m.) ir 80 rietu am
žiaus sukakti (gimę? 1872).

vai kultūrinės 
nomiio;.

’■ nes auto-

Vytauto Didžiojo Universiteto sukaktis
Prof. Dr. med. J. Meškauskas

★ ★★

PARTIZANO PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVA
Mano upės, mano kloniai ir kalneliai,
Mano pievos ir pagojai ir miškai,
Mano miestai, mano vienkiemių nameliai,
Mano raistų neišeinami takai,

Mano Pyvesa ir Mūša, mano Kruoja,
Mano Džiugas, mano, Punia, Šatrija,
Kur melu, kančia iš skausmo vos alsuojat 
Po tėvynės išdavikų vergija, —

Jūs, kalneliai, ar pakilsit lig padangių,
Kad sukluptų priešas bėgdamas iš čia,
Jūs, upeliai, klonių kloniuos išsiraugę,
Ar nevirsti upe didele, plačia ?

Jūs, miškai, ar žingsnių jų nepaskandinsit 
Amžinojoj mūsų girių glūdumoj,
Iš sodybų ar nekelsite nė žingsnio 
Jūs, seni mieli tėvų tėvų namai, —

Kai dangun pakils bombonešiai plieniniai 
Ir balsių patrankų šūviai kai sugaus 
Arba mirčiai arba kovai paskutinei 
Už gyvenimą išniekinto žmogaus?..

Ką jūs, miestai? Ką jūs, kaimai ir viensėdžiai?
— Priešą vysime kaip vienas mes visi,
Ar naktis bus tartum juodas tulpės žiedas,
Ar diena bus sidabrine ir šviesi.

Ką jūs, upės? Mes numesim savo tiltus.
— Būsim siena mes! — atsiliepė kalnai.
O jūs, raistai? — Mes pakrantėje pakūsim,
O gelmėj — gelmėn nugrimsim amžinai.

Amžinai nugrims vergijos skausmo metai,
Išnešti ant kruvinų pečių, kaip varpas gaus 
Juodą naktį nuo dangaus skliautų numetus 
Jūsų saulė — laisvė žemės ir žmogaus.

Rūpinosi lietuviu p’>"’enkinimu 
per bažnvč:ac rr tuo tikslu įstei
gė Sąjungą. “eriiviškos
kalbos te:sės Lietuvo- bažnyčio
se. Saugoti ir rinkti visokioms 
lietuvių kultūros “skanoms 
1907 m. Vilniuje įkūrė Mokslo 
Draugiją, kurios J ūras ir siela 
buvo pats organizatorius Basa
navičius. Organizavo r ūkiškas 
bendroves. 1913 m. fu M. Yču 
buvo atvykęs į JAV rinkti aukų 
Tautos namams ir surinko apie 
24 000 Nors tie pinigai, užėjus 
karui, nebuvo sunaudoti tiesio
giniam tikslui, bet už ių dalį bu
vo išleista nemaža lietuviškų 
vadovėlių besikuriančiai Lietu
vos mokyklai. 1917 m. pirminin
kavo Vilniaus konferencijai ir 
buvo išrinktas Lietuvos Tary
bos nariu.

Būdamas kūnu ir siela, minti
mis ir darbais suaugęs su lietu
vių tauta, ir akis amžinybei už
merkė ypatingu momentu, Ne
priklausomybės šventėje, kai 
Vilniaus lietuviai, susirinkę į iš- 

j kilmingą aktą, giedojo Tautos 
Himną (1927. II. 16).

Mano širdis šiandien supu 
kė 103,389 kartus, mano krai • 
jas apkeliavo 270,000,000 kilo
metrų kelią, aš alsavau 23,045 

į kartus ir įtraukiau 12 kub:nių 
metrų oro, aš pasakiau 4.800 
žodžių, pajudinau 450 musku
lus ir įvedžiau į veikimą 7,000 
tūkst. smegenų ląstelių. Aš esu 
pavargęs. —Bobe Hope

Argi tai nėra reikšminga; 
publiką, kai ji mus giria, lai
kome tinkamu teisėju, bet kai 
peikia — skelbiame ją nesant 
kompetentiška kūrybos darbus 
vertinti. —Lichtenberg

Nepriklausomos Lietuvos mi- 
nisterių kabinetas savo posėdy
je 1922 m. vasario mėn. 13 d. 
nutarė įsteigti Lietuvos Univer
sitetą ir atidaryti jį 1922 m. va
sario mėn. 16 d. Tokiu būdu 
šiandien yra lygiai 30 metu nuo 
Lietuvos Universiteto atidary
mo laikinoje Lietuvos sostinėje 
Kaune.

Vilniaus augštoji mokykla
Lietuvos valstybės vyrai ir 

lietuvių tauta visais laikais su
prato mokslo reikšmę visuome
niniam ir kultūriniam tautos gy
venime. Jau 1579 m. Vilniuje 
įsteigiama augštoji mokykla 
“Societatis Jesu Alme Acade- 
mia Universitatis Wilnensis”. 
Tas universitetas suvaidino la
bai didelį vaidmenį mūsų kraš- 

i to kultūrai ir tautiniam susipra
timui. Jame mokėsi visa eilė žy
mių mokslo vyrų, poetų, rašyto
jų, mūsų tautos žadintojų ir 
kultūrinto jų. Užtenka tik prisi
minti Daukantą, Mickevičių, 
Pošką, Leltvelį ir eilę kitų mū
sų tautinio atgimimo, mokslo ir 
kultūros pionierių. Ee Vilniaus 
universiteto ir jo išmokslintų 
žmonių mūsų tautos istorija gal 
būtų visai kita ir vargu ar mes 
šiandien minėtume Lietuvos 
Universiteto įsteigimą Kaune.

i Žlugus Lietuvos ir Lenkijos 
valstybėms Vilniaus universite
tas 1831 m. buvo rusų valdžios 
uždarytas, mokslininkai ir stu
dentai išskirstyti, turtai išdalin
ti tuo laiku veikusiems Rusijos 
universitetams. Tokiu būdu lie
tuvių tauta beveik ištisą šimt
metį buvo be augštosios moky
klos ir jos sūnūs turėjo mokslo 
jieškoti Rusijos arba Vakarų
Europos universitetuose.

I *
Lietuvos universiteto 

pirmtakūnas
Nelengva būtų rasti analogi

ją kitos tautos, kuri būtų taip 
giliai supratusi augštojo moks
lo židinio — universiteto — 
reikšmę, kaip kad lietuvių tauta 
ir jos sūnūs valstybės kūrėjai 
yra supratę. Dar esant Lietuvo
je vokiečių okupacinei valdžiai 
Valstybės Taryba Vilniuje 1918 
m. lapkričio mėn. ėmėsi svars
tyti statutą atkurti Vilniaus 
universitetą. Deja 1918 m. gruo
džio mėn. 31 d. ir 1919 m. sausio 
mėn. 1 d. lenkų kariuomenė, pa
sitraukus vokiečių okupacinei 
valdžia, užėmė Vilnių ir Lietu
vos vyriausybė turėjo pasi
traukti. 1919 metai yra sunkių 
kovų metai. Liejantis lietuvių 
kraujui frontuose Lietuvos vy
riausybė, ir tuo metu nors ir ne
gausi inteligentija, neužmiršta 
ir universiteto steigimo klausi-

ir negavęs leidimo iš _ “Aušra” — tėvas yra dr. J. 
Rusijos vidaus reikalų ministe- Basanavičius. Ilgai sielojosi dėl 
rio sugrįžti į Lietuvą, 1905 m. lietuviško laikraščio, gyvenda- 
slapta perėjo sieną ir atvyko į mas užsienyje daug.susirašinėjo 
Vilnių, kur tuokart buvo gero- su Didžiosios ir Mayosios Lie
kai įsisiūbavusios revoliucinės tuvos veikėjais, kol sumanymas 
nuotaikos. Gyvendamas Vilnių- virto kūnu. Oficialiai tik ant 
je praleido pirmąją vokiečių o-
kupaciją, sulaukė Lietuvos ne-

“Aušros” Nr. 1 redaktoriumi
pasirašęs Basanavičius į tą lai- tautos labui. Nors Bulgarijoje
kraštį įdėjo visą savo sielą ir 

priklausomybės ir nepasitraukė davė jam romantinę kryptį. Tie. 
iš jo nei lenkų okupacijos metu. sa “Aušra” neilgai ėjo, nepilnus 
Mirė senoje Lietuvos sostinėje, trejus metus, bet jos darbas cli- 
Jo kūnas ilsis Rasų kapuose. delis: subūrė apie save įvairių

pažiūrų lietuvius inteligentus grįžo į gimtąjį kraštą ir likusį 
tautiškam darbui, iškėlė gražią savo gyvenimą pašventė kovai 
tautos praeitį ir pažadino žmo-už tautos išlaisvinimą. Bulgari- 
nes rūpintis spauda. Po “Auš-' joje piktadarių buvo peršautas 
ros” tuoj pradėjo eiti kiti laik- dviem kulkom, kurių viena pali- 
raščiai: Apšvieta, Varpas, Ap- ko jo kūne visą gyvenimą ir bu- 
žvalga, Tėvynės Sargas ir kt. vo priežastis įvairių ligų, ta- į

Sustojus “Aušrai”, J. Basa- čiau tos ligos nesudarė jam 
navičius rašė į kitus lietuviškus kliūčių atsidėti visuomeniniam 
laikraščius Publicistiniai jo tautiškam darbui.
straipsniai daugiausia parašyti;
nušviesti romantinei Lietuvos Laisvės kovoje
praeičiai ir kovai su lenkų įtaka j Basanavičius iš Bulgarijos 
Lietuvoje. Už pastaruosius atvyko į Vilnių pačiame 1905 m. 
straipsnius lenkų buvo pavadin- įkarštyje, kada lietuviai pirmą 
tas “lenkėdžiu”. Jis dalyvavo ir kartą pradėjo viešai reikšti savo 
svetimtaučių periodinėje spau- politinius ir tautinius siekimus, 
doje. ‘Jis stovėjo augščiau visų politi-

Visuomeninėj veikioj *nių partijų ir dėl to buvo visur
. „ ... keliamas pirmon vieton, kai tikDaugiausia Basanavičius pa- , ,. . . ’ ....... . . .f. kur nors reikėjo atstovauti lie-sireiške kaip visuomenės veikė- . . . . ,. .., . j * tuvių tautai. Tad ir revoliucijosjas. Būdamas didelis patriotas, . , . . ,. . . ., . . .. . metu labai aktyviai prisidėjostengėsi suburti visus susipra- . .... . . . J...... ... ,, prie Vilniaus seimo suorganiza-tusius lietuvius j vieningą darbą r &vimo ir vėliau jam pirmininka-

... . , vo. Po seimo drauge su Davoinaturėjo geras medi.agmes „ly SlvMtravi{lum 
gas ir net viliojančių pasiūlymų,
ne tik neatsižadėjo savo suvar- nausku ir kun- J* Ambraziejumi 
gusios ir rusų pavergtos tėvy- parašė rusų valdžiai memo- 
nės, bet be leidimo slaptai su- randumą, reikalaudamas Lietu- Vilniaus universiteto kiemas

mo. 1920 m. vasario mėn. įstei
giami Aukštieji Lietuvos Kur
sai, t. y. Lietuvos universiteto 
pirmtakūnas.

1920 m. gegužės mėn. 15 die
ną susirenka Lietuvos Steigia
masis Seimas. Tarpe visos eilės 
labai opus mūsų gimstančiai 
valstybei klausimų jisai svarsto 
ir universiteto įsteigimo reika
lą. Seime statuto svarstymui 
kiek užsitęsus, ministerių kabi
netas, nebelaukdamas statuto 
svarstymo baigimo, savo posė
dyje nutarė atidaryti universi
tetą.

Universiteto įsteigimas
Taip 1922 m. vasario mėn. 

16 d. pirmųjų universiteto rūmų 
didžiojoj salėj dalyvaujant val
stybės prezidentui Aleksandrui 
Stulginskui, ministeriui pirmi
ninkui Ernestui Galvanauskui ir 
švietimo ministeriui P. Juoda- 
kiui iškiklmingai buvo atidary
tas Lietuvos Universitetas. Pir
muoju Lietuvos Universiteto 
rektorium buvo paskirtas prof. 
Jonas Šimkus. Buvo sudaryti 
fakultetų branduoliai ir paskir
ti fakultetų dekanai: Teologijos 
— Filosofijos fakulteto dekanu 
paskirtos Dr. Jonas Maculevi
čius, Socialinių mokslų fakulte
to dekanu prof. Augustinas Vol
demaras, Medicinos fakulteto 
dekanu prof. Dr. Petras Avižo
nis, Gamtos ir Matematikos fa
kulteto dekanu prof. Zigmas Že
maitis ir Technikos fakulteto 
dekanu prof. Pranas Jodelė.

Vėliau universitetas buvo 
truputį pertvarkytas ir praplės
tas. Iš Socialinių mokslų fakul
teto buvo padaryti du: Humani
tarinių mokslų ir Teisių fakulte
tai. 1925 ;n. prie Lietuvos Uni- 

j versiteto buvo įsteigtas Evan- 
! gelikų — Teologijos fakultetas, 
i To fakulteto įsteigimas rodo lie
tuvių tautos ir vyriausybės re
liginę toleranciją, Klaipėdos 
krašto lietuvių ir apskritai val- 

' stybinių reikalų supratimą.
1930 Vytaute Didžiojo jubi

liejiniais metais Lietuvos Uni
versitetas buvo pavadintas Vy
tauto Didžiojo Universitetu. 

Okupacijų metu
Pirmosios rusų komunistų o- 

kupacijos metu V. D. Universi
tetas buvo vėl pertvarkytas. Bu
vo uždarytas Teologijos — Fi
losofijos fakultetas. J visų fa- 

' kultetų mokslo programas buvo 
įvestas marksizmo — lan n zmo 
dėstymas ir pats universitetas 

j pavadintas Kauno Universitetu. 
Bolševikų planas buvo universi
tetą likviduoti ir iš fakultetų 
padaryti atskirus institutus. Ta
čiau jie to padaryti nespėjo.

! 1941 m. Sovietų Sąjungos o-
kupantus iš Lietuvos išvijus 
Lietuvos Laikinoji Vyriausybė 
universitetui \ėl grąžina Vytau
to Didžiojo vaidą, universiteto 
autonomiją, atidaro Teologijos, 
Filosofijos ir Technologijos fa
kultetus.

Vokiečių okupacijos metu la
bai sunkiomis sąlygomis univer
sitetas savo darbą tęsė iki 1943 
m. kovo mėn., kuomet vokiečių 
okupacinė valdžia universitetą 
uždarė, keletą profesorių išvežė 
į koncentracijos stovyklas. Ta
čiau universiteto mokomasis 
personalas ir studentai, nežiū
rint didelių pavojų, savo darbą 
tęsė slaptai iki pat antrosios 
bolševikų okupacijos.

Universiteto reikšmė
Nepriklausomos Lietuvos u- 

niversitetas gyvavp palyginti ne- 
' ilgą laiką, vos apie 20 metų. 
Tačiau jo nuveikti darbai yra 
milžiniški. Jis išauklėjo lietuviš
kų inteligentiją, paruošė augštų 
kvalifikaciją specialistus kaip 
gydytojus, dantų gydytojus, ju
ristus, inžinierius, chemikus — 

į (Nukelta į 2 psl.)



* 

šeštadienis, vasario 23, 
1 9 5 2 

PART TWO 
Saturday, February, 23, 

1 9 5 2 

scnrenmif 
JUKĖEAAiEHBuk 

LIETUVIŠKOJI DAINA 
Spaudą atgavus ir Nepriklausomoj Lietuvoj 

MYKOLAS BIRŽIŠKA, LOK A n g l e s , Ctaftt 

la i svoje Lietuvoje 

kų pagalba, nors dar gerokai Lietuviška daina nenustojo 
gyvybė* prieš tai tilžiškis Barčys 

(Bartsch) jau buvo kaip ir ko
difikavęs kelis šimtus dainų 
gaidų, skelbdamas jas tiek jau 
iš kitu paskelbtųjg rinkinių 

Spaudą atgavus, J. Basana- I e v o j e Lietuvoje ^ ^ ^ ~ ^ .. p r o f 

vičiaus ir kitų rūpesčiu įsteig- N e p r i k l a u s o m o j e Lietuvoje Bohleno ir kitų pal ktos rauk
toji Vilniuje Lietuvių Mokslo R a d h . m o d e r n i n i a v i e š a s i s g y . r ^ i n ^ m e d ž i a g o s > k ? |Wda-
Draugija virto tautosakiniu venimas, rašt ingumo kilimas, m a s jų savotiškumą. Storota -
centru, kurio įtaka ypačiai tau- m i e s t ų į r m i e s t e l i u j t a k a k a i . ^ T i l ž § . [r M K C i u r 

mui žymiai dainą susiaurina ir i j o n j s Vilniuje randa J0*e pil-
nublukina (klasiškoji A. Juš- n esne p n s m ę ir savaimingumą, 

y ? ? - * Z . * ? + ? ! * . 3 ? kos "Vestuvinė rėdą" dabar ne s t e n g d a m i e s i tai apdrausti nuo 
beįmanoma kur rast i ir surašy- svetimųjų priemaišų ir nesude-

tosakai — visų pirma dainoms 
— rinkti išsiskyrė lietuvių mok-

•Aušrine", tiek ir apie "Ateitį ' 

***" J U n i a U S . H e t U V h * V y t l U ' t i ) , bet an t ra ver tus sava fixuaaų s u 1SetuviškoS dainos . . . . 
to Didžiojo gimnazijos moki- k a r i u o m e n ė , sava mokykla, vie-! d v a s i a ' „ pažeidžiančiu, įtakų. P f * * J 
niai ir mokines Tuo pat laiku ^ ^ . ^ b r a n g i n i m a s i r , s v a r - ! č i a p r i s iTT1jnkime ir znomąi? 
damas uoliai rinko kun. A. ka biausia, drąsi pilietine nuotaika Čiur l ionis p?.smenkma Kud r-

Ipadažnina dainavimą, įtraukia k i n i o himno dėl io pasiimtos iš 
Virehunas; kun. Jo- ' , . . . , ., , • • . / : . . . . 

. - Į dainininkų eiles kareivius, šau rusiško Proobraženskio maršo' 
liūs. moksleivius ir t t . ganios. 

baliauskas, Vincas Krėvė Micke 
vičius, A. 
nas Žilius 
dėmesį į eiliuotuosius pasakų 
posmus, laikydamas juos labai 
senais. 

Suomis Niemi ir lavfc 
Lautenbach 

.X^»' 

Sisteminis gaidų rinkimas, 
tvarkymas ir skelbimas, o t a ; p 
pat mokslinis tyr imas ligšioliai 

Seimo atstovų tarpe kyla su
manymas (sumanytojas Kipras 
sielinis) latvių ir kitų pavyz
džiu kodifikuoti lietuviškas dai-1 tebepriklauso Lietuvos Mokslu 
nas, su t raukiant vienan dainy- Akademijos Tautosakos Archy-

&- nan visas jau paskelbtąsias a r i v u i su jo uoliais d a r b i n g a i s 
džiausio tautosakininko, svar- rankraščiuose tebesančias ir te- J . Čiurlionyte ir Z. Slaviūnu. 
biausias čia buvo suomio Nie- Nesurandamas dainas drauge Dainų harmonizatortai 
mio (Helsinkio un-to prof.: s u visomis sužymėtomis jų at-
vaidmuo, kuris susidomėjęs kun. m a j n 0 m i s . Pasiėmusi šį suma-

Be Basanavičiaus kaip di- n a n visas j a u paskelbtąsii 

Viešasi koncertinis lietuviškų 

nuo jų at5il ikc, |bet lenkus toli 
pralenkę. Vokiečiai, be abejo, 
anksčiau ne tik už lietuvius, bet 
ii j ž daugelį kitų tautų pasiro
dė su viešaisiais chorais ir kon
certine daina, be to, griežčiau 
už kitus savo dainas ištyrė, be. 

visuomenėje, perva
rytoje per mokyklas, tame pat 
kaime, jos jau nebeturi anuo
metinės gyvybes, ypačia! pasi
reiškiančio-; vis naujomis at
mainomis, ii dažniausiai tebėra 
kartojamos, kaip užbaigtieji ra-
švtin:a ; kūriniai. Lietuviškoji 
daina ligi šioliai nėra nustojusi 
nei šitokios savo gyvybės, nei 
gyvo tautinio aktualumo, nei 
meninio šviežumo, tik gauna — 
ne be sunkumų, — prisiderinti 
prie moderninio gyvenimo sąly
gų. Jos gyvybę rodo kad ir J. 
Dovydaičio prieitas akla? dai
nininkas, kuris, vedamas per 

1,000 KILOMETRŲ AUSTRALIJOS TRAUKINY 
Pulgis Andrius '.s, Australija 

Kai jau virtome kar tą Die- vaikai, motinos, tėvai, seneliai. Katoomba, Mt. Victoria. Vėl 
vq paukšteliais, tai vislab ir Tasai šūkis Sidniejaus svetim- nudžiungi, jog džiunglėm: nes 
skraidžiojam nuo šakos ant šalių gelžkeliečių stovykloje vien?s. Bal ta j žmcg-is L čio-
šakos, iš gūžtos į gūžtą pc Chulloroje išsiliejo į tikrą mai n i i jau tvirtai atsisėdęs krik.V 
platųjį Dievo pasaulį. Vieni, štą. Pabėgėliai, gyvenę metus tasuolėje, ypač prisim'nus, kad 
jieškodami pelningesnio darbo, brezento sienose, o vėliau, pa- dar prieš pusantro šimto metų 

statytuose cemento plokšČ ų Mėlynieji Kalnai gresm ngai 
kubuose, ėmė kviestis savo šei- skyrė pirmąją Sidniejau- kob -
mas iš tolimųjų stovyklų (į j a i niją nuo derlingųjų N. P. Vali 
važiuojant vyrams reikėdavo jos ir Kvinslando ganyklų bz\ 
sugaišti apie parą l a k o ) . Pra- kviečių aruodų. č i o n r po bado 
džioje policija griežtai įsik šo, ir betikslės kovos su kalnų si u 
iškabino ant tvorų įspėjimus, būnais, baigdavo kelionę pabė-
nurodinėjo bausmes, bet po me gęs katorgininkas, palikdamas 
tų j tai ėmė žiūrėti nro p : rš tus ' lietaus išskalbtų kaulų krūvelę, 
kaip į neužtvenkiamą srovę. 
Viename cementinių plokščių 
kube skir ta gyventi dviems su
augusiems vyrams. Išsitenka 
dvi kareiviškos loveles. staTu-

Sunkesnėse, negu latviai a r ! k i t i _ g r a ž e 8 n i o o r o , t re t i 
estai sąlygose gavę taut iškai . b o t a g o 

atgimti, — viešojo dainos bran-! 
ginimo,'jos reikšmės tautos gy- Sausio pradžioje, veną karš-
venimui ir mokslinio jos tyrimo tą vakarą šs le idai iš Sidnie-
atžvilgiu lietuviai tebėra dar jaus į Adelaide į g y v e n ę s 33 

Sabaliausko surinktomis Lietu- | n y m ą ^ ^ š v i e t i m o Mintate j *» chorų su " " j * * * 1 " ! } miestelius, vienu a r kito žmo 
vos šiaurės rytų dainomis, ne r i j a ^ m a i a i | s į s ą m o n i n o sau I P a r o d y m a s — praazioje J A V _ ^ _ = 

tik pats j a s ėmė rinkti, bet ir S i o s u m a n y m o svarbumą ir, per ; lietuviškųjų tautiniuose vaka-
atkreipė lietuvių visuomenės dė d a u g "činauninkiškai" žiūrėda-; ™ose< paskiau Petrapilio lietu-
mesį į senesniųjų dainų rinkėjų m a l e i d o j a m u ž g e s t i i viškuose vakaruose, p a g a l a u 
dažniausiai niekinamas piemenį K i t a i s t a i g a k i t i žmonės ir (nuo 1904 - 1905 m.) pačioje 
nes, darbines, garsines ir kito- k i t a i p d a i n o l og in i darbą supra- Lietuvoje iškėlė kelis dainų har-
kias "negražias" daina? (Guag- t e § m ^ p r a k t i š k a i rūpintis dai- monizatorius J A V L. E r e n r -
ninis būtų pasakęs : "kaip ir n u r i n k i m u i r skelbimu. Pra- ™*. Petrapi lyie ir Lietuvoje C. 
dainas" Hr didesnį jų primity- d ž i o j e Lietuvos Universitetas Sasnauską, M. Petrauską, J. 
vumą ("senumą") už "seniau- K a u n e j r i o Humanitarinių M. Nauiali . paskiau St. Šimkų, J. 
šiomis" paprasta i laikomas Te- Fakulteto Tautosakos Komisija Tallat Kelnša. J. Gruodį ir ki-
tuviškojo dainyno "klasiška- \ m p r o f v Krėve - Miokevi- tus . Koncertinis dainų atl 'ki-
s ias" dainas. Dar devyniolikto- č i u m i r - M u s ų Tautosakos" to- m a » iškėlė ta ip pa t ne v^ena 
jo amžiaus pabaigoje latvis m a i ^ p r i e š a k y į e p a s k į a u (1935 Lietuvos Ooeroie pas ;re ;škusi 
Lautenbachas , Tar tu un-to lek- m } k a m i s į j o s ' vietoje Šv :et :mo dainininką ir daininmke kuriu 
torius, 1896 .m. sugretino lietu- Ministerijos įsteigtas Tautosa- kiti lisri šioliai su dideliu pasi-
viškąsias dainas su latviškomis, k o 3 ^ r chy \ ' a s su dr. J. Baliu sekimu viešai su iomis pasiro-
bet t am reikalui naudoiosi tik- • priekyje ir "Tautosakos Darbų" do (V. Jonuškaitė, J. Augaity-
tai klasiškomis, tad toli gražu i e į d į m u k u r i e d v i (viena po ki- te, A. Dambrauskai tė ir k t . ) . 
ne primitvviomis .o Niemi per- t o s ) m [ g [ ltr&ukla d a r b a n v i . D a i n ų d i e n o s ^ d a ? n ų § v e n . 

gaus užsakytas turgavietėse m 
tik dainuoja prašomąsias dai
nas, bet ir j a s Užsakomomis te 
momis čia pat kuria. Cia turi
me reikalo kaift ir su vokiečii 
špilmonėiiu (miAmu ir lietuvis 
koše dainose), rusiškuoju bylin-
sakiu arba keliaujančiu "kolie-
k a " (kaliką perechožij), ukrai-
nietišku didu-lirniku, pagaliau 
kaip ir su senovės lietuvių kan^ 
lininkų prisiminimu. Lietuviška 
sis kaimas dar nėra savo da ;-
nos išsižadėjęs, kad ir šioji gau
na vis daugiau lenktis raštui , li
tera tūra i ir naujybinio kultūros 
gyvenimo miestiškiems reikala
vimams. (Čia nei nekalbu apie 
mūsų dainą tarybinėje Lietuvo
je ,kur daina, kaip ir visa kita 

mėnesius b : pas to j i : 
ra? Dievo paukšteli
mas gaivą po pparn 
Jant arb". m e ^ a t, t 

k2ip tik 
pakišda-

1 etui ly-
yra, pat 

'.a; ammdydam?s ;i k.imbarė-
lius Sidniejavs lCsny u^se, o 
žmona su vi ikai i ki 'odimiesi 
iš stovykloj \ stovyk'a, pirma 
Bonegiloje, paskui Cmvroje ir 
dar paskui Pcbeyrflė^o per 4? 
Tiylias nuo Sidn ;ejaun. autrah-
Vrai šnekant "č i o o ) 1 pašonė-
feM. Dėl lietaus, gal. k ek per
sūdyta, bet atvežt ' ir>49 metais 
i Sidnieiaus gelžkelieč'i stovyk 
lą, patekę į b~e^entn pplapines, 
gavome tiek vandeni^ ;š dan
gaus, jog sienese sukabinti žiu 
pon|!iai niekuomet ne ;šdžiu-

Daug k3it«4 teko persiristi 
pro šiuos \-Aįynus, lankant š e 
rną Cowro3 stovykloje. Dienos 
kelionė čia sunkiai prikrauta 
įspūdž'ų. Mačiiu Alpes, švarc-

kas ir kampuose pabėgėliški y ^ A p e n i n i £ | S ierą Neva-
griozdai. Dabar tokiame narve ^ A t l a s ą E g p t o K h a l a l a s i . 
gyvena visa šeima, su vaikais, n a j a U g | i | f f c ą M č ia visai 
su visais priklausiniais. TaT vi- k a s k i t a M § l y n i e j i K a l n a i u , p 

sa pavirto tau tu knmždelvnu. p a v a d i n t i n e poetiniais, bet g ry 
nusikaltimu šiltnamiu, kuri a u | n a i t e c h n i n i a i s s u m e t i m a i s : jie" 
stralai pavadino f^^ -woodu . l f r g i e d r i ą i r a p n i u k u s i ą &eną 

Dėl ko būtinai nusipirkau yra lygiai mėlyni. I r ne tik per 
bilietą Adelaidon. o ne kur ki- tam tikrą nuotolį, bet čia pat 
tur , pakeles sparnus, iieškoti panosėj, ranka pasiekiamai pro 

davo, ^ ' s apsi traukdami pe - .bu to . paaiškės daran t palvgini- traukinio langą. Mėlyna — ne-
lynomis bei grybeliu I m U 9 t a r p dvielų valstvbiu so-1 apibrėžtos prigimties, maždaug 

stiniu. O dabar važiuokime, ! denatūruotas spiritas. Vidur-
nes Sidnieiaus centrinės stoties dinio saulėje čia ir baisu ,ir g ra 
valdininkas iau tvliai, lv*r i žu. Nuo pat slėnių iki stalo pa-

Vyras^ paga l " seną l i e t uv i šką ausi riktelėio "visi t rankinm" vidalo viršūnių aptmepta miškų 
paprotį, niekuomet neviręs, tu- kuriam paiudėius, lydėtoiai ve- masyvu. Visur esąs, visur lipąs 
ri gaminti sau tokius vi r tuvės , iasi ner platforma «avo M**m | eukaliptas, didelis individu a r 
mėno kūrinius, jog dar jų ne- išvaž'uoiančius. Tr stotie* kie- , t as . Tarpuose nėra pažemių 
palietus, j am pačiam praeina»mas. ku r per 33 mėnesius d :rb- į krūmijos, kaip kad mūsų mia-
ipet i tas . 2mona pagal tokį damas buvau palietes koiom kuose. 
pat liatuviską paprotį visuo- beveik kiekviena bėonu centi-l Klaidūs karnai. Va, žiūrėk, 
n e t SeimininkauvtuH virtuvėje, metrą, dabar spfndėlo etektro? po savaitgalio ir rašo Ski^ie-
jeimų stovyklos valgykloje tu- šviesuose, turbūt , ta i buvo at- .l'aus laikrašč 'ai : du keleiviai is-
ri sėsti prie tokio gatavo vai- sisveikinimo ženklas man, nuo-1 eio i i Katoombos palaipioti ir 
^io, kurio tik užuodus garus, latiniam benamiui keleiviui. 'diufiro. Po keliu dienu sukelta 
a»« »^*^I^«Q o^^fifoo n voiirni . policiia rado iuos leisgyvius, ap 
jau praeina apetitas. O vaikai , Vasarvidžio vakaras » v ' , . * . 
Teriau jau savo tėvo gamin tus ; jdraskvtom koiom ir rankom, 
neno kūrinius valgytų, negu Karš t a s vasarvidžio vakaras | mintančius d i le lėmis , evvatė-
-.ris ka r tu s perdien baronieną Kaip prakai tas , kaip duona, tik ' mis ir driežais. Policija net iš-
arba pupeles, ir dar i šber tas . ką iš t raukta iš peč-aus. Tirps- : le'do įsnėiimą vasarotoiams. 

Mano sunkius sparnus vėl 
parišo pažasčiuosna įgrisęs at
skir tas nuo šeimos gyvenimas. 

Neleiski, kad tavo liežuvis 

Chilone 

kele t v rmeumo s v o , n , pnm. ty - „ t a l k i n i n k ų ( m o k y t o j ų , m o k . ^ g u d a i n u c h o r a i s k w i u o s e . į pr ievartaujama ir ei 

vus . t » o ^ * « w į * T \ " J slavių ir k i tu , tinklą kuriu pa- d a l y v a u j a Šimtai ir tūkstančiai n i s k a i f ab r ikuo jama bolševiki-

* * J £ ? . ; U
a v o l i a T s N R a l b a , S U r i n k t a ^ m m d a i ' d a i n i n i n k , , i r d a i n i n i n k i l * - • » niams t ikslams) suomiškomis Savo darbais N.e n ų ( d r a u g e s u a t m a i n o m i s ) b e u&uso&. m ( n i o g - m o m ų d a r ] a . 

• '"i*-*' !^ * ^̂* kitokios t&uto^3kos. *J3.u 
biau jas išpopuliarina. Antra 

ninkus kiek gahma ais_k.au n a s J u r g i g D o v y d a i t l s v ienas, v e r t u s , m u z i k i „ e dainų a t ranka, 
smu l t aen i sk i au rodvti u rasų ^ . ^ w m ^ t u o ! ypat inga visuome V™1™^ tev«' P r o t ™ . ; 
m e t r a s , ft taip pat e a l u t m a ( n e p a - j u d a r b o f m k m ) ^ P ^ ^ ^ ^ , -CM 
.ša.škino būtinumą žymėtis da l ę g d i d ž i a u s i u o j u L i e t u v o j e d a i . r i o g (varconinin- ' 
nos a tmainas ir kuo p l a e , a u s , a i l n ų r i n k - i u p a s i ž y m § i u s i u ta m o k y k l i n i o dainavimo IDO- • 
) « i . M t a * M M U . « A H | to> ^ ^ j t a t a r f , ^ ^ ^ f a , , ^ L ^ . r k . t m u z . k u ) a r b a 

mams. P a n l . a u JM nusta tė g o m i s d a i n ų mMkmH_ ; h a r m o n i Z a t o r i U pripažistamos 
dainolosmai visu pirma folklons . ' w. . . . ^ , . . . 
tiniiK uždavinius ki tus d i n - Tautosakos A - h y v a s ypatin- gražiausiomis ir vertingiausio-
vistinius, filologinius etnoloei- CT dėmesį kreipė į Vilniau, kr. mis .nustumia į antrąją vietą 
nius istorinius ir dar kitokius) ***** kuris prieš tai mažai te- kitas damas, nekartą ir visai 
t u o pačiu nuleisdama* antr i - bl*vo renkamos ir kurių tyri- j as išstumdamos iš žmonių at-
niais Ne visa io ta ip iFakmiai m a s ske l ia jų senoviškumą, pri minties. Čia nemažai re 'škia ir 
y ra išreikšta, kaio čia nusako- mityvumą ir kitas savybes, tei- dainos įraštinimas — išspaus-
ma bet iš teoriniu io darbu ir k a n č i a s dainologijai naujų per- , dinimas, praleidimas per mo-
drau?e su Sabaliausku paskelb- spektyvų. Lietuvos Universite- kyklą. kariuomenę ir, kaip ma
t o dainu rinkinio dar ir iš vii- te dainologija dėstoma nuo pat teme per chorus, kas nusta to 
niečiu su iuorni Dasik«lbeiimu Jo įsikūrimo 1922 m. (prof. My-j ^aip ir galutinį jos tekstą, ku-
šie dėsniai aiškiai sut inka su k o l a s Biržiška, vėliau dr. J. Ba- , ris sunkiau negu gyvosios, žmo 
io teorine noziciia ir praktiniais lys) . n i u lūpose tebežinomos dainos 
- . „ . - j , — -:,, _ . ._ _ i leidžias' būt ' a tmainomas t ad 
nurodvmais. Dainu gaidos ir chorai ! - A. , - , . 

Mpžoioie L i e t u v o s dainos a t ^ s «b savaime susivaržo pati kurvbi-
laikvma labai at^aimVina fDro- J a u R e z a b u v o paskelbęs ke- | ne dainuotojų laisvė, kurios 
t e s tan tu ) surinkimininkai. ku-1 l i v* d a i n i i gaidas, paskiau dar S, | daina pasidaro nebegyva, mirš-
rie t>erdaue žodiškai laikomi šv. Stanevičia, Neseselmanas, K o l - ( t a kaip laisvasis kaimo kūrinys, 
Raš to ir ?toia prieš svietiškas Bergas ir kiti, bet daugiausia jų , virst? rašvtiniu veikalėliu — li-
pammdas . iv t a m e ir nrieš dai- s u r a š ė kun. Antanas Juška , ku- teratūrimu dalvkėl'u. Pakilęs 
nas . Juk net pa t s didvsis Duo- . r i l * U k d a l J tepaskelbė Kroku- tautinis ssuiprat imas ir paery-
nelaifis piktinosi f*al ne be DS- V O S M o k s h 4 Akademija, deja, iš- j vėjęs taut ins reiškimasis vis 
?rindo) nešvankiais ves tuvi - | l v g i n t ą lenkų muzikų, kur .ems daupriau išpopuliarini patr :ot i -
niais dainavimais neiiž<*iminda-',lietuviškos dainos gaida buvo; nes Maironio ir kitu poetu dai-
mas ? e m žodžiu net anie to- svetima, kaip ji svetima PUVO n a g k u r i a g c h o r a . d a i n u o j a l y . 

gai taip, kaip ir kaimo dainas, 
dažna) net karšč 'au už anas 

ne iš rėčio, bet iš konservų skar 
i inės dėžutės. 

Gyventi k a r t u ! 

Šisai šūkis, rodos, į t rauktas 

t a šokoladas kišenėje. Lietpal- kad jie nesileistu i tokias k*»lio-
čius keleiviai meta kuo giliau ne<* mažais būreliais. Policinin

kai nelabai mėgsta dirbti antva 
landžių šiuose kalnuose. 

Savaitgalines pirkeles 

Visos tos marios švieselių yra 
vasarnamiai arba savaitgalinės 
pirkeles fcmonių iš Sidn :ejaus 

kiaq dainas Vokia* naskeih* io » tiems kitataučiams, kurie 
ka imynas Vai te rk .pm^ kleho- 16 - 18 amž., kaip žinome, ne-
na^ P M ava: Aš at*isaHau s a « o . galėjo jos pakęsti. Dar V. Ku-
močiutei. Anksti r v t a rvfnži dirka buvo priverstas, beleisda- t a s » a t s ^ k s t a ir pačioje visuo 
saulutė tekėjo, Aš turėjau žir- '• mas du sąsiuvinius lietuviškųjų menėje, kas taip pat pažeidžia 
gužeij. j dainų, naudotis Varšuvos muzi-! kaimo dainos savaimingumą. 

t a rp bagažo, kad jų nė akys ne
matytu , kuomet vienmarški
niam dar norisi labiau nusinuo-

į Jungtinių Tautų Žmogaus! ginti, — kur t a u ! — ir nuodas 
Teisių komisijos leistrus, sun- , norėtum dar daugiau nusinuo-
kiausiai įgyvendinamas mūsų ginti, jei t a be chirurgo būtu 
pasirinktajame krašte . Šisai įmanoma, 
šūkis skamba po visus gyvač-l Elektroje tematai Sidnieiaus a r b a W >Uongongo plieno pra 
krūmius, kur išmėtytos Eu ro - ' priemiesčiu pieno barus, smuk- m o n e s ^ i r darbininkų. Gra 
pos pabėgėlių šeimų stovyklos, l e s , kinu fasadus, apatinių mo- į į P r a l e i s t i laisvalaikius, at-
kur gyvena atskir tos žmonos, terišku baltinių vitr inas su da- s l v e z U 8 s u s a v i m i s u m e t i m ų , 

mų manekenais. O už šių vieno veršienos kepsnių ir alaus, bet 
du prekvbos centreliu dvri pri- f1 0J e apylinkėje nėra žmonių, 
plotų žemėn, saulės bijančių, £ * • ? i

r a n k o m i s - ^ J į 
vienaaukščiu pirkelių vandenv- P l e s t l l S k a l n i i ^ P 1 0 8 kasdienes 
nas, bekraštis , žiovulingas, vem duonos kąsnį. Toliau privažiuo

sim angliakasių miestelį Lith-
dinantis. , , . . . . ,_, 

. , . . . „ , i • „ jus gow, kur darbininką; del men-I r tai baipriasi. Traukinvs ibe- f. ' . . , , i t . 
ga į piktybinius miškus, kur be £ a u s ' ° * * • Paakeltaa streiką, 
patekančio menulio nebėra iau «* . ^ a l m e i , ų e u r 0 p m e P™3" 
nieko iki sekančios stotelės. Ky- Į . 

. w-i v^ i»„« Mūsų vagono skyriuje nuo 
lame į Melvnuosiu? Kalnus. . . 7 "^ J 

. . . * ' . .X1 . . _ - i Sidniejaus įsimetusi jaunų zmo-Abieiose pusėse nea iskoje me-1 J ,- . • - ^ v -. . . .. . v, . mų porele visai nesidomi be-nesienoje numirę eukaliptų slai- x 5 
J . L , . . . . gancios aplinkos va izdas prislo 

tai sapnuoja geologines belaikes b . * T. , . . 
T> J • 1 1 • *„ pintoj mėnesienoj. Jiedu labai sapnus. Rodos, ir telaukia t y - Į * X . J _ . . , , . . . . . . , , ,. _ j . nuoširdžiai r tudiiuoia vienas ki-kodami ,kad nors kelioms die- ' . . . J . 

to anatomiją. Tai neatimamas 

Vitražas. Dail. Z. Kolba 

noms žmogus mestų važinėjęs 
traukiniais, o tie m škai jau 
tuojau sutvarkytu tuos visus 
geležinius kelius, asfaltus, tele-
fonųų vielas, ir tai dar maža 
būtų vienam kąsniui. 

Su vėju pro langą krenta ru
pios mineralinė? dulkes, apklo
damos odos sėdynes, plakdamos 
veidus, gurgžda žvirgždas už 
apykaklės ,ausvse. plaukuose. 
Uždarom langus, nors r^eKvie-
na vėjo uncija y r i v~ v ogesnė 
už tėvą ir motiną. 

Marios švieseliu 

Naktyje staiga sutvaska ma
rios švieselių. Riedam į kalnų 1 
vasarviečių virt inę: VVollogong, 1 

kiekvienos australinės kel'onės 
vaizdelis. Ir elektros šviesoje, 
ją užgesinus, rvtą, dieną ir po
pietę, kiek bebūtų bendrakelei
vių ,ar tai kam patiktų, ar ne
patiktų. Senesnio amž aus ben
drakeleiviai niekuomet nuduos 
pastabos, o t iktai melancholiš
kai apgailestus, kad jų pačių 
jaunystė jau prabėgusi. 

Kur auga mandarinai 

Visą naktį lėkus vak^ruosna, 
praaušo ties Orange, vaisių ap
skrities miesteliu. Lyg ir niau-
kelėjasi, bet ka iš t i s neatleidžia 
Rikiuojami pakelėm^ apelsnų, 

.Nukelta į 3 psl.) 
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Apie galą XIX, arba, tiks- darbus čia pat gamtoje. Me 
liau pasakius, paskutiniajame tais, kitais vėliau prie šių pri-
to šimtmečio ketvirtyje, Pran
cūzijoje prasidėjo naujas judė
jimas tapybos mene. kuris su
kūrė ne tik naują srovę, bet ir 
naują mokyklą, visai skirtin
gą nuo senosios. Pseudo kla
sikinis akademizmas, ir tai vi
same vakarų ir rytų pasauly
je buvo priverstas užleisti vie
tą impresionizmui. kuris ir" 
padėjo pagrindus dabartinei 
mokyklai. 

Kada pseudo klasinis akade
mizmas su savo negailestinga 
monotonija nebegalėjo nei ma
tyti, nei surasti nieko naujo 
nei gyvenime, nei gamtoje, o 
tik bejėgiai sekti ir kopijuoti 
graikų antiką, tuo metu maža 
saujele Paryžiaus dailininkų j 
nutarė eiti tiesiai i gamtą, o 
ne antiką pasirinkti savo tik
ruoju mokytoju. 

Pirmieji pranašai 

sideda Paul Cezanne ir beveik, 
tuo pat laiku Vincent van 
Gogh, George Seurat Ir Euge-
ne-Henri-Pail Gauguin, kuris 
kad galėtų "dirbti kas J ieną" 
ir būti "toliau nuo civilizaci
jos" išsikėlė iš Paryžiaus net 
i Thaitj salą, ir ten mirė (ras
tas negyvas viename salos 
slėnyje, kur buvo nuėjęs ta
pyti). Kiek vėliau prisideda 
Piene Bonnard (miręs tuojau 
po II karo, 1943 m.), sukurda
mas naująjį impresionizmą. 

Paul Ozanne impresionistų 
mokykloje 

Paul Cezanne gimė 1839 m 
Aix - En - Provence, Prancūzi-
joje. Pasipažino ir draugavr 
su Emil Zola, kuris jį prikal
bėjo persikelti į Paryžių. T 

Paryžiaus "Beaux - Arts" eg 
zaminų neišlaiko, — įstoja į 
"Ecole Suise". Cia jis gauna pa p a u i Cezanne 
mokų iš Camille Pissarro, ku- • 

K u l t ū r i n e 
K r o n i k a 

Literatūros saulėleidis 
Anglų katalikų rašytojas 

Evelyn Wa*ugh Newman Society 
susirinkime Derby'je pasakė: 
"Mūsų visas literatūrinis pa
saulis •tenka j juodą katas
trofą. Esu tikras, k;td . ie iš mū-
zų, Kurie idtvera, po 30 metų 
bus liteiaiinof; i i r t ;e: liudinin-

ai". ViJių ; r . in t'ja: yra kal
si', ra y.o'o m-omone, visiškas 

jaunų ta&n'ų rtyjj!a. Apklausi
nėj-r dangėj eidėju, gavo at-
a' a, jrr n •:•' D. Britanijoje 
jauno ra.'ytojo. kuro i rištus bū
tų verta spausdinti. Antra prie-
r.autls - trūksta įdomių temų, 
nes jas užmušą s gyvenimas. Se
niau apysakos, pavyzdžiui, kon
centravosi apie šeimos gyveni
mą. Kokios reikšme':.1; šiandien 
turi šeima, jei ji kiekvieną aki
ni! rl.s.i j ffa'i būti 'šardyta? 
"Šiandien literatūros įkvėpėju 
Uko tiktai katolicizmas", — pa-
Aarf- išvadą rašytojas. 

Lietuvis sudomina vokiečius 
G. J. JAKONIS, Vokietija 

Visą vasario mėnesi iki kovo 
1 dienos Stuttgarte, "Amerika-
Haus'e", vyko lietuvio grafiko 
Alffonso Krivicko darbų paroda. 
Krivickas, po studijų Kaune ir 
Vienoje, 1049-1950 mt. buvo 
grafikos skyriaus vedėjas Frei-
burgo "Ecole des Arts et Me-
tiers". Vokietijoje jo parodų bū
ta Freiburgę, Konstanzoje, Hei
delberge, Mannheime, o dabar 
Stuttgarte. 

Išstatyta čia apie 20 darbų. 
Žmonės lanko tą parodą ir ste
bisi: Juk tai modernistas, o ta
čiau, kaip santūrus, kuklus, 
kaip švelniai nuteikia žiūrovus! 

Patsai dailininkas parodos 
kataloge patiekia savo "credo", 
kuris kai ką paaiškina. Dailinin
kas sako: 

"Juoda ir balta — tai lyg 
pradminiai buities priešingumai 
— grafikoje sudaro tobuliau
sius, kartu ir abstraktingiausius 
kontrastus. Jei jie pajėgia pa
gal turinį ir formą pasiekti 

vidinę harmoniją, tai pasidaro 
ir patys gyvybingi. Dėlto sten
giuosi kuo taupiausiomis prie
monėmis pasiekti kuo didesnį 

• pilnutinį efektą ir iį dvasiniai 
' pagilinti. Mano darbai yra su
kurti stengiantis pasiekti for
mos sudvasinimo ir nekaltumo. 

i Mėgstu, kas horizontalu ir ver
tikalu, nes tame slypė gyvybė, 
judėjimas ir ramybė. Būtis savo 
misteriją atidengia labiau me
ne, negu gamtoje, tačiau tik ta-

i da, kada meno kūrinys yra iš
raiškus ir ramus, pirmiausia, kai 
yra paprastas. Užu to, kas kom
plikuota, tykoja banalumas ir 
nepriebranda. Meno kūrinys ne
gali egzistuoti be lygsvaros ir 
dėsingumo. Mano kelias veda 

• mane nuo vizijos j formavimą". 
Lietuvis įžengęs į tą parodą. 

; jaučiasi atsidūręs kaip tarp sa-
; viskių, nes čia dvelkia ta pati 
sava dvasia, kaip Viktoro Pet
ravičiaus ir kitų mūsų įžymių 
grafikos kūrinių. 

Geriausia akis pasaulyje 
ROM. ZALUBAS 

Prieš juos jau, kaip prana-
šai, keletą metų už juos anks-,* * » • * • • Gusta

A
ve c ° u r ^ J. flugustaitytė - Vaičiūnienė 

tesni darbavosi Millet, Courbet' C , a U t ! e M o n e t , r A u g u s t e «* 
noir kompaniją. ir Gorrot. sukurdami prancū

zų realizmą: šie tik stebėjo i Cezanne visa siela paseka 
gamtą, bet dar neišdrįso eiti į ] impersionistų mokyklą ir 1874 
ją. Edoard Manėt, Claude Mo« j ir 1877 dalyvauja su jais pa-
net, Edgar Gegas, Auguste rodose. Abiejose parodose kri-
Renoir. Alfred Sisley ir Camil-; tikos žiauriai išjuoktas, palieka 
le Pissarco pradėjo važiuoti iš Paryžių ir draugus impresionis-
Paryžiaus \ kaimus. į pajūrius tus ir net nutraukia santykius 
ir priemiesčius tiesiog su da- su Emil Zola; grįžta \ savo 
žais ir drobėmis ir atlikdavo (Nukelta \ 2 psl.) 

S u f e m u s 

Geležine UŽ 'anga Ant Mountain Palomar Cali- sai neberandama. Bet ar šiuo 

Neperseniai britu radijas da- ' **** } f n £ a " 2 2 * * ! £ S ? T r ZSUOZŽUZ. 
„A bbZL., ~tM*im!L ~^JHLJ± Observatorija. Ji yra 5600 pėdų siekti dar nežinome, nors juo ti-
$ £ £ S f i P " V S S S viiš j ū r o 7 p a v h * i a u , kimasi pasiekti objektus esan-

Autoportretas . y G i e u L u d a s Veiks- C i a Jungtas didžiausias pašau- čius vieno bihono šviesmečių a t 
Imas vyksta Austrijoje," sovietų W ? teleskopas, taigi geriausia 
britų pasienyje. Veikėjai yra ' r tohausia matanti akis. šis te-
D P k u r i e oerevvena ivairius I lesk<>pas yra reflektorius, nes 
^JMZ m * 2 £ T v rVrt™ J^ sukoncentruoja šviesa ne le- gu ar jis duos atsakymą, ar to-

• dvasinius sukrė imus. V. Gelgu- | J v e i d r o d ž i o p a g a l b a . Te_ liau dar egzistuoja kas nors pa
do vaidinimas turėjo didelj fra-, 2 ^ T T 2 S L 5 r 2 S ~ u J m . f a m « i 5in« *rtimn* erdvė* na 

stume. (gi šviesa per metus nu
eina šešis trilionus mylių). Bet 
jo galia irgi yra ribota ir var-

Lietuviškos statybos konkursas Kanadoje 
Naujoji lietuviška parapija menei, konkursuose ir apsito-

Toronte, vadovaujama lietuvio zulinti savoj profesijoj. Yra 
klebono kun. P. Ažubalio, pa- visa eile labai gabių jaunų ar-
skelbė naujos bažnyčios staty- chitektų, kurie savo studijas 
TJOS konkursą tarpe lietuvių in- j užbaigė tremtyje ar Amerikos 
žinierių ir architektų. Tai jau universitetuose. Toks viešas 
antras pavyzdys bėgyje viene- konkursų paskelbimas galėtų 
rių metų, kad lietuviškos staty- sudominti ir tuos Amerikos jau 
bos reikalai Amerikoje gali nuosius architektus, kurie dėl 
būti išspręsti ne kitų, bet pačių tam tikrų priežasčių mažai do-
lietuvių rankomis ir darbu, misi lietuviškomis problemomis. 
Pernai metais šią spragą dali
nai užpilde amerikiečio lietu-i Toronto bažnyčios konkurso 
vio klebono kun. S. Angelaičio sprendimas paskelbtas š. m. va 
iniciatyva, pavedant dr. S. Ku- sario 15 d., tačiau redakcija 

Mums uždengė akis nuo saulės 
Sutemus vėliava plati. . . 
Ir rankos barškančios prakaulės 
Ir sodų kauburiai sarti. 

sisekimą. 

• . 

dokui Clevelando bažnyčios pro 
jektą ir statybą. 

Toronto bažnyčios statybos 

dar negavo autentiškų žinių, 
todėl ir sprendimo rezultatų 
negalėjo paskelbti. Šalia k!e-

konkursas buvo neviešas, o iš-ibono kun P. Ažubalio, konkur-
siuntinėjant pakvietimus atski- |so komisiją sudarė šie asme-
riems inžinieriams ir architek- nys: V. Matulaitis — Bažny-
tams, tačiau būtų labai pagei- j čios Statybos Fondo pirminin-
dautina, kad ateityje toki kon- į kas, S. Pusvaškis — Parapijos 
kursai būtų skelbiami viešai Komiteto atstovas, dail. Teles-
per lietuvišką spaudą, kad tuo ' foras Valius ir inž. J. Draga-
būdu būtų sudarytos sąlygos sius. Prisiųsti darbai iki va-
dalyvauti mūsų jauniesiems ar- sario 15 dienos buvo išstatyti 
chitektams, kurių vardas ma- parodoje Toronto lietuvių vi
zai yra žinomas lietuvių visuo- suomenei. 

Po šakomis ant puotos stalo 
Prikritę lapų į lėkštes. . . 
O vėjai debesis atvaro 
Per kalnus ir aikštes. 

Ir visas horizontas žemas — 
Kaip varnų krankiančių būrys. . . 
Sugriuvo paskutinis namas, 
Užgeso švyturys. . . 

Ir tos prakaulės rankos veda 
Nevaikščiotu keliu... 
Per gruodą ir gruoblėtą ledą 
Vos bepaeit galiu. 

m 

Sugrįžk ir vėlei būki geras, 
Kaip anuomet buvot/ 
Kada liepsnojo rožių keras 
Ir plaukiojo laisvi laivai. 

II 
Kai žiedas ritosi auksinis 
Takais ir vieškeliais plačiais, 
O horizontas aksominis 
Bangavo rūtoms ir kviečiais. 

Kada už savo tėvo stalo 
Mes buvome pirmi 
Ir protėvių girkšnojom alų 
Bekylantį želmenimi. 

Sugrįžk, žvangėdamas pavadžiais. 
Mums nebe svietiškai ilgu. .. 
Tegu išauga rojaus medžiais 
Tos samanos ant mūs stogų. . . 

Struggle for Europe" 
Australų publicistas ir kari-

! nis korespondentas Chester 
i Wilmont paskelbė šios antraštės 
! knygą, kuri sulaukė didžiausio 
pasisekimo. "Catholic Herald" 
paskelbė ją "mėnesio knyga". 
Autorius drąsiais sakiniais vaiz-

leskopas turi veidrodį 200 colių našaus į šios artimos erdvės pa-
skersmeniu. Jis sukoncentruoja darus, ar ne. 
šviesą apie vieną milioną kartų j Netenka abejoti, kad nauja-
stipriau negu žmogaus akis. Šio, sis teleskopas įneš daug šviesos 
teleskopo gamyba truko apie 20! į žvaigždžių struktūros klausi 
metų. Tuos darbus pradėjo or 
ganizuoti ir iki mirties tęsė G. 
E. Hale. Dabar ši observatori
ja ir yra paskirta jo garbei. 

Iki šiol didžiausias pasaulyje 
reflektorius buvo Mount Wilson 

mus kaip: jų gimimo, amžiaus, 
išnykimo, vystymosi laipsnius I r 
iš kokiu elementų sudėtos 
žvaigždės. Suteiks gausybę nau
jų informacijų ir apie mūsų kai
mynus: mėnulį, planetas ir sau
lę. 

Dėl tolimųjų objektų nagrinė-
observatorijoje su 100 colių 

duoja skriaudą, kurią sąjungi-1 a k e r g m e n s v e i d r o d ž į u 

ninkai padarė Rytų ir Vidurio g u M o u n t W U s o n t e l e s k o p u , j i m o D ~ E 7 H . Kreiken prieina 
Europai, * * » * • • * ***** arba apskritai jo viešpatavimo> Jabai į d o m i ų i š v a d u . Y r a paste-
yahai. Toliau jis pabrėžia_ kata- b u y o ^ d i d e l i ų * ^ ^ . ^ ^ m ū -

likų vaidmenų sovietų okupuo- l a i m ė j i m ų > i š a i š k i n t a d a u g s ų J^J t u o d i d e g n i u p - f c 

žvaigždžių fizinės struktūros bei iekia nuo mūsų tolyn. Todėl ir tuose kraštuose. Jo nuomone, 
prez. Rooseveltas labiau pasiti-prez. Kooseveitas l a m a u j w c h e m i n ė s ^ . ^ p a s l a p č i u . I š . s a k o m k a d v į ^ č i a s i ^ 
ke3o sovietais, negu anglais «.i f tktikr« cisternos K , - ^ w - i o w , ; f . J « „ n .oioi,. Jis nenorėjo tart is atskirai su 
anglais, kad išlaikytų savo "neu 
tralumą". Stalinas didžiojo tre 

aiškinta galaktikos sistemos būdu beeidami tolyn nuo galak-
struktūra ir netgi jos rotacija, tikos sistemos surastume ūkus, 
Labai didelių laimėjimų pasiek- lekiančius tolyn nuo mūsų dides-

traiumą . btaiinas a ič io jo tre- e x t l a b t i n i u s ū k u s n a g r i . i u ^ „ 1 8 6 0 0 0 H 

3etuko pasitarimuose gavo dau- tvrinėiimas ma- ' ; .JZZZ •-; ™ Z L i a i . . ^ 
giau, negu iš Hitlerio tikėjosi-

• "TaMet" apie ftd. 
Mickevičių 

Anglų katalikų laikraštis 
"The Tablet" vasario 9 d. nr. iš
spausdino recenziją kolektyvi
nės knygos apie Ad. Mickevičių; 
šią knygą suredagavo Manfred 

nėjant, kurių tyrinėjimas ma- ' į sekundą, tai yra greičiau ne
žais teleskopais buvo visai neį- j gu šviesa. Tuo būdu jų šviesa 
manomas. mus niekuomet nebepasiektų, 

Naujajam teleskopui didžiau- j nes šviesos pradinis greitis prie-
sias ir pirmiausias uždavinys . šinga linkme būtų didesnis u i 
bus išaiškinti ar ekstra galakti-1 spinduliuojamąjį greitį į mus. 
niai ūkiai sudaro uždarą siste-, Tada tolimesniųjų obiektų mes 
mą. Jau 100 colių teleskopu pa-1 nebematytume ir todėl patyri-
vyko suskaičiuoti apie du šimtu I mas, apie jų egzistavimą ar ne. 
milionų tokių ūkių. Jei tolimes- j pasidaro nebeįmanomas. Jeigu 
nėj erdvėj jų tankumas būtų tas šitas plėtimosi greitis nebus 
pats tai naujuoju teleskopu ga- kaip nors kitaip išaiškintas, o 

Tuo būdui mokslinį Lituanisti-
kos Instituto narių branduolį y-

Moksliniai lituanistikos instituto nariai * *?*£ šie asmenys M 
Brazdžionio eilėraštis 

čekiškai 
Stasys Yla savo knygoje 

"Žmonės ir žvėrys dievų miške" 
rašo apie čekų poetą Jan Tymlį, 
kurs, nacių kalinamas Stutthofo 
koncentracijos stovykloje, susi
draugavo su lietuviais. Ypač jis 
buvo artimas su K. Baubą ir 
šiam žuvus parašė čekiškai eilė
raštį jo garbei, pavadintą "Za 
volnost, za navrat". 

Alseikaitė-Gimbutienė, K. Avi-
rr . .v i . . . . v ... . . T . . „ , , A1 , žonis, J. Balvs. A. Bendorius. M. Kaip iš atitinkamų šaltinių stovai Lietuvos Mokslų Akade- n l l l n . . ' . v... T „ . . . _ . . _ m . .. i i •» • t • «. hJirzisRa, ve. rsirzisKa, J. ura-

patiname. Lietuv.ų Profeaonų m.jos akadem.ka,, nartą, ben- Dambriūnas, Z. Ivins-
Draugijos Amerikoje Valdybai dradarbiai bei korespondentai ir T T kvt V K ' * A 
priėmus Lituanistikos Instituto sekcijų vedėjai esą^ Vakarų pa- ^ v

& Maciūnas', J.Matusas", 
statutą ir jo pirmiesiems zings- šaulyje. Pačios LPDA Valdybos p a k § t a • p l p u z i _ 
mams organizuoti Laikinuoju nutarimu, atitinkamu statuto c g . . Sennas Pr 
Prezidentu pakvietus Dr. P. Jo- straipsniu pasirėmus, į tuos pir- e i ' ,x.* J j , ; ?!?? A' mJ , . r , . . ... . . ... i i- • Skardžius, a. Sužiedėlis, A. Sa-niką, dabar sudaromi instituto muosms instituto mokslinius na- T A V a s U i a u s . 
organai. nus pakviesti (per Laikinąjį £ y v n i a m a s 

Šiuo metu jau yra pakviesti Prezidentą) visi lituanistinių 
statuto numatytieji tikrieji na- specialybių (kalbos literatūros Tolimesnė mokslinių narių eįjį r a§H "Svečiam pasauly". Tą 
riai į mokslinį instituto bran- istorijos, tautotyros, Lietuvos kvietimo iniciatyva priklauso v e r t i m o pasiuntė į Prahą savo 
duolį. proistorės, istorijos ir geografi- iš minėtųjų pakviestųjų susida- g e r a m draugui kompozitoriui 

Kadangi Lituanistikos Insti- J o s ) > asmenys, kuriuo nors titu- riusiai instituto tarybai. Miroslavu! Krejči. Po keleto mė-
tutas yra mokslo įstaiga, tai pa- l u d e s t ^ Lietuvos aukštosiose Lituanistikos Instituto adre- iteeių gavo iš jo žinią, kad tas 
gal statutą į jį automatiškai įei- mokyklose arba dabar dėstą to- s a s yra: 281 Olmstead Rd., sukomponavęs gaidas ir perda-
na lituanistinių specialybių at- kiose mokyklose JA Valstybėse. Riverside, IU. vęs vienam geriausių chorų, ku-

/ 

Kridl, o išleido Columbia Uni 
versity Press. Knygos recenzen- lėtų priskaityti iki 1,600,000,000 ištikrųjų visata plečiasi, juc to
tas Frank Savery pavadino A. tokių objektų. Juo tikimasi pa- į lyn nuo galaktikos, tuo dides-
Mickevičiaus "Poną Tudą" poe-' siekti vieno biliono šviesmečių , niu greičiu, tai vieną dieną iš-

I ma, kuri ligi šiol turi savo ver- atstumą. Jei šie ūkui sudaro vie- į tikrųjų bus pastatytas toks tė
tę. Norint, kad angliškai kai- ną sistemą, tai turi būti riba, ka leskopas, kuris leis pasiekti tą 
bantieji suprastų visą poemos da jų tankumas mažėja ir jų vi- 'Nukelta i 3 osl.) 
grožį, reiktų nepaprastai tobulo • •—— 
ir kruopštaus jos vertimo. Ne- Gražina Tulanskftite 
moką originalo kalbos, tiktai iš 
gero vertimo galėtų pastebėti 
"nuostabų auksinį spindulį, ku
rį skleidžia poema". 

T e v i s k e i 

Kita proga tasai čekų poetas 
išvertė Bernardo Brazdžionio 

Foyles leidyklos šių metų poe
tinę premiją laimėjo žinomas 
katalikų poetas Roy Campbell už 
šv. Jono nuo Kryžiaus poezijos 
vertimą. R. Campbell, dalyvavęs 
Ispanijos vidaus kare gen. 
Franco pusėje, savo užrašuose 
pažymėjo laikąs Ad. Mickevi
čiaus "Poną Tadą" šių laikų pa
saulinėje poezijoje puikiausiu 
epu. 

ris jau keletoje koncertų šią 
Brazdžionio dainą išpildės. Tym-
lis džiaugėsi šiuo laimėjimu ir; 
mes sveikinome jį, rašo St. Yla. ! 

Aš taip ilgiuos beržų ir uosių 
Prie tavo, tėviške, kelių, 
Kuriais gal niekad nevažiuosiu, 
0 jų užmiršti negaliu. 

Kai saulė dangų, sodą, klėt\ 
Tapydavo gaisų dažais, 
Kaip vakarų tų neminėti, 
Nors reikia širdį susižeist. 

Matau — prie upės karklai laukia, 
Ramunės lenkia galveles, 
Bet tai ne aš einu per lauką, 
O tėviške, lankyt tavęs. 

Atodūsis, užaugęs vėju, 
Grakščias palenkęs ramunes, 
Kai be tavęs Širdis liūdėjo, 
Kai laukei, tėviške, manęs. 
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Vienam Iš jų penkiasdešimt 
PROF. J. BRAZAITIS 

Kalbu apie dr. Joną Grinių., galėjo jį konkurso keliu liti- mėjimai su pralaimėjimais, 
Jis — vienas iš mano artimiau- . rinkti meno istorijai dėstyti. | kurie sutjektyvinSjo plotmėje, 
sių draugų, su kuriuo bend-! Karo dienos raus perskyrė ii- asmens širdyje, visada esti sti
r t i darbas ir mintys surišo 
nuo 1922 metų rudens, pirmų
jų studentavimo dienų. Nuo 
tada patyriau j j kilus iš Jo
niškio, iš amatininko šeimos: 
jauną netekus tėvo, paskui se
sers, kurią plėšikai nušovė; li
kus augti su motina, kuri ver-

gesniam laikui, šitas nutolimas priai pergyvenami; ėda žmo 
kaip tik palengvina man ati-, gaus 61rd| h nervus; jie pas-
trūkti nuo sentimento, kurį | kubine žmogaus gyveninio 
jaučiu savo kolegai, ir iš tolo tempą ir jo sudegimą; j ;c pa-
pažvelgti į jį, einantį per lie-1 galiau aplinką nustato aiškiai 
tuvišką gyvenimą; taigi dar | už ar ia prieš, ne, kovotojo 
įeinantį, kol dar nėra perėjęs. 

Dramatine natūra 
tesi smulkia prekyba, ir su 
dviem seserim, kurių viena pas ! Apie lietuvius sakoma, kad 
kiau nuėio vienuoliniu keliu,! jie, daugumas, esą užkeikti ly-
kita ištekėjusi už dr. Z. Tvins-! rikai. Ir kūryboj ir gyvenime, 
kio, pasiliko bolševikų okupuo! Jie priima gyvenimą emocio-
toje Lietuvoje ir ten pasitrau-1 "*"»*; i Ji reaguoja savo šir-
kė iš gyvųjų. dyje, bet rečiau griebiasi išori

nių veiksmų, rodydami akty-
Jonas Grinius buvo atvvkes 

iš Šiaulių eimnaziios ir Kaune 
studiiavo literatūra, paskiau 
savo mokslą plėtė Grenoblvie 

atžvilgiu aplinka negali likti.: 
abejin^? drungna, kaip tai nu
tinka su žmogum, kuru. eina 
per gyvenimą idiliškai, epiškai. 

GriniuK. yra dramatikas v i ' i 
savo esme ir likimu. Jis kritiš
kai nusistatęs esamosio:* padė
ties at/vilginu. Jis veržlios pri
gimties; ji- turi savo siekimų 
ir jiems įvykdyti pasirinktuoju 
keliu neabejoja; ji« turi užten
kamai valios savo užsimojimą 

! vumą ir dinamizmą. Grinius 
ne toks; čia jis lv r̂ išimtis. 
Grinius yra dramatinė na- ištesėti iki galo. O tie jo užsi-

• « - • iMn J I t u r a - mojimai yra tyro idealistinio 
ir Parvzune. 1929 m. eavo dak; _. ... , . - . . , . , - . ,. A. 
taro laipsni už disertaciia D p a m a t l k u i D r i e S a k l " V » : pobūdžio, nepaliesti egoizmo 

„ . , x XT . idveiopi pasauliai: kasdieninis ar net asmeninės ambicijos, 
ame Mflattu. Nuo tn metu ru- , - «. . . . . . . 

„ , . .. , . , . , • ir šventadieninis, realinis ir dens iki okuoacnos deste un i - l . , . . . -^ ... , . . I idealinis. Dramatikas niekam 
versitete prancūzu kalba ir u-,1 .. . .. . , , 

1 nep-au nurimti, kad tuodu pa-
teratura visuotina literatūrą. . . . , . . . . , . ~ , . . . n...^.. 

_ .„ „ šauliai nesutampa, skinasi, kurių Grimus kovoia ar kurių 
meno i«toma. Kolsevikam^ te- . M. . 4 . . . »„ . . , .. *. , . 
. .. ~, _ ,„, priešinasi Aktvvios veržlios paneigimas sukelia io reakci-

oloo-nos - f'iosofnoq fakultetą. . . . . , , .. ; „ ,y •• - ^ i 
*, . _ . , . . . . prigimties vedamas. dramati- įas? Iš trijų gerybių, kurios 

uždarius. Orimu* kam ir v»si , . . . . . , .. . . „ . . - . . m^~ 
A . t A . , .v . . kas. įeteu 1w vra idealistas, yra minimos filosofijos vado-

kiti buvo iš universiteto at- . ,. . ,. . . . .. ... ,_,. ~- . . ~ 
} t , . , . . .v v nori realini pasauli priartinti, vėliuose. Tiesos, Geno ir Gro-
leistas. bet laimei neišvežtas. .. . .. . . , .. . ~- , , v. ~ . . . . u . . . 
«. . M _ „ _. prilenkti prie idealinio. Del to zio, Grinius bene labiausiai 
Statybos fakultetas paskiau , . rT . , . . . . / M . .. . tt . . 

kovoja. Kovoie kartojasi lai-1 (Nukelta ) 2 pusi.) • 

Kultūros kronika 
Kini. St. Yla spausdina Put

liame, Nek, Pras. Seserų spau
stuvėje didele, j modernią, ori
ginalią maldaknygę •inteligen
tams, kurioj randama ir mūsų 
vyresniųjų bei jaunesniųjų po-
etų kūrinių. Kun. Yb t?in;*i 
paruošė giedotinei š. MiŽlas, 
kurių tekstams mur^ką pritai
kys kun. Kaz. Senkus, ką tik 
baigęs muzikines studijas Ro
mo;- Cecilijoj i/ nū;i rankiojai 
religinį giesminį folklorą. 

Putusmo IinmncnJafa ppftn-
stuveje baigiama Bppunt! M. 
Vaitkaus eilėraščių rinkinys 
"Vienatvėje", ftiais metais nu
matoma išleisti , dar vienas to 
pat autoriaus poezijos rinkinys 
"Atsimerkus". 

M. Va'tkus rašo atsiminimus 
anie ark. Karevičių, kuriuos 
žada leisti per "Draugo". Pa
rašė ir įteikė S. K. A. Aidams 
pluoštą atsiminimų apie Mairo
nį. 

visą dieną dirbo ir ilgai vakaro
davo bedirbdamas. 
Redaktorius manęs neatleidžia... 

Keturiasdešimt septintųjų 
metų "Darbininko" antruoju re
daktorius tapo Kazimieras Či
biras. Ir man dažniau tada teko 
aplankyti jį Bostone. Darbinin
ke kun. Urbonavičius dvidešimt 
metų rasė vedamuosius, dažnai 
vedė atkarpą ir šiaip dar apie 
šį bei tą straipsneliu ar eilėmis 
parašydavo. Kaip tik aplankiau 
tuo momentu, kai buvo pasikei
timai redakcijoje. Jis man sa
kė, kad dabar jis galėsiąs pail
sėti, nes jau yra jaunesnių ir 
gabesnių už jį. Bet tuose jo žo
džiuose skambėjo ta pati gaida, 
kurią aš esu girdėjęs iš Tumo 
lūpų, kai aš jo paklausiau, ar 

J nepasiankstino savo bažnyčios 
pranciškonams užleisti. Ir Tu
mas man atsakė, kad dabar baž
nyčią perėmusi jauna ir pajėgi 
vienuolija, bet visdėlto pridūrė: 
"Bet kai pamanau, ką gi aš da
bar veiksiu...aš visą gyvenimą 
vis kur nors bėgau, vis ką nors 
dirbau, o dabar jau būsiu eme
ritas"...Kmitas to nepasakė žo
džiais, bet gaida. Po kiek laiko 
vėl jį mačiau ir jis man Šviesiai 

. ir džiaugsmingai pasigyrė: 
JONAS AISTIS, Putnam, Conn. J "Redaktorius manęs neatleidžia 

Kai mane masino Antanas tiek, kiek savo parapijos bažny- ir turiu rašyt! "Jo neatleido ir 
Vaičiulaitis Marianapolin, rašė: tėlėje buvau girdėjęs. Bet jis Į kitas Darbininko redaktorius 

t o i. •> 

J-i'r.udic.; skulptūra. Edvardas Krasauskas 
(Marian klišė) 

Ateirn'n'n ' apie a. a. Joną Kmitą 

Visuomenins sąžinė 

Kas yra tie siekimai, vardan 

— — 

Naujų kelių jfeškojfmas mūsų prozoje 
BENDRO POBCDfrlO PASTABOS RYŠIUM SU NAUJA A. 

BARONO KNYGA "DEBESYS PLAUKM PAŽEMIU" 

ST. TAMULAITIS, Chicago, 111. 

Visi turbūt sutiksime, kad Rilke, Claudel, Ibsen, B. Sruo-
bet kuris tikras ir didelis me- !ga...), kad gimę kūriniai išeitų 
na s ar tai būtų groŽ. lite- ; kaskart Įdomesni. įvairesni ir 
ratūra, ar vaidyba, ar muzika, įgalimai nepanašesni j kitus, 
ar dailė labiausiai nemėgsta Ipirmesnius tos rūšies veikalus. 
dviejų dalykų: formos stagna
cijos ir minties nublukimo, 
trumpai išsireiškiant, pilnojo 

Be rimtesnių ir užskaitytinų 
šios rūšies žygių mūsų literatū-

, , , , . . . ,A roję, paviršutinių, t. y. forma-
dekadenso, kuris, bekultyvuo- L T . r 

A , J Jistinių, to atnau]immo 'bei at-jamas mažesniųjų talentų, vi 
suomet, anksčiau ar vėliau, pe
reina j nepertraukiu banalu
mą ir nuobodulj. 

Lygiai visi sutiksime, kad 
nauju kelių jieškojimas litera
tūroje, kaip ir iš viso mene, 
yra ne tik normalus, bet ir bū
tinas dalykas; dar daueiau: kad 
kiekvienas nauias menininkas 
ir rašvtojas tiek yra talentin
gas bei prabus, kiek jam pa
vyksta atsinešti su *avimi nau
jos dvasios ir šviežio "revoliu
cinio** vėio. verčiančio ji nau
jai teeful ir reliatyviai nau
jai perkainuoti epamas ver-

sinaujinimo mėginimų būta tik 
rai nemaža, bet. deja, jie visi, 
nepalikę jokio svaresnio pėdsa
ko, subliūško savo popierinėje 
negalioje. 

Falšyvi poezijos ir prozos 
adeptai 

Įdomu, kodėl taip įvyko. At
sakymą nesunku atspėti. Pir
miausia tai įvyko dėl to, kad 
visi šie mėginimai buvo kilę iš 
nenuoširdžių, asmeniškų ir 
jaunatviškų ambicijų, ne iš 
tragiškai gilaus ir skausmingo 
menininko sielos katarsio (iš 
ano mistinio dvasios apsivaly-

tybe<? ir po to iau savoms Km mo n u o durkįų įr žemiškos 
mis imtie; užsimoto statvb'nio 

tai su savimi nusitraukė ir 
nūn tebetraukia paskirus—net 
ir tikrai talentingus rašytojus, 
kurie, geros, nenuolaidžios, bet 
nuoširdžios, kritikos užuovėje-
je (mokančioje ne tik girti, 
peikti ir analizuoti, bet ir pa
rodyti naujus kelius) galėjo 
virsti didžiomis mūsų raštijos 
figūromis. 

Kur kryžiuojamas sakinys Ir 
sprogdinama žodžio sąvoka 

Pavyzdžio dėlei, prisiminki
me čia člel visa ko neketu-
rių ir "Keturių Vėjų" įtakoje 
kilusias mūsų "moderniškos" 
poezijos išmones, stipriai vy
ravusias mūsų lyrikoje 1925 — 
1935 metais; prisiminkime gau 

500 m. nuo Leonardo da 
Vinči gimimo 

šiais metais sueina 500 m. 
nuo Leonardo da Vinci gimi
mo. Gimtajame jo mieste. Vin
ci (Italijoje), balandžio 15 d. 
prasidės sukakties iškilmių mi
nėjimas. Paskiau eis iškilmės 
ir kituose miestuose: Roma, 
Venezia, Bologna, Genova, Fi-
renze, Pavia, Milano. Garsų 
jį menininką atatinkamai pa
minės ir užsienio* kraštai: Pran 
cūzija, Anglija, Vokietija, JAV, 
Ispanija, Argentina, Meksika, 
Čilė, Ekvadoras. v 

"Aišku ten sodžius ir bus nuo- pasakojo apie anuos laikus, ku-
bodu, bet ten rasi kun. Vašką, ,rie man buvo šviesiu nimbu ap-
brolį Banį, ir vasaromis ten lai- jsipynę. Ir pirmą vakarą, atsi
kosi kun. K. Urbonavičius, menu, jis pasakojo apie Petrą 
mūsų universiteto garbės dak- j Kriaučiūną, savo mokytoją. Ir 
taras, parašęs giesmę: I aš apie tą žmogų sužinojau dau-

Stai užbaujim auka (jausią. |giau, nei iš visų memuarų apie 
Laimink, Dieve, mus visus — 
Ir tėvynę mūs brangiausią, 
Ir senuosius tėvelius. 
Apie j | nieko nebuvau girdė

jęs, bet tą giesmė man skambė
jo ausyse dar iš mano parapi
jos bažnytėlės. Marianapoly vi
sa radau, kaip man buvo rašęs 
Vaičiulaitis. Kun. Vaškas buvo 
įdomus, augštos kultūros kuni
gas, ir mano geras prietelius; 
brolis Banys — anykštėnas, žo
džiu "umnyj litovec": jų žo-

didelį mokytoją ir lietuvį, auk 
Įėjusį aušrininkus ir kitus. 

Simas Sužiedėlis. Su to laikraš
čio redakcija jo ryšiai nutrūko 
tik Darbininkui persikėlus J 
Brooklyn, N. Y. 

Paskutinis susitikimas 

Aš jį mačiau vasario mėnesio 
21 ir 22 dienomis. Jis vėl buvo 
atgijęs. Bostone atsirado laik-

, , , , , . , , rastis Rytas. Jis juo sielojos ir 
Mums teko pirmą vakarą kiek , . , , .. ., . •,»• 

•i t_-i.- V. .A įsakė, kad lis atkarpai medžia-
įlgiau pabūti. Grįždamas namo .. , . _ . 

5* . r . . . gos patiekęs visiems metams ir 
xr . ' - kad parašas vieną kitą dalykėlį 

pažintus jo kartos žmones: no- j m • ^ « -i 
' . . .. J , .. . priedo. Tai buvo, galima saky-rėjau ii palyginti su kuriuo nors. . , m • u w • T i ** ti, oras, kuriuo jis visą gyveni-Tai nebuvo Maironis, Jakštas ar . J • •* 1 mą alsavo... 

Jis buvo taip šviesus, taip 

Nenusikaltusių apkaltinimai 
Pastaruoju metu Bratislavoj 
prasidėjo viešas procesas ke
turių saleziečių vienuolių, ku
rie yra pakaltinti tarnavimu 
imeprialistams. Apa Įtinti vien 
dėl to, kad jie studijavę Itali
joje: Torine ir Romoje Artėjant 
procesui Bratislavos ir Pragros 
komunistinė spauda kasdien 
duodavo pranešimus apie karo 
sugriautu bažnyčių atstatymą 
valstybės lėšomis, tuo norėdama 
palenkti viešąją nuomonę savo 
pusėn ir iš jos laukdama ap
kaltintųjų pasmerkimo. 

Stiprina apaštalavimą 
Vatikane pradėjo veikti nuo

latinio Tarptautinio Pasauliečiu 
Apaštalavimo Kongresų Komi-

sią tariamu impresionizmo ir teto Sekretoriatas, kurį pasku 

Vaižgantas, bet jame buvo daug 
jų visų trijų. Jis skaitė ir skai
tė, rašė ir rašė visą gyvenimą I W"ngas , ir žinia, kad jis po sa-
iki pat paskutinės savo dienos,! v a l t ė s m l r ė - m a n e s t a č , a i P r i" 

, iki paskutinio atsikvėpimo. J i s ! b l o š k ė ' n e s s u i u o besikalbėda-
džius giliai širdin dėjau ir iš jų | m ė g 0 ž m o n e s įr n eskyrė nei am- i m a s b u v a u tikras, kad jis ir šį 
daug sužinojau, daug išmokau. ] ž i a u s n e i l u o m 0 f v i s i j a m b u v 0 1 laikraštį pergyvens. 

Tas paskutinis susitikimas 
buvo ir liks man labai giedras. 

| Užėjęs klebonijon paklausiau ar 

Apsilankymas Kmituvoje 'lygūs. 
Kartą brolis Banys pasakė, Sochlu3 f ^ 

kad kun. Urbonavičius atsirado 
ir kad jisai būtų labai paten- Kitą vakarą brolis Banys vėl I negalįs matyti prelato. Aš ma-
kintas, jei mudu jį su žmona ap- kalbino nueiti, bet šį kartą pa- niau, kad mane užves moterėlė 
lankytume. Jis gyvendavo va- lošti "pinnacle". Mudu su žmo-. į antrąjį augštą, bet ji paprašė 
saromis kiek atokiau nuo mo-, na net nežinojome, kas tai per | manęs palaukti apačioj. Po kiek 
kyklos, namelyje, pavadintame j paukštis tas "pinnacle", bet su- laiko prelatas nulipo ir tarė: 
"Kmitvile", — tai nedidelis bal
tas namelis erdvioje tarpkrūmių 
vejoje. Brolio Banio lydimi nu 

sėdus pasirodė, kad tai kažkas "O! poetas! Sveikutis! Man pa-
tarp 66 ar 1000 ir prancūzų "be- sakė, kad kažkoks vaikinas ma-
lotės". Lošėm keturiese: aš su ne nori matyti'\..Aš atsakiau: 

ėjome jojo aplankytų. Mums j broliu Baniu, prieš žmoną ir šei- "Geras vaikinas — 47 metų!" 
duris atvėrė senas patriarchą-1 mininką. Juodu mus su broliu , Jis gyrėsi savo sveikata ir tik

rai seniai aš jį taip puikiai atro
danti buvau matęs. Ir mes pra-

menkystės), kuri Aristotelis 
darbo. Kartoti tuos nacius mode v a d i n a kiekvienos tragedijos ir 

poezijos išmones, stipriai pasi
reiškusias mūsų lyrikoj 1925— 
metais (skaityk tik tūlus ir 
gausius "Granito" bei "Lini
jos" autorius, kuriems trumpa
laikė ir tuščia vokiečių "kapo
toji" literatūra, o ypač nepa
prastas mfisu talentingo im

tiniu laiku įsteigė Šv. Tėvas. 
Nauiaiam sekretoriatui paves
ta vadovauti buv. Italų Katali
kų Akcijos pirm. adv. Verone-
se. 

Pastorius '"stojo į 
seminariją 

i;,,,, \v ta n»H turini kain ž - . . . . , v. presionisto J. Savickio pasise-1 0 , - ,. _ , _ 
ir ta narį turmi K*IO ZI t k g l u A n t r a _ k f t d g. w F ! Su bažnytinės vyresnybės nam. iok«" tikras knrėias ne- . . . . , .. . ,-, y 

mesrmimai buvo atremti j lekš-
mė^sta. nec nuolatini^ karto- . . . - , , 

tas bei pisrias formos gudrybes 
irmq«* viqi ionW i<ravnn a rnoto . . . x, . , 

nesiekiančias, keista net tos 

kimas. apdujo vieai protus) 
prisi.mmkime. su mažutėmis II-
imtinrs T>i<T',aip tr^m*ie^ "me-

požvmni. o dnžnai virst , net ir f ., Trumpai sa- \mmrbt*" M***tū» 1946 -
tormos puumos. irumpai sa , 1 9 4 q m e t M R gHUSiR šūkiu: "Ra-
kant. norėta tiktai kuo g r e i - j ^ . ^ M r p š v t n m e " : n - i -

įč iausiai i r kuo skubiausiai, be | m i n k i m e n f l d i e n e s formalisti^ 

tikruoiu amatu 

Kodėl tain yra? 
Varieta« et novltas jokiu didesniu išvidiniu pa

stangų, parodyti viešumai nau-
Todėl kad pačioje meno es- ' jus įmantrius ir nepaprastus 

mėie (žmop'iškoie errožio kū- savo darbo rezultatus, kuriu 
ryboje) šalia kitu jos sudeda- tikslas — efekto*, gestos, o 
muių elementu slvoi ir IvaJm- ne atskleidimas kitos, nauios, 
mo (varietas) bei naujumo meniškai paiustos ir atkurtos, 
(novitas) elementai Jnareigoją savo pasaulio kertelės. Šiuo 
kūrėią nuolat atnaujinti me- keliu žengdami (žinoma, ne be 
džiagą. atnaujinti veikalo turi- dideliu šukavimu ir karnava-
nj, o labiausiai atnaujinti pati liSko triukšmo) anie falšyvieji 
save (ryškiausi pvz.: A. Gide, mūsų poezijos ir prozos adep-

nes nauioves Lėto "Prozoje", 
kur kryžiuojamas sakinys ir 
sprogdinama žodžio sąvoka, 
lyg šios vargšės, savyje sau
sos ir neutralios, priemonės, 
priremto^ drūčiai prie sienos, 
turi žūt-būt išduoti kažką di
džio ir nepaprasto. 

leidimu paskutiniu laiku į ku
nigų seminariją įstojo prieš 25 
metus j katalikų tikėjimą perė
jės ir katalikiškų organizacijų 
veikloje pasižymėjęs buvęs pro
testantu pastorius Ployd Kel-
ler, kuris šiuo laiku yra 72 me
tų amžaius. 

Kas su jumis 
— Žinoma, aš daba** čia tuo

jau negaliu jums pasakyt' kas 
bloga su jumis, bet nedvejo
jant galima prileisti kad visa 
tai tik dėl girtuokliavimo. 

Visi šie suminėti nevykę no- j — Gerai, daktare, tai aš atei 
vatoriai ir sustingę minties bei, siu kai jūs būsite iš-upagirio-

(Nukelta į 3 psl.) I jęs. 

liškos išvaizdos kunigas ir pa- du kartu surietė. Aš mačiau, 
sveikino paprastu žodžiu: "Svei- kad jis džiaugėsi išlošimu, nors 
kučiai! Prašom j vidų!" Ir aš mes tuščion lošėme. Antrą tre-1 kalbėjome ta dieną beveik visą 
pamačiau, kad jis buvo be kojos čią kartą daugiau jgudau ir jau valanda ir jis mane ragino dar 
ir kad jam sunku buvo eiti, bet būdavo kitaip. Džiaugdavosi pakalbėti, dar pasėdėti. Ir ry-
jis visas spindėjo kažkokiu nuo- brolis. Man norėdavosi, kad iš- tojaus diena jis man visą valan-
stabiu džiaugsmu ir jaunyste, eitų lygiai: vieną kartą, kad dą kalbėjo. Stebėiausi jo šviesia 
kurios nenuveikė nei metai, nei viena, o kitą kartą, kad kita po- nuotaika ir entuziazmu. Jis vi-
diabetika. Tai buvo tos senos ra išloštų. Ir jei kada korta ge- sas spindėjo ir buvo gera su iuo 
laisvės kovotojų kartos žmogus riau eidavo, tai aš "prasimesda- kalbėtis, klausyti jo ateities 
ir poetas, kuriuos aš nuo vai- vau". Brolis nervuodavosi, bet planų ir gražaus bei taiklaus 
kystės gerbiau, garbinau ir my- būdavome visi patenkinti, nes humoro. 
Įėjau. Tai buvo Maironio — abi šalys laimėdavo. Aš žiūrė- j .. . 
Jakšto — Tumo gretų eilinis jau j tuos lošimas labai švie-' Operacija \r humoras 
kareivis. Man buvo truputį gė- šiai: Jonas Kmitas buvo labai Jis apie viską linksmai ir 
da, kad apie ji nedaug težino- socialus žmogus, labai mėgo šviesiai kalbėjo. Aš atsimenu, 
jau: tik tiek, kiek man Vaičių- žmones ir tai jam buvo poilsis, ^ai jis po antros operacijos kal-
laitis apie jį laiške rašė, tik o jo jam labai reikėjo: jis gi bėjo apie savo ligą. Mes tada 
—* — — _ _ — — su kun. Stasiu Būdavau radova 

jį apramstytą lovoje rašantį 
mašinėle. Nukėlė mašinėlę nuo 
savęs ir pradėjo pasakoti, kad 
jis dar vasarą pajuto, kad gan
grena įsimetė į antrąją koją ir 
kad kojų pirštai buvo apmirę. 
Bijodamas, kad jam antros ko
jos nenupjautų, nesirodė gydy
tojui. Bet reikėjo galop. Gydy
tojas apžiūrėdamas nukarpė pa
prastomis žirklėmis kojų. pirš
tus ir jam pasakė, kad ir kitos 
kojos reikės atsisakyti. Bet jis 
koją gynė ir gynė taip, kad net 
pilnos anestezijos neleido pada
ryti, kad gydytojai bepjausty-
dami pirštus visos kojos be jo 
žinios nenupjautų. Žiūrėjo ir są-

(Nukelta į 4 pusi.) 
Nuėmimas nuo kryžiaus. Fra Bartolomeo 

(Marian klišė) 
. 
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FAUSTAS KIRŠA IR JO ŠVENTIEJI AKMENYS | K u l t ū r i n e 
Kronika STASYS SANTVARAS, So. Boston, Mass. 

Nelengva nūdien kalbėti apie galįs rašyti neigiamą ar teigia-1 Kiek žinau, jų neturi ir pats 
autorius, palikęs pavergtą Lie
tuvą, palikęs ten savo bibliote
ką ir savo kūrybos knygas. Aš 
neturiu ir jo kūrybos nagrinėji
mų, kurie, kiek atsimenu, ne
buvo išsamūs ir gausūs. Tenka 
pasikliausti atmintimi, kuri, 
betgi, nevisada yra patikimas 
žmogaus prietelius. Tad nu-

lietuvį rašytoją, kurio Įnašas į mą kūrinio kritiką, 
mūsų literatūrą yra stambus. Kūrėjo ir kritiko santykių 
Pasisakymo sunkumą sudaro: problema yra didelė, tuo klau-

. pirma, apie lietuvių rašytojus simu gali būti visokių nuomo-
ir jų kūrybą iki šiol nėra atski- nių, bet reikia pripažinti, kad 
rų ir išsamesnių studijų, antra, Pr. Mauriac'o tarti žodžiai vaiz-
čia, Amerikoj, neįmanoma gau- džiai aptaria kritiko uždavinių 
ti ir mūsų autorių visų veikalų, sunkumą ir jo pašaukimo atsa-
Lietuvių literatūros istorikai ir kingumą. Ar daug to atsakin-

Visuotinis Bažnyčios 
metraštis 

Katal. Bažnyčia kasmet iš
leidžia metraštį ("Annuario 
Pontificio"), pateikiantį žinių 
apie Bažnyčios administraciją, 
atskirų kraštų vyskupijas, reli
gines bendruomenes — vienuo
lijas, jų statistiką. 1952 m. 

kritikai yra bandę giliau pana-, gumo girdime savųjų pasisaky- .krypimai nuo nagrinėjamo ob- metraštis turi 1485 psl. ir skel 
grinėti mūsų senesniuosius au-!muose? Deja, deja!...Manding, i jekto ir tiesos tegu būna man ' 

tie Mauriac'o žodžiai mums įsi 
dėmėtini ypačiai dabar, kai žen
giam beveik į visuotinį susinai
kinimą. Į susinaikinimą ir vi
suomeninį, ir kultūrinį... 

F. Kiršos įnašas į literatūrą 
Nelengva tad kalbėti ir apie 

Faustą Kiršą, kurio įnašas į lie
tuvių literatūrą yra tokis gau
sus ir stambus. Štai jo poezijos 
rinkiniai: Verpetai, Aidų Aidu
žiai, Suverstos Vagos, Giesmės, 
Maldos ant akmens, Piligrimai, 

kūrybos leidinių aš neturiu. 

D. Britanijoj Leeds klinikoje 
mirė Bradfordo St. Cuthbert's 
klebonas Msgr. John Joseph 
O'Connor, sulaukęs 82 metų 

torius, bet pomaironinės rašy
tojų kartos tėra aptartos tik il
gesnėm ar trumpesnėm recen
zijom bei kritikom, tik vienu ki
tu išsamesniu ar lėkštesnių 
straipsniu. Tai tikra kelmynė, 
kuriai išarti ir išakėti reikės iš
minties, meilės, pasiruošimo ir 
gal net aukos. 

įžvelgti kūrybinio genijaus 
veidą v 

Turime rimtų mokslininkų, 
kurie ir mūsų dienomis rašo pui- poemos Rimgaudo žygis ir Pele-
kias studijas ir egzaltuojasi ku- nai (dvi knygos), Tolumos ir 
riuo nors rusu (!), prancūzu ar Šventieji Akmens. Pastarasis 
vokiečiu, bet buvo darbuose vi- Fausto Kiršos eilėraščių rinki-
sai neužsimena apie lietuvių nys, tai jau vienuoliktoji jo 
grožinę kūrybą, lyg ji būtų dar | poezijos knyga. Tačiau visų jo 
negimusi. Išimtis šiuo metu yra 
tik dr. Juozas Girnius, parašęs 
turiningą, išsamų ir giliai iš
jaustą įvadą jaunųjų poetų an
tologijai 2emė. Kai kas su to į-
vado teigimais sutinka, kai kas 
ir kitokių nuomonių reiškia, bet 
faktas, kad filosofas mokslinin
kas tokio uždavinio ėmėsi jau 
yra maloni ir nuoširdžiai svei
kintina" staigmena. Tik aš bi
jau, kad dr. J. Girniaus įvadas, 
esmėje rimta ir gili literatūros 
studija, mūsų ištrėmime, kaip 
kokis ąžuolas vidury plyno lau
ko, ir liks vienui vienas. O to
kių darbų jau turime pagrindo 
ir daugiau laukti. Jie padėtų 
veikiau susivokti mūsų grožinės 
literatūros problematikoj ir lai
mėjimuose, be abejonės, jų dėka 
mes greičiau atrastumėm save 
ir lengviau įžvelgtumėm savo 
kūrybinio genijaus veidą. 

Tiesa, kai palikom stovyklas 
ir atplaukėm į Ameriką, per 
tuos dvejus metus nemažai kal
bėjom apie savo rašytojus ir jų 
kūrybą. Berods, dar niekad ne
buvo išraityta tiek kandžių fra
zių ir paskleista tiek susinieki-
nimo. Buvo kovota su tariamais 
ir įsivaizduotais priešais, buvo 
ginama šventovė, kurioj, ištik-
rųjų, labai negausūs chorai te
gieda. Buvo ir ginčų, kuriuos 
nusvertų vienas vienintelis ge
riau pasisekęs besiginčijančių 
eilėraštis. 

atleisti. 
Kai aš skaitau Fausto Kiršos 

poeziją, kažkodėl man prisime
na žymusis mūsų dailininkas, 
kūrybingasis ir nepavargstan
tis koloristas Adomas Galdikas. 
Gal klystu, bet man rodosi, kad 
tie du pasauliai yra panašūs. 
Ad. Galdikas jieško spalvų žais
mo, spalvų darnumo, spalvų gy
vybės ir tos gyvybės amžinumo. 
Savo peisažine kūryba jis kyla j 
iš tikrovės į augštį, į mintį ir į 
susimąstymą. Faustas Kirša 
grimsta idėjon, mintin, gal net 
abstrakcijon. Žymi dalis jo poe
tinės kūrybos, tai nuolatinis ki
limas į pasaulių Kūrėjo Sostą. 
Brendęs rusų ir lenkų literatūrų 

(Nukelta \ 2 psl.) 

bia tokius davinius: Bažnyčioje 
šiuo metu yra 277 metropoli
niai vysk. sostai,, eilinių reziden-
cialinių vyskupų-—1,111. Pijaus 
XII valdymo laiku įkurtos 85 
naujos vyskupijos. Praėjusiais 
metais mirė du kardinolai: 
Daugherty — Philadelphijos ir 
Sapieha — Lenkijos; arkivysk. 
ar vyskupų mirusių — 76. Pa
didėjo skaičius vyskupų, kurie 
laikomi kalėjimuose, išvežti ar 

'suspenduoti eiti savas parei-

««*-*»... 

• J 'W - • . 

Šv. Kazimieras, Lietuvos patronas 
(Marian kliše) 

STERILIZUOJA... SPARVAS 

gas. Metraštis tiksliai atsklei
džia Bažnyčios darbą, laimėji
mus ir aktualiuosius rūpesčius. 

Mirė "Kunigas Brown" 
go pasakoti, kaip tais metais 
staiga gavo iš to rašytojo tele
gramą, kuria kvietė kunigą at
važiuoti į Beaconsfield, kur jis 

amžiaus. Jis yra žinomas kaip ' tada gyveno. Nuvažiavęs, kuni-
garsaus anglų rašytojo konver
tito G. K. Chestertono eilės de
tektyvinių apysakų pagrindinio 
veikėjo Father Brown prototi
pas. 

Mgr. J. J. O'Connor, kuris į-
kvėpė didįjį rašytoją parašyti 
ištisą ciklą apysakų, pats liko 
visam laikui įamžintas anglų li
teratūroje. Jis savo kilme yra 
airis. Dvasinius mokslus ėjo 
Douai ir Romoje, kur 1895 m 

gas pamatė rašytoją vaikščio
jantį apie namus ir skaitantį 
paprastutį katekizmą. ši tas 
vaizdas Mgr. O'Connor'ui pada
rė gilaus įspūdžio, nes gerai ži
nojo, jog rašytojas seniai buvo 
susipažinęs su katalikų tikėji
mo tiesomis. Kadangi vietoje 
nebuvo katalikų bažnyčios, tai 
kitą dieną abu nuvyko į Rail-
way Hotel, kur sekmadieniais 

IV medikų kongresas 
Romoje 

Š. m. balandžio mėn. Romoje 
šaukiamas IV medikų kongre
sas, skirtas problemai — "Au
klėjimas medicinos ir socialinių 
reiškinių įtakoje". Kongrese da
lyvaus garsūs biologai, psicho
logai, pedagogai ir nafrinės 
specialiai šiuo klausimu surink
tus anketų davinius: Suvažiavi
mui vadovauja Milano katal. 
U-to Rektorius prof. tėv. Au
gustinas Gemelli. 

Socialiniai mokslai Milane 
Prie Milano katal. u-to atida

rytas Socialinių Mokslų Institu
tas, kuriam vadovauja prof. D. 
Guzzetti. Atidarymo iškilmėse 

Texas ir Floridos valstybė
se, kur auginama daug gyvu
lių yra tokių sparvų, musių, 
kurios deda kiaušinius \ žaiz
das, pradrėskimus gyvulių kū
ne ir beaugdami jų vikšrai iš-
graužia skyles net citrinos di
dumo, gali ir visai gyvulį nu
kankinti, jei daugelyje vietų 
kiaušinėlius padėtų. O kova su 
tomis musėmis sunki — kaip 
jas lauke sugaudysi. 

Bokslininkas Bushmen pas
tebėjo, kad visdėlto tų musių 
nėra taip daug. Jų daugelis žū
na žiemą. Jeigu sumažintų ju 
vislumą, jos galėtų labai pra-
retėti. Tada jis em§ X spin
duliais švytindamas į tas su
gaudytas musias daryti jas 
nevaisingomis. Bet tas buvo 

nerbrangu. Jis pastebėjo, kad 
nigus sterelizacijos būdas yra 
radioaktyvus kobaltas. Tuo pa
sinaudodamas jis ėmė didesnj 
įkaičių tokių sugaudytų musių 
iaryti nevaisingomis. 

Jų gi savotiškas gyvenimo 
būdas: patelės tesiporuoja tik 
vieną kart gyvenime ir pas
kiau deda kiaušinėlius. Kai 
mokslininkas paleido daug ne
vaisingų patinėlių, patelės ėmė 
dėti kiaušinėlius, iš kurių ne-
beišauga musių kirminėliai. 
Mokslininkas numato, kad taip 
•bus galima žymiai sumažinti 
nuostolius, kurių dabar tos 
musės pridaro iki 25 milionu 
doleriu vien Tėxas ir Floridos 
valstybėse. 

Mineralas tungstenas, atro-
jo vadovas pareiškė, kad naujo- <j0, bus suvaidinęs didžiausią 
jo instituto uždavinys — "plė- j i<rolę tarptautiniuose santy-
toti ir tobulinti jaunimo sociali-1 k i u o ^ k u r i o d r a u g i a s g a-

b u T o T ^ m o ^ v r M U ^ ^ L ' i b T š ^ v r a K i n i i a - A m e r " c a i 

Šv. Jono Lateraniečio bazilikoje kun. O'Connor ir priėmė didįjį daugelis studentu domisi i r ' n e t e k u s K m i i ° s tungsteno šal-
buvo konsekruotas kunigu. Visą rašytoją į katalikų Bažnyčią. I k r u ( f p š č i a i l a n k o ^u ją j į Sočia-! t i nh*' i š p l i e n o P^monimnku 
eilę metų ėjo kunigo pareigas a _ _ ,w,-^*;„„ „~: x„4.~,-„ I I « I „^MVILI„ T~-*U..*I pusės vyriausybei pasipylė di-

Objektyvumas, meilė, 
atsakingumas 

Ta proga aš prisimenu smar
kų ginčą, kuris prieš keletą me-

įvairiose Leeds vyskupijos pa
rapijose, o ilgiausiai dirbo 
Bradfordo St. Cuthbert's para
pijoje — viso 32 metus. 

Mgr. J. J. O'Connors buvo ge
rai išsilavinęs, puikiai pažino 
literatūrą, muziką, tapybą ir 
mėgo dažnai keliauti. Religinė
mis temomis parašė nemaža vy
kusių knygų. Būdamas jau 79 
metų amžiaus, parašė paskuti
nę savo knygą apie Šv. Mišias 
(1950 m.). 

Savo įspūdžius apie rašytoją linių Mokslų Institutą, 
kun. O'Connor vėliau aprašė — 
knygoje, pavadintoje "Father Olandų katal. enciklopedija 
Brown on Chesterton", kuri bu- - . . . , , . .*.. . , v 
vo išleista 1937 m. J ^ J 1 0 1 6 ! y f a ^ J . f J a " , 

Olandijos katal. Enciklopedijos 
Artimi ryšiai kun. O'Connor (tomas. Šalia jos leidžiama dar 

rišo ir su prancūzų kat. rašyto- Katal. Mokymo ir Auklėjimo 
ju Paul Claudel. Kai buvo pa- Enciklopedija, turėsianti tris di-
siryžta išversti P. Claudel dra- džiulius tomus. Ji bus baigta iš-
mą "Le Soulier de Satin" į ang- leisti iki š. m. pabaigos. 
lų kalbą, pats autorius kreipėsi 

TUNGSTENAS 
Tungstenas yra naudojamas 

grūdinimui kitų metalų. Jo lv-
dinimosi temperatūra 6000 
laipsnių F. Be jo būtų neįma
noma pagaminti jokių įrankiu, 
tik jo pagalba plienas yra už
grūdinamas deimanto kietu
mu. 

į kun. O'Connor, kurio gabu- kad Vilniaus krašte dar yra len-
mais ir literatūrine erudicija la- kų, gal galvojama apie kokią 

Bičiuliavo su garsiais anglųįbai pasitikėjo. Kun. O'Connor vidaus kombinaciją partijos ri-
rašytojais, o ypač su G. K. ' taipgi vertė į anglų kalbą P. bose. Kas pagaliau gali žinoti. l m o n g 3° sunaudojo 35 mil. to-

džiausi kaltinimai, kurie ir po
litikams atidarė akis, kokią 
klaidą yra padarę užleisdami 
Kiniją komunistams. Jau pir
mojo pasaulinio karo metu 
Amerika mokėjo už tungsteno 
20 sv. 100 dol., o dabar, kad 
paskatintų savo krašto tungs
teno gamybos firmas, vyriau
sybė garantavo kainas net pen 
keriems metams po 63 dol. už 
20 svarų. Amerikos plieno pra-

tų buvo kilęs Prancūzijoj tarp rašytoja G. K. Chestertona. Mė 
kritikų ir prancūzų teatro va 

Chestertonu ir BeHoc'u. Palaikė < Claudel essay'us ir poemas. Poe 
santykius ir su neperseniai mi-!mai, kurioje rašoma apie klau-
rusiu G. B. Show. 1922 m. j issyklą , kunigas atsakė savo pa-
priėmė į kat. Bažnyčią minėtą, ties poema "The Priest Renlies". 

(J. K. I 

I (J. K.) nų per metus. 

KONCERTAS BALANDŽIO 27 D. 

Lenkai Vilniaus krašte dovų. Ginčo metu savo nuomonę 
tarė ir žymusis prancūzų rašy-
toias Fr. Mauriac'as. Jo įsitiki
namu. kHtikui neužtenka būti Sovietų oficiali informacijos kiu mėnesiu bėevie įvyko 3? r 

objektyviam, neužtenka mylėti agentūra TASS neperseniai, paskaitų oolitinėmis, moks^ 
M'rėia ir io kūrinį. Objektyvu- naske'h* būc '̂n*** žinią apie len-
mas ir meilė, tai sąlygos, be ku- kus Vilniaus krašte: 
nų kritikos išviso negali būti. "Vilnius, 26.2. TASS. — 

nėm^ ir kitokiomis temomis 
galinčiomis sužadinti susiinte 
resavima tarp dirbančių lenkų 

Tačiau, be objektyvumo ir mei- Sovietų Lietuvoje skiriama žmonių." 
lės, kritikas dar privalo turėti daug dėmesio lenkų tautybės 
subtilų atsakingumo jausmą, žmonių kultūriniams reikalams. 
Anot Mauriac'o, prieš tardamas Apylinkėse, kur lenkai sudaro 
savo žodį, kritikas turi gerai daugumą, organizuojami klubai, 
išstudijuoti visą aptariamojo bibliotekos, rodomos geriausios 
rašytojo kūrybą, turi gerai pa- sovietų artistinės filmos su len-
žinti autorių ir aplinką, kurioje kiškų tekstu. Vilniaus apylin-
jis gyvena, turi surasti priežas- kės žemės ūkio vietovėse suor- ] nią paskelbė, neaišku. Emigraci-
tis, įkvėpusias ' rašytojui vaiz- ganizuota 2 ciklų paskaitų len- nė lenkų spauda mano, kad gal 

1948 m. Lenkijos spaudos 
pranešimu, iš Lietuvos respubli
kos buvo išsiųsta 178.000 lenkų, 
iš Baltarusijos — 274,000, iš 
Ukrainos — 787,000; viso labo 
1,239,000. 

Kodėl TASS dabar tokią ži-

dus, idėjas, išgyvenimus. Tik kų kalboje. 
visa tai turėdamas, kritikas j au ' "Jų rėmuose paskutinių pen-

sovietams prireikė įrankio lie 
tuviams persekioti. Užsiminus, 

Čiurlionio ansamblis atvyksta į Chicagą ir balandžio 27 d. 
3 vai. p. p. išpildys "Draugo" Bendradarbių koncerte pro-

gramą Civic Operą Rūmuose 

Pašaukimu moblema 
Austrijoje 

Austrijos tėvų benediktinų 
iniciatyva apklausinėta daugy
bė Austrijos jaunuolių: ką jie 
galvoja apie savo būsimąjį pa
šaukimą, eventualiai, apie įsto
jimą j vienuolyną. Gautieji jau
nuolių atsakymai daugumoje 
oareiškia, kad jienemėgsta kon-
templiatyvinio gyvenimo pa
šaukimo, nes jis yra nepras
mingas. Jie nori "eiti į gatves 
ir kryžkeles, ten skelbti ir ko
voti už Kristų". Daugelis jau
nuolių beprasmiu dalyku laiko 
bešeimvninį gyvenimą ir visą 
vienuolijų gyvenimą laiko "vi
duramžių liekana", kiti gi pa
reiškia, kad jiems stinga aukos 
ir atsižadėjimo dvasios vienuo
lio gyvenimui. 

Apklausinėjimo autoriai pri
duria, kad šių jaunuolių atsaky
mai parodo krašto religinį veidą 
ir nuotaikas, pagal kurias ri
kiuojasi ir jaunimo pašaukimai 

Tarptautinis mediciniškų 
patarnavimų Biuras 

Pajūrio miestelių ir smulkių
jų salų gyventojams teikti me
dicinišką patarnavimą suburtas 
Tarptautinis mediciniškų patar
navimų Biuras, kuris 1951 m. 
veiklą taip skaičiuoja: padaryta 
432 operacijos, atsiliepta 3,029 
gydytojo šaukimams, aptarnau
ti 325 pavojingai susirgimai. 
Biuro mediciniškas personalas 
daugiausia rūpinasi Viduržemio 
jūros pakrančių ir mažųjų salų 
gyventoįų sveikatingumu ir pa
tarnavimais. Biurui talkininkau
ja radijo, oro susisiekimas, jū
rų ministerijos ir sausumos kli
nikų personalas. 

Remontuojama Vienos 
šv. Stepono katedra 

Anglijos ambasadorius ir 
augščiausias okupacinės britų 
zonos komisaras Sir Harold 
Caccia įteikė Vienos kard. In-
nitzeriui 131,933 šilingus Vie
nos šv. Stepono katedrai atre
montuoti. Miesto Valdyba, ku
rios daugumą sudaro komunis
tai, atsisakė pritarti projektui, 
siūlančiam šiam reikalui skirti 
1 milioną šilingų pašalpos. . į 

Bizantininių studijų centras 
Atėnuose 

Vienuoliai asumpsijonistai 
ryžtasi Atėnuose įkurti bizan
tininių studijų centrą. Panašūs 
studijų centrai jau veikia Pary
žiuje, Konstantinopolyje (nuo 
1895 m.)) ir Bukarešte (nuo 
1922 m.) šios studijos ypač 
daug pasitarnauja meno ir aps
kritai kultūros istorijai. 

Sportinių pašto ženklų 
paroda 

Kovo mėn. 10-30 d. Romoje 
vyksta pašto ženklų paroda. 
Čia išstatyti įvairių kraštų paš
to ženklai, išleisti įvairiausių 
sporto švenčių, žaidimų ir gar
siųjų sportininkų paminėjimų 
progomis. Paroda ypač domisi 
jaunimas ir jaunieji filatelistai. 

Restauruoiama Leonardo 
da Vinci gimtine 

Šiemet švenčiama Leonardo 
da Vinci 500 metų gimimo su
kaktis. Ta proga Florencijoje 
atidaroma paroda, trunkanti ba
landžio 15-spalio 30 d. Lanky
tojai matys garsiojo menininko 
rankraščius, kūrinius, doku
mentus ir paveikslus, rodančius 
jo gyvenimą. Ta pačia sukak
ties proga specialus komitetas 
telkia lėšas ir darbininkus res
tauruoti Leonardo da Vinci 
gimtąjį namą. 'I 

Surastas ireskas iš XII šm. 
Anglijoje, netoli Bath (So-

merset grafystėje), šv. Julijo
no bažnyčioje, užtiktas garsus 
freskas iš XII šm. Jis vaizduoja 
Išganytoją, stovintį Apaštalų 
tarpe. Meno istorikai ir meni
ninkai dabar šį freską restau
ruoja, studijuoja ir stengiasi gi
liau pažinti jo kūrimo techniką 
ir būdus. . ^ 

Darbininku šeimos 
Olandijoje 

Besirūpinant šeimų socialiniu 
— moraliniu gyvenimu, Olandi
joje yra sudaryta Katalikų Są
junga, kuri rūpinasi darbininkų 
butais, patalpų statyba, jų į-
rengimu etc. Ši Katal. Sąjunga 
įteikė vyriausybei memorandu
mą, nurodantį, kad butų trūku
mas arba jų perskurdžios sąly
gos ardančiai atsiliepia į šeimų 
moralinį gyvenimą. Pvz. Ams
terdame tik 23% darbininkams 
skirtų butų turi atskiras virtu
ves ar miegamuosius kamba
rius. • « T P H 

Katal. S-ga Olandijoje yra 
veikli, subūrusi taipgi nemaža 
krašto administracijos ir tar
nautojų personalo žmonių. 

Venecijos menas amerikie
čių kapuose 

Amerikos menininkas Fran
cis Scott Bradford š. m. balan
džio mėn. atvyksta į Italiją, Ve
neciją, studijuoti ir kurti di
džiulės mozaikos, kuri turės 
puošti amerikiečių kapus Angli-
ioje, Cambridge mieste. Mozai
ka bus tikrai kolosališka: 21 
metras ilgio ir 6 metrai pločio, 
kuri bus įdėta minėtų kamnių 
absidėje. 

^m 

• 

m m m m m m i m m i m m m 



i ^ y i n ^ ^ 1 ^ 

T ^ - ^ • " ^ ^ ^ ^ w I I m i i i • m-^r^'^"" t " • * l y •"»——-

I INTriDlVE i 1 
i 

U M I .Jh«*a*«C«NM*riM*. 

Šeštadienis, kovo 22, 
1 9 5 2 

JI IMKUMt. «llfcH> i t f l , 

ANTROJI DALIS 

*M — • • • I > I • I I II • 

PART TW0 

«•—WK« 

DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU 
JONAS AISTIS, Putnam, Conn. 

Tuo vardu pavadino Aloyzas veiksmų eiga, iš kurių išsiimtu- bos ir pačios palikimas. Auto- tų buvę naudinga, jei aš būčiau 
Baronas savo naująją prozos loja charakteriai ir mintys. Mū- rius čia nori paties veikėjo žo- savo laiku paklausęs Adomo 

džiais tuos veiksmus pateisinti 
ir net pakelti j dorybę. Visi 
Augščio veiksmai ir filosofavi-

knygą. Jo vardas skaitytojui sų prozoje dalykai dažnai vys-
nėra svetimas, nes šio laikraščio tosi visai priešingu būdu: gata-
skiltyse nekartą, manau, jis vas charakteris atlieka eilę 
bus skaitęs diskusijų keliančius' veiksmų, bet tie veiksmai suby- mai yra, sakyčiau/ labai nerim-
rašinius. Tai tikrai jaunas me- ra j atskirus atsitikimus. Pasa-;ti, dėl to ir du paskutiniu logiš-
tais ir dvasia mūsų autorius,, kotojas nori mus žavėti ir ste-'kai turėtų būti tos pat rūšies, 
kuris, manau, privers plačiau 
apie save kalbėti, nes jis geba 
dažnai mūsų žvilgančius šerius ir per juos išaugusiu charakte

riu. Dėl to tokiuose veikaluose 
veiksmas yra statiškas, o ne 

binti tų atsitikimų keistumu, o bet pats Augštys juos aiškina 
ne nuosekliu veiksmų supynimu 

pabraukti prieš plauką. 

Nauja mūsų rašto jėga 
Spėju, kad ir dėl jo pasiro

džiusių knygų bus labai skirtin
gų atgarsių: vieni jį vertins vie
naip, kiti kitaip, bet visi grei
čiausiai sutiks, kad tai nauja 

dinamiškas, gi tai jau vargu ar 
bebus veikalo dorybė. 

Jaunuoliškumas, minčių drąsa, 
lyriškas patosas 

Tuo atžvilgiu pirmoje knygo-
ir turinti didelę ateitį mūsų jė- | j e išimties tai taisyklei nedarė 
ga. Kas jame yra naujo? Naujo nė Baronas: gyvos, dinamiškos 
yra tai, kad jis bene bus išėjęs i akcijos jo novelėse pasigenda-
iš mūsų rašto šablono — so-!m e . Ir ši knyga galbūt dėl tos 
džiaus idilijos ir jis yra gilesnės j pačios priežasties Subyra į ats-
minties rašytojas. Tiesa, dažnai kiras noveles, nors, jei joje bū-
jo vaizduojami didvyriai kalba 
paradoksu, bet jau kalba ne apie 
pilkos kasdienybės reikalus, o 
apie bendras laiko negeroves. 
Na, ir stiliumi jis yra naujas: peikti, nes jis gal kaip tik turė-
tirštai žodingas, drąsus žodyje j jo priešingą tikslą. Barono vi-
ir metaforose. Gal ne visur jam; s a s naujumas yra jaunuolišku-
dar pasiseka pasiekti tikro to 
bulumo, bet su laiku nusivalys, 
nes iš jo rašto galima spėti, kad 
jis žino tą tiesą, kad talentas 
dar ne viskas, kad prie jo reikia 
pridėti darbas. Sakėme, kad 
jo stilius yra naujas, moderniš
kas, tai reikia apie tai šis tas 
išsitarti. 

Taiklus Brazdžionio žodis 
Neseniai teko kalbėti apie li

teratūrą su Bernardu Brazdžio
niu ir jis pasakė gana origina
lią mintį: mes gyvename laikus, 
kai lyrika, kaip žanras, grei
čiausiai išnyks, kaip savo laiku 
išėjo iš mados eiliuotoji poema, 
nes pastebimas štai koks reiš
kinys: proza tolydžio poetiškė-
janti, o poezija prozėjanti. Tai 
jaučiama net ir mūsų rašte. Pa-

Pumpurė, ant kurios visas 
Barono veikalas laikosi ir suka
si yra trys traukinyje susitikę 
jaunuoliai. Visi apie trisdešimt 
metų. Reiškia, jau beveik suau
gę žmonės, jau beveik peržengia 
jaunystės ribą, bet dar nuo jau
nystės neatitrūkę. Jie mokyti, 
vėtyti. Logiškai jau turėtų gy
venti, bet jie dar jieško mokslo 
židinių, kur galėtų užbaigti ne
baigtuosius mokslus. Jų gyve
nimas nelogiškas, tai natūraliai 
nelogiškos ir jųjų mintys. Jie 
važiuoja per sugriautus miestus 
ir vežasi apgriautą ir savo gy
venimą, kurį norėtų astatyti. Ir, 

kanka tik pavartyti ryškesniųjų! k e i s t a > atrodo, kad jie ne va-
jaunųjų poeziją ir Aloyzo Baro-' ž i u o j a b e t y r a kažkieno vežami, 

kitaip ir tai yra savos rūšies 
deus ex machina. Vaizduojami 
dalykai turėtų aiškėti ne iš au
toriaus ar veikėjų paaiškinimų, 
bet iš paties veiksmo. 
i Įdomi fabula, manerizmas 

Reikia pasakyti, kad Baronas 
moka pasakoti labai įdomiai ir 
pagaunančiai. Fabula yra labai 
dramatiška, pasiekianti tikros 
įtampos. Vis tai yra didelės at
eities rašytojo pažymiai, ir kai 
autorius su laiku atsisakys tū
lų minties ir poetinių puošmenų 
manerizmo, o jo vietomis per-
tiršta, tai galėsime sulaukti tik
rų šedevrų. Nes pasakymai, 
kaip "nedraugiškumas įkišo į 
mūsų tarpą peilį" o panašių pa
sakymų yra apstu, labai prime
na pivošiškų feljetonų stilių, ir 
autorius turėtų atminti, kad dar 
vienas žingsnis tuo keliu veda į 
banalybės bedugnę. 

Kritika, rašytojas ir skaitytojai 
Nevilties ir jaunos prigimties ) 

konfliktas M a n a u Aloyzas Baronas ne
užsigaus, bet ne jam vienam no

tų stipresnis veiksmo ryšys, tos 
atskiros dalys galėjo būti tik 
vieno dalyko atskiri epizodai. 
Tuo nenorėčiau autoriaus labai 

mas, minčių drąsa ir lyriškasis 
patosas. 

rėčiau šiuos žodžius taikinti. 
Mes stingarae kritikos, rimtos 
kritikos. Recenzijos negali vis
ko paliesti. Kartais net pagal
voji, kad ir jos neatsiekia tiks 

Jakšto. Taip dalykams esant, 
dažnai pagalvoju, kad recenzija 
turėtų ribotis valdišku atpasa
kojimu tūrinio ir autoriaus pa
gyrimu. Bet vi* va norisi savo 
tabokos trigrašį pridėti. IŠ to 
net matau didelę nenaudą: au
torius recenzijos dažnai pykina, 
o skaitytojas, prisiskaitęs pasta
bų, pradeda su tūlu nerimtumu 
žiūrėti į raštą ir rašytojus. Jei 
mūsų tautoje rašytojas neturi 
gero vardo, tai bus čia prisidėję 
kritikos ir polemikos, nes pa
prastas skaitytojas yra nekri
tiškas ir jis visus deda į vieną 
maišą, visus en bloc niekina. 
Kitose šalyse skaitytojas yra 
kritiškesnis, dėl to ten, nors po
lemikų yra labai aštrių, gal net 
daug aštresnių nei pas mus, bet 
rašto žmogus yra didelėje pa
garboje. Vokiečiai, prancūzai, 
italai ir kitos tautos savo rašy
tojus stačiai garbina. Norėčiau 
tad rasti net vidurio kelią. Ar 
nereikėtų mūsų autoriams, 
ypač jaunesniesiems, prieš 
spausdinant veikalą, jį parody
ti savo draugams arba net eili
niam skaitytojui. Pašalinis žmo
gus visada daugiau mato. Žino
ma, geriau būtų parodyti nusi
manančiam. 

I. Augustaityte - Vaičiūniene 

K a r y s 
A. A. Prel. Kazimierui Urbanavičiui 

Kada virš kalno, amžių rankomis supilto, 
Žaibai dangum bėgioja tekini, 
Prie atramos, pilin nuleisto, tilto — 
Tai tu tenai sargybą viens eini... 

Tu garsuose kovos trimitų stovi, 
Kur tie vidurnakčiai kryžiuojasi žaliai... 
Kai pakeli akis į linksmą toli, 
Ant šalmo trupa ryto spinduliui... 

Ir apžvelgi tą juodą dirvą našią — 
Trumputę valandėlę susimąstęs ir tylus... 
Praeina kriviai, ateities dienas užrašę — 
Žinynus, aukurus, molėtus kalnus ir namus. 

Džiaugsmingoj nemigoj išvargę akys... 
Žinai, kad tavo čia tauta gyveno ir gyvens. . 
Nusiimi šalmą maldai, niekam nepasakęs, 
O vėliava, kaip saulė, leidžias ant tavęs. 

Nele Mazalaite 

Juok ai 

Iš tų visų pastabų gal skai
tytojui susidarys* įspūdis, kad 
mano tikslas buvo sukritikuoti 
autorių. Jei man autorius nebū
tų arti prie širdies, tai aš ir 

lo, nes jau beveik taisyklė, kad plunksnos į rankas būčiau ne 
ir jų niekas nepaiso. Panašiai ėmęs. ši knyga jauno ir jaunai 
ir su manimi buvo, ir aš dabar galvojančio, ir giliai galvojan-
dažnai pagalvoju, kaip man bū-1 čio žmogaus sukurta. 

"Kas didelę knygą padaro didele?" 

no prozą, pastarasis tikrai yra 
gausus lyriškomis digresijomis. 

Binkis, Krėvė ir Barono kūryba 
Baronas yra vienas retųjų mū

sų prozaikų, pradėjęs eilėmis, o 
tai labai gera pradžia, nes eilė
se reikia daugiau daboti stiliaus 
negu prozoje, ir pradėjusieji ei
lėmis paprastai geriau valdo ir 
prozos stilių. Mes savo prozoje 
dažnai šio to pasigendame ir 
pasigendame pagrindinio prozos 
dalyko: fabulos. Atsimenu, ką 
apie mūsų prozą sakydavo Ka
zys Binkis, o jis ją labai jau 
žiauriai mėgdavęs teisti: šablo
nas! visi rašo pagal du Vinco 
Krėvės sukurtus šablonus: "An
tanuko rytas" ir "Bobulės var
gai". Tai yra, arba vaikai, arba 
sodžiaus senolių idilijos. Ir da
bar dar vaikai juoba mėgiami. 
Iš vaikų buities novelių susi
darytų gana didelė antologija, 
parenkant vien tikrus šedevrus. 
Tas pats ir su karšinčiais. Bet 
mums trūktų lyg vidurio: žmo
gaus pačiame amžiaus žydėjime, 
kada veiksmai, aistros ir mintys 
jame pasiekia zenitą. Nesiimu 
aiškinti gilesnių to reiškinio 
priežasčių, bet greičiausiai bus 
tai, kad tuodu žmogiškojo gy
venimo kraštu labai dėkingu 
lyriškam fonui, tam švelniam 
ir lakiam dūmeliui, kuriuo už
dengiama fabula, o pasakojime 
fabula yra viskas. Ji gi yra su
dėtinga ir nuosekli žmogaus 

nors ir ne užkaltuose vagonuo
se, bet lygiai taip pat. Jie daug 
mokėsi, bet dar daugiau nusivy
lė mokslais ir gyvenimu. Tos 
nevilties ir jaunos prigimties 
konfliktas ir sudaro visą Šios 
knygos foną. 

"Grandinė" ir "Trečiasis 
taškas" 

Tokia antrašte įsidėjo veda
mąjį straipsni vadovaujantis 
Amerikos knygų žurnalas "The 
New York Times Review" šių 
metų kovo 9 d. laidoje. Iš šio 
straipsnio matyti, kad pasau
line knygų kritika jau nesilai
ko vien formalistinio knygų 
vertinimo masto, kas buvo bū
dinga moderniajai kritikai iki 
šiol. Straipsnis prasideda šiais 
žodžiais: "Turbūt pats didysis 
literatūros padarinys mums 
yra dorinis padarinys. Ir šis 

rių niekad nepasitaiko. Nes 
mes niekad negalime pilnai pa
sisavinti veikalo dorinio lobio. 
Šį uždavinį gali atlikti tik lite-1 
ratūra ir tai tik didele litera-1 

tūra ir tik tuo atveju, kai mes 
norime jos didumą išvystyti". 

-~(bg). 
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BAIME 
Niekad neregėjau Pano: 
Juk mieste gyvenu, 
Ir sienos akmenio seno 
Nepraleidžia jo dainų 

Tad kodėl mitą kvailą 
TebepHpažįstu aš — 
Ir už nereikalingą meilę 
Apkaltinu jo dainas? 

UOLOS 
Klausyk, ar negana stovėti, 
Laukti ir raudot gailiai: 
Jis niekuomet nepraplauks tą vietą 
Kur dainuoja Lorelei. 

O, atleisk — argi aš kalbėjau. 
Kad tau būtų dar skaudžiau, 
Tik — aš kodais taip pat stot^jau. 
Ir laivo ŠipuHus mačiau. 

Senos knygos 
Lūžta meilė, kaip sausas kietis — 
Krenta žodžiai, kaip ledai. 
"O pavydas, kaip pragaras kietas" 
Tarė Saliamonas kadais. • 

sakydamas, kad pavojinga yra 
leisti rašytojams parūpinti 
mums tą supratimą, kuris 
mums yra reikalingas. Tačiau 
žmonės visada taip darydavo. 
Rezultatai iš to kartais būda
vo tikrai nelaimingi'*. 

padarinys, teisingai įvertintas, 
Visas veikalas tyčia ar nety-' duoda literatūrai jos vienintelį . 

čia išsiskaido į paskiras nove-'v e r t i n g u m ą <» straipsnio auto-
les. Kiekvienas paskiras, dalyke- ' r i u g A j^n^ t o l i a u pastebi: 
lis meistriškai atliktas. Tikrai „ G a M t p i a t o n a g b u V Q ^ ^ 
recenzijai gal derėtų apibudinti 
jų turinius ir trumpai nupasa
koti fabulas, bet tai pareikalau
tų daugiau vietos. Tai teks pa-
sitekinti vienu kitu žodžiu ap
tarti tik porą jųjų, kurios, man
ding, ar nebus daugiau pavyku
sios. Turiu galvoje "Grandinę" 
ir "Trečiasis taškas". Pirmoji 
tuo pasižymi, kad joje mes turi
me bent mūsų raštijoje labai 
originalų tylos keršto pavaizda
vimą. Gal ten nebūtinai autoriui 
reikėjo žaibu padegti trobas ir 
padegėją pakarti, bet tai pagili
na tylos kerštą ir yra lyg ir ne
atskiriama vedamosios minties 
dalis. "Trečiasis taškas" yra į-
domus vidaus medžiaga: sukur
tasis Augščio tipas, nors ir ne
logiškas ir gal net nenuosek
lus, bet labai gyvas savo veiks
mais, žodžiais ir galvojimu. Ta 
novelė laikosi paradoksu, gal 
net absurdu, ypač du paskutiniu 
Augščio pasielgimu — jo vedy-

Valdyk aistras, surakinki 
jas pančiais, nes jei jos nėra 
tau paklusniai naudingos, tai 
jos darosi tavo viešpačiais. 

•—Horacijus 

Semiu liūdesį iš tavo lūpų — 
Gerhi džiaugsmą iš tos versmės — 
Neužgesins meilės jokios upės" — 

Parašyta Giesmių Giesmėj. 
II 

"Du mėlyni balandžiai išsiskyrė" — 
Skaitom taip pasakoj vaikams mažiems — 
"Iš didžio ūgesio abudu mirė: 
"Iš skausmo plyšo Hrdis jiems." 

a 

Ir jūs, po mūsų, kur skaitysit — 
Taip pat kvatosite, kaip w 3s. 
Juokinga. Ir nepamanykįt, 
Kad ašaros paliko šias dėmes. 

Straipsnio autorius toliau pa 
brėžia, kad W. Shakespeare'o 
veikalai, nepaisant viso savo 
intensyvumo ir formalinio tur
tingumo, atėmus iš jų dorini 
momentą, būtų daug mažesni. 
Tačiau nėra lengva moralinj 
veikalo vaidmenį teisingai pa
žinti. Dažnai yra padaroma 
perdaug greiti ir perdaug pa
viršutiniai veikalo sugretinimai 
su gyvenama tikrove. "Didelės 
apysakos dorinis padarinys yra 
pats artimiausias dalykas do
rinei patirčiai. Tačiau jis toks 
yra tik idealiose sąlygose, ku-

• 

• 
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Liaudies instrumentų orkestras. Ciurlioniečius vėl Chicagoje girdėsime balandžio 27 d. 3 p. p.p. 
Opera House rūmuose 

lietuviai kultūrininkai 
Henr. Nagys jau grąžino ko

rektūrą surinktos jo knygos 
"Saulės laikrodžiai". Knygą lei 
džia Lietuviškos Knygos Klu
bas. 

Vinco Ramono novelių rinki
ni "Dailininkas Rauba" ruošia
masi išleisti JAV-se. Pirmoji 
laida buvo išleista Lietuvoje. 

J. Aisčio ir Vaičiulaičio reda
guotos Poezijos Antologijos 
paskutinis lankas jau baigtas 
spausdinti. Taigi — visi spau
dos darbai baigti, dabar pra
dėtas jrišimas ir tikimasi prieš 
Velykas išsiuntinėti prenume
ratoriams. 

P. GaučiauH suredaguotą Pie 
tų Amerikos novelių rinkini 
Lietuviškos Knygos Klubas jau 
susitarė išleisti. Rinkinys api
ma 14 Pietų Amerikos Valsty
bių, duodama net po keletą 
stipresnių novelių iš didesnių 
valstybių. Knygos pavadinimas 
primins geografinę tų šalių pa
dėti — Po Pietų Kryžiaus Dan
gumi. 

Pranas Gavėnas, salezietis 
kunigas, lanko 2urnalizmo Ins
titutą Romoje. Šiemet dar įsi
rašė | socialinių mokslų kursą. 

Prof. J. Žilevičiaus 60 m. su
kakti pagerbiant per J. Stuko 
radijo valandėlę New Yorke 
buvo perduotos jo parašytos 
kompozicijos ir jo harmonizuo
tos dainos. 

Madas Ivanauskas, Lietuvos 
operos solistas, sunkiai serga. 

Kova prieš nepadorias 
knygas 

West Harlepool teismas (An 
glijoj) nutarė, kad septyniuo
se knygynuose atrfcftto* 79 ne
padorios knygos turi būti su
naikintos. 

Nors daug kas yra paten
kinti tuo sprendimu, tačiau 
yra keliama mintis bausti ne 
tiek tokių leidinių pardavėjus, 
bet leidėjus. 

Paskutiniu metu anglų spau
doje vis dažniau keliama min
tis kovoti ir prieš |vairius ko
mikus, dažniausiai importuotus 
iš^JAV, kurie vaikams daro 
neigiamos |takos. Tuo klausi
mu griežtai pasisakė ir kai 
kurie katalikų, o net angliko
nų vyskupai. Visuomenė jau
čia, kad auklėjimas nieko ne
padaro prieš neigiamą tokių 
leidinių įtaką. 

Filosofiniai raitai 
Oxford University press ne

seniai išleido Sv. Tomo Akvi
niečio filosofinių raštų rinkmį. 
RinMnj parengė ir į anglų kal
bą išvertė Thomas Gilby, pa
vadindamas j | "St. Thomas 
Aąuinas, Philosophical Texts". 

Šitą riiikinį esmėje sudaro 
Sv. Tomo "Sumos" kondensuo
ta santrauka, kuri parengta 
naująja anglų kalba ir pačiais 
moderniškiausiais terminais. 
Recenzentai tvirtina, kad, nors 
vertimas darytas gryna anglų 
kalba, visdėlto jis yra labai 
tikslus ir griežtas. 

Reikia pastebėti, kad Ang
lijoje domimasi krikščionių fi
losofais. 

— 

Socialinis klausimas 
Neseniai iš spaudos išėjo 

Grand Rapids vyskupo F.Haaa 
knyga "Man and Society". Sia
me 954 puslapių veikale pag
rindinai sprendžiama daugelis 
socialinių (klausimų. 

. 
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ANTROJI DALIS 

Pulgis Andriušis - laureatas ir sukaktuvininkas 

PART TWO Saturday, March 29, 

s 

Nedaug terasime lietuvišką 
širdj nešiojančių žmonių, ku
rie nebūtų girdėję Pulgio And-
riušio vardo. Ir tuos pelnytai 
tiktų pavadinti užkietėjusiais 
lietuviškojo spausdinto žodžio 
priešais, šimtai nuotaikingiau-
sių feljetonų, kelionių aprašy
mų, reportažų, daugybe straips 
nių, dailės, literatūros, teatro, 
gamtos populiarizacijos klausi
mais margina lietuviškosios j 
spaudos puslapius su Pulgio 
Andriušio parašu. Paminklinis 
Don Kichoto vertimas ir dvi 
premijuotos beletristikos kny
gos pelnytai jį įvedė \ pirmau
jančių mūsų rašytojų gretas. 

Šiais metais Pulgis Andriu
šis ne tik garbingas laureatas, 
bet ir kuklus sukaktuvininkas: 
kovo 18 d. tolimojoj Australi
joj gimtųjų Gaidžių kaimo 
jamžintojas (knygoje "Sudiev, 
kvietkeli!") sulaukė 45 mete
lius. 

Rašytojo jaunyste" ' 
Pulgis Andriušis gimė 1907 

metais kovo 18 d. Gaidžių kai
me, Tauragnų parapijoj, Ute
nos apskrityje, žemė ten neder 
linga, žmonės neturtingi, bet 
linksmi, myli savo gražius eže
rus, beržynėlius ir akmenuotus 
kalnelius. Su'batvakariais \dide-

Stasys Daunys, Chicago, 111. 
vo draugų pamatyti ir liūdin-1 chotą ir jo ginklanešį Sančo 
čių pralinksminti, šalia Kau
nas — Zarasai plento, tarp ap 
leistos rusų cerkvės ir caro 
laikais statytos pradžios mo
kyklos buvo graži pievelė, ku
rioje gimnazistai ir miesto vai
kezai rinkdavosi sviediniu pa
žaisti. Fulgencijus buvo vienas 

Petrg Mikalauskienė Žilinskaitė, 

Pančą parodyti visuomenei 
Kauno gatvėse. Pulgis Andriu
šis jodamas Laisvės alėja ant 
paskutinės rūšies žydelio kuino 
puikiai pavaizdavo Sančo Pan
čą. Karnavalas turėjo dideli 

pasisekimą. 

Žemaitukas ir čekoslovakiškos 
avižo* 

Pulgis Andriušis keliautojas. 
Dar prieš priverstinę didžiąją 
tremties kelionę jis yra apke
liavęs daugelį kraštų — Vokie
tiją, Angliją, Prancūziją, Is
paniją, Portugaliją, Maroko, 
Austriją, Čekoslovakiją ir kai
myninius Pabaltijo kraštus. 
Nuotykingas keliones pradėjo 
1928 metais kai su kitu Meno 
Mokyklos lankytoju, pasikinkę g ^ . ^ S e i m i n i n k a v o č e 
Į dviratį veamą žemaituką, iš- mtMko ftvi?ų l f t u k e 
vyko j Vokietiją Cekoslovaki- g u i a i g n u o t y k i a i g k e . 
ją, Austriją. Pulgis Andriušis, . ^ Į UetuyQ8 

Marius ZiipkiiM, literatūros 
premijos mecenatas, gimęs 
1921 m. Raguvoje, Panevėžio 
aps., prekybininkas Puerto 
Cabello mieste. Nuotraukoje 
pasirašo aktą. Šalia jo stovi 
teis. Antanas Diržys, Venecue-
los Lietuvių Bendruomenės 
centro v-bos sekretorius, Lite
ratūros premijos idėjos iškėlė

jas ir organizatorius. 

nors ir būdamas visa siela pri
sirišęs prie gimtųjų Tauragnų, 
svajojo pamatyti svetimus kra 

pasienyje atsisveikino su že
maituku, vežimu ir traukiniu 

42 m., vilkaviškietė, gailestin 
goji sesuo, gyv. Valencijoje, 
Venecueloje, augina 3 dukreles. 

hteraturos premoos mecenate. ^ p i n i g ų k e l i o n e i tewik n , " ^ J į ? ^ p o u ž s i e n i u B 

turėjo. Kelionė vyko latai nuo- A n ( J r . u ž . s &m<> -m 
tykmgai Vok.eė.ų, cekoslova- 8 t u d e n t ų a t g t Q V a s a r k a i p 

kų spauda nepagailėjo šiltų zo- p i r m a e i l i s L i e t u V 0 8 ž u r n a i i 8 t a 9 . 
Nors Pulgis Andriušis ir var
toja visas Vakarų Europos kai 
bas, bet kelionių metu labai 
daug padėjusi Esperanto kal
ba, kurios sąjūdj kadaise sti
priai populiarino su garsiuoju 
Adomu Jakštu' 

iš aktingųjų žaidynių dalyvių, 
nors vėliau į sporto sritį kojos 
nebekėlė. 

Jurgis Bieliūnas, Venecueliškis 
literatūros premijos mecenatas, 
gimęs 1904 m. Pakuonyje, Kau
no aps., prekybininkas, žymus 

visuomenininkas. 

liuose ir mažuose kaimuose ne-
nutilsta skambios jaunimo dai
nos. Senelių pasakojimuose tik
ras žodžių lobynas. 

Ir būsimojo rašytojo vai
kystė varginga. Duonelės ne
daug, bet gamtos grožio ir ge
ros širdies kiek tik nori. Gi
liuose skardžiuose prasmegę 
Tauragnų ežerai, žali pušynai, 
lieknus beržynėliai, kalneliai ir 
akmenimis nusėti laukai giliai 
įsisiurbė- j Pulgio kraują dar 
pačioje vaikystėje. Progą nu
taikęs, iš visų miestų ir kraš
tų Pulgis vasaros metu visada 
skubėdavo | gimtuosius Gai
džius ir Tauragnus. Iš kaimo 
pasakorių susikrovė didelius 
kalbos turtus, kurius taip gra
žiai pabėrė savo knygose. 

Į Utenos Saulės progimnazi
ją Pulgis Andriušis |stojo dar 
pirmosio^ vokiečių okupacijos 
metu. /Gyveno prieglaudoje. 
Vargas buvo nemažas. Bet bū
simasis rašytojas niekada ne
nusiminė ir niekada neliūdėjo. 
Jo dienyne mirgėjo tik ketver
tukai ir penkiatukai. Buvo vie
nas iš pirmųjų mokinių. O mo
kiniai ir mokytojai jo kitaip ne 
vadindavo, kaip Fulgencijum. 
Fulgencijus greit tapo visos 
progimnazijos pažiba. 

Progimnazija tada savo rū
mų neturėjo ir buvo įsikūrusi 
keliose privačiuose namuose. 
Fulgencijus visur apsilankyda-

Kartą vieną gimnazistą ap
niko piktosios dvasios ir ėmė 
išdarinėti didelius pokštus. Mo 
kytojai ir vyresnių klasių mo
kiniai eidavo prie savo drau
go naktimis budėti. Ir Fulgen
cijus buvo budėtojų eilėse, ir 
matė labai nesimpatiškus dva
sių darbus, apie kuriuos ne vie 
na m savo prieteliui yra pasa-
kojęs. 

Don Kichotas Kauno gatvėse 
Tolesnio mokslo siekti Pul

gis Andriušis išvyko į Kauną. 
Iš Utenos Kauną pasiekė be
ne pėsčiomis, tyupinam troški
mų jaunuoliui 137 km. kelione 
neatrodė baisi. Pinigų neturė
jo, tad |sidėjo duonos kepalėlį. 
Kauno Aušros berniukų gim
nazijoj Pulgis vėl pirmųjų mo
kinių tarpe. Pradėjo leisti hu
moristinį laikraštėlį, kuriame 
vykusiai parodijavo ne tik gim 
nazijos gyvenimą, bet ir kitas 
Kauno prašmatnybes. Dėl to 
laikraštėlio teko nukentėti. 

m^B 

AKTAS 
Lietuvių RaSytojų Draugijos jury komisija, sudaryta i i pir
mininko A. Vaičiulaičio, sekretoriaus Al. Merkelio ir narių 
J. Brazaičio, Bern. Brazdžionio, Stp. Zobarsko, 1952 m. kovo 
8 dienos posėdyje Lietuvių Rašytojų Draugijos 1951 metų gro
žinės literatūros premiją 1500 dolerių visais balsais skiria 

už apysaką 

Pulgiut Andrinšiai 

'SUDIEV, KVIETKELI", 

kurioje giliai pažintas ir su meile atvaizduotas aukitaičių 
tradicinio kaimo būvis bei jo žmonių dvasia; sutelktas auki
taičių kalbinis lobis ir didelės kultūros stiliumi sukurti spal
vingi vaizdai. 

Jury Komisijos Pirmininkas 

4*££fiv<*ė*<6% 
Sekretorius 

Nnriai 

New Yorkas, 1952 m. kovo 8 d. 

SfifTUSA* ^ą»itMim»]iH»ia»ft»fl»fiura 

Vladas YancKus, literatūros 
premijos mecenatas, gimęs 
1907 m, Liepojuje, inžinierius, 
gyv. Maracay mieste, dirba 
tekstilės fabrike, žinomas vi
suomenininkas, Venecuelos Lie
tuvių Bendruomenės Centro 

Valdybos pirmininkas. 
- ' • • i 

Donatas Kikas, literatūros pre
mijos mecenatas, dirba Puerto 
Cabello uostamiestyje vienoje 
importo eksporto bendrovėje, 

Venecueloje. 

Baigęs 1926 metais gimna
zija ir įstojęs į Kauno univer
sitetą kartu lankė ir Meno Mo
kyklą. Nuo dabar Pulgis And
riušis pradeda išplaukti į pla
čiuosius vandenis. Įsijungia į 
literatūrinį gyvenimą, rašo 
straipsnius, domisi teatru. Laik 
raščiai anais metais nemėgo 
bendradarbiams mokėti hono
rarų. Mielai spausdindavo fel
jetonus, bet vietoj honoraro ne 
retai pasiūlydavo pietus... Bet 
jaunas pasiryžėlis nepalūžo. 
Jis kopė augštyn ir augštyn. 

Vienas vertėjas išvertė Don 
Kichto ištraukas. Meno Mokyk 
los mokiniai pasiryžo Don Ki-

džių originaliems keliautojams, 
o Pulgis Andriušis savo kelio
nės humoristiniais nuotykiais 
margino Kauno spaudą. 

Vargas buvo pervažiuoti di
desnius miestus. Vokietijoj 
tvarka griežta, o lietuviškieji 
keliautojai su eismo taisyklė
mis dideliuose miestuose ne
buvo gerai susipažinę. Gera
širdis Berlyno policininkas 
ėmęs žemaituką už pavadžio 
pervedė per triukšmingąjį 
Alexander Plaz, nustebusiai 
miniai besiteiraujant, kas čia 
per keleiviai tame dviejų ratų 
vežime. 

Čekoslovakijoj mūsų kelei
viai vežime užsnūdo. Kai pa
budo, buvo prašvitę. Žemaitu-

Kova dėl Rosinato karčių... 
Pulgis Andriušis — pirmaei

lis žurnalistas. Įvairiuose laik
raščiuose paskelbė šimtus fel
jetonų, reportažų, pasikalbėji
mų, straipsnių. Per eilę metų 
Sodybos žurnale Gamtos Drau
go slapyvardžiu spausdino 
gamtos populiarizacijos daly
kėlius iš vabzdžių ir augah1 

pasaulio. P. Andriušio straips
niai pilni nuotaikos ir šilumos. 
Tik teatro ir meno klausimais 
rašydamas jis ne retai pakei
čia toną. Jakštišku smarkumu 
jis ne kartą yra smarkiai kir
tęs teatralams ir teatrams. 

Spaudos darbe sutikta ir 
gražių nuotykių, kurie taip bū
dingi Pulgio Andriušio gyveni
mui. Kartą, keliaudamas ap
link Kauną ir rašydamas patir
tus įspūdžius, A. Panemunėje 
nepakankamai gerai atsiliepė 
apie vieną vilą, kuri pretenda
vo į stiliaus plonybes. Iš redak 
toriaus gavo įspėjimą, kad tos 
vtflos neigiamai liesti negali
ma, nes ji priklausanti... ir jos 
savininkas tuo reikalu jau 
skambinęs į redakciją. Kitoje 
vietoje žvali keliautojo akis 
prie vieno gražaus sodnelio pa
stebėjo baisų užrašą: "Sode 
veikia automatiniai šūviai". 
Vadinasi, jei kas peršoks per 
gražią tvorelę ir pabandys nu
siskinti raudoną obuoliuką, au 

šį.. Policija įsakė tokį užrašą 
nuimti, kurio visas "pavojus" 
ir tebuvo tik bauginančio j iš
kaboj. 

Pulgis Andriušis žurnalisti
nio darbo nemeta ir dabar, 
nors pakitę gyvenimo sąlygos 
ir verčia gabųjį spaudos darbi
ninką kasdieninę duoną užsi
dirbti kitokiais būdais. 

Pulgis Andriušis gabus ver
tėjas. Nepaprastai gražiai iš
vertęs Servanteso Don Kiche-
tą pelnė visuotinf pr\pa2inimfy 
ir garbę. Pelnytai vertėjas di
džiuojasi dešimties metų dar
bo vaisiais. Ir čia būta savo
tiškų būdų. Anuometinis Val
stybinės Leidyklos redaktorius 
Churginas buvo kategoriškai 
užsispyręs "nukirpti" Don Ki
choto Rosinatui karčius ir pa
vadinti juos plaukais. Vertėjui 
pasisekė sunkią kovą laimėti 
ir Rosinatas vertime išėjo su 
karčiais ant kaklo... 

< 

Tremties dienos 
Nelengvos ir karčios trem

ties dienos. Svetima žemė ne
turi gimtųjų namų šilumos, o 

svetima duona karti ir spran
gi, norą ji ir balčiausia būtų. 
Su didele šeima Pulgiui And-
riušiui nelengva buvo karčiai 
atmintinomis bėgimo dienomis 
palikti gimtąjį kraštą ir su di
džiausiais pavojais pasiekti 
Berlyną. O ir Berlyne gyveni
mas sunkus. Iš čia kelionė to
liau į Vakarus. Įsikuria Tuebin-
gene. Po poros metu vėl tenka 
jieškoti pastogės Tuebingeno 
kaimynystėje. Tremties metu 
labai veikliai dalyvauja lietu
viškoje spaudoje, redaguoja 
Dievo Paukštelį, išleidžia felje
tonų rinkinį, Esperanto kalbos 
vadovėlį, su rašytojų grupe 
nuolat dalyvauja stovyklose 
ruošiamuose literatūros vaka
ruose. 

Rašytojo talentas Pulgio An
driušio asmenyje seniai bren
do. Bet jis ilgai delsė. Rašyto
jo jėka brendo ir šaknijosi ty
loje. Tik tremtyj ji išsiveržė. 
Ir išsiveržė pilna jėga. Jau su 
pirmąja knyga "Anoj pusėj 
ežero" Pulgis Andriušis pasi
rodė kaip stipriai subrendęs 
rašytojas. Pirmoji knyga ap

vainikuota premija. Antroji 
knyga susilaukė angščiausios 
premijos. Verta prisiminti: ju
ry komisija premiją paskyrė 
visais balsais. O jury komisija 
tikrai rinktinė. 

Kadaise Adomas Mickevičius 
geriausius kūrinius parašė bū
damas ištrėmime ir ilgėdama
sis gimtojo krašto. Ir mūsų 
rašytojai eina tuo keliu, ati
duodami paskutines poilsio va* 
landas kūrybai Premijuotoji 
knygą, yra užmiršto poilsio ir 
gimtinės ilgesio kūdikis. Su
diev, kvietkeli!. puslapiuose 
Pulgis Andriušte neblunkančiu 
žvilgsniu atskleidė savo gim
tojo kampelio perlus, kuriuos 
prieš 40 metų kuįliai pasėjo to 
paties Gaidžių kaimo dainius 
kun. Jurgis Tilvytis, "Sirvydžių 
miškelio" eilėmis apdainuoda
mas tas pačias Gaidžių kaimo 
apylinkes. 

Kultūrine kronika 
VLB Kr Vaidyba leidžia B. 

VaivorytS** "Viltrakių vaikus". 
Anite. Simutis baigia ruošti 

"Pasaulio Lietuvių žinyną". 

Akta* 
Venecuela, 1951 metais, spalio 13 diena 

Brangindami lietuviška spausdinta žodi ir per ji besireiškiančia mušu tautine 
kūryba, einančia is mušu tautos dvasios gelmių ir savo grosiu arnaujancia tai pačiai 
mušu tautai, mes, si akta pasirašiusieji, sutariame sudėti šitokia auka: 

kas buvo palikęs kelią ir be tomatiškai gaus šūvį j pakau-

Bieliūnas Jurgis 
Jablonskis Liudas 
Kikas Donatas 
Mikalauskiene Fetre 
Venckus Vladas 
Zupkus Mtrius 

Viso 

psj 

•• 
*• 
• • 

• • 
•• 

Bolivaru 
** 
m 
n 
n 
M 

Bolivaru 

1.250 
1.000 

600 
500 

1.275 
500 

5.025 

Liudas Jablonskis, Venecueliškis literatūros premijos mecena 
tas, gimęs 1919 m. Plungėje, automechanikas, turjs savo dirb* 
tuvę Valencijoje. Pasirašo literatūros premijos aktą, šoMa jo 

žmona, sūnus ir dvi dukreles. 

Penkis tūkstančius dvidešimt penkis Bolivarus 

Ta bendra auka paskiriame 1951 metu Literatūros Premijai, kuri savo ruoštu 
butu paskirta geriausiam 1951 metais išleistam bet kurio žanro grožines literatūros 
kūriniui. 

Sia premija aukojame visu Venecuelos salyje gyvenančiu lietuviu vardu ir ski
riame atgimusios Lietuvos 191* • 1940 metuose trijų Respublikoj Prezidentu • Antano 
Smetonos, Aleksandro Stulginskio ir Kazio Griniaus pagerbimui. 

Siu trijų garbingu Lietuvos sunu • buvusiu Lietuvos Respublikos prysakyje-
asmenyje pagerbiame ir pačia Lietuva, didingos jos praeities paunksmeje ir laisvėje 
kūrusią eavo dvasine ir medžiagine gerove. 

Šiuo savo žygiu darome dalini patarnavimą mušu rašytojams, atsidūrusiems su 
nemaža savo tautos dalimi tremtyje ir nesantiems sunku likimą. Tegul sis patarnavi
mas bus ženklu jiems, kad kiekvienas išvarytas is aavo namu bedalis lietuvis, kur 
jia bebūtu, ilgesyje savo tautos laisves, mena toki pat bedali mušu brangu rašytoja 
ir laukia is jo dovanos • naujos ir geros knygos. 

Visa Ui, tegul bus mušu visu rašytoju tokiu nuoširdumu priimta, kaip kad 
mušu padaryta. ^ £ £ , M> f * — 

ieliunas 

Liudas Jabloi' 

Donatu 

J^U 

ittfc-T',: 

bas* Vattjtt 7 * 
"V 

Petre Mikalauskiene 

ladas Venckus 

is Zupku* los *up 

file:///dide-


WI^ĘĘĘĘ^ĘĘiiiiSĘmmm^mmmmmm!mt 

i MIDVVE8T T E R - U B R A R y 
CENTEH 
CHICAOO 

šeš'adienis, baland. 5, 
1 9 5 2 ANTROJI DALIS 

/ 

PART TW0 
Saturday, April 5, 

- 1 9 5 2 

ČIURLIONIO ANSAMBLIO ANTROS 
VIEŠNAGES BELAUKIANT 

VLADAS MKUBftNAS, Chicago, 111. 

Čiurlionio ansamblio istorija įtrauktų į programą sunkiau-
yra neilga, tačiau ryški ir gar-i sius lietuvių kompozitorių kū-
binga. Susikūręs karo pabaigo- rinius, arba ir kapitalinius pa-
je Vokietijoje, jis stovyklinio saulinius veikalus, ar net ameri-
gyvenimo laikais iškilo iki tie- kiečių kompozitorių moderninę 
siog neįtikėtino populiarumo ir chorų literatūrą. Buvo tačiau 
suvaidino reikšmingą rolę lietu- pamirštas faktas, kad eiurlioniš-
vių tremtinių vardą garsinant kiai yra tokie pat mėgėjai, o ne 
ir Lietuvos tragišką likimą iš- profesiniai muzikai, kaip kad ir 
keliant. Čiurlionio ansamblis kitų chorų dalyviai. O ar ne ku-
buvo mylimas mūsų tremtinių;; rioziškai atrodytų pvz., jei lie
jo koncertai stovyklose buvo tuvių tautiniais rūbais pasipuo-
klausomi su ašaromis akyse; t a - š ę s meno sambūrys bloga ang-
čiau ypač nuostabaus populiaru- liška dikcija ir, greičiausiai, ne-
mo ir pasisekimo šis meno sam- j tobula technika atliktų ameri-
būrys pasiekė ten, kur tai buvo' koniškus naujoviškus veikalus, 
daug sunkiau pasiekti: okupa- kuriuos patys amerikonai gali 
cinių kariuomenių tarpe, tiek daug geriau atlikti?... 
prancūzų, kurių zonoje čiurlio 
niškiams teko gyventi, tiek ir 
amerikiečių bei anglų, kur jiems 
tekdavo plačiai koncertuoti. Sa
vo "gimtoje" prancūzų zonoje 
Čiurlioniškiai buvo gavę atski
rus didelius rūmus, kuriuose 
galėjo gyventi atskiro lagerio 
teisėmis; jų aprūpinimas buvo, 
palyginamai, geras ir jie galėjo I pripažįstant kai kurių kritikų 
pilnai atsiduoti savo menui, minčių teisingumą — visdėlto 
Juos ypač globojo prancūzų ka- į neardyti, kas jau padaryta, ne 

Neardyti, kas padaryta 
Prasidėjus puolimams, atsira

do ir gynėjų; prie jų reikia pri-
skaityti ir šio straipsnio auto
rių, kuris "Draugo" skiltyse 
stengėsi sureziumuoti visus gin
čus ir duoti konkrečių išvadų. 
Tada pareikštos mintys buvo: 

KVAPUTE 
JONAS AISTIS 

Švelnus, švelnus vėjelis putė, 
O žemė pašalu kvepėjo — 
Žydėjo vieniša kvaputė 
Ir vagose vanduo klegėjo... 

Klegėjo džiaugsmą dar'nedrąsų, 
Į saulę spindinčią žiūrėjo... 
Svajonėm driko bėrio kasos 
Ir atsargi sula telzėjo. 

Prabilo varpas ir galingas 
Laukais įmirkusiais nuėjo, 
Ir nešė kvapsnį stebuklingą 
Pavasario švelnutis vėjas... 

Ir nešė kvapą, dvelkė, putė 
Jaukus vėjelis pralinksmėjęs — 
Kvepėjo nuostabi kvaputė 
Ir žemės pašalas, ir vėjau... 
Putnam, 1952.1.2 

Premininko Pulgio Andriulio žodis 
Laureatas, šį žodį atsiuntė Bet reikėdavo tiktai, nusvie-

iš Australijos miesto Ade- d u s dulkinus rūbus, pasinerti į 
laidės. Poetas A. Rūkas j | i u s i l i f ) v a ndenia kai tie 
perskaitė Chicagoje premi- r a m i u s »"«> vandenie, Kai ue 
jos įteikimo iškilmėse. sVetimų kraštų įspūdžiai nu-

Red. bėgdavo šalin, išsisklaidydavo' 
Atsimenu savo pirmą susi- S a } a k o š i h* akiratyje, o pro iška vadovybė, kurios tarpe bu-1 trukdyti energingam ansamblio tikimą su gimtuoju ežeru Si- r a i s t u s suskambėjus Vajesiš-

J i J " - " — * J ' ~ J : A *« • -« -«««- •*«- H u N u Q k a i m y n o p u s į s kio varpams, vėl įsivyraudavo vo didelis lietuvių draugas, bu 
vęs V. D. Universiteto profeso
rius: gen. Schmittlein. 

Aiškus stilius 

vadovui A. Mikulskiui eiti savo 

vaizdus ir aplink jį gyvenan- mas tebūnie paskatinimas ko-
čius žmones. Jeigu tie vaizdai legoms rašytojams atsisukti 
ir žmonės gyvena ir suvalkie- prie mūsų buities pradinių ver-

pasinnktuoju ke iu, kuriuo ei- t § š § . nuostabi ramybė, kaip pieme- č į . ^ ^ ž e m a i č i o , r įm i Z £ te s e m t i s k a i d r l u , 
nantbuvo pasiekta tiek daug . . . . . . £ . „avimo laikais, pokaitrio sus- ™* * ™ ' ' * f " ~ ® ° ' , , S m i ^ i r \ t e n s e m t I . s k a i d r | U 3 

• fiurvifii rorian fnrifi uMti n K a i n e n ' Pas*111 aniron, o Kai , r klaipėdiškio širdyje, kaip tatai i vandenis, kurie nuplaus mūsų 
triumfų. Geriau turėti tvirtą lt- a t n e g C 8 t r e č i o j o n p a s t a t $ a n t tojus galvijams. Jaunatviško ^Hl ,__.._ 

Literatūrinis gyvenimas 
Rusijoje 

"United States Tnrormation 
Service" pasneibė A. D. parašy
tą straipsnį "Literatūrinis gy
venimas Rusijoje". Autorius 
pradžioje pareiškia, kad po spa
lio revoliucijos (1917) daugelis 
tikėjo, kad skelbiamoji laisvė 
atneš naują gyvybę ir literatū
rai, sukurs įdomių ir originalių 
kūrinių iš darbininkijos gyveni
mo. Netrukus, rašo autorius, tos 
viltys sudužo: literatūra buvo 
pajungta propagandai, visur įsi
galėjo "stalininė /retorika", su
žlugdžiusį rusų poeziją, roma
ną, teatrą. Kūrėjų laisvė ir nuo
širdumas yra pažabotas partijos 
direktyvų, o tokiose sąlygose 
menąs tik merdėti gali. 

Nuėmimas nuo Kryžiaus V. Jonynas 

niją net su visais trūkumais ir k o . D i d ž i o l a u k i u o ; e i r 
klaidomis, neeu neturėti savo . . . . , ,. * , 

Čiurlionio ansamblis išdirbo ' v e j d o J įjjį „ k i t o g p u s ė 3 * * pro juodalksmu šakas 
savo a.škų st.l.ų, paremta, l.au-1 , b u v 0 * ^ n u o š i r d ž i a f DW- 8 U Ž V l l g ° S111.° "?*"** . m a n 

disku . a r b e n t p s e u d o l i a u d i š k u ) ^ v a r s t t l
r

v i s a s k r i t i k i r p U Q . apsvaigo galva, Ir nugriuvau 
primityvizmu; jo spektakliai n e - . M j p a r e i k š t a s m i n t i 9 i r , k a s « e m e n . VieJpatie, kokie plotai! 

, 6 . !?. . , i •! u f atrodo iš mano knygos įverti-į prailgusios kelionės dulkes. O 
nerimo upe, iškilusi iš krantų, j ^ t f t . § . d i džiaukimės kilniadvasiams Vpnaciielns \w< 
v«[grįždavo savo jagon . Į v W . y ^ y i s d a r m u m 

^ F ^ J S ^ ' ,nU_°.,?,a!° brangiausias žodis. 
Mano kūrybos apvainikavi-

sudaro ištisinio sceniško veika- n a u d i n g a > p r i i m t l d ė m e s i n , ypač 

^ . ^ . l ^ f ^ ^ ^ ^ i ^ i ^ M ^ įtraukimą daugiau 
mūsų žinomų kompozitorių har
monizuotų dainų į repertuarą. 

Bus įdomu palyginti 
Visų šių ginčų ir puolimų pa

sėkoje Čiurlionio ansamblis tik 
laimėjo, atsidūręs mūsų kultū
rinio gyvenimo reiškinių prieša
kyje. Netenka abejoti, kad chi 

numerių, padalintų į vokališkas, 
liaudies šokių, liaudies instru
mentų arba įvairių šių elementų 
kombinacijų grupes. Dainuoja
mos dainos — primityviai su
balsuotos, daugiausiai paties va
dovo A. Mikulskio. Atrodo kad 
sėkmingoje stilizacijoje ir gera
me viso spektaklio sutvarkyme 

O vidury ežero, kaip sako 
mūsų kaime, pačiuose plotuose 
juodavo kažkoks tamsus daik
tas. 

— Tėte, dabok — kimšas 
plaukia. 

— Ein' jau, vaike, tai Pum-
pučiokas varosi iš Straskišklų 
Papiliakalnėn, 

Tas susitikimas man buvo 
lemiamas. Iš Silio burtų nie-

glūdėjo čiurlioniškių pasisekimo | c a g i š k i ų susidomėjimas šia ant- ' kur nebegalėjau pabėgti per 
visą gyvenimą. 

Išklydau į platų pasaulį, plau 
klojau visomis Europos jūro-

esmė; tačiau kartais sunku yra ^ v i e s n a g e galėjo tik padidė-
teisingai išspręsti, nuo ko prj- t i K a i p t e k o p a t i r t i > ciurlioniš-
klauso vieno ar kito menininko k i ų y r a p a r u o š t a visai nauja 
ar meniško sambūrio pasiseki- p r o g r a m a ; k o k i a g i jį b u s : a r 
mas ar nepasisekimas. Šiaip ar 
taip — Vokietijoje Čiurlionio 
ansamblis užėmė visai išimtiną 
padėtį ir buvo laikomas lyg už 
konkurencijos ribų; supranta
ma, jam tuo laiku nebuvo tekę 
susidurti su jokia rimta kritika. 

Naujajame pasaulyje 

laikysis savo buvusios linijos, 
ar turės kokių nors naujų bruo
žų ? Šis klausimas yra tuo labiau 
įdomus, todėl, kad Chicagoje į-
sikūrė ir sėkmingai dirba kitas, 
irgi jau tremtyje iškilęs — 

mis, laipiojau visais kalnais, 
iš laivo denio stebėjau dauge
lio šalių pakrantes, linksmas, 
grėsmingas, žydinčias bergž
džias, nuo Gibraltaro uolos 
viršūnės žvalgiausi į laukinius 
Atlaso gūburius, svajojau Al-

mecenatams padedant, visiems 
apsigyventi viename mieste — 
Clevelande. Meniška veikla bu
vo atnaujinta jau kitokiomis są
lygomis; kas svarbiausia — 
kiekvienam ansamblio nariui da
bar teko sunkiau darbu sau 

ši padėtis pasikeitė, atvykus ^ c i u r l i o n i š k i ų konkurentu, 
į^ią šalį. Ansamblio daungumai P r a ė j u s ^ ^ m e t ų i r ^ t ą l a i . 
pavyko atvykti į Jungt. A m e n - | k ą n a u j o j o k r a š t o įspūdžiams 
kos Valstybes ir, kai kuriems k i e k S U B i g u l ė j u s b u s v į s i e m s , 0 

ypač tremtiniams įdomu paly
ginti abu ansamblius ir pasida
ryti išvadų išeinant jau iš nau
jų gyvenimo sąlygų. 

Per pereitą Čiurlionio an
samblio gastrolę Chicagos ope-

duoną užsidirbti ir tik atliekamą r o s rūmuose buvo pritrūkę bi-
laiką skirti menui. Po pirmųjų l e t l* ** daugelis norinčių liko 
ansamblio pasirodymų po visą ansamblio nematę ir negirdėję, 
čionykščią lietuvių spaudą pra- Galime pilnai laukti, kad ir šį 
ėjo gan žiaurių ginčų ir polemi-; k a r t a - didžiulė operos salė bus 
kų banga, kuriose Čiurlionio pripildyta ir "Draugo" vadovy-
ansamblis buvo smarkiai užpul-Į b ė s pasiryžimas pasikviesti šį 
tas, o vėliau kitų rašytojų karš-' m e n 0 sambūrį ir ruošti šį stam-
tai ginamas. Puolėjai prikišo j b a u s m a s t o spektaklį bus pilnai 
programos neįdomumą, ypač gi Pateisintas. 
dainų harmonizacijos primityvu
mą; kitiems nepatiko liaudies Nauja Fu l ton S h e e n k n y g a 
instrumentų vartojimas, kiti vėl; Vienas geriausių Amerikos 
pastatė po klausimu visos čiur-! kalbėtojų ir rašytojų, filosofas 
lioniškių krypties liaudiškumą Fulton Sheen, parašė naują vei-
Netrūko konkrečių patarimų, kalą "The VVorld's First Love". 
kurių kai kurie buvo sunkiai į-i Kaikurios šio autoriaus knygos 
vykdomi ir gan keisti. Buvo reK yra tarp labiausiai skaitomų 
kalaujama pvz., kad ansamblis! veikalų JAV-se. 

"Dainavos" ansamblis, kuris čia hambros Liūtų Kieme prie 
suspėjo gražiai užsirekomenduo- ^ čiurlenančios verdenės, mėl
ti ir kai kada laikomas sėkmin- džiausi Kordobos mečetės ko

lonų girioje, slankiojau Maro-

kaimenės nuklydusi į galilau-
kes, grįžta vėl j savo būrį, uos-
tosi su artimaisiais, taip ir tie 
mano grįžimai būdavo džiu
gaus nerimo paženklinti: a r 
niekas nemirė, ar dar visi ber
žai Kazio Gojuj, ar neužaugę 
meldais Silio ežero maudyklės 
Straskiškėse, ar nenudžiūvo 
sirpūnė" kluonienoj, ar nenu
garmėjo Grabelio ežero .liūnuo
se kieno arklys? 

kilniadvasiams Venecuelos lie
tuviams mecenatams ir Lietu-
vų Rašytojų Draugijai — ma* 
no padėka! 

J. Verdi gyvenimas 
ir muzika 

Praėjusiais metais buvo mi
nima operų tėvo — kompozito
riaus J. Verdi 50 m. mirties su
kaktis. Ta proga muzikos kriti
kas Adone Zecchi italų spaudo
je paskelbė eilę straipsnių apie 
Verdi gyvenimą, jo muzikinę 
kūrybą. Dabar to paties auto
riaus rūpesčiu išleistas kolekty
vinis leidinys apie J. Verdi, ku
riame bendradarbiauja šie mu
zikos žinovai: E. Borelli, T. Cel-
li, A. Damerini, A. Della Corte, 
V. Doplicher, A. Hermet, L. Le
vi, R. Mariani, M. Milą, L. Pin-
zauti, A. Zecchi ir k. 

"Dievo pogrindis" — 
prancūziukai 

Rašytojos Gretta Palmer 
knyga "God's Underground" 
kurią ji parašė iš tėvo Jurgio 
pasakojimų (apie slaptą religi
jos sąjūdį Rusijoje) dabar iš
versta į prancūzų kalbą ir pa* 
vadinta: MLe Maąuis de Dicu" 
Kaip atsimename, šis veikalas 
buvo perleistas per "Draugą" 
dr. C. Labanauskaitės vertime. 

.~Š* ' 

VKNECUELISKIU MECENATU SVEIKINIMAS 
Ryšium su literatūros premi- mums, tai darome visu širdin-

jos įteikimo iškilmėmis Chica- gumų. 
goję buvo gautas toks raštas* I Pirmiausia, drūčiai sveikina-
iš Venecuelos: , m e mieląjį Pulgj Andriušj, J J ^ ^ ^ l ^ į į H ^ ^ ^ 

"Kai mes šią Lietuvių Rašy- ' 

Seni rankraščiai Dubline 
Mons. Eduardas Kissane, šv. 

Patriko kolegijos prezidentas, 
praneša, kad šiuo metu Airijoje 
laikomi seniausi Šv. Rašto rank
raščiai, rašyti ant papiruso. 
Rankraščiuose yra išlikę S. ir 

Šią rankraščių kolekciją surado 

kos miestų gatvelėse, bliaunant 
asilams ir fleituojant gyvačių 
kerėtojams, gėriau skaidrius 
kaip ašara vynus Cherese, Ma
lagoje, Oporte, Palermo j , ro
mantiškai drebėjau karaliaus 
Artūro pilių griuvėsiuose, ne
šiausi didmiesčių "bulvaruose 
su margomis miniomis, stum-
džiausi Lotynų kvartale, pro 
traukinio langą stebėjau spal
vingų gamtovaizdžių ekraną, 
kurį man atkišęs rodė nenu
maldomas ilgesys, nepagirdo
mas troškulys: dar toliau, dar 
toliau! 

I r vis, grįždamas iš klajonių, 
zarasiniu autobusu skubėdavau 
į Daugailių stotelę paplentėje, 
o iš ten pėsčias sukdavau smė
liuotu vieškeliu ir po valandos, 
atsistojęs ant Pagrabių kalno, 
po kojom sutviskus Silio eže
rui, numesdavau keleivio lazdą. 

— Koks mažas mano Silys, 
grįžus iš bekraščių vandeny
nų! 

jai, beržynai, skardžių alksniai, 
prikvipę žemuogėm ir aviečiais, 
mėlynių ir bruknių prikūpėję, 
šaltekšnių bei putinų išpuošti 
samanykščiai, tie darymėlial, 
vilkaplaukės, varlynės, du'bū-
lės, tėkmelės, usnynės, degi
mai, stilapynės, paversmiai, 
prieupiai, akmenys milžinai — 
buvo mano Šventavietės, kurias 
naujai grįžęs lankydavau, kaip 
maldininkas, jieškodamas sve
tur pririnktų nuodėmių atlei
dimo. 

Ir Petras Nailiūnas, ir ma
no tėvas, ir kiekvienas mano 
kaimo žmogus išgyvena tuos 
Dievo baimės ir atpirkimo jau
smus šiose šventavietėse. I r 
kai pavasarį jaunimas su mu-

Sudiev, kvietkeli" šukė-
toių Draugijos" Literatūros Pro l u s* v i e n i n ^ » taigi ir tikrąją C n * e s t e r Beatty, daug metų gy-

rasytojų simpatiją jam pačiam. , v e n ę g i r s t u d i j a v c 3 Rytuose. 
Sveikiname ir visą lietuvių ra- Į 

Tie ežerai, piliakalnėliai, go- miją ryžomės sudėti, jutome, 
kad tuo turėtume padaryti vie-. 
ną gerą darbą. Betgi kartu **.**>*> ^ turmčią s a v o . t a r Vokiečių paroda Paryžiuje 
rėjome abejonių, ar šis Litera-, g « P ^ T 0 n a r> " ****** 
tūros Premijos kelias, iki tos L G A N D R 

premijos įteikimo būsiančiam 
laureatui, bus sklandus. Abe
jojom dėl nuotolių, esančių 
tarp mūsų, ir dėl kai kurių 
mums visiems gerai žinomų 
mūsų papročių... 

Po labai trumpo susirašinė
jimo su L. R. Dr-jos Pirminiu 

Visų aukotojų vardu: 
.Inž. Vladas Venckus, 

Jurgiis Bieliūnas 

Pirmoji pokarinė vokiečių 
knygų paroda Prancūzijoje į-
vyks balandžio 20 — gegužės 5 
dienomis Sorbonos universitete, 
Paryžiuje. 

Lietuviai amerikiečių meno parodoje 
hiomis dienomis Illinois Vai- šiemet Floridoje, Miami mies-

ku^Benediktu' Babraušku"stal- l stybes Dailininkų S-gos žiemos te, suruoštoje meno parodoje 
ga sužinojome, kad jau e3a-lnieno paroda užsibaigė ir jau 
ma ir literatūros laureato ir skubiai ruošiamasi prie pava-
kad iškilmingas premijos jtei- sarinės. 

Žiemos meno paroda, kuri 
' buvo įruošta "Stevens" rūmuo
se turėjo gana gerą pasiseki
mą. Per nepilną pusmetį ją ap
lankė 70,000 žmonių. 

Tam tikrą kiekį išstatytų pa 

kimas įvyks šiandien ir šiame', 
mieste. 

Tamstos visi galite suprasti, 
kaip mus džiugina širdingas 

.laimėjo 1,000 dolerių premiją. 
Pavasarinėje Illinois Valst 

meno parodoje dalyvauja apie 
20 įvairių tautybių dailininkų, 
kurie išstatė arti 120 kūrinių. 

Paroda įrengta trečiame 
augšte. Įėjimas nemokamas, 
tad meno mėgėjai turės gra-

zikomis bei dainomis "eina pa- •! Draugijos Pirmininko atgarsi* . ;"""" " " T 7 ' . . . ^ žios progos pamatyti naujau-
rugėn" ir kai Šventadienį se-, į m ū s ų žygį ir vieningas ir j Tam tikrą kiekj išstatytų pa , ^ amerikiečių pa
nas senelis išsikelia "žiūrėt va- sklandus ir greitas Jury Ko-!veikslų jsigip Chicagos meno l y e i k s l u g 
sarojaus" ir kai dėdė Mykolą*J misijos sprendimas, nustatąs ] mėgėjai, :ų tarpe ir J^tuvio ' 
išsirengia "perkelt arklio" ar
ba Pupinas — "perdėt būčių". 

Bet dabar aš kol kas nega
liu lankyti savo ežero ir gojų, 
tad, Ugesio smaugiamas, nuta
riau papasakoti apie tas šven
tavietės jums, visiems, nes tai 
yra ir jūsų pačių šventavietės. 
Sunkiausiom gyvenimo akimir
kom, nuogo beasmeniškumo 
pažemintas, būdamas benamis, 
papasakojau apie mano namus,. 
kurie yra ir jūsų namai. 

Nuovargio nukamuotas, stai
ga pasijutau stiprus ir paguo-, 
stas, kai, apgaudamas miegą 
ir vogdamas laiką, ėmiau gai-

Ivinti man brangiausius Silio 

premijuotiną knygą, tuo pačiu 
ir patį Laureatą. 

Taigi, kaip tai gyvenime at
sitinka labai retai, šiuo kartui 
mes, tiek Rašytojų Draugijos* 
Pirmininko, tiek Jury KomisI-, 
jos, buvome suprasti tiksliai ir 
teisingai. i 

Kaip miela žinoti, kad esa* 
masis Laureatas, Pulgis And
riušis, esąs šiuo laiku dar to
liau nuo Chicagos negu mes, 
davė pagrindą šiai šventei Ir 
tuo dovanojo daug kam bran
gią ir* nepamirštamą valandą. 
Ir mes, šios premijos aukoto
jai, jungiamės j šį džiaugsmo 
židinį šiandien ir, tikėkite 

dail. J. Pautieniau3 "Dzūku. 
Bakūžės". 

Pavasarinė Illinois Valstybės 

Los flndes Universitetas 
Netoli Kolumbijos sostinės 

Dail. S-gos meno paroda įruoš- | Bogota , Los Ander mieste, 
ta taip pat "Stevens" rūmuose, i prieš trejus metus grupė veiklių 
Iškilmingas jos atidarymas bus 
balandžio mėn. 6 d. 2 vai. 

Malonu, kad be trijų lietuvių 
dailininkų (M, Šileik.'o. prof. 
I. Šlapelio ir J. Pautieniaus) 
minėtos sąjungos parodose da
bar pamatysime ir ketvirtojo 
mūsų tautiečio kūrinius. Tai 
Chicagos Meno Instituto auk
lėtinio Skupo kūrinius. 

Skupas amerikiečių meno 
kritikų yra laikomas gana sti
priu originaliu tapytoju. Jis 

jaunų žmonių įkūrė universitetą, 
kuris savo paskirtimi ir specia* 
liu tikslu yra vienintelis P. A-
merikoje. U-to pagrindinis užda
vinys — išauklėti ir parengti 
naują intelektualų kartą, kuri 
politiniame, socialiniame ir hu
manistiniame darbe jieškotų to
kių pradų ir tokių idėjų, kurios 
tautas jungia, suartina, o ne 
pavydą ar neapykantą skiepija 
Steigėjai tikisi, kad u-tas pa
kels P. Amerikos dvasini ir ma
terialinį lygį. 
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"Subatai praėjus, Marija Magdalena, Marija Jokūbo motina ir Salome nusipirko kvepalų, kad atėjusios pateptų 
Jėzų. Labai anksti pirmą savaites dieną jos atėjo pas kapą, saulei jau užtekėjus. Jos kalbėjosi tarp savęs: Kas mums 
atris akmenį nuo kapo angos? Bet pažvelgusios pamate akmenį atrištą; buvo gi jis labai didelis. Įėjusios į kapą, jos pa
mate jaunikaitį sėdintį dešinėje pusėje, apvilktą baltu drabužiu, ir nusigando. Jis joms tarė: Nenusigąskite; jūs ieškote 
Jėzaus Nazareno, kurs buvo prikaltas ant kryžiaus; jis atsikėlė, jo nėra čionai; štai vieta, kame jį buvo padėję. Bet eiki
te, pasakykite jo mokytiniams ir Petrui, kad jis eina pirm jūsų į Galilieją; tenai jį matysite, kaip jis yra jums sakęs." JfHT. 
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ŽMOGAUS VIDINIS ATSIGAVIMAS 
VYDŪNAS, Vokietija. 

1. Reikalingasis susipratimas 

Kalbama kartais, kad žmo
gus dažnai pasiduodąs viso
kiems blogumams. Labai rei-

gas. O jis yra paskutiniais de
šimtmečiais žmones užnikęs 
kaip koks maras. Bet jie vos 
numano, ,/kas jiems atsitinka. 

kalinga išSanyti kas t i . a t s i - | T a i P 8 8 ^ ™ i š r ū k y m o -
tinka. Rūkytojams rodosi, kad de-

Kurs vertina Šventraščio žo- j gančioji cigarete suteikia sma
ližius, gal prisimena, kas para- J gumo. Jie tiki, rūkydami guve-
šyta Rom. 8,7: "Tie, kurie ] snicis tampą ir atsikratą nuo 
kūniškai gyvena, yra priešingi! k^kių siejimų. Bet aiškiai iš-
Dievui". (versta iš graikų kai-1 manant, kar rūkant atsitinka 
bos). Žinomas ir paraginimas 
1-Petr. 2, 11: "Susilaikykite 
kaip ateiviai ir keleiviai nuo 
kūno geidulių, kurie kovoja 
prieš sielą!" Gal išmanytina, 
kad slopinimai žmogų užninka, 

kūne, aiškėja, kad žmogus rū
kydamas patenka j pavergimą. 

Garsusis vokietis gydytojas 
Ludwig Schleich jau prieš 50 
metų skelbė, kad nikotinas vei 
kiąs gyvoio kūno narvelių ple-

jam visai atsiduodant kūnišku- velės. Todėl kiekvienam rūky 
mui. tojui po kai kurio laiko suky

la ypatingas nusijautimas, ka
da jis nerūko. Jis akstinamas 

Yra žinoma, kad visokie pa 
linkimai ir geiduliai sukyla kū 
no gyvumui kaip nors sujudus. I tuojau vel rūkyti, kad prading 
O tai yra aiškiai kas kita, kaip 
tyrus vidinis gyvėjimas. Var
tojami visokie dalykai, kurie 
ypatingai kūną masina, o daž
nai jo gyvumas menkėja ir 

tų tas slėgimas ir jis jaustųsi 
gyvesnis, atsigaujantis. Niko
tinas erzina kūno narvelius, ir 
žmogus tiki gyvejąg. Todėl at-
silaikyt nuo rūkymo jis nebe-

dar tikriau slegiama žmogaus įstengia. Kūniškumas jame vy-
esme. Ji tiesiog silpsta. jrauja ir jo elgesį nustato. 

2. Cmai veikiantysis slopinimas | Rūkymo išdavos visoj pil
numoj yra vos numatomos. 

Žinomas yra apsisvaiginimas Tm^ k ū n o gyvumas labai 

Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja! 

alkoholiu. Kalbama apie gir
tavimą ir girtuokliavimą, kada 
dažnai ir daug geriama alko
holinių gėralų. Pasekme yra 
dvejopa. Pirmiausia, žmogaus 
esmei pasidaro nebegalima aiš 
kiai kūnu apsireikšti, jis ne
tenka proto. Sakomr., jis ap-
svaieos ir net apkvaišės. Bet 
veikiai ir gyvasis kūnas neten
ka iėgu. Jo gyvumas sustings
ta. Alkoholis ij taio slegia ir 
slopina, kad nebegali prigimtu 
būdu apsireikšti. 

Girtaudamas žmogus prieši
nasi Kūrėjo valiai, kuri siekia 
žmoguje sukelti aišku gvvumą. 
Žmoerus turi samoningėti. Kū-

stengiasi nikotiną ištremti, 
kaip tai tam tikri mokslininkai 
tvirtina, bet jo kenkimas nėra 
pašalinamas. Žinoma yra, kad 
tūli rūkytojai, visaip vargina 
mi 

wig Schleicho tvirtinimu, kad 
nikotinas veikia sustinginan-
čiai kūno narvelius, , yra dar 
gilesnes prasmes. Sustingsta 
ir smegenų narveliai, ir tada 
nebėra galima tikrai, aiškiai 
pasireikšti ir visa ką apmąs
tyti. 

Stebint nusidėjėlius aišku pa 
sidaro, kad jie beveik visi yra 

v - J ~- •„„+..„„ M H A slopinti dvasiškai girtavimo ir .., o būdami oautraus kūno, __f ^ .„, fo. , . 
. y. . y . ... ^„ : \rūkymo. Dvasiškai slopinami 

anksčiau miršta, negu .iu pn- J . . , * 

gyvena. Kaip jauni žmones la- niu tapti. Užuot kūniškumui 

eimčiai tai nustatyta. Rūkan
čios moterys veikiai įgyja vys 
tančiu* veidus, lyg jie apmir
tų. Todėl ir tepasi veidus da
žą js, kad dar kiek atrodytų 
gyvomis. Bet po tepalu slepia
si mirtis. Žmonės patys žudosi 
nikotinu 

jie stengiasi gyvenimo pras
mės numanyti. Ir tuo pasidaro 
aišku, kaip labai jų sąmonin
gumas yra apniauktas, jų es
mė ligota. 

* 

4. Atsigavimo galimumus 

Norint iš visų minčių slogi-

bai linksta kitus pamėgdžioti 
ir todėl greit pratinas rūkyti, 
taip jie ir lanksta, nuo rūkymo 
atsilaikyti, jeigu tam žymūs 
žmonės būtų pavyzdingi. Todėl 
ir laukiama, kad būtų daug to
kių žmonijoje. Itin tai svarbu, 
kur skelbiami patarimai, kaip 
galima susivokti Dievuje in pa
tirti Jo apsireiškimą žmonišku
me, būtent Kristų. 

Jeigu nesutinkame tokių pa
vyzdingų žmonių, tada žmogus, 
visai atiduotas savo paties nu
sistatymui turi dėti visas pas
tangas kenksmingą tų blogu
mų veikimą išmanyti, savo kū
ną prasmingai slaugyti, mai
tinti, vidin| gyvumą skaistų iš
laikyti, kad nebūtų bjaurina
mas visokių geidulių, blogų, 

atsiduot, reikia pasišvęsti Die
viškumui. 

Toks pasišventimas žinomas 
kaip meldimas. Tik jis turi bū
ti nuoširdus ir pastovus. Todėl 
ir raginta 1. Tess. 5, 17: "Mel
skitės nuolatai!" Tokiu būdu 
žmogus artėja Dievui ir ^Die
vas artinas žmogui (Jok. 4,8) . 
Tik nėra tai galima tam, kurs 
tiki pagauti reikalingas mintis 

V E L Y K O S 
JUOZAS BtfGA, Chicago, 111. 

Zarasų krašto papročiai kais ir kartais net su žebeliais 
Did. Ketvirtadienis kiekvie- (konkorėžiais). Viduryje sta-

noje sodyboje buvo valymosi lo stovėdavo pražiodyta kiau-
diena. Žmonės keldavosi anksti lės galva su įspraustu kiauši-
ir stropiai valydavosi namuose, niu. Ant stalo matydavosi trys 
Didįjį Penktadien} iki 12 vai. bliūdai kiaušinių ir daugybe 
dieną visi būdavo bažnyčioje įvairiausių pyragų ir mėsų. 
ir tik po pietų pradėdavo tvar- Kiaulės galva būdavo jau se-
kytis Velykoms - valydavosi, niai laikoma Velykų stalui iš 
ruošdavo valgius, kapodavo Gavėnioje paskerstų kiaulių, 
malkas ir kt. Did|j | ŠeštadienJ Ant stalo būdavo ir midaus su 
irgi būdavo bažnyčioje iki 12 vynu sušilimui. Velykas pradė-
val. ir tik po pietų atsirasda- davo valgyti namų šeiminin-
vo namuose. Šioje dienoje mo- kas, visiems sukalbėjus bend-
terys išnešdavo iš namų senu3 rą maldą. Pirmiausia imdavo 
ir nereikalingus daiktus ir pra- kiaušinj. Kiti šeimos nariai 
dėdavo kepti oobuolinius ir ki- kiaušinius laikydavo suspaudę 
tus pyragu'.;, kepdavo sausai- kumštyje ir duodavo jam muš-
nius ir vaikams įvairiausių ti tik viršūnėlę. Kam pramuš-
bandelių. Taip pat kepdavo davo, tai tas turėdavo jam 
mėsos ir virdavo Velykų stalui duoti vieną kiaušinj. Kiekvie-
valgius ir darydavo alų. nam šeimos nariui Velykose 

L_ . . . . . „ v. buvo skirti penki kiaušiniai. Še* 
Vyrai 303a j bažnyčią par-, m i n i n k u i a p d a u ž į u s visų še:-

nesti Kv. Ugnies ir Šv. Van- m o s n a r i ų k i a u š i n i u s > š e i m o 3 
dens. Su parneštu Šv. Ugnimi n a r i a i p r a d g d a v o m u š t i k i a u š i . 
pakurdavo Did. šeštadieni pir- n i a i g s u i š k a i r § s > i § d e š i n d g 
tį, o su Šv. Vandeniu pašven
tindavo trobesius, gyvulius Ir 
paukščius. Kiaušinius ir valgius 
šventindavo Did. Šeštadieni 

Kiaušiniu dažymas 

Did. Šeštadienį visi skubėda
vo i namus. Namuose laukda
vo darbai — paskutinis apsiva
lymas prieš Velykas. Namuo
se, grįžę iš pirčių, tuojau šok
davo prie kiaušinių dažymo. 
Kiaušinius dažydavo su cibu-

besėdinčiais, o vėliau — jei 
dar turėdavo kiaušinių — gre-
tindavosi prieiti ir prie kitų. 

Toks sotus ir seniai lauktas 
valgymas tęsdavosi ilgas va
landas. Pavalgęs kiekvienas 
girdavosi kiek laimėjo kiauši
nių. 

Čia aš paminėjau dalį augš-
taičių Velykinių papročių, ku* 
riuos sutalpinti j straipsni — 
dėl daugumo T— nepajėgiau. 
Tų papročių dar įvairesnių tu
ri žemaičiai, o iš visų labiau-lių lukštais ir su vantų laipais. 

Su cibulių lukštais — dažyda- s i a į Velykose pasireiškia dzū-
iš nikotino, o ne iš nusikreipi- y° r u d a i > ° s u v a n t l * l a P a i s - ' k a i . 
mo į Dievą. Nuodų naudingu- į ̂ l s v a i - C i b u l h * . l u k š t ? *** G a 

mą tuo pateisinti, kad ir i i e 1 vonios laikotarpį turėdavo pri 
Dievo duoti, jau įrodo aiškiai, 
kaip labai žmogus yra paverg
tas rūkymo *sloginimo, kad jo 
ir esmė tapo ligota. 

Labai svarbu inmanyti, ką 

sirinkę gana daug, Vaikai jau 
apžiūrinėdavo vakare kiauši-

Iš Kinijos i^.jeme 700 
Misijų Dienos proga visoje 

Anglijoje buvo paskelbta bro
mus, kurie Gavėnioje buvo pa- š i ū r a p a v a d i n t a « K i n i j o g v i l t i s 

ruošti Velykų kiaušinių muši- i r t r a e d i j a » . - J o J e ̂  a ̂  
mui. Hi kiaušiniai kartais bu- u ^ ^ Bažnyčios istorija 
vo galuose prilieti smalos ar- per paskutinius penkerius me-

Tiesa,' vra žinoma, kad tūli | n i ^ atsigauti, reikia pačiam 

žmonės, nors vis rūkydami, 1 * J Į J ***"JJJ1
 § t ™ ^ Z ^ ^ ' I J ^ ^ ir~*pM t u r i< k a d k G n i š h f t i i r d v a s i š k a i simargindavo įvairiausiom spal ™ s " " ™ J 

siekia net augštą amžių. Bet m i n g a y r a " K a d stebima zmo- temdančių minčių, melų ir piKt ^ ^ A IMflrtu *«mfflr*ii. at- ' . f w _ u L . 0 „ ™ „ * . „ ! ; l š didžiausių traged 
nes, kurie nuo visokių blogu- žodžiavimų. Vis reikia pašinui auerant. žmogus vis aiškiau 

e — i . J £ .vven ime .pa - ^̂ mTyra .Ii "n" , ^ ' t^'*~^yA g-j' i^V^^^'TT^^^^Z 
saulvie, ir lame samoninge3a. • ,' A ; . „ _ _ h i = = A U S i y u H' ^1CVU 

„ • . . . ' . . gas, ir kad tokie žmones daug J/ 
Bet 318 įpareigotas, sąmonin- f ' Rėti ir dvasinėje savo esmės ̂  &« i š l i ' c t uJ . &%" n«™ 

kilmėie, būtent ' Dievule. Yra k * \ Y r a ^ u k z , l n o m a ' k a d 

tūli žmonės .įau silpnai regi ir 
girdi vos kiek daugiau kaip 60 
mt. gvvene. o kiti gerai mato 
ir girdi eidami jau 80 mt. 

Labai graudu matyt, kad 
mokslinti žmonės, suėję ap-

tai net pati tikriausioio žemiš
ko io žmogaus gyvenimo pras
mė. 

Išminties žodis sako, kad 
žmogus tapęs g w a siela iš Kū
rėjo kvapo. O Kūrėias yra vi
sur esamas, kad niekas iš Jo 
negali šalintis. Sakyta Ap. D. 
17, 20: Jis nėra toli nuo kiek
vieno mūsų. Nes Jame. cvve-

mastyti svarbių klausimų, tuo
jau pradeda rūkyti. Jie nebe-
numano, kad oras greitai yra 
pilnas nuodingo tvaiko, kurs 

name, judame ir esame". O tai žmonėms su jautriu kūnu su-
Žmogus turi aiškiai patirti, k e l i a skaudėjimą plaučiuose Ir 
tam sąmoningu tapti. 

Tokiam sąmoningumui prie
šinas, labai griežtai, girtuok
liavimas. Tiesa, dabarties lai
kais jis jau ir aštriai smerkia
mas. Nuolatai greitėjąs susi
siekimas geresnėmis mašino
mis reikalauja labai akylo va
dovavimo, kad išvengus nelai
mės ar net mirties, žmogus 
turi blaivus būti, kad ga
lėtų savo aplinką pasitikti su 
neapniaukta sąmone. 

3. LStai, bet pastoviai veikiąs 
Slopinimas 

Apie tokį žmonės dar rečiau 
pamąsto, kaip jis jiems žalin-

net aplamai nuovargį. Mat, 
oras yra gyvumo pagrindas. 
Tam jis Kūrėjo duotas. Bet jis 
turi būti grynas, o ne bjaurus. 
Bet tai prisiminti rūkytojų są
monė nebėra gana giedri. 

Tuo įsirodo, kad ir dvasinis 
gabumas rūkymu yra slopina
mas. Rūkytojams ir visai ne
pareina į galvą, kad jie savo 
rūkymu kitiems kenkia. I r tie
siog skaudu yra matant, kaip 
moterys rūko greta mažų savo 
vaikų ir sveiką jų kvėpavimą 
gadina, jų plaučius slegia ir 
tuo vaikų gajumą slopina. Tai 
prisiminti joms nėra galima. 

Taip tad mokslininko Lud-

Aleliuja, Aleliuja, 
Aleliuja! 

Visiems mūsų Rėmėjams ir 
Bendradarbiams Nuoširdžiai 
linkime džiaugsmingų ir ma
lamų Šventų Velykų Šven
čių, reikšdami gilų dėkingu
me už paramę. Velykų ry
te, Marijonų koplyčioje bus 
atlaikytos Jūsų intencija šv. 
Mišios. 

MARIJONŲ KONGREGACIJA 

sloginimas reiškia ir kaip zmo- b a c u k r a u s # K i t i pasidarydavo 
gus savo gyvenimą tvarkyti m e d i n i u s k i a u s i n i u s į j u o s i š . , t u s - ^ k o m a ' k a d K a t B a z n V -
turi, kad kūniškai ir dvasiškai s i m a r g i n d a v o įvairiausiom spal Č !°S * l k i m a s l ini joj yra viena 
sveikas išliktų, esmiškasis at- v o m . Daugelis jaunimo rudai ! S , d l . d z i a u s ^ ****& , m i s 1 ^ 

ir žalsvai dažytus kiaušinius l s t o n ^ ' Vyskupai ir kunigai 
skutinėdavo įvairiausiais lietu-,V1SI* E u r o P ° s tautų kurie vi-
viškais raštais. Išmarginti kiau s * s a v o g e n i m ą pašventė mi-
šiniai puošdavo Velykų stalą ir a[™ d a r b u i > senatvėje yra me-
kiekvienas dar skyrium pasi- temi I komunistų kalėjimus, 
darydavo sau labai gražiai iš- P e r š e š i s permuosius šių me-
margintą kiaušinį. . ,** mėnesius 700 misionierių, 

kunigų bei vienuolių, buvo pri-
Velykų pirmoji diena j v e r s t i p a l i k u K i n i j ą 

Pirmoje Velykų dienoje kel- j Dail. Telesforas VallUS 
mui pasišvęsti. Tada ir kūnas d a v o s i a n k s t i i r skubėdavo į j Dail. T. Valius yra priimtas 
nasilieka sveikas. Jis gali tat» bažnyčias pervežti į namus Ve* į Kanados grafikų draugiją ir 

^1 reiškimas žmoniškume nuolatai 
vadina. "Ateikite pas mane vį-
si, kurie vargstate ir esate ap
sunkinti, ir aš ius atgaivin
siu!" (Mato 11,28). 

Tai reikia išgirsti, o ne kū
nišku gundvmu. Todėl būtina, 
nuo ju atsikreiDti ir Dievišku 

ti net, kaip rašvta 1-Kor. 6.19, 
Šventosios Dvasios šventovė. 

lykų. 
Grįžę į namus iš bažnyčios, 

namų langus rasdavo atdarus. 
Did, šeštadienį tėvai vaikams 

Social ine mokykla liepdavo palikti atdarus lan-
Nagoyoje, Japonijoje, prie gus, kad važiuodama per kal-

katalikų universiteto 'įsteigta mą Velykė su kiaušiniais, už-
socialinė mokykla, pirma tos rū-( dėtų ant langų kiaušinių. Pa . 
sies mokykla Japonijoje. Prie prastai motinos uždėdavo po 1 
universiteto taipgi jau kuris lai-Į— 2 kiaušinius vaikams ant 
kas veikia antropologinis insti- langų, sugrįžę Velykų ryte iš 
tūtas, taipgi pirmas tos rūšies, bažnyčios, 
institutas Japoniioie. Universi-| ^ . § . j ̂  
tetui vadovauja Dieviško Vardo I ^ , W I I J , ' ,, <£&£ „ . 
vienuolynas. 

Laimėjo premiją 
Washingtone, Nacionaliniame 

Muzėjuje, įvyko skulptūros pa
roda, kurioje tarp kitų laimėjo 
premiją ir Klara Fontarini, me
no fakulteto vadovė Katalikų paruoštas, belaukiant grįžtan-
Universitete, už savo skulptūrą čių iš bažnyčios. Stalas būda-

mus sveikindavosi: "Sveiki su
laukę Šv. Velykų!" Namuose 

dalyvauja įvairiose parodose, 
Neseniai Londone, Ont , vienos 
parodos metu Meno muzėjus 
įsigijo du jo medžio rėžinius 
savo nuolatinei ekspozicijai. 
Visą kovo mėn. (1—31 d.) To
ronto Karališkajame Muzė
juje vyksta 36-toji CPE grafi
kos paroda, kurioje dail. T. 
Valius taip pat dalyvauja su 
savo medžio rėžiniais. 

Pranešama, kad šv. Rožan 
čiaus šventės proga Liurdą an-

jų laukiantieji vienu balsu at- l a n k § a P i e 5 0 0 0 0 maldininkų, 
sakydavo: "Iš Dievo malonės!" k u r h * ^ r p e apie 1.200 ligonių 
(Dusetos). 

Velykų stalas 

Velykų stalas jau būdavo 

- ^ J l "Aplankymas". 

Žmogus negali būti nei gy
vulis, nei angelas, bet taipgi 
negali tų aJbiejų sričių igno
ruoti; jis turi žinoti, kad iš 

I abiejų prigimčių jis kai ką tu-
vo apipintas eglių šakų vaini- ri.. —Paskalis 
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PRISIKĖLIMO MOTYVAI POEZIJOJE 
A. TYRUOUS, New York, N. Y. 

Nuostabiai sutampa Kristaus lykinį džiaugsmą drumsčia ne 
prisikėlimo šventės su pavasa- laisves šešėlis, 
rio atbudimu: amžinosios vll-

Juozas Mikuckis 

Aleliuja! 

ties rytas aušta šviesiam pa
vasariui brėkštant. Kristaus 
prisikėlimas siejasi su gamti
niu prisikėlimu. Gamtinis ir 
atbaigtinis ciklas savo atbaigi
mo prasmę randa religiniam 

Nušvitęs džiaugiuos, dūsauju 
/kartu, 

Tėvynės nelaisvę atminęs. 
(M. Vaitkus). 

Tik ten, kur eina kalba apie 
aną faustiškąjį žmogų, kurs 
savo krūtinėj jaučia "dvi sle-

Šešėliai klaidžioja patamsiuos, 
Be galo niūrios dienos tęsias... 
Kur laimės džiaugsmo vargsasi semsis, 
Kai gimtas židinys ulgesęs. 

begalybės praplėtime. Gunti- , „ . , k u r g u a t s i t o l m t i n u o , 
ms pavasans šauk.asi amano- , a i k o fr e r d v - g r i b U j t j k ^ ] • 

Prisikėlimo varpai gali turėti 
nelygstamos prasmės. 

Nutilk, prigimtie! Girdžiu 
/sieloj varpus... 

Ir liejas iŠ jų galybė ant 
/žaizdų. 

(M. Gustaitis). 
Tai dvasiškai klaidžiojusio 

žmogaus, išnirusio iš savo kla
jonių, kaip dulkė išnyra sau
lės spindulių žaisme, atsiverti
mas. Tai būsena mūsų šimtme-

jo pavasario pradų. 
Ne gamtinis pavasaris, tuo 

būdu, gyvenimui grąžina Goe-
thės Faustą, ne ką tik atbudu
si gamta, bet velykinių varpų 
gausmas, Kristaus prisikėli
mas. Tenkintis vien gamtos pa
guoda reiškia tenkintis cikliniu 
ribotumu. Kai kuris graiku fi
losofas sakė, kad ciklas (lan
kas) — tobuliausia geometrine 
figūra. Bet nelygstamoji krikš
čioniškosios religijos vertė—iš
silaužti iš Nietzschės "nuo grį-
žimo iki grįžimo" (helenistinis 
ir bendrai rytietiškas motyvas) 
ir siekti begalybės ir amžinu
mo atgal nebegrįžtančia linija. 

Pavasariu prasideda ir mū
sų Donelaičio "Metai", išjudin
ti dinamiškos saulės jėgos, budi 
nančios svietą, griaunančios žie
mos triūsus. Bet 18-to jo šimt
mečio periferijos lietuvis—idi
liškas ir netragiškas. Jis neat
sietas nuo savo žemės, jis dėl 
savo etninių savybių geriau su 
tapęs su savo patriarchalinės 
valdžios sistema, kaip anas 
19-tojo šimtmečio vidaus lietu
vis, kurs jau yra "smūtnas 
žmogus", taigi savo esmėj liūd 
nas ir tragiškas. Jam gieda ir 
j j linksmina poetas (A. Straz
delis), pranašaudamas pavasa
rėli, kaip jo krašto laisvės die-' 
ną. 

Nors jis tebestovi ant že- ' č i o P r a d ž i o s žmogaus, jau ny 
mės, bet jo laisvė jau labiau ^ n č j 0 }*£*? . i r * a u S i a u * į £ 
pažeista, kaip ano buvo, jis 

Viešnagė jau svetur apkarto, 
Skriaudm ir badus pakeliui jai... 
Bet suskambės juk vieną kartą 
Visam pasauliui: Aleliuja! 
Per kaimus pelenuos parblokštus, 
Per vargo išklampotą kelią, 
Ateis prisikėlimas trokštas 
Ir tyliai rymančiam SmūtkeĮiui. 

Ir ant žaizdų kančių karūnos 
Uždės pavasario gėlių jam, 
Kai grįžę ištremtieji sūnūs 
Giedos vieningai: Aleliuja! 

Pava sario elegija I • • 

•-

Jau pavasario lenktynės: 
Pirmas kas žydės? 
Kas gi skleisis pirmutiniu 
Kam gi pavydės? 
Ar žemi alyvų krūmai, 
Ar augšti klevai? 
Pirmas kas dienos tikrumą 
Pasitiks žiedais? 
Sprogsta milžinas kaštanas, 
Žieduose jieva, — 
Sode tikras žiedų tvanas 
Ir gėlių kova. 

Tiktai likos gluosnis vienas 
Pilkas pagiry, 
Ak, palaužtas jo kamienas 
Vėtros sūkury!.. 
Šalnos širdį jam pakando 
Kovose jaunam, 
Ir veltui jis keltis bando — 
Jau žiedai ne jam... 

. ' 

T. Valius Velykų Rytą Žemaitijoj 

PAS RAŠYTOJĄ R. SPALJ 
"Didžiųjų Atgailų" knygos proga 

J. KUZMICKIS, Anglija 
Anglijoje nebedaug mūsų ra- tur t ingas savo eksponatais, kad 

§ytojų gyvena. O ir tie, kurie medžiagą imu iš gyvenimo, ži-
čia dar laikosi, turi nekokias 
kūrybai sąlygas: uždarbis, pa
lyginti, čia nedidelis, pragyve
nimas brangus, tad ir laisvo lai
ko kūrybai nebedaug belieka. 

Halifaxe jau keleri metai gy
vena kūrybingas rašytojas 
Romualdas Spalis. Pačioje pra
džioje, kai čia atklydę lietuviai 
ryžosi gerai užsirekomenduoti 

noma, atitinkamai pergrupuoda 
imas, patušuodamas. 

— Ar pakankamas domėji 
masis mūsų knyga ir rašyto- leidžia "Rūta". Kita jo apysa-
jais ? 

KRONIKA 
Anglijoje yra nedaug lietu-

ių rašytojų, ir jų darbo sąly
gos, palyginti, sunkios. Tačiau 
jie vistiek nemeta plunksnos 
ir laikas nuo laiko pas'rodo su 
naujomis knygomis. 

K. Barėnas, dirbdamas teks
tilėje, daugiausia laisvo laiko 
paskiria vertimams. Kiek anka 
čiau pasirodė jo išversta John 
Sten<becko knyga "Tarp pelių 
ir vyrų" (Pradalgės leidinys) 
Neseniai knygų rinkoje pasiro
dė naujas jo vertimas — James 
Hiltono "3udie, pone Cipse" 
(Akiračio leidinys). 

Jonas Gailius pernai pasiro
dė su pirma beletristikos kny
ga "Susitikiu.u" (TT Pranciš
konų leidinys). Netrukus iŠ 
spaudos išeina jo nauja apysa
ka "Kartuvės", kurią leidžia 
"Rūta". Abiejose apysakose 
veiksmas vyksta sovietų oku
puotojo Lietuvoje. 

Rom. Spalis, kurio anksčiau 
pasirodė "Trylikos nelaimių" 
(Pradalgės leidinys) feljetonų 
rinkinys, atidavė spaudai "Gat
vės berniuko nuotykius", dviejų 
dalių apysaką iŠ laisvos Lietu
vos jaunimo gyvenimo. Knygą 

— Jei Įsidėjai drįsta leisti, 
matyt, yra tautiečių, kurie kny 

ka spausdinama Vokietijoje. 

Vladai šlaitas, kurio pirma-
gą vertina ir ja domisi. Tačiau s is eilėraščių rinkinys (žmogis-
yra ir tokių, kurie pamiršta, tosios psalmei!» buvo visų 'a-
kad lietuviškoji knyga yra lyg bai šiltai priimtas, baigia reng-

vietinių žmonių tarpe, R. Spalis t a s kraujas, kuris palaiko tau^t i spaudai antrąjį eilėraščių 
buvo aktyvus visuomenininkas, t o s Jėgas. Prie progos norėčiau' rinkinj. Jame žada sudėti vi-
net DBLS Halifaxo skyriaus atkreipei dėmesį ir į tragiko-1 sus stipresnius savo eilaraS 
pirmininkas. Tačiau ilgainiui m i šk{* elementą. Dalis laikraš 

• 
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Nuo artimų krantų nutolus 

čio kultūrine ir dvasine laisve 
(kaip kad tikime ir dabar mes 
visi ištremtieji ir kitaip savo 
žemę palikusieji). 

Kam beklajoti, sielą teriotl: 
Šiandie jau rytas, rytas šir-

/dies. (B. Sruoga). 
Savo žemę palikęs žmogus 

retų "prikelti nors vieną se- niekad neįsijaus į tikrą ir nuo-
nelį iš kapų milžinų ir išgirsti §įrdų svetimosios gyvenimą, 
nors vieną, bet gyvą žodelį iŠ | j o s gamtinio atgimimo grož| 
senovės laikų" (Maironis). Pra j r klaus su poetu: "Sakykite, 
eities laisvė ir didybė — aks- kur tie laimingi kraštai?" (F.Kir 
tinas naujai ateičiai. "Pavasa- § ą ) N ^ nelaisvės įrėžtas žaiz-
rio Balsai" tai tas dvylikos lai- d a s balzamu gydė jo žemės vai- nešėjos tai simbolis kiekvieno 

jau nėra tikras, kad ryt neat
sidurs "už Uralo, žemės galo". 
(A. Baranauskas). 

Aušrinis lietuvis dar dau
giau kupinas dinamiškos pava
sario jėgos ir tautinio prisikė
limo vilties. Poetas dabar no-

Nuo artimų krantų nutolus, 
Banga svetur mūs sviedė valtį, 
Ir jūroje klastingos uolos 
Kraštan mums trukdė išsikelti. 
Daug vargo audroje pakėlę, 
Širdy siekimą susikūrėm 
Ne tam, kad jį sutrypus, vėliai 
Prie svetimųjų grįžti durų. 
Būręs įtempkime dar kartą, 
Ir dar stipriau papūski, vėjau! 
Krašte sutiksim jauną kartą, 
Kur nepalūžus išstovėjo. 
Gyventi grįžę, lyg iš kapo, 
Bučiuosim žemę numylėtą, ——̂  
Nurimę baigsim skausmo lapą, 
Daug kartų ašarom aplietą... 
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muos kraštuos viltingai žiūrįs ft.I.fl, garbes premijos 
į savo ateitį. Velykinės ugnies 

rašytojas įsitikino, kad, norint 
ką nors įmanomesnio sukurti, 
reikia ilgiau vakarais ir nakti
mis pasėdėti ir rasti progų su
sitelkti. O čia ne tik DBL Są
junga artima jo širdžiai: jis ir 
aktyvus skautas, ir Rašytojų 
D-jos D. Britanijos skyriaus 
valdybos narys

čių paprašo ir laikraštį užsipre
numeruoti, ir kūrinį atsiųsti 

Č1U3. 

Atrodo, kad rašo ir S. L#n-
pamiršdami, kad rašytojas prie cia* (Stelle) su F. Neveravi-
dabartinių sąlygų turi kietai &«**• Pastarasis yr a užplana-
apie 4-6 savaites pasėdėti, no- ves didesnj romaną, 
ridamu šį tą parašyti. Argi ra- R A n t T a m u l i i š l a i k c s 
šytojo darbas nevertinamas? c i a l i u g e g z a m i n u s > t u r i t r u m p u 

— Ką manote apie Anglijos r a d i j o b a n g ų s i u s t u v ą __ Ama-
lietuvių rašytojus ir jų darbus? ^ R a d i o g t a t i o n W 9 P Q S . 

lis naudotis laiku, parodo ir šis 
atsitikimas. Pakviečiu jį į 
Bradfordą, į jaunųjų mokinių 
sueigą, kad ką nors papasakotų 
ir su savo kūryba jaunuosius su
pažindintų. Rašytojas atsako: 

— Nors labai norėčiau pasi
žmonėti Bradforde, deja, nega
lėsiu, nes sekmadienį kitur pa
žadėjau. O sugaišti dvi dienas 
jau labai didelis liuksusas; juo 
labiau, kad esu priverstas ir ki
tą žanrą paliesti: pažadėjau po
rą straipsnių parašyti. Kada pa
žadą įvykdysiu, — nežinau. 

Visai neseniai "Tremties" lei
dykla išleido R. Spalio jau ant
rąją beletristikos knygą (pir
moji — "Trylika nelaimių" — 
išleista "Pradalgės") — "Di-

American Institute of Archi- džiąsias Atgailas" (352 psl.). 

Kaip metodiškai turi R. Spa- ~ [ ¥**£°ių į ^ S f i S ! t t ? ! J f I š ! j a v o 
*_ _ : . . . , _ M . . . . i . . . . ^ . K- i r J» JU v°s pora pabėgę nuo fi 2 metrų, 10 mtr., 20 mtr., 75 zinio darbo; tačiau jie visi pil- . « . . , . , r i • *.•• 

ni kūrybinės dvasios. Tik ryšys m t r - Susisiekia su Vokietijos, 
tarp jų padrikas. Australijos radijo mėgėjais. Tu 

„ . . - , . rėjo kelius įdomius pasikalbė-— Ką manote apie mūsų kr%- .. J , ; , r , £,.. TH^... 
tiką ir recenzijas? Ar jų neper- jimus su JAV konsulu Pietų 

dn «nL7L, inKxm»« Vn~ «fl ua* wu«uiiu Syu« ju «m»» vai- - - j - ^ o - — ~ i Z Z l I S teets garbės premijos šiais me Joje išspausdinta 13 novelių 
- i ^ ^ J ° b r ! l %rjt2" Btas-sidabrinė vyturio giesme- mūsų gero žygio, garbingo dar • « ? Į g m (matyt, rašytojas kai kieno ne-
nas "smūtno žmogaus" prisi- l g vį^um ju odos dirvos ra- bo, kurs kelia mūsų žemes var-
kėlimo vilties. Per visą eilę de- | t u ' besukančios pempės sveiki-

nimas, liūdna akute iš po są
našų bežvelgianti žibutė, į srau 

šimtmečių tas vardas išliko ir ' 
tebeišlieka. 

Tiesa, laisvės netekimas ne
gali ir neturi būti kliūtimi iš
gyventi Kristaus prisikėlimą, 
kaip amžinosios laisvės laidą, 
kai "prikėlė Jis žemei laikus 
atgimimo ir laimingas, kurs J} 
supras" (Maironis). Bet poli
tinės ir fizinės laisvės neteki
mas jau yra kliūtis laisvai iš
gyventi savo žemės grožį, jos 
žemišką ciklinį atgimimą, kurs 
yra amžinojo grožio atspindys. 
O tremtinio mintys jau nuola
tos krypsta į jo gimtąją žemę, 
jis ten regi "grožį ir kampą 
kiekvieną" (A. Mickevičius). 
Čia jam visi daiktai "ne taip 
šventi, ne taip mieli" (K. Bra-
dūnas). Ir kai jis išeina į ki
tus kraštus, jo žemė ir namai 
palieka "kaip šventenybė, lai
mė, paslaptis " (F. Kirša). Kai 
sielos harmonija apgriauta, ve-

Viso to jis, galbūt, svetur ir <**ug kam jos patinka jau" (P. 
neturės. Jo vaikai gal augs di-į Kirša), bet tas patikimas te-
delių namų paunksniuos. Iš to J ra tik laikina vieno kito ap
dilęs skausmas drums velykinį, gaulė, subliūškanti giliausioj 
džiaugsmą: 

nųjį upelį įbridusios purienos. 

dą, kai jos "neša židinin palai- statybos projektams, Projek-

mos usrni neša riminei evvas- ^ t u r i b ū t i V™dm s t a t y t i n e mos ugn| nesą gmunei gyvas- k m k . m 7 m e t a i s 
ties ugnį* (V. Jonikas). I t | . . . . . . . . , , . JTvjv" 
nors "lankom plačias žemes, 

Tik sieloje žaizdos atvertos 
Nerimsta su varpo malda. 

(F. Kirša)., 
Tačiau mūsų laisvės dvide-, 

šimtmečio poetas tvirtai tikė-1 

jo, kad tamsos galias, tėvynės, 
laisvę mindančias, savo magiš
kais garsais' nugalės velykinis! 
laisvės varpas ir mums nebe-1 
reikės "mirti aleliujose": 

šalton peklon nuneš naktų 
/prakeiktą lobj/ 

šventi pavasario varpai. 
(B, Brazdžionis). 

Tuo tikėjimu tebegyvena ir 
mūsų šių dienų poetas, sveti-

sielos esmėj būti "sau žmo
gumi", tai yra ištikimam savo 

tais praplėstos veik visų rūšių (matyt, rašytojas kai kieno ne 
mėgstamo 13 skaičiaus nesibai
mina). Knyga išleista gražiai, 
meniškai. Tos knygos proga bei senimui, kur supinti nuoty-

Atliktų ir įvykdytų statybų i kreipiausi į darbais užsivertusį| kiai bei humoras. Pavadinimas: 

mažai mūsų spaudoje? Afrikoje, o taipgi su skęstan-
— Tremtyje netekome dalies č i o l a i v o k a P i t o n u Carlson. K. 

rimtų kritikų. Jų vietoje atsi- A n t - Tamulis darbuojasi vie-
rado eilė mėgėjų, kurie nesuge- noje parapijoje netoli S t 
ba ugdyti skaitančiųjų skonio. Louis, 111. 
Skaitydamas recenzijas, kartais Į pĮarijonas Valeika, iš savo 
ne tiek susipažįsti su kritikuo- k a r m - s u ^ _ pulkinin-
amu kuriniu, kiek su pačiui kri- k a g l e i t e n a n t a s > d a b a r g y v e n ą 8 

tiku, o tačiau gyvas reikalas | , , E g t 
kritiką labai rimtai žiūrėti. Kri- J 1 1 ' N' 1 5 t n 8 t r " ***1. ^ 
tika mūsų kultūros ramstis. L o u l s ' I1L» >rra J u k u P « s a*>ie ? 4 

Daugiau jos! , v a l s u s » 1 0 m a r š l * i r k e l e t ą m ' 
-f- Ką dabar rašote ar ren, termezzo, viso apie 50 kūrinių, 

giate spaudai? kuriems jieško leidėjų. Jo mu-
— Turiu daug ką užsiplana- ziKą yra lietuviškais motyvais 

vęs, jei, žinoma, sveikata išlai- papuošta. Muzikos studijas 
kys. Tačiau šiuo metu baigiu ėjęs imperatoriškoje konserva-
stambią apysaką (puslapių at
žvilgiu gal didesnę- ir už "Di
džiąsias Atgailas") jaunimui 

reikalinga medžiaga darbų pa-iI autorių su kebais klausimais, į 
rodai reikia pristatyti iki š.m. kuriuos js mielai man atsakė. 
birželio 7 dienos | New Yorko 
A.I.A. skyrių. Šios premijos 

ŽAnau Tamstos ilgas darbo 
valandas fabrike duonai užsi-

yra labai reikšmingos jauniems dirotit Kolciu 0$du susirandate 
architektams. A.I.A. jas skiria Hek foik0f kad pajėgiate daug 

žemei'ir.jos ugningai laisvės1 bendradarbiaudamos ir remia- i r mšiai kurti? ___ paklausiau. 
aušrinei. 

Visiems tiems, kurie taip la
bai norėtų gulti į svetimus ka-, 
pus, kurių kovotojišką idealizmą 
nustelbė ir pavergė pigus die
nos materializmas, savo žemei 
ištikimas poetas draug su tūk
stančiais kitų balsų • atsako ne i 
rudenio mirtim, o pavasario, 
prisikėlimu tikėdamas: 

O aš taip nenoriu dar gulti 
/į grabą — 

Žinau, kad pavasaris ateis. 
(A. Rūkas, Bokštai, meilė ir 

buitis). 

mos didelių koncernų. Taip, | _ Nakts man lieka, — atsa-
kad laimėtojui AI.A premijos kė R. Spalis.'— Daugiausia tu-
atsidaro plačios galimybes su
daryti svarbių svarbių kon
taktų su vadovaujančiomis kra 
što firmomis. 

riu laiko tarp 21 ir 24 vai. Ži
noma, miego sąskaiton. 

— Kiek laiko kūrėte paskuti
nį kurinį **Didžiosios Atgailos"? 

— Su perrašinėjimais, taisy
mais A— dvejus metus. 

— Iš kur ėmėte medžiagos — 
iš realaus gyvenimo, ar iš fan-Ka? ii didžiausios elektros 

lempos, jei ji nėra sujungta su J į^yį į į 
— Sunku pravesti ribą tarp srove? Ko vertas, kad ir pui 

giausias, žemės gyvenimas, jei
gu jis nesiglaudžia prie Dievo, 
prie visa gaivinančio centro? 

T. Toth 

fantazijos bei tikrovės. Žinau 
atsitikimų, kurie papasakoti at
rodytų neįtikima fantazija. Ta
čiau gyvenimas toks įvairus ir 

"Gatvės berniuko nuotykiai". 
— Kokie Tamstos pageidavi

mai, kuriuos galėčiau perduoti 
naujos knygos skaitytojams? 

— šimtus, gal tūkstančius 
valandų prasėdėjau rašydamas 
knygą. Pasitikėjau ta nedidele 
tremtinių grupe, kuri atstovau
ja mūsų tautą. Norėčiau, kad 
tautiečiai lygiai širdingai "Di
džiąsias Atgailas" priimtų, 
kaip aš jas jiems kūriau. 

Išleidęs "13 nelaimių" felje
tonus, gavau iš skaitytojų visą 
eilę laiškų, kurie moraliai labai 
mane sustiprino. Jei ir "Didžio* 
šios Atgailos" sukels skaityto
jų norą man parašyti, — būsiu 
labai dėkingas. Mano antrašas 
yra minėtos knygos gale (13, 
West View, Hopwood Lane, Ha-
lifax, England), — baigė ra
šytojas R. Spalis. 

torijoje Petrapily, drauge su 
Miku Petrausku. 

L. Dovydėnas atidavė spau
dai 3 knygas: Gabija leidžia 
"Per Klausučių ulytėlę", Vis
mantą — "Tūkstantis ir viena 
vasara", Terra — "Valtis po 
ratais". Rašo "Klemą Dūdą". 

Terra leidžia B. Sruogos "Ge 
dimino sapną", A. Škėmos 
"Šventąją Ingę", A. Gide "Pa
storalinę simfoniją", K. Boru
tos romaną "Baltaragio malū
nas", Paer Lagerkvisto "Bara-
bą" ir pasakas jaunimui "Ver
kiantieji gluosniai". 

Jankaus išeina "Pušis", no
velių rinkinys ir jaunimui "Po 
raganos kirviu", 

J. švaistas paruošė spaudai 
"Savojo kraujo šauksmą", 
"Aukso kirvį" ir "Petrą širvo-
ką". 

A. Talys parašė naują nove
lių rinkinį "Pelenų diena". 
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BOKŠTAI, MEILĖ IR BUITIS 
(Naujosios Antano Rūko poezijos aptarimais) 

ST. TAMIT1AITIS, Chieago, UI. 

Antano Rūko vardas mūsų temas, šiuo metu skaitytojui, čia poetas vaizduoja švelniai, 
skaitančiai visuomenei iš seno yra, pasakytume, bemaž nau- su tam tikra melancholijos 
yra žinomas. Rūkas dramatur-! ja. Nauja ta prasme, kad jau doze, visai maža tepabrėžda-

seniai kas II mūsų poetų tėra mas erotinį jo* pobūdi, nes 
stipriau užgavęs meiles kank- meilė jam — ne dienų ir va-

vis tai žodžiai, kurie slepia už les, kurios anksčiau itin gar- landų žaismas, ne trumpalai-1 ' Jr. j* P '"' r. ,n 

savęs ne tuščią reklamą, o ne- šiai, galbūt net per garsiai skam kė kūno ir kraujo iššaukta iliu ?U , i^ s m l v a P u vepian įų 
«^„ • ,.*{wii. s^^„„„„ „o u- u f i •• r - . . . , „ u ir dėlto apsenusių ir subanale-

ramią ir veiklią žmogaus as- bėjo, ir, be to, niekas paskuti- zija, o stipri, gili, žmogiškąją 

gas, Rūkas aktorius, Rūkas 
poetas, Rūkas publicistas — 

paliesti anos stygos, kurią 
taip labai norisi užgauti ir 
kuri neišlavintai ausiai pasi
rodo beesanti tikrai gana vy
kusiu sąskambiu, o jautriai ir 
išprususiai klausai — tik gry
nu disonansu. Daug, turbūt 
tūkstančiais, buvo prirašyta 
mūsų poezijoje vykusių ir ne
vykusių patriotinių eilėraščių, 
bet retokai kur buvo apsieitą 

NeU Mazalaitė 

Gyvieji keliai 

menybe. Bet jei kas trumpai 
ir aiškiai čia manęs paklaustų, 
kas tas Rūkas visų pirma 
yra, aš nedvejodamas būčiau 
linkęs *atsakyti: A. Rūkas visų 
pirma yra poetas. Kodėl ir 
kaip? Argi ne daugiau jis 
mums žinomas savo dramatur
gija negu lyrika? Ar jau išdi
lo iš mūsų atminties anas jo 
dramos veikalas, kuris 1935 
metais buvo net premijuotas? 
Pagaliau ar ne vos antrąjį po
ezijos rinkinį Rūkas išleidžia? 
(Pirmasis išėjo 1938 m.). 

Tikrai, Rūkas, kaip drama
turgas ir aktorius yra kur kas 
daugiau žinomas, bet — tebū
nie leista čia priminti ir spėti 

tos dramaturgijos jis ėmė
si ne tiek verčiamas neramios 
ir aijdringos savo sielos, kiek 
spiriamas gyvo reikalo (to rei
kalo, kuris skelbė nepapras
tą mūsų dramos veikalų badą 
ir gerų aktorių stoką!); tuo 
tarpu, kaip poetas, Rūkas tok
sai yra iš prigimimo, taip sa
kant, iš sielos gelmių, šitai, ro
dos, ir jis pats aiškiai tvirti
na pirmame šio naujo, Čia ap
tariamo rinkinio eilėraštyje, 
paskutiniame jo posme: 

Dėl to nerimtas gulsiu į 
/grabą, 

po karklo krūmu toks iš
sitiesiu, 

mano žvaigždelei krintant 
/ir degant, 

karklo dūdelės giesmę gir-
/dėsiu. 

Atsidavęs dramaturgijai, ne
pamiršdamas publicistikos ir 
aktyviai reaguodamas į visus 
mūsų kultūrinio gyvenimo rei
škinius, Rūkas nebepajėgė tvir 
čiau susikoncentruoti ties sa
vo pagrindiniu pašaukimu (ku
rį pajuto ir kuriame ėme reikš
tis nuo 1927 m.) ir dėliai to li
gi šiol jis negalėjo išsiveržti į 
pirmąsias mūsų poezijos gre
tas. Tokia bent mūsų nuomonė. 

Naujasis, trumpai Čia apta
riamas, A. Rūko poezijos lei-

niame dešimtmetyje nėra pa- būtybę sukrečianti, emocija, 
lietęs intymiau (kaip asmenis- j Tai stačiai jo buvusio — o gal 
kai Išgyventų ir pajaustų, o ir esamo — gyvenimo dalis, 
ne įsivaizduotų iš tolo) Vii- Į beviltiškai bandant nykiose pa-
niaus miesto temų. Tiesa tūli šaulio erdvėse rasti realų ato-
iš- tų poetų skirdavo šiom šūkį į vienišai nuskambėjusi 
dviem temom po vieną kitą J savo sielos šauksmą, tai sva-
stiprų ir nusisekusį kūrinėlį, 
bet gaivališkai šios rūšies nuo
taikos jų nebuvo apnikusios. 
Mat, jau kuris laikas juos vi
liojo ir tebevilioja madingo
sios ir, tiesą sakant, įdomios, 

jone, per stebuklą trumpam lai
kui nužengusi tikrovėn, tai paga 
liau maži bemirksintys džiaugs-

jusių, posakių: Lietuva, mūsų 
tėvynė; platus ir galingas Ne
munas; Gedimino kainas ir jo 
miestas; tautinė vytis ir Ge
dimino stulpai; Vilnius — se
noji Lietuvos sostinė ir t. t. 
Rūko poezijoje šitos sąvokos, 
lyg tolimame vaidulyje, irgi 
jaučiamos, bet žodžiais jos ne
minimos, nelinksniuojamos ir 
neperšamos. Rūkas, manding, 

Dieve, kaip čia pasimušta kojos, 
Kai išgirtais keliais einu. 
O užu jūrų atbanguoja 
Kvapas žolės ir akmenų. 

Ir kur žengi — vistiek sutemę **• 
Nei vyturėlio, nei aušros. 
Tik lyg prasisunkia per žemę — 
Anapus — atšvaitas Saros. 

Ir kartais Panemunės miškas 
Išauga New Yorko dugne, 
Pušų viršūnės saulėj tviska, 
0 dangus visas Nemune. 

Ir tie, kur niekad neapšlakstė 
Savo akių mūs vandenuos — 
Ką mes dar guodžiamės surasti — 
Ir nesupras ir nežinos. 

S a l o s 

mo žiburėliai, vilioją poetą,. i i • ~x: „ z m ° . o 3ei nežino, tai jauste o drauge ir skaitytoją, arčiau '. .į . . ' J 

anų didžiųjų žemiškų šviesų, *»?*• ^ " J g * * $ * * 
L *... .j \ . zuoti vardai kartais drąsiai svarbios bei aktualios — obiek atseit, arčiau ano puošnaus ir . , • n 

xx. ^ u J-X* *• i«-~x„ tinka odėms, bet kuklioms, ne-išsvajoto, bet dūžtančio laimes .... t , . . . ' 
. į . . ., ,. pretenzingoms (tik išvidine sa-

miražo, kuris galutinėse savo v ._ & , "TL . T. _. . ... ... vo jėga svarioms) elegijoms 
pasėkose visuomet nuvilia mir- J* 6 J 

f. .. . , *• i • nelabai dera. 
tmgąjĮ keleivj, tačiau kūno pa
siekimas jam rodosi besąs pa- Štai pora posmu iš vieno to-
čiu didžiuoju šio gyvenimo tik- kio geresnio Rūko eilėraščio 
siu. i <63 psl.): Kad poeto pergyvenimai vaiz 
duojamoje meilėje (kuri vyksta 
Vilniaus mieste) kartais tikrai 
prieina prie tragikos, staiga 
"nuskendus mėlynajai piliai",! 
rodo eilėraštis "Banali istori
ja" (15 psl.). Vidinį nerimą ir 
skausmą, kuris krutinę dusinte 
dusina, poetas čia nusako to
kia konkretizuota ir dramatiz
mo pilna metafora: 

Kaklaraišti staiga nuplėšiu, 
Ir Švysteli raudonas šilkas. 
Trošku alsuot augštų namų 

/pavėsy, 
tavęs ir laimės pasiilgus. 

Vilniaus temomis 

Antanas Rūkas 
viosios žmogaus likimo proble
mos, o drauge ir bendro pobū
džio patriotinė tematika. 

Dainuoti meilės temomis ir 
prikelti skaitytojo vaizduotėje 
kurią vietovę ar miestą, it gy
vą, realybėje reik didelio įsi
jautimo bei nuoširdumo. Šio 
nuoširdumo Rūkas turi. Tikrai, 
pirmųjų dviejų skyrių eilėraš
čiai, su nedidelėmis išimtimis, 
yra pilni subtilaus bei pagau
nančio jausmo ir intymaus pa
prastumo. Sąmoningai ar ne
sąmoningai Rūkas juose sten
giasi prabilti į eilinį žmogų, į 
tą kukliąją asmenybę, kuri, 
jausmą ir grožio pojūtį ir ku
rios meninis skonis ne retai 
yra daug priimlesnis. ir augš-
tesnis už pinigingosios ar titu
luotosios šių dienų bajorijos Pavartėmis, ~ dėlto, turbūt, 

Antrasis knygos skyrius įvar 
dintas "Bokštų auksinis dai
navimas girdis". Jis liečia, po
puliariai sakant, patriotines 
temas: gimtosios žemės ilgesį 
ir Vilniaus miesto nuotaikas. 
Vilniuje poetas yra ilgokai gy
venęs, besąlyginai jį pamilęs, 
išvaikščiojęs, išklajojęs jo gat
vėmis ir skersgatviais, išrymo
jęs jo meniškose šventyklose, 

Už lango praviro lėtai lietus 
/lynoja, 

toks liūdnas, įkyrėjęs, nuo-
/bodus. 

Užgeso širdyje žarijos su-
/liepsnojusios 

ir, rodos, niekad, niekad ne-
/atbus. 

O kaip manai? Ar ten, virš 
/bokštų, lyja irgi? 

Tenai... toli... namuos. Pilies 
/gatve 

sruvena vandenys pakalnėn. 
/Nieks negirdi, 

kaip šnekas jie, kaip mini 
/gal tave. 

Būties klausimai 

. 

Juk buvo, žinoma, skaityta 
Ir Axel Munthe ir Loti — 
Svajota Capri ir Tahiti 
Bent su ekskursija lankyt. 

Dabar — dainuoju su Vaičaičiu: 
— Yra šaltis. Šalis miela. 
O jokioj knygoj nieks neskaitė 
Kokia ten nuostabi sala: 

Prie tų krantų laivai neskęsta, 
Nėra ugniakalnių baugių, 
Iš ten pirklys joks neišvestų 
Nei dramblio kaulų, nei vergų. 

Bet kur toksai, kuris saloje, 
Saloj lakštingalų giesmės — 
Birželio naktį praMajojęs 
Nebūt užburtas lig mirties? 

« 

O ten — tiktai žilvičiai liaunus, 
Ir šviečia smėlis. Ir žolė. 
Tai upėj Nemune — prie Kauno. 
Bet ir dangus ne taip toli. 

— . 

Kaip byloja mums Rūko po-1 net grubumo. Toki posakiai, 
ezijos knygos, neatrodo, kad kaip: "Liktarnoms nesvarbu. 
poetas būtų šitą žmogiškąją j kad aš prapuolęs"; "Galiu, ga-
savo tragiką ganėtinai stipriai liu ir paltą atsisegti", arba: 
pajutęs. Dėl to ir jo būties te
momis parašyti eilėraščiai išė-

Trečiasis knygos skyrius pa
vadintas "Aplink klaidžioja ne 
žinoma buitis". Sis skyrius yra 
jau gerokai prasčiau nusise
kęs. Tūli eUėraščiai, atrodo, 
visai ne Rūko kurti. O kodėl... 

Žmogiškosios būties ( = esi-
mo, gyvatos, egzistencijos) 
problemos mene ir poezijoje 
šiandien, kaip žinome, yra itin 
aktualios arba, paprasčiau sa-

stebėjęs miestą dienos ir nak-|k a n t # madingos. Tą jų aktua-
ties metu, liūdėjes jo kalnuose, l u m ą i r ^ m a d ą i š | a u k S f a n o . 
mąstęs po jo apgriuvusiomis ^ d a u g i a u s l a egzistencinė pa IS'vtotoTttotaC gaila,' čia nei 

jo mažesnės reikšmės ir ver
tės. Ano pirmykščio ir sponta
niško nuoširdumo juose lygiai 
neperdaug justi. Tiesa, yra ke-

2inau, nenauja visa tai: 
žavėjotės žiemos naktim Ža-

/viom 
bet... ateityje žūstančio žmo-

/gaus nematėte 
— nieko poetiško savyje netu 

lėtas šiame skyriuje tikrai pa- ^ i r svarbiausia tai skamba 
trauklių eilėraščių (kaip žibin 
tas, Laikrodžiai, Ugnis, Plėši
mas), kurie rodo, jog poetas, 
norėdamas ir prie tam tikrų są 
ly&U> galėtų parašyti šioje sri
tyje visai gerų dalykų; tačiau 
kol kas jie lieka tik gražiomis 
išimtimis. 

Poetinės Rūko priemonės, ap
skritai imant, nebanalios, ir 
nesusenu8ios. Yra puikių meta
forų, vykusių antitezių, šau
nių, drąsių palyginimų, kurių 

skonį. 
Knyga pradedama įžanginiu 

prieš keletą mėnesių, ir buvo 
įvardintas "Bokštai, Meilė ir 
Buitis". Jis apima viso 112 psl. 
Knyga, kaip teko patirti, tu
rėjo neblogą pasisekimą ir 
skaitančios mūsų visuomenės 
buvo bemaž visa išpirkta, kas, 
reik pasakyti, yra gana reta 
mūsų poezijos knygų rinkoje. 

Poeto tematika 
Įdomu, apie ką gi dainuoja 

A. Rūkas savo naujoje lyrikos 
knygoje. Kaip galima spėti iš 
knygos antraštės, jis dainuoja 
apie tris jam svarbius ir jo 
dvasią stipriai veikiančius da
lykus: apie neramią meilę, 
apie senąjį mūsų protėvių mie
stą Vilnių ir apie skaudžius, 
žmogų kankinančius būties 
klausimus. 

šitoji Rūko tematika, ypač 
kiek ji liečia asmeninės meilės 
nuotaikas ir Vilniaus miesto 

eilėraščiu: "Kuo gi aš kaltas", 
kuriame poetas pats save tei
sina ir pristato visuomenei, dėl 
ko, būtent, jis vėl imasi lyri
kos ir kodėl vėl rašo apie anas 
visas savo dvasios nuotaikas, 
prasidėjusias nuo idilinių pie
menuko džiaugsmų (nuo balta-
kriaunio lenktinio peilio ir 
karklo dūdelės) ir pasibaigu
sios ilgu klajojimu po Vilniaus 
gatves ir gatveles, o vėliau — 
po nūdieninį nykų pasaulį, 
sprendžiant savąjį būties slėpi
nį. Po šios įžangos seka trys 
pagrindiniai knygos skyriai: 1) 
Gražuolė meilė vaikšto, 2) 
Bokštų auksinis dainavimas 
girdis, 3) Aplink klajoja neži
noma buitis. 

. . . _ . . . 
Meilės nuotaikomis 

Pirmajam skyriui — meilės 
dainoms — paskirta 16 ne vie
nodos vertės eilėraščių. Meilę 

drąsiai galima sakyti, kad Rū
kui Vilnius yra savi gimtieji 

skutinių dešimtmečių filosofi 
ja, na, ir, galbūt, nūdienis žmo
gaus netikrumo jausmas šia-

namai. Namai, kurių nūn j i s : m e p a s a u l y j e . Filosofine pras-
staiga nebeteko. Ne be reikalo m e teisingai ir giliai pergyven-
Vilniaus temos Rūko knygoje t i w s u p r a a t i s m o g i S k o a bui 
reiškiasi dviem aspektais: pir
miausia Vilnius apdainuojamas 
taip, tartum poetas jame ir da
bar dar tebegyventų, antruoju 
atveju — Vilniaus pasiilgimas, 
prisimenant jį iŠ tolo, iŠ dabar
tinių dienų. 

Į visą šį skyrių kreiptinas 
didesnis dėmesys, nes jį reikia 
laikyti geriausiai vykusiu. Vie
na, jame yra visais atžvilgiais 
puikių eilėraščių (pav.: Saha-
ra, Melancholija, Svajonė, Lyl 
jančią naktį, Laiškas...), antra 
ir svarbiausia, šiame (patrio
tiniame) skyriuje nerandame 
pirštu rodomos ar aplinkiniu 
keliu aiškiai užmenamos pat-
riotikos. Bemaž visur čia justi 
estetinis skonis ir saikas. Ki
tais žodžiais tariant, visur ju
sti talentingas mokėjimas ne

begalima pacituoti. 
Bemaž visų eilėraščių kons

trukcija glausta, nepaini ir be 
didelių, skaitytojo dėmesį ap
sunkinančių, digresijų, sten
giantis išlaikyti pagrindinės 

ties klausimus reik tik dviejų į minties ir nuotaikos vientisumą, 
dalykų:* aštresnio proto ir nuoj _ . , „ . , 
šifdaus atsidėjimo. Tuo tarpu' 1*™**"** * " W » «**** 
teisingai ir giliai pergyventi1 Vis dėlto užtinkame knygo-
žmogaus gyvatos problemas je nemaža ir tamsesnių jos 
poetine — menine prasme rei-' pusių. Kaip jau buvo užsimin-
kia jau ne tik gilesnio jausmo, i ta, ne visi 1-mo ir 2-tro sky
nė tik atsidėjimo, bet ir... iš-lriaus eilėraščiai yra lygios po-
vidinio savo (kaip žmogaus); etinės vertės. Tūli iš jų (kaip 
tragikos pajutimo. Be šios tra- j Berželis, Prieš Audrą, Upė ir 
gikos, be šios gilios ir niekeno gyvenimas, Girtumas ir kiti) 
nenuguodžiamos kančios, be sukurti be gilesnio jausmo ir 
šio nerimo ir šiurpaus netikru- be įprasto Rūkui nuoširdumo, 
mo jausmo nėra būties prob- o galbūt stačiai be reikiamo es-. 
lemos ir nėra jos išgyvenimo, tetinio apdairumo. Tą pat ga-
Tai viena. Antra: kiek ta as-.lime pasakyti ir apie gerą da-
meninė kūrėjo tragiką bus gi- 1} 3-čiojo skyriaus kūrinių. Pa-
11 ir nuoširdi, kiek per ją jis grindinis jiems, visiems prie-
praregės eiliniams mirtingie- kaistas — kai kuriuose pos-
siems visai nežinomų dalykų, muose, eilutėse ar frazėse ju-
tiek jo būties temos bus pat-.timas aiškaus prozos skonio, o 
rauklios, gilios ir naujos. I vienur kitur, tiesa, labai retai, 

disonansu gretimiems žodžiams 
Tuo tarpu šitokių grubių ii 

nepoetiškų žodžių ar išslreiš-
kimų knygoje ne taip jau reta, 
Draug su anais vientisais ma
žiau vykusiaiB kūrinėliais jie 
padaro tai, kad knyga nustoja 
pirmaujančių pretenzijų. 

Galime dar pridurti, kad 
retuontiais Rūko lyrikoje jun-
tarnas ir sentimentalumo prie
skonis, kuris, norėdamas pa* 
keisti gilų ir grynąjį jausmą, 
teįstengia apgauti tik mažiau 
apdairų skaitytoją. 

Nežiūrint šito viso, Antano 
Rūko "Bokštai, Meilė ir Bui
tis'' yra ir bus ateityje kiek
vieno mielai skaitoma knyga 
o padėta tarp geresnių lietuviš
kų leidinių, ji nepadarys gė
dos nei knygos savininkui, nei 
jos autoriui. 

Rūko talentas ir poezijoje ir 
dramaturgijoje aiškus; apie ta* 
net kalbėti neverta. Visdėlto 
norėdamas pasiekti įžymių kū
rybinių rezultatų, kūrėjas b< 
atidėliojimo turi atsidėti vie
nam kuriam pasirinktam žan
rui. To reikalauja iš jo ir da
bartinės gyvenimo aplinkybė* 
ir bėgą metai ir pačio darbo 
platumas. 

Tegul miegas niekada neuž
merkia tavo akių pirmiau, negu 
tu būsi tris kartus persvarstes 
savo dienos darbus: Kas pada
ryta? Kur suklysta? Kas per 
apsileidimą pasiliko neatlikta? 

Pytagoras 

KRONIKA 
Nauja V. Nemunėlio 

dovana mažiesiems 
Žinomas fotografijos meni* 

ninkas Vytautas Augustinas 
sumontavo seriją vaizdų iš Lie 
tuvos miestų, istorinių vietų, 
sodybų, gamtos ir vaikų gyve
nimo. Vaikų rašytojas Vytė 
Nemunėlis davė tiems vaiz
dams turinį, sukurdamas vie
nos mergaitės gyvenimo pasa
ką. Mažasis knygos mėgėjas 
skaitys ir matys tikras fotog
rafijas, kaip ši nedidelė trečio 
skyriaus mergaičiukė, vardu 
Ramunė, kurios tėvų sodyba 
stovi ant Nemuno kranto, ei
na į mokyklą, lanko su drau
gėmis Karo Muzėjaus sodelį 
Kaune, ekskursuoja į Vilnių ir 
apylinkes ir ką veikla mokyk
loje. I pasakojimą darniai įpin
ta dar keli vaikai — jos ma
ža sesutė ir broliukas ir drau
gė, gyvenanti Vilniuje. 

Naujoji Vytės Nemunėlio ei
liuota pasaka nemažiau įdomi, 
kaip garsusis Rudnosiukas. Čia 
tikrovė, istorija ir pasaka -r-
visa taip tikra, jog netikėti ne
leidžia tekstą papildančios tik* 
rų vietų ir vaizduojamų asme
nų fotografijos. Panašaus po* 
būdžio knygų mažiesiems mū
sų literatūroje dar nebuvo. Tai 
puikus vaizdų ir žodžių, meni
nės formos ir auklėjančio tu
rinio kūrinys. Knyga pavadin
ta "Po tėvvynės dangum". 

Leonas A. Baltrušaitis stu
dijuoja muziką Japonijoje, Sen 
dai miesto muzikos institute. 
Jis mums rašo, kad Tokyo te
atras per savo sezono atida
rymą La Bonemą dainavo ita
lų kalba, o Manon — prancū
zų kalba. Savo valstybiniame 
ir vieninteliame operos teatre 
japonai pradėjo dainuoti origi
naliomis kalbomis. L. Baltru
šaitis mano, kad net lietuviams 
būtų galimybės koncertuoti Ja
ponijoje... Jo adresas: L. A-
Baltrušaitis, Hq. Co. XVI 
Corps, A.P.O. 14, c/o Postma-
ster, San Francisco. 

Kompozitoriaus Vlado Ja-
kubeno kūrinys solo fortepio-
nui ''Rapsodija No. 1" yra pri
imtas išpildymui per Tarptau
tinės Draugijos šių Dienų Mu
zikai Skleisti koncertą, kuris 
įvyks Chicagoje š. m. gegužės 
mėn. 4 d. Kūrinį atliks pats 
autorius. 

Dail. Adomas Galdikas ir 
Magdalena Galdikienė jau gavo 
vizą į JAV ir užsisakė laive vie
tą, pasiruošę birželio 11 d. iš 
Paryžiaus išplaukti į New Yor-
ką. Porą savaičių pabuvę šiame 
mieste planuoja vykti J Chicagą, 
kur gyvena M. Galdikienės bro
lis. 

žinomieji Lietuviai — tokiu 
vardu "Lietuvių Dienos" (9204 
S. Broadway, Los Angeles, 3, . 
Calif.) leidžia pasižymėjusių 
JAV lietuvių biografinį žody
ną. Redaktorius J. Vitėnaa, 

Jau išsiuntinėti atitinkamiems 
asmenims klausimų lapai ren
kant duomenis. 

S t Būdavas, tik neseniai 
davęs naują veikalą "Varpai 
skamba", šiuo metu ruošia 
naują knygą, dar storesnę už 
Varpus... 

"Darbininko" spaustuvė ats
pausdino Lietuvių Archyvo 
svarbesnius rastus apie Sovie
tų okupaciją Lietuvoje, taipgi 
baigiamas spausdinti "Kario" 
leidinys "Medinis Arklya". 

Prof. Pr. Skardžius baigia 
tvarkyti savo didesnę studiją 
apie lietuviškus asmens vardus. 
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LITERATŪRINIAI KONKURSAI 
BEN. BABRAUSKAS 

Konkursas yra viena iš se- nori dalyvauti konkurse. Net ir 
niausiu ir vaisingiausių litera-! tuo atveju, kada konkurso su-
tūros ugdymo priemonių. Iš1 mos buvo viliojančiai dideles, 
vienosjnisės juo iškeliama lai- kaip kad Vytauto Didžiojo ko-
mėtojas, kuriuo tapti konkur-! miteto konkurso jvairiems žan-
so slaptumo sąlygos įgalinamas rams, dauguma rašytojų vis 
net ir visai nežinomas rašyto- tik nedalyvavo. Ak, ir sporti-
jas; o ir žinomam vardui su- ninkai nevisi varžosi rungty-
daroma proga pačiam save pa- nese, bet nuo to rungtynių au-
tikrinti ir komisijos būti pa- ! toritetas nepašlyja. 
tikrintam, ar kartais jo vertes 
nenulemia vien tik jo vardas. "Neteisingi" sprendimai 
Iš kitos puses konkursas pažą- P a č i o g t e i g ^ ų komisijos, ne-
dina įrambėjusį skaitytoją: pa- k a r t ą k e i s c i a u nuspręsdamos 
žiūrėti, kas čia ypatingo išskir- d a l y k u s > i š d a l i e s p a k e r t a kon-
ta ir ;vertinta. Suėję draugai 
natūraliai gauna kalboms pra-

kursų orumą. Cia, aišku, nega
li būti kalbos apie ideologinę 

džią, o laikraščiai — straips- a r n e t p a r t i n e j t a k ą sprendi 
niams temų, ir literatūriniai m u i . : s u d a r o t i k a s m e n in i s 
, • • • • • * • • y y *•* r 

klausimai staiga išeina iš rašy 
tojų rato ir atsiduria teisinin
ku ar matematikų, daktaru xar 
šlavikų rateliuose. Laikraščių 
ar knygos leidėjai patenkinti 
tuo, kad savo skaitytojus su
domino; rašytojai gali džiaug
tis, kad gyvenimas nevisai nu
sišalinės nuo literatūros, o pa 

įsitikinimas, priklausąs nuo es-

Kun. dr. Ant. Juška 
Draugo Bendradarbių Klubo 

pirmininkas 

Kas kita buvo Lietuvoje, kai 
ir be konkursų savaime pasiro
dydavo gerų ir geresnių nove
lių - tiek periodinėje spaudo- Idradarbių Klubo pirmininkas. 

sumanymas "visuomenini" pi- j 
nigą nukreipti literatūros ug
dymui. Be abejo, idėja nebuvo 

Į taip lengvai realizuota vienu 
plunksnos brūkštelėjimu. Visi 
daugmaž nujaučia panašaus 
antreprenerio planų netikrumą, 
riziką, numatytų ir nenumaty-

Jjtų kliūčių ir t.t. Taigi ir šj su
manymą vykdant buvo visų 
pirma paties sumanytojo paau
kota daug laiko, be to, tiesio
giai pridėta ir pridedama iš sa
vos kišenės susirašinėjimui, 
važinėjimui, telefonui. Kada 
daugumas rengėjų bent jau sa
vęs nenuskriaudžia, mūsų ro
mano konkurso sumanytojo 
nueita neįprastu keliu: pasu
kant ne į save, t>et nuo savęs. 
Rodos, daug kam nebebus nau
jiena išgirdus, kad tas r.^.iano 
konkurso kaltininkas yra dr. 
Antanas Juška, Draugo Ben-L 

tetinio skonio, literatūrinių p a - J e , tiek atskiromis knygomis; 
žiūrų ir svarbiausia saistomas taip pat ir eilėraščių, ir roma- Ar galima prikišti Čiurlio-
literatūrinės sąžinės. Kadangi nų, nebent tik dramos žanras i? 1 0 ansambliui kad jis savo 
joks meno kūrinys negali būti buvo retesnis svečias. T o d « l ! į ^ ^ J S ! ^ ^ . ^ C 
nusveriamas svarstyklėmis nei j organizacijos, skelbdamos kon-
išmatuojamas metrinė ar ki- j kursus, kaip pagrindinę sąlygą 
tokia objektyvine sistema, tai įrašydavo norinčios ne apskri-
norom nenorom tenka remtis tai geriausio veikalo, bet v e i - ' J e i S u a n s a m b l i s parsiduotų Vie 

tys konkurso sumanytojai ar s u b j ektyviniu komisijos narių kalo, kuriame geriausiai bū tų ! n a i organizacijai, gal tai ir su 

Bendradarbių Klubui ir kad iš 
to susidaręs pelnas skiriamas 
lietuviško romano premijai ? 

Mergytes goda 
Jonas Aistis 

Eisiu, lipsiu ant kalnelio, 
Rankele iš tolo mosiu 
Ir pavasarėlį žalią 
Sauksiu į laukus pilkuosius. 

Gysta skamba vyturėlis, 
Kyla nuo drėgnos velėnos 
Į skliautų bedugnį mėlį 
Džiuginti kalnų ir slėnių. 

Man akyse žemė, sukas, 
Žemė svaigsta, smenga, kelias... 
O karklų linksmi katukai 
Sidabrėja prie upelio. 

Žysiu aš pati ir sprogsiu 
Pumpurų žaliais lapeliais, 
Ir vienų, viena pašoksiu 
Ant pradžiūvusios vejelės. 

Šoksiu aš viena kaip stoviu, 
Suksiuos, trypsiu, kaip pašėlus, 
Pūpsinčią vėje rankovę 
Virš galvos aukštai iškėlus!... 
Putnam, 1952.3.11 

jo mecenatai gauna moralini m a t u Vadinas, juo didesni kon iškelta blaivybės idėja, koope-
atpildą. 

Atgyja literatūrinis gyvenimas 

Apie stambiausią pirmąjį 
mūsų romano konkursą, dar 
nežinant jo rezultatų, aibės bu
vo prirašyta ir dienraščiuose, 
ir savaitraščiuose, ir žurnaluo
se ne tik JAV, bet ir kitų 

kursinio žanro specialistai su- ratininkų idėja, kuriame būtų 
daro lėmėjų komisiją, juo tin- atvaizduotas pavyzdingas jau-
kamesnis bus išrinktas tas jieš- nalietuvis, geras kareivis ar pa 
komasis. Dažniausiai visai tei- našiai: žiūrint kuri organizaci-
singai — tiek čia, tiek Lietu- ja ar kariuomenės dalis skel-
voje pasielgia konkursų skel bė konkursą. Ir tai visdėlto 
bėjai, nesitenkindami vien Ra- niekas iš to nesijuokė, o atsi-
šytojų Dr-jos deleguotais dviem rasdavo rašytojų, kurie, panū-
nariais rašytojais, bet ir patys dę siūlomos premijos, bandyda 

darytų pagrindo kaikurioms 
kalboms, betgi jis koncertuoja 
ir Margučiui, ir Tysliavienei, ir 
Kultūros Fondui, ir kanadiš-
kiams, taigi betkam, kas tik 
pajėgia suorganizuoti jo kon
certą. Ir čia esame paradoksiš-
kiaušio fakto liudytojais. Tiems 
Čiurlionio ansamblio koncertų 
rengėjams, kurie juos surengė 

LYRIKA VEL TRIUMFUOJA 
"Aidų" premija paskirta Jonui Aisčiui 

C. ORINCEVICI tJS, Cicero, DL 

Mus pasiekė iš Rytų maloni leisti jo visi eilėraščiai, vardu 

kraštų lietuviškoje spaudoje, pasirinkdama likusius komisi- Į VO prisitaikyti prie reikalą vi- j toje pačioje Chicagoje ar New 

žinia: "Aidų" premija už 1951 
m. paskirta Jonui Aisčiui už jo 
rinkinį Sesuo buitis. Nedidelis 
tas rinkinėlis—tik 29 eilėraš
čiai, bet šios knygos svorį rei
kėtų palyginti su perlais: jų 
užtinkama nedaug ir jie maži, 

šiomis dienomis jau baigta* 
spausdinti ir pats premijuota
sis romanas, tad lauktina nau
jos nuomonių bangos. O jei 
"po amžių kada" išeitų aikštėn 
ir laureato varžovai, prasidė
tų vėl trečioji kalbų banga. Vi
ta tai, be abejo, liudija vyk
stantį literatūrinį gyvenimą, 
kurio netrūksta niekad tokioje 
Chicagoje nei New Yorke, kur 
susibūręs didesnis skaičius mū
sų literatūros žmonių, bet 
smulkesnės vietovės per didžią
ją mūsų spaudą gauna pagy
venti r—* esnį literatūrinį mo
mentą tik žymesnio įvykio pro
ga, pvz>. konkurso įvykdymo ar 
premijų skyrimo. 

jos narius irgi artimus tam , mų. 
žanrui, o dažnai net ir forma
lius rašytojus. 

Pasitaiko ir žinovams gana 
keblių situacijų, kylančių, sa
kysim, iš slaptumo sąlygos. Pa
vyzdžiui, eilė svarstomojo kū
rinio detalių specialistui prime
na tą ar kitą autorių. Kūrinys 
visais kitais atžvilgiais būtų 
premijuotinas, jeigu tikrai ži
notum, jog tai originalas, t . .y. 
kad jis sukurtas ir pateiktas 
to autoriaus, kurio stiliaus ne
viena gaida aiškiai atsiliepia 
tame kūrinyje. Bet jeigu, at
plėšus voką, pasirodytų kita 
pavardė, tada nebūtų galima 
kalbėti ne tik apie jo premija-

Net ir tuo atveju, kada pati vimą, bet ir iš viso apie spaus-
laimingoji suma nėra palygin- dinimą: juk plagiatų ar bent 
ti jau tokia didelė, konkursas aiškių sekimų niekas neprote-
mažiau ar "daugiau išjudina abį guoja. Taigi, jei neprieinama 
puses. Tik prisiminkime prieš aiškaus įsitikinimo, "dėl visa 
porą metų įvykusį to paties ko" toks abejotinas dalykas iš-
Draugo pirmąjį novelės kon- braukiamas iš kandidatų eilės. 
kursą. Apie jį juk plačiai kal
bėta ir rašyta ne tik Chicago
je, bet ir Bostone, ir Brookly-
ne, ir tūlame kitame šviečian-
čiame užkampyje. Draugo skai
tytojui buvo sudaryta proga il
goką laiką sekti tas konkursi
nes noveles, jas lyginti, pa
reikšti savo sprendimą, o gal 
net ir pačiam pasiryžti daly
vauti panašiame konkurse atei
tyje. 

Nusistatę prieš konkursus 

Žinoma, niekad negalimą kai 
beti apie visuotini konkurso 
pasisekimą. Visų pirma dau
gelis rašytojų t#is ar kitais 
sumetimais iš anksto nusistatę 
konkursuose nedalyvauti: vie
nam vardo gaila — ne tik ne-
laimėjimo, bet ir laimėjimo at
veju; kitas nepasitiki savimi, 
trečias — komisijos sprendimo 
teisingumu; ketvirtam sveti
mas pasiūlos, dargi varžybine 
plotme, principas: jis, net spe
cialiai prašomas, dažnai atsi
sako šen bei ten dalyvauti su 
savo kūryba. Galima būtų su
rašyti eilę visokiausių motyvų, 
dėl kurių vienas ar kitas ne-da. 

Nesudėtingos ir palankios 
konkurso sąlygos 

Tremtyje vykę ir tebevyk
sta konkursai remiasi įprastine 
pagrindine sąlyga: už geriau
sią veikalą. Ar begalėtų būti 
šių laikų aplinkybėmis kas gra
žesnio ir tinkamesnio sugalvo
ta! Vieni duokit, o kiti išrlnkit 
— geriausią romaną, geriausią 
pjesę, geriausią novelę, geriau
sią eilėraštį, ir viskas. Nei kas 
turi būti pavaizduota, nei kaip, 
nei kurios idėjos iškeltinos, nei 
kurios paniekintinos. Ar tai 
būtų Chicagos Lietuvių Litera
tūros Draugija, ar Draugo Ben 
dradarbių Klubas, ar Lietuvy
bės Išlaikymo Tarnyba, ar Kul 
tūros Fondas — visi konkur
su jieško tik geriausio veikalo. 
Iš vienos pusės tatai parodo, 
kad normaliu, ne konkurso, 
keliu tų geriausių veikalų ro
dosi permaža, iš kitos pusės— 
kad konkursų skelbėjai pirmo
je eilėje susirūpinę bendru li
teratūros ugdymu, o ne kurios 
"savos" ideologijos propagan-

Šiandien kol kas to nereika
laujama, tad ir dalyvavimas 
konkurse daugeliui darosi pa
rankesnis ir prieinamesnis, Ir 
rezultatai kiekybiškai ir koky
biškai svaresni. Štai net ir toks 
nepopuliarus, bet verkiant rei
kalingas scenos veikalo žanras 
susilaukė nepaprasto dėmesio. 
VT Lietuvybės Išlaikymo Tar
nybos skelbtajam scenos vei
kalo konkursui atsiųsta net 13 
veikalų, iŠ kurių matyti, kad 
kaikurių autorių gerokai pa
dirbėta specialiai tam konkur
sui: mat, novelė, kad ir nepre
mijuota, ras vietos spaudoje, 
o drama, net ir premijuota, tu
rės dar pajieškoti leidėjo. Pra
eis kiek laiko, kol bus išrinkti 
jo laimėtojai, o jau nebe už 
kalnų ir antrasis scenos veika
lo konkursas, paskelbtas Kul
tūros Fondo. Tam gražiam tik
slui Clevelande Kultūros Fon
do surengta neseniai pagrečiui 
net du koncertai. 

Plaką tą arklį, kuris traukia... 

Kiekvienas literatūros mylė
tojas palankiai vertina konkur 
sus ir jų rengėjus, kurie, kaip 
matėme, tėra suinteresuoti vie
na bendra idėja: laimėti mūsų 
literatūrai naujų vertybių. Vis
dėlto vienam tai kitam laikra
šty atsiranda rašėjų nepaten
kintų, kodėl tas, o ne kitas skel 
bia konkursą, lyg konkursų 
skelbimas būtų kieno monopo
lizuotas. Kadangi niekam iš 
konkurso rengimo negalima pri 
kišti biznio sumetimų ar bent 
noro savą idėją konkursiniuose 
veikaluose pravesti, tai iš tik
rųjų puolimas lieka absoliučiai 
tuščias, stokojąs betkokio pa
grindo. Nepaslaptis, kad kai-
kam nepagrįstą pavydą kelia 
kaip tik stambiausio konkurso 
rengėjai, skelbią iš eilės jau 
antrąjį tūkstantinio romano 
konkursą. 

Negaliu čia viešai nepareikš-, 
ti pasigėrėjimo ir pagarbos 
tam spaudos darbininkui, ku
riam prieš pusantrų metų kilo 

i Yorke ir, deja, iš to ne tik ° d g l * v e r t § s ™siginčijama. 
1,000 dolerių, bet ir 1,000 cen-! Kas yra Jonas\ Aistis, to ne-
tų premijos ifc*aakyr$, niekas reikia aiškinti. Reikalinga tik 
neprikaišioja. Pasiėmė sau j pakartoti, kad jis priklauso 
kišenę, ir baigta. Neprikišama prie tos didžiosios mūsų lyrikų 
ir ansambliui, kam Šis su to- ketveriukės, kurie užaugo ir 
kiais susidedąs. O jeigu rengė- savo kūryba pilnai išsiskleidė 
jai, sau nė cento pelno nepa
likdami ir dar, kaip minėta, 
savų pridėję, sukaupia visą 
tūkstantinę literatūrai remti, 
tada pašaliniai nepatenkinti... 

Galgi kitiems rengėjams to 
pelno nelieka? Tai kuo gi Drau 
gas kaltas, kad jo parengimai 
sutraukia bent dukart tiek 
žmonių, kiek, pvz., jo kaimynų 
iš kairės. Tegul pabando koks, 
na, sakysim, uteniškių klubas 
surengti tokį koncertą: už pa
našią reklamą vien spaudai, 
kur dabar taip efektingai rek
lamuojamas Čiurlionio ansamb
lio koncertas, sumokėtų apie 
1,000 dolerių, tad po to vargu 
ar beliktų dar tūkstantinė pre
mijai. Vadinas, Draugas pasi
daro dvigubai kaltas: ne tik 
kad jo "parapija" didesnė už 
kitas, bet ir dėl to, kad jis ne
prijungia savo sąskaitų prie 
koncerto išlaidų... 

O ir Čiurlionio ansamblis 
taip pat dvigubai kaltas: vie
na, kad taip rūpestingai ir sub
tiliai perduoda autentišką lie
tuvių dainą; antra, kad įverti
na grožinės literatūros, to kai
myninio žanro, reikšmę ir sun
kiam tremties kelyje ištiesia 
jai ranką... 

Nepriklausomoj Lietuvoj—Ais
tis, Brazdžionis, S. Neris. Jis 
buvo pirmasis, kuris už savo 
lyriką gavo valstybinę premiją 
(1937 m.), kurios įteikimas kas 
met būdavo centriniu įvykiu 
mūsų kultūriniam gyvenime ir 
buvo rišamas su Vasario 16 d. 
Švente. 

Aistis yra kaunietis, gimęs 
1904. VI. 24 d. (senuoju sti-

Jonas Aistis 

i " 

Televizijos sukaktis 
Prieš dvidešimt penkerius me

tus pirmą kartą istorijoje buvo 
perduotas vaizdas telefono ka
beliu. Iš VVashingtono į New 
Yorką buvo siųstas pirmasis pa
veikslas ir tas bandymas laiko
mas gan vykusiu. Po to, toli
mesni mokslininku patyrimai 
privedė prie pilno televizijos pa
naudojimo šių dienų gyvenime. 

Tas pirmasis mėginimas įvy
ko 1927 m. balandlio 7 d. 

lium) A. Panemunės valsč., 
Kampiškių dvaro kampininko 
gausioje šeimoje. Gimnaziją ir 
universitetą lanke Kaune. Vė
liau studijas tęsė ir gavo dak
taro laipsnį Prancūzijoje, iš 
kurios grįžti į Lietuvą dėl ka
ro nelaimių neteko. Šiuo metu 
profesoriauja Marianapoly. 

Į literatūrinę viešumą Aistis 
J. Kossu-Aleksandravičiaus var 
du įėjo 1926 ra. ("Ateity") ir 
iš kart prabilo savu, originaliu 
žodžiu. Dar nebuvo išleidęs rin
kinio, kai talentingo poeto var
dą jau buvo gavęs. Pirmasis 
rinkinys, vardu Eilėraščiai pa
sirodė 1932 m. Antruoju rinki
niu — Imago mortis (1933 m.) 
jau galėjom drąsiai pasakyti, 
kad Lietuva turi didelį lyriką. 
Intymios giesmės (1935 m.) ir 
Užgesę chimeros akys (1937) 
— tai rinkiniai, kuriais Aistis 
pasiekė savo kūrybinę viršūnę. 
1940 m. buvo pakartotinai iš-

Poezija. Amerikoje išėjo dar 
trys leidiniai: Be tėvynės bran
gios (1942), Nemuno ilgesys 
(1947) ir dabar premijuotoji. 
Vokietijoj buvo išleista jo eilė
raščių atranka Pilnatis (1948). 

Apie Aisčio kūrybą yra daug 
kas pasakytina ir galima būtų 
prirašyti tomus. Sutrauktai 
kalbant, jo poezija tai yra in
tymiausios asmeninės lyrikos, 
vidinės, giliausios žmogaus kan 
čios, sielvarto ir ilgesio poe
zija. Aistis yra didelis meist
ras, sugebąs paprastai, bė iš
kilmingumo ir patoso išreikšti 
jautriausius sielos virpėjimas, 
subtyliausiais miniatūriniais 
gamtos vaizdais atskleisti slap
čiausius nerimo šaltinius, todėl 
jam "žiogeliai šoka menuetą", 
"vėjelis rožėse", "vakaras linus 
užmerkė", "voratinkliuuose pa
kibo karoliukais rasos", "tenai 
čiobreliai verkė" ir t.t. 

Kai kurie jo posmai ištisai 
yra neužmirštami, savy atbaig
ti, daugeliui į atmintį įstrigę 
kaip kokia melodija: 

Augo sode serbentą 
Ašarinėm kekėm. 
Buvo meilė taip šventa— 
Niekam nepasakėm. 

Arba: 
žinau, meilė kaip pavasario 

/dvelkimas 
Ir meilė kaip audra. 
Nesotus ja, bet atminimuose 
Kažkas yra. 

B. Brazdžionis įvade \ Aisčio 
poeziją (Pilnaty) tarp kitko 
rašo: "Jis nuo pat pirmųjų sa
vo kūrybos žingsnių buvo gry
nai estetinės poezijos heroldas, 
čia užgaunamas savo- lyrą grau 
daus liūdesio gaidomis, čia pra-
virkdydamas ją tokiais pa
tetiškai mažoriniais tonais, 
kad visa, kas iš jos pasigirdo, 
atrodė asmeniškiausią* poezija, 
kokia tik apskritai istorijoje 
yra buvus, ir kad tai charak
teringa tik jam, ir tik jam, Jo
nui Kossu, vienam. Bet tas as
meniškumas buvo toks užkre
čiantis, kad eilės ir baladės 
apie laimę ir apie karalaitę, 
apie karaliaus šunj ir Einu ši
lan tuojau užkariavo jaunimo 
širdis; ir jis buvo girtas nuo 
jų, kaip autorius nuo dainuo
jamo pušų svaigulio ar nuo 
linų mėlynųjų... Tai buvo nuo-

KRONIKA 
V. Bagdanavičius, Lietuviškos 

Knygos Klubo vedėjas, susido
mėjęs dr. Juozo Girniaus veika
lu apie egzistencializmą ir mūsų 
buities problemas, svarsto, kaip 
surasti lėšų jo išleidimui. Tam 
tikslui jis norėtų rasti bent de
šimtį garbės narių, kurie įmokė
tų po šimtinę. Atrodo, jau atėjo 
laikas, kad mūsų šviesuomenei 
reikia duoti ne tik grožinės lite
ratūros, bet ir „kietesnio" mais
to. 

Pranas Rupeika, „Draugo" 
bendradarbis, paskutiniuoju me
tu apsigyvenęs Anglijoje, bet 
dažnai keliaująs po kitus Euro
pos kraštus, Londono žurnale 
„The Easter Quarterly" parašė 
studiją apie Baltijos tautų nai
kinimą: „Progress of the Ex-
termination of the Baltic Na-
tions". 

Inž. Vilčinskas sėkmingai dar
buojasi D. Britanijoje. Neseniai 
Vakarų Anglijoje buvo atidary
ta nauja vandentiekio stotis, ku
ri buvo įrengta pagal inž. Vilčins 
ko projektą. Stotis aprūpina van 
deniu vieną miesteli ir kelis ap
linkinius kaimus, veikia auto
matiškai. 

Ben. Babrauskas baigia per
žiūrėti kalbą P. Gaučio paruoš
tos Pietų Amerikos valstybių no 
vėlių antologijos. Rinkinys ap
ims visas Pietų Amerikos vals
tybes, nei vienos neaptoidžiant. 
Tai bus pirmas mūsų šviesuome 
nės susitikimas su modernia is
paniškos kultūros raštija. 

Telesforas Valius iliustruoda
mas H. Nagio poezijos knygą 

| „Saulės laikrodžiai" yra pasie
kęs naujų savo formos laimėji
mų. Ypač dideli Įspūdį daro jo 
pavaizduota gelbėjimosi scena 
po laivo sudužimo. 

„Sūnus palaidūnas*^ Pulton 
Sheen knyga, kurioje svarstoma 
Vakarų civilizacijos krizė Kris
taus palyginimo apie sūnų palai
dūną šviesoje, išversta į lietu
vių kalbą ir jau atiduota spau
dai. Leidžia Lietuviškos Knygos 
Klubas. 

Poezijos Antologijos keli šim
tai egzempliorių jau galutinai 
įrišti. Pirmasis egzempliorius ry 
toj bus įteiktas Čiurlionio an
samblio vadovui muz. A. Mi
kulskiui. 

Dail. K. Žoromskis piešia reli
ginių paveikslų seriją nauju sti
liumi, padarė dail. I. šlapelio por 
tretą, daro naujų vitražų projek 
tus. 

Č. Grincevičius baigia ruošti 
lietuviškųjų novelių rinkini. Iš
leis Lietuviškos Knygos Klubas. 

Pulgis Andriušis parsikvietė 
ir savo šeimą į Adelaidę, kur ren 
giasi pastoviau įsikurti. 

Prof. Jonas Balys planuoja 
persikelti į Chicagą. 

stabios jfcezijos triumfo die* 
nos". 

Tikrai, anom laimingom die
nom Lietuvoj jis buvo užkaria
vęs jaunimo širdis. Gimnazijo
se, kur literatūros mokslas bu
vo tinkamoj augštumoj ir uni
versiteto klausytojuose būdavo 
nuolatinės, nesibaigiančios, svei 
kos diskusijos ir ginčai, kas gi 
laikytinas mūsų poezijos vir
šūnėje. Didžiausios gretos bū
davo vadinamų brazdžioninin-
kų ir kuosininkų, kiti turėjo 
mažiau gerbėjų. 

šie žodžiai yra per menki, 
kad jie galėtų nors trumpai 
apibudinti mūsų Didžiojo Lyri
ko poeziją. Greičiausiai tai yra 
džiaugsmo pareiškimas, kad 
mūsų lyrika išlieka savo augš
tumoj. 
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Lietuvių Poezijos Antologija 
JONAS AISTIS, Putnam, Conn. 

Netrukus knygų rinkoje pasi- masėms, nes kiekvienas lietu-
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rodys Lietuvių Poezijos Anto
logija. Tai gana stambi knyga, 
turinti per aštuonis šimtus pus
lapių. Sumanytojų ir redaktorių 
buvo tikslas vienon knygon su
rinkti visa, kas mūsų kalboje 
eilėmis buvo parašyta būdin-
giausio ir vertingiausio per ke
turis šimtus metų. Be rašytinės 

visi, buvo manyta, ne tik turi 
teisės, bet ir tautinės pareigos 
pasidžiaugti mūsų rašto laimė
jimais ir jo tąsumu. 

Laikotarpyje tarp Donelaičio 
ir Pirmojo Pasaulio Karo redak
toriams didelių problemų nebu
vo, nes tas laikotarpis apima 
dalykus, kuriuos daugiau ar ma-

poezijos, joje tilpo geras pluoš- žiau vienas kitas ir mažiau pra-
tas liaudies dainų ir dabar lie-i silavines šviesuolis žino iš mo-
tuvių partizanų tėvynėje gieda- kyklos suolo, bet ir čia pridėta 
mų dainų. Man, kaip vienam tos daug mažai težinomų vardų ir 
antologijos redaktorių, norisi šis j kūrinių, dažnai vertingų ir la-
tas pasakyti apie^tai, kaip vyko, bai reikšmingų. 
pats redagavimo darbas. 

Kaip vyko redagavimas 
Pačiv autorių talka 

Ar ne pati painiausioji dalis 
Antologijos redagavimas už-i bus paskutinioji, liečianti gyvus 

truko per porą metų. Kadangi j autorius. Cia stengtasi sueiti i 
šios antologijos buvo tikslas I kontaktą su pačiais autoriais, 
būti istorine antologija, tai tau- kad ir jie prisidėtų prie kūrybos 
tinė ambicija vertė nukelti rašy- atrinkimo. Ta jųjų talka redak-
tinės poezijos datą ko toliau į toriams buvo labai naudinga ir 
praeitį. Iš pradžių norėta ribo- į jų parinkimą buvo žiūrima su 
tis tik originaliais dalykais, bet! visu rimtumu, bet visdėlto vie-
tuo būdu būtų buvusi padaryta nur kitur redaktoriai buvo pri-
skriauda mūsų eiliuotojams, gy- |įversti kitaip pasielgti. Ir štai 
venusiems prieš pirmosios kny-dėl ko: redaktoriams rūpėjo ne 
gos pasirodymą, dėl to paimta j tik parinkti būdingiausius auto-
du bažnytinių giesmių vertėju: | riams dalykus, bet atsižvelgti 
Stanislovas Rapolionis ir Abra- dar ir į laiką, ir j skaitytojus, 
omas Kulvietis, abu mirusiu; Buvo atsitikimų, kad autoriai 
1545 metais. Tasai Reformacijos; norėję senesniuosius dalykus 
periodas vertėjais eiliuotojais j pakeisti naujesniaisiais ir kaip 
labai turtingas: dvidešimties tik paniekinti tuos savo kūri-
metų tarpe priskaitome dvylika| nius, kurie savo laiku buvo po-
eiliuotojų vertėjų vardų. Tokiol puliarūs skaitytojuose ir net tu-
skaičiaus taip trumpame laiko rėję jtakos mūsų poezijos raidai, 
tarpe mes nesutinkame iki dvi- Manome kad toks mūsų elgesys: 
dešimtojo amžiaus. Geraime rei-| neužgaus autorių. 

Na, ir gali pasigirsti kitokia 
balsų ir kitokių nuomonių: vie* 

kėjo juos visus dėti, bet atsi
žvelgiant j tai, kad tai ne origi
nali kūryba, o vertimai, tai šis' niems gali atrodyti, kad vienas I 

Aušros Vartų Marija 

SVEIKA, MARIJA! 
JUOZAS MIKUCKIS 

Sveika, Marija! — Dienos nesaugios — 
Sielvarte šaukiasi tūkstančiai, — 
Dangiškos meilės kibirkštį slaugo 
Žemėje nuodėmėj rūgstančioj. 

Sveika, Marija! Tau pasiguosti 
Puoštam gėlėm ir žvakydėmis 
Tavo altorius — uostus saugiuosius, 
Žemėj nekartą paklydę mes. 

Sveika, Marija! Klupau ja minios — 
Audros bedalėm padarė jas ... 
Tu — sopulinga ir nusiminus: — 
Žemėj vis naujos Kalvarijos. 

Sveika, Marija! Kantrūs po kry&iais —• 
Tikim nuo jų prisikelti mes. •—x 
Laimink, kur kenčia, saugok, kur ryios 
Plaukti tikėjimo valtimis! 

I 
VILNIUS — LIETUVIŠKAS MIESTAS 

Mag. h t a t K. STALSANS, IndbuiapolK Ind. 

Lietuvos ir Maskvos užsilieps
nojo ilgokas karas nuo 1654 m. 
iki 1667 m., taigi tęsėsi 13 me
tų. Karo pradžioje, 1655 m., 
rusai įsibrovė į Lietuvą ir pa
ėmė Vilnių, Kauną, Gardiną, 
Lydą ir kitas vietas; neužim
ta liko tiktai Žemaitija. 

Pirmą kartą Lietuvos istori
joje priešas paėmė sostinę. Vil
nius buvo baisiai išgrobtas. 
Niekas nebuvo saugus. J ieško
dami brangenybių rusai Įsilau
žė net j bažnyčių ir vienuoly
nų rūsius: ten jie sulaužydavo 
kunigaikščių karstus ir išmė
tydavo jų kaulus. Tuo metu ir 
buvo sunaikintas Vytauto Di
džiojo karstas. Vilniuje ir* jo 
apylinkėse pasirodė maras. Da
lis gyventojų išmirė. Jų vieto
je buvo atgabenti iš kunigaik
štijos rytinių sričių baltgudžiai 
ir apgyvendinti Vilniaus apy
linkėse. Senieji inventoriai ir 
valsčių sąrašai nepaduoda jo
kių žinių apie atgabentų gudų 
skaičių. Kadangi dar 1825 me
tų S. Platerio statistika paduo
da visoje Lietuvoje tiktai 5'/« 
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K. Stalšans 

Vyskupas A. Sapiega (1667 
— 1671) 1669 m. sinode rei
kalavo, kad visi kapelionai mo
kėtų lietuvų kalbą. Vyskupas 
A. Katavičius (1685—1686) 
sinode reikalavo, kad visus dva 
sininkų postus užimtų lietuviš-

baltgudžių, tai tada daug jų k o s k i l m g s žmonės. Į tai nebu-
negalėio būti. v o reaguota, todėl XVII amž. igalėjo 

Lenkų stiprėjimas 

Miestuose, ypatingai Vilniu
je, po Liublino unijos pamažu 
ėmė stiprėti lenkų elementas 
atėjūnų pagalba. Nors nedaug, 
bet vistiek jų pirklių ir amati
ninkų atvykdavo. 

pabaigoje ir XVIII amž. ataa-
'koimingus dvasininkų postus^ 

dėka protekcijoms, užėmė imi
grantai, svetimšaliai. 

Lietuviu atsparumas 
Kova už įtaką dvasinės kul

tūros srityje tęsiasi visą XVIII 
amžių. Svetimi vyskupai Vil
niuje buvo XVIII a. iki 1730 m. 

.' 

šio straipsnio autorius yra išvakarėse 
latvių mokslininkas, taigi jo, 
kaip neutralaus stebėtojo, tyri
nėjusio Vilniaus kraštą, žodis 
turi ypatingą reikšmę. Pažy
mėtina, kad autorius savo 
straipsniui buvo uždėjęs ant
raštę "Vilnius yra visuomet bu
vęs lietuviškas miestas"; ją 
teko trumpinti, nes tiek raidžių 
sunkiau antraštėje sutalpinti. 
Autorius yra "Draugo" skaity
tojas ir pats straipsni parašė 
lietuviškai. — Red. 

Prieš krikštą vyriausios Per
kūno šventyklos buvo pastaty
tos tiktai vienų lietuvių gyve
namose vietose Lietuvoj. Vil-

j niuje Perkūno šventykla pas-
reikalas paliktas ateičiai. Du kitas antologijon neteisingai ne- • t a t y t a 1 2 65 metais, kur dabar-

A. VARNAS Iliustracija Liet. Poezijos Antologijos 

pirmieji mūsų rašytinė poezijos! pateko, arba, kad perdaug jon 
amžiai raštais nėra gausūs, tai 
antologijon dėta visa, kas buvo 
originaliai sukurta, ir pridėta 
keletas būdingesnių vertimų. To 
laiko poezija didelės meninės 
vertės neturi, bet ji yra savaip 
jdomi ir net brangi, joje atspin-

pririnkta tokių, kurių nereikėjo 
dėti. Pirmu atveju tektų tik atsi
prašyti "paniekintuosius" ir pa-
siaiškinti: redagavimo sąlygos 
buvo sunkios — daug knygi; 
mums nepasisekė surasti. Kai 
dėl apstumo, tai didelės baimės 

di laiko dvasia, o kartais ir nu- neturime: jei laikas parodys, 
skamba šis tas tikra poezija, j kad kuris autorius neatsispirs 
kaip, sakysime, ver lukiseanum, prieš laiko kritiką, tai jis galės 
dvieilis, ar vieno kito vertimo antrojon antologijos laidon ne
nukrypimai, kuriuose jaučiasi'pakliūti. Tai nėra lengvas dar

bas, ir čia gali didžiausias auto-kažkas nuostabiai sava, Nuo 
aštuonioliktojo amžiaus 'ki pas- ritetas apsirikti. 
kutinių laikų jau bu ve O.uvc ma' Vienas galima drąsiai tvirtin 
atranka. ' t i , kad ši antologija atvers ne 

tinė. katedra. Vadinasi 13 amž. 
Vilnius ir jo apylinkės buvo lie 
tuvių apgyventos. Taip pat bu
vo 14 amž. Vilniaus įkūrėjo 
Gedimino (1316—1341) Algir
do (1345—1377) ir kitų valdo
vų laikais. 

Vytauto laikais 

Vytauto Didžiojo metu (1392 
—1430) visa Lietuva jau bu
vo pakrikštyta ir įsteigta pir
moji lietuviška vyskupija Me
dininkuose, 28 klm. j rytus nuo 
Vilniaus. Vilnius ir tada buvo 
vienų lietuvių apgyventas, iš-

Rašyl-
Antologijos kritikai nurodys 

jos trūkumus ir spragas, kurių, 
reikia manyti, bus, nors gal ir ne 
taip apstu. Vienas gali būti labai 
rimtas priekaištas, tai kad no
rėta šiek tiek aplyginti rašyba, 
ir tuo gal kiek per drąsiai elg
tasi su senaisiais tekstais. Bet 
antologija nėra chrestomatija, 
tai yra, ji nėra tikroji klasės ilgų amžių nenutrūkstančia t ra 

vienam akis ir parodys, kad mes skiriant nedidelį skaičių rusų 
turime seną ir didelę poeziją. 
Mes dažnai tinkamai savo pra
eities ir savo dvasios turtų ne* 
įvertiname. Čia mes savo poeziją 
pamatysime visą ir visoje jos di
dybėje. Dar daugiau galima bū
tų pasakyti, ir pasakyti tai, ko 
daugis nežino, kad mūsų poezija 
gali drąsiai gretintis prie di
džiųjų tautų poezijos: tiek savo 

knyga, skirta mokiniams, bet 
platesnei visuomenei, kuri gali 
neturėti tinkamo pasiruošimo 
skaityti originalia rašyba, pas
taroji, be to, ir pačiuose teks
tuose griežtų taisyklių nesilai
ko, o redaktoriams kaip tik rū
pėjo, kad antologija būtų pri-

dicija, tiek savo meniškumu, 
tiek formų turtingumu. I r kad 
joje jaučiamas vienas labai mu
ms brangus ir būdingas bruo 
žas, tai tasai giminingumas tarp 
liaudies dainuotinės ir rašytinės 

ir lenkų. 
Istorikas O. Zavadskis Vy-

buvo 
ugnys. Iškilmės buvo palydi
mos dainomis ir muzika. Vy
rai dainavo atskirai, moterys 
atskirai. Augštesnysis luomas 
— bajorai — taip pat dalyvavo 
iškilmėse, tiktai sėdėjo atski
rai. 

Pagal istorikų M. Belinskio 
ir T. Lapinskio liudijimus XVI 
ir XVII amžiuose visi Vilniaus 
miesto darbininkai, tarnaites ir 
didesnė dalis amatininke buvo 
lietuviai ir lietuviškai kalbėjo. 
Tiktai dalis turtingesnių ama
tininkų ir pirklių ėmė griebtis 
svetimos lenkų kalbos. Visame 
XVI amžiuje, visose Vilniaus 
bažnyčiose pamokslai buvo sa
komi vien lietuvių kalba. Tiktai 
XVII amžiuje keliose bažnyčios 
pradėjo sakyti lenkiškai. 

Universitete 

Vilniaus universitete 1620 
metais buvo įsteigta lietuvių 
kalbos katedra. Buvo skaito
mos net latvių ir estų kalbos. 
Ypatingas dėmesys buvo krei
piamas lietuvių kalbai, kurią 
dėstė Konstantinas Sirvydas. 
Pasirodė ištisa eilė kūriniu apie 
lituanistiką. Akademiškoji Jė
zuitų spaustuve leido lietuviš
kas knygas. 

Lietuviška dvasia buvo sti-

Klaidingai būtų manyti, kad 
tuometinė lietuviškoji šviesuo- Kada Vilniaus vyskupu tapo 
menė nebūtų reagavusi į tą lietuvis M. Zenkevičius (1730— 
įvykį. Atrodo, kad visame j 1761), lietuviai stengėsi atsi-
XVII amž. yra vykusi tautinė kratyti svetimųjų. Pavyzdys: 
kova. Ypatingai pasireiškė lie- j kada 1752 m. po lietuvio J. 
tuviikoji dvasininkija. Taip, Puzinos mirties kanauninku 

*• j kunigaikščio Jono III laikais, , Vilniaus katedron buvo paskir-
deginamog 1685 m., lietuviai skundžiasi tas lenkas, dvasininkai lietuviai 

ir nurodo, kad Vilniuje ir Lie-, prašė vyskupą kreiptis į kara-
tuvoje esą gana savųjų dvasi- lišką raštinę, nurodydami, kad 
ninku, bet, nežiūrint to, dar 
ateiną svetimieji. Lygiai buvo 
dar skundų, kad lenkų misio
nieriai nesimoko lietuvių kal
bos, kaip kad įprasta mokytis 
vietinę kalbą, kad krikščionis-

KRONIKA 
Lietuvos Okio Atstatymo 

Studijų Komisijos Darbai, są
siuviny* IV, 1952 m. vasario 
mėn., mimiografuotas Bostone, 
Mass. 

Šis numeris daugiausiai skir
tas dr. agr. A. Verbicko studi
jai : Lietuvos arklininkystės 
plano projektas. Nuodugni 
studija apie arklių ūkj Lietu
voje, su įvadu apie žemės ūkio 
mechanizaciją. Toliau — Cent
ro ir Rytų Europos konferen
cijos rezoliucijos. Chicagoje šis 
leidinys gaunamas pas prof. S. 
Dirmantą, 4241 So. Maplewood 
Ave., Chicago 32, 111. 

Lietuvių Poezijos Antologija, 
sudarė J. Aistis ir A. Vaičiu
laitis, išleido Liet. Knygos Klu
bas Chicagoje, spaudė "Drau
go" spaustuvė, 832 pusi., kie
tais viršeliais, kaina $6.00. 

Tai didžiausia ir pilniausia 
iki šiol bet kada buvusi išleis
ta mūsų poezijos antologija, 
apimanti ir rinktines liaudies 
bei partizanų dainas, su auto
rių paveikslais ir trumpais bio
grafiniais duomenimis. 

Jurgis Gliaudą, Namai ant 
smėlio, išleido Draugo Bendra
darbių Klubas, Chicago 1952 
m., pusi. 221. 

Tūkstančio dolerių premiją 
laimėjęs romanas, gvildenąs 
dabarties laikų problemas. 

Anter. lietuvių R. K. Kunigų 
Vienybes {statai, pusi. 16, lie
tuvių ir anglų kalbomis. Lei
dinys Am. Liet. Kunigų Vie
nybės. 

Lietuvos įstatymai draudžia 
svetimšaliams užimti atsako-
mingus postus. 

Byla nuėjo iki apaštališkojo 
sosto, iš kur gautas atsaky
mas, kad pagal Lietuvos sta* 

koji dvasia galėtų paveikti |tutą civilius ir dvasinius pos-
tautos sielą. 1 (Nukelta į 2 psl.) 

tautą Didįjį vaizduoja kaip kil- pri visame XVII ir iš dalies 
nų ir labai išlavintą savo lai
kotarpio žmogų, kuris gerai mo 
kėjo rusų, vokiečių ir lotynų 
kalbas. Įsidėmėtina, kad savo 
rūmuose su giminėmis, valdi
ninkais ir tarnautojais Vytau
tas Didysis kalbėjo vien lietu
viškai. Vilnius tada turėjo 
25,000 gyventojų ir karių įgulą 
iš 6,000 vyrų. 

Istoriko Kybarto daviniais 15 
amž., Vytauto Didžiojo metu, 
Vilniuje dar buvo švenčiamos 

poezijos: ir vienoje, ir antroje .lietuviškos Joninės. Pačiam 
jaučiama didelė ir ilgesinga mei- Į mieste, priemiesčiuose, artimo-

einama plačiausioms skaiytojų lė mūsų buičiai. I še kalnuotose apylinkėse Joninių 

XVIII amžiuje, kada universi
teto rektoriais buvo žemaičių 
ir augštaičių profesoriai, kaip 
J. Gruševskis, A. ir K. Koje-
lavičiai, N. Grinkevičius, Dan. 
Butvilas, St. Tupikas, V. Sko-
vydas, Z. Liaukminas, Jer. Bit-
minas, P. ir St. Puzinai, Milkau 
tas ir kiti. Keli lietuvių profe
soriai buvo kilę net nuo pačio 
Vilniaus miesto. 
. Rusai pirmą Įtartą Vilniuje 

Septyniolikto amžiaus antroj 
pusėj Vilnius buvo ištiktas di
delės nelaimes. Jono Kazimie
ro metu (1648 — 1668) tarp 

Mūsų kultūrininkai 
Prof. V. JakuMnas sekma

dienį, 8 vai. 15 min. vakare 
Tarptautinės Draugijos Sių 
Dienų Muzikai koncerte, kuris 
įvyks Fullerton salėje (Adams 
ir Michigan ave.) solo skam
bins savo rapsodiją Nr. 1. Kū
rinys parašytas 1935 metais, 
vienintelis suspėtas atspaus
dinti L e i p c i g e (Petronio) 
1944 metais, prieš sustabdant 
kultūrinę veiklą karo įtempi
me. Kūrinys buvo parinktas 
draugijos valdybos iš daugelio 
kitų prisiųstų kūrinių. 

Muzikas prof. Iz. Vasyliūnas 
Sevillos mieste, Kolumbijoje, 
turėjo didelį Bacho koncertą 
smuikui. Koncertai praėjo su 
dideliu pasisekimu seminarijo
je ir katedroje. 

Ernestui Galvanauskui, gy
venančiam Madagaskare, rude
ni sueis 70 m. amžiaus. Ern. 
Galvanauskas yra plačiai žino
mas asmuo mūsų valstybinia
me gyvenime. 

Dali. R. Viesulo litografija 
"Gimimas" išstatyta Liturgi
nio Meno Parodoje Chicagoje. 

Vladas Ramojus baigia ruoš
ti atsiminimų knygą. 

3v. Onos bažnyčia Vilniuje 

Vatikano monetų paroda 
New Yorke 

Balandžio 26 d. VValdorf As-
toria viešbuty nuo 11 vai. ry
to iki 3 vai. p.p. vyks Vatika
no monetų paroda — aukcio
nas, organizuojamas tarptau
tinio numizmatikos specialisto 
H. Schulmano. 

Tarp eksponatų bus ir Ve
necijos 50 zechinių pinigas iš 
1780 metų, dabar įvertinamas 
$2,500. Jis taip brangus dėl 
to, kad pasaulyje težinomi tik 
trys išsilikusios tokios mone
tos. Moneta auksinė, labai di
delė, joje aukso yra už 115 do
lerių. 

/ 
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POEZIJOS KRIZĖ 
JONAS GRINIUS, Vokietija 

* 
Recenzuodamas A. Barono XX-sis amžius ją turi. Ir ji, t a 'mi jos "paslapčių" įkasti arba 

"Debesių plaukiančių pažemiu" poezijos specialybe, yra poezijos | už formalistinių prašmatnybių 
knygą, J. Aistis pacitavo Bern. krizės viena svarbiausių kalti- j nerasdami nieko, kas jų sielas 
Brazdžionio mintį: "Mes gyve-jninkių. Ji yra jau palietusi ir nukreiptų nuo kasdienybės į gi
name laikus, kai lyrika, kaip lietuvius, natūraliųjų, tikrųjų, lumas ir augštumas, jie nusi-

Juozas Mikuckis 

MOTINAI 

žanras, greičiausia išnyks, kaip \ širdies poetų tautą, 
savo laiku išėjo iš mados eiliuo
toji poema, nes pastebimas štai 
koks reiškinys: proza tolydžio 
poetiškėjanti, o poezija prozė-
janti". ("Draugas" 1952 m. ko
vo 22 d.). Si mintis įdomi dviem 

giežia nuo poezijos, ypač nuo 
lyrikos. O poemų poezijos spe
cialistai nerašo. Nerašo ne todėl, 
kad skaitančioji publika jų ne-

Natūraliosios ir specialistinės 
yovzijos pobūdis 

Seniau taip nebuvo. Didieji mėgtų, bet todėl, kad su tuščio-
praeities poetai, kurie turėjo įta- mis žodžių alchemijomis, ar su 
kos kitiems ir kurie mus dar da- muzikinėmis prašmatnybėmis, 

atžvilgiais. Viena, ji atskleidžia1 bar tebežavi, buvo toli nuo poe- arba su rebusine filosofija poe-
krizę^ į kurią yra patekusi ne tik to specialisto tipo. Jie nebuvo mos nesukursi. Poemai parašyti 

reikia ne tik daug darbo ii*ener 
gijos, bet ir nemaža intuityvinės 
vaizduotės ir, dar svarbiau, rei-

Vakarų Europos, bet ir lietuvių' užsidarę savo budelėj, jie gru-
poezija; antra, ta krizė atrodo1 mesi su visomis gyvenimo pro-
tokia gili, kad net žymūs mūsų blemomis, jie domėjosi daug 
poetai nebetiki jos laimingu iš- kuo, apie daug ką skaitė ir apie kia turinio — reikia turėti ką 

daug ką rašė, o poezija, ypač nors reikšmingo žmonėms pasa-
lyrika, jiems buvo lyg šventas kyti. Tačiau turėti reikšmingą 
dalykas, lyg malda, kai trapi turinį suponuoja stiprią origina-
praeinanti žmogiškoji būtybė Ii* asmenybę, kuri pasaulį ir bu-
atsistoja prieš Būties paslaptį.' tį apskritai pergyvena nekasdie-

sisprendimu 

Krizės priežastys 
Kad Vakarų ir drauge lietuvių 

poezija (nepaisant šios gausių 
atstovų) pergyvena didesnę a r j T o d ė i Dantę, Pr. Villon, Shakes-'niškai, netaip, kaip visi. O tu-
mažesnę krizę, dėl to ginčytis \ peare, Milton, Goethe, Schiiler, 
netenka. Įdomiau žvilgterėti j 
tos krizės priežastis. 

Pirmiausia, ta krizė pareina 
nuo Vakarų bendrosios kultūros 
krizės. Glaudžiau ji yra susijusi 
su Vakarų pasaulio meno krize, 
prie kurios savo ruožtu yra daug 
prisidėjusi specializacija. Juk 
jau ne nuo šiandien menininkus 
genijus ir talentus vis labiau 
ima pakeisti išmokslinti gana 
siauri amatininkai. Užuot pra
simušę į kultūros priekį plačia 
gaivaline srove (savo talento ar 
genijaus įgimtomis jėgomis), 
menininkai į jį išeina per meno 
mokyklas, kaip gausūs siaurų 
meno sričių darbuotojai. Todėl 
jų rankose menas, užuot reiš
kęsis kaip Dievo ir gamtos do
vana, vis labiau ir labiau tampa 
išmokta specialybe. O kadangi 
menas apskritai nėra toks būti
nas gyvenimui, kaip paprastas 
amatas elektriko, staliaus, siu
vėjo ar kito amatininko, tai, ne-
nešamas spontaniškai įgimtųjų 
jėgų, jis juo labiau pasirodo ne
reikalingas visuomenei, ypač 

Novalis, Byron, Lamartine, Hu-
go, Mickevičius nebuvo poetai— 
specialistai. Tokiais nebuvo nei 
Baudelaire, nei Verlaine, nei Ril-

Man asloj pirmą kart suklupus, 
Tu mažą kėlei juokdamos, 
Kai pirmą žodį tarė lūpos, — 
Jos šaukėsi tavęs — mamos! 

Kai nepatirti skleidės burtai, 
Margoj pasaulio panoramoj, 
Pradėjus meilės sapną kurti, — 
Džiaugsme Saukiau aš: mama, mama! 

Kai apsuptam apgaulės tinklo, 
įgėlė man klasta piktoji, 
Kai po našta pečiai palinko, 
Raudodams: mama! — aš kartojau. 

r 

Ir baigdams savo klaikią dramą, 
Kai visa jau čionai apkarto, 
Saukiau aš vienumoje: mama! 
Šaukiau, gal paskutinį kartą... 

OTINOS KALBA i 

Jonas Grinius 

M 

ažam, no girgždančiąja linge, 
ai vyturio dainelė ankstyba, 

Skambėjo žodžiai stebuklingi — 
Tai motinos kalba. 

Svetur pasaulio šaukė sodai, 
Viliojo nežinia raiba, 
Per ašaras tarei palaimos žodį 
Tu motinos kalba. 

Aptemusioj vilčių pastogėj, 
Šviesa esi ir pažiba, 
Mūs kaimo lino togoj, 
Tu — motinos kalba! 

Išgirdęs kuo švelniausi žodį toly, 
Šaukiu aš: pagarba jums, pagarba! 
Kad neužmiršote, o, sese, broli! — 
Tai motinos kalba. 

gyvenimo verpetai širdę, 
frtis atslinkus nelaba, — 

Paguosi gęstančiąją širdį, 
Tu — motinos kalba! 

ke, nei Milašius. Nors šie pas
tarieji atitrūksta nuo pasaulio 
rūpesčių, pasuka į užsidarymą 
savy ir šitaip pradeda mūsų lai-

barbarėjančiai, pinigo ir kito- j kų užsidarėlių poetų serijas, 
kios naudos išalkusiai visuome- tačiau ir jiem poezija tebėra ka-
nei. Tapęs jai nereikalingas ir žin kas artimo išpažinčiai ir mal-
neįdomus, išmoktas ir suspecia- dai, o t\>\ specialybei. Jų gyveni-
lizėjęs menas vis labiau pasilieka mas, jų santykiai su pasauliu ir 
vienas pats,, vis labiau tampa su būtimi apskritai tebėra eg-

rėti nemažą intuityvią fantaziją 
reiškia turėti Dievo duotą (į-
gimtą) dovaną, kurios jokiomis 
specialybės studijomis neiš
moksi ir jokiais ekperimenti-
niais blusinėjimais neįsigysi. 
Štai kodėl mūsų laikais poema 
yra išėjusi iš mados. 

Ar galimas poezijos atgimimas? 

Tačiau, kad pati poemos pri
gimtis netiktų mūsų laikams, to 
pasakyti negalima. Juk poema 
esmėje yra taip pat epas, kaip 
romanas, apysaka ar novelė. 
Nuo jų tesiskiria tuo, kad ji yra 
eiliuota. Šitai puikiai yra įrodęs 
rusų A. Puškinas savo "Eugeni
jų Onieginu". Žiūrėdami išvirši
nės formos, jį galime pavadinti 
poema, o žiūrėdami siužeto ir 
veikėjų, galėsime pavadinti ro
manu. Tačiau, kas "Eugenijų 
Onieginą" skaitė, niekas negalės 
pasakyti, kad jis mūsų laikais ' 
būtų neįdomus. Ne. Tai didelis tai dar kartą įsitikins, kad lyri- dieninė būtenybė braunasi į po-
vertingas kūrinys, kuris teikia kos nesudaro nei prašmatni, nei eziją, ji ją suprozina ir žudo. Kai 

-

uždaras, paliktas eksperimen
tams ir teįdomus patiems auto
riams ir jų draugams 

Šito bendro naujųjų laikų me
no krizės kelio nėra išvengusi 
nė poezija Ji taip pat daugiau ar 

zistencinė problema, o ne racio 
nalistinės temos ir progos for
malistiniams eksperimentams, 

stiprų estetinį džiaugsmą. gremėzdiška eilėdara, nei muzi-
Kad poemos krizė pareina ne ka, nei žodžių ir vaizdų alchemi-

nuo paties žanro ir ne nuo akai- ja, nei sujauktos mintys, bet 
tytojo, bet nuo poetų, liudija kad lyrika yra giliosios asmeny-
nauji lietuviški poemų pavyz- bės veidu į būtį išraiška kur žo
džiai. Prieš keletą metų skaitėm džiai, vaizdai, mintys, jausmai ir 
K. Bradūno "Marą", o vėliau muzikiniai elementai sudaro ne-
spaudoj buvo paskelbti fragmen- dalomą sintezę, tada lyrika at-
tai P. Jurkaus "Juodvarnių", ku- gaus savo prasmę ir vietą kul
nuos man yra tekę ištisai per- tūroj. Tada ji vėl atsistos analo-
skaityti iš rankraščio. Tai nėra ginėj padėty su malda, nes lyri-
tik sueiliuota pasaka apie dvyli- ka ir malda yra beveik sesers, 
ką brolių juodvarniais lakstan- Todėl, kaip nėra maldos specia 

™iS WknSij^^iffli *ių- Nors poemos fabula liko Ustų' negali bŪti nė poe2ijOS 
rųjų laikų poezijos specialistui. ( p a g a k . š k a > t a č i a u a u t o r i u g j ą specialistų. Specialybė juk nė-

nelaiUsi 6 VtenažinSs Maironis" a t a u d ė i r interpretavo saviškai, ra suracionalinto mūsų prozos visdėlto yra gerokai sukompro 

galutinai subrankrutuos poezijos 
specialistai, poema ir lyrika vėl 
atgims. 

Antrojo pasaulinio karo su
krėtimai, nukreipę žmonijos dė
mesį nuo smulkmenų į esminges-
nius reikalus, galbūt prisidės ir 
prie poezijos esmės gilesnio juti
mo ir prie jos atgimimo. To ypač 
norėtųsi laukti iš lietuvių, ku
riuos specialybės liga yra ma
žiau palietusi negu kitas tautas, 
nors menkaverčių eilėraščių in
fliacija mūsuose poezijos vardą 

mažiau yra tapusi specialybe, o P u t i n a g ' B gruoga nėra poetai- š v i . e s o J e mūsų laiko problemų, gyvenimo būtenybė. O kai kas- L mitavusi 
poetai — specialistais, kurie iš 
savo amato nori turėti pragy
venimą. Tiesa, atvirai jie specia
listais nesivadina. Priešingai, jie 
sakosi esą grynosios, jokiais pa
šaliniais veiksniais "nesuteptos" 
poezijos kūrėjai ir žyniai, kurių 
augštų kūrinių profanas negali 
suprasti; tačiau tas grynumo ir 
neprieinamumo pabrėžimas at
skleidžia ir jų atitrūkimą nuo 
gyvenimo ir specialistinę kryptį. 
Todėl XIX amžiaus pabaiga ir 
XX-jo pirmoji pusė turi keistą 
anomaliją, kurią seniau sunku 
buvo pastebėti, — poetus specia
listus, kurie įmantriai sudarytą 
frazę laiko beveik augščiausia 
vertybe. Jie stengiasi izoliuotis 
nuo pasaulio, vengia jo kovų ir 
problemų, kad ir būdami pusal
kaniai, jie tesidomi tik poezija, 
jie sėdi kavinėse arba prirūky
tuose savo kambarėliuose ir ra
šo poeziją, nes jie-poetai. Tačiau 
iš tikrųjų juos reikia vadinti 
poezijos specialistais. Tai skam
ba gana keistai, nes specialistu 
mes galime įsivaizduoti muziką, 
skulptorių, grafiką ir tapytoją, 
o įsivaizduoti specialistu poetą 

kaip poetas jas pergyveno ir su-speciahstai. Bet juo labiau ar-
j - •. i~u- prato. Todėl P. Jurkaus Juod-

tėjame \ mūsų dienas, juo labiau r . „ . . . . _ specialistinis bruožas įsigali 
didesniuose ir mažesniuose poe
tuose, kurie tikrąją poeziją iš
keičia į stilistinius — techniki-

varnių" poema įdomi ir mūsų 
laikais. (Telieka tik linkėti, kad 
autorius surastų laiko jai iš
lyginti ir išspausdinti). 

Šitie du pavyzdžiai liudija, mus ir kitokius prašmatnumus. . , . f. , J . ' 
~ ,. ir i i i * kad ne poema nėra atgyvenusi. 
Daugelis Vakarų ir vienas kitas _ .. . \.. b \ , 
,. . - i i . #• Reikia tik, kad atsirastų dau-
hetuvis poezijos specialistas fi-; . . ' . . * .. 
losofuoja ir samprotauja, run- f a u tokiu poetų, kurie turėtų 
giasi su filosofais, tačiau galu- l į* " f s ™ksmmgesmo papaaa-
Unėj sąskaitoj jų eilėrašty neiš-! k o t i Ž I T f* e l lf ra 's\ , r P0 6™0 8 
kyla jokios problemos, kuri leis
tų mums intuityviai pajusti. Bū
ties paslaptį, o teišeina tik žo
dinė šarada. Kitas sakosi tą pa
slaptį norįs šiek tiek praskleisti 
muzika, tačiau iš tikrųjų eilė
rašty dažnai nėra nei muzikos, 
nei paslapties. Trečias specialis
tas imasi kurti poeziją žodžio 
magija ir alchemija, o teduoda 
tik tuščiavidurį burbulą. Ket
virtas, matydamas tų suraciona-
listėjusių vyrų bergždumą, ima 
eiliuoti dienos aktualijas ir ne-
bepastebi, kad jis šitaip paveržia 
laikraštininko profesiją. 

Augščiau paminėtais reiški
niais suštampuota poezijos spe-

mums sunku. Sunku, nes specia-; cialistų kūryba diskredituoja 
lybė mums atrodo poezijos prie-Į poeziją net geros valios palan-
šingybe ir anomalija. Taip. Bet| kiuose skaitytojuose. Negalėda-

žanras tuojau gali atgimti ir su 
žydėti. Tas pats pasakytina ir 
apie lyriką. 

Nors ji yra patekusi į krizę ir 
yra suprozėjusi bei išsekusi siau
rų specialistų alchiminėse labo
ratorijose, tačiau ji nėra miru
si ir nemirs, kol žmogus džiaug
sis, liūdės, kentės, garbins Die
vą ir mirs. Kol Dievas ir mirtis, 
meilė ir gamta įvairiais varian
tais jaudins žmonių vaizduotę, 
jausmus ir mintis, tol lyrika gy
vuos, nors ji ir nebūtų plataus 
vartojimo prekė, duodanti auto
riams pragyvenimą. O iš dabar
tinės krizės ją išves ne poezijos 
specialistai, bet tie žmonės, ku
riems poezija bus jų širdies rei
kalas! išreiškiąs jų būtybių gel
mių balsą, atsistojus veidu į Bū
ti susikaupimo valandą. Kai poe-

Oscaras Milašius 

lietuvis poetas, rašęs pran
cūzų kalba. Šiemet jam su
eitų 75 metai amžiaus: bu-
bo gimęs 1877 m. gegužes 
men. 15 d., Gėrėjoje, Mohi-
levo gubernijoje, Rytų Lie
tuvoje. Daug rašė apie Lie
tuvą, dirbo diplomatinėje 
srityje lietuviams atkuriant 
savo valstybę. Mirė 1939 m. 
kovo 2 d. Fontenaibleau, 
Prancūzijoje. Apie jį studi
jas yra parašę dr. J. Gri

nius ir dr. 2idonytė. „ 

Juozas Mikuckis 

Kultūrinė kronika.. 
Opera "Wozzeck" 

Žymiausias įvykis operos se
zone New Yorko City Center 
operos sezone buvo "atonali-
nės" Alban Berg operos "Woz-
zeck" pastatymas. Kritika, pri
pažindama muzikos įspūdingu
mą ir libretto dramatiškumą, 
beveik vienbalsiai peikė Komi-
sarževekio režisūrą ir Dobu
žinskio dekoracijas. Šiedu seni 
teatro vilkai prieš trejetą me
tų buvo atsakingi už itin vy
kusį Prokofievo "Trijų apelsi
nų meilės" spektaklj. Šįmet, 
'NWozzeck" dvasia buvo per
daug svetima buvusiam Mask
vos Dailės Teatro režisieriui ir 
Kauno Valstybes Teatro daili
ninkui. 

New Yorko scenoj 
Balandžio mėn. pabaigoje 

įmerikiečių rašytoja GertrUde 
i te in buvo atstovaujama New 
Yorke net dviem veikalais: 
vienvefksnrtfP^PbTify balsai" ir 
opera "Trys Šventieji keturiuose 
veiksmuose", ši amerikiečių 
avangardinės literatūros aukle 
dar vis tebėra pabaisa logikos 
ir aiškumo mylėtojams. Būdin
gas jos pasekėjų argumentas: 
Getrure Stein yra nesupranta
ma, kaip ir anglai. 

Graiku ir japonų teatras 
New Yorke 

Newyorkiečiai šiais metais 
turės progos matyti reto įdo
mumo pasaulinio teatro skers
pjūvį. Lankysis šie kolektyvai: 
japonų "Kabuki", graikų tau
tinis teatras, J. L. Barrault ir 
Fritz Koerner. 

Labiausiai perkamos 
Šiuo metu amerikiečių la

biausiai perkamos\ knygos 
("best sellers") yra šios: gro
žinėj literatūroj — 1. "Mano 
pusseserė Rachel" — Daphne 
du Mauier, 2. "Caine sukili
mas" — H. Wouk; faktinėj li
teratūroj — 1. Mr. Prezident" 
— Hillman, 2. "Jūra anlink 
mus" — R. Carlson. 

Perspausdino "lietuviu 
Archyvą" 

Iš spaudos išėjo, dar senojo 
"Darbininko" pradėta organi
zuoti, dabar TT Pranciškonų 
spaustuvėje išspausdinta vertin
ga knyga "Lietuvių Archyvas" 
(Bolševizmo metai, išleista 
Brooklyne, N. Y. 1952 m., pusi., 
436, kaina $3.00). 

šiam leidiniui medžiaga dau
giausiai panaudota iš II tomo 
"Lietuvių Archyvo", Studijų 
Biuro išleisto Lietuvoje 1942 m. 
Tai svarbi istorinė medžiaga, 
parašyta pirmaeilių liudininkų, 
iš arti stebėjusių pirmąją bolše
vikų okupaciją Lietuvoje. 

Dr. A. Garmus čia rašo kaip 
buvo pravestas Maskvos dikta
tas — Lietuvos įjungimas į 
SSSR, 

Vysk. dr. V. Brizgys nupasa
koja savo pergyvenimus santy
kiuose su NKVD, 

J. Petrėnas aprašo bolševikų 
propagandos pasireiškimą Lietu
voje, 

Balys Vosylius pavaizduoja 
kaip pradžios mokykla pradėjo 
bolševikinius mokslo metus, 

A. Zagitis - Nezabitauskis nu
sako, kaip bolševikai vykdė Lie
tuvos kultūros ir meno turtų 
naikinimą, 

Albertas Tarutis patiekia stu
diją, kaip prie bolševikų prasidė
jo Lietuvos ūkia katastrofa, 

Peįras Budrys aprašo preky
bos nacionalizaciją Lietuvoje, 
Gen. Stasys Raštikis pavaiz
duoja Lietuvos kariuomenės tra
gediją, 

Jam, Ltn^ Trečiokas patiekia 
a f s i m i n i m u š l a T ^ ^ . K. Vyte
nio gyvenimo, 

P. Šeštakauskas aprašo Lietu
vos Karo muzėjaus vargus, 

P. Andriušis papasakoja, kaip 
bolševikai vertė mūsų rašytojus 
rašyti, 

Silvestras Leonas aprašo per
gyvenimus Maskvos kalėjimuo
se, 

K. Morkelis nusako, kaip bol
ševikai bandė rengti kvalifikuo
tus darbininkus, 

Z. Bačelis aprašo bolševikinę 
žemės matavimo komediją, 

J. Laucevičius nupasakoja 
kaip bolševikai "įrengė" trolei
busą Kaune, 

A. Žemaitis duoda pavyzdį 
bolševikiško planavimo, kaip jie 
planavo įrengti akinių fabriką 
Kaune. 

Veikalas yra nepakeičiamas 
istorinės medžiagos rinkinys, 
bus vienas iš pirmaeilių šaltinių 
raudonajai okupacijai Lietuvo
je pavaizduoti. 

šią naują laidą spaudai pa
ruošė dr. J. Prunskis. 

KNYGŲ YRA, BET KAIP JAS IŠLEISTI? 
Patyrėme, kad dr. Albertas 

Tarulis, Carnegie Institute of 
Technology profesorius ir 
"Draugo" bendradarbis, yra 
parašęs ir įteikęs leidyklai apie 
400 p. knygą "The Sea of So-
cialist Revoliution". 

Knygoje apžvelgiamos bol
ševikų pastangos paimti | savo 
kontrolę Baltijos kraštus, pra
dedant nuo 1917 m., susovieti-
nimo technika, bandymai iš
gauti okupacijos pripažinimą, 
Roosevelto bei Churchillio lai
kysena tuo klausimu ir eilė" ki
tų paskutiniojo dešimtmečio 
problemų. Taip pat atremiami 
rusų kariniai, ūkiniai, teisiniai 
ir kiti argumentai, neva patei
siną jų buvimą Baltijos kraš
tuose, ir nurodomi pavojai Eu

ropai dėl rusų imperializmo ne-
sudraudimo. 

Kiek mums žinoma, prof. 
Tarulio knyga yra susilaukusi 
labai teigiamo įvertinimo iš lei 
dyklos pusės. Ji jau įtraukta į 
spausdintinų knygų sąrašą ir 
galėtų pasirodyti šios vasaros 
pabaigoje. 

Belieka išspręsti viena kliū
tis — knygos finansavimas. 
Leidykla nejaučia, kad knyga, 
skirta pirmoje eilėje ginti Bal
ti jo* kraštų reikalams, galėtų 
būti pelninga. Autorius yra, 
berods, bandęs kreiptis į viso
kias lietuviškas ir nelietuviš
kas įstaigas bei organizacijas 
finansavimo reikalu, bet be 
pasekmių. 



VYTĖ NEMUNĖLIS IR JO RAŠTAI JAUNIMUI 
Meškiukas Rudnosiukas ir Pietų Vėjelis 

STATYS SANTVARAS, Boston, Mass. 

"Vaikams rašyti ne bet kas 
pataiko. Reikia ypatingo ta
lento, kad suaugusio žmogaus 
jau padilusia ome.galėtumei at
spėti vaiko išsilavinimo laips
nį ir jo nuotaiką. Vaikams ku
riant poezijas, dar niekas nėra 
Vytės Nemunėlio prašokęs". 
Tai garbingojo kan. Juozo Tu
mo - Vaižganto žodžiai, tar t i ! 
apie Vytės Nemunėlio kūrybą 
Nepr. Lietuvoj. Tie gražūs ir 
teisingi mūsų neužmirštamo 
Kanauninko sakiniai dabar, 
Amerikoj, palydi j jaunųjų lie
tuvių rankas naujausią Vytės 
Nemunėlio eilėraščių knygą — 
Pietų Vėjelis. Kai perbėgi tos 
knygos turininguosius pusla
pius, nesvyruodamas Tumui-
Vaižgantui pritari: iš tikro, 
vaikams rašyti ne bet kas pa
taiko. Nors dabar jau turime 
ne vieną rašytoją, rašantį jau
nimui, bet vaikams kuriant 
poezijas, tikrai dar niekas nė
ra Vytės Nemunėlio prašokęs. 
Vyt* Nemunėlis, tai ištisa ga
dynė lietuvių jaunimo literatū
roje. Daugumas rašytojų, ra
šiusių ir teberašančių jauni
mui, eina Vytės Nemunėlio 
nutiestu, plačiu ir nustabiai 
gražiu vieškeliu. Tais žodžiais 
anaiptol nebandoma menkinti 
kitų autorių kūrybos ir savai
mingumo, jais tik norima pa
sakyti, kad Vytė Nemunėlis 
sukūrė mokyklą, sukūrė nau
ją mūsų literatūros žanrą ir 
susilaukė visos eilės pasekėjų. J 
Atseit, jis yra ,epocha. O epo
chose, kaip žinom, vienos žvaig B. Brazdžionis 
ždės liepsnoja, o kitos tik spink j l . 
si. Ir tai, berods, sudaro mūsų' . . . . 
veiksmingojo gyvenimo har- t l Jaunajam skaitytojui, kar 

atspausdino, sunku man iš ne-1 žodžiai. Ak, buvo ir tokių krl-
pilno komplekto susekti, bet 
štai radau jo Žiemą, kurios 
trejetą posmelių, prisiminda

mi anas į tolį nubėgusias die
nas, paskaitykim: 

Iš kur, vėjau, atskridai tu, 
Iš kokių kraštų? 
Ar atgal sugrįši greitai 
Sukdamas ratu? 

\ 
Ar čia deimantai pabiro 
Tavo atnešti? 
Ar smaragdai,, ar safyrai 
Brangūs ir reti? 

O-ū-ū staiga sukaukia 
Viesulą baisi, 
Pasisuks laukais, palau-

/kėm — 
Vėl padebesy! 

Taip lengvai, taip grakščiai 
Vytę Nemunėlis pradėjo rašy-

tikų, kurie, lygindami Vytės 
Nemunėlio kūrybą su fcern. 
Brazdžionio poezija, yra sušu
kę: Vytė Nemunėlis, tai tikrai 
bus amžinas lietuvių literatū
roj! Mes, žinoma, su tuo pa
čiu pagarbos jausmu lenkiame 
galvas ir Bern. Brazdžioniui ir 
Vytei Nemunėliui. 

V. Nemunėlis 

moniją. 

V. Nemunėlio kelias 

Patrauklusis Vyt. Nemunėlio 
slapyvardis mūsų spaudoj, tiks 
liau tariant, Žvaigždutėje pa
sirodė 1924 m. Nuo to laiko 
Lietuvoj kiekvienas jaunimui 
skiriamas laikraštis, manding, 

tais dar ir skiemens nesude-
dančiam, o eiliuotas kalbas sa
kyti jau bandančiam. Prie šio 
Vyt. Nemunėlio eilėraščio 
Žvaigždutės redaktorius deda 
tokį paaiškinimą: "Deimantai, 
smaragdai, safyrai — tai tokie 
brangūs akmenys". Na, argi 
ne smagu grįžti į praeitį? Ar-

puošdavosi Vytės Nemunėlio j S į žvaigždutė, toji knyga ke 
eiliuotąja kūryba, kurią ma
žieji lietuviukai mielai skaitė, 
mokėsi mintinai ir savo vaka
ruose deklamavo. Netoli jau ir 
1954 metai, kada Vytė Nemu
nėlis, kaip rašytojas bus pakan 
karnai "subrendęs", o jaunieji 
skaitytojai galės švęsti jo kū
rybinio darbo 30 metų sukaktį. 
Aš neabejoju, tai bus graži 
šventė, tai bus gimtadienis to Ji i - -• .nodikoi. Jo talentą, jo lakų jautraus ir garbingo kurejo, . .•* . „ ,. n ' . J . M . x. A-i L »* melodingą žodi, pirmiausia kun ateis pasveikinti tukstan 

liauninkė, ir po tiekos metų 
nespindi mums vaikišku naivu
mu ir net brangiųjų akmenų 
nenuovoka? Ji liks lietuvių 
literatūros istorijoj, nes joje 
gimė Vytė Nemunėlis ir dar ne 
vienas mūsų jaunimo autorius. 

Mažųjų Pasaulis 

Gal septynetą metų Vytė 
Nemunėlis rodydavosi tik pe-

Septynlolika knygų 

Vytė Nemunėlis mažiesiems 
jau yra Išleidęs 17 knygų. Jų 
tarpe vyrauja eilėraščių rinki
niai; bet yra ir eiliuotų pasa
kų. Tos visos knygos, tai didis 
turtas, tai jokiu pinigu nepa
sveriama Vyt. Nemunėlio do
vana lietuviškajam jaunimui. 
Man rodos, dabar būtų pats 
metas tuos jo raštus surinkti 
\ vieną didelį rinkinį ir išleis
ti. Svečiosna šalysna išklydu
siam jaunimui tai būtų stipry
bės ir atsigaivinimo šaltinis, tai 
būtų lyg ta amžinoji ugnis, 
kuri šildo protus ir širdis. Jei 
tokiam leidiniui neatsiranda 
leidėjo, tai jį turėtų išleisti pa
ti visuomenė, tuo į augštį ir f 
šviesą pakylėdama ne tik žy
miausiąjį lietuvių jaunimo li
teratūros autorių, bet ir savo 
per nesustabdomą laiką bėgan
čius vaikus. Tokia poezijos 
rinktinė, tik^aupia, padėtų 
įengviau spręsti tas problemas, 
kurios kasdienybėj kartais ir 
gana rūsčiai atrodo. 

Svetimose šalyse 

čiai jaunų širdžių, jau tiek me
tų atsirėmusių į jo sparnuotą 
žodį. 

Nuostabių nutikimų dėka, 
mano pastogėj yra tomelis 
"Žvaigždutės", t. y. to žurna
lo, kuriame Vytė Nemunėlis 
"gimė". Iš lauko pusės toji 
knyga anaiptol ne jauna ir ne 
linksma — juodos drobės vir
šelis ir jau gerokai pageltę la
pai. I r jos buvę savininkai man 
žinomi: St. George Parish 

įvertino mamytės ir jų vaikai. 
Žinoma, ir visi tie, kurie mo
kė darželiuose ir mokyklose. 
Tačiau jaunasis autorius sla
pyvardžiu, tartum neperegima 
pasakos skraiste užsidengęs, 
su atskira jaunimo poezijos 
knyga nesirodė. Ir tik tada, 
kai Vytės Nemunėlio vardas 
apskrido Lietuvos miestus u* 
kaimus, poetas suredagavo 
pirmąjį savo eilėraščių rinkinį 
mažiesiems. Toji knyga pasi
rodė 1931 m. ir vadinosi "Ma-

School, Chicago, 111. Berods, žųjų Pasaulis". Kaip matom, 
su Balfo siuntom Žvaigždutė pernai Vytei Nemunėliui, kaip 
buvo nusileidusi Vokietijoj, o 
dabar ir vėl jinai sugrįžo į 
Ameriką, savo senų lapų švie
sa suspindėdama Bostone. 

Toj Žvaigždutėj daug vardų 
ir daug poetų. Vieni jau nutilo 
ir dingo praeities ūkanose, o 
kiti ir nūdien teberašo. Kurį 
Vytė Nemunėlio eilėraštį Žvaig 

atskirų jaunimo knygų auto
riui, sukako lygiai dvidešimt 
metų. Tai dar ne senatvė, tai 
dar ne ruduo. 

Vyt. Nemunėlio "Mažųjų Pa
saulis" susilaukė pelnyto pasi
sekimo. Gal tada, o gal kiek 
vėliau buvo tarti ir šio rašinio 
pradžioj cituotieji ir neužmirš-

ždutės redaktorius pirmiausia tini kan. J. Tumo-Vaižganto 

Vytė Nemunėlis su daugybe 
pastarojo dešimtmečio lietuvių 
išgyveno sunkias laisvės nete
kimo dienas ir prarado tėvynę, 
tą nuostabią šventovę, į kurios 
kolonas rašytojas visais laikais 
galėjo tvirčiausiai atsiremti. 
Tačiau ir varganoj tremty lie
tuvių tautos prieauglio jis ne
pamiršo, savo kanklių svetimo
se Šalyse į žemę neužkasė. Vo
kietijoj mes pasigerėdami skai 
tėm "Abėcėlę", o su Tėvų Na
meliais ir Amerikoj negalim at
siskirti. Tačiau štai ir vėl dvi 
Vytės Nemunėlio knygos: tai 
iš puošnių V. Stančikaitės pa
veikslų žvelgiąs Meškiukas Rud 
nosiukas ir P. Osmolskio išda
bintas Pietų Vėjelis. Palikdami 
visą Vytės Nemunėlio kūrybą 
atskiriems mokovų ir kritikų 
aptarimams, čia žvilgterkim 
tik į tuos puslapius, kurie jau 
yra mūsų vaikų knygynėliuose. 

Meškiukas Rudnosiukas 

Meškiukas Rudnosiukas — 
senas mūsų pažįstamas. Buvo 
jau visai arti toji baisi ir iki 
šiol mus tebežudanti naktis, 
kai Meškiukas Rudnosiukas 
tarė: 

Iš medučio bus midučio, 
Bus saldainių daug skanių,— 
Pavaišinsim daug svetelių, 
Daug žvėrelių giminių. 
Pavaišinsim senį vilką. 

' Sarką-Tarką, žvirbliukus, 
Pavaišinsim, apdalinsim 
Ir gerus žmonių vaikus. 

Meškiukas Rudnosiukas išė
jo į viešumą 1939 m. Kaune. Iš 
tolo žiūrint, maža, rodos, tada 
buvo laiko (nes jau artėjo 1940 
m. ir žiaurioji rusų bolševikų 
okupacija), o tą gražią pasa
ką apie Rudnosio šeimą pradė
jo deklamuoti Lietuvos miestai 
ir kaimai. Meškiuką Rudnosiu
ką skaitė mažieji, o dar nepa-
skaitantiems su regimu susi

žavėjimu skaitė mamytės ir 
tėveliai. Nei kiek neperdedant 
galima tarti, kad Meškiukas 
Rudnosiukas yra viena populia 
riaušių lietuviškų knygų. Sa
vaime kyla klausimas, kodėl ji 
tokio populiarumo susilaukė ? 

Greičiausia taip atsitiko to
dėl, kad sėklai verti dirva jau 
buvo paruošta, kad gaivi moks 
lo šviesa jau buvo beapšvie-
čianti visą lietuvių šalį, o svar
biausia — tai padarė sugesty
vus ir didelis Vytės Nemunėlio 
talentas. Meškiukas Rudnosiu
kas yra už senimo literatūros ri 
bų, o tačiau ir suaugusieji tą 
pasaką po kelis kartus su ma
lonumu paskaito. Rodos, Meš
kiukas Rudnosiukas parašytas 
ketureiliai, taip paprastai, o 
širdis plaka kiekvienoj tos pa
sakos eilutėj, kiekviename sa
kinyje, vaizde ir palyginime: 

— Iš medaus nevirsi košės, 
Iš medaus nebus dešros, — 
Tarė meškinas Rudnosis, 
Išsikapstęs iš ligos. 

Tris savaites išgulėjo: 
Nei paeis, nei išsižios... 
O kiek karščio jis turėjo! 
Šešiasdešimt ir šešius... 

Kai atbėgom į Vokietiją, at
sirado tokių motinų, kurios su 
savo vaikais atsivežė ir Meš
kiuką Rudnosiuką. Ten, sto
vyklose, ta Vytės Nemunėlio 
pasaka buvo perrašiitėjama, 
motinų ir tėvų padabinama 
piešiniais ir leidžiama iš kiemo 
į kiemą, iš širdies į širdį. Pa
žįstu inžinierių, kuris Meškiu
ką Rudnosiuką perfotografavo, 
vieną jo egzempliorių nusiuntė 
autoriui, o dar keletą padalino 
kaimynams. JĮvti Nemunėlis, 
dėkodamas /minimam "leidė
jui", \ fotografuotą Rudnosiu-
ko puslapi frašė tokį dvieili: 

Autorėlį džiaugsmas ima, 
Matant šitok| leidimą... 

Patyriau, kad šiuo metu to 
nepaprasto leidinio vienas egz. 
yra Australijoj, du JAV, o ori
ginalas Pietų Amerikoj — Ko
lumbijoj... 

Kai knyga pamilstamą, tai, 
be abejonės, tos meilės jinai 
yra verta. Savo grakščia for
ma, save natzikalumu ir nuos
tabiu sugebėjimu įsijausti į 
mažųjų dvasios gilumą, Vytės 
Nemunėlio Meškiukas Rudno
siukas yra tas deimantas, kurio 
spindėjimas nedingsta laiko 
dulkėse, kuris keliauja iš seno
sios kartos j jaunąją ir gyve
na nesibaigiančias dienas. 

V. Stančikaites iliustracijos 
neatsilieka nuo Vyt. Nemunėlio 
tekstų. Jos tokios savos, tokios 
lietuviškos, tokios .mielos ma
žam ir dideliam. Rudnosienės, 
ir girioj sutiktos, žmogus ne-
nusigąstum, o Rudnosiukas ir 
iš paveikslų jau yra mūsų bi
čiulis. Pagarba V. Stančikai-
tės talentui ir meistriškumui. 

Pietų Vėjelis 

Pietų Vėjelis — naujausi Vy 
tės Nemunėlio poezijos žodžiai. 
Tematika šiame rinkinėly arti
ma tai, kurią buvom aptikę Tė
vų Nameliuose, išleistuose Vo
kietijoj. Tai tėviškę praradu
sio žmogaus rūpesčiai ir siel
vartai, tai rudenio audrų blaš
komų paukštelių ilgesys ir vil
tis, "kad pavasaris ateis". Ta
čiau Vytė Nemunėlis ir šiose 
knygose jaunų širdžių negązdi-
na ir neapsunkina. Išdailintu 
sakiniu, skambiu bei muzika
liu žodžiu, mažųjų vaizduotei 
lengvai sugaunamu vaizdu jis 
gieda apie didįjį skausmą, apie 
vandenų gelmes pasiekiant} 
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Nele Mazalaite 
Lengva taip sergančius išrinkti 
Iš milionų aštuonių — 
Šventoriuj, smuklėse ir rinkoj, 
Tarp juodų ir baltų žmonių: 

Šiai vietai ausys jų apkurtę, 
Žengia gatve, kaip neregiai — 
Už jūrių — marių mato dulkę, 
Girdi, kaip sušlama rugiai. 

Veidai tų pasmerktųjų švyti 
Čia nepažįstama ugnim — 
Juos reikia surištus laikyti, 
Kad neitų pėsčia vandenim. 

Tik jų dainų ncsiklausykit, 
Neduokit žodžio jiems kalbėt: 
Gali bausmė ant jūsų kristi — 
— Imsit ligos tos pavydėt. 

Vyt. Nemunėlis baigia tikrai j 
efektingai: 

Skaito mokytojas mūsų, 
Skaito tėtis ir mamytė, 
Katinėlis kraipo ūsą — 
Jis nemoka dar skaityti. 

Lyrines nuotaikos eilėraščiai 

Gražūs ir lyrinės nuotaikos 
kupini eilėraščiai, kuriuos mū
šų vaikai mokysis ir dekla
muos, dar yra šie: Varteliai 
mūsų kieme, Viena penktoji, 
Vištytės pasaka, Kalėdų Kris
tui, Visi mes Lietuvon, Snie-

Priešai spaus, žudys ir teis. g Q g e n i s > p u m p u r e l į a i . Kele-

mūsų tautos sielvartą. Giedra 
ir viltis, tai Vyt. Nemunėlio raš 
tų burtai, tai jo nešama min
tis tiems, kurie jau mato gy
venimą, bet dar jo nepažįsta. 
Štai jautriai kreipiamasi į pie
tų vėjelį: 

Skrisk, pietų vėjeli šiltas, 
Į tėvynės laukelius 
Debesų baltaisiais tiltais 
Ir per vandenis gilius... 
Ir nuneški broliams žinią, 
Kad pavasaris ateis, 
Kad neamžinai tėvynę 

Teigimui apie giedrą ir viltį 
sustiprinti, štai dar vienas 
posmelis, kupinas tikėjimo ir 
šviesos: 

Grįšim, grįšim ten, kur teka 
Nemunėlis ir Neris, 

Kur pavasarį ant tako 
Obelių žiedeliai kris... 

tas eilių bus tinkamų tik vai
kų darželių mokiniams. Iš tik
ro, norint plačiau Pietų Vėjelį 
aptarti, tektų dar ne vieną pos
mą cituoti, ne vienu eilėraščiu 
pasigėrėti. Tačiau šie mano žo
džiai, tai ne Vyt. Nemunėlio 
poezijos nagrinėjimas, o tik 
nuoširdus priminimas, kad pa-

Buvo tarta, kad Vytė Ne- ' j ^ą iMiM mūsų jaunimo poe-
munėlis, tai atskira gadynė. t a g k r yžkelėse nepaklydo ir 
Teisybė, per tuos beveik 30 V e t r o se nepalūžo, kad jis tebe-
metų jo poezįjos medis išaugo | k u r i a i r tebeatnašauja. Ir tie-
į augštį, į plotį ir į gilumą. | g a y r a k a d V y t Nemunėlio žo-
Žmogaus tremtinio išgyveni
mai, tai tik dalelė jo kūrybos. 
Dalių, Danguolių, Saulučių ir 
Algiu viltingieji posmai, tai 
irgi tik atskiri žiedai didžiu
liame vainike. Vytė Nemunėlis 
savo įžvalgumu aprėpia dau
gelį mažųjų pasaulio reginių ir 

Knygos 
100 liaudies dainų 

Kompozitorius Kazys Vikto
ras Banaitis suharmanizavo ir 
spaudai paruošė daugybę lietu
vių liaudies dainų, kurios pasi
rodė rinkiny "100 liaudies dai
nų" (knyga 133 puslapių, dide
lio formato). 

Čia yra 20 dainų vienam bal
sui ir pianui, 60 dainų mišriam 
chorui, 20 dainų vyrų chorui. 
Daugiausiai jos paimtos iš 
kun. T. Brazio rinkinio "Lietu
vių tautinės melodijos" bei iŠ 
J. Čiurlionytės redaguoto "Tau
tosakos darbų" V tomo. Kaiku-
rios iš kitų, retesnių, šaltinių. 

Dainų haimonizavime kom
pozitorius panaudojo kaiku-
riuos naujus būdus, j rinkini j-
dėjo ir trumpučių liaudies melo
dijų bei eilę melodijų i? vadina
mų sutartinių". Kompozitoriui 
talkino V. Jonuškaitė su padė
jėjais, padarydama kaikuriuos 
nuorašus; Mar. Strumskienė iš
vertė į anglų kalbą dainų pava
dinimus ir įvadą apie Lietuvą ir 
jos dainas. 

Rinkinį išleido prel. Pr. Juras, 
tas didysis lietuviškos knygos 
mecenatas. Įvertindamas jo pa
sišventimą autorius šį leidinį ii 
dedikavo prel. Pr. Juro 60 m, 
amžiaus sukakčiai paminėti. 

džiai vsuras atgarsį kiekvienoj 
lietuviškoj širdy, kuri dar te
bėra gyva. 

Vytė Nemunėlis, tai poetas, 
kurio giesmės mažieji klauso, 
tartum lakštingalos suokimo 
pavasario apgultame paupy. 

vaidinių. Dievas visas Jo Margas, įvairus, turiningas ir 
nuostabus yra tasai mažųjų 
pasaulis. Reikia turėti nepa
prastą sielos jautrumą, kad 
galėtum į tą pasaulį įžengti, 
būti jame savas, klausomas ir 
suprantamas. Vytė Nemunėlis 
aptiko aukso vidurį. Savo te
mų gausumu bei įvairumu, sa
vo poezijos posmų skambumu 
ir minties lakumu jisai stovi 

'lietuvių literatūros lauke, kaip 
'iškilus obeliskas. Tačiau kitaip 
gal ir negali būti, nes Vyte Ne
munėlis turi dar kitą garsų ir 
skambų vardą: jis yra Bernar
das Brazdžionis. 

Berželis. J. Kaminskas 

šviesusis pasaulis, gamta ir mo 
kykla, žaidimai ir draugai, tė
vai ir tėvynės meilė, žaidynių 
ir rašto įrankiai, naminiai gy
vulėliai, miškų ir sodų paukš
čiai, kiti sutvėrimai ir negyvi 
daktai — visi jie gyvena ir 
atbunda Vyt. Nemunėlio raš
tuose. Pietų Vėjely, man regis, 
ypačiai būdinga yra vardų dai
nelė, tikrai nemunėliška: 

. i \ 
Tindi-rindi, rida-dai, 
Gražūs mūs visų vardai: 
Algis, Rimas 
Ir Nijolė, 
Saulė, Dalius 
Ir Danguolė, 
Daug Biručių, Vytukų, 
Ir šimtų šimtai kitų. 

Gyva plunksna, gyvas \\ pieš 
tukas. Mažiesiems tas visai su
prantama. Jeigi jie nebūtų gy
vi, tai kaip jie galėtų rašyti? 
Plunksna ir pieštukas rašo, o 
vyras nedidukas skaito. Eilė
raštį apie tuos rašto įrankius 

1. V y t ė N e m u n ė l i s : 
Meškiukas Rundoslukas. 

Iliustravo V. S. Stančikaitė. 
Išleido Juozas Kapočius (leidė
ją reikia nuoširdžiai sveikinti, 
kad jis nepabūgo dėti kaštų į 
leidinį, atspausdintą net ketu
riom spalvom) . 

Spaudė Tėvų Pranciškonų 
spaustuvė, Brooklyne, 1951 m. 

2. V y t ė N e m u n ė l i s : 
Pietų Vėjelis. 

Piešiniai Povilo Osmolskio. 
Išleido Jaunimo Skaitymai. 
Spaustuvė nepažymėta. 

Lietuvių mokyklos, Lituani
stikos mokyklos tas V Nemu
nėlio knygas turėtų savo mo
kiniams organizuotai išrašy
dinti. 

Pabėgęs žvejys apie 
Lietuvą 

Nutrūkus ryšiui su Lietuva 
pirmas sensacingas pranešimas 
apie gyvenimą tėvų žemėje bu
vo knyga "Partizanai už geleži
nės uždangos". Dabar išėjo ki
tas panašiai įdomus leidinys J. 
Grišmanausko "Tolimieji kva
dratai" (išleido J. Kapočius, 
Brooklyn, N. Y., pu*.l. 192, kai
na $2.00). 

Knygos autorius — vienas iš 
tų trijų pabėgusių žvejų, gimęs 
ir augęs kaime, kaip žemės ūkio 
specialistas (baigęs mokyklą) 
stebėjo kolchozų kūrimą ir jų 
veikimą, keliavo po Lietuvą, 
gerai pažino Lietuvos gyvenimą 
ir nuotaikas. Rašo lengvu sti
liumi, kalba įdomiais faktaią 
plačiai pavaizduoja darbinin
kų, ūkininkų ir žvejų gyveni 
mą, vargus, nusako metus laiko 
užsitęsusį pabėgimo planavimą 
ir jo įvykdymą. 

Knygos pavadinimas paimtas 
iš tų jūros žemėlapy nubrėžtų 
tolimųjų kvadratų, į kuriuos 
Klaipėdos žvejai išplaukdavo 
beveik ištisai savaitei žvejoti, 
apie 70 mylių nuo Lietuvos. Iš 
tų kvadratų mūsų žvejai pabė
go. 

Knygoje aprašomas antrasis 
rusų užplūdimas, trėmimai, 
šiurpūs grasinimai verčiant ra
šytis \ kolchozus, kelionės su 
pastotimis, paskolų "savanoriš
ki" pasirašymai, gyvenimas ta
rybiniame dvare, duodamos 
partizanų dainos su gaidomis, 
aprašomos partizanų kovos, 
prieš tikybinė kova, darbų nor
mos, gyvenimas į Lietuvą at
gabentos rusės. 

Spalvotas viršelis pieštas daiL 
V. K. Jonyno. 

Kalbininko žodis 
Dr. P. Jonikas lietuvių kalba 

besidomintiems paruošė savo 
bendrinės kalbos patarimus ir 
paaiškinimus, kuriuos Terra iš
leido, pavadinimu "Gimtojo žo-
džio baruose" (pusi. 167, kai' 
na $1.50). 

Čia nagrinėjami bendrinės 
kalbos pagrindai, rašyba ir sky
ryba, kirčiavimas, žodyno daly
kai (darybinės lytys, žodžių 
daryba ir reikšmė, svetimybės 
naujadarai), tikriniai vardai 
Dauguma medžiagos jau buvo 
spausdinta periodinėje spaudo
je, bet vistiek leidinys bus tik
rai naudingas. 
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LAIKAS IR LAIMĖJIMAI 
Stasio Santvaro 50 metų sukaktį minint 

AL. BARONAS, Cicero, III. 

Kai minti
mis pažvelgiu 
į Aisčio ra
šytus atsimi
nimus apie 

ne prie vienos literatūriškai re-

Stasys Santvaras 

Motinos s + ovyla 

i 

voliucinės grupes. Ir todėl, kad 
jaunystėje Stasys Santvaras 
buvo "senis", jo kūryba ir da
bar tebėra nepasenusi, kaip ir 

laiką ir žmo'realybė, perkelta i simbolini 
nes, pasidaro pasaulį. Bet iš tikrųjų poetas 
labai nebed \ nebuvo toks ramus ir be jau-
rąsu kalbėti nystės blaškymosi bei jieškoji-
apie rašyto- mo. Jis savo autobiografijoj 

Stasys Santvaras ją, su kuriuo "Antruose Vainikuose" 1936 m. 
teko vos po- rašo: "Tuo tarpu aš vis dar 

rą kartų susitikti. Tenka į poe .blaškausi ir vis dar mokausi, 
tą ir į žmogų žiūrėti daugiau Mokausi scenoje vaikščioti, ar-
iš tolo, nes neteko kaip Aisčiui timą mylėti, gyvenimą pažinti, 
su jo aprašomaisiais šokti mė- žmones suprasti ir geresnį vei-
nesienoj ant sušalusio plento kalą parašyti", 
ar žiūrėti į selterio lietų. Žiūriu j fr t i k r a į ^ ^ b a n d g i r b l a . 
į poetą, kuriam gegužės 27 d. ^ ^ p<) V a l f i t y b ė g T e a t r e b l a n 
sukanka penkiasdešimt, ir ši- k i a u p r a § j u g i u j o „2 v e j ų . , p a a . 
tas nedidelis metų skaičius pn t a t Santvaras išvyksta į| 
verčia sustoti ties poeto gyve- U a l i j ą m o k y t i a d a i n a v i m o T e n 

nimo ir kūrybos keliu, o ir iš ; ^ ^ i š g y v e n o 4 . r i u s m e t u B ) i 
viso ties mūsų rašytu žodžiu, g U i n o s i . g r a i k ų i r r o m ^ n ų , 
kuris iš esmės senas, kaip mū- k u l t - r ų l i e k a n a f l | m a t § s i c i l i j ą 
sų tauta, ir kuris ikrųjų 8U S i r a k ū z a i 8 t m a t § v i s ą v a k a . 

Kai saulė, lyg pavargus paukštė, blaškosi ir kaista, 
Apžvelgdama mūs vieškelį nelygų, — 
Grimstu, o Motina, į tavo vaizdą — ; 
Grimstu į meilės godų knygą! — 

Svajonė buvo ten, prie savo marių, , 
Prie tavo veido prisišlieti! 
Paskliautėj tolimoj, platybėj prieblandų vakarių — 
Širdy, lyg bronzoje, bandau tą pasaką atlieti. — 

Pakreipęs sunkią samanų kepurę, 
Tūnojo namas tarpe medžių — 
Tai veidrodžiai — tie jo langai sužiurę 
į vieškelį, kurs bėga į Seredžių!.. 

Tokia maža, tokia kukli pastogė — 
Kregždelės lizdas prie bažnyčios bokšto! 
Rūstybė iš tenai mūs dangų vogė, 
Kaip ten parlėkt, kaip ten sugrįšt aš trokštu!.. 

Ir negaliu numesti nuo pečių to švino, 
Ir audros mano sieloj kyla! — 
Lydėjai tu mane, sustojai prie pušyno, 
Dabar visur matau aš Motinos pravirkusią stovylą! 

KULTŪRINĖ KRONIKA Naujos knygos 
Prof. Vacį Biržiška, baigęs 3 pataisyto leidimo, 1949 met. A. Vilainis pasirodė su nau

jam pavestą uždavinį Kongre- Veikalas Austrijoj bei Vokieti- jais reportažais iŠ kelionių po 
so Bibliotekoje VVashingtone,' joj gražiai vertinamas. Atsižiū- Lietuvą, išleisdamas knygą 
gavo toje pačioje bibliotekoje ( ri į modernųjį gyvenimą bei jo! "Žemaičių Žemft" (Chicago, 
tarnybą. Dirba ilgas valandas ir'reikalavimus. Remiasi gausia 1952, pusi. 132). Kaip pati ant 
rašymui nebeturi daug laiko. j rimta literatūra. 

i Tinka vartoti vienuoliams; ir 
K. J. Bičiūnas, studijuojąs pasauliečiai, kur domis gilesniu 

Romoje, baigė rašyti disertaci- r G i i g i n įu gyvenimu, gali jame 

tebėra jaunas ir žalias, nes ir 
žmonės, kurie suko mūsų lite

rų kultūrą, bet vėl grįžo, kaip 
pats jubiliatas minėtoj auto-] 

ratūrą viena ar kita kryptimi, b i o g r a f i j o j g a k o s i , Lietuvąl 
išimtinai tebėra gyvi, tebedaly-, (<gražiaus ią g e r i a u s . ą .p įČQm\ 
vau ją kūrybiniam darbe. ml8iU3ią ž e m e s kamuolio kraš-

Laiko bejėgiškumas tą". 
Kasytojo sugrįžimas 

Kiekvienas jubilėjus yra pri
sipažinimas, kad pralaimime lai i Po kelių metų jieškojimo poe 
kui, kad žmogiškąja prasme 
nuo jo priklausom, o iš kūry-

tas, sugrįžęs į tėvynę, išleidžia 
"Pakalnių debesys". Rinkinys 

biškos pusės konstatuojam lai- pasirodė po dvylikos metų per-
ko bejėgiškumą, nes daug kar- traukos, ir poetui, kaip J. Bra-
tų pasakyta, kad griūna mies- zaUis Gabijos 2-me numeryje 
tai ir metai, rūdija ginklai ir rašo, "teko lyg iš naujo debiu-
paminklai, tik poeto giesmę ar- tuoti. atsistojus visai savam, 
kangelas neša. Ir šitas jubilė- vienišam kely, kas, žinoma, dar 
jus būtų nelinksmas formalus 'daugiau galėjo paryškinti poe-
praėjusių datų pakartojimas, to individualumą ir poezijos 
jeigu ne kūrybinis žodis, kuris j simbolinį charakterį". Vėliau 
išlieka pats, išlaikydamas au- 1 Santvaras pataiso "Žvejus", ku 
torių, ir kurį Stasys Santvaras riuos didžiausias veikėjas yra 
pradėjo 1921 m. Sekmojoj Die
noj. Vėliau Santvaras ir poe-

jūra ir kurie Kaune ir trem
tyje "Atžalyno" teatro su pa

tas, ir dramaturgas, ir dainos ! sisekimu buvo statyti kelioli 
meno kūrėjas — solistas, teat- ką kartų. Dar vėliau parašo 
ro direktorius, libretų vertė
jas, o visa tai, be abejo, turėjo 
įtakos, kad tikrasis poeto neo-
simbolisto kelias pasidalė į tris 
didesnius periodus, matuoja
mus dešimtmečiais. 

pjese "Kaimynus", vis neatitol
damas nuo poezijos ir tremtyje 
išleisdamas rinkinį "Laivai pa
laužtom burėm". Autorius šia
me rinkinyje iš dalies nueina 
nuo ano simbolisto kelio, kas 

Pirmasis Santvaro eilėraščių ! k nenuostabu atsiminus, kad 
rinkinys "Saulėtekio maldos" j P<> "Giesmių apie saulę ir sie-
išėjo 1924 m., vėliau 1936 m. \V Santvaro eilėraščiai rašyti 
"Pakalnių debesys" ir 1939 m. : tada, kai ant "plačių beribių 
"Giesmė apie saulę ir sielą", gi 'marių užeina debesys juodi", 
dar po ilgesnio tarpo jau trem įkai "nelygiu vandeniu" skristi 
tyje 1947 m., pasirodė "Laivai pasuko mūsų laivelis, kada pra 
palaužtom burėm". .Įsidėjo netikrumas: 

žodis "kūryba" yra origina-

Paukščių keliai 
Sargybiniai nestabdo jų pasieny, 
Sparnuočių - girios, kloniai ir kalnai! — 
/ saulę gali kUti jie kasdieną, 
Giesmių ir erzelio pilna padangė —-
PUni pakrančių gluosniai ir darželių jazminai... 

Kregždė pastogėje nulipdė namą —-
Ji neš man laimę ir pamokys rytmečiais dainuot . 
Balandis glosto ir bučiuoja savo baltą damą — 
O, vytury, taškeli mažas ant saulelės veido, 
Kas gali už tave gražesnę dainą suposmuotf... 

Gandrai iškilo į bekraštį dangų, 
Laisva visa šeima — ir motina, ir tėvas, ir vaikai! 
Žiliam pušyne varnų barniai Žvanga -̂ ~ 
0 tu, Žmogau, tu išdidusai pove, 
įklimpęs pelkėje, kur savo kelią palikai? 

Kur tai, ką tu išmokai per kančias ir gėlą? 
Ar tu žinai, kokia tau bUs rytoj diena? 
Tu pardavei ir laisvą mintį ir nemarią sielą — 
Tiki tu savo galią ir puikybę, < 
Bet ji tokia trumpa, tokia neamžina! 

Kaip mirštantį ir visa keikiantį kareivį — 
Pakiš tave po želiančia velėna, po siera žeme! — 
Todėl ir noriu sekti aš žuvėdra, ta jūreive —• 
Sparnuočių — girios, lūoniai # padangė, 
Maži krūmeliai ir bekraštė toluma!... 

ją ir ją įteikė universitetui. 
Disertacijos gynimas bus ru
dens sesijoje. 

Dail. Algirdas Rudis, Ameri
kos Lietuvis, New Yorkę kaiku-
rioms televizijos programoms 
bei Broadway'jaus vaidinimams 
darė dekoracijas. Dabar išvyks
ta į Kaliforniją, kur taipgi pieš 
dekoracijas televizijos pastaty
mams. Pakeliui buvo sustojęs 
Chicagoje, aplankyti savo sese
rį Lietuvos konsulo žmoną J. 
Daužvardienę. Ta pačia proga 
aplankė ir lietuvių dailės paro
dą Chicagoje. 

PLB Vokietijos Krašto leidy
kla iki šiol leidusi tik literatūrą 

pasisemti gražaus maisto. Kan. 
Vaitkus jau išvertė pirmąją da
lį, kuri turės maždaug 300 pus
lapių, ir jau įteikė ją TT. Pran
ciškonams išleisti. 

rašte pasako — daugiausiai 
aprašomos Žemaitijos vietovės. 

Prisimena tą keliaujantį ag
ronomą (grafą B. Gimbutą), 
kurs įkvėpė jam norą lankyti 
tolimas vietas, ir toliau gyvu 
pastabaus reporterio stiliumi 
daug įdomybių papasakoja apie 

[Oginskius Rietave, aprašo Vaiž 
Antanas Vaičiulaitis baigia g a n t o pamėgtąjį Gondingos pi-

ruošti naują savo novelių rinki
nį, dėl kurio išleidimo jau yra su 
sitaręs su Lietuvių Knygos Klu
bu. 

Prof. V. Manelis rašo platės 
nę studiją apie žemės valdymo 
ir žemės reformos klausimus 
Lietuvoje. 

Čekoslovakijos 
universitetuose 

Nauju potvarkiu Cekoslovaki-
jaunimui (neseniai išleido Vai-• jos universitetuose ginant di 
vorytės "Viltrakių vaikai"),; sertacijas vertintojų komisijose 
dabar planuoja pradėti leisti ro- bus ir fabrikų darbininkų at-
manus ir apysakas. Jieško tin
kamų veikalų. Jų adresas: Li-
tauisches Zentralkomitee, He-
gelstr. 6, Hannover, Germany. 

stovai. Jie ne tik būsimajam 
daktarui statyu klausimus, bet 
ir dalyvaus disertacijos verti
nime. Raudonieji tuo iš vienos 
pusės bando laimėti simpatijų 

Autorius, leidėjus, spaustuvu d a r b i n i n k i j o j e > i š k i t o s gi pusės 
mnkus labai prašo Lietuvių Bi- _ p a l e n g v į n a sau kelią į komi-
bliografines Tarybos vedėjas A. s i j a s i v e s t i p a r t i e č i u s > k u r i s > 
Ružancovas atsiųsti visus nau- n o r s n e n u s i v o k d a m i a p i e m o k s . 
jus leidinius adresu: Lithuanian j y e r t i n g d l s e r t a c i j a s j u k o . 
Bibhographic Service, 602 Har- m u n i s t i n i o r a u d o n u m o a t ž v i l . 

lumo sinonimas, jis taip pat 
reiškia nepakartojamą kūrėjo 
veidą. Ryškesnį ar mažiau ryš
kų, bet savitą, be esminių ki
tiems charakteringų bruožų. 

Nuošaliau nuo srovių 
Santvaras liko neįtrauktas 

jokion platesnėn literatūrinėn 
srovėn. Jis vienas išliko ištiki
mas neosimbolizmui, pakilus, 
rimtas, aristokratiškas, pasilik
damas nuošaliai nuo visų sro
vių, kurios iškilo kaip tik San
tvaro reiškimosi metais. Tuo 
laiku, kai pasirodė Stasio San
tvaro pirmosios knygos, mūsų 
literatūron suėjo iš visos Eu
ropos visokie vėjai, kurių di
džiausia dalis šoko versti nu
saldintą poeziją, šoko prieš 
"atgyventas" formas, kurdami 
revoliucinę poeziją žodine ir 
idėjine prasme. 

Bet pro tą naujų formų ir 
idėjų jieškojimo sūkurį Stasys 
Santvaras praėjo nepritapęs 

v 

"Su debesim atplaukia vaka
r a s j pirkią, 

O kas anapus vakaro ar tu 
/žinai?", 

kada ir daugiau poetų padarė 
savo kūryboje didesnį ar ma
žesnį posūkį. O dabar, nors ir 
tebesitęsia šitas netikrumas, 
nors ir tebereikia laikyti vairą 
ir viltį, kol "ateis Dangaus 
Šviesa per dangų ir dūkstan
čiom vilnim palieps nutilti...", 
kaip teko iš kaikurių skelbtų 
eilėraščių matyti, regime Sant
varą grįžtant į ankstyvesnį ir 
galbūt tikrąjį poeto kelią. 

Dvigubas mūsų rašytojų 
tragizmas 

Vėlai mes pradėjome kurti 
tikrąją literatūrą, nes visą lai
ką teko plunksna kariauti, o 
ne kurti grožinę literatūrą, bet 
šiandien reikia kovot dėl kraš
to ir priedo dar dėl savo fizi
nės egzistencijos. Nevienas ki
tų tautų rašytojų jaunystę pra 

leido fabrike, bet mūsų plunks
nos žmonėms, priešingai, tenka 
nueiti į fabriką tada, kai rašy
tojo talentas ir veidas seniai 
yra išryškėję. To neišvengė nė 
buvęs solidus Rašytojų Drau
gijos pirmininkas Stasys Sant
varas, Negalima čia nieko kal
tinti/reikia laukti, kol "su
grįš diena margų drugelių vė
liavom plazdenti", bet stabtelė
jus ties mūsų poeto sukaktu
vėm norisi priminti skaitytojui, 
jog literatūra neišgelbės Lie
tuvos, bet tik žmogų, kuris 
šiam krašte kitaip perkainot 
baigia visas vertybes. Ir dėl ši
to Lietuvos žmogus nevieną 
poilsio valandą atiduoda ir Sta
sys Santvaras, kurio pasakyti 
prieš 16 m. žodžiai tebegalioja 
ir šiandien: "To krašto laimei 
ir gerbūviui norėjau ir tebeno
riu aukoti visas savo jėgas ir 
visą šį žemišką gyvenimą". 

Ta pačia proga norėtųsi pa
kartoti ir kitus Stasio Santva
ro autobiografinius, reikšmin
gus sakinius: "AŠ vis laukiu 
vasaros, pilnutinio žemės pra-
žydimo ir sužaliavimo, o jau 
ruduo plikus stagarus kelia. 
Tuo noriu pasakyti, kad metai 
nepalyginamai greičiau teka 
už upių vandenis". 

Apie Stasį Santvarą kaip 
Žmogų gal kada pakalbės tie, 
kurie kartu su juo turėjo pro
gos arčiau susitikti, o kury-, 

bą išsamiai įvertins literatūros 
istorikai bei kritikai. Mano šių 
sakinių tikslas buvo atkreipti 
dėmesį, Juozo Brazaičio žo
džiais tariant, jog vienam iš jų 
penkiasdešimt. Vienas iš tų, be 
kurių mūsų Lietuva būtų dar 
mažesnė ir dar labiau tuščia. 

Minėdami Stasio Santvaro 
jubilėjų, prisimename jo augš-

rciau pasakytus žodžius, jog lai
kas nepalyginamai greit teka, 
kad tam laikui visi pralaimi, 
bet pastebime, kad išsilaiko 
jam nepralaimėjusi kūryba, pa
minklas kietesnis už varį, spar
nais nešama giesmė, ir linkėti
na jubiliatui, kad jos ko dau
giau arkangelas išneštų. 

vey str., Danville, 111. Norima 
visus leidinius suregistruoti 
"Knygų Lentynoje", kuri lei
džiama Vliko globoje. 

» 
Marija AukŠtaitė parašė poe

zijos knygą "šventoji ugnis", 
kurią vienas kanadietis rengiasi 
išleisti. 

Venancijus Ališas (Kun. A. 
Arminas) po 10 metų intensy
vaus darbo Brazilijoje paėmė 
atostogas, kurias praleis viena
me vienuolyne prie Itapercirica, 
kur ir kapelionaus. Per savo 
atostogas mano baigti spaudai 
tvarkyti poezijos rinkinį "Cas-
cata Cristalina", kurį iliustruos 
dail. Vlada Stančikaitė - Abrai-
tienė. 

liakalnį, Kretingos vienuolyno 
požemius, aprašomas Palangos 
pajūrys, žygis žvejų laivu į jū
rą ir pasakojimai apie jų buitį, 
vyskupo Valančiaus gimtasai 
sodžius, S. Daukanto tėviškė, 
Žemaičių Kalvarija, Marijos 
PeČkauskaitės gimtinė ir tėviš
kė, Lukšių ežeras kuriame 
vieninteliame Lietuvoje buvo 
randama gintaro, Medvėgalio 
kalnas, Kražiai, Vlado Putvio 
ūkis, Tytuvėnai, Šiluva, Nemak 
ščiai, Dionizo Poškos sodyba, 
Dariaus gimtinė. 
Tai vis vietos, žinomos iš li

teratūros ar istorijos pamokų 
ir kiekvienam įdomu sužinoti, 
kaip jos atrodo mūsų dieno
mis. Autorius jas aprašo vaiz
džiai, gausiai įpindamas pada
vimų, pasakojimų, kas knygą 
padaro lengvą ir patrauklią 
skaityti mūsų jaunimui (nors 
nevisur galima net išskirti, kur 
čia baigiasi tikrovė, kur prasi
deda filklorinė medžiaga). 

giu; kaip ir visuose, taip ir šia
me potvarkyje, komunistams 
svarbu du dalykai: propaganda! Knyga nepaprastai gausiai 
ir partija. I iliustruota. Nedaug taip gau

sia paveiksluotų leidinių iš vi-
Atrado naują Bizet operą 

Jau nuo seniau buvo žinoma, 
kad Bizet, dar prieš Carmen, 
buvo kūręs vieną neišlikusią 0-
perą, Bizeto tyrinėtojas E. 
Hartmann ėmėsi to veikalo jieš-
koti ir jam pasisekė surasti Pa
ryžiuje, Nacionalinės Konserva
torijos bibliotekoje. Tai buvo 
opera "Jonas Baisusis", dabar 
jau išspausdinta 

Naujas teologijos žurnalas 
Šv. Marijos kolegija, St. Ma 

M. Vaitkus, Tėvų Pranciško- rvs« K a n s - n u t a r 6 1 9 5 3 m e t a i s 

nų prašomas, verčia iš vokiečių 
kalbos į lietuvių didelį (1300 
pusi.) veikalą — P. Hasenoehr-
lio "Mąstymus apie mažesniųjų 
brolių regulą bei gyvenimą" iš 

pradėti leisti religinį žurnalą 
"Theology Digest", kuriuo bus 
stengiamasi palaikyti ryšį tarp 
teologijos mėgėjų ir šio mokslo 
pažangos. 

Konvertito knyga 
Max Picard, žydas, savo se

nelį turėjęs rabiną, parašė kny 
gą "The Flight From God", 
kur aprašo savo atsivertimą į 
katalikybę. Knygos įžangą pa
rašė prancūzų filosofas Gab-
riel Marcei, f 

Apie darvinizmą 
Britų mokslininkas F. O. 

Fothergill parašė studiją "Hi-
storical aspecte of Organlc Evo 
lution". Autorius čia dėsto nau 
jus davinius apie evoliuciją, ku 
ri atsiejama nuo materialisti
nes darvinizmo filosofijos. 

so teturime. 8ebūtų galima tik 
pageidauti, kad būtų pridėtas 
Žemaitijos žemėlapis, kurs pa
dėtų orientuotis. 

Gražus paįvairinimas — fo
tostatinė kopija Pratarties, kur 
parodomas autoriaus rankraš
tis; gaila, kad jame nemažai 
klaidų. 

Knygą išleido autoriaus bro
lis Ant. Šidlauskas ir sesuo Ele 
na Ringailaitė. Tai labai pa
girtina giminių kultūrinė talka, 
sujungiant naujo tremtinio pa
tyrimą ir ankstybesnio ateivio 
kapitalą. 

Autorius rašo su didele 
meile Lietuvos istorinėms as
menybėms, tėviškės brangioms 
vietoms ir rodo ryškią pagarbą 
mūsų tradicijoms. Pats pažy
mi, kad aprašymuose gali ra
stis vienas kitas netikslumas, 
tačiau be klaidos perduodama 
meilė Lietuvai ir jos didiesiems 
žmonėms. J. Pr. 

V. IGNATAVIČIUS-IGNAS 

"Dievas davė, Dievas atėmė. Iliustracija J. švaisto pasakų 
knygos "Aukso kirvis" 

Studija apie Dantę 
Prancūzų kalba išėjo msgr. F. 

Cento knyga "Un Educateur de 
Genie Dante". Jame apžvelgia
mi Dantės veikalai Convivio, Vi
ta Nuova, Dieviškoji Komedija, 
atžymint juose pareikštus ver
tingesnius dalykus apie fizinį, 
intelektualinį ir moralinį auklė
jimą. 

Berdiajevo veikalas 
Prancūzai išsivertė neseniai 

mirusio filosofo N. Berdiajevo 
veikalą "Dvasios ir cezario ka
ralystė", kuriame gvildenami 
santykiai tarp dvasinių ir me
džiaginių dalykų, tarp Bažny
čios ir valstybės. 

Tarptautinė Socialinių Studi
jų Sąjunga, prie kurios priklau
so įvairių šalių katalikai socio
logai ir teisininkai, Belgijoje 
išleido šeimų kodeksą — Code 
Farailial, kuriame suglaustai 
pertiekiami krikščionybės dės
niai šeimos klausimais. 
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PASIKALBFJIMAS SU DAIL. POVILU PUZINU 
Šiais metais sueina 20 metų, rį t)ei individualybę, 

kai dail. P. Puzinas baigė Ry-1 — Kaip žiūrit į Amerikos 
gos Meno Akademiją ir po to meną? 
Kaune suruošė pirmąją sava- — Mes galim kalbėti apie A-
rankišką savo darbų parodą, merikos pritaikomo meno augš-

tą lygį. Šis menas yra susijęs 
su grynai ekonominiais reika
lais. Bet negalima kalbėti apie 
kūrybinį-meną, kuriuo ameri-

Dail. P. Puzinas 

kuria buvo gražiai užsireko
mendavęs ir sulaukęs labai pa
lankių atsiliepimų. Tokiu būdu 
šie metai dail. P. Puzinui yra 
sukaktuviniai. Jienjs atžymėti kiečiai būtų pasireiškę kaip tau-
jo bičiuliai rengiasi suorgani-j ta, nes dabartinė tapyba, skulp-
zuoti atitinkamą parengimą ir tūra ir p. nėra Amerikos kūri-
eventualiai išleisti jo monogra-' nys, bet Europos produktas, 
fiją. Šios dail. P. Puzino sukak- svetimas Amerikos mentalite-
ties proga Jūsų bendradarbis tui ir charakteriui. Kaip ilgai 
atsilankė pas jį ir patiekė jam I taip bus, sunku pasakyti, bet to-
keletą klausimų. Kaip žinia | kia yra šiandieninė padėtis, ne

žiūrint to, kad Amerikoje yra 
daug gerų dailininkų. 

— Kaip žiūrit į lietuvių dailę 
Amerikoj? 

— Su apgailestavimu turiu 
pripažinti, kad nutautėjimas 
ima pasireikšti ir mūsų dailėj. 
Kai kurie žinomi lietuvių daili-

ininkai krypsta j abstraktinį 
meno supratimą, kas mums, 
kaip lietuviams, yra savižudybė. 

— Kaip Jūsų nuomone būtų 
galima geriausiai reprezentuoti 

"^S8lS lietuvių dailę Amerikoj? 
Ife ' r&:V ;^^^ffli — Visų pirma lietuviai daili-

y i&k .*iš i i l ninkai turi tarp savęs susice-
mentuoti ir pamiršti visus tar-
pusavius kivirčus bei intrigas, 
kurie buvo pasireiškę nepri
klausomoj Lietuvoj ir tebesitę
sia iki šiol. Šiuo metu mes esa
me svetimame krašte, ir todėl 
tik susijungę galėsim tinkamai 
reprezentuoti lietuvių dailę ir iš
laikyti savo lietuvišką indivi-

dail. P. Puzinas Šiuo metu gy- dualybę. Pavieniui veikdami ne-
vena Hollywoode, Calif., kur galėsim ryškiai užsirekomen-
turi savo studiją. duoti ir vispusiškai parodyti, veifcafc* išleLtas Gabiios 

Iš suruoštos prieš 20 metų I lietuvių dailės. Todėl, mMwj l"|g? v -
Kaune dail. P. Puzino meno pa- nuomone, jau yra laikas lietu-' 
rodos visi prisimenam jį, kaip viams dailininkams susiorgani-
peisažistą, vaizduojantį Lietu-! zuoti ir pradėti ruošti metines 
vos gamtą. Šiuo metu jis daugu- lietuvių meno parodas, kurios 
moj yra perėjęs į figūralizmą. galėtų apkeliauti net visą Ame-
Buvo įdomu patirti, kaip patsiriką. 
dailininkas žiūri į šį pasikeiti- — Ką šiuo metu veikiate ir 
mą ir todėl pirmiausia paklau-(kaip verčiatės? 
siau: — Pragyvenimą darau tapy-

— Kodėl pirmuose Jūsų dar- j damas portretus, o šiaip visą 
buose vyravo peisažas, kurio da- laiką pašyenčiu kūrybiniam 
bar nebematyti? darbui, nes esu numatęs suruoš-

— Mūsų kraštui yra būdingi į ti savo darbų parodą New Yor-
ne dideli miestai su savo bulva- ke. Be to dažnai esu kviečiamas 
rais ir fabrikais, bet ūkininkų duoti tapybos demonstracijas 
sodybos, laukai ir miškai. Tatai dailininkų ir šiaip visuomeni-
mane pradžioje ir patraukė; tai niuose klubuose, kur taip pat 
geriausiai galėjau suprasti, įsi- neretai tenka vesti ir diskusijas 

Dail. Povilą** Puzinas 

f 
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UŽSIDENGTAS LIETUS 
Nepriėmiau tavęs. Užsidengiau. 
Atrodei man sunkus kaip geležis. 
Ak! Kodėl paskiau žiedais patvino 
laukinė obelis? 

Kodėl kaip fosforas liepsnojo 
lietus nukritęs ant žolės?-
Gana man buvo potvynio 
laukinės obelies. 

Kodėl kraujavo uogos 
ir plėšėsi kiekvienas krūmas? 
Ak, ar aš jomis galėjau pasisotinti 
arba rasti juose ramumo? 

Kodėl nepriėmiau tavęs, 
kodėl užsidengiau 
ir kam buvau kaip surūdyjus geležis? 
Pro mane išdidžiai pratvino 
laukinės žemės opelis. 

> 

Malūnas 

Knygos 
Paklydę paukščiai 

Jurgis Jankus, gabus pasako
tojas, kurio veikalų intriga tiek 
patraukli, kad pi adė jus knygą 
sunku ją padėti nepabaigus, pa
sirodė su nauju savo kūriniu— 
Paklydę paukščiai. Tai jau vie-

P. Puzinas 

jausti ir savo kūryboje atvaiz- meno klausimais, 
duoti. Kitaip ir negalėjo būti, 
nes buvau savo krašto kūdikis. 

— O kodėl pastaruoju metu 
perėjot į f igūralizmą? 

— Mat, paskui pradėjau su
prasti, kad peisažas be žmogaus 
yra netobulas. Tai mano nuo
monė, taikintina mano kūryboj. 
Kitiems gal tai netinka. Todėl ir 
nenorėjau apsiriboti vienu pei-
sažu. 

— Ar jaučiatės, kad per tuos 
20 metų savo kūryboj padarėte 
pažangą ? 

— Tai pasako mano darbai, 
ir juos vertinti palieku kitiems, 
nes man apie save sunku kalbė
ti. 

— Ar Jūsų pažiūros į meną 
tebėra tokios pat, kaip prieš 20 
metų? 

— Kai buvau jaunas, tai im
ponavo Vakarų Europos meno 
kryptis ir kultūra. Bet paskui 
supratau, kad kas yra gera ir 
pateisintina prancūzui ir jo kū
rybai, nereiškia, kad yra gera 
ir man, nes nesu prancūzas, ki
tame krašte gyvenu, kitą praei
tį turiu ir į pasaulį žiūriu lietu
vio, bet ne prancūzo akimis. Su
pratau, kad mums nėra ko pa
mėgdžioti kitų tautų meno kū
ryba, mes turime eiti savo ke
liu. Kinas geriau gali atvaiz
duoti kinų dvasios pasaulį ir 
gamtą, negu lietuvis ar prancū
zas. Mums reikia eiti savo, kad 
ir mažais takeliais, ir tuo geriau 
parodysim savo tautos chrakte-

* Kny
gos anktnkas papuoštas dailiu 
Pran<5 Lapės piešiniu. Gerai, 
kad J. Jankus randa energijos 
kurti ir sunkiose aplinkybėse, 
kaip šios knygos pirmame pus
lapyje skaitome: 

— Kai kiti, grįžę iš įstaigų, 
važinėjo, linksminosi, mylėjo, 
buvo žmonės su žmonėmis, aš 
sėdėjau čia ir gyvenau svetimu, 
niekur nebūtų asmenų gyveni
mu. 

——————————-———— 

Doleris iš Pitsburgo 
Mūsų jaunimo literatūros 

kūrėjas, Stepas Zobarskas, pa
rašęs 15 veikalų, kurių du pre
mijuoti, tremtyje nepraranda 
kūrybinės energijos, pasirodo 
vėl su nauju veikalu Doleris iš į j į į - l a i k r a š č i ų ; č ia isamų 

Chicagos vadovas 
Lietuvių prekybos Rūmai 

Chicagoje — Lithuanian Cham-
ber of Commerce — verti dide
lio pagyrimo, kad išleido taip 
svarbią inforn|acinę knygą — 
Chicagos vadovas. Surinkta la
bai daug informacinės medžia
gos, kuri turės ir svarbios isto
rinės v e r t ė s T*~ 

Dr. A. šešplaukis duoda pla
čią Chicagos įžymybių apžvalgą 
skyriuje "Chicaga praeityje ir 
dabartyje". Čia patiekiamos is
torinės žinios, aprašoma centri
nė ir visos kitos Chicagos da
lys. Patiekiama istorija ir apra
šomas Lietuvių Prekybos Rūmų 
veikimas, duodamas platus są
rašas ir adresai lietuvių versli
ninkų Chicagoje, taipgi lietuvių 
gydytojų, dentistų. 

Nemažai vietos skirta išvar
dinti Chicagos lietuvių religi
nėms organizacijoms, ligoni
nėms, jaunimo organizacijoms, 
ideologinėms, labdaros ir kul
tūrinėms organizacijoms, vete
ranų draugijoms. Patiekiami są
rašai ir adresai Chicagoje lei-

RYŽIŲ RINKĖJOS GYVENIMAS 
(Vienos filmos detalė) 

— Nors mano rankos buvo purvinos ir juodos, 
ir mano akys: "ne šitų plantacijų vanduo", 
(man vieną kartą ištarė prajodamas 
toks jaunas ir gražus piemuo), 

bet aš tikėjau, kad prajojant 
tiesos dar niekas nepasakė prie vandens, 
kad niekas netild stikliniais žodžiais 
pro šalį jojančio piemens. 

Ir tiek nedaug. Tik kelios saujos ryžių, 
ir tiek gyvenimo nedaug! 
Plantacijų platybėj lyjant 

gyvenimą aš saujomis rinkau jm 
. . . o tas piemuo prajodamas sugrįžo , 
ir matė ją apklotą audeklu ir>ryžiais. 

Filmų naujienos 
Ilgokai ekrane nematytas 

Tyrone Power, šiuo metu užim
tas nauju filmu "Diplomatic 
Courier", kurio intryguojantis 
turinys paimtas iš šiapus ir a-
napus gelež. uždangos politinio 
gyvenimo. Moteriškąsias roles 
turi vokietė Hildegarde Neff ir 
Pat Neal. 

Birželio, liepos ir rugpiūčio 
mėn. MGM bendrovė išleidžia 
šiuos vertus dėmesio filmus: 
"Scaramouche" (su Stewart 
Granger, Janet Leigh, Eleanor 
Parker), "Lovely to look at" 
(su Kathryn Grayson, komiku 
Red Skelton, Howard Keel) — 
linksmas, muzikalinis filmas ir 
"Ivanhoe", pagal žinomąją Sir 
VValter Scott veikalą (su Robert 
Taylor, Elizabeth Taylor, Joan 
Fontaine). 

-*. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
— Rašyt. A. Vaičiulaitis bai-| lietuviškajai visuomenei prof. 

gia paruošti spaudai naują no-1 St. Šalkauskį kaip didįjį ir 
vėlių rinkinį, kurį pažadėjo iš- šventąjį mūsų tautos vyrą. 

Importuodavo lavonus 
Jeruzalės universitetas paga

liau susitarė su rabinais dėl la
vonų skrodimo medicinos fakul
tete. Iki šiol tam reikalui žy
dai užšaldytus lavonus impor
tuodavo iš Italijos. 
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Karo korespondentas 
kunigu 

Salt Lake diecezijoje buvo į-
šventintas kunigu W. H. McDou 
gaal, Jr., praeito karo^ kores
pondentas, autorius knygų "Six 
'Bells of Java" ir "By Eastern 
Windows". Jis yra pergyvenęs 
laivo skendimą kare. 

Žvejys 

— Kokioj nuotaikoj minit 
savo kūrybinio darbo 20 metų 
sukaktį ? 

— Gailiuos, kad šią sukaktį 
tenka sulaukti ne savame, bet 
svetimame krašte. Tai daugiau
sia slegia. Pasiilgau ūkanotų 
dienų ir gėlėtų laukų. Įkyrėjo 
palmės ir karštos Kalifornijos 
dienos. J. V. 

Išpirko pusę miliono 
Knygų klubas Catholic Lite-

rary Foundation savo nariams 
parinko P. Timmermanno veika
lą "Tobulas šv. Pranciškaus 
džiaugsmas", apysaką, paremtą 
to šventojo gyvenimu. Jos Euro
poje išpirko pusę miliono eg
zempliorių. 

Pitsburgo (pusi. 57, kaina 
$0.80). Čia — du apsakymėliai 
paauguoliams. Pirmame, — 
Doleris iš Pitsburgo — pasako
jama apie atvažiavusį iš Ame
rikos dėdę, kurs Algiui padova
noja sidabrinį dolerį. Už jį Algis 
iš tetos medaus nusiperka. Ta
čiau jam pasidaro gaila to pi
nigo. Nakčia nuėjęs jis nori at
siimti, ir čia jį sugauna teta. 
Susijaudinęs Algis net apserga, 
bet teta gera — jam dovanoja, 
net ir tėvams nepranešdama. 

Antrame apsakymėly — Si
mas Rasimas — vaizduojamas 
piemenukas, moksleivėlis Si
mas, kurio tėvas girtuoklis, dėl 
ko ir jo motinėlė be laiko mirė. 
Simas, matydamas, kad ūkis ir 
tėvo gyvenimas nyksta, moky
tojo padedamas parašo raštą, 
kad valstybinės įstaigos įsikiš
tų, tėvo sauvalę apribotų. Apie 
tai sužino tėvas, prikaišioja 
mažajam, kad jis norįs jį iš ū-
kio išvaryti. Mušamas Simas 
skaudžiai tai visa pergyvena. 
Parašo atsiprašymo 4aišką tė
vui, antrą — mokytojui, pats 
pasiryžęs išvykti. 

Fabula abiejų kūrinėlių nesu
dėtinga, bet gyvas, nuoširdus 
pasakojimas mūsų jauniesiems 
DUS įdomus, ypač, kad turinį 
gerai paryškina VI. Vijeikio ir 
P. Osmolskio iliustracijos. 

susivienijimų, taupymo ir sko
linimo bendrovių, moterų orga
nizacijų, namų savininkų drau
gijų, pašalpinių sambūrių, poli
tinių bei profesinių organizaci
jų, lietuvių radijo programų, 
specialinių mokyklų, sporto klu
bų, visuomeninių organizacijų. 

Tai platus, gana pilnas kon-
spektyvinis Chicagos lietuvių 
religinio, kultūrinio, visuomeni
nio, ekonominio, gyvenimo pa
vaizdavimas. Tai tobuliausias 
iki šiol Chicagos lietuvių tos rū
šies išspausdintas leidinys. 

leisti Liet. Knygos Klubas. Be 
to, A. Vaičiulaitis drauge su J. 
Aisčiu suredagavo monumenta
liąją Lietuvių Poezijos Antolo
giją, turinčią 832 psl.u išleistą 
1951 m. to paties Liet. Knygos 
Klubo Chicagoje. Antologiją 
gražiu viršeliu ir piešiniais pa
puošė dail. Ad. Varnas. 

— Prof. Manelis, Lietuvoje 
sėkmingai dėstęs Dotnuvos Že
mės Ūkio Akademijoje, rašo 
plačią studiją apie žemės valdy
mo ir žemės reformos klausi
mus Lietuvoje. Šiomis temomis 
prof. V. Manelis yra laikęs 
Chicagoje eilę paskaitų ir sukė
lęs didelį susidomėjimą. 

Vyt. Alseika yra parašęs pla
čią apžvalgą lietuvių tremties 
gyvenimo Vokietijoje knygą 
pavadindamas "Penkeri trem
ties metai". Veikalas liečia vi
sokeriopą tremtinių gyvenimą 
nuo 1944 m.: organizacijas, Un-
ros globą, religinį gyvenimą, 
spaudą, literatūrą, teatrą ir kt. 
Rankraščio iš viso 800 p. maši
nėle. Svarstomos galimybės jį 
išspausdinti arba bent multipli
kuoti. 

Lietuvių doktorantų diserta
cijos Tuebingeno universitete 
(Vakarų Vokietijoje) pastarai
siais keleriais metais buvo į-
teiktos ir apgintos tokios: 

Justinas Petkevičius — Pir-— , Ateitininkų Sendraugių 
Chicagos skyr. naujojon valdy-, 
bon išrinkta: kun. dr. A. Juš- m o s i o s s o v i e t u okupacijos reikš 
ka, Faustina Manelienė, Eugeni- m ė tarptautinės teisės požiūriu, 
ja Račiūnaitė, Stasys Rauckinas 
ir prof. Balys Vitkus. Į Revizi-

Dešimtis geriausių 
Public - Relations įstaiga pa

vedė savo tarnautojui L. Ber-
nays apklausti 213 leidėjų 
JAV-se — kokį laikraštį jie lai
ko geriausiu. Pagal atsakymus 
geriausių laikraščių eilė susida
ro tokia: 
New York Times, Post-Dispatch 
(St. Louis), Christian Science 
Monitor, Courier - Journal 
(Louisville), Star (Kansas Ci
ty), Herald Tribūne (New 
York), Daily News (Chicago), 
Post (VVashington), Sun (Balti-
more) ir Journal (Milwaukee). 

Geriau kančia dėl vaikų, kaip 
bejausmė ramybė be jų. 
' —V. Gliaudą 

jos Komisiją išrinkta: prof. dr. 
J. Meškauskas, Akvilė Rudienė 
ir Ant. Repšys 

— Prof. J. Eretas gyvena 
Šveicarijoje, Basei, Florastr. 44. 
Šiuo metu jis šveicarų leidžia
ma jai enciklopedijai "Lexikon 
der Frau" rašo apie Pabaltijo 
moterų veiklą ir žymesnes asme 
nybes. Prof. J. Eretas, ilgą 
metų eilę artimai pažinęs ir 
draugavęs su a. a. prof. St. Šal
kauskiu, plačiai išsikalbėjęs a-
pie sumanytąjį Gyvosios Dva-f 
šios sąjūdį, galvoja paruošti iš
tisinę, vaizdžią ir galimai pilną 
prof. St. Šalkauskio biografiją. 
Gaila tik, kad įvairūs kasdieni
niai rūpesčiai ir gausios šeimos 
išlaikymo našta darbščiajam 
prof. šį sumanymą trukdo ir 
nukelia tolimesniam laikui. 
Daugelis mano, kad liet. kultū
ros ir katal. veikimo mecenatai 
turėtų čia ateiti talkon ir pa
dėti prof. J. Eretui pristatyti 

Teisių fakultete, 1949 m. 
Bonifacas Ramanauskas — 

Socialinis teisingumas Lietuvos 
respublikos darbo teisėje, Teisių 
fakultete, 1945 m. 

Povilas Rėklaitis — Giotto 
pavizduotos Kančios scenos ir 
jų santykis su ikonografinėmis 
rytų ir viduramžio vakarų tra
dicijomis, Filosofijos fakultete, 
1950 m. 

Juozas Kęstutis Valiūnas — 
Vokiečių — lietuvių užsienio 
prekybos santykiai Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpyje 
1918 — 1940 m., Ekonominių 
mokslų disertacija, 1949 m. 

Kazys žemeckas — Lietuvos 
žemdirbių gyvenimo sąlygos, 
ekonominių mokslų disertacija, 
1948 m. 

Leidykla Baltija (Toronte), 
išleidusi Šatrijos Raganos III 
leidimą ''Sename dvare", netru
kus išleis Balio Rukšos antrąją 
poezijos knygą. 

Kiek kur daroma vertimų 
UNESCO jstaiga paskelbė 

trečią katalogą — bibliografiją 
— vertimų įvairiose tautose. A-
pyskaita duodama už 1950 me
tus iš 34 tautų. Apimama 13,-
510 vertimų. Daugiausiai tuo 
laikotarpiu buvo vertimų pada
ryta Jugoslavijoje: 2,051, po to 
— Vokietijoje: 1,477, trečią 
vietą užima Prancūzija su 1,-
003, toliau Japonija — 926, Ita
lija — 891. 

Apie kraujo spaudimą 
• 

Tyrinėtojai, besidarbuoją Ca-
lifomijos universitete, susekė, 
kad iš anksto galima pramaty
ti, kurie žmonės susirgs augštu 
kraujo spaudimu. Linkstantieji 
į tą ligą mažiau įstengia save 
kontroliuoti, greit pykstasi, 
sunkiau teįstengia pakelti bet 
kokius įtempimus. 

Laiveliu 600 mylių 
VVashingtone esančio Katali

kų Universiteto prof. A. Dutilly, 
botanikas, šią vasarą vyksta 
mokslinėn ekspedicijon į Kana
dą. Rinkdamas retesnius auga
lus jis suplanavo baidare Šiau
rės Ontario upėmis padaryti 600 
mylių kelio. 
\ 

Budenzo knyga 
Buvusio komunistų redakto

riaus, atsivertusio į katalikybę, 
prof. L. Budenzo knyga "The 
Cry is Peace" iš spaudos pasi
rodys apie birželio mėn. vidurį. 

Jubilejus arešte 
Maryknoll misionierius, vys

kupas J. Walsh, dirbąs Kinijoje, 
šiemet susilaukia sidabrinio 
vyskupavimo jubilėjaus, ir j | 
turės švęsti komunistų arešte* 

Kinai studentai 
JAV-se šiuo metu studijuoja 

6,000 kinai studentai; iŠ jų 
1,000 turi amerikiečių stipendi
jas, ^p 

Prancūzų tapyba 
Paryžiuje įvyko paroda, skir

ia pavaizduoti prancūzų tapybą 
per paskutinius 50 metų. 
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D R A U G A S 
PART TWO 

Saturday June 7, 
1 9 6 2 

PARODOS DAILININKAI IR JŲ KŪRYBA 
Chicagos lietuvių meno parodos aptarimas 

ST. TAMULAJTIS, Chicago, 111. 

Susidomėjimas Chicagos lie
tuvių dailininkų paroda, ' apie 
kurią bendrais bruožais užsimi-
nėm aną šeštadienį, yra tikrai 
nemažas. Mūsų visuomene aiš
kiai jrod'ė, kad ji domisi ne tik 
savąja knyga, daina bei teat-

nus j | — atsidėti griežtesniam 
savęs tobulinimui, savo esteti
nio jausmo pagilinimui,- savo 
nuolatiniam atgimimui per me
ną. 

Kaip girdėti, šitokiu nuolati
niu paves jieškojimo ir atnauji

ni, bet nemažiau ir vaizdiniu nimo keliu šiuo laiku eina mū-
menu tapyba. Paroda gau- Isų dailės talentas Rimša (Pie-
siai lankoma, jos paveikslai su ;tų Amerikoje), Kasiulis (Pary-
dideliu noru perkami, laikraš- ,'žiuje) ir Puzinas (šiaurės Ame 
čių korespondentai šiltais žo- rikoje) 
džiais apie ją ražo spaudoje. Pautieniaus talentas aiškus; — žodis. Šią medžiagą dar bū-

Visdėlto, reikia priminti, to
kia nuomone gerokai yra klai
dinga. 

Visų pirma tapytojas, lygiai 
kaip ir rašytojas, nei gamtos 
nei gyvenimo nekopijuoja. Cam 
ta, žmogus, jo veiksmai, o 
drauge ir visa gyvenimo tikro
ve, tiek tapytojui, tiek rašyto
jui tėra tik medžiaga, lygiai 
kaip dievadirbiui medžiaga yra 
skroblo gabalas, o dainininkui 

Esant tokiai nuotaikai, kiek! dėl to bus labai jdomu ateity-
platesnis parodos darbų apta-jje pažiūrėti, ar dailininkas nu-
rimas yra neabejotinai reikalin-' eis formalistiniais daugelio me-
gas ir net būtinas. nininkų keliais, kurie maža ką 

Kaip jau buvusiame straips 
nyje minėjome, šioje parodoje 

tinai reikia kūrėjui atrinkti ir 
sutvarkyti (naudojant kompo
zicinį pradą), įpūsti jai savąją 
specifine dvasią bei jausmą 
(turinio — idėjos — nuotaikos iš esmes teduoda (gal tik žy 

mesnius formos bandymus, gal i pradas), tinkamomis realaus 
su savo darbais dalyvauja viso tik kalnų perėjų ir tiltų patik- i darbo priemonėmis įforminti 
6 dailininkai: V. Ignatavičius, rinimus?), ar jis žengs pagal tai, kas turinio įkvėpta ir kū-
J. Pautienius, M. Šileikis, A. Rimšos, pointilisto G. Seurat ir rinio pirmavaizdyje pajusta 
Cooper-Skupas, Ig. šlapelis ir A. Varno pavyzdį (kur turinys (formos išraiškos pradas), o 
A. Varnas. Sekdami katalogo j ir forma — tie amžini ir jokiu 
tvarką, dabar bandykime per- būdu neišskiriami kiekvieno 
žvelgti iškabintuosius kūrinius, meno kriterijai niekad ne-
o drauge keliais žodžiais apibū- i buvo išleidžiami iš akių), 
dinkime ir pačius tų kūrinių Dailininkas yra išėjęs iš po 
autorius. 

1. Vytautas Ignatavičius 

intilistų meno krypties. Pointi-
lizmo gi (kilusio iš neoimpre-
sionizmo) tapybos technika 

Tai pats jauniausias šio atsi- gludi tame, kad kūrėjas deda 
tiktino sambūrio dailininkas iš- i švarius ryškius dažus, nemaišy 
statęs žiūrovų akims 6-šis sa- damas tonų ir palikdamas žiū-
vo darbus. Ignatavičius — mo- \ rovų akiai pačiai padaryti jun-
dernistas. Jo besąlyginis moder j ginį. Dėliai to paveikslo frag-
nizmas aiškiai matyti visuose I mentai ar net ir ištisa paveiks-
jo kūriniuose, kurie savo ruo- i lo visuma žiūrovui atrodo su-
žu, žinoma, yra ne visi lygios' daryta tik iš smulkių (arba iš 
meninės vertės. Geriausias ir stambesnių bei ryškesnių) pėt-
veikiai pagaunąs stebėtojo akį 
jo darbas laikytinas "Tremti
nys", vaizduojąs apatiškai nu
siteikusį vyriškį, toli nublokštą 
nuo savo gimtųjų namų. Tiek 
savo poza bei išraiška, tiek 
koloritu, tiek vidine - psicholo
gine nuotaika, išreiškiančia vi
są paveikslo turinį, šis darbas 
neabejotinai įrodo Ignatavi
čiaus talentą. 

Kiti du jo darbai "Kalinys" 
ir "Paskutinė žemės kelionė"— 
jau kur kas mažiau vykę. Žiū
rėdamas į juos, nejunti jokio 
įspūdžio ir nesupranti, kas čia 
norėta dailininko pasakyti. Šiek 
tkk geresni darbai "Pieta" ir 
"Portretas". Apskritai, Igna

tavičius stovi dar jieškojimo 
ženkle (kas yra, žinoma, visai 
natūralu). Turėdamas aiškesnį 
tapybinį talentą, šis dailinin
kas, reik tikėtis, veikiai ras sa
vąjį kelią, kuriuo mokės nuo

l a t žengti pirmyn. 

2. Juozas Pautienius 

Pautienius iškabinęs 14 savo 
peisažų, iš kurių t rys anksčiau 
lankėsi ir amerikiečių meno 
parodose. Peisažų siužetai vi
si iki vienam yra imti iš Lie
tuvos gamtos. Kaip dailininkas, 
Pautienius stipriau ėmė reikš
tis tik tremtyje, Vokietijoje, ir 
ypač čia, Amerikoje. Turėda
mas įgimtą jautrumą spalvoms 
ir vykusiai vartodamas naujo
višką 3—4 centm. platumo ela
stinį plieno peilį (mažai jau ką 
bendro teturintį su špachteliu 
arba "peiliniu teptuku"), pasta
ruoju metu savo darbuose jis 
pajėgia išgauti gana neįprastų 
spalvinių efektų. 

Kūryboje jis veržlus. Jis in
tensyviai jieško naujų kelių, 
kurių tikslas, mūsų supratimu, 
yra ne tiek duoti ką nors nau
ja ir nepaprasta (apgaunant 
tuo ir save, ir žiūrovą), kiek 
surasti ir išryškinti tikrąjį bei 
pilnutinį savąjį meno "credo"; 
o suradus ir galutinai išryški-

melių. 
Tokiomis švelniomis smulkio

mis pėtmelėmis yra sukurti 
Pautieniaus paveikslai: "Seni 
kapai", "Smūtkelių kraštas", 
"Žiema" ir "Zarasų krašto vaiz 
das". Bet kiti jo paveikslai, 
kaip "Pamiškė", "Žiemos pava
karys" ir "Kopos", pereina jau 
į ryškesnes ir stambesnes pėt-
meles. šie pastarieji darbai ir 
savo tapysena, ir stiliumi, ir 
net kompozicija tikrai gerai 
pavykę. Juose aiškiai justi gy
vybė, judesys, simetrija ir 
šviežias jausmas. 

Itin ryškiomis spalvomis su
kurtas ir peisažas "Žydinti obe
lis". Deja, meninis jo atlikimas 
pernelyg masyvus ir kietas. 
Lengvo, grasingo žiedų gyvu
mo čia nejusti: mes regime tik 
baltą, didžiulį ir sunkų plemą, 
nedaug tekeliantį estetinio pa
sigėrėjimo. 

Realusis pasaulis ir menine 
tikrovė" 

Ne vienam, žinoma, iš gerb. 
žiūrovų atrodys, kad Pautie
niaus paveikslų gamta iš vienos 
pusės (savo formoje) yra dirb
tinai nuspalvinta ir "nenatū
rali", iš kitos pusės (savo tu
rinyje) — paprasta, kasdieniš
ka ir nieko nesakanti. 

rezultate gal svarbiausia — 
duoti anai visai medžiagai me
ninę tikrovę (estetinis — sko
nio pradas). Ir tik šitoji, bū
tent, menine tikrove padaro 
galutinėje sąskaitoje tai, dėl 
ko ta j ar anas kūrinys yra me
no — dailės kūriniu. .J 

Dėl to kiekvienas kūrėjas, j 
kuris geba sugrupuoti jam cha 
rakteringus gyvenimo, gamtos 
ar susikurtų iliuzijų pasaulio 
bruožus, darniai perkošti juos 
per savo individuališkai este
tinius pajūčius ir duoti jiems 
vykusią išraišką, yra tikras 
kūrėjas. Tokiu atveju ir visos 
jo priemonės yra geros, nežiū
rint to, ar jis laikysis realinio 
pasaulio dėsnių detališkai ar 
tik bendruose bruožuose. 

Naujesnieji Pautieniaus darbai 

Nesustodamas vietoje, Pau
tienius bando kurti ir pilkomis 
spalvomis, kurių kalba nėra 
jau tokia akcentuojanti ir pa
brėžianti. Iš šitokių peisažų pa
rodoje matome "Pilką dieną". 
Spalvų tonai čia pakeisti, bet 
darbo technika išlikusi dar ta 
pati. Menine savo verte paveik 
slas priskirtinas prie vidutinių. 

Puikūs — bene patys geriau
si — Pautieniaus darbai lai
kytini "Žiemos pavakarys", 
"Pamiškė" ir "Lankoje". "2. 
pavakarys" itin imponuojantis. 
Čia tiksliai pagauta žiemos 
nuotaika, kuri iš pirmo žvilgs
nio prabyla į žiūrovo jausmą. 
Gyvas ir įtikinąs debesų jude
sys, virpantis saulės spindulių 
lūžis, sniego spindėjimas, o vi
sumoje — švelnūs, "natūralus" 
( = įtikinąs) gamtos dramatiš
kumas. "Lankoje" — priešin
gai: čia justi daugiau ramybes 
ir idilinio lėtumo. Dangus leng
vas, giedrėjąs, meiliai globiąs 
žemę, kuri savo ruožu gal ir 
perdaug nuberta geltonomis va, 
saros spalvomis. 

RAMYBE 
GRAŽINA TUIAUSKAITfl 

Metus aš varstau kaip karolius 
Ant balto siūlo praeities 
Ir net žinot visai nenoriu, 
Toliau kur kelias nusities. 
Atplaukia vakaras kaip laivas 
Ar jo šešėlis ant vandens, 
širdy šviesu, tylu ir blaiva, 
Ir nieks ramybės neišsems. 

Ir atskrenda naktis žvaigždėta 
Melsva plaštake. Taip tyliai. 
Baltan tinklan ją netikėtai 
Sugauna ryto spinduliai. 

O širdyje šviesu ir gera, 
Ir nieks ramybės neišsems. 
Ir saulė uždega gintarą, 
Palinkus atsigert vandens. 

I L I U Z I J O S 
Į dangų laivas žiūri: 
Vėluojasi žvaigždė. 
Toks vakaras paniuręs 
Atėjo išlydėt. 

Žuvėdra grįš į lizdą, 
Lėtai sparnus plasnos, 
O tau vaidensis vis dar 
Skarelė mylimos. 

Artyn vis laivas plaukia 
Prie apsnigtų krantų, 
Ramunių žydi laukas 
Klajojime akių. 

L i G O N e 
Matysit vėl, kaip saulė kelias, 
Išsimiegojusi rugiuos, 
O mano čia jau baigias kelias. 
Aš taip trumpai svečiuos! 

Prieis mirtis ir mano širdį 
Kaip rožę žydinčią nuskins. 
Gerai, kad žingsnių jos negirdit, 
Kaip ji čia slankioja naktims. 

Aš taip drebu tartum plaštakė. 
Sugauta rankos įžūlios. 
Užges, užges tuoj mano akys 
Kaip žiburėliai jūs languos. 

O kai žiūriu, kur mano eita, 
Tiek maža žydinčių gėlių! 
Išsiveda mirtis taip greitai 
Žvaigždžių praeiti vartelius. 

PARODOS LANKYTOJAI 

Priešakyje prof. V. Biržiška ir skautų veikėja Z. Juškevičienė, 
kairėje dail. P. Kaupas 

priartėdamas prie abstrakcijos, fieldo m. mažėjus, parodon iš-
Pats geriausias šios parodos statęs vos vieną savo darbą. 

Šileikio darbas laikytinas "Pei- ; Jis įvardintas "Peisažas" ir 
sažas", vaizduojąs visų čikagie- įvaizduoja tamsų garlaivį prie 
čių pamėgtą VVisconsino valsty- krantinės. 
bės ga/Ltą. Judas vanduo, vie- Išstatytasis paveikslas yra 
niša valtelė pakrantėje, veržli augšto meninio lygio. Jame ju-
galinga pakrantės žaluma ir sti retas spalvų parinkimas bei 
augštai — skaidrios, mėlynos suderinimas, aiški, gyva kuri* 
dangaus erdvas. Tuo pačiu sy- nio dvasia ir didelis estetinis 
kiu visus šiuo:* elementui vie- įsijautimas medžiagon. Vyrauja 
nybėn jungia jausminga, sun- visur juoda spalva, ta spalva, 
kiai aptariama egzotinė dvasia. 

Būdingas jo ir "Ruduo", grį
žęs iš Quincy (111.) meno pa
rodos. Lygiai gerą įspūdį, kaip 
tiksliai atbaigtų kūrinių, daro 
"Vasarą", o ypač "Pavasaris" 
(—"Bijūnų laukas"). Kaip ir 
Pautienius, Šileikis čia nesigai
li spalvų; dėl to jo, kaip ir pir-

: mojo, gamtos vaizdai išeina 
| puošnūs, lyg naujai atgimę, 
sudarydami žiūrovo akyse gal 
kiek ir perdaug šventadienišką 
įspūdį. 

Šiuo metu Šileikis ypač-mėgsta 
kopas, šitos kompozicijos dar- | s į m e tomis keliomis pastabo-
bų sukūręs jis turi jau nema- m j S ( tikėdamiesi, jog šis dailės 
ža. Kopų siužetais užsiimti ta- talentas pasirodys savo tautie-
pytoją skatina dalinai ir Hoo-ičių parodose ir dažniau. 
sierio dailininkų draugija (In-1 „ _ 
,. . v 7 A ' 5- Ignas šlapelis 
dianoje), per kurios parodas • " v 

jis jau daug savo dar to yra iš- j P#*of. Ig. Šlapelis išstatęs 7 
pardavęs. 

Kaip neigiamą šileikio kū-

kuri sunkiausiai kiekvieno dai
lininko apvaldoma. 

Savo laiku Skupas buvęs iš
siųstas į Ispaniją ir Paryžių. 
Jo realizmas, sako, ten dar la
biau sutvirtėjęs. Ne iš kur ki
tur, o tik, aišku, iš Ispanijos 
jis ir parsivežė aną juodos spal
vos pamėgimą. Ispanai, mat, 
kaip tik laikomi pasauliniai mei 
steriai juodų spalvų, jautriai 
mokėdami jas panaudoti ten, 
kur reikia ir kiek reikia. 

Plačiau nepažindami Skupo 
kūrybos, šiuosyk ir pasitenkin-

3. Mikas Šileikis 

M. Šileikis, atstovaująs se
nuosius lietuvius ateivius, šiai 
parodai davė 6 paveikslus. 

Dailininkas yra baigę* Chi
cagos meno institutą 1923 m. 
ir savo laiku to pačio instituto 
buvo pagerbtas I-jo laipsnio 
premija. Laimėjęs yra ir dau
giau premijų. Jo paveikslai 
nuolat išstatomi amerikiečių 
dailės parodose, jis kviečiamas 
į amerikiečių Jury komisijas, 
jo įdomūs ir gilūs straipsniai 
tapybos meno klausimais mie
lai skaitomi mūsų periodikoje. 

Parodoje iškabintieji dailinin rikiečiai). 

Cezanne, Matisse, V. Gogh ir 
kitų. Apskritai, nors jo nuo
taika, jausmo šiltumas ir kom
poziciniai pradai kiek ir daro 
jį panašų pirmiesiems bei ant
riesiems, tai stropus detalių iš
ryškinimas ir atsargus ("kla
sinis"), tematinis pasirinkimas 
gerokai priartina dailininką 
prie realistinės mokyklos. 

Artimiausias dailės talentas, 
su kuriuo Šileikis tiesioginiai, 
kaip kūrėjas, turi ryšio, yra 
Frank Dudley; portreto gi sri
tyje savo laiku jam bus aiškiai 
daręs įtakos garsusis tapyto
jas John Sargent (abu jie ame-

rybos aspektą, galima nuro
dyti, pergausų tų pačių nuo

savo darbus. Ne vienam iš mū
sų jis žinomas ne tik kaip me-
nininkas-kūrėjas, bet lygiai ir 
kaip įžymus meno teoretikas bei 

taikų pasikartojimą. Kiekvie- j istorikas. Ilgą laiką Lietuvoje 
nas gi pasikartojimas, kaip ži- jis buvo Meno Mokyklos (aka-
nom, turi tendencijos, ilgainiui 
pereiti į didesnį ar mažesnį 
"banalumą. 

Mūsų supratimu, bet kuris 

dėmi jos) direktorius. 
Pavadinti Ig. šlapelį vienos 

ar kitos krypties atstovu bū
tų netikslu. Kaip kūrėjas, jis 

menininkas - - kalbame čia aps- visų pirma jieško estetinio ide-i 
kritai - - ima kartotis tada, kai alo ir iš principo linkęs sinte-
jis pasiekia tam tikro tobulu- zėn bei lygsvaron. Jam rūpi kū
mo arba aiškaus visuomenės i rinio turinys ne mažiau, kaip ir 
pripažinimo ir jaučiasi turįs 

1 teises šiek tiek pasilsėti. Ši
toje būklėje menininkas savęs 

'jau netobulina; jis tik gėrisi 
pasiektais laimėjimais ir ap-

jo formn. 
Iš išstatytų šioje parodoje 

jo darbų labiausiai vykusi ir 
žiūrovo akį stipriai patraukian
ti yra "Galvos Studija" (auto-

D^IL. J. PAUTIENIUS Zarasų krašto vaizdas 

ko peisažai nėra patys geriau
si iš jo darbų (privatinėje atel
jė tarpe daugybės kitų kūrinių 
yra ir nepalyginamai geresnių), 
visdėlto jie sukurti su pasigė
rėtinai tikslia kompozicija, so
driu koloritingumu ir retu įsi
jautimu į gamtos paslaptis. Bū
damas impresionistas, Šileikis 
ypač mėgsta gamtą. Neklys
dami galėtume drąsiai jį pava
dinti įžymiu peisažo meisteriu. 
Šiame kūrybiniame žanre tapy
tojas pasiekęs augšto tobulu
mo, kuris reiškiasi ne tik vy
kusiame tematiniame pasirin
kime ar subtiliame nuotaikos 
išgavime, bet nemažiau ir grak 
ščiame medžiagos apvaldyme. 

Šileikio impresionizmą dėl jo 
nuosaikumo, žinoma, nelyginsi
me su "tyraisiais" impresioniz
mo šulais Monet, Pissarrio, Lle 
bermann ar Mary Cassat. Ly
giai savo išraiška jis Žymiai ski 
riasi nuo po-impresionistų (tik 
sliau: pusiau - impresionistų), 

Kaip nuosaikus impresionis
tas, technikinėse savo priemo
nėse Šileikis nūnai tenkinasi 
vien trikampiniu simboliu, tuo 
tarpu kai ankstyvesniuose dar
buose jis vartojo penkiakampę^ 
elementų techniką (kaip ir Čiur 
lionis), tuo, žinoma, stipriai 

(žvelgia nueitąjį kelią. Drauge portretas). Paveiksle aiškiai 
jis, žinoma, ir kuria ("iš nuo- juntami dailininko charakterio 
bodumo" arba "iš įpratimo") bruožai ir jo gyva vidinė jėga. 
Kuria paprastai daug ir, rodos j Šalia to, tiksliai čia išlaikytas 
gana neblogai, bet ta j onep ro 'sveikas ir gyvas tonas, 
gresuojanti kūryba (kaip rodo j N ū d i e n i n e j e E u r o p o j e i r 
pavyzdžiai tūlų mūsų rašytojų: 
Savickio, Dovydėno, Būdavo, j Amerikoje bemaž visas tapy-
Orintaitės, Pažėraitės, Švaisto,'bos svoris dedamas ant forma-
o dalinai ir Alanto...) yra aiš
kios stagnacijos, o kartais — 
horribile dietu—net kūrybinės 
mirties ženkle. 

Mes manome, kad premijos, 
giriančios recenzijos, šilti bi
čiulių atsiliepimai didžiam kū
rėjui visuomet privalo atrodyti 
tik mieli, gražūs, bet truputį 
naivoki bandymai tiksliai api
brėžti bei išmatuoti jo nuos-

Dail. A. Varnas 
A. Gustaičio portretas 

linės kūrinio pusės, atseit, ant 
tapysenos, ant išraiškos, šiai 
stipriai madai, turinčiai galim-
gą atramą gyvenime (kuria
me nuo vaiko iki senio bemaž 
visi yra atsidėję gaudymui įs
pūdžių ir laukųjų efektų), spir 
tis yra labai sunku. Šlapelis 
kad ir su nedaugeliu draugų, 
kaip tik bando plaukti prieš ši
tą srovę. Del to ir korytoje jis 

tabius dausų takus, kuriais jis gana dažnai stengiasi pabrėžti 
(rašytojas, poetas, dailininkas, 
muzikas) ryžosi keliauti Ir ku
riuose jo tenužengta dar vos 
tik keli šimtai žingsnių. 

4. Antanas Cooper-Skupas 

A. Cooper-Skupas, kuris yra 
gimęs Amerikoje, ir kurio daug 
paveikslų turi nupirkęs Spring-

patį žmogų, jo sielą, jo konden
suotą jausmą. 

Antasis šlapelio paveikslas 
las, atkreipiąs žiūrovo dėmesį, 
yra "Atsibundantis Amerikos 
Aras". Tik dėl šio vieno pa
veikslo idSjinSs reikšmes (ten-

(Nukelta į 6 pusi.) 
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AMERIKA IR LIETUVIS 
V. K. JONYNAS, Hollis, N. Y. 

Šiandien, kuomet mes taip stengiame ir sudarome savo teo-
sielojamės lietuvybės išlaikymu rijas, kurios su amerikiečių tra-
ir organizuotai dedame pastan-1 dici jomis ir įstatymais neturi 
gas pasipriešinti pavojams, ku-' nieko bendra. Štai būdingas pa-
rie galėtu pastarajai pakenkti, vyzdys. Aš atvykstu iš Europos 
neretai sutinkame lietuvių iš su lietuviškos juostos kakla-
senųjų ir naujųjų ateivių, kurie raiščiu ir jį čia kasdien nešioju, 
šioms pastangoms yra abejingi. Seniau Amerikoje gyvenantis 
Ne vienas iš jų susidaFes netik- lietuvis, tai pastebėjęs, pataria 

jo nenešioti nes čia tas "nepri
imta". Matydamas apie save į-

slias pažiūras. 
Kad lietuviškumas, jo palai 

kymas ir skatinimas nekliudo; vairią margaspalvę minią, šios 
Amerikos interesams, tą aiškiai' pastabos ir ano lietuvio baimės 
parodo faktai. Amerikoje yra ir nešioti savo tautinį kaklaraištį, 
steigiasi daugybė lietuviškų ir negaliu suprasti, 
kitų tautybių organizacijų, ku-l šį kad ir menką bet būdingą, 
rių įsisteigimui duodami val-|Pavyzdį paanalizavus nenoro-
džios leidimai. Ne vienos lietu- mta peršasi mintis, kad ši baimė 
viškos organizacijos veikla iš j būti lietuviu išplaukia iš jo pa-
amerikiečių pusės buvo užgiria- laužto ir sužaloto vidaus pa'sau-
ma. Davimas laisvės įvairioms!Ho. Jis jau neturi drąsos būti 
tautybėms laisvai veikti Ameri- į individu, turėti savo galvoseną, 
kos įstatymų ribose, yra ne kas j pažiūras, polinkius, jam baugu 
kita kaip ta didžioji demokrati-i tęsti savas tradicijas, žodžiu 
nė laisvė, kurią myli ir už ku-1 jis nori supilkėti ir įsilieti į pa-
rią kovoja visi amerikiečiai bei &ą pilkiausią beveidę masę'. So 
kitos tautos gyvenančios Ame
rikoje. Ši laisvė yra pagrindinė 
jėga, kuriai veikiant Amerika 
tokiu nepaprastu žingsniu žen
gia į civilizacinius ir kultūri
nius laimėjimus, šis tautų mi
šinys, apjungtas demokratinės 
laisvės meile, sudaro Amerikos 
valstybės pagrindus. Amerikos 
atsiekti laimėjimai, civilizacijos 
ir kultūros srityse yra visų A-
merikos žemėje gyvenančių žmo 
nių garbė ir pasididžiavimas. 

vietų Sąjungoje ir kituose dik
tatūriniuose kraštuose, toks pi
lietis yra idealas. Jis valdomų
jų klikų yra pats paslankiau
sias pastumdėlis. Tačiau Ameri
ka yra diametraliai skirtinga 
nuo diktatorinių kraštų. Ji ger
bė ir gerbia žmogų — individą, 
laiduodama jam vispusiškas 
laisves, numatytas konstitucijo
je ir įstatymuose. Todėl baimė 
nešioti lietuvišką kaklaraištį 
yra ne kas kita, kaip Amerikos 

Laimėjimai buvo galimi šios nepažinimas arba noras atrody-
laisvės dėka. ! tl amerikiečiu, didesniu už patį 

Ką mums lietuviams duoda ši 
demokratinė laisvė? 

Amerikos prezidentą. Šios rū
šies baimės reiškiasi ne tik ka-

| šį nelengvą klausimą, mes klaraiščio nenešiojime, bet ir 
randame atsakymą Amerikos I kitose smulkmenose, bei esmi-
valdžios leidinyje, kurį aš ga-'niuose dalykuose. Mes pradėda
vau, kaip ir kiekvienas emigran- Įme kartais nebesikalbėti tarp 
tas, išvykdamas iš Europos, i savęs lietuviškai, lietuviška 
šioje 32 pus. knygelėje pava-1 knyga kai kam tampa neberei-
dintoje "Guide for New Ameri- kalinga, kai kas pradedame net 
cans", išleistoje American vengti galvoti lietuviškai, tuom 

r e m t i n i a i 
ČESL. GRINCEV1ČIUS * 

Mes turėjome namus, o mūsų palanges linguodamos puošė 
raudonos tulpės ir kvapios rūtos. 

Mūsų pakelėse baltavo nusvirę bėriai, o kryžkeles laimino 
šventa Jono koplytėlės. 

Pas mus pievų upeliai buvo krištoliniai, o ežerai, leaip mūsų 
ilgesys, buvo gilūs. 

Kas rytą atidarydavom langus gegutės pasveikinimui, o kas 
vakarą širdį lakštingalos raudai. 

Artojų akys ilsėjosi, kai vėjas supdavos javų kalneliuose, o 
iš anapus šilo žėravo smailūs bažnyčių bokštai. 

Kai švitėdavo dangus po vasaros saulėlydžio, sklido brolių su
tartinės apie eiklųjį žirgą ir mylimą mergelę: tiktai apie bėrąjį 
ir didele meilę. 

Mes puolėm veidu ant žemės, o rankom norėjom visą tėviškę 
apimti, kai atėjo mūsų atsisveikinimo valanda. 

Pro ašaras regėjom, kaip dūmuose nyko tėvų svirneliai ir pa
kalnėn virto bažnyčių varpinės. 

Tada šaukėm dangų būti liudininlcu to, kas ten darėsi, nes 
buvom bejėgiai neteisybei pastoti kelią. 

Nuo tada iki dabar, nuo dabar iki švento sugrįžimo mes su 
psalmistu kartojam: 

„Tenai prie Babilono upių mes sėdėjome ir verkėme, kai atsi-
mindavom Sioną. 

Ant ano krašto gluosnių mes pakabinome savo arpas. 
Nes ten tie, kurie buvo mus išvedę, reikalavo iš mūsų giesmii{, 

ir kurie mus užgaudavo, linksmumo. 
Jei užmirštu tave, Jeruzale, tebūnie užmiršta mano dešinė! 
Teprilimpa mano liežuvis prie mano gomurio, jei aš neminėsiu 

tavęs, 
Jei aš nestatysiu Jeruzalės augščiau už kiekvieną mano links-

mybę(<. 
Štai šiandien mes vėl puolam veidu prieš tavo atminimą, o 

tėviške, tėviške, palaimintas varde, ir mūsų amžinoji Jeruzale, 
šventasis Vilniau! 

(Iš spaudai rengiamos knygos) 

\iAil' „J*""*09."" apysakai,t5s Kul tūr ine k r o n i k a 
(47 98), ypatingosios pasakos 
(101—154), sąmojo bei mįslių I>r. A. Kučas šiais mokslo 
pasakos (157—174), gyvuliai metais Scrantono universitete 
ir žvėrys pasakose (177—214), I dėstė istoriją ir naująsias kal-
tinginio bei nuobodžio pasą- - bas (prancūzų, vokiečių ir ru-
kos (217—219). Ir prasisklel- sų) ; ir ateinančiais mokslo me

ldžia visose šiose pasakose, kaip tais pasilieka tame pat univer* 
jžangoje pastebi autorius, pap- | sitete. Tame pat universitete 
rastas ir kilnus lietuvio būdas, '.dirba dar du lietuviai: T. Juo-
kartais gudriai paslėpta gyve- zas Beleckas, dėsto vokiečių 
nimo išmintis, sąmojus ir taik- '.kalbą ir Juozas Savulis, dėsto 
lumas, žodžio vaizdingumas ir', matematiką. Dr. A. Kučas šią 
turtingumas pasakose įprastu 1 vasarą planuoja užbaigti dar 

Juozas Švaistas 

J. Švaistas įkirto pasakiškąjį "Aukso kirvį" 
JONAS PETRftNAS, Chicago, III. 

Council of Voluntary Agencies 
for Foreign Service, Inc. yra 
aiškiai nusakyta: 

patys pasistatydami sau dvasi
nio skurdo kalėjimą. Į šį kalė
jimą sulindę sanprotaujame, 

'Tu atvyksti į Ameriką su di- kad tuom pasitarnaujame Ame-
deliais turtais — galbūt nesu-^ikos gerovei arba manome, 
kiautais ar neužslėptais tavo kad tai gero Amerikos piliečio 
čemodanuose, bet tavo dvasioje pareiga. 
ir pasiryžimiuose, dainose tavo Taip darydami mes griauna-
buvusios tėvynės, tautos mene,'me kertinius Amerikos laisvės 
literatūroje, virimo receptuose,: pastato pamatus, patys save 
papročiuose ir tradicijose. Ame-! nužmoginame, supilkiname ir 
rika nenori, kad tu juos pa- j sunaikiname kaip kūrybinį veik-
mirštura ar užslėptum netgi lai-! snį. Vieton įsilieti ir aktyviai 
ke tavo pastangų įsikurti nau
jame gyvenime. Priešingai, A-
merika tau bus dėkinga, kad tu 
savo kultūra pasidalinsi su ki
tais amerikiečiais." 

Nereikia manyti, kad šį vado
vą ir šias mintis rašydami A-

dalyvauti Amerikos dvasinio pa 
šaulio kūrime, tampame to pa
saulio parazitai ir niežai. 

Ne beždžionaudami ir patai
kaudami, o laisvai kurdami, su 
visais mūsų tautos kultūriniais 
savumais ir originalumu, mes 

merikos valdžios įstaigos neap-1 esame laukiami Amerikos kul-
svarstė kiekvieno žodelio. Jį į tūrinėje dirvoje, 
spausdindami amerikiečiai aiš-, A t l i k d a m i s a v o k u i t ū r i n ę n i 
kiai pasisakė, kad mūsų senoji j s i j ą A m e r i k o j e , m e s ant mūsų 

iteratu- r e l i g i n i ų i r tautinių pagrindų iš-

1.—Pasaka! Kaip greitai ji 
pakeičia lopšinę Ir lydi mus pei 
kūdikystėj ir vaikystės purie
nų laukus! O ir paaugus mes 
vis keliaujame ir jieškome gin
taro rūmų ir gyvenimo vande
nyse nugrimzdusio aukso kir
vio, ežero dugne riogsančių pi
lių. Seneliai ir senutes, belauR-
dami gyvenimo vakaro, vis dar 
svajoja Joninių naktį surasti 
paparčio žiedą ir pasidaryti tui* 
tingi. Už ta t Julius Kaupas, iš
leisdamas į svietą "Daktarą 
Kripštuką pragare ir kitas ne
mažiau įdomias pasakas, sura
šytas slaptose Kauno miesto 
kronikose" (1948), pasak Jo 
"nuobodžiame ir retai kieno te 
skaitomame įžangos žodyje" 
pastebi: "Svarbiausia gyveni
mo dalis ir yra pasaka. Visi 
mes mylime pasakų karalystę, 
visi jieškome neatrandamų pa

sakų pilių ir mirštame su pa
sakų šalimis akyse" (8 psl.). 

Kitoks, manau, motyvas ver
te dr. Joną Basanavičių vaikš
tinėti iš, kiemo j kiemą ir rink
ti Ožkabalių pasakas. Jis jies-
kojo tada caro erelio gnaibo
mai tėvynei laisvės pasakos, 
žadino ir kėlė garbingąją Lie
tuvos praeitį, visiems rodė ir 
sakė: "Žiūrėkite, kokia graži 
ir turtinga mūsų šalis! Jos pa
sakose jausta seniausia žmonli> 
išmintis, padavimai, legendos... 
Tokio kraičio tauta negali žūti 
— jos laisvės ir svajonių pa
saka turi pražydėti gaivia tik
rove"... 

Ta pati žvaigžde atvedė ir 
vyresniosios kartos rašytoją 
Juozą švaistą-Balėiuną prie 
upės gelmės ir žadino jieskoti 
tenai pasakiškojo aukso kirvio. 
Šis aukso kirvis turėtų pra

džiuginti ne vien mažųjų papur 
gaivių širdeles, ramų vakarą 
prisiglaudusias prie seneles Šo
no, bfet ir visų, kuriems rūpi 
pažinti nepaprasto kilnumo lie
tuviškas būdas, kalbos turtin
gumas, sąmojus, išmintis... 

2.—Rašyt. Juozas švaistas, 
mūsų literatūros lapuojančia
me medyje įkėlęs "Aukso Kir
vį" (1952), pradžioje knygos 
kreipiasi į jaunuosius bičiulius 
ir jiems šiltai prataria: "Jum* 
čia parinkau ir parengiau* vie
nas iš gražiausių ir įdomiau
sių mūsų žmonių pasakų. Tos 
pasakos tikrieji jūros gilume:* 
perlai, kurie niekad nepraran
da savo vertės, grožio: tai nuo
stabaus žėrėjimo ir gyvų spal
vų žaismo brangakmeniai; ta* 
gryniausi tyro vandens šalti
niai, kuriuose visu ryškumu at
sispindi turtinga, švari kaip 
krikštolas lietuvio siela" (5 
psl.) . 

Juozas Švaistas iš šešių Jo
no Basanavičiaus pasakų kny
gų išpešiojo — parinko apie 73 
charakteringesnes pasakas Ir 
jas parengė spaudai: "išlygi
nau kalbą, pakeičiau barbariz
mus, užkamšiau plyšius, pra
leidimus ir iš kelių variantų 
padariau vieną pilnesnę, tobu
lesnę pasaką" (7 psl.). Šitaip 
tat vaizdinga rokiškėno kalba 
autorius nusako savo darbą ir 
jo eigą: jis nublizgino, nušvei
tė Joną Basanavičių ir rinkti
nių pasakų pluoštą - "Aukso 
Kirvį" padavė skaitytojui į ran 
kas. 

3.—Šisai rinktinių . pasakų 
pluoštas, panašiai kaip ir dr. J. 
Balio "Lietuviškos pasakos" 
(1951), surūšiuotas ir padalin
tas į atskiro ir savito žanro pa
sakas: buities pasakos (11 — 

taupumu ir glaustumu. Ir rei
kia pripažinti, kad Juozas Švai-

prof. kan. F. Kemėšio pradėtą 
L.R.K. Susivienijimo Amerikoj 

stas,' šviesdamas ir blizginda- (istoriją. Prof. F. Kemėšis tą 
mas Ožkabalių dr. Jono Basa-' istoriją buvo parašęs iki 1939 
navičių, įgudusia rašytojo aki- Į m., ji jau buvo pradėta spau-
mi ir vaizdingu stiliumi šias j sdinti Marijampolėje, bet bol-
pasakas tikrai nuosaikiai it jševikų buvo sunaikinta ir dabar 
gražiai išnešė į naują šviesą Ir \ tas veikalas atkuriamas iš ko
jas pabėrė vyrams ir pipirams... 
Štai kad ir pirmoji pasaka "AuK 
so kirvis", kurios vardas ati
teko ir visam rinkiniui, vaiz
dingais ištiktukais kaip gyvi; 
primena vysk. M. Valančiaus 

rektūrų ir užbaigiamas iki mū
sų dienų. 

— Grafiko V. K. Jonyno gra
viūrą įsigijo Kongreso Bibliote
ka. VVashingtono Kongreso 
Bibliotekoje dabar vyksta X me 

"Palangos Juzę": "Vienoj gi-itinė grafikos apžvalginė paro-
rioj paupyje cakt! cakt! kir-ida. Buvo pasiųsta 1,245 darbai, 
to žmogelis klevą. Jam beker
tant kirvis nuo koto smukt ir 
nusmuko. Grįžt! čiupt!—nebė
ra. Tik girdi — pūkšt! ir į upės 
gelmę įkrito" (11 psl.). 

Juozas Švaistas, šį pasakų 
rinkinį išleisdamas į žmones, 
tikisi, "kad šis mano darbas 
mielai bus priimtas ir tinkamai 
įvertintas. Jis duos vertingo, 
gražaus pasiskaitymo ir patar
naus gimtosios kalbos besimo
kant" (8 psl.). Žinia, skaity
tojai, mažieji ir didieji, jį grėb

is jų į parodą pakliuvo 258. Pa
rodoje išstatyta ir V. K. Jonyno 
medžio raižinys. Iš geriausių 
darbų 29 nupirko Kongreso Bib 
lioteka, jų tarpe ir Jonyno iš
statytą parodoje medžio raižini. 
Džiugu, kad Amerikos sostinė
je lietuvio dailininko darbas 
taip augštai įvertintas ir pakliu 
vo į Kongreso Bibliotekos ge
riausių grafikų kolekcijas. 

Bern. Brazdžionis dalyvauja 
periodinėje spaudoje, bet nuo 
poezijos tuo tarpu "atostogau

tai išgrobstys. O turint prieš j a . . T i k i m ė s neužilgo susikaups 
akis jo paskirtį - - "patarnauti d a u g i a u neišsakytų minčių, jos 
gimtosios kalbos tesimokant", i g a u s n a u j ą f o r m ą i r m e s ^ 
jis tikrai nejučiom platins skai ^ a u g s i m ė s n a u j a i s mūsų di-
tytoją pamilti gražią, vaizdin- d ž i o j o p o e t o k ū r i n ia is . p a s ku-
gą, turtingą lietuvių kalbą, t i n i u o j u laikotarpiu gana kū-
nors vietomis, išrodo, autorius r ybingas Vytė Nemunėlis... 
reikėjo dar kruopščiau peržiu- K j A Lauritis, lietuvis, 
rėti ir patikrinti skyrybą ar 
keletą neįprastų žodžių, pav. 
kiaulpiemenis (108) ir k. 

"Aukso Kirviui" viršelį Ir 
iliustracijas piešė jaunas, trem
tyje studijas baigęs dail. Vyt. 

kurs yra Šv. Dvasios tėvų in
formacijų skyriaus redaktorius 
JAV-se, gauna dar vieną naują 
uždavinį: redaguoti to vienuo
lyno laikraštį "Mission News". 

K. Scesnuleviclus, Sr. paraše 
Ignatavičius-Ignas. Jo ^iešl- atsiminimus apie dzūkų emigra 
niai — iliustracijos "realistiš- ciją carų laikais. Perleidus per 
kai" neišdailintos, apgaubtos ! periodinę spaudą buvo padary-
svajingomis linijomis, drąsiais \ ta keliasdešimts atskirų ats-
bruožais, visam rinkiniui sutel
kia pasakiškąjį koloritą, slėpi
ningumą ir dažnokai primena 
dail. A. Vaičaičio ranką, puo
šusią Juliaus Kaupo "Daktarą 
Kripštuką pragare" ar dr. J. 
Balio paruoštas ."Lietuviškas 
pasakas". 

paudų. 
Prof. A. Varnas ir kiti daili

ninkai parodos metu susitiko 
daug senų bičiulių ir iš jų ga
vo įvairių užsakymų. 

Dail. J. Pautieniaus buvo par 
duoti visi skirti pardavimui pa
veikslai, išstatyti parodoje. 

r •„,•,,.„ 

ra papročiai ir tradicijos yra auginsime naują žiedą, kuris 
mūsų didieji dvasios turtai. A - j b u s į p i n t a s , A m e r i k o s k u l t ū r i 
merika mums nedraudžia jais 
naudotis, o priešingai skatina 

nių laimėjimų vainiką. Šis žie
das būtų mūsų giliausio dėkin-

jų nepamiršti nuo jų neatsisa-; g u m o p a r e i š k i m a s | r įrodymas, 
kyti ir su amerikiečiais pasi- j k a d l i e tuviais būdami mokėjome 
dalinti, kaip bendru žmonijos ; n a u d o t i s Amerikos teikiama 
kultūros bei gėrio šaltiniu. l a i s v e u ž k ą t i n k a m a i atsidėko

sią laisvę duodama Amerika ; j a m e B ū t i l i e t u v i u nėra gėda. 
mus įpareigojo neužmiršti s a v o | G e r a g l i e t u v i s y r a k a r t u \r g e r u 
dvasinių turtų, juos saugoti ir k ū r y b i n g u savo naujojo krašto 
puoselėti. Šiuo keliu mus moko j k ū r ė j u i r formuotoju. Jis gali 
ir skatina eit pat Amerikos b ū t i i r y r a g e r u a m e r ik iečiu . 
valdžia, todėl čia negali rasti 
vietos mintis apie tarnybą 
dviems ponams. Suprantama, 
kad toks Amerikos nusistaty
mas turi gilias šaknis ir pa
grindus. Jis bazuojasi jau minė
ta demokratine laisve, kurios 
paunksnėje gali nevaržomai 
klestėti įvairios religijos, orga
nizacijos ir privati iniciatyva. Iš 
Europos atvykę mes jau buvome 
atpratę pilna krūtine kvėpuoti 
laisve. Reikšdami savo dėkin
gumą Amerikai neretai persi-

Elektra valdomos rankos 
Tarptautiniame gydytojų kon 

grese Madride buvo demonst
ruotos naujos dirbtinės rankos, 
kurias nelaimingieji berankiai 
valdo savo pečių raumenų pa
galba. Tos dirbtinės rankos 
taip tobulai veikia, kad jomis 
gali apsirengti, valgyti, net 
laiškus rąžyti. Jos juda elekt
ros pagalba. 

Lietuvos miestų ir kainui planavimas 
bei statyk 

Lietuvos Ūkio Atstatymo Ko-1 tymą, projektų sudarymą ir 
misija parodo nemažą energiją.! vykdymą. Daug dėmesio kreipia 

m 
Areli. prof. Jonas Kovaiskis Bažnyčios projektas 

Vienas iš jos naujausių darbų 
— parengimas įstatymo projek
to Lietuvos miestų ir kaimų 
planavimui ir statybai. Tam rei
kalui Planavimo K-jos Statybos 
Sekcija buvo sudariusi specialią 
inž. — architektu komisiją iš 
pirm. A. Novickio ir narių J. 
Dragašiaus, K. Krikščiukaičio ir 
A. Šalkausko. Jie paruošė nau
jojo įstatymo projektą, panau
dodami naujus Europos staty
bos įstatymus, ypač Šveicarijos 
statybos įstatymą. Komisijos 
paruoštą projektą teisininkas 
Mašalaitis suredagavo teisiškai. 
Į jį įtraukta su mažomis korek
tūromis ir naujieji miesto že
mėms tvarkyti Iv kaimo staty
bos įstatymai. 

šis projektas apima nuosta
tus apie vietovaizdžio reikšmę, 
geodezinius planus, urbanisti
nius planus, žemės tvarkymo 
įstaigą, suinteresuotų asmenų 
dalyvavimą, žemių sienų nusta-

ma į miestų statybą ir projekte 
aptariamas sklypų užstatymas, 
pastatų padėtis, statybos me
džiagos, trobesių augštis, žemės 
paviršiaus tvarkymas, kiemų ir 
tvorų tvarkymas, namo vidaus 
įrengimai, ugniagesiai, namų 
apšvietimas, sanitarinės taisy
klės, laikinieji trobesiai, trobe
sių nugriovimas, svetimų skly
pų ir trobesių panaudojimas, 
kaimų statyba, tvarka leidi
mams išduoti, inžinierių, archi
tektų' ir technikų darbo priežiū
ra. 

Šis platus projektas paskelb
tas Lietuvos Okio Atstatymo 
Studijų Komisijos Darbų są
siuviny V, kurs ne^niai išleis
tas. Su tuo projektu turėtų su
sipažinti ir išdiskutuoti atitin
kami specialistai. 

Skyręs gyvenimą smulkme
noms, tapsi smulkmena. 

'. Gliaudą 
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VARPAI SKAMBA 
A. TYRVOLIS, Brooklyn, N. Y. 

Tai naujausia, vienuoliktoji, pasauly taip sutvarkyti, kad vi- Realus, vaizdingas piešimas ir 
Stasiaus Būdavo knyga — apy-isi būtų vienodi. Ir miške, kaip personifikacija (suasmeninimas) 

Aldona Irena Nasvytyte 
— 

dvi būdingos teigiamos apy 
sakos žymės. Tiesa, kai kur vaiz 
dingumas net į šaržą pereina, 
kaip šit: „Panelė cypė kaip žą
sis, vaistininkas žvygavo tartum 
koks paršas, o klebonas tik bil
dėjo i r bildėjo savo storu balsu" 

draudimo laikotarpis lietuvių kalbėti apie žmogų. Dievas įdėjo! (p. 53). Užtat personifikacija 

saka iš spaudos draudimo laikų žinai, yra visokiausių medžių. 
— kurią išleido „Lietuvių Die- Dievas niekam nedraudžia pasi-
nos" Los Angeles, Kalifornijoj, daryti lengvesnį gyvenimą, ale 
Varpus meniškai pavaizdavo tik kad viskas būtų teisingai" 
dail. P. Puzinas knygos viršely- (p. 48). O kitą kartą vėl sako: 
je. „Ir gyvulėlis turi širdį, pasiilgs-

Džiugu, kad tamsusis spaudos ta gimtojo krašto. O ką jau be-

Pavasaris kalnuos 

tautai susilaukia plunksnos api- jam į širdį tokį šventą jausmą ir 
pavidalinimo. Ne mažiau džiugu, negalima jo paniekinti. Ne tik 
kad ir tremtis rašytojui nenuėjo 
niekais: savo veikalą jis kūrė 
Alpiųpapėdėse. Dabar čia, Ame
rikos žemėj, tas veikalas išvydo 
dienos šviesą. 

Varpai skamba — nuosaikaus 
realizmo apysaka, sudaryta iš 
25 skyrelių, kurie daugiau ar! 
mažiau tarpusavyje susieti. Len
gvas palinkimas į humorą, betgi, 
daugiau išreikštas gyvu, kai kur 
tiesiog valančišku sąmoju. 

Apysaka savo esmėj yra vadi
namojo evoliucinio romano ap-
reiška, kaip ją užtinkam visuo
tinėj literatūroj. Evoliucinis, ar
ba auklėjamasis romanas, tiesa, 
lietuvių literatūroj tėra menko
kai išvystytas, nes, ypač senes
nieji rašytojai, mažiau kreipė dė 

Stasius Būdavas 

negalima, bet dar reikia kovoti 
prieš tuos, kurie nori iš to pasi
juokti. Tokie ruskiai labai norė-

mesį į charakterio vystymąsi, ' . , , . , 
, . . [tų, kad mes pamestumem savo daugiau duoklės atiduodami ob 

jektyvinei įvykių raidai. Evoliu
cinis romanas eina ranka ran-
kon su psichologiniu. 

Šit dėl ko ir Stasius Būdavas 

kalbą ir pradėtumėm burliokiš-
kai grabalioti" (p. 125). 

Tačiau, visdėlto, įgimimas jau 
name veikėjuje yra stipresnis 

šioj savo apysakoj daug daugiau'už teigiamą aplinkos veikimą 
kreipia dėmesio į jaunojo vyriau taip, jog ir neigiamą jis savai-
siojo veikėjo, Rapolo Gelžinio,' me geran pakeičia. Nors moder-
sielos išgyvenimus, kaip į dau-|nioji psichologija nori laikytis 
gelį kitų išorinių aplinkybių. Tie! priešingos nuomonės, bet, atro-
sa, čia rašytojas tepavaizdavojdo> i r m e s turėtumėm su mūsų 
vos maždaug dviejų metų tos' 
evoliucijos laikotarpį, bet jis jau 
nemaža ką atskleidžia, o reik ti
kėtis, kad toliau turėtų sekti jo 
tęsinys. 

Rašytojas pradžioj, rodos, bu
vo svarstęs šią apysaką pavadin
ti vyriausiojo veikėjo vardu, bet, 
atrodo, bus geriau padaręs, duo
damas dabartinį pavadinimą, 
kol būtent vyriausiojo veikėjo 
evoliucija (ir istorija) neatbaig
ta ir paliekamas laisvas kelias 
tęsiniui kad ir nauju vardu. 

rašytoju sutikti. 

nuteikia šviesiais gamtos vaiz
dais: „Eglės, kaip senos moti
nos, klusniai stovėjo po savo ap
snigtais pečiais, žemyn nuleidu
sios pavargusias rankas. O ma
žosios eglaitės buvo taip giliai 
įbridusios į sniegą, jog rodės, 
sėdės ten per amžius" (p. 69). 
Arba: „Vis daugiau ir daugiau 
į laukus pradėjo išeiti sodybų 
medžiai, išsivesdami šiaudinius 
namelius su garuojančiais kami
niukais ir dejuojančiomis svirti
mis" (p. 70). Be to, mielas ir 
gausus žodingumas, naujų žo
džių, kaip poetinių priemonių, 
panaudojimas. Bet jis ne toks 
aštrūs kaip Pulgio Andriušio, ir 
specialaus žodyno čia nereikia... 

Varpai Skamba (tai alegori
nis pavadinimas: kol jie skam
ba, reiškia kunigas knygnešys 
neišvežtas) bus pirmoji kregždė 
iš spaudos draudimo laikų. Juos 
geriau suprasti padės ši knyga. 
Tad kiekvienas, o ypač jauni
mas, ją mielai skaitys. Mūsų 
jaunimui jos neperskaityti būtų 
didelis kultūrinis nuostolis. Bet 
jis da rtiek ambicingas, kad to
kio nuostolio neleis sau pada
ryti. 

Knyga išleista dailiai, švariai. 
Tenka džiaugtis „Lietuvių Die
nų" žurnalo sugebėjimu taip ge
rai išleisti knygas. 

Sidabrinis sniegas 
Ant viršūnių miega 
Sidabrinis sniegas 
Miega ant kalnų. 

Skamba šalia kelio 
Mėlyni varpeliai — 
Mėlyni, kaip žydros 
Akys ežerų. 

Sidabrinis sniegas 
Ant viršūnių miega, 
Mėlynuoja saulėj 
Akys ežerų. 

Skamba šalia kelio 
Mėlyni varpeliai, 
Sidabrinis sniegas 
Miega ant kalnų... 

• 

Gint aro namai 
Jaučiu, lyg ašaros per šaltą veidą, 
Lietaus lašai nusirita stiklu 
Ir virpanti tyla, it saulė nusileidus, 
Nusineša įšalusius laivus. 

Toli, kur supasi dangus ir jūra, 
Kur pasakų — sapnų balti laivai, 
Pakilus viesului į šipulius sugūra 
Sudužę gintaro skaidraus namai. 

Migloj 

Dail. Rimša Sao Paulo lietuviams padovanojo 
paveikslą 

(Laiškas iš Brazilijos) 

KAROLĖ PAŽĖRAITĖ 

Ir iš tikro,* tai akivaizdžiai pa Vos mes, Sao Paulo lietuviai, 
kiek aprimom nuo malonaus dva 
sinio įsisiūbavimo, sukelto lietu-

, vių dailės ir liaudies meno paro-Del savo pobūdžio šios apysa- » , . ., . . . . f 

«.v..i. ./1-.~JAJ.J iF^r.!Li- u°s» Kai mus vel sukrėtė nauja 
nepaprasta staigmena. Pietų 
Amerikos garsenybė dailininkas 
Jonas Rimša padovanojo lietu-

Tu pakelsi ranką, kad nubrauktum miglą, 
Miglą nuo akių. 
Tokį blyškų, liūdną, tokį baltą 
Veidą vėl regiu. 

• 

Tokį sunkų, liūdną, tokį graudų 
Balsą vėl girdžiu — 
Ar migloj kas rauda, 
Ar tai tu klajoji šiuo keliu?.. 

Niekas neatėjo, niekas neklajojo 
Šiuo miglų keliu, 
Tik širdis viena taip, tik širdis mažoji — 
Klausdama, kur tu... ^ 

(Iš spaudai parengto rinkinio "Vė jokiai nos") 

jam pranešę, kad Barifochėje Sovietų mokslininkai 
(Pietų Argentinoje) iškritęs 
sniegas. Ten prasidėjo žiema, ku 
rią jis nori įamžinti drobėje. 

kos fabula nesudėtinga. Keturio
liktų metų berniukas, mirus mo
tinai knygnešei, tarnauja Papi
lėj pas varpininką, čia jis pras
tokai užlaikomas, skriaudžia
mas. Bet jis yra uolus kun. Ven-
graičio, knygnešio, padėjėjas, 

rodo Pietų Amerikos spauda.! I r staity Rimša nugalėti 6.000 
Pradedant pirmąja individuali-' su viršum kilometrų kelio, kad 
ne Rimšos paroda Buenos Aires įgautų pabraidžioti po sidabrinį 
mieste 1935 m. ir baigiant jo pa- sniegą. Tuo tarpu Buenos Airėse 
sirodymu Rio de Janeire pr. m.'ruošiami jo garbei banketai. Jis 
gruodžio mėn., visi laikraščiai I ten laukiamas. Bet mūsų daili-
įvairiomis kalbomis skamba apie ninko siela kuria naujus žiemos 

viams savo paveikslą „Vakarinė | lietuvį dailininką Joną Rimšą. 
Malda", jį pavesdamas Sao Pau
lo Lietuvių Menininkų Klubui 
globoti. nors tą darbą dar ir be didesnio 

įsisąmoninimo dirbąs. Kunigą iš! „Vakarinė Malda" buvo išsta-
kėlus kitur, ir vaikas turi imtisj tyta Rimšos paveikslų parodoje 
piemenystės darbo, kol jį dvari-JRio de Janeire. Tas paveikslas 
ninkaitis Serapinas pristato į (100 cm x 90 cm dydžio) vaizduo 
Paprūsę pas Rimkų padėti pabė-, ja kaimiečių porelę, varpams 
geliams per sieną. Veikalas bai-, skambinant „Angelas Dievo", 
giasi kun. Vengraičio pabėgimu, palirikusius maldoje prie savo 
į Prūsus (jis jau buvo gaudo-; vaikų. Jonas Rimša tą paveikslą 
mas) ir iš ten į Ameriką. 

Nors ir tikros vietovės sumi
nimos, bet veiksmo metas nėra 
aiškus. Greičiausia tai bus pas
kutinioji pereitojo šimtmečio 
dekada, taigi Tumo - Vaižganto 
laikai. Veikėjų vardai turės kiek 
alegorinės reikšmės (Gelžinis — 
stiprus, atkaklus, Plaktinis — 
varginąs, išnaudojąs, Vengraitis 
— „vengras", blaškomas iš vie
tos į vietą, ir t . t . ) . 

Jauno žmogaus vystymasis tu
ri būti pagrįstas mokslu. Tiesa, 
apie formalų vaiko mokymąsi 
nedaug tesužinom — jis mokės 
pas „dvaro panelę" — bet jo evo 
liucijos pagrindą sudaro įgim
tos, žemaitiškos, tvirtos būdo sa
vybės. Čia rašytojas tęsia Va
lančiaus tradiciją. Tik būdo kie
tumu jo veikėjas vaduojasi iš 
daugelio nemalonių situacijų. 

Visdėlto jo socialiniam bei eti-
nia vystymuisi daug bus padė
jęs kun. Vengraitis. Kartą jis 
vaikui sako: „Bet matai, sunku 

specialiai skyrė lietuviams Sao 
Paulyje, jį išlaikęs neparduotą, 
nors šiaip visi jo atsivežtieji iš 
Bolivijos paveikslai ir dar dau
gelis naujų, čia sukurtų, jau iš
grobstyti gero meno mėgėjų. Vie 
nas italas Sao Paulyje nupirko 
iš Rimšos 8 brangiausius paveiks 
lus. >,Vakarinė Malda" šiandien 
yra 3000 dolerių vertės, bet jo 
kaina, kaip ir visų Rimšos pa
veikslų, kaskart, su kylančia kū
rėjo garbe, kils. 

Tokia vertinga dovana mus 
labai sujaudino. O mūsų myli
mas Jonas Rimša kukliai pareiš
kė: 

— Juk aš esu lietuvis. Nors 
jau 27 metai, kai Lietuvos ne
mačiau, kad ir prisirišau prie 
Bolivijos, į kurią dabar grįžtu, 
bet ir ten, ir Brazilijoj, ir kitur, 
kur tik nuvykstu, jaučiuos tik 
svečias. Savo išsivežto iš Lietu
vos dvasinio lietuviško palikimo 
niekad neišsižadėjau ir neišsiža
dėsiu, nes tai yra tampriai susi
ję su mano lietuvišku krauju. 

Kai kurie korespondentai neva
dina jo Juan Rimša, bet jo var
dą rašo lietuviškai. I r visiems, 
įsigijusiems jo paveikslą, Rimša 
išduoda pažymėjimą, parašytą 
ant specialaus blanko su Lietu
vos Vytimi raudoname dugne ir 
lietuvišku atspaustu užrašu po 
Vytimi „Dailininkas Lietuvis Jo
nas Rimša". 

Kaip džiugu, kad Lietuva, be 
jokių ginčų su kitom tautom (to 
kį ginčą lietuviai turi su lenkais 
dėl poeto Adomo Mickevičiaus ir 
kitų), gali didžiuotis nauju mū
sų tautos pasaulio genijum. 

Kai kas iš susirinkusių pas 
Rimšą perimti paveikslą pareiš
kė: 

— Kaip gaila, kad šis paveiks 
las nepuoš Vytauto Didžiojo Mu 
ziejaus, Kaune. 

Tada mūsų dailininkas, lyg 
įkvėpimo pagautas, pagyvėjo ir 
tarė : 

— Lietuva greit bus laisva. Ir 
aš pasižadu, kai tik mano tėvy
nė vėl bus nepriklausoma, jai 
padovanoti keletą savo paveiks
lų. 

— Ar galiu tai paskelbti spau
dai ? — paklausiau. 

— Taip. Galit, — tvirtu balsu 
tarė Rimša. 

Atsisveikindami su Jonu Rim
ša, mes apgailestavom, kad jis 
ilgiau nepalieka su mumis Sao 
Paulyje. Bet jisai pareiškė nega
lįs ilgiau čia būti, nes draugai 

vaizdus ir perspektyvoje mato 
jis Boliviją su egzotiškų tropikų 
burtais. 

— Dirbkim Lietuvai, — pas-
kutiniai jo atsisveikinimo žo
džiai. 

Alsavimas per veną? 
Kai pacientas negali valgyti, 

.gydytojai j j maitina per kraujo-
gysles. Dr. B. Lary, dirbąs Illi
nois universitete, darė bandy
mus gyvą organizmą aprūpinti 
deguonimi per veną. Jam pasi
sekė šunį, laikomą be deguonies, 
išlaikyti gyvą 50 minučių, per 
veną perteikiant deguonį. Tą 
bandymą šuo išlaikė nenukentė
jęs. 

Bulletin of the Atomic Scien-
tists (kovo mėnesio) plačiau 
rašo apie Sovietų Rusijos moks
lo padėtį. 

Esą, visą laiką, nuo pat pilie
tinio karo, mokslo sritis ten y-
ra patraukusi pačius gabiausius 
žmones, ypatingai dėlto, kad tik 
šioje srityje yra dar ten inte
lektualinės laisvės, o be to, ir 
daug privilegijų. Didelis pažan
gos yra padaryta grynojoje ma
tematikoje (Kolmogorov, Vino-
gradov, Gelfand) ir daugely ki
tų pagrindinių sričių, pavyz
džiui, cheminių reakcijų kineti
koje (Semenov), koloidų chemi
joje (Frumkin) ir feroelektroje 
(Joffe). 

Studentai — piligrimai 
Šiemet į Chartres katedrą pi

ligrimais buvo nuvykę 7,000 
Paryžiaus katalikų studentų. 
Prie jų maldininkiškos kelionės 
prisidėjo taipgi būreliai studen
tų iš Vokietijos, Belgijos, Olan
dijos, Šveicarijos. 

BOLŠEVIKŲ 1941 M. NUŽUDYTI LIETUVOJE 

KULTŪRINE KRONIKA 

BoUevikų 19^1 m. išžudyti Panevėžio cukraus fabriko 
darbininkai 

Dr. J. Deveikė - Navakienė lai
ke Tarptautinių Teisės Istorijos 
Dienų, kurios buvo suorganizuo
tos Tulūzoje, Prancūzijoje, gegu
žės 31 dieną skaitė paskaitą apie 
svetimšalių teises ir pareigas 
XV ir XVI šimtmetyje Lietuvo
je. 

Knygų lentyna, Vliko leidžia
mas lietuvių bibliografijos biu
letenis, A. Ružancovo redaguoja 
mas, gražiai pavaizduoja mūsų 
spaudos naujienas. Jo neseniai 
išėjusiame Nr. 3—4 paskelbta 
31 nauja knyga, 2 nauji laikraš
čiai ir atžymėta 481 straipsnis 
iš periodinių leidinių. Vertingas 
leidinys. Prenumeratos kaina 
$1,50, adresas Knygų Lentyna, 
606 N. Bowman, Danville, 111. 

Dail. J. Rimša po poros metų 
žada atvykti su savo paveikslų 
paroda į Chicagą, o po to vyks 
į New Yorką. Mūsų dailininkas 
Pietų Amerikoje turi savo meno 
mokyklą. Dail. J. Rimša iš Sao 
Paulo išvyko į Argentiną, o iš 
ten po 3 mėn. grįš Bolivijon. 

Poetas Petras Babickas lan
kėsi Sao Paulo mieste, kaip sve
čias dalyvavo paveikslo „Vaka
rinė Malda" Menininkų Klubui 
įteikimo iškilmėse. Paveikslą 
dail. Jonas Rimša padovanojo 
Sao Paulo lietuviams. 

Dail. K. Varnelis rūpinasi nau 
jai statomos lietuvių bažnyčios 
puošimu ir iš Chicagos dažnai 
važinėja į Cievelandą. 

Karolė Pažėraitė, dirbdama 
lietuvių mokykloje Brazilijoje, 
neužleidžia plunksnos. Ne tik 
bendradarbiauja mūsų periodinė 
je spaudoje, bet pasirūpina įsi
gyti naujausius JAV-se išlei
džiamus lietuvių dailiosios lite
ratūros veikalus. 

Dail A. Dar gis, gyv. Roches-
tery, šiuo metu daug dirba gra
fikoje. Neseniai turėjo savo dar : 
bų parodą Rochestery, sukėlusią 
didelio susidomėjimo. Dailinin-1 
kas atkreipė net „Life" žurnalo 
korespondentų dėmesį. 

Parodą perkėlė pas save viena 
New Yorko meno galerija, kur 
didesnė dalis darbų bematant iš
parduota. 

Dail. Dargiu domisi ir Chica
gos meno galerijos. Atrodo, kad 
neužilgo turėsime progos ir čia 
pamatyti jo darbus. 

Dail. T. Valius, gyv. Toronte, 
Can. yra padaręs visą eilę me
džio raižiniu ir akvarelių. Be to, 
jis yra įsijungęs į Kanados dai
lininkų — išeivių gyvą organi
zacinį darbą, būdamas tos orga
nizacijos vadovaujančiu asme
niu. 

Šiuo mėtų su savo darbais da
lyvauja Kanados grafikų paro
doje Toronto Meno galerijoje. 

Dail. V. Vizgirda, gyv. Bos
tone, dirba vitražų studijoje. 
Savo privatinėje ateljė — dirba 
vitražų užsakymų projektus. Be 
to turi daug naujų tapybos dar
bų. 

Dail. V. Kasiulis *neno paro
dos proga Paryžiaus vadovauja
mas meno savaitraštis labai pa
lankiai atsiliepia apie dailinin
ko stilių ir asmenį, pažymi jo 
praeities nepaneigiamus meno 
laimėjimus ir pranašauja tolimes 
nį ir greitą pasisekimą. 

Dail. R. Viesulas su keliais 
amerikiečių dailininkais išstato 
savo grafikos darbus Chicagoje, 
kur žinoma meno galerija New-
man Brown, 15 E. GranVd Ave. 
liepos mėnesį rengia šių dailinin 
kų grupinę meno parodą. 

Prof. L Šlapelio gerbėjai ne
radę parodoje tinkamo didu
mo jo paveikslo, nuvyko į jo 
privatinį butą, (kur įsigijo kelis 
dailininko kūrinius. 

Dail. L. Vilimas, gyv. Roches* 
tery, dirba didžiuliame universa
liniame magazine vyriausiu dai
lininku ir vadovauja dekoravimo 
darbams, kurių apimtis siekia 
keliasdešimt tūkstančių doL 
vienkartiniam sezoniniam išde-
koravimui. 

Magazino rūmuose jis yra pa
daręs didžiulius sieninės tapybos 
darbus. Darbai delikatus, atlik
ti su dideliu skoniu. 

Laisvu laiku daug dirba tapy
boje, ypač paskutinieji cikliniai 
tapybos darbai aliejumi, „Metų 
Laikai" pasižymi daug žadan
čiais naujų kelių jieškojimais. 

Dail. V. K. Jonynas vienos 
amerikietiškos leidyklos užsaky
mu šiuo metu iliustruoja vieną 

įjos leidinį. 

Lietuvaites moksleivių 
antologijoje 

Šv. Kazimiero akademija lei
džia puikiai redaguojamą žur
nalą "Šv. Kazimiero Akademijos 
Aidai". Nelietuvėms savo stu
dentėms dar leidžia laikraštėlį 
"S. C. A. Flashes". Paskutinia
me jo numeryje pranešama, kad 
į Augštesniųjų MokyMų Poezi
jos Antologiją šiemei pateko 27 
Šv. Kazimiero akademijos auk
lėtinių kūriniai. Iš jų šeši kuri
niai susilaukė ypatingo įvertini
mo. Tarp tų eilėraščių autorių 
lietuviškos pavardės: A. Buču-
nas, N. Narbutaitė, B. Riauba, 
N. VVaitkus, H. Jagminas, J . 
Lapė, L. Sprainas. 

Fides leidiniai 
Chicagos leidykla Fides, ku

rios vadovybėje yra ir lietuvis 
J. Vilimas, neseniai išleido gau
siai iliustruotą, giliaspaude at
muštą leidinį "The Priest". Tai 
lyg savotiškas albumas, meniš
kai pavaizduojąs kunigo parei
gas, jo pašaukimo uždavinius. 

Ta pati leidykla neseniai išlei
do 64 pusi. brošiūrą "Catholics 
Speak on Rače Relations", para
šytą D. M, Cantwellio. Šis leidi
nys atsirado talkininkaujant 
Catholic Interracial Council of 

Cia citatėmis iš įtakingų ka
talikų visuomenininkų pareiški
mų bei is svarbesnių katalikų 
žurnalų srraipsnių pavaizduoja
mas katalikų nusistatymas, kad 
žmonija turi būti vieninga, va
dovautis lygybės dėsniais gyve
nime, darbe, mokyklose ir tt., 
pasisakoma prieš rasinių skirtu
mų darymą darbovietėse, pašal
pos įstaigose ir tt. Tas trumpas 
veikalėlis duoda daug medžiagos 
rašytojams, kalbėtojams. 

Baigė JAV universitetus 
Šiemet universitetus ir kolegi

jas JAV-se baigė 215,000 vyrų 
ir 100,000 moterų, iš viso 315,-
000 baigiančiųjų. Augštesnią-
sias mokyklas baigė 1,086,000 
berniukai ir mergaitės. Ameri
kos pramonė ir kiti darbai rei
kalauja didesnio specialistų 
skaičiaus ir šiemet jau baigian
tis mokslo metams didesnės į-
monės, kaip Allis-Chalmers, 
Bank of America, Campbeli 
Soup Co. General Motors ir ki« 
tos pasiuntė savo žvalgus į uni
versitetus, viliodami bebaigian
čiuosius gabesniuosius inžinie
rius ir kitus į savo įstaigas. Šie
met Amerikai reikia 30,000 nau
jų inžinierių, o iš universitetų 
išėjo 25,000. Pradinis inžinie
riaus uždarbis — $3,500 — $4,-
500 per metus. Geras darbų pa
sirinkimas yra gamtamokslio 
specialistams, gydytojams, den-
tistams, socialinio aprūpinimo 
darbininkams, civiliniams tar
nautojams, gailestingosioms se
serims, laboratorijų techni
kams. 
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PROF. P. A. S0R0KIN0 S. 0 . S. 
GEDIMINAS GALVA, Chicago, UI. 

Pitirim A. Sorokin, Harvard 
universiteto profesorius, bolše
vikines revoliucijos metu Rusi
joje buvęs eseras - socialistas 
revoliucionierius, tačiau netru
kus patekęs j sovietini revoliu
cinį kalėjimą, išlaisvintas bu
vusių jo studentų, Lenino par
tijos pasekėjų ir nuo to meto 
dėstęs amerikietiškuose univer 
sitetuose, neseniai išleido įsidė
mėtiną knygą: "S. O. S. The 
Meaning of our crisis". Jis yra 
autorius eilės knygų, kurių įsi
dėmėtinos "Sočiai and Cultural 
Dynamics" ir prieš dešimtmeti 
pasirodžiusi knyga "Crisis of 
our Age'\ Prie jų pridėtina ei
lė jo sociologinių studijų, iš 
kurių tarpo prasikiša analizė 
tarptautinių revoliucijų. Jo 
stambiame veikale apie sociali
nę ir kultūrinę dinamiką plačiai 
aptariama žuvimas esminių eu
ropinių galybių, įnimant Lietu
vos ir Lenkijos imperiją. 

Staptelėkime ties pastaruoju 
veikalu. 

O gailestingas Viešpatie! Tais 
žodžiais P. Sorokin pradeda pa 
starąjj veikalą. Ir tame sky
riuje, pavadintame S. O. S., 
nepaprastu stiliumi, kuris ne
užtinkamas jo ankstesniuose 
veikaluose, be pasigailėjimo 
puola žmogžudį, kuris siaučia 
nūdien. "Jis niekuomet neuž
muša, kaip tigras, bet visuomet 
šaukiasi pateisinimo jo 'didvy
riškų žudynių': Dievo, žmoni
jos, tikėjimo ar netikėjimo, ko
munizmo ar kapitalizmo, auto
kratijos ar demokratijos, lais
vės ir taikos, tėvynės ar saviš-
ko gyvenimo, idealizmo ar ma
terializmo, aristokratijos ar 
proletariato, revoliucijos ar re
akcijos, pažangos ar tvarkos, 
'išrinktųjų', teisingumo ir ly
gybės ar kitų skambių žodžių 
vardu, kurie jau tuo metu yra 
tušti ir mirę"... Ir tas didysis 
naikintojas — žmogžudys pa
mina po kojomis Kristaus mok 
alą, o ypač pamokslą ant kal
no, Jahovos dešimtį įsakymų, 
Budos Damapada, Laoce-Baga-
vad Džita. Todėl dažnai valdan 
tieji yra žiaurūs, egoistai, fana
tikai ir cinikai. Autoriaus sti
lius ypač skaidrus, tarčiau kri
stalinis, antrame skirsnyje, kai 
jis šaukiasi į valdančius pasau
lį, kuriuos pakaltina esant fal-
sifikatoriais ir kūrybingumo 
užgniaužėjais. O tokiais gali 
būti tik šėtono tarnai. 

nės žmonijos pergyvenamą tra
gediją, atsiduria dykumoje, kai 
reikia kovoti prieš tą didžiąją 
žmonijos nelaime*. Kas gi reikia 
daryti tuo metu, kai didysis 
žmogžudys be atvangos žengia 
išnaikinti laisvai gyvenančios 
žmonijos dalies? Ar turime pa
dėti galvas ant kaladžių, kad 
palengvintume paskubomis bu
deliui jas nukirsti? 

Gaila, kad autorius vietomis 
nueina slidžiu keliu, ypač nevy 
kusiai gretindamas nacių ir 
demokratinių šalių veiksmus. 

Kultūros krize. Autoriaus 
aprašomoje visuotinėje kovoje 
visų prieš visus ypač ryški kul
tūros krizė. Pojūčių ar, vadi
namas, modernus menas nieko 
nekuria. Architektūroje tesiten 
kinama tik senu paveldėjimu. 
Džazas nustelbia Bachą, Bet
hoveną, Lisztą, Čaikovskį, Wag 
nerį. Vieton Onos Kareninos 
ar Madame Bovary, masė tes
kaito grynai seksualinę litera
tūrą... 

Naciai ir Sovietai, toli ne vien 
jie, užgniaužę tikėjimą, sukuria 
pagrindus bergždžiajai kultū
rai. 

Morališkai mokslas darosi vi
sai neatsakingas už paruošimą 
tų naikinimo priemonių, kurios 
sugriaus praeities kartų pas
tangomis sukurtą pasaulį. 

Teisė ir dorovė įrodo išsigi
mimą. Jų pagalba iš dalies pa
naikinta riba tarp gėrio ir blo
gio, leistino ir draustino. Karas 
nušlavė dieviškuosius ir žmo
niškuosius įstatymus. Jų vieton 
atėjo nihilistinis ir revoliucinis 
nusiteikimas griauti. 

Jaunuomenė auganti juslių 
patenkinimo ženkle. Freudo ma 
lonumų filosofija nesanti ori
ginali, nes ji semia syvus iš 
Epikūro, Lucretijaus, Bentham 
ir John Stuart Mill, pastarųjų 
dviejų žinomųjų liberalų. 

Bijau pavasario 
Nele Mazakute 

Ir kaip galėtų būt kitaip? — 
Jis iš uolos išskėlė gėlę, 
Ir žvėriui plėšriajam — tiktai 
Į jį pažvelgus — širdį gėlė. 

Paglostė ąžuolą šile — 
Kur metų tūkstantį priskaito -t-
Ir tas visa žieve grūblia 
Išraudo, kaip jauna mergaitė. 

Kristų Golgotoje, susitinkančio melstis į savo Dievą, susivieny-
savo senus pažįstamus ir pa-1 ti su juo ir savytarpy. Jie ne-
žįstamas miesto landynėse, vaiz- bijojo mirties, jie ją nugalėjo. 
duojamas jo grįžimas į plėšikų Jie susiburdavo savo broliš-
tarpą, jo sunkus vergo darbas I kiems pobūviams, savo meilės 
kasyklose, jo bendravimas su j vakarienėms...Mylėkite vienas 
krikščionimis, jo mirtis ant j kitą...Mylėkite vienas kitą...My-
kryžiaus drauge su kankiniais, lėkite vienas kitą... 

.'» 
O kas užtikrins, kad ir man 
Žaibų į kraują neprimėtys -
Ir šita rami tuštuma 
Pavirs liepsnom, žiedais ir vėtrom. 

Bijau pavasario. 

Naujos knygos 
Jurgis Jankus, PAKLYDĘ ; patogumų, tremia gelbėdama vy 

PAUKŠČIAI. Romanas ,antra rą ir baigdama nusiskandini-
dalis, 225 pusi., kaina $2.60. • mu. Aprašom^ herojai — vie-

Po menišku dail. Pr. Lapės j nas nušovęs stjudentą, nušauna-
viršeliu slepiasi gausiai purvo, 
po kurį savo kūryboj kažin ko
dėl J. Jankus pasuko braidyti. 
Jankus yra produktyvus rašy
tojas. Gal jam pačiam tiktų 
189 pusi. parašytieji žodžiai: 

— Man kūryba yra kibirkš
tis, kuri neklausia ,ar tu pavar
gęs, ar alkanas, ar gerai mie-^ 
gojai praėjusią naktį, bet pa-| 
gauna ir smaugia ,ir degina, ir 
krūtinę laužia, ir meta vidurdie 
nį iš lovos, išveja į laukus, ir 
galvą į šipulius skaldo... Kūri-

Visa veikalo fabula sukasi a-
pie Barabą, kurs vaizduoja žmo
gų besiblaškanti, bejieškantį 
atsakymo j gyvenimo mįslę, no
rintį žinoti, kas gi iš tikrųjų 
buvo Kristus, net besigėrintį 
tikinčiais ir išsilgusį tikėjimo, 
bet prie jo aiškiai dar nepriėju
sį, tik kartojantį "Aš norėjau į-
tikėti" (172 p.). 

Knygoje nusakomas tokie 
žmogaus tragizmas: "Jis buvo 
sukaustytas savy, savo paties 
mirusiųjų karalystėj. Kaip jam 
iš jos išsilaužti? Tik vieną vie
nintelį kartą jis buvo susijun
gęs su kitu, bet ir tai tik gele
žine grandine. Niekad kuo nors 
kitu, kaip geležine grandine" 
(— būdamas vergu kasyklose). 

Vietomis labai ryškiai pa-mas kito, prieš mirtį suspėjęs 
revolveriu pakloti dar vieną, vaizduojamas pirmųjų krikš 
Savo pašaukime suklupęs ku
nigas suvažin&jamas hedonisto, 
kurs pats vienas, o gal su 
tokia pat hedonisto studente, 
išvyksta į užsienį "džiaugtis gy 
venimu". 

Nieko sauletesnio, nieko 
skaidresnio, kaip amerikoniš
kame kriminaliniame romane, 
kurių yra ištisas tvanas, tik 
žudymai, bendros lovos, nusi-
skandinimas, seklys, susišaudy

mas yra tas pats kaip meilė. | mas su policija, smaguriavimas 

Visd'ėlto perskaičius tą nedi
delę — 169 pusi. knygą, auto
rius palydi skaitytoją nežinion. 
Pastarai*m aišku, kad reikia 
vadovautis krikščionybės pra
dais, juos įgyvendinti, bet pa
liekama apstybe spragų ir ne
atsakytų klausimų. 

Naujojo gyvenimo pradai. 
Trečiame skirsnyje jis šaukia
si: "Fac eas Domine de morte 
transire ad vitam" — Padaryk 
Viešpatie, kad jos nuo mirties 
pereitų prie gyvenimo. Ilgokai 
staptelėjęs prie žmogaus sielos 
nemirtingumo, stapteli siūlyda
mas panaikinti karus ir revoliu 
cijas, visiškai nusiginkluoti, tei
siškai, doroviškai ir religiškai 
pasmerkti karą, kiekvienam įs
kiepyti nuo mažens: "Tu netu
ri užmušti", panaikinti kovos-
pradą: "žmogus ėda žmogų di
džiajai Dievo garbei". Visa tai į~ pamiršęs istorijos " bendrą 

Bolševizmas išaugo į pačią 
didžiausią nūdieninę imperiją. 
Jis siekia pajungti visą pasau
lį. Ar tuo metu, kai Maskva tik 
slo siekia sistematiškai ir gink
lu pasauliui graso, laisvais, 
nors ištižęs, pasaulis tegali pa
sitenkinti įgyvendinimu savyje 
didžiųjų pradų, pamirštant pa
vergtuosius, kurie eina Golgo
tos keliu? Ar tuo atveju nebus 
pats didžiausias egoizmo pasi
reiškimas kiūtoti savo kiaute, 
tariant pasiekus tobulybę, kai 
jo broliai, kovoje tobulėję, pa
liekami mirti? 

Sorokin didžioji analizė yra 
žavi. Bet sintezė yra nuožulniai 
slidi. Čia jis pasitenkina bend
raisiais principais, tarytum bū-

Jis neklausia kada ateina ir ne
pasako, kada nueina. Jis nu
šviečia kaip žaibas ir supurto, 
kaip griaustinis, ir širdy ilgam 
palieka virpulį, o ką suspėji 
sudėti į popierių, tai yra toks 
menkas viso to atspindys, kaip 
šv. Jono vabalėlio švitėjimas 
prieš vidurdienio saulę. — 

Ta kūrybinė energija atsi
spindi ir šiame romane. Intry-
ga gyva, tipai ryškūs, vyksmas 
eina filmų tempu, dialogai in
triguojančiai gyvi. Autorius ap 
rašo nuotykius atostogaujančių 
inteligentų tariamuose Lampė
džiuose. Vaizduoja "paukšte
lius" ir visus gerokai paklydu
sius: nė vienos padorios mo
ters, nė vieno su charakteriu 
vyro; gal autorius tik gailestin 
gesnis savo profesijos žmogui, 
rašytojui, bet ir tas į pabaigą 
išvedamas pusiau pavirtusiu ) 
beprotį. Iš trijų vaizduojamų 
moterų visos be kontrolės: vie
na iš meilės, kita jieškodama 

šalia moterystės — visos tos 
jau pasenusios priemonės lai
mėti skaitytojo dėmesį. 

Veikalas ne toks nei mokyk-, 
lų bibliotekoms-nei knygynams 
šeimų, kuria brangina moralinio 
lygmens palaikymą. J. P. 

Pastaba: Vėliau bus platesnė 
šio veikalo recenzija. 

—— !——-

Mark Twain, PRINCAS IR 
ELGETA. PLB Vokietijos Kr. 
Valdybos leidinys, 1951 m. 192 
pusi. 

Vertimas iŠ anglų kalbos tos 
plačiai žinomos, intriguojančios 
ir jaunimo pamėgtos apysakos. 

LRKSA 58-sis SEIMAS -
96 puslapių knyga, kurioje 
smulkiai aprašoma 1952 m. bir
želio 30 d. — liepos 3 d. New 
Yorke įvykęs Susivienijimo sei
mas: Vykdomosios Tarybos na
rių, Konstitucinių komisijų ra
portai, Vykd. Tarybos bei kuo
pų pasiūlymai — (nešimai, pri
imtos rezoliucijos. 

KRONIKA 
Venancijus Alisos (kun. Ar

minas) iš Pi raka jos, kur jo rū
pesčiu ir pastangomis dail. An
tanas Navickas nepaprastai gra
žiai restauravo bažnyčią, persi
kėlė arčiau Sao Paulo (50 
kilm.), Itapetirikon. Tai yra 
nuošalį, egzotiška vietovė, kurią 
pasiekti sunku tose tarpukalnė
se, apaugusiose džunglių miškų, 
kur šen ir ten vingiuoja keleliai. 
Toji nuošalį vietovė, kalno vir-
šumėje, yra valdoma vokiečių 
pranciškiečių vienuolių, kurios 
turi prie vienuolyno įrengusios 
mokyklas našlaitėms. Venanci
jus Ališas, kuris tame vienuo
lyne eina kapeliono pareigas, 
gyvena kiek tolėliau nuo vienuo
lyno, visai tarp tropiškų medžių 
paskendusioje viloje, moderniš
kai įrengtoje, č ia tikisi daug 
nuveikti kūrybos srityje. Jau jis 
baigia ruošti spaudai savo eilė
raščių rinkinį "Cascata Crista-
lina" ir dar tikisi daugiau su
kurti kūrinių. Sąlygos tam pa
lankios. 

Muzikas Iz. Vasyliūnas dirb
damas prie universiteto Papaya-
ne, Kolumbijoje, yra paruošęs 
keletą koncertų, kurie plačiai 
sudomino klausytojus. Kas sek
madienį jis du-tris dalykus grie
žia smuiku Redemptoristų baž-

„Didžiausia laime savo gy- jo ir buvęs komisaras Vencio- nyčioje, o per užgavėnes ir 40 
ta?ySnisŠ pmetis ^ ' ^ eSU |Va su Lietuvos pasiilgimo eilė- I valandų davė per tris dienas po 

A. Venclova raščiais kišenėje. Taip, pasiilgo 'pusvalandį koncertus — muzi-
j jis komisaro fotelio, naktinių lė- kines maldas. Salezietės ir 

Antanas Venclova nepriklau- davimų ir vargšų mokytojų šok ] pranciškietės net atsivesdavo 
gimnazijų mokines į jas. Inten
syviai ruošia Bacho sonatų ci
klą, su kuo nori aplankyti dau
gelį kolegijų. Su savo pianiste 
parengė sonatų vakarą, kur įėjo 
ir nauja Gaidelio sonata, para
šyta 1951 metais. Mūsų muzi
kui nemažai kliudo sunkokas 
klimatas. 

čionių idealizmas: 
— Jie rinkdavosi tenai apa

čioje mirusiųjų karalystėje 

Subrendęs skaitytojas veika
le mokės surasti įdomių situa
cijų, sklandaus stiliaus vietų. 

Tačiau iš kitos pusės — vei
kale yra neskanių užuominų 
apie Mariją (ko nenuostabu su
silaukti iš protestanto auto
riaus) , kaikurie autentiški 
Evangelijos stebuklai linksta
ma atskiesti savotišku jų aiški
nimu, bandymu apseiti natūra
linėmis priemonėmis. Pagaliau 
— kaikur, nors atsargiai ir pra
bėgomis, bet be reikiamo pas
merkimo ir perakyvaizdžiai su
minimi moralinių dumblynų į-
vykiai, kas turėtų neigiamos 
reikšmės auklėjimo atžvilgiu. 
Dėl to veikalas jauniems skaity
tojams, moksleivių bibliote
koms nerekomenduotinas. 

Platesnę šio veikalo recenci-
ją, parašytą dr. J. Lingio, "Drau 
gas" jau buvo davęs seniau. 

— J. Pr. 

TARYBINIO RAŠYTOJO CREDO 

somybės laikais dirbo gimnazi-1 dinimo per partijos virvutę. De 
joje, dėstydamas lietuvių kai- j j a j a m n e s iSekė suraudoninti 
bą ir literatūrą. Salia pedago- m okyklos, ir buvo atleistas is 

Lagerkvisto Barabas 

galima atsiekti panaikinant 
žmogaus egoizmą, išplėtojant 
pakantą, kūrybingumą ir altrui 
stines apraiškas. Aptardamas 
1940_1951 metų nepaprastai 
kritišką tarpsnį, nurodo, kad 
neveiklus nusilenkimas žmog
žudžiams milionus palydėjo į 
kapus. 

Nemanau, kad kas galėtų gin 
čyti čia paminėtų pradų kil
numą. Tačiau tas pats auto
rius, kuris siūlo panaikinti žmo 
gaus iškraipąs, kuris nepapra
stai puikiai analizuoja nūdie-

ją eigą ir pradą: tik nuolatinė
je kovoje telaimėsi. Tai nereiš
kia vien ginklo, bet savęs išsi
žadėjimo, idealų siekimo ir 
skelbimo, nuolatinio tobulėjimo 
persvarą. 

Naujas Budenzo veikalas 
Buvęs komunistų dienraščio 

"Daily Worker" redaktorius 
Louis Budenz išleido naują kny
gą "The Cry is Peace", kuriojei 
demaskuoja komunistų verži
mąsi i atsakingas vietas JAV-se., 

Terra išleido iš švedų kalbos Veikalo tema — biblinė, apie 
išverstą Nobelio premiją laimė- tą nusikaltėlį Barabą, kurį Je-
jusį "Barabą". Vertimas, atro- ruzalės minia parinko paleisti, 
do, sklandus, knygos apipavy- šaukdama, kad Kristus būtų nu-
dalinimas — vykęs: dail. Romo kryžuotas. 
Viesulo pieštas viršelis rimtas Piešiami vaizdai Barabo, iš-
ir prasmingas. leisto iš kalėjimo, stebinčio 

ginio darbo jis ir rašinėjo. "Tre
čiasis1 f rontas" buvo tada jo 
"paskutinioji tiesa" ir svajoja
moji "pravda". 

Išleido jis kelias knygas (Ber 
žus vėtroje, Draugystę ir k.) 
prozos, kurios nepasižymėjo nei 
ypatingu literatūriniu subrendi
mu, nei savitu stiliumi. Ir šian
dien geriau atsimename "Drau
gystės" viršelio kruvinai raudo
ną juostą, nei blankius postrin' 
gavimus. 

Komunizmo tarnyboje 

Kai Lietuvą nusiaubė raudo
nasis maras, A. Venclova buvo 
tarpe tų, kurie džiaugėsi tary
biniais piliečiais. Komunistų 
partijos ir Maskvos jis tuojau 

švietimo diktatoriaus vietos. 
Tada A. Venclova pradėjo' 

rašyti... eįlėraščius. 

Stalininis laureatas 

"Su giliu susijaudinimu ir di
deliu džiaugsmu sužinojau, kad 
man už poezijos knygą "Rinkti-

Įnė" paskirta stalininė premija", 
— prisipažįsta šių metų pradžio 
je "šviesiu tarybiniu keliu" ei
nąs A. Venclova. 

Prof. St. Kolupaila įtemptai 
dirba Notre Dame universitete, 
dėstydamas vasaros kursą; be 
kitų dalykų — dėsto ir naują— 
vandentiekio kursą. 1 onia Kolu-
pailienė suharmonizavusi, pia
nui pritaikiusi, lietuviškų dainų 

Taip, buvo ko j aud in t i s f I | m e l o d i j a s k e i e t ą kartų, laikė pa-
buvo ko'džiaugtis. Juk užtektų įskaitas apie lietuvišką muziką, 
partijos "Tiesai" rasti jo poe- pailiustruodama melodijas pia-
zijoje menkučio nukrypimo nuo nu. Liūdnos ir svajingos lietu

viškos melodijos kaikuriems a-
merikiečiams net ašaras išspau-

naujausios partijos linijos, kad 
jam vėl būtų reikėję raudoti, 
jaudintis, aiškintis ir atsipraši- dė. Pažymėtina, kad prof. S t 

r w j V D " 3 F * T J1° 7 T " 'neti, kaip prieš /kiek laiko Mai- Kolupaila turi labai daug rink buvo pastebėtas ir paskirtas / % . / . . . . 
romo palikimą nevykusiai ko-šviėtimo Komisaru. 

Nebuvo laiko tada A. Venclo
vai rašyti: lietuviškus beržus 
rovė sovietų traktoriniai tankai, 
o draugystė su komunistais žy-

munistinant. 
Bet koks literatūros laurea

tas savo vainikavimo metu pa
prastai pareiškia puikių minčių 

.apie meną, literatūrą, atskleis-
dete zydejo Taigi tyli Vendo- | ^ J J į i n ę ^ JJ 

^ T J ^ s ? r *«**, A- vend°va sav°svie-.— -
Reikėjo tada stebėti A. Venc- l g a u s d ž i a u g s m o n e d r j g 0 ammM č i ų v a d i n a p o p u r i u saloniniu 

lovą - tarybmj minister, Nors ^ m ^ t y t [ . j o p a g a k y t i ^ poetu. Pažymi, kad lenkai inte-
tarybimai ministenai skelbiasi d ž i a . l i u d i j a n e a p i e k ū rėją, resuojasi' lietuvių kūryba, ap-
esą didžiausi liaudies draugai, ^ p a r s įdavusį agitatorių, ku- gailestauja, kad taip mažai yra 
tačiau kasdieniniame gyvenime r i g m ^ ^ g a v o n u o p e l - lietuvių kūrinių išverstų į lenkų 
jie vaidina stalininius diktato 

tinių Lietuvos vaizdų, pritaiky
tų atšviesti ekrane. 

Apie lietuvių literatūrą įsidė
jo informacijų lenkų laikraštis 
"Nowy Swiat". šiltai atsiliepia 
apie A. Vaičiulaičio "Valenti-
ną", iškelia lietuvius Krėvė-Mic
kevičių, Maironį. Aleksandravi-

A. GALDIKAS žemaičių kapinaitės 
šio paveikslo kūrėjas dail. A. Galdikas neseniai iš Paryžiaus 

atvyko J JAV. 

rius. Pamenu, Švietimo Ministe 
rijos rūmuose stovėjo ilgiausia 
eilė mokytojų, kurie atvyko iš 
visos Lietuvos dėl tolimesnio 
darbo lietuviškoje mokykloje už 
sitikrinti. Nors priėmimo va
landa seniai išmušė, bet "švie

s imo diktatorius", matyt, dar 
miegojo po vakarykščio ūžimo 
su naujausiais draugais. •Pasi
rodė po kokios valandos, kaip 
Mussolinis užvertęo galvą ir at
kišęs smakrą. Mokytojai atsi
stojo sveikindami. Deja .liau
dies draugas jų "nematė" ir nė 
galvos nelinktelėjo. Kurjeris nu 
taisęs nuolankią pozą, su inte
resantų rašteliais įslinko į jo 
kabinetą. Po kiek laiko grįžo: 
iš didžiausio būrio vos penk! 
galėjo pamatyti draugo komisa
ro veidą... 

Sovietams antrą kartą atsiū
bavus } Lietuvą, su jais atbildė-

nus partijai, bet ne literatūrai: kalbą ir pažymia kad lenkų laik
raščiai mielai dėtų raštus apie "Mes išgyvenome daug sun

kių valandų, bet mums teko 
taip pat didi laimė dalyvauti mū 

lietuvių literatūrą, poeziją. 

P. Andriušis dėkingas lietu-
sų krašto išsivadavime iš f ašis- jviškai spaudai už paskirtą jam 
tinės priespaudos. Mes išgyve- Į dėmesį premijos suteikimo pro-
nome savosios liaudies laisvės ga. Tos venecueliečių lietuvių 
triumfą ir kruvinąją fašistinę premijos dėka rašytojui pavyko 
invaziją, mes dalyvavome savo 
šalies kovoje dėl laisvės ir visa 
širdimi džiaugėmės pasiekta di
džiąja pergale prieš fašizmą. 
Mums teko didi laimė matyti 
savo kraštą broliškoje tarybinių 
respublikų šeimoje vėl kylantį 
iš griuvėsių naujam ir puikiam 
gyvenimui, kurį naujieji žmoni
jos laisvės priešai — imperialis
tai — norėtų užlieti mūsų žmo
nių krauju"... 

Taigi, klausykite, Kremliaus 
viešpačiai: A. Venclova vykdė 
jūsų įsakymus raudonajai armi-

(Nukelta į 2 pusi.) 

išspręsti vieną sunkią' šeimos 
problemą — įsigyti pastogę A-
delaidėje. 

V. Ramono "Kryžius" vienas 
lietuvis yra pasiryžęs išversti \ 
portugalų kalbą. 

Bibliografinis centras 
Romoje yra kuriamas biblio

grafinis centras, kuriame bus 
sukatologuotos viso pasaulio 
katalikų universitetų ir semina
rijų knygos. Per tą centrą bus 
galima naudotis milžiniškais 
mokslo turtais įvairių šalių bi
bliotekose esančiais. 
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