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KAIP BOLSEIVKAI SUŽALOJO MAIRONĮ 
DR. J. GINTAUTAS 

Juozas Mikuckis 

Baladės S. m. birželio mfn. 28 dieną Į 
surju 20 moty, kaip mirt! 
Maironis, vienas didliausiy | NUO b o l š e v i k ų r a n k o s s k a u -
įiotuviv poetų. Siu pro â i r l d ž i a i n u k e n t ė j o ir Maironio ba-
duouainr savo bendradarbio . . . . v " . . . . , 
straipsnį, kuris informuoja, ^dės , nes iš septynių jie visai 
kaip su Maironio kūryba išmetė tris. Jų tarpe dingo ba-
pasiclgė boBevikai L*»uvoj. ] l f t d ė ftpie ž i & u r u i š g i g i m ė U didi-

" ką Čičinską, kuris Kalėdų nak-
Nelengva dalia tų žmonių, ku-l tį nužudo kleboną, pastojusi 

rie kovoja už tiesą. Nelengves- j tam ištvirkėliui kelią* į bažny-
nė dalia ir tų poetų, kurie ne- | C i ą . Negalėjo bolševikai pakęsti 
sitenkina asmeniniais smulkiais! įr baladės apie Roma. Ji, matyt, 
jausmais, bet stovi veidu į Būtį jjems nepatiko todėl, kad ten 
bei Tiesą ir gyvena savo tau- Maironis nepalankiai atsiliepia 
tos džiaugsmais ir nelaimėmis. apie Romos diktatorių ir impe-
Vienas tokių poetų kaip tik yra ratorių sauvalias, apie hunų A-
mūsų Maironis. Todėl nevisą jo tilos žiaurybes ir iškelia Romos 
poeziją su palankumu sutinka! popiežių dvasinę galybę, tarp 
savieji, ypač tie, kuriems pago
nybė meilesnė negu krikščiony
bė, nepatinka ji nė svetimie
siems. Erzino ji rusus carų lai
kais, nepatiko ji vokiečių oku
pantams, o dar nemieliau į ją 
žiūri rusų bolševikai. 

Bandymas Maironį padaryt 
komunizmo sąjungininku 

Kai rusai užėmė Lietuvą 1940 
metais, buvo atiduoti spaustu
vei Maironio "Pavasario Bal
sai". Tačiau j pasauli jie nebe
galėjo išeiti, nes komunistų par
tijos cenzūra beveik pusės to 
rinkinio eilėraščių nepraleido. Ir 
dar daugiau. Bolševikų rašei
vos tada savo leidžiamame žur
nale "Raštuose" smarkiai puolė 
seniai mirusį poetą, išvadindami 
jį reakcionierium, buožės sū-j 
num ir panašiais vardais. Kai rie, kad ir iš tolo, gali primin-
bolševikai užėmė Lietuvą antru ti dabartinę sunkią Lietuvos 
kartu, jie taktiką Maironio at-j dalią. Todėl iš "Senelio Skun-
žvilgiu pakeitė. Turbūt nujaus- do" vidurio yra išplėšta šitokia 
dami savo propagandinių eilė-j pastraipa: 
raščių skurdumą ir suprasdami 
Maironio poezijos gaivinančią 
jėgą, jie pasiryžo Maironį su-

kito ko sakydamas: 
"Išnyko gunai. Taip rykštę ir 

plieną 
Teisybė nuplakusi laužo kas die

ną! 
Tik Leonų auga darbai". 

Kiek mažiau už balades nu* 
kentėjo Maironio satyros. Iš 
trylikos jų išmestos trys, o dau
giau ar mažiau sužalotos ketu
rios. Tai atlikta išbraukiant tas 
pastraipas, kur poetas pasisa
ko prieš Lietuvos skriaudėjus 
ir nenaudėlius svetimuosius 
(rusus, lenkus, žydus) bei ateis

tus, kurie per tariamą mokslą 
dvasiškai žaloja lietuvių jauni
mą. Bolševikinė cenzūra, norė
dama pajungti Maironį "bolše
vikinei statybai", pasistengė su
žaloti ir tokius kūrinėlius, ku-

bolševikinti arba bent padaryti 
savo begėdiškų darbų talkinin
ku. Todėl, 1947 motais leisdami 
"Pavasario Balsus", bolševikai 
A. Venclovos lupomis pareiškė: 
"Mums, tarybinės visuomenės 
žmonėms, Maironio poezija 
daug kuo yra artima ir brangi". 
"Maironis...didele savo kūrybos 
dalimi vėl virsta mūsų kovos 
sąjungininku socialistinėje sta
tyboje". 

Bet padaryti Maironį komu
nizmo sąjungininku, be abejo, 
nėra lengvas darbas net subti
liausiam bolševikui. Juk kas ne
žino, kad Maironis kovojo prieš 
visokią priespaudą ir neteisybę 
lygiai, kaip prieš visokį mate
rializmą ir ateizmą? Kas neži
no, kad jis giliai tikėjo į Dievą, 
o pats buvo jo tarnu - kunigu? 
Kaip šitokį aiškų nusistatymą 
palenkti bedieviškajam komu
nizmui? Negalėdami to pasiekti 

"Nebuvo laisvė*, bet neregėta 
Nei tiek be drausmėg ištvirki

mo; , 
Nebuvo rašto, bet negirdėta 
Nei tokio bedievių dūkimo". 

Juk tokia strofa galėjo Lie
tuvos žmonėms pasakyti, kad 
bolševikų priespauda baisesnė 
už Rusijos carų. Išbrauktas iš 
"Pavasario Balsų" ir šitoks ke
tureilis: 

"Daug išbėgiojo!.. Kai kas 
Rusijoj skursta iš bado; 
Mes gi laužom rankas 
Likę našlaičiais be vado". 

Nors čia Maironis kalba apie 
I-jo pasaulinio karo nelaimes, 
bet bolševikai, aišku, šitoj 
strofoj įžiūrėjo baisius įžeidi
mus sau. Juk Rusijoj, kur išba
dėję priverčiamųjų darbų sto
vyklose žmonės miršta iš bado 
tūkstančiais, negali būti bado. 
Antra, lietuviai negali jaustis 
"našlaičiais be vado", kai jiema 
su botagu ir kulkosvaidžiu va
dovauja pats jų pavergėjas — 

* *+. 

I D i e v u l i 
Dievuli, daugel rykščių 
Siuntei keleiviui žemės! 
Liepsna vulkanų yščių 
Baudei Tu jį neramų. 

Ugnies lietum užpylei 
Sodomą ir Homorą, 
Žaibais ne vieną pilį 
Sugriauti Tu panorai. 

Mesina ir Pompėja 
Suklupo lavos togoj... 
Bet iaizdos ten sopėjo 
Ugny savų pastogių... 

Dievuli, paskutinė, 
Skaudžiausia Tava rykštė, 
Kai mirti į tėvynę 
Neleidi Tu sugrįžti! 

Malda Tėvynei 
Gal būt ir nedera tau melstis: — 
Nebe maldų — tau reikiažygių! 
Bet negaliu ilgiau aš delsti, 
Nes tu — dievybei man prilygus. 

Svetur nebetveriU, nerimstu, — 
Vienatvėj ilgesy a beribiai 
Kaip tiems, kur dėl tavęs tiek krimtos, -
Ir man drąsos duok ir kantrybės! 

Ne kartą amžiuose apgautą, 
Bet tikinčią per kančią keltis, 
Tėvyne, žvelk į sava tautą, 
Nors būt didžiausios mūsų kaltės! 

Ir tiems, tavęs kur užsigynė, 
Ir žūti dėl tavęs kur delsė, — 
Atleisk, pašauki juos, tėvyne! 
Meldžiuos, — gal nedera tau melstis... 

Vakarine malda 
Už pilkojo debesio saulė nuslinko, 
Nušvito danguj purpurinė žara, 
Ir varpo skambėjimas veržias aplinkui — 
Malda vakarinė — ramybės malda... 

Ar laimės jieškojau dievybės pastoaijy 
Ar tėvą, ar draugą į kapą lydėjau, 
Ar buvo gyvenimo metai pablogę, 
Ar žygy...Visur aš tą varpą girdėjau. 

Jis jaudino mano nerimstančią širdį, — 
Tai liūdesiu, tai viltimi ją pripildęs 
Ir trokštančią sielą džiaugsmu jis pagirdė 
Ir tarp svetimųjų ją vienišą šildė. 

Naktis jau artėja. Dar pastaras dūžis... 
Ir džiaugsmas plasnoja iš mano širdies: 
Jau baigiasi žemės vaiŠnagėj dienužės 
Ir varpas mane į ramybę lydės. 
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NEMUNE Prof. 8. Kolupailos nuotrauka 

Lietuviškos radijo valandėles 
JONAS F. DAUGĖLA, Cleveland, Ohio 

Veik kiekvienoje Amerikos 
vietoje, kur yra susispietę bent 
keli šimtai lietuviu kuri nors 
tos vietovės radijo stotis vieną 
ar daugiau kartų savaitėje per
duoda savo klausytojams ra
dijo bangomis lietuvišką žodį, 
mūsų tautinę muziką bei dai
nas. Be abejo, kad lietuviškos 
radijo valandėles šalia mūsų 
lietuviškos spaudos yra vienai, 
svarbesniųjų- kultūrinių tautS 
nio gyvenimo pasireiškimų. 

35 pastovios programos, 
250,000 klausytojų 

Specialistai visame krašte 
priskaito net iki 35 pastovių 
radijo programų, kurių visų 
drauge klausosi apytikriai dau
giau 250 tūkstančių klausyto
jų. , Tai yra skaičius, kurj var
gu ar gali tikėtis kada pasiek 

yra sunki ir dažnu atveiu visai 
neišsprendžiama problema. Ge
resnės programos paruošimas 
reikalauja ir daugiau pinigų, 
bet jos parengimui reikia dar 
ir meninių pajėgų, bei atitinka
mo kvalifikuoto vadovo. O šios 
sąlygos ne visur ir ne taip daž
nai pasitaiko. Mūsų meninin
kai yra daugiau susibūrę dide
sniuose centruose ir mažesnėm 
vietovėm dažnai yra sunkiai 
prieinami. Tas pats yra ir su 
visais meniniais ansambliais 
Kad ir daugumas mūsų radijo 
valandėlių savo klausytojus 
maitina pasenusiomis, nesko 
ningomis, nugrotomis plokšte
lėmis, kurios gausybėje dar ne
vykusiai suregztų skelbimų mi-

Naujos knygos 
okup. Lietuvoj 

A. VIENUOLIS. Puodžiūnkie-
mis. Romanas. Valst. grožinės 
literatūros ieidykla. 1952 m. 
422 psl. 8,000 egz. 

ST. DANTA. Avių produkty
vumo didinimas. Valst. polit. ir 
mokslinės literatūros leidykla. 
1952 m. 196 psl. 3,000 egz. 

K. STANIUKOVIČIUS. Jūrų 
apsakymai. Valst. grož. lit. leid. 
1952 m 260 psl. 4,000 egz. 

V. ODAJEVSKIS. Miestukas 
tabokinėje. Pasakos. Valst. 
grož. lit. leid. 1952 m. 20 psl. 
15,000 egz. 

J. RAGAUSKAS. Katalikų 
religinės šventės ir apeigos. Jų 
kilmė ir reakcinė esmė. Valst. 
pol. ir moksl. lit. leid. 1952 m. 
72 psl. 8,000 egz. 

J. ŠOKAS. Žvėrių ir paukščių 
medžioklė. V. pol. ir moksl. lit. 
leid. 1952 m. 135 psl. 4,000 egz. 

ST. MASTAUSKIS. Lauko 
kultūrų apsauga nuo kenkėjų. 
V. pol. ir m. lit. 1. 1952 m. 144 
psl. 5,000 egz. 

A. GRICIUS. Trečioji brigada. 
Apysaka. Vidutinio amžiaus 
vaikams. V. grož. lit. leid. 1952 
m. 132 psl. 5,000 egz. 

P. VILIŪNAS. Virtinių staty
binių medžiagų ga'nyba ir jų 
naudojimas kolūkiuose. V. pol. 
ir moksl. lit. leid. 1952 m. 152 
psl. 6,000 egz. 

V. V. GOLUBKOVAS. Lite
ratūros dėstymo metodika. Va
dovėlis mokytojams. Valst. pe-šinyje nuskamba dar banaliau, 

o jų nuolatinis pasikartoiimas r ™ jj£^£įfiįįį m ."Įįįį £ į . 
padaro visą programą monoto 

ti visų lietuviškų laikraščių ben' n i * ą ir nuobodžią. O manding 

o 

dras tiražas. Šių radijo valan
dėlių programa tūrinio ir me-
hinio' lygio atžvilgiu būna labai 
įvairi ir daugiausia priklauso 
nuo vietinių klausytojų skonio 
bei vadovų sumanumo ir, svar
biausia, nuo vietinių menininkų 
gausumo. Sunku būtų šiandien 
kad ir labai bendrais bruožais 

iš radijo valandėlių betgi, kaip 
ir iš kiekvieno lietuviško kultū
rinio pasireiškimo, visi lūku
riuojame, kad jis pirmoje eilėje 

3,000 egz. 

TST past.: Iš seniau pažįsta
mi autoriai: A. Vienuolis, A. 
Gricius, J. Ragauskas — eksku-
nigas, J. Šokas — buv. nepr. 
laikais girininkas, dabar dažnai 

atliktų mūsų amžinąją tautinę r a g m ė j a t r u m p a g ž i n u t e g m e . 
lietuvybės išlaikymo misiją, d ž i o k l ė s k i a u s ima i s "Tiesoje", 
skleistų ir populiarintų visuo
menėje lietuviško tautinio žo
dinio ir muzikinio meno grožy-

matyt, pareigūnas medžioklės 
srityje. J. Viliūnas — nepr. ir 
vok. okupac. laikais Biržų apskr. 

įvertinti šias radijo programas bes ir ugdytų bei lavintų savo inžinierius. 

"Apsaugok, Augščiausias, tą 
mylimą šalį". Tokiu būdu šitas 
puikus kūrinėlis liko lyg be gal
vos. Nukirto galvą bolševikai ir 
eilėraščiui-dainai: "Už Raseinių 
ant Dubysos", nes ten pasaky
ta, kad geltonkasės todėl liūsta, 
kad bernelių: 

tiesiog, bolševikai pasuko už 
pakaliniu keliu, ryždamiesi Mai- šviesioji saulė Stalinas" 
ronio poezijos veidą iškreipti ir 
sužaloti. Kaip jie tai atliko? 

Kaip jie išcenzūravo 
uPavasario Balsus" 

Pirmiausia "Pavasario Bal
suose" jie išmetė visus eilėraš
čius, kuriuose Maironis meldžia
si į Dievą ir Mergelę Mariją. 
Visuose kituose eilėraščiuose, 
kur Maironis ištaria Dievo, 
Viešpaties, Augščiausio ar Ap
vaizdos vardus, kad skaitytojo 
dėmesys ties jais nesustotų, iš
spausdino iš mažosios raidės. 
Toliau jie išmetė karingesniuo-
sius patriotinius eilėraščius, to
kius, kaip "Pirmyn į kovą", 
"Pavojuj motina — tėvynė", 
"Geresnių laikų viltis", kur 
Maironis kviečia kovoti dėl Lie
tuvos ir pasitikėti Dievo Ap
vaizda. Išmetė jie ir socialinio 
pobūdžio eilėraščius, kaip 
"Našlaitė", "Beturčiams", tur
būt savo teorijų pasmerkimo 
bijodami, nes buvo išbrauktas 
ir "Dienų Sielvartai", kur Mai
ronis pasisako prieš materializ 
mą. 

Sužalotos dainos 

"Bolševikiško budrumo" ska
tinami, komunistai nesidrovėjo 
sužaloti nė tokių visuotinai ži
nomų dainų, kurias jie patys A. 
Venclavos lūpomis pripažino su
silaukusiomis didžiausio įmano
mo įvertinimo. Tai "Lietuva 
brangi", "Kur bėga Šešupė". Iš 
pirmosios jie išbraukė būdin
giausias Maironiui šitokias dvi 
pastraipas: 

"Bažnyčios tavo ne tiek gražy
be, 

Ne dailės turtais, ne auksu ži
ba; 

Bet dega meilės, maldos galy
be, 

Senųjų amžių gyva tikyba. 
Kai ten per sumą visi sutarę 
Graudžiai užtraukia: "Pulkim 

ant kelių", 

"Daugel žūva, daugel pūva, 
Kas apverks jų dalį? 
Už Uralo, žemės galo: 
Ne po savo šalį!" 

Nors šitaip Maironis kalbėjo 
apie carų laikus, bet bolševikai 
šį ketureilį prisitaikė sau ir už
tai kirto iš peties. 

Barbarų darbas 
Išmesdami ar išbraukydami 

kelias dešimtis "Pavasario Bal
sų" eilėraščių, Lietuvos komu
nistai Maironio poeziją skau
džiai sužalojo. Jie sudarkė jo 
poezijos veidą, nes nepaliko nė 
vieno eilėraščio, kur minimas 
Mergelės Marijos vardas. Su
prantama, kad nė pėdsako neli
ko "Marija, Marija" giesmės 
kuri lietuviams yra tapusi tau
tine giesme. Juk ne veltui ji 

Įkas vakaras buvo giedama prie 
Lietuvos nežinomo kareivio ka
po. Jos ir kitų eilėraščių paša
linimą bei sužalojimą iš "Pa
vasario Balsų", kad jie būtų 

arba bent trumpai nusakyti jų 
blogąsias ir gerąsias puses, ta
čiau viena galima drąsiai kon
statuoti, kad lietuviško radijo 
organizatoriai savo darbe su
siduria su daugeliu sunkumų, 
kuriuos nugalėti nevisada ir vi
siems vienodai pasiseka. 

LeŠos 

Daugumas radijo valandėlių 
yra suorggnizuota ir išlaikoma 
privačių asmenų ar net vieno 
asmens iniciatyva ir pastango
mis. Tiesa, yra kelios ir labai 

Amžius ir kūryba 
Su vyresniu amžiumi žmo

gaus kūrybingumas ir dvasiniai 
sugebėjimai nenyksta. Štai ke
letas pavyzdžių: dr. L. J. Mar
tin, teisininkas, išmoko rašyti 
mašinėle būdamas 65 m. am
žiaus, apkeliavo pasaulį turėda
mas 75 m. amžiaus ir išmoko 
vairuoti automobilį 77 me t l**' gražiai veikiančios valandėlės, 

I Goethė pabaigė rašyti Faustą k u i š l a i k y m u r ū p i n a s i be n , 
turėdamas 83 m. amžiaus. Stra- ^ . ^ v i g u o m e n - g a r g p e c i a . 

liai tam tikslui sukurtos orga
nizacijos. Tačiau kiekvienu at
veju radijo vadovai turi pakel
ti didelius finansinius ir prog
ramos paruošimo sunkumus. 

Visos radijo valandėles išlai
ko apmokamų skelbimų — rek-

klausytojų meninį skonį ir me
no vertybių širdingą pajauti- visuotinai radio bangomis pas-

emig-mą. Tik šių tikslų didesnis ar 
mažesnis įgyvendinimas gali 
pateisinti radijo valandėlių or
ganizatorių, jų rėmėjų ir ben
dradarbių entuziazmą, jų su
gaištą laiką ir pasiaukavimą 
bendriesiems reikalams. 

Lietuvhj Radijo Centras 

divarijus dirbo smuikus iki pa
siekė 93 m. amžiaus, Edisonas 
ir Fordas buvo veiklūs net ir tu
rėdami 80 metų. Toscanini te-
bediriguoja pasiekęs 85 m. am
žiau*. Paderevskis koncertavo 
sulaukęs 81 m., Sibelijus rašė 
kompozicija* turėdamas 82 m., 
Clemenso buvo vadovaujančiu 

Jausmai bedievio, vėl atsidarę, 
Tikėti mokos nuo tų vaikelių. ! pajungti "socialistinei staty-

Iš dainos "Kur bėga Šešupė" įbai", tegalima laikyti tik Mai-
besarmačiai cenzoriai iškirpo I ronio kūrybos išniekinimu. Bet 
paskutiniąją iškilmingąją stro- ! tiems mūsų laikų ateistiniams 
fą, kuri prasideda žodžiais; I barbarams tai nieko nereiškia. 

lamų pagrindu. Atskirų preky 
asmenimi valstybiniame darbe bininkų skelbimai turi apmokė 
turėdamas 78 m., Franklinas I ti visas radijo išlaikymo i š l a i - l j ^ " 
dirbo dėl Amerikos laisvės su-t^as, kurios tūlu atveju nebūna 
laukęs 76 m. švedų karalius j a u t a i p m a ž 0 s . Kadangi per 
Gustavas nustojo žaidęs tenisą l i e t u v i § k ą radiją, skelbiasi veik 
tik sulaukęs 89 m. amžiaus, i š i m t i n a i lietuviški prekybinin

kai, kurių skaičius yra labai ri
botas, tad ir radijo valandėlių 
finansavimas taip pat darosi 
gana ribotas, ypatingai mažes
niuose arba neprekybiniuose 
centruose, 

Programos 

. Kraujo spaudimas 
Dr. R. VVilkins, Augšto Krau

jo Spaudimo Tyrinėjimų pirmi
ninkas, praneša, kad numatoma 
ateities penkerių raet'j laikotar
pyje surasti vaistus, kurie krau-
jo spaudimą kontroliuotų pana
šiai, kaip insulinas kontroliuoja 
cukraus kiekį cukrine besergan
čių ligonių kūne. 

Tad ir mintijasi, ar ne leng
viau visos šios problemos sprę
stųsi bendromis, visų sujungto
mis jėgomis. Jeigu pavyktų su
burti vienoje ar kitoje formo
je visas radijo valandėles į vie
ną organizaciją, kuriai vado
vautų "Lietuvių Radijo Cent
ras", tai atrodo, daugelis sun
kumų žymiai palengvėtų. Kiek
viena radijo valandėlė galėtų 
parengti per metus vieną ar ke 
lias tikrai vertingas menines 
programas, panaudojant visas 
geriausias savo apylinkėje esan 
čias menines jėgas, o vėliau per 

visos valandėlės šiomis 
programomis galėtų keistis. 
Mūsų tautinių švenčių ir kito
mis bendromis programomis 
LRC galėtų pagaminti atatin
kamą bendrą, gerai suplanuotą 
ir apgalvotą programą, ją mul
tiplikuoti ir patiekti visoms ra
dijo valandėlėms. Jų befldra 
transliacija virstų savotiška 
lietuviška manifestacija radijo 
bangomis. Per LRC radijo va-

kleisti visai lietuviškai 
rantų masei. 

Ak, bendromis suburtomis 
jėgomis juk būtų galima net 
bandyti ir mūsų tautes visomis 
likiminėmis nelaimėmis radijo 
bangomis pasibaladoti į šio kra 
što gyventojų širdis bei paku
tenti jų jausmus ir tuo pačiu 
patarnauti tėvynės vadavimo 
idėjai. 

Klausimas svarstomas 

Be to, sudarius lietuvišką ra* 
dijo tinklą apimantį visą kraš
tą ir operuojant maždaug pus-
milioniu klausytojų, galima jau 
būtų pradrįsti ir kreiptis į di
džiąsias amerikoniškas firmas 
ir išgauti vieną kitą brangiai 
apmokamą skelbimą, ir tuo pa
čiu finansiniai palengvinti ra
dijo valandėlių egzistenciją. Į 
LRC uždavinių ciklą įeitų ir lie
tuviškų plokštelių gaminimas. 

Lietuvių Radijo Centro orga
nizavimo mintį yra svarstęs 
Lietuvių Kultūros Fondas Cle-
velande ir būtų labai įdomu, 
jeigu šiuo klausimu spaudoje 
ar laiškais pasisakytų valandė
lių organizatoriai, bendradar
biai, o taip pat ir klausytojai. 

Tačiau, jeigu jau šie finansi- landėlių organizatoriai galėti! 
niai sunkumai dažnokai ir pa- (palaikyti glaudžius tarpusavio 
vyksta kaip nors nugalėti, tai (ryšius, pasidalinti savo patyri-
programos parengimas- tikrai Imais ir bandyti visas mūsų tau 
daugeliui radijo organizatorių tinęs aspiracijos planingai ir 

Mirė redaktorius 
Belgijos senatoriai ir parla

mento nariai dalyvavo laidotu
vėse senatoriaus Herman Vos, 
socialistų dienraščio "De Volks-
gazet" redaktoriaus; Pri^š mir
tį jis susitaikė su Bažnyčia ir 
priėmė paskutinius sakramen
tus. 

. \ 
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Vyskupas Antanas Karosas 
Penkerių metų mirties sukaktuvių proga 

P. ALEKSA 

Savo laiku per geležinę už- lietuvybei, tiek katalikybei. Ve-
dangą prasiveržusios žinios pra- lionis visą laiką buvo taurus 
nešė, kad 1947 metų liepos 7 lietuvis ir kilnus! idealus kuni-
dieną Marijampolėje mirė J. E. gas. Jis todėl giliai, labai giliai 
vysk. A. Karosas, šiemet todėl sielojosi savo krašto lietuviš-
sueina penkeri metai nuo jo mir- kaisiais ir katalikiškaisiais rei-
ties. šia proga pravartu yra kalais. Ligi savo gyvenimo pa-
velionį bent trumpai prisiminti, baigos jis smulkiai atsiminė ir 
nes šiaip ar taip jis buvo dau- pasakojo Kražių, Kestaičių, dau
giau, negu eilinė asmenybė. Šių gelio kunigų trėmimo bylas. Su 
eilučių autoriui 14 metų teko jomis jis buvo artimai susipa-
dirbti tiesioginėje Ekscelencijos žines ir nors nematomai joms 
priežiūroje, kasdien sėdėti prie vadovavęs. Joms išnarplioti rei-
bendro stalo ir dažnai išsikal-, kėjo tikrai žaltiško gudrumo, 
bėti įvairių įvairiausiais klausi-1 šiosios savybės velioniui netrū-
mais. Jis todėl tariasi galėsiąs ko. Jo susirašinėjimas su rusų 
pateikti apie velionį kaikurių j įstaigomis buvo plačiai išgarsė-
intymesnių žinių. jęs. Krašto teriotojams reikėjo 

vx ... , v . . ką nors pasakyti, bet ne per-
AugitaitU, nuo Anykitiu , < ) a u g j r t i n k a m u t o m ] b c j s t i . 

Vysk. A. Karosas gimė Vėją- lium. Tai velionis sugebėjo, 
liškių vienkiemyje, prie pat 
Anykščių miestelio. Vadinasi, 
tiesioginis garbingojo "Anykš-

BIRŽIŠKOS VALANČIUS 
A. KUČAS 

Vaclovas BIRŽIŠKA, VYS- šytoją ir rėmėją visų tų, kurie 
KUPO MOTIEJAUS VALAN-, lietuviškai rašė. 
ČIAUS BIOGRAFIJOS BRUO-| Trumpai suėmus, visas Va-
ŽAI, jo 150 metų gimimo, 100 lančiaus veikimas — tai kova 
metų įsivyskupavimo ir 75 me-' už lietuvių tautos egzistenciją, k l 0 S pasaulines lyrikos antolo 
tų mirties sukakties proga. At- kurią XIX a. užsimojo s u t r i u š - i S 1 ^ turėjimas neabejotinas 
spausta iš "Aidų" kultūros žur
nalo 1951 m. nr. 8,9 ir 10. Spau-

K R O N I K A 
Pasaulio lyrikos antologija, 

ruošiama poeto Bernardo Braz 
džionio, bus stambus veikalas, 
kaip ir ką tik pasirodžiusi Lie
tuvių Poezijos Antologija. To-

KRETKAMPIS V. Ratas 

Seinų ir Vilkaviškio 
vyskupas 

kinti rusų imperija visomis sa- reikalas. Visos šviesesnes tau-
vo policinėmis bei administra- tos jas turi. Nelemti karai ir 

dė T. T. Pranciškonų spaustuvė cinėmis priemonėmis. Jei vėliau kitos aplinkybės tą darbą truk-
Brooklyne 1952 m., 99 pusla-j suspindusi Aušra ir suskambę- dė. Jo nepadarys niekas nė už 
piai. j jęs Varpas turėjo skaitytojų, tai geležinės uždangos. 

' ... ., . Tr Valančiaus nuopelnas. 
Šios biografijos Įžangoje V. 

Biržiška apgailestauja, kad mes Nederėtų gal man sakyti kom-
negalime šiose tėvynės pavergi- plimentus kultūrinių mūsų He
mo aplinkybėse tinkamai pamf-ituviškų dirvonų veteranui, nes rū pagalbininkus, kurie padė-
nėti trejopą vyskupo Valančiaus 'nieko nauja aš tuo nepasakysiu, tų išversti pačius būdingiau-
sukaktį. Įsižiūrėjęs į mūsų spau-; bet vis tik neatsigėriu, kaip sius dalykus. Nemaža pasitar-
dą, kuri nepamiršta minėti gy-j meistriškai Vaclovas Biržiška naus lietuviškos bibliotekos (jų 
vų sukaktuvininkų, kurių "neituose trumpuose skyreliuose su- tarpe ir pati naujoji dr. J. Šau 

Antologijos redaktorius da
bar kooptuoja atskirų literatū

r ų Šilelio" autoriaus įpėdinis, N e l e n g v o s t a i p p a t buvo ve 
Seinų vyskupo soste buvo tos 
pat Anykščių padangės sūnus 

lionies vyskupavimo sąlygos 
pirmiausiai Seinuose, o vėliau 

Oficialioji velionies gimimo da- Vilkaviškyje. Seinų sostą ve-
ta buvo 1856 metų vasario 11 l i o n i s a p ė m 6 1 9 1 0 m e t ų birželio 
diena. Pažymiu, kad tai buvo tik 2 9 d i e n ą Vvskupija buvo didelė 

vieno nei greta jo (Valančiaus) 
pastatyti negalėtume," autorius 
užsimoja "priminti jo (Valan-

ta į Lietuvą, į Seinus. Semina- pat senelių, kaip jis pats, kurie čiaus) gyvenimo kelią, pradžio-
rijos auklėtinius jis palieka Pe- prie geriausių, norų nespėjo pa- je tylų, nepastebimą, paskiau 
trapilio, Žitomiriaus ar Sarato- bėgti, tūnojo rūsyje ištisus du sistemingai vis kylantį į viršų, 
vo vyskupijų seminarijose, bet mėnesius. Keletą kartų per tam kol pagaliau jis savo asmeniu 
pirma sudaręs jiems sąlygas tęs-! tikrus pasiuntinius prašėsi pa- j aptraukė visą Lietuvos horizon-
ti mokslą. Kai vėliau jie grįžo imamas už netoliese nuo miesto tą." 

gebėjo ne tik daug faktų patiek
ti, bet ir keliais stambiais bruo-

įio, Philadelphijos universiteto 
atpirktoji), žurnalai, almana-

žais nušviesti įvykių foną bei h a i > l a i k r a š č į a i . Tačiau visų 
aplinkybes. Tai visa prabėga l e i d i n i ų y i r n e p a v y k s 8 U -
lyg kokioje filmoje, ir kiekvie- g a u d y U ^ p a j § g ų . y a i r i ų U u 

į atgimstančią Lietuvą ir į sa
vo vyskupiją, velionis niekuo
met nebeužsiminė apie bet ko-

buvusių vokiečių linijų, bet nie- "Nors pats jis, paėmęs Žemai-
kas nedrįso įvažiuoti į miestą, o čių vyskupijos sostą, ir mėgino 
velionis pėsčias jau negalėjo iš savo veiklą aprėžti vien bažny-

oficialioji, nes faktinoji buvo j r p]a^j Tiek vyskupijos kūrijo-jkias skolas jam asmeniškai ar! miesto išeiti.! Tiktai 1944 metų tiniu •• tikybiniu darbu, vienok 
" e k velionis j e t i e k kunigų seminarijoje, j vyskupijai. Jis buvo patenkin-1 spalio mėnesį rusams vokie 

no skyrelio, kaip ir visos kny
gos gale, vis apgailestauji, kad 
taip trumpai. 

Iš gale pridėtų paaiškinimų 
apie literatūrą bei šaltinius, ku
riais autorius naudojosi, mato
me, kad valančinės studijos au-

apie tai ilgai tylėjo. Paslaptį įi(?k (ja ugelyje parapijų labai,tas, kad tremtyje mokslą įsigy-čius nustūmiįs į pasienį, Vilka-
atidengė tiktai keliais m e t a i s ! o p { \ s buvo lietuvių — lenkų san-j ję jauni kunigai įsijungė į dar- \ viskį galutinai užėmė rusų ka-
prieš mirtį. Ji glūdėjo tame, \ t v k j a j Vyskupija buvo pusiau | bą Dievo, Bažnyčios ir Tėvynės riuomenė. Ekscelencija paliko 
kad velionies gimimo aktas sa-; l i e tuviška, p u s i a u lenkiška. Jos labui, 
vo laiku nebuvo surašytas. Jis i v a i r u o t o j u i reikėjo daug šalto 

Lenkai ištremia iš Seinų 

toriui nėra tik šių pastarųjų 
dėl tų politinių aplinkybių, ku-jmetų darbas. Dėl to turime 
riomis jam teko gyventi ir dirb 

įtrauktas į knygas žymiai vė- k r a u j o t a k t o i r g u d r u m o , kad 
hau. 'Mane pakrikštijo" — kai į t empt i s a n tyk ia i nepaaštrėtų ir1, p 0 1918 metų, kai Lietuva 
bėjo venoms— namuose. Apei- n e n u k e n t ė t ų tautybės ar katali-j pradėjo kurtis, prasidėjo nauji rūpesčių, nedateklių ir susi-
gų dalyviai pasisvečiavo, p a s i - j k y b e s r e į k a i a i . i r j e i kurijos ienkų — lietuvių kivirčiai dėl'graužimo, varginamas bemaž mens, kurį būtume galėję greta 

ti, jis nuolatos susidurdavo ir su 
kitomis Lietuvos gyvenimo sri-

jų valioje ir globoje. Netrukus' timis. Visose jose jisai savaran-
jie pervežė jį į Šunskus. Iš ten kiškai pasireiškė ir tuo būdu vi-
jis pats persikėlė į Marijampo- sai Lietuvos XIX a. istorijai už-
lę. Po trijų metų visokiausių dėjo savo, valančinį antspaudą. 

Tuo laiku neturėjome kito as-

tų literatūrom, rodos, turim ir 
tremtyj pakankamai. 

Kanauninkas Mykolas Vait
kus baigė spaudai paruošti ir 
jau atidavė j spaustuvę naujau 
sią savo eilėraščių rinkinį "Vie 
natvėje", fcurį leidžia Nekalto 
Prasidėjimo seseles. Eilėraščiai 

tvirto pagrindo pasitikėti šios' daugiausia rašyti tremties me-
studijos objektyvumu ir pagej-j t u į r a t s k l e i d ž i a p o e t o žvilgsnį 
dauti, kad šioji knygelė butų iš- k a s d i e n i n ę aplinką sveti-
studijuota kiekvieno mūsų švie
suolio, kiekvieno lietuvio jau
nuolio, ir ypač tų mūsų nepri
klausomos Lietuvos lietuviškos 
mokyklos nedaauklėtų rašeivų, 
kurie taip paklysta Lietuvos is- j ^ į ' ^ ^ t m ^ 7 steigėjas 

mame krašte. 

Žurnalistas Juozas Vaidely*, 
buvęs produktyvus laikraštinin 
kas Nepriklausomos Lietuvos 

Nors pagal užrašus skaito

si! auklėtiniais jie susodino į ve-
bių lietuvių kunigų galėjo įsigy- žimus ir išvežė per demarkaci-
ti augštąjį mokslą smarkiai pri- j o s i i n i j ą į Lietuvą. Tokiu būdu 

velionis paliko be savo katedros 
ir sosto. 1926 metais, įsikūrus 

vilegijuotoje Dvasinėje Petra-
ma, kad velionis mirė būdamas j pilio Akademijoje — tai už tai 
92 metų amžiaus, bet dėl minė- visa didelė padėka priklauso' Lietuvos bažnytinei provinci-
tos priežasties jis mirė turėda- vysk. A. Karosui. Visuose šiuo-, ja į ( n a u ją j į vyskupo sostą ir ka
rnas jau bent 96 metus. Amžius jse reikaluose buvo jaučiama joltedrą jis įsirengė Vilkaviškyje, 
gražus ir retas. Kai 1940 metų stipri ranka. Jis veikė tyliai, bet j 0 rūpesčiu ir direktyvomis ten 

vaisingai. Negaliu čia tylomis rudenį Lietuvoje rusai užsispy
rė įvesti naujus pasus ir kai bu
vo pareikalauta velionies metri
kų, jų nebuvo galima surasti, 
nes jo metų aktai pačių rusų 
jau buvo nudėti giliai kokiam 
tai centriniam archyve. Mat, 

praeiti mums visiems žinomo 
Putino velionies adresų pasaky
tų žodžių. Jį velionis vien savo 
atsakomybe buvo išrengęs į Pe
trapilio Dvasinę Akademiją, o iš 
ten į Šveicarijos Friburgą. Kai 

jie netikėjo, kad tokio amžiaus!Putinas tačiau vėliau nukrypo 
žmogus dar galėjo būti gyvųjų nuo Bažnyčios nustatytos kuni-
tarpe. Velionis mirė iškuniga 
vęs 66 ir išvykskupavęs 40 me
tų. Apie trejus metus jis buvo 
Žitomiriaus vyskupu pagelbi-
ninku ir 37 metus Seinų — Vil
kaviškio vyskupu ordinaru. Tai 
gražus, ne tik amžius, bet ir 
dirbtojo darbo baras. 

Žemaičių vyskupijoje 
Velionies gyvenimo ir darbo 

sąlygos nebuvo lengvos. Ligi 
1907 metų, kada buvo paskirtas 
Žitomiriaus vyskupu pagelbi-
ninku, jis ėjo įvairias ir atsa
kingas pareigas Žemaičių vys
kupijoje. Čia jis kur | laiką buvo 
kunigų seminarijos profeso
rium, vėliau jos rektorium, o 
dar vėliau vyskupo sekretorium, 
galop kurijos kancleriu. Kam 
tais laikais teko vienos ar kitos 
Lietuvos gyvenime vadovauja
mos pareigos, tas privalėjo tu
rėti ne tik įgimto sumanumo, 
bet taip pat daug takto, atsar
gumo ir pasišventimo, kad ne
įklimptų pats ir neįklampytų 
kitų. Lietuvių — lenkų santy
kiai buvo opūs, o rusų pastaty
ta Lietuvoje administracija bu
vo daugiau negu nepalanki tiek 

gui linijos, kai gėdingai mete 
laisva valia pasirinkta kunigys-

buvo įsigytas ūkis, pastatyta 
nauja kunigų seminarija ir at
remontuoti seni buvusio dvaro 
rūmai, kuriuose įsikūrė jis pats 
ir kurija. Iš čia velionis, pade
damas vysk. M. Reinio (jo liki
mas šiandien nežinomas) vado
vavo vyskupijai ligi 1944 metų, 
liepos mėnesio pabaigos. Ten jis 
išgyveno 1940 - 1941 metų ru-

rijonų priežijfluroje jis ten baigė 
savo gyvenimą. Jis mirė 1947 
metų liepos 7 dieną. 
Būdingesni velionies asmenybės 

bruožai 
Išoriniai jis neimponavo. Jis 

buvo mažo ūgio. Turėtos kadai
se nelaimės metu pas jį buvo su
laužyti trys šonkauliai. To pa
sėkoje jo visa figūra buvo kiek 
iškreipta. Jo balsas buvo tylus, 
iškalba irgi nepuikiausia. Ligi 
grabo lentos jis kalbėjo savo 
augštaitiška tarme. Velionis 

bet ir XVII-XVIII a. sunku bū- tvirtina, kad krikščionybė slo 
tų surasti tokią asmenybę." 

Toliau autorius dvidešimtyje 
skyrelių lukštena Valančiaus 
kilmę, jo eitąjį mokslą, jo isto
rinius palinkimus, jo pedagogi
nę karjerą ligi įsivyskupavimo. 
Kaipo vyskupo, Valančiaus vei
kla yra daloma į du laikotarpiu, 
kuriuos skiria 1863 metų įvykiai 
bei jų pasėkos. Čia matome vys
kupą švietėją, blaivintoją, dip
lomatą, kovojantį su rusų už
mačiomis slopinti katalikybę 
bei lietuvybę, bet už vis dau-

jautė šiuos savo trūkumus ir giausiai pastebime vyskupą ra-
vengė paraduoti. R jo į pirmau
jančias vietas tik tuomet, kai 
pareigos vertė. 

Nežiūrint šių fizinių trūkumų, 
jis turėjo daug gražių ir būdin
gų dvasinių savybių. Prigimtis 
jam nepagailėjo proto gabumų. 
Jo mintys ir sprendimai buvo 
gilūs. Orientacija plati. Jis ge
rai buvo apsiskaitęs ne tik reli
giniais, bet ir politiniais bei e-
konominiais klausimais. Gerai 
žinojo lotynų, lenkų, rusų ir vo 

tu nesulaikomai veržėsi pirmyn, 
kurijos, seminarijos personalas, 
šiaip kunigai klausia Ekscelen
ciją, kas jiems daryti: trauktis 
su plūstančiomis tremtinių ban
gomis į Vokietiją ar likti kiek
vienam savp vietoje? Tuomet 
Ekscelencija tėviškai atsako: 
"Aš negaliu jums įsakyti būti
nai pasilikti savo vietose. Sau
gokite savo gyvybę, nes jai gre 

sų okupaciją. Rusai išgujo jį iš kiečių kalbas. Naudojosi italų sia dideli pavojai. Bet kartu ne-

pinusi lietuvybę. 
Mano supratimu, studijoje 

būtų lengviau susigaudyti, jei 
vieton, ar greta, numeruotų sky
relių būtų pridėtos ir antraštės. 
Taip pat antraštėje, vieton bio
grafiniai, gal geriau tiktų saky
ti visuomeninės veiklos bruo
žai, nes knygoje daugiau kalba
ma apie pastaruosius dalykus, 
negu apie patį asmenį. 

Būdami labai dėkingi auto
riui už taip kruopščią studiją a-
pie Valančių, norime išreikšti 
pageidavimą, kad kuris nors iš 
mūsų rašytojų, ta gausybe fak
tų atsirėmęs, parašytų apie Va
lančių apysaką jaunimui. 

Gaila, kad knygelės kaina 
nepažymėta. Bet iš kitų šaltinių 
patyriau, jog ji kainuoja tik vie
ną dolerį ir yra gaunama Darbi
ninko administracijoje, 680 
Bushwick Ave., Brooklyn 21, 
N. Y. 

vaišino bet aktą taip ir pamir- p c r s o n a l a p a m a ž u užpildė toki ; s į e nų. Ekscelencija ilgai kentė-1 Šimto' metų amžiaus, tėvų Ma-|jo pastatyti. Ir ne tik XIX a., torijos laukuos*, jog net aklai r e d a k t o r i u s tremtvie dėl 
so surašyti. J, surase ti k t u o - , U e t u v i a i k u n i g a i t k a i p Laukai-, j o Seinuose. Jo tačiau pasiliki- " " " *~ ^ ^ ^ *~ ™ T ™ T T - — * " ^ - ' — — - — ^ ^ " r e d a k t o n U S t r e m t y j e ' 
met, kai jo pasigedo Kadangi, L ^ N a r j a u s k a a , Grajauskas; jei, m a a S e i n u Vyskupo soste kai
tinant rusų nustatyta tvarka, S e i n u o s e | s i ? a ] ė j o m o d e r n i š k a k a m s b u v o didelis šašas. Jie mė-
praleisto akto surašymas ture- l u v ė ( ba l t in i s" , "Spindu- g i n o visokiais būdais jį iš ten 
davo tam tikrų sunkumų, tai , „ i š l d s t a v i s a e i l e vertingų; i š g u i t i . K a i velionis kietai pasa-
vehonies aktas nutarta ,trauk_ti r a š t ų i r k n y g ų ; jei ten rado k e , k a d , S e i n u s fl a t s į u n t ė 
į tų metų knygas kada apsizm- d a r b ą t o W k u n i g a i p a t r i o t a i i r ^ ^ * 
reta. Aišku, kūdikis turėjo būti L l u n k B l l o a vyrai, kaip Banaitis, liepiamai jis išvažiuos, lenkai 
ketveriais ar Penkeriais metais! V a i l o k a i t i s , civinskas, Totorai-1 g r[ ebėsi smurto. Patį vyskupą 
pajaunintas. Tokiu būdu ir s u s i - i t i s K u r a i t i s > B i e l s k u s > g e š k e v i . Jį s e m i n a r i j o s f e s u r ą

y
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darė minėtasis skirtumas tarp č i u g , j e i p a g a i i a u v isa eilė ga 
oficialiosios ir faktinosios ve 
lionies gimimo datos. 

fizinio darbo gausumo negali 
plačiau atsidėti spaudos dar
bui, tačiau turi vilties, kad ar
timoj ateityj padėtis pagerės 
ir galės vėl laisvai paleisti 
plunksną į darbą. Tvirtai įsiti
kinęs greitu ir nenumatytu mū 
sų grįžimu į laisvąją tėvynę 
Lietuvą. 

Kalbininkas Juozas Bukota 
dėl fizinio darbo ir sveikatos 
negali laisviau atsidėti filolo
ginėms studijoms. Be to, gyven 
damas toli nuo didesnių centrų, 
neturi progos pasinaudoti di
desnėm bibliotekom. Jo svajo-

paruošti ir išleisti plane 

tę ir kai Vilkaviškio Vyskupijos s a v o p a s togės , sunaikino ir iš- ir prancūzų literatūra. Gražiai 
Tribunolui teko nedėkinga pa-1 piešė visas turėtas vyskupijos 
reiga spręsti jo degradacijos įr aSmeniškas sutaupąs, padarė 
bylą, kai kaltinamasis buvo ofi- jį j a u gilioje senatvėje tikru 
ciliai užklaustas, kuo jis gali elgeta. Atėjus vokiečių okupa-
save pateisinti, atsakė trumpai, 
bet įsidėmėtinai: "Teisintis ne

rijai, jis vėl kūrėsi, rūpinosi 
kunigų seminarijos bei kurijos 

manau ir leidžiu Bažnyčiai ma-, išlaikymu, vadovavo visam vys-
ne bausti pagal savo nuostatus. k upijos gyvenimui. 1944 metų 
Bet visgi man labai gaila, kad liepos 30 dieną Vilkaviškį pa-
apvyliau ir skaudžiai užgavau 
J. E. vysk. A. Karosą; aš jį gi
liai gerbiu". Gerbė velionį visi 
lietuviai kunigai. 

Karų sūkuriuose 

siekė vėl rusai. Prasidėjo bai
sios dienos. Miestas, geriau pa
sakius jo griuvėsiai, pasidarė 
"niekeno žeme". Buvo gerokai 
apgriautos vyskupijos kurijos 
patalpos. Ekscelencija, nešda-

Velioniui teko išgyventi a b u - | m a s ant savo pečių jau dešim-
du Pasaulinius karus. Pirmasis .tąjį amžiaus kryželį, pasislėpė 
jį užklupo Seinuose. Kai mies 
tas pateko į kryžminę ugnį ir 

kurijos rūsyje. Čia jo kančios ir 
vargai pasiekė augščiausio laip-

kai gyvenimo sąlygos pasidarė snio. Išeiti iš rūsio nebuvo gali-
nebepakenčiamos, velionis kar- 'ma. Dieną ir naktį iš abiejų pu
tu su savo kurijos personalu, I sių zvimbė kulkos, sproginėjo 
kunieu seminariios profesūra ir j patrankų šoviniai ir orlaivių 
auklėtiniais pasitraukė į Rusi
ja. Ten ilgesniam laikui jis.ap-
sistoio Petrapilyje, bet nerimo. 

mėtomos bombos. Kartas nuo 
karto įsiveržę kareiviai visą iš
plėšė ir išnešė. Maisto, išski-

1916 metais, kai dar karas siau- riant vieną kitą kareivio davinį, 
tė visu smarkumu, jis per Suo-, gauti iš niekur nebuvo galima, 
miją, Švediją ir Vokietiją vyks-1 Ekscelencija, apsuptas tokių 

ir taisyklingai kalbėjo bei rasė 
lietuviškai, nors jokioj moky
kloj šios kalbos nebuvo studija
vęs. Net žymūs kalbininkai ste
bėjosi jo lietuvių kalbos grynu
mu bei teisyklingumu. 

Velionis buvo didelis nuoša
lumo mėgėjas. Nuolat skaitė, 
studijavo. Jo kabinete niekuo
met netrūko naujausių lietuvių 
ir svetimomis kalbomis leidinių. 
Santykiuose su kitais jis buvo 
visuomet mandagus, neprieka-
bingas, nesmulkmeniškas. Jis 
besąlyginiai pasitikėjo tais, ku
riems pavesdavo vienas ar ki
tas pareigas. Jokių kontrolių ar 
revizijų jis nemėgo. Niekuomet 
nemėgo ką nors neigiamo kalbė
ti apie kitus. Nelinkęs buvo į-
tarinėti kitų blogame. Savo val
džios sankcijas vartojo labai vyskupijos dvasiškija ir tikin-

užmirškite ir savo pareigų. Pa
sitraukite iš tų vietų, kur numa
tote būsiant mūšių. Trauksiuo-
si ir aš pats. Vyskupijos tačiau 
lengvai neapleiskite". Savo žo
džius jis patvirtino pavyzdžiu. 
Jis nepasmerkė tų kunigų, ku
rie lydėjo tikinčiuosius per 
gaisruose skęstančios tėvynės 
rubežius ir į tremties stovyklas. 
Bet pats pasiliko vyskupijoje. 
1944 metų liepos 29 dieną vo
kiečiai besitraukdami įsako vi
siems iš miesto išsinešdinti. Per 
keletą valandų miestas ištuštė
ja. Ekscelencija tačiau savo iš
vykimą atideda rytojaus dienai, 
bet liepos 30 mieste pasirodo 
rusai. Visi keliai nukertami. 
Ekscelencija pasilieka tikroms 
kančioms ir vargui. Duos gera
sis Dievas, kad Vilkaviškio 

čią ir išsamią sanskrito kalbos 
gramatiką. 

St. Santvaro savo metu iS-
keltas klausimas, kad reikėtų 
daugiau lietuvių literatūros ver 
timų į svetimas kalbas, iš lėto 
pradeda virsti tikrove. Jau ne-

Ateis naujos kultūros epo- ™ ž a pavienių veikalų (V. Ra , 
chos, pasikeis daug istorijos mono, S. Zobarsko Ir k t ) pla-

klų, bet jokia nauja religija nuojama versti ;svet imaa kal
bas, kiti išversti laukia leidėjo. 
Būtų gera, kad prie Rašytojų 
Draugijos veiktų speciali komi
sija tam darbui koordinuoti ir 
kad patys būdingieji užsieniui 
veikalai būtų verčiami į sveti
mas kalbas. 

ei 
nepajėgs pakeisti Kristaus 
paskelbtų tiesų, nes absoliuti
ne tiesa, vieną kartą atėjus į 
šį pasaulį, gali plėstis mūsų 
sąmonėje, bet negali išnykti iš 
jos. Evangelija — tai, absoliu
tinė tiesa; joje nėra senų tikė
jimų reliatyvumo; senos religi
jos buvo tik dalinai teisingos 
ir todėl savo visumoje neišlai
kė laiko bandymų. 

- Rostislav Aleksandrov 

Nesutvėrė Dievas moters iš 
vyro galvos, kad ji jam įsaky
mus duotų, nesutvėrė iš vyro 
kojų, kad ji būtų jam vergė, o 
sutvėrė panaudodamas šonkaulį, 
kad ji būtų arti širdies. 

— Talmudas 

retais atvejais ir tiktai po ilgo 
tyrimo ir bandymo. Jei matė 
reikalo, jis mokėjo aukotis ir 
pasišvęsti. Negaliu pamiršti ve
lionies pastabų, paskutinį kartą 
atsiskiriant Vilkaviškyje. Kai 
1944 metais rusai plačiu fron-

tieji baigs savo tremties dienas. 
Jie grįš į savo tėvynę. Ir toji 
diena jau ne už miškų ar kal
nų. Grįžę jie savo garbingojo ir 
ilgalaikio ganytojo kapą Mari
jampolėje papuoš tinkamu pa
minklu. 

šv. Raštas yra vienintelė kny 
ga, kuri padarė daugiau įtakos 
žmonių gyvenimui, negu bet 
kuri kita išspausdinta knyga. 
Šv. Raštas yra vienintelė kny
ga, kuri įkvėpė milionus žmonių. 

— G. M. Adams 

Henrikas Nagys, Saulės Laik
rodžiai, poezija, išleista Chica-
goje, 1952 metais, pusi. 80. 

Šis mūsų jauno poeto eilėraš
čių rinkinys iš karto patraukia 
skaitytoją savo puošniomis dail. 
Telesforo Valiaus iliustracijo
mis, kurių čia yra pradedant 
kiekvieną skyrių. Autorius pa
rodo gražaus originalumo for
mos parinkime, yra vykusiai su
kurtų poezijos puošmenų. Poe
zijos puošniais takais autorius 
skaitytoją vedą į gamtą, Lietu
vos kaimo prisiminimus, jau
nystės svajas, ypač artimą ryšį 
poetas jaučia su gamta. Šią 
knygą tenka ne greitomis per-
bėcti, o lėtai skaityti, įsijau
čiant į visas kruopščiai parink
tas poezijos puošmenis. 
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Neseniai pasirodė nauja ti, nes jis FU dideliu atsidėjimu Patikslinimai 
komp. K. V. Banaičio suhar- ir kruopštumu rinko ir tyrinę-' Kalbant apie asmenis, tyri-/ 
monizuotų liaudies dainų kny- jo mūsų dainų melodijas, pats nėjusius mūsų tautosaką, rei-
ga, jau trečia Amerikoje. Tai užrašė iš žmonių per tūkstantį k;-jo apsiriboti tik tais, kurie 
stambusi leidinys, gražiai at- melodijų ir išleido kelias rim- tikrai ką vertingo padare liau-
spausdintas ir, reikia tikėtis, tas studijas. Vienos meninin-, dios muzikos srity. Jokio rei-
kad muzikai ir dainininkai a p- ko gyslelės čia neužtenka, rci- kalo nebuvo suminėti tokius 
sidžiaugs jo sulaukė. 

-Čia noriu padaryti 

i m l i 

UG AS 
PART TWO 

Saturday, July 19, 
1 9 5 2 

kia dar ir rimtų studijų, reikia nežymius rašytojus, kaip Tie-
Keleta ^Mauayti, kaip dainuoja tikri los, Naujeck ar Dehmel, nes 

tautosakini,, pobūdžio pastabų. I i :"" l u : s tį****** . "**<* aš j i c dainų nerinko, jų netyrinė-
l'unuausia tautosakininkas nu- P r i t a . r i .u T" * • * * k a ' . O ' 3 ' J o . tik savo asmeniškoj poez,-

labai 

J. AUGUSTAITYTĖ -VAIČIŪNIENĖ 

smincia i 
KULTŪRINĖ KRONIKA 

sivds visoje knygoje terasda- • • • * » t*H mūsų kompozi.o- | joj stengėsi jas sekti_ 
mas vos i r i . pirmąkart spaus- " » • kur.e. harmon./uodam!, menkas nuopelnas Taci pirmąka 
dinamas dainas, o visos 
paimtos j 
gų: Brazio 
tų. Gaila, kad nėra pridėta są 

įau gai-

Nematomi jūs rymot katedrose universitetų 
Ir žarstote šviesas kalėjimų rūsiuos, 
Palcidžiat sakalais dienas iš pančių, jums uždėtų, 
Suskaitot pėdas akmeny ar molyje ateinančių ir mirusių kartų. 

Beeinančius aklomis gatvėmis užpiltų miestų, 
Apmėto jus vaikai akmenimis, apšaukdami kvailiais. 
Jūs nebesiekiate, kad jums kelius nutiestų 
Su pakaruoklių galvomis, auksiniais vortinkliais. 

O kai ateis nuo rankų pančių jums nuimti, 
Nei universitetų katedrose, nei kalėjimuose jūs neras. 
Gyvieji žodžiai prakalbės į grindinį giliai įminti, 
Išdykę vėjai švilpaus po karalių netikroms vertybėmis kaišytas 

karūnas. 

k H c s dainos ir norėdami liaudies rau [ la. kad nėra paminėtas L. m s t : Basi w vienplaukiai sėdėsite po ro^aiu, medžiais, 
jau išspausdintų knv - , z i k * " k u l t ū r i n t i " , dažnai tik veikalas 'Volkslie 
do, Čiurlionytės ir ki- " u d a r k « " • * "' K'™"1" l , a u - mhaltlieh und 

dies melodijas 

der derLitauer, 
musikalisch" 

(Tilsit, 1893), tai gana žymus 
darbas aniems laikams, dar ir rašo, kuriame būtų tiksliai pa-

žymėta, iš kur kiekviena daina BanaHHo harmonizacija tauto-,dabar nevisiškai pasenęs Su-
paimta. Tada asmuo, kuriami sakininko požiūriu - — - — - - -
rūpės muzikos istorija, lengvai! Manau, kad ir Banaičio har-
galėtų kiekvieną dieną palygin monizacijos'. vieniems patiks 
ti su liaudies originalu ir pa-1 daugiau, kitiems mažiau. Man 
matyti, ką gi kompozitorius iš j asmeniškai kai kurios jų per 
jos padarė. Dar daugiau: aš paLjaug disonansiškai skamba. 
tarčiau visiems kompozito- G a l kitiems tatai kaip tik pa-
riams, spausdinantiems harmo-! 
nizuotas liaudies dainas, pra
džioje duoti gryną liaudies me
lodiją, o paskum jau savo har
monizaciją. Jei būtų buvę 
taip padaryta su šiuo leidiniu, 
tada jo vertė būtų keleriopai 
padidėjusi. Tikėkite manimi, 
nemažiau yra žmonių, kuriems 
rūpi gryna liaudies kūryba, ne | 
gu visokios harmonizacijos. 
Tuo labiau svarbu dabar, kai 
mūsų folkloristinės muzikos 
leidiniai pasidarė gana sunkiai I 
surandami. Aš pasiūliau vienai, 
Amerikos universiteto biblio-Į 
tekai nupirkti šią Banaičio kny t 
gą. Manęs tuojau paklausė, ar | 
ten yra grynos tautosakinės j 
muzikos. Kai pasakiau, kad tik 
harmonizacijos, tai man at
sakė, kad jiems tokia knyga 
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Prel. Pr. Juras 

minėti net keli lenkų muzikai, 
suharmonizavę vieną kitą dai
nelę Kudirkos "Kanklėms", bet 
nepaminėta* didysis lenkų folk 
lorininkas Oskar Kolberg, už
rašęs ir išleidęs 60 dainų melo
dijų ir 76 tekstus ("Piesni lu-
du litevskiego", Krakow, 1879). 
Tiesiog skaudu, kai nepapras
tai vertingo A. R. Niemi ir A. 
Sabaliausko dainų rinkinio ant 
rašte paduota sudarkyta pu
siau vokiškai, pusiau lietuviš
kai ("Lit'iuische Dainos und 
Giesmės"), kai tikra knygos 
antraštė yra "Lietuvių dainos 
ir giesmės šiaur-rytinėje Lie
tuvoje". A. Juškevičiaus melo-1 
dijų rinkinys, išleistas Kroku-1 
voje 1900 m. (tad ne "beg. of j Aklų rūmų gelmėj, vandeny, 
20th century"), turi ne 2,000, Kur nėra nei bangų, nei audros, 
bet 1,765 melodijas. Apie T. Tu viena ten ramiai gyveni 
Brazio darbus irgi netiks- Nuo pirmosios dienų valandos. 
lios žinios. Jo studija į Ncjauti ryto sąutės šukU) 
"Die Singvveisen der litaui- Į ištaršytų ant stogo namų, 
schen Dainos" buvo atspausdin j Nci pasakų rankų šaltų, 
ta Žurnale "Tauta ir Žodis", jjęį žingsnių labai laukiamų. 

Kur metai nusilenkti jums basi ir vienplaukiai ateis. 
Apie negimusią iš niekur tikrą pradžią 
Jūs ten kalbėsitės, kaip giminės, su jais. 

Šv. Jonas 
Dykumose upės pirštu vedžioji, 
Akmenyje prigydai vynmedžio šakas, 
Ir veidrodžių juodų naktis didžioji, 
Kaip upė, nuteka pro tava veidą ir rankas. 
O želmeniu patvinusios oazės gyvos 
Kuprių pilkąsias vilkstines prigano, 
Keliaujančias nuo Nemuno iki Jordano. 

Čia dangiški atklysta vėjai 
Iš tavo upių pasisemt vandens, 
Kur tu su Kristumi kalbėjai 
Apie vaisius netolimo rudens, 
Kuriuos į lekiantį pasėjai smėlį. . . 
Suplyšta šonai kaktusų ir žiedas kelias. . . 
Jam atsiliepia Lietuvos laukai mišių varpeliais. 

Ramybes gelmėje 

Išleidęs komp. K. V. Banaičio 1926, IV t. 3—5 psl. Netiesa, 
dainų rinkinį kad tas straipsnis 1925 m. bu-

— vo išverstas lietuviškai, prie-
lietuviška 43 psl. kny

gelė "Apie tautines lietuvių 

neįdomi, nes mažiau teturi ver 
t ės muzikos tyrinėjimams. t i k s > r a s č i a m oderniškumo ir įšin

iCai;< 

Geras dalykas vra išleisti įP^angos ar originalumo, nesi- - " " 
praktikos reikalui * suharmonl- j Z™^' Tautosakininkas ta-

c h o_ Įčiau jokiu būdu nesutiks, kad zuotas dainas, jų reikia 
rarrts ir solistams. Kad tik jie 
netingėtų išsimokyti. Kai kurie W»H taikomas ir lyrinėms dai 

sutartinių dainavimo būdas 

dainų gaidas (melodijas) stu
dija" buvo išleista anksčiau, 

"~ie 1920 m. 

solistai nuolatos kartoja tuos 
pačius daug kartų girdėtus da
lykus. Dabar bent negalės pa
siteisinti, kad nieko naujo ne
są. 
Originalių melodijų bejieškant 

Visdėlto didesnės svarbos 
darbas yra surasti žmonėse ir 
užrašyti visiškai naujus ir įdo
mias dainų melodijas. Harmo
nizuoti bet kas galės ir po šim 
to metų, bet senų ir gražių 
mūsų dainų greit ir už didžiau
si pinigą nebesurasi. Aš pats 

noms. Tai visiškai skirtingi 
dainų žanrai, užtat skirtinga ir 
muzika. Sutartinės yra darbo, 
šokio ir apeigų dainos. Negali
ma tokiu pat būdu grynai lyri-

Domeikaite*, Skrupskelio, 
Slaviūno studjįjos 

Sąraše lietuvių, kurie tyri
nėjo mūsų dainas suminėta A. 
Domeikaitė ir J. Skrupskelfs. 

nes dainas dainuoti, ir mūsų !Pirmoji parašė disertaciją vo-
žmonės taip nedaro. Juk nega- kiškame u-te, kurioje paminė-
lima šokti valsą grojant klum- j jo tik visiems seniai žinomus 
pakojj. Dar negerai, kai muzi- dalykus ir nieko ten nėra apie> 
kos leidiniuose dainų teksto j muziką, o antrojo disertacija 
teduoda vos kelis posmus. Dai- 'apie lietuvių jtaką vokiečių Ii 

Neuždegus languose šviesos — 
Amžinoji tamsa tau šviesi — 
Ir į stotį kelionės visos 
Užgesusią žvakę neši. 

Negirdi, kad negimęs žmoyus 
Verkia lapų geltonam tvane, 
Kai nutolsta nuo žemės dangus 
Stikline vakarų pakalne. 

Negirdi, kad pabudę varpai 
Su ereliais lekioja kalnuos. . . 
Kaip sniegulė delne, ištirpai 
Vandenynų lediniuos laukuos. 

Pabaigos, nei pradžios nežinai. 
Išdidi ir kurčia vienuma... 
Tik ramybės sugulę kalnai 
Ties anga tavo rūmų žema. 

na turi būti pilna. 

Įvadas anglu kalba 

teratūroj irgi dainų tyrinėji
mui nieko neduoda. Tačiau di
delis neapsižiūrėjimas padary-

Knygos pradžioje yra įvadas Itas nepaminėjus Z. Slaviūno, 
anglų kalba "Lithuania and per porą vasarų laAmenkoie , ~ „ m . , , , . , , . . . ,J her Songs , Tai labai gerai, aplankiau kelis šimtus senų he . . . , . . . .. , ., ,. v,. . . . . . A ™ " , . reikia irldrmuot) kitajtaucuus tuvių, išklausiau apie 3.000 dai . . * , , , _ . IU, išklausiau apie 

nų, atrinkęs užrašiau 
1,000. Paskum ^ u komp. VI. 
Jakubėnif*atrinkome ir nurašė
me tik apie 250 melodijų. Už- ; 

tat šitos melodijos yra naujos, 
t. y., dar negirdėtos, tikrai re
tos ir įdomios, kitąkart kad ir 
žinomų dainų variantai, bet vis 
kuo nors ypatingi, tad tuo pa
čiu nauji. Toks leidinys tai jau 
būtų tikrai naujas indėlis į mū
sų dainų lobyną, fcats harmo
nizavimas, palyginti, yra ne
sunkus darbas, kai turi įdomią 
temą arba motyvą. Ištraukime 
kuo daugiau naujo muzikali-
nio tautos turto į dienos švie
są; kas kartą jau buvo spaus
dinta, tas nežus. 

apie mūsų kultūrines vertybes, tik per JT. . . - i 
\ n Tiktai negerai, kad ten yra ap

sčiai klaidų ir netikslumų, ne
kalbant jau apie blogai sudėtus' 
skyrybos ženklus (daug nerei
kalingų kablelių), korektūros 
ir rašybos klaidos: ("Ugro-
Finn" vietoj "Finno-Ugric"', ar 
ba "archive" vietoj "archi-
ves"). Kalbant apie sutartines 
ten sakoma, kad toks lietuvių 
liaudies dainavimo būdas pa
ralelinėmis sekundėmis neran
damas kituose Europos kraš
tuose. Tai netiesa, nes toks dai 
navimas dar žinomas Bulgari
joj ir Jugoslavijoj. Pavyzdžiui, 
tokį dainavimą aprašo ir duo
da Cvjtko Rithman'as savo 

Dėl paties harmonizavimo 

žymiausio po Brazio mūsų liau 
dies muzikos tyrinėtojo ir jo 
darbų, kuriais negeda bet kur 
pasirodyti: rimta studija apie 
kankles ("Tautosakos Darbų" 
III t .) , gera "Lietuvių etnogra
finės muzikos bibliografija" (ten 
pat V t .) , kuri būtų buvusi la
bai naudinga Banaičiui rašant 
kalbamą straipsnį, pagaliau te
ko spaudoje rasti žinių, kad 
okupuotoje Lietuvoje buvusi 
išleista jo stambi studija apie 
sutartines. 

Apskritai, visa ta apžvalga 
yra toks mišinys svarbių ir ne
svarbių dalykų, kad net lietu
viui, gerai tą sritį pažįstan
čiam, nelengva susigaudyti. O 
ką jau kalbėti apie kitatautį 
skaitytoją, kuriam būtų reika-

jlingas vadovas mūsų liaudies 
prancūziškame straipsnyje apie . 

i«« 4x1— — 11 T̂  •• • ... muzikai pažinti. Jei mes patys 
polyfomską muziką Bosnijoj ir I ^ , ' r , 
rr ' /-•- <<T 1 apie save duodame blogas in-

gali būti įvairių nuomonių. At- Herzogovinoj (ziur. "Journal I ^ , « . • « . , 
formacijas, tai ko benorėti, 
kad kitataučiai apie mus susi-

rodo, kad blaiviausią pažiūrą 
atstovavo Teodoras Brazys. 

of the International Folk Mu
sic Council", Vol. IV, London, 

Juo reikia daugiausia pasitikę- 1952, p. 30—35). darytų teisingą vaizdą. 

Lietuviu Tautosakos Archyvas knygos leiAėjas prel. P. M. Ju
ras turėjot gerus norus, norė
jo atlikti gražų darbą, iš dalies 
knyga savo paskirtį ir atliks, 
tačiau reikia atkreipti dėmesį | 
klaidas, kurių galima nesunkiai 
išvengti. Nedarykime jų bent 
ateityje. 

Beje, dar rašoma, kad Lietu
vių Tautosakos Archyvas turė
jęs surinkęs netoli 15,000 me
lodijų, iš kurių ("of which") 
6,000 užrašytų fonografo plok
štelėse. Mano "Lietuvių Tauto
sakos Skaitymuose" (II, 263) 
yra paduoti tikslūs skaičiai: 
rankraščiuose Archyvas turė
jo 15,378 dainas su melodijo
mis, be to, dar 6,836 dainų me
lodijų buvo užrašyta plokšte
lėse. Tad per neapsižiūrėjimą 
mūsų dainų lobynas sumažin
tas visais 6,000. Archyvas va
dinosi ne "National Folk-Lore 
Archive", bet "Lithuanian 
Folk-Lore Archives". Aš čia 
Indianoje buvau keturis metus 
ne "leeturer", bet "instructor", 
ir t. t. 

Čia atitaisytos tik stambio
sios klaidos, bet ir tai jau ga
na. Nesiseka mums su infor
macija svetimomis kalbomis. 
Įspėjimas visiems: reikia būti 
labai stropiems, pasiteirauti ir 
pasitikrinti iš pirmųjų šaltinių, 
jei kas nors spausdinama apie 
lietuvius svetima kalba. 

Nenoriu būti klaidingai su
prastas. Ir komp. Banaitis, ir 

Kazys Viktoras Banaitis, 
100 Liaudies Dainų. Išlei
do prel. P. M. Juras. Broo 
klyn, 1951. 136 psl., 23x30 
cm. Kaina $7.00. 

J. AugustaitytS-VaičiūnienS 
Iš spaudos išeina jos naujas 

eilėraščių rinkinys 

Henriko . Nagio eilėraščių 
rinkinys "Saulės Laikrodžiai" 
jau išėjo iš spaudos. Rinkinį 
medžio raižiniais iliustravo 
dail. T. Valius. Tai jau trečias 
poeto I eilių rinkinys. Jis yra, 
be to„ pereitais metais išėju
sios "Žemės" antologijos daly
vis. Sis rinkinys suskirstytas į 
5 skyrelius, sudėta 47 eilėraš
čiai, kurių dalis anksčiau trem-
tyi, parašyta. Apstu gilaus liū
desio, Georg Traklio ekspresio
nizmo, nors taip pat nemaža ir 
impresionistinių vaizdų. Vaiz
dingų epitetų pilnas ir sodrus 
veržlumas, ekspresija, poetui 
trukdė geriau apdoroti išvirši
nę formą, daug kur vietoj rimo 
pasinaudojant aliteracija. Dau
gelis eilių' primena laisvuosius 
ritmus. Tačiau tatai atsveria 
gilus išvidinis regėjimas (ir iš
vidinė forma), mistinis per
gyvenimas, būdingas ir kitiems 
mūsų jautresnės kartos poe
tams. 

It. Juška muziką studijavęs 
New England konservatorijoj ir 
Yale universitete, o vėliau ve
dęs Nekalto Prasid. parap. cho 
rą bei šv. Cecilijos chorą Bos
tone, bei koncertavęs daugely
je Amerikos miestų, yra Al-
verno College School of Music 
pakviestas pravesti pratybas 
chorvedžiams ir vargoninin
kams. Liepos 18—19 d. jis tu
rėjo paskaitas ir pratybas Mil-
waukėje, o liepos 21—25 d.— 
bus Chicagoje, Gamble Hinge 
Music House, 312 So. VVabash 
Ave., Chicago 4, Ųl. Kasdien 
turės paskaitas ir demonstravi
mus nuo 1 vai. p.p. iki 4:15 v. 
p.p. Temos: berniukų balsai, 
vargonų muzika, demonstravi
mas chorvedybos ir muzikos 
naujenybių. 

Lietuviškos Enciklopedijos iš 
leidimas Amerikoj — didelis 
kultūrinis žygis. Jo mintis gi
mė Tėvų Pranciškonų Spaudos 
Centre, Brooklyne. Reik tikė
tis, kad viso pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė prisidės prie šio 
žygio įgyvendinimo. Tai būtų 
amžinas paminklas mūsų tau
tai ir mūsų tautos kartų kar
toms. 

Tačiau kol tas didysis darbas 
bus įgyvendintas, laikas pagal
voti ir apie mažesnį: išleisti -
ar 2 tomų mažąją Lietuvišką
ją Enciklopediją, kokią turi vo
kiečiai (Der Kleine Herder, 
2 t.), prancūzai (Larousse), 
amerikiečiai (Columbia-Encyc-
lopedia) ir kt. Savo metu tokią 
buvo pradėjęs H. Blazas, bet 
tik pagal jau išleistą didžiąją. 

Maironio 20 metu nuo mir
ties sukaktis turėtų būti atžy
mėta bent vienu kitu leidiniu. 
Kaip girdėti, netrukus išeina 
Romoj atspausdinti, Bern. 
Brazdžionio redaguoti "Pava
sario Balsai". Tai jau svarus 
leidinys. Mielai laukiamas ir ki 
tas to paties autoriaus dirba
mas darbas — Maironis Ame
rikoj. Jo, kaip buvusio Mairo
nio Muzėjaus administrato
riaus, patirtis daug padės ren
kant reikalingą medžiagą. Ta
čiau būtų sveikintinas žygis, 
jei darbas galėtų pasirodyti su 
šių metų data. 

St. Būdavas galutinai baigia 
peržiūrėti savo ankstybesn} 
veikalą "Loreta" — apie jau
nos mergaitės likimą; naują 
šio veikalo laidą pasiryžusi iš
leisti PLB Vokietijoje. Ta pati 
leidykla greitu laiku rengiasi 
išleisti ir St. Būdavo naują kū
rinį iš knygnešių laikų "Didžio
ji Šeima". 

Lietuvių Rašytoju Draugijos 
rinkimai, dėl tolimų atstumų ir 
negalimumo visiems nariams 
suvažiuoti —tai jau parodė pe
reitų metų visuotinis suvažia
vimas balandžio mėn. — gal 
būt įvyks korespondenciniu 
būdu, kaip tai jau praktikuoja 
kai kurios organizacijos. Sti
priausios rašytojų kolonijos da 
bar yra Chicagoje ir New Yor-
ke, uoliai veikia Bostono rašy
tojų klubas. Draugija tuo tar
pu yra subūrusi apie šimtą na
rių, kuriųj dauguma yra Ame
rikoj, o kita dalis — gana pla
čiai pasklidusi po platųjį pa
saulį. 

J . Augustaitytes - Vaičiūnie
nės eilėraščių rinkinys "Žvaigž
dėtos naktys" jau baigiamas 
spausdinti Putname, Conn. Tu
rės apie 120 puslapių. Rinkinį 
leidžia Chicagos skautininkas. 
Keletą eilėraščių iš šio spaus
dinamo rinkinio dedame Šiame 
numeryje. 

Albinas Valentinas, rašyto
jas, "Draugo" bendradarbis, iŠ 
vyksta į tolimesnę kelionę: ap
lankys Detroitą, Torontą, New 
Yorką, Atlantic City. Keliones 
įspūdžius iš linksmosios pusčs 
rašys "Draugui". Su ju<» drau
ge vyksta pulk. Naujokas, adv. 
Našliūnas, L. Norkevičius. 

Pulk. J. Petraičio atsimini
mai apie pirmojo bolševikmečio 
pergyvenimus—"Kaip jie mus 
sušaudė" — greitu laiku pasi
rodys Vokietijoje; naują jų 
laidą baigia spausdinti PLB 
leidykla. 

Edmundas Butrimas, kurio 
dvi dramas ("Tėvų kaltė" ir 
"Budelis") 1947 m. išleido Sū
duva, šiuo metu kaip gydyto
jas dirba Cambridge, Ohio, ir 
vėl jau turi parašęs dvi naujas 
dramas. 

Dail. K. žoromskis porą sa-
į vaičių praleido Beverly Shores, 
netoli Chicagos, paežerio ko
pose ir tenai nupiešė apie de
šimtį paveikslų. 

Karoles Pažėraitės "Nusidė
jėlės" nauja laida baigiama 
spausdinti Australijoje. Pirmo
ji šios apysakos laida išleista 
1936 m. Kaune. 

Dail. Z. Kolba šiuo metu' 
ruošia vitražus Pranciškonų 
Vienuolyno koplyčiai Kenne-
bunke, Maine. 

Dail. Vladas Vijeikis iliust
ravo poetės J. Vaičiūnienės 
naują eilėraščių knygą "Zvaig? 
dėtos naktys". 

Dr. K. širvaitis atsiuntė 
"Draugui" kultūrinės kronikos 
žinių iš American Sociological 
Review. 

St. Džiugas paruošė eilėraš
čių rinkinį jaunajai kartai "KiŠ 
kučio vardinės". 

Rašytojo temos 

"Galima pilnai pripažinti mū 
sų amžiaus sąmyšį ir baimę, 
bet nebūtina reaguoti j tai kaip 
(šiandienos) menininkui. Per
žiūrėję 19 šimtmečio romano 
temas — meilę ir neapykantą, 
žmogaus kvailybę ir didybę, vi
suomeninius siekimus, galybes 
impulsą, šeimyninį jausmą, pi
niginį gyvenimą — mes atrasi
me, kad jos yra parankios ra
šytojui, kuris išdrįstų tikėti, 
kad, nežiūrint ypatingo mūsų 
laikų siaubo, jos dar yra reikš
mingos žmogiškajai buičiai". 

(Diana Trilling — 
("N. Y. Times Book Review") 

( 
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SUKAKTYS, ATSIMINIMAI AR VESTUVIŲ APRAŠYMAI 
BKN. BABRAUSKAS, LRD Pirm. 

S. Gimžauskas 

Per 20 melų savo namuose nesuspėjome parašyti savos li
teratūros istorijos. O jų reikėjo bent keturių: mokslines, mokykli
nes, populiarinęs ir literatūrinės. Tam darbui turime ruoštis ir jj 
pradėti šiuo visais atžvilgiais nedėkingu metu, gyvendami sve
tur. Nepaslaptis, kad tie, kurie rašys mūsų literatūros istori
ją geriausiu atveju turės pasikliauti pačiais kūriniais, po di
delių jieškojimų pasigavę kur priedo labai jau šykščių biogra
finių žinių, blyškių gyvenimo bei kūrybos komentarų, kurie 
nebūtinai tik H. Taine teorijos pasekėjui yra reikšmingi, kaip 
padedą pilniau nušviesti autorių. 

Neteisinga būtų tvirtinti, jog stokoja
me betkokių žinių apie senuosius mūsų kul
tūros darbuotojus ar kūrėjus. Vien doc. 
Tumas ir broliai Biržiškos — pirmasis dau
giausia iš gyvųjų liudytojų, pastarieji iš 
užsilikusių dokumentų — pateikė tiek me
džiagos mūsų literatūros istorijai, kad Lie
tuvos universiteto suteiktieji jiems litera
tūros daktarų laipsniai teatžymi vos mažy
tę dalį jų nepamainomų šioje srityje nuo
pelnų. Atrodė, kad jau su Tumo mirtimi 
bus užakęs draudžiamojo spaudos laikotar
pio žinių šaltinis. O štai ir dabar dar, ne

lemtomis tremties dienomis, daugeliui absoliučiai tuščiai pra
einančiomis, kada greitai reikės jieškoti gyvų liudytojų, ga
linčių šį bei tą autentiška apie patį Tumą pasakyti, mūsų tar
pe atsirado žmogus, kuris, pavartęs savo vaikystės atsimini
mus, rado juose vaidinių, ryškiai nupiešiančių atvaizdą to mū
sų įdumaus spaudos draudimo laikų poeto, nuo kurio mirties 
jau sukako 55 mstai ir apie kurį po Tumo, rodos, nebeteko iš 
niekur išgirsti gyvo žodžio. Čia turiu galvoje K. Sčesnulevičių 
sen. ir jo 1951 m. "Drauge" spausdintus ilgokus atsiminimus 
apie kun. Silvestrą Gimžauską, vieną iš būdingiausių aušrinin
kų, poetų, apsigimusj eiliuotoją, didį lietuvybės gynėją Vilniaus 
krašte. 

Jeigu ne-toji populiari daina "Kur bakūžė samanuota", 
jau ir Vaičaičio vardas gerokai būt spėjęs nuslinkti užmarštin. 
Tikrai, to kadaise po Maironio žymiausiojo lyriko 50 metų 
mirties sukaktis praėjo tarytum negirdom. O visdeuto čia 
pat Chicagoje susirado dar Vaičaičio mokslo metų draugas, 
inž. Br. Prapuolenis, įstengęs gyvais atsiminimais prikelti poe
tą, kurio tauta normaliomis aplinkybėmis anaiptol neturėtų 
dar numarinti. 

• * 
Valančiu guldome antrąkart graban 

Net ir didysis XIX šimtmečio lietu
vybės šulas, šaunusis mūsų dailiosios pro

zos pirmūnas, trigubas sukaktininkas, lie
tuviškosios spaudos buvo padoriai nutylė
tas, išskyrus "Aidus", kur Vaclovas Bir

ž i š k a pateikė plačią ir gilią Valančiaus gy
venimo ir veiklos studiją, beje, palikda
mas dar tuščius laukus, tuo pačiu lyg ir 
įpareigodamas rašytojus, kritikus ir kal
bininkus duoti tolygias studijas apie Va
lančiaus rašytojo vertę bei jo raštų kalbą. 
Valančiaus ir norėdami, deja, nenumarin

sime, o kad mes jį, kaip rašytoją, vargu gul
dome graban, iškalbingai liudija kad ir toks faktas: Ameri
koje turime neseniai vieną po kitos išleistas net tris storules 
Šventųjų gyvenimų knygas, o Valančiaus klasiško ir origina
laus, gyvo ir patrauklaus Šventųjų gyvenimo ("Žy vatai šven
tųjų"), kuriam anie visi trys, krūvon sudėti, iš tolo negali 
prilygti, neišleidžiame nei čia, taip pat, deja, nepasirūpinome 
savo laiku nei Lietuvoje išleisdinti, nors tai ne betkokio kuni
go, bet paties vyskupo rašyta. O jau 1935 metais, kai buvo 
minima Valančiaus 60 metų mirties sukaktis , didysis mūsų li-
teratūroa novatorius liberalas Binkis pabrėžiamai pareiškė, 
jog nė vienas mūsų dabartinių beletristų rašytojų nepasiekia 
vyskupo Valančiaus ir kiekvienas rašytojas turėtų studijuoti 
Valančiaus Šventųjų gyvenimo stilių. 

Taigi mūsų visų pareiga dar kartą leisti Valančiui pra
bilti į vaikus ir paaugusius, į tikjnčius ir netikėlius, į blai
viuosius ir geriančiuosius: vienus sustiprindamas, kitus pamo
kydamas, visus savo skaitytojus Valančius suves lietuviškon 
krūvon. Literatūros žmonių pareiga — duoti Valančiaus mo
nografiją, jojo kūrybos nagrinėjimą bei vertinimą. Paties Va
lančiaus būdui nušviesti, be to, spauda turėtų duoti tegul ir 
antros eilės liudytojų, kurie, atpasakodami vyskupą pažinusių-
jų atsiminimus, daugiau ar mažiau nušviestų gyvąjį Valančių. 
Čia pat Chicagoje pažįstu palyginti dar jauną rašytoją, kuris 
buvo susitikęs su Valančiaus vežiku, užrašęs pasikalbėjimą su 
juo ir, rodos, šį atsigabenęs šičia. Bet juk tai ne vienintelis, o 
tik vienas iš daugelio esamų tegul ir antrinių liudytojų. 

Verčiau prastas atsitikimas negu geras anekdotas 

tentinių žinių trūkumu, nesgi permaža buvo pagauta gyvų liu
dytojų. Vėliau buvo bandymų Strazdo gyvenimą panaudoti 
romanui ir scenos veikalui. Sumanymai puikūs, bet rezultatai 
abejotini. Ir- gal ne tiek dėl to, kad jų vykdytojų būta anaiptol 
nepirmaeilių rašytojų, bet kad jie parengiamajam kūrybos 
darbui nerado reikalingos medžiagos, trūko gyvo žmogaus gy
venimo detalių. Biografinio Strazdo romano, kuris meniškai 
pateiktų ištisinį poeto gyvenimą, vargu begalima tikėtis. Juo
ba beprasmiška būtų po 120 metų bandyti sumedžioti kokių 
nors papildomų duomenų iš gyvųjų liudytojų, tačiau ir čia 
galime pasiguosti, kad turime žmogų (dr. Vincą Maciūną), 
kuris Lietuvoje, daugiausia jau okupaciniais metais Vilniuje, 
archyvuose surankiojo daugybę naujų duomenų Strazdui nu
šviesti. Rodos, turėtų laikraščiai varžytis gaudydami tokią me
džiagą ir, perleidę per savo skiltis, parūpinti dar ir atspaudą, 
kaip kad "Aidai" padarė su Biržiškos "Vyskupo Motiejaus 
Valančiaus biografijos bruožais". Tai jau būtų šis tas artė
jančiai Strazdo 120 mirties sukakčiai paminėti. 

Lietuviškų povandeniniu laivu planuotojas 

Jaunimas mėgsta pirmąją mūsų istorinę apysaką "Algi
mantą" ir josios autorių Pietarį. Iš kitos pusės mes mėgstame 
savo jaunimą ir norėtume, kad jis liktų, kaip ir mes, lietuviš
kas. O ką gi mes jam duodame, kuo lietuviškas laikraštis pa
trauks jaunimą? Negi šefo veiksmų, žodžių ar jų santykių 
narpaliojimu. Pasekime verčiau jam lietuvišką pasaką, arba 
artimos mūsų praeities tikrovę, apie tą patį Pietarį, kaip šis, 
didžiąją gyvenimo dalį vienas praleidęs tarp svetimųjų, ilgė
josi Lietuvos ir jos labui kūrė anuomet gerokai fantastiniu? 
povandeninių laivų planus, kuriais galima būtų visą mūsų tau
tą perkelti į naują, saugesnę žemę (Pietario, mat, būta ne tik 
rašytojo ir gydytojo, bet ir matematiko). 

Tikrai, lietuviškam laikraščiui, užuot nepabaigiamai knebi-
nėjus kokio Vokietijos žydo suktus minčių raizginius, dėl ku
rių praktinio vykdymo ir mes patys esame nelemtin atblokšti, 
ar negeriau pritiktų kelti savos praeities veikėjus, kaip kad 
"Aušra", tatai darydama, jau kartą prikėlė garbingos tautos 
bebaigiančią užakti gyvybę. Aušrininkams švietė Daukantas, 
gaivino nebegyvos pilys, vienijo, jų žodžiais tariant, šventa 
lietuviškoji kalba. Lietuvos pilių griuvėsių su savimi mes ne-
atsigabenom, užtai turime Maironį, kurio poezijos gyva dvasia 
atspindi mums tą praeities garsą; po šventuoju lietuvių kal
bos stogu subūrė mus aušrininkai, todėl mes, būdami jų vai
kai, negalime likti jųjų idėjos išdavikais; ir turėtų šiandien 
mums šviesti nebe tik Daukantas, bet jau ir tie, kuriems ji
sai švietė prieš pusšimtį ar daugiau metų. N% o ar daug švie
čia mums kad ir ką tik minėtasis aušrininkas Pietaris? Jo gi 
mimo šimtmetį 1950 metais atžymėjome absoliutine tyla, ko
kia tegalima atominei bombai sprogus. Šiemet sueina 50 me
tų nuo to pat žymaus mūsų praeities mylėtojo mirties — argi 
vėl 45 lietuviški laikraščiai neberas raštingo žmogaus, kuris 
šį tą jaunimui sugebėtų pasakyti apie Pietarį. Ak, yra dar ir 
gyvų liudytojų, kurie galėtų nušviesti tai, kas Pietario gyve
nime yra tauriausia, būtent Rusijoje praleistąjį jo laikotarpį. 
Turiu galvoje Kolumbijoje gyvenančią Pietario dukterį. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
Rašomosios mūsų kalbos gra

matikai 80 metu. Prieš 30 me
tų, 1922 matais, buvo išleista 
Rygiškių Jono Lietuvių kalbos 
gramatika, kurios rašybos, pa
gal Švietimo Ministerijos nuo
status, tebesilaikome, su mažo
mis išimtimis, ir dabar. Kai ku
riuose vėlesniuose kalbo3 leidi
nėliuose pats Rygiškių Jonas— 
prof. J. Jablonskis — buvo 
įnešęs kai kurių nežymių patai
sų (pav. "dėl" vietoj "del" ir 
pan.). Galbūt vėliau ir jis pats 

j būtų įvedęs " j " rašymą žo-
. džiuose "piauti", "biaurus" ir 
t. t. Girtinas ALRK Susivieniji
mo 58-to suvažiavimo New 
Yorke šių metų liepos mėn. pir
momis dienomis užsibrėžimas 
raginti atitinkamas įstaigas 
išleidimą, naudingą tiek jauni
mui Lietuvos istoriją, Lietuvos 
geografiją ir lietuvišką elemen
torių. Čia dar tektų prisiminti 

I ir Lietuvių kalbos gramatikos 
išleidimą, naudingų tiek jauni
mui, tiek suaugusiems. Būtų 
pagerbta mūsų rašomosios kal
bos gramatikos sukaktis. . 

Marija Pečkauskaitė aktuali
ja mūsų jaunime, šiemet ši mū
sų šviesioji rašytoja būtų su
laukusi 75 metų amžiaus. Bet 
liepos mėn. 24 d. sueina 22 me

tai, kaip ji mirė. Tačiau jauni
mui ir mūsų literatūrai ji pali
ko šviesių, auklėjančių raštų. 
Ypač žinoma jos "Motina Auk
lėtoja" ir garsaus šveicarų pe
dagogo W. Foersterio raštų 
vertimai (Jaunimo Auklėjimas 
ir Auklėjimasis, Seksualinis 
Auklėjimas ir kt.). Su nepa
prastu pergyvenimu ir šiandien 
jaunimas skaito jos "Viktutę" 
ar "Sename Dvare", kur tiek 
daug pakilios, auklėjančios, ly
rinės romantikos. Gera, kad 
kai kurie mūsų laikraščiai ar 
žurnalai spausdina jos raštų 
ištraukų. K. Čibiras buvo pa
rašęs populiarią jos biografiją 
"Gyvenimo Menininkė". 

"V e n t a" užsibrėžusi dide
liems planams. Vienintelė Vo
kietijoj likusi lietuvių knygų 
leidykla "Venta" (Murnau, 
obb.), vadovaujama J. Rimei-
kio, užsimojusi išleisti lietuvių 
raštų vertimą į vokiečių kalbą 
ir eilę lietuvių grožinės klasiki
nės literatūros veikalų mokyk
loms ir jaunimui. Paskutiniu 
metu plačiai skaitoma "Ven
tos" išleista A. Sabaliausko ke
lionių knyga "Nuo Imsrės iki 
Orinoko". Amerikoj leidyklai 
atstovauti ir toliau ėmėsi jau
nas poetas Vincas Jonikas, gy

venąs Brooklyne (262 Front 
S t ) , pas kurį galima gauti vi
sus naujausius "Ventos" leidi
nius, jų tarpe ir paties atstovo 
poezijos rinkinius, ypač jo pa
skiausią "Sielvarto Raudos". 

Skulpt. R. Mozoliauskas ra
do galimybę įsirengti savo dar
bui ateljė. Yra padaręs visą eilę 
naujų darbų. Iš paskutiniųjų 
paminėtini "Taika" ir "Mozė". 

Dail. A. Kurauskas šiuo me
lu iliustruoja "Terros" leidžia
mą Tolimojo Oriento pasakų 
knygą. 

M. Valančius 

Maironis 

•• • i » j f j Didžio žmogaus autentinės gyveni
mo detalės domina ne tik istoriką, even
tualiai literatūros istoriką. Štai kad ir to
kio Strazdo būta tiek garsingo ir spalvin
go, jog šiandien neįmanoma nesuvokti, 
kur tikras atsitikimas ir kur tik gražus 
anekdotas. Atsiminkim net jau ir į vado
vėlius patekusį "klasišką" tvirtinimą, jog 
Strazdas esąs palaidotas nešventintose ka
pinėse. Nors Kamajų klebonas 1933 metais 
100 metų Strazdo mirties proga "Ryte" 
paskelbė autentinį dokumentą, iš kurio pa
aiškėjo priešingas dalykas, tačiau įsibėgė

ję literatūros "istorikai" dar ir po to nesiliovė seną giesmelę 
giedoję... Taigi, jau pirmųjų Strazdo biografų susidurta su au-

A. Strazdas 

Maironis — nebe Lietuvos poetas 

Prieš 22\ metus buvo metai, vadinti Vy
tauto Didžiojo vardu. Gaivališkas laisvos 
tautos entuziazmas ir pagarba didžiausiam 
savo karžygiui įamžinta kiekvienam mie
stelyje pastatytu paminklu, Kaune puoš
niuoju jo vardo muzėjumi, universiteto pa
vadinimu, vytautinėmis studijomis ir t.t. 
Vytauto paveikslas keliavo per Lietuvą, 
kabėjo ant kiekvienos sienos, žiūrėjo į ta
ve net... iš kavos puoduko. Nedaug mažes
nio sąjūdžio būta ir čia, Amerikos lietuvių 
tarpe. Ir šiandien tebematome Vytauto 
parką, Vytauto dalinį ("postą") ir pan. 

Šiemet sukanka 20 metų nuo kito didžiausio jau nebe kau
tynių, bet plunksnos karžygio, Maironio, mirties ir 90 metų 
nuo jo gimimo. Spaudo tyli kaip pasamdyta. Arba laukia... 
500 metų sukakties, kada minėjimas galės jau būti tobulai ab
straktus, kaip ir pats sukaktininkas: neaktualus, gerokai 
legendarinis, abejingas, istorinis. Maironis, beje, kiek laimin
gesnis už kitus: iš 45 laikraščių net trys(!) paminėjo mūsų 
tautos dainių. Rodos, kad neatsiktinai tatai padarė katalikiš
ki laikraščiai. Taip išeina, kad visi kiti Maironio nebelaiko sa
vu, atseit, lietuvių, poetu: "jis buvo katalikas — tegul katali
kai mini jį sau"... Tikrai, šalto žodžio trūksta tokiai keistai 
mūsų spaudos ir visuomenės diferenciacijai apibūdinti. Visuo-
tinesnio, tautiškesnio poeto neturėjome, neturime ir gal netu
rėsime. Maironis buvo gyvas "Aušros" laikais, lygiai ir ne
priklausomybės kovų metu; dvigubai atgijo pirmosios oku
pacijos .metais ir dar gajesnis tautos kovotojų talkininkas pa
sidarė antrajai okupacijai užgriuvus. Deja, tie, kurie čia pasi
tenkiname paukščio laisve, visa kita spėjome pamiršti. O ga
lėtų ir turėtų kiekvienas laikraštis surasti autorių, kuris pa
jėgtų ne iš knygos nurašęs atlikti viešą pareigą, bet turėtų ką 
gyvo ir naujo pranešti. Nejaugi tebūtume atsivežę tą viens 
garbingą kanauninką Mykolą Vaitkų, gyvą atminimų kraitį? 
Net ir tie trys laikraščiai, kurie prisiminė Maironį, galėjo ta
tai atlikti kur kas efektyviau: paskirti ištisą numerį Mairo« 
niui, netgi nuolatinius daktarų bei jų palydovų graborių skel
bimus iš jo pašalinę. Panašiai kaip kad Lietuvoje darė "N. 
Romuva", "Vairas" ir kt.* Tokį numerį kiekvienas saugotų il
gam atminimui. t 

Ir naujovininkai jau žengia istorijon 

Nė kiek neskaidresnis vaizdas naujosios mūsų literatūroa 
į baruose. Sakysime, tokie "Keturi vėjai" su savo siekimais ir 

K. Binkin 

pasiekimais jau spėjo įeiti į mūsų literatūros istloriją. Daug kas 
gyvai tebeprisimename triukšmingus jų kolektyvinius ar indi-
vidinius pasirodymus, tačiau literatūrinis jaunimas, bandąs ver
tinti jų įnašą, jau ima klaidžioti net pagrindinėse tezėse. Iš tik
rųjų "Keturių vėjų" svoris ir įtaka paskesnei mūsų literatūros 
raidai kur kas didesnė, negu tų kelių viso kolektyvo narių kny
gelių objektyvinė vertė šiandien rodytų, šiemet sukanka 30 
metų nuo "Keturių vėjų" gimimo — ir niekur nė žodžio apie tą 
gaivališką sūkurį. Jųjų vadas Binkis jau miręs, trejetas eilinių 
keturvėjininkų liko Lietuvoje, o pagrindinis jų štabas (neskai
tant vyriausiojo J. Švaisto, kuris į "Keturis vėjus" tebuvo įkėlęs 
vieną koją, ir jauniausiojo B. Railos, kuris ten, kaip ir kitur, 
greičiausiai tebus buvęs rezistentas) sėdi Brooklyne. Autentiniai 
jų pačių pareiškimai istorinėje perspektyvoje būtų lygiai įdomūs 
skaitytojui ir nemažiau vertingi istorikui. Savotiškai originaliai 
galėtų paminėti kuris nors laikraštis (pvz. "Atspindžiai"), ištisai 
perspausdindamas "Keturių vėjų pranašą", kurio tėra 4 pusla
piai ir kuris jau Lietuvoje buvo didelė retenybė, bet kurio eg
zempliorių galbūt tebeišlaikė Tysliava ar kuris kitas. 

Patį Binkį, naujojo mūsų poezijos są
jūdžio vadą, bene gabiausią visų mūsų poetų, 
taip pat supa iškilminga visuotinė tyla, nors 
dešimties metų jo ankstyvos mirties sukak
tis turėtų būti pakankama proga poeto drau
gams išryškinti sąlygas, dėl kurių toks di
delis mūsų talentas tėra palikęs tokį paly
ginti negausų poezinį palikimą, o taip pat 
nusakyti jo nepalyginamą vaidmenį mūsų 
literatūros atnaujinime ir skatinime. 

Berods, ką tik mirė Balys Sruoga, o jau, 
žiūrėk, penkeri metai praėjo. Argi lauksime 
"istorinės perspektyvos" įvertinti arba už

fiksuoti atsiminimams apie pirmąjį mūsų dramaturgą, kaip kad 
laukia teatralai, nesiryždami scenoje parodyti Sruogos veikalų? 
Didesnė ar mažesnė sukaktis tebūnie proga spaudoje užfiksuoti, 
ką mes apie sukaktininką žinome. Toli gražu čia nesiūloma pe
riodiką paversti literatūros muzėjumi. Atsiminimai tie pravers 
ne tik būsimiems istorikams arba biografinių romanų rašyto
jams, vartysiantiems laikraščių komplektus ar jų iškarpas gal 
po pusšimčio metų, kada jau pačių liudytojų vardai akmens 
kryžiuose liks nebeišskaitomi: jie bus gaivus pragiedrulis ir 
eiliniam dienos žinių skaitytojui — banaliai tariant, tautos gy
vybingumui kelti. Lietuviškas laikraštis pasaulinėmis žiniomis 
nesugebės išlaikyti konkurencijos su angliškuoju; jaunimą te
galės pavilioti ar palaikyti pozityvūs lietuviškosios kultūros 
atspindžiai. O tatai bus ne gegužinių, vestuvių ar atostogų ap« 
rašymai, bet mūsų kultūros kūrėjų gyvenimo ir darbų gyvas 
pavaizdavimas, mūsų meno kūrinių patrauklus nagrinėjimas. 

Cia iškelta kelios iš daugybės tarytum organizuotai nuty
lėtų sukakčių. Žemaitės, Kudirkos, Basanavičiaus ir kiti vardai 
svariai galėtų paremti tvirtinimą, jog mūsų spauda, švelniai 
tariant, neapdairi (gi neapdairi spauda — tai aklas vadovas!), 
kadangi ne tik deramai nepagerbia savos kultūros kūrėjų, bet 
tuo pačiu skriaudžia lietuvišką skaitytoją. Todėl šiuo viešu 
prašymu kreipiamasi visų pirma į lietuviškos spaudos tvarky
tojus, kad šie neignoruotų lietuviškosios kultūros ir jos kūrėjų, 
iš kitos pusės į kiekvieną tautietį, kurio atmintyje yra likę ne
užfiksuotų, taip sakant, gyvų dokumentų. Redaktoriai kreipiasi 
tokiu reikalu dažniausiai į profesinius rašytojus, betgi labai 
dažnai pasitaiko, kad įdomių ir reikšmingų dalykų gali pasakyti 
apie rašytoją anaiptol ne jo profesijos draugai. M. Krupavičiaus 
atsiminimai ("Tėvynės sargas" 1948, Nr. 2-3) apie Herbačiaus-
ką, K. Sčesnulevičiaus minėtasis raštas apie Gimžauską yra 
puikūs pavyzdžiai kiekvienam, kuris tylėtų teisindamasis, kad 
tai "ne jo sritis". 

Prūso mirties sukaktis 
Boleslovas Prūsas, nuo kurio 

mirties šiemet sukako 40 me
tų, mūsų skaitytojams geriau 
pažįstamas iš "Faraono" romą 
no vertimo. Jis buvo gimęs 
1847 m. ir jo tikroji pavarde" 
buvo Aleksandras Glovackis. 
Jis laikomas žymiu lenkų ro
manistu ir publicistu. Ir jis, 
kaip Reymontas, rašė apie ūki 
ninkuB — žinomas jo romanas 
"Ūkininkas Slimakas", bet čia 
daugiau vaizduojama lenkų — 
vokiečių kolonizacinė kova, 
kaip ramusis ūkininko gyveni
mas. Jo "Lėlė" yra romanas 

j iš Varšuvos viduriniojo luomo 
. gyvenimo. Jis dar rašė novelių 
ir satyrų, kurios pasižymi rea
lizmu ir žmonių psichologijos 
pagavimu. Būtų naudinga tu
rėti Prūso novelių, išverstų j 
lietuvių kalbą. 

Serga rašytojas Maugham 

Garsusis šių dienų anglų ra
šytojas William Somerset 

! Maugham (g. 1874 m.) gyvena 
Nicoj, Prancūzijoj. Jam šiomis 
dienomis turėjo būti padaryta 
hernia operacija. Maugham 
yra daugiausia išgarsėjęs vei
kalais iš anglų visuomenes gy
venimo (pav. romanas "Apie 
žmogiškąją vergiją"). Žinomas 
jis ir novelėm ("Vieno lapo 
drebėjimas") ir komedijom 
("Ratas" ir k t ) , daugiausia 
apie meilę ir vedybas. Tačiau 
sunku pasakyti, kad Maugham 
realizmas- pasižymėtų ypatingu 
dorovingumu. 

Rašytojas Mac Leist 

Amerikiečių socialinis rašy
tojas ir poetas Archibald Mac 
Leist sulaukė 60 metų amžiaus. 
Jis sakosi, kad poezija esąs ge
riausias jo kūrybinis darbas, 
ypač rinkiniai "Laimingos ve
dybos", "Gatvės Mėnulyj", 
"Mr. Rockefellerio Miesto Fre
skos" ir kt. Savo metu simpati
zavęs proletarų rašytojams, 
Mac Leist šiandien jau, berods, 
pakeitė daugumą savo anksty
vesnių negatyvių nusistatymų. 

Rašytojas Hasenkamp 

Rašytojas konvertitas į kata
likybę, Gotfridas Haaenkamp, 
gimęs Bremene, prieš 50 metų, 
pagarsėjo savo "Himnais", 
"Salcburgo Elegijomis" ir kitais 
poezijos kūriniais. 1942-45 m. 
karo pergyvenimus jis poetiš
kai pavaizdavo, eilėse "Carmi-
na in Nocte" (Giesmės naktį). 
Paskutinis jo kūrinys iš 1941 
metų — "Vedybų Sonetai". 

100,000 dolerių Kolumbijos 
Universiteto medicinas 

studijoms 
Tiek paskyrė Rockefellerio 

fondas. Paskyrimas įsigalioja 
nuo rugsėjo 1 d. Didžioji dalis 
slaugių mokinimui. Studijos 
turi trukti penkeris metus ir 
apimti svarbiausias slaugymo 
ir auklėjimo problemas, čia įeis 
ligonių, namų, karo ir kitoks 
praktinis slaugių auklėjimas, 
taip J?at eksperimentiniai tyri
nėjimai. 
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Egzistencialistines nuotrupos 

FILOSOFINĖ MADA 

Mada nėra vien skrybėlaičių 

DR. PR. GAIDAMAVIČIUS, K a n a d a 

| Kartą pareiškė, Teol. fakulteto bai įvairus pačiuose savo pa-
dekanui E. Krebs, kad teologi- grinduose. 
jos studentai jo paskaitose ne-ir salionų privilegija. Jos; gau- j h m a tQ k o j i e š k o T & . i r b u y o 

dosi ne tik dailioji lytis, bet ir 
mintytojai, ir rašytojai, ir kal
bėtojai. Ne tik praktikos žmo
nės yra neatskiriami nuo publi
kos, bet ir filosofai nėra nuo 
jos atsiję. Jų mintys — kaip pi
nigas, kuris nuo universiteto 

Plačiąja prasme, egzistencine 
filosofija vadinama ta, kuri 
siekia vien natūralinio proto 
galia nušviesti bei suprasti žmo
gaus ir apskritai viso kosmoso 

ALOYZAS BARONAS 

Vi • \r m enas grįž imas 

tas lūžis filosofo galvosenoj, į-
vykęs po 1914 m. D. karo, ku
riame dalyvavo kaip kareivis. 
Prof. E. Krebso pasakojimu, egzistenciją. Šia prasme egzis-
Heideggeris daV dažnai buvo — tencialistas buvo ir šv. Tomas 
davęs Beurone, benediktinų nuo- Akvinietis ir visa eilė mintyto-
šaliame vienuolyne, kurio ko- jų. Egzistencinės doktrinos ran-

katedros persimeta gatvėn. p l y č i o j p r a r y m o d a v c s i š t i sus dame apsčiai Sen. ir N. Testa-
Graikų senovėj (V S.) sofistai; p u s v a l a n d ž i u S t L ū ž i s b u v 0 n e a t . m e n t e , šv. Augustino raštuose 
patys maišėsi gatvėj. Jie ke- ̂  š a u k i a m a s , i r i k i š i o s d i e n o s i r t . t. 
liaudavo iš vienos vietovės ki- Heideggeris tebeina savais ke-j Siaurąja prasme, egzistencia-
ton iš anksto paruošdami savo H a i s ! l i z m a s y r a f i I o s o f įja> s įekianti 
atėjimą: kai pasirodydavo Gor-
gias ar Protagoras, juos apspis-
davo jaunimas. Kai XIII š. Šv. 
Tomas Akvinietis pradėjo savo 
paskaitas Paryžiaus un-te, stu
dentai plūste plūdo jo klausy
tis. Kanto veikalas "Grynojo 
proto kritika (XVIII š.) pra
džioj buvo beveik nežinomas, 
bet kai keli komentatoriai atra
do jame minties turtus, tapo 
mados dalyku: Berlyno salionai 
gyvai domėjosi jo idėjomis, šio 
šimtmečio pradžioje garsėjo 
Bergsonas. Didžiausia salė Col-
lege de France, kur jisai skaitė 
savo paskaitas, būdavo perpil
dyta. Daugelis ateidavo salėn 
kelias valandas . prieš paskaitų 
pradžią užimti sau ir kitiems 
vietas. Pasakojama, du ameri
kiečiai atvykę Paryžiun specia
liai pasiklausyti Bergsono. Ka
dangi tad buvo rugpjūčio mėn., 
jiedu guodėsi pamatę bent pa
talpą, kur kiti klausėsi gar
siojo, filosofo. S. Freudo teori
jos, kad ir mažiau pasisekimo 

Kaip ten bebūtų, jo pasise
kimas un-te nepaprastas. Į jo 
paskaitas didžiojoj auditorijoj 
būdavo susirenka gausybė klau
sytojų vokiečių ir nevokiečių. 
Net kaikurie žymūs un-to pro
fesoriai sėsdavo į pirmąsias 
vietas pasiklausyti Freiburgo 
garsenybės. Daugumas ateidavo 
iš smalsumo pamatyti ir išgirs
ti Heideggerio; didžioji dalis jo 
visai nesuprasdavo. Ta aplin
kybė — jo nesuprantamumas— 
klausytojams imponuodavo, nes 
tai, esą, gilumo ženklas. Savo 
paskaitose filosofas nevengda
vo paleisti kartas nuo karto 
špilkų K. Eklezijos adresu, juo
ba kad ir Freiburgo arkiv. K. 

nušviesti bei suprasti žmogaus 
egzistenciją, kaip laisvo bei są
moningo padaro. Tai filosofija, 
kuri bando telktis beveik išim
tinai konkrečiame žmoguje, jo 
subjektiniame pasauly, smelk-
damasi jin analiziniu — aprašo
muoju būdu. Apie šio tipo eg
zistencializmą šiandien dau-

Tu valkiojies ir negali suprasti, 
Velniai ar moterys apsėdo tavo sielą... 
O eina ji iš tolimo mažyčio krašto, 
Graudžiai raudodama per vasaros nužertą pievą, 

Ligi tavęs, kad tavo liūdesį užlietų 
Kaip degantį ugniakurą bespalvėm ašarom 
Ir savo raudančias rankas uždėtų , 
Tau ant pečių tą šuniško graudumo vakarą, 

Ištardama: "Žiūrėk — pavasaris į augštą liepą kopia, 
Ir supas didelė šviesių beržų daina. 
Ir tu dainuok pavasarį be krašto širdžiai sopant, 
\. • . 

tore ne tik žiūrėjo formos, bet 
stengėsi įnešti mintį, gyvenimo 
filosofiją. Tremtiniams bus 
prasmingas jos eilėraštis "Imi
grantui", kurį poete užbaigia 
žodžiais: "Tegu tu viską čia tu
rėsi, / Auksiniais popieriais vi
si takai apkris, / Ieškodamas 
prasmės prabėgusių dienų pa-

sieji atstovai yra: M. Heidegger krikščionybės pažiūras, kad ne- VeSy / Tu pasigesi žiupsnio že-
ir J. P. Sartre, atvirosios link-'liktų jokios abejonės. VisdėltO|mįų įg laukų tėvynės tau už
mes: Kierkegaard, K. Jaspers, nevienam susidarė įspūdis, kad D e r t a k j s » 
G. Marcei. I egzistencializmas yra smerkia-

Ir tu dainuok — štai švintanti padangė svetima — 
Užmiršdamas, kad kažinkur stirnelė ^bėga kopom, 
Kad kažinkur gilian svirties girgždėjiman atėjo tyluma 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
J. AugustaHytes-Vaičifinienės Prof. A. Gylys gyvena Og-

nauja eilėraščių knyga "Žvaigž- densburge, N. Y., dirba savo 
dėtos naktys" turi 126 pusla- j specialybėje — valstybinėje psi-
pius, padalinta į skyrius Zvaigž- chiatrinėje ligoninėje, jaučiasi 
dėtos naktys, Siluetai, Žings- gerai. Jo žmona, Marija En-
niai, Susimąstymai. Poete pa- dziulaitytė-Gylienė, antras mė-
mėgusi patriotines, religines te- nuo serga. Jų sūnūs visi trys 
mas, apdainuoja tėvynės gam- studijuoja Chicagoje. Jauniau-
tą ir savus pergyvenimus. Au- šias — Julius, pasižymi sporte, 

Aukštaitę-Navikevičie-

PASMERKTAS EGZISTEN
CIALIZMAS 

Iš minėtų apmatų matyti, 
giausia yra ir kalbama. Pati eg- ( kad egzistencializmo madingu-
zistencija filosofijoje anaiptol j m a s nėra vien paprastas, pavir-
nėra naujovė, tik priėjimas prie j šutinis gaudymasis. Šalia ma-
jos bei požiūris yra naujas. | dingumo yra mintijanti rimtis, 
Vargiai rasime egzistencializmo kuri savo problemų svoriu bel-
idėjų, kurios nebūtų buvę pa
liestos praeityje pvz. Pascalio, 
tačiau priėjime jnatyti esminis 

džiasi ne tik į paskirų smalsuo
lių duris, bet, ir į visuotinės Ek
lezijos vartus. Reikia neužmirš
ti, kad egzistencializmo pradi-

mas visose savo formose. Anaip 
tol! Pasmerktas tėra uždarasis 

Autores'kuklumą ir metafi
zinius nusiteikimus pavaizduo-

ateistinis egzistencializmas. | Ja posmelis iš "Mano žemės": 
Teistinis egzistencializmas, kad' "Aš tą žemę visą iškeliauti no-
ir ne visose savo formose,, nėra riu t Jos kelių pilkąja dulkele, 
nesuderinamas su Eklezijos'O pas Vardo Didžiojo altorių' 
doktrina. Kokia jo objektyvinė Pražydėt kuklia laukų gėle. 
vertė, kiek jisai turės nuopelnų 
didžiųjų problemų sprendime ir 
kiek prisidės prie philosophia 

Eilėraščių rinkinį puošia dail. 
VI. Vijeikio iliustracijos. Kaž
kodėl jo piešti viršelio siluetai 

savitumas. 
Dabarties egzistencializmas, ninkas yra Kierkegaard, giliai 

Groeberis savo pamoksluose ka-1 visu svoriu palinkęs į žmogaus j pamaldūs protestantas. Egzis-
tedroje padarydavo egzistencia- i konkrečią egzistenciją, kad ir tencinis sąjūdis savo gelmėje 
listinių užuominų. Abudu buvo 
kilę iš Schwarzwaldo ir kurį lai
ką kartu mokslą ėję. Ideologi
niame fronte betgi radikaliai 
skyrėsi. 

IŠ KUR TAS PASISEKIMAS? 
turėjo, užplūdo literatūrą ir net _. . ,. 
-.. . Pirmiausia, egzistencializmas 

, ' lyra naujovė. Tradicinė filosofi-
NAUJAUSIĄ MADA 'ja, idealizmas, empirizmas, ra

cionalizmas plačiosios visuome-Idėjinė dabarties naujovė yra 
neabejotinai egzistencializmas. 
Jisai spėjo pasklisti visuose 
kultūringuose kraštuose. Net 
japonai, kiniečiai, indai per sa
vo studentus Europoje yra susi
pažinę su jo idėjomis, ypač ja
ponai. Vakarų Europa ir jos 
kultūros žmonės tebediskutuoja 
egzistencialistines idėjas. Pa
vartęs filosofinius žurnalus, iš
einančius tiek Europoj, tiek 
Amerikoj randi beveik kiekvie
nam nr. straipsnių bei recenzi
jų apie egzistencializmą. Dau
gybė rašytojų gyvena jo idėjo
mis ir jas yra paskleidę plačio
joj publikoj. Antai 7. P. Sartre 
yra parašęs ne tik filosofinių 
raštų, bet ir romanų, dramų, 
kur jo idėjos rodyte parodomos 
publikai. A. Camus yra pagar
sėjęs romanistas, publikos mė
giamas, mokąs talentingai 
skleisti egzist. idėjas. G. Marcei, 
kad ir labai skirtingas nuo pas
tarųjų, eina visuomenėn apysa
komis, dramomis, paskaitomis. 
Jis yra kalbėjęs J. A. V. publi
kai (studentams), jis yra apva
žiavęs P. Ameriką su paskaito
mis visur sukeldamas daug su
sidomėjimo egzistencializmu. 
Paryžiuje atsiranda netgi jo 
fanatikų: vienas rašytojas per
sirengęs domininkono abitu at
ėjo Notre Dame katedron pa
maldų metu, užlipo į sakyklą ir 
sušuko: "Nėra Dievo"! Vėliau 
paaiškėjo, kad tai fanatiko dar
bas, kurį jisai pats apgailesta-
ninkų - egzistencialistų yra 
vo. 

M. HEIDEGGERIS 
Vienas ryškiausių naujovi-

filosofijos profesorius Freibur-
ge i Br. Jis buvo ir dar tebėra 
madoj. Tai Husserlio mokinys, 
1933 m. perėmęs un-to rekto
riaus pareigas, įvedęs hitlerinį 
pasisveikinimą un-te. Vėliau 
nusivylė hitlerizmu ir nuo jo 
nutolo... Kurį laiką (prieš 1933 
m.) dėstė filosofiją ir būsi
miems teologijos studentams. 

nės akyse kažkaip nusidėvėjo. 
Lauktas atsakymas į gyvybi
nius žmogaus būties klausimus 
neatėjo. Nepatenkintas žmogus 
metėsi naujon linkmėn, tikėda
masis čia atrasti galutinį atsa
kymą, juoba kad naujoji link
mė kilo gaivališkai versdama 
šalin senąsias sistemas. Antra, 
egzistencializmas pasirodė ati
tinkąs laiko dvasią: modernusis 
žmogus, pergyvenęs ne vieną 
krizę, pajuto savosios būties gi
lų sukrėtimą, kuris paliko bau
gią tuštumą. Egzistencializmas, 
analizuodamas žmogaus . būtį, 
pataikė išreikšti visu svoriu da
barties žmogų. Tuo kiekvienas 
mąstantis žavisi, nes jaučia, 
kad pačios giliosios būties gijos 
lieka sujudintos. 

Trečia, egzistencializmas turi 
pasisekimą, nes tapo literatūros 
ir teatro išpopuliarintas ir per
keltas ne tik į uždarus salionus, 
bet ir gatvę. 

Ketvirta, egzistencializmas 
sugebėjo reaguoti į tas tradici
nių filosofinių srovių spragas, 
kurių pastarosios nemokėjo už
kaišioti. 

Čia glūdi, didžiausia dalimi, 
egzistencializmo pasisekimas, 
kuris anaiptol nėra grynosios 
tiesos liudininkas. Egzistencia
lizme, kaip ir kitose srovėse, y-
ra tikrų deimančiukų, ir tai 
naujų, originalių, — bet jie su
mišę su atmatomis. 

KAS JIS? 
Ikišiol nėra pavykę tiksliai 

atsakyti: kas gi yra tas egzis
tencializmas. Jis dar, palyginti, 
toks neišrūgęs, dar toks savęs 
jieškantis, kad nėra Jmonoma 
jo tiksliai aptarti. Neseniai bu
vo suvažiavę į Paryžiaus Sor-
bonn'ą žymūs prancūzų ir vo
kiečių egzistencialistai (pačių 
žymiausių nebuvo). Jean Wahl 
iškėlė klausimą: ar yra vienin
ga egzistencinė filosofija,' ar 
šis vardas tėra. laikomas savitų, 
skirtingų filosofijų kolektyvu? 
Vieni teigė, kiti neigė. Iš to ma-

norėdamas, nepajėgia praeiti 
tylomis pro didžiąsias proble
mas. Jų didžiausioji — Dievas. 
Tai Uola, į kurią sudužo ne vie
na sistema. { tą pačią Uolą at
sitrenkia ir egzistencializmas. 
Jieškantieji savo egzistencijos 
prasmės neišvengiamai klausia: 
kas gi yra mūsų būties pagrin-

buvo religinis, tik vėlesnė plėto
tė išskyrė religines idėjas, su-
pasaulino, nureligino. Nenuos
tabu tad, kad K. Eklezija rodo 
tyti, kad egzistencializmas la-
nemaža dėmfsio dabartiniam 
egzistencializmui. Šv. Tėvas Pi
jus XII savo lenciklikoje . "Hu-
mani generis '*. be kitų moksli-

perennis praturtinimo, šiandienį daugiau primena oriento mina-
dar peranksti spręsti. Viena tiki r e tus , kaip lietuviškuosius bokš-
aišku, kad katalikas mintytojas j t u s 
negali ignoruoti naujovių ir už
sidaryti tradicinėj kertėj. Tas 
pats Pijus XII šešias dienas 
prieš enciklikos paskelbimą 
"Pax Romaną" kongreso daly
viams Amsterdame pareiškė: 
"Sveikindami jus (...) primena
me kaip įsakmų reikalą šias dvi 
pareigas: dalyvauti dabarties 
mintyje ir dirbti Eklezijai. Da
lyvaukite visur intelektinėse 
tas imasi spręsti žmogaus'bei 
kovose, ypač šiuo metu, kai pro-

das? Ties šia Uola egzistencia- nių rūpesčių, aiškiai pasisako Q £ , b l i š k y iančias 
lizmas skyla į dvi stovyklas: prieš kaikunų pastangas n u t o l - ^ d i m e n s i j o s e » . 
kairiąją ir dešiniąją. Pirmoji, ti nuo amžių tradicijos ir pa- v i g a £ n e r e i š k i a > k a d kata-
aiškiai pasisako už absurdinę brėžia: "Jei sistemos, k " P : , l i k a s m i n t y t o j a a turi remtis 
bei uždarą egzistenciją, antroji 
— už santykį su Dievu. Pirmoji 
linkmė dabar linkstama vadinti 
uždarąja, antroji — atvirąja, 
arba — pirmoji ateistinė ir 
antroji teistine, netgi krikščio
niška. Šiam skirtumui atžymėti 
kartais vartojamas žodis egzis-
tencialistinė filosofija (uždaro
ji, ateistinė) ir egzistencine (at
viroji, teistinė). 

immanentizmas, idealizmas, ma 
terializmas — istorinis ar dia
lektinis — ar egzistencializmas 
išpažįsta ateizmą arba bent at
meta metafizinio mintijimo ver
tę, — joks katalikas negali abe
joti jų klaidingumu." Tai buvo 

Vyt. Kastytis 
pirmiausia tikyba. Ne. Tai būtų 
teologija. Eklezijos mintis čia 
suprastina kaip noras sveikos | Neseniai iš spaudos išėjo jo 
filosofijos, sukurtos šviesaus, veikalas "Kolektyvinė 
natūralinio proto, kuris suge- prausykla" 
ba naujai atrastas tiesas įglaus-
ti visuotinėn sintezėn. "Visa tai, Jauna rašytoja Danute Vela-

yra laimėjęs keletą aukso me
dalių. Jam pasiūlyta stipendija 
į Notre Dame universitetą ir 
kartu jis kviečiamas į tą garsią 
futbolo komandą. 

Jurgis Navikevičius, MIC, gi
lina istorijos studijas Grego-
rianumo universitete Romoje; 
jo graži pažanga moksle ypač 
džiugina jo motiną rašytoją 
Mariją 
nę. 

Chicagos dailininkai — ame
rikiečiai nupirka dail. R. Viesu
lo dvi litografijas, išstatytas 
Newman Brown galerijoje. Li
tografiją "Benamiai" įsigijo 
dail. W. Woolway, o "Nature 
Morte" — dail. W. Bell. 

Česlovas Grincevičius paruo
šė spaudai novelių rinkinį "Vi
durnakčio vargonai; neįtikėti
nos istorijos". Rinkiny bus 12 
novelių. 

Vladas Būtėnas planuoja šį 
rudenį rankraščio teisėmis iš
leisti eilėraščių rinkinį. 

Adolfas Markelis baigia ruoš
ti spaudai humoristinį apysa
kaičių rinkinį, vardu "Niekadė-
jai". 

Ben. Babrauskas daug laiko 
pašvenčia ruošdamas spaudai, 
išlygindamas kalbą įvairių nau
jų kūrinių; ~~ 

Soliste Prudencija Bičkienė 
po sunkios operacijos pasveiko 
ir pradeda rodytis scenoje. 

» 

P. Gaučib paruoštas Pietų 
Amerikos novelių rinkinys jau 
atiduotas spaudai. 

Antanas Kleiva, MIC, Romo
je, Angelicumo universitete ga-, 

aišku jau ir prieš enciklikos pa- k ą ž m o g a u s p r o t a s atidengia vičiutė-Glotklenė, sukūrusi šei- vo licencijato laipsnį ir rudenį 
sirodymą •— ateizmas jokioj n u o š i r d ž i a m jįeškojime kaip tie- mą, susilaukė, antrosios' dukre-
formoj negali būti suderintas su 
Eklezijos doktrina. Enciklikos 

Uždarosios linkmės ryškiau- pasirodymas oficialiai priminė 
— 

są, negali prieštarauti jau pa- les ir apsigyveno su vyru nuo-
žįstamom tiesom" (Humani savame ūkyje, netoli Bogotos, 
gen.). Enciklika kartu perspėja Kolumbijoje. Abu dirba išsijuo 
nesigaudyti naujovių dėl naujo- s ę s t a t o n a u j u s gyvenamus 
vių, o sverti savo mintis rūpės- n a m u g > i m a n u o l a u k o p i r m ą j | 
tingai, neužkrėsti, neprarasti tu- d e r l . ų a u g i n a g y v u l i u s > p a u k s . 
rimos tiesos ir nestatyti pavo- g ^ d ^ d a r 

jun tikėjimo. Tokmose žing - mažai beatlieka 
niuose klaidos yra sunkiai iš- * p
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vengiamos, tačiau pasak Leono l a i k o rašymui. feodalizmo epochos lietuvių h-
XIII: "Reikia duoti mintyto- Rašytojos tėveliai, p. Valavi- teratūros istorija. Be to, kon-
jams laiko galvoti ir klysti." * i a i gyvena 'kitame departa- spekte atskirai nagrinėjama 
Tik tokiais keliais yra įmanoma mente, kur p. Valavičius dirba veikla žymesniųjų to laikotar-
žmogiškosios minties pažanga.'cukraus fabriko vaistinėje, kaip pio rašytojų: K. Donelaičio, D. 

Poškos, A. Strazdo, A. Bara
nausko. 

tęs toliau asketikos studijas. 

„Lietuvių literatūros 
istorijos konspektas 

„Lietuvių literatūros institu
tas atidavė spaudai „Lietuvių 
literatūros istorijos konspekto14 

I dalį. Šioje dalyje pateikiama 

T. VALIUS Išsigelbėjusieji 
Iliustracija H. Nagio knygos '"Saulės laikrodžiai" 

J. Maritaino žodžiais tariant: farmacininkas. 
-Filosofija, pasinaudodama kiek | D a l l i n l n k a s K u l v i e t i s , 
viena tikra kritiško pažinimo . .. , .x1 ~ . 
v " . *Z - mas tremtyje lietuviškų kryze-
pažanga ir geriau suprasdama 

zino-

savo egzistencinius reikalavi
mus, — turi dabar įglausti sa
vin bei išryškinti tą naują min
tijimą ir kartu pilnai nušviesti 
kelius, kuriais nenuilstamai ei
na žmogus, siekiąs Dievo." 

Ievos Peroii knyga 
"Razon de Mi Vida" (Mano 

gyvenimo prasmė) turi didelį 
pasisekimą Argentinoj, bet A-
merikoj anglų kalba išleisti jos 
nenumatoma, nes Valstybės 
Departamentas rado, kad Ame
rikos darbininkams nesą reika
lo 'žinoti "tiesos" apie naująją 
Argentiną. Ponia Peronienė tu- 'T 

6 , , * . , . , . . . , v sinius koncertėlius savo moki-
ri didelį pasitikėjimą savo kras 

lių dirbėjas, išemigravęs j Ko
lumbiją ir apsigyvenęs Bogo
toje, turėjo keletą savo darbų 
parodų, kur pasižymėjo savo 
gražiais peisažais (Kolumbi
jos vaizdais), kurių daug par
davė. Dabar senatvėje susilau
kė sūnaus ir su šeima išsikėl'ė 
gyventi į kaimą. 

Muzikas Izidorius Vasyliūnas 
dirba vienoje Kolumbijos kon
servatorijoje. Yra labai verti
namas, kaip prityręs profeso
rius ir nuoširdus veikėjas mu
zikos srity j , — organizuodamas 
koncertus, ruošdamas specia
lius koncertus vaikams, konkur 

„Antroji šio konspekto dalis, 
apimanti kapitalizmq laikotar
pio ir lietuvių tarybinę litera
tūrą, baigiama ruošti ir netru
kus bus atiduota spaudai", — 
rašo bolševikiška „Tiesa". 

to darbininkų tarpe ir todėl da
bartinę jos ligą, gresiančią jai 
gyvybės pavojum, jie pergyve
na. Tačiau diktatūriniai užsi
mojimai demokratiniam kraš
tui nėra per daug sveikintini. 

nių ir t.t. 

Prof. J. Eretas darbuojasi 
Šveicarijoje; atsiuntė "Drau
go" redaktoriui laišką dėkoda
mas už gautas lietuviškas kny 
gas. 

Literatūros ir meno dekada 
„Lietuvoje prasidėjo pasiren

gimai lietuvių literatūros ir me 
no dekadai, kuri įvyks Maskvo
je šiais metais. 

Respublikinė grožinės litera
tūros leidykla dekadai išleis ru
sų kalba stambiausius pastaro
jo laikotarpio lietuvių literatū
ros kūrinius, jų tarpe: A. Gu-
daičio-Guzevičiaus romaną „Bro 
liai"' ("Kalvio Ignoto teisybės" 
romano tęsinys), A. Vienuolio-
Žukausko romaną „Puodžiūn-
kiemis" (senojo lietuviško kai
mo lemtis), V. Valsiūnienės poe 
mą „Veronika" ir kitus", — ra
šo „Literaturnaja Gazeta" t 
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VALANDĖLE SU PROF. M. BIRŽIŠKA 
Jo atsakymai apie praeities darbus, kultūrinę veiklą, 

religiją 
Prof. Mykolas Biržiška, vie

nas iš pasirašiusių Lietuvos 
Nepriklausomybes aktą, šie* 
met, rugpjūčio mėn. 24 d., su
laukia 70 metų amžiaus. Tai 
plataus mąsto mūsų kultūri
ninkas. Jis buvo redaktorius 
Vilniuje ėjusių laikraščių: 
Echo, Žvilgsnio, Visuomenes, 
Mūsų Vilniaus, Glos Litwy ir 
kitų. Daugelio laikraščių ben
dradarbis, daugelio studijų au
torius. Net tris tomus sudaro 
jo raštai "Iš mūsų kultūros ir 
literatūros istorijos". Jis mums 
parūpino knygas: "Lietuvių ra 
štai", "Rinktiniai mūsų seno
vės raštai". "Vilniaus Golgota", 
"Senasis Vilniaus universite
tas" ir kt. Buvo lietuviškosios 
Enciklopedijos redaktorius, Vii 
niui Vaduoti Sąjungos Organi
zatorius ir pirmininkas, Kauno 
ir Vilniaus universitetų rektor 
rius. Taip suglaustai jo darbus 
sumini jo paties brolis prof. 
Vacį. Biržiška žiniose apie lie
tuvius rašytojus. • 

bo dirbti, bet nuo daugelio pla
nų teko su širdgėla atsisakyti, 
kitus perplanuoti ir dar naujų 
planuoti. Kaip mokytojas, su
planavęs vadovėlių ne vieną de 
šimtį išleisti, kelis teišleidęs 
buvau apkrautas kitais darbais, 
ir anas darbas savaime nutrū-

, 
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HENRIKAS NAGYS 

ko. Mokslinj ir universitetini 
darbą planingai atlikti taip pat 
vis trukdė užgulami šalutiniai 
darbai. Tad ir dabar tenoriu, 
kad mano "Galvojimų apie lie
tuvių tautą" spausdinimas lai
mingai būtų baigtas, kad kas 
išleistų mano "Senojo Vilniaus 
universiteto" 2-jj leidimą ir dar 
kaikuriuos mano veikalėlius, 
kad stengčiau parašyti savo 
studentiškus, vilnietiškus, par
tinius, gal dar kitokius atsi
minimus, o svarbiausia kad 
grįžčiau Lietuvon ir ten bū-

Ilenrika" Nagys 
Vienas jaunesniųjų mūsų poe
tų, kurio eilėraščių knyga "Sau 
les laikrodžiai" neseniai išleido 
Liet. Knygos Klubas Chicago-
je. Henrikai Nagys gimęs 1920 
m. spalio 20 d. Mažeikiuose. Vi
durinį mokslą ėjo Pagėgiuose 
ir Kėdainiuose. Studijavo Kau
no, Freiburgo ir Insbruko uni
versitetuose, Anksčiau buvo iš
spausdintos jo eilių knygos: 
Eilėraščiai tr Lapkričio ųaktys. 

Duktė užbaigs Ourslerio 
veikalus 

Prieš mirtį amerikietis rašy
tinai Vilniuje įsikinkyčiau į j to jas F. Oursleris rašė veikalą 

Jūs išsigelbėjot visi. 
Jūs verkėte" ties jūra. 
Ant kranto liejos lūždama vilnis 
ir plovė jūsų laivo sudraskytą burę. 

f 
Troški atogrąžų naktis jus pridengė ranka. 
Nuo medžių puolė sunkūs vaisiai 
ir dusiai dužo ant uolų. Ugnim klaikia • • 
į jūsų veidus švietė svetimos ir piktos žvaigždės. . 

Jūs glaudėtės parpuolę į pakrantės smėlį 
ir vilgėt lūpas žemės vandeniu gėlu. 
Sala miegojo šniokščiančius medžius dangun iškėlus. 
Jūs laukėte stebuklo. Laukėte iš rytmečio miglų 

• 

didingo laivo, brendančio su saule ir su vėju 
stiebuos ir jūrininkų akyse, i jūsų 
negyvą salą ir į širdis. Laukėte.. Bet niekas neatėjo.. 
Jūs išsigelbėjot visi ir verkėte ties jūra. 

(Iš naujo eilėraščių rinkinio „Saulės laikrodžiai") 

KULTŪRINE KRONIKA 
Dr. J. Deveike paskutiniu apgynė tezę pas žinomą filooo-

laikotarpiu aplankė įvairius kul fą ir psichologą prof. Lersch ir 
tūros centrus. Buvo nuvykusi į jjam buvo suteiktas filosofijos 
Romą, kur dalyvavo Graciano daktaro laipsnis. Kun. A. Paš-

LETEJA ŽEMĖS SUKIMASIS 
Laiko vienetai nustatomi pa- mėnesių diena yra 0,06 sekun-

išlaisvintos nuo maskoliško jun i "Didžiausias bet kada žinomas S ^ žemės ^sukimąsi, kuris ma
go Tėvynės visuomenini, moks- |«kėjlma.", pagrįsta Apaštalų, tuojamas zva^dz .ų buku. Te-
linį, kultūrinį darbą. Nieko sau 
planeliai, ar ne tiesa? 

2. Iš kur Jus sėmete tiek 
energijos visą amžių tiek daug 

tas ir jį užbaigs rašytojo duktė 
April Oursler Armstrong. Ji 
yra talkinusi savo tėvui kūry
boje. Paskutinius trejus metus, 

dirbti Lietuvos kultūros srity? | t ė y o p r i ežiūroje, ji rašė naujus, 
Man, mano artimiesiems, 

taip pat gal ir tolimiesiems ne 
kartą atrodė, jog permažai bū- ; geriausius Ourslerio dalykėlius 
davau energingas, bet susiau- | rinkiny "Modern Parables". 

dės ilgesnė, o lapkričio mėne
sio diena tiek pat trumpesnė. 

Darbais. Veikalas liko nebaig-1 leskopu sekamas tam tikros Galimas daiktas, šituos dienos 
svyravimus sukelia metiniai 
materijos pasislinkimai žemės 
paviršiuje. 

Žinoma, paprastam piliečiui 
žemės sukimosi svyravimai ne
turi reikšmes. Bet mokslui ši
tie svyravimai sudaro didelių 

gyvus šventųjų gyvenimus. Be 
to planuojama išleisti 126 

Mykolas Biržiška 

Sukakties proga, norėdami 

rinus energiją tiesiog linkimu 
dirbti, gal jis kai kuo galima 
paaiškinti perdaug dalyko ne-
išpučiant. Prašau nepalaikyti 
tuščiu gyriumi, jei prisiminsiu 
prieš 30 metų Kaune atsidūru
sio Vilniaus jaunimo kurį laiką 

daugiau patirti apie mūsų gar- dainuotos, bene Ant. Valaičio 
bingą jubiliatą, kreipėmės su; parašytos, dainuškos žodžius, 
keletu klausimų. Čia ir patie- kur šalia "kas už Tumą teisin-
kiame prof. Mykolo Biržiškos gesnis" kartota dar "pasaky-
atsakymus, kaip jie buvo at- s i m tiesą ryškiai, kas darbš-
siųsti: tesnis už Biržišką?" Kad ir ne-

I būčia pirštu rodomas, teisin-
Kaip jautiatfe sulaukės g i a u b ū t u t a i p r i t a i k y t i m a n o 

Kur re'kia stiprių nervų 
UNESCO posėdyje Sovietų 

delegatas G. K. Arkadjev pa
reiškė, kad "Rusija praturtino 
pasaulio kultūrą tokiais išradi
mais, kaip radijas, kai tuo tar
pu Jungtinės Amerikos Vals
tybės nieko kito kultūrai neda
vė, kaip tik elektrinį krėslą ir , 

žvaigždės kulminavimas, kitaip 
pasakius, žiūrima, kada žvaigž
dė, sukantis žemei, pastekia 
augščiausią tašką. Pagrindinis 
sunkumas, kad negalima nus
tatyti, kiek laiko šitas žemės 
sukimasis iš tikro trunka. As
tronomai tvirtina, kad žemes , 
sukimasis nėra taisyklingas, nepatogumų, todėl tarptautinė 
17 šimtmety anglų astronomas 
Halley apskaičiavo, kad mūsų 
mėnulio apkeliavimo greitumas 
aplink žemę didėja. Tik dabar 
matematikai nustatė, kad ne 
menulio greitumas didėja, bet 
žemes sukimasis lėtėja, vadina
si, dienos ilgėja. Astronomų 
apskaičiavimu šitas sulėtėjimas 

atstronomų konferencija 1950 
metais Paryžiuje nutarė sekun 
dės ilgį imti pagal 1900 metus, 
kurie turėjo 31,558,149,741 se
kundes. —V. L. 

brandžiu 70 metų ir kokius 
planus ateičiai turite? 

Jaučiuosi kūniškai ir dva
siškai sveikas, tik jau nebe-
stengiu tiek dirbti, kiek seniau, 
kai nuo darbo pavargęs keis-
davau jį kitu ir kitokiu, taip ir 
atsigaudavau. Dabar pavargęs 
turiu ilsėtis. Be to, nuo 1939 
m. mano ligos gydytojų griež
tai man uždraustas naktinis 
darbas, į kurį tiek metų buvau 
įpratęs ir kuriam dieninis ne
prilygsta. Taigi mano darbin
gumas gerokai yra sumažėjęs. 

Viename įtakingame mūsų 
laikraštyje tūlas J. J. kores
pondencijoje iš Anglijos įrašė 
mane "suvaikėjusiu žilagalviu" 
tarpan, su kuo nebent ta pras
me tegalėčiau sutikti, jog aš 
labai myliu vaikus ir jaunimą, 
mielai su jais bendradarbiauju, 
ne tik kitiems atrodau tuomet 
vaikiškas, bet ir pats gal vai-
kėju. Tačiau, toks aš buvau 
dar tuomet, kai nei vieno žilo 
plauko dar neturėjau, pavyz
džiui per 15 metų dirbdamas 
gimnazijos mokytojo darbą, su 

aparatą vafliams kepti". Ame- | pe r gimtą metų sudaro 17 se 
rikiečių delegatams reikia ge- kundžių. Žemės sukimosi šulė 
ležinių nervų tokioms kalboms tėjimą sukelia jūrų potvyniai 
klausyti ir atsakinėti į kvailai 
įžūlius Sovietų atstovų pareiš
kimus. 

Pirmoji technikos mokykla 
Pirmą pilnai įrengtą katalikų 

technikos mokyklą Philipinuose 
įsteigė italai saleziečiai Manilo
je. Toje mokykloje berniukai 
bus mokomi elektro mechanikos, ir atoslūgiai, kurių stabdomoji 

., , . ... , skulptūros, siuvimo, batsiuvy-
jega prilygsta dviem miliardam i * \ . i o l f l r l 1 w l l l ' 

broliui Vaclovui, tik nebūsiu 
tiek kuklus ir nemažinsiu įspū
džio, derindamas aną jaunimo 
išsišokimą su mūsų didžiojo 
Jablonskio dažnu savo tautie
čių barimu "tinginiais" (nesun
ku gi būtų už tinginius darbš-
tesniems būti!), bet tiesiog pa
tvirtinsiu paklausėjo žodžius: 
taip, mes daug dirbome. Tačiau 
tas suprantama — ir nėra čia 
koks nepaprastas mūsų nuopel 
nas — net ne vien dėl Praam
žiaus prakeikimo Adomo mūsų 
"tėtačio garbingo" nesuskaito
mų pakalenijų nepabaigiamam 
darbui, bet ypačiai gal dėl to, 
jog mes trys broliai turėjome 
nepaprastai darbštų ir parei
gingą tėvą, iš kurio paveldėjo-
me stiprų palinkimą į darbą. 
Darbas — sveikata, nedarbas 
— liga. Aišku, kas gyvenimo 
bizniui pasirinktina. Sakote: 
daug įdirbta Lietuvos kultūros 
srityje? Tik kiek tai man tai
koma, turėčiau prisipažinti, jog 
kad ir būdamas link;s į moks
linį, tad ir kultūrinį darbą, re
tai tedrįsdavau jį laisvai at-

.»» 

Reikšme 
- Kai moteris sako "ne", rei
kia suprasti "galbūt". O kai 
politikas sako "ne" — tai reiš
kia, jog jis tvirtina, kad: "iš
rinkite mane"... 

arklio jėgų. Žemės sukimosi 
greitumas metų bėgy taip pat 
svyruoja. Šitas svyravimas 
konstatuotas prancūzų astro
nomo N. Stoyko 1937 metais. 
Nustatyta, kad žemės sukima
sis pavasarį lėtesnis, o rudenį 
greitesnis. Gegužės — birželio 

Garsiausios šių laikų moterys 

kuriuo taip sunku man buvo l i k t i - g e d a m a s jo su visuo-
persiskirti, tiesiog nuo jo atsi
plėšti. 

Apie planus ateičiai ne tik 
dėl savo amžiaus, turbūt, bet 
ir dėl savo praeities patyrimo 
tegaliu kalbėti labai atsargiai, 
turiu būti labai kuklus. 12 me
tu dirbės partinį darbą ir tam 
tikrus darbus ateičiai suplana
vęs, staiga gavau iš partijos 
pasitraukti ir numatytų darbų 
nebevykdyti. Vilniuje planingai 
veikdamas prieš pilsudskinius 
grobikus, Kaunan jų ištremtas 
kad ir nenustojau Vilniaus dar 

meninėmis savo pažiūromis ir 
siekimais. Tie siekimai, kitų 
gražiau pasakomi idealais, bet 

Žurnalistė Inez Robb rašo, 
kad Eva Peron buvo tokia re
ta moteris, kuri pasiliks isto
rijoje. Tokios rūšies moterimis 
laikomos Marie Cuirrie - Skla-
dowska, Eleonora Roosevelt, po 
nia Chiank Kai-shek, Wally 
VVindsor. Pirmoji padarė žymų 
indėlį mokslui, antroji turėjo 
didelės įtakos politikai, trečio
ji svarbų vaidmenį vaidino Ki
nijos kuomintango revoliucijoj, 
o ketvirtoji turėjo lemiamos įta 
kos savo vyrams. Wally "VVind
sor palenkė savo vyrą mesti 
Britų imperijos vainiką. Eva 
Peron buvo labai nekenčiama 
argentiniečių aristokračių ir 
visdėlto daug \ padarė Argenti
nos liaudies gerovei, todėl Ar
gentinos istorijoje ji figūruos, 
kaip didžiausia moteris. Per ki
tų moterų pavydą ji pasidarė 

nereiškia, kad ji tikrai verta 
didžiosios moters vardo. Dide
les aistras ,vyrams kartais su
kelia visai menkos sielos mote
rys. 

Eleonora Roosevelt yra gabi 
moteris, bet jos idėjos, išreikš-

bės, stalių ir šaltkalvių ama
to. 

dekretalijų kongrese, taipgi lan 
kėši katalikų moterų kongre
se. Grįžusi į Paryžių teisininkų 
tarpe turėjo pranešimą apie 
svetimšalius. Spalio mėnesį yra 
pakviesta į Saragosą, kur bus 
kongresas paminėti Ispanijos 
valdovus Ferdinandą Kataliką 
ir Izabelę. Neseniai lankėsi Lon 
done, kur buvo pakviesta Ang-
lų-Amerikiečių istorikų kongre 
san. 

V. Kazokus, gyvenąs Austra
lijoje, spaudai paruošė eilėraš
čių rinkinį, kuris jau yra pa
siekęs JAV. 

Andrius Koniukovas, buvęs 
"Lietuvos Sparnų" ir "Šakės" 
(humoro laikraštis), redakto
rius, šiuo metu gyvena Davo-
se, Šveicarijoje, bendradarbiau 
ja lietuvių spaudoje. 

Juozas Gobis "Draugui" pri
siunčia gana gausiai trumpų 
informacijų ir kultūrinės kro
nikos žinių. Su rugpjūčio mė
nesiu pradeda darbą įmonėje, 
kas mūsų bendradarbiui sukliu
dys taip gausiai spaudoje tal
kinti. 

Dail. Z. Kolba padare pran
ciškonų vienuolyno koplyčiai 
Kennebunk Port, Maine vitra
žus. Jie vaizduoja Aušros Var
tus, Maldą už Tėvynę, Šv. Ka
zimierą, šv. Jurgį, šv. Pran
ciškų ir šv. Antaną. 

kevičius yra augštaitis, įšven
tintas kunigu prieš penketą 
metų Šv. Kazimiero Kolegijoje 
Romoje. 

Dr. J. Balys pradėjo naują 
studijinį darbą VVashingtono 
įstaigoms. Tas darbas jam už
ims nemažai laiko. Šalia to dir
bo universitete, Bloomihgtone, 
kur ir p. Balienė gavo pastovią 
tarnybą universiteto bibliote
koje. • 

Jadvyga Lešciauskaite, ltetu-
tuvaitė vaistininkė Chicagoje, 
išvyko į Kaliforniją, kur daly
vaus visos Amerikos Moterų 
Vaistininkių Draugijos šuva-

• 
žiavime. 

Jono Aisčio "Poezija" jau 
baigta rengti spaudai. Tai pa
ties autoriaus naujai peržiūrė
ta ir papildyta laida, kurią su
daro šie skyriai, anksčiau iš
leisti atskirais rinkiniais: Eilė
raščiai, Imago mortis, Inty
mios giesmės, Užgesę chimeros 
akys, Be tėvynės brangios, Ne
muno ilgesys ir Sesuo buitis. 
Tuo būdu netrukus turėsime vi 
są Aistį vienoje knygeje apie 
350 psl. Poetas pastaruoju lai
ku nusikėlė gyventi į New 
Yorką. 

Leonardas Žitkevičius, šau
nus eiliuotojas iš Brooklyno, 
turi parašęs ir parengęs spau
dai dvi eilėraščių knygas: 

Antanas Paškevičius, lietu- "Saulutė debesėliuos" prieaug-
vis kunigas, bedirbąs pastora- liui, o antroji jau paaugliams, 
cijos darbą lietuvių tarpe, Vo- kurios pavadinimas greičiausiai 
kietijoje, šiomis dienomis Muen skambės šitaip: "'Ironijos ir 
cheno universitete sėkmingai lyrika". 

SUKLASTOTAS MOKSLAS 
DR. LITAS, Europa 

Studentų teatras 
Karalienės universiteto stu

dentai Kingstone, Ont. rugpjū
čio pirmosiomis dienomis pas
tatė vaidinimą "The Velvet 
Glove", kurs buvo gavęs Chris-
toferių premiją $3,000. Univer
sitetas nėra katalikiškas, bet 
pasirinko šį katalikų įvertintą 
veikalą. 

Universiteto kursas už akių 

didžiausia Pietų Amerikos mo-man perdaug skambiais zo- , . . : ., , „ . , . __;_„_:_ tenm ir tai per trumpą laiko
tarpį, nes mirė sulaukusi vos džiais, susiję su mano vienaip 

ar kitaip suprantamais ir bran
ginamais mūsų žmonių reika
lais, nustatė ne tik mano gyve
nimo kryptį ir jį visaip išlank
stė, bet pridavė man -— kaip 
sakote — energijos tvirčiau 
ir karsčiau dirbti kiekvieną, 
tad ir kultūrinį darbą. . 

Neteisingas būčiau čia nuty-

(Nukelta į 2 psl.) 

33 metų. 
Inez Robb kriterijus prašosi 

Lojolos universitetas Chica
goje turi laiškais dėstomą uni-

tos jos publicistiniuose kuri- versiteto kursą į kurį šiais me-
niuose, ne visada pasižymi švie tais įsirašė 600 studentų. Tas 
sumų ir objektyvumu. kursas teikiamas jau 30 metų ir 

Aplamai imant, į istoriją pa- geri studentai gali pasiekti tuos 
tenka ne vien tikrai didelės as- j pačius rezultatus, kaip ir asme-
menybės moraline prasme; is- niškai patys lankydami univer-
torijos lapuose figūruoja ir di
deli piktadariai. J. Gs. 

sitetą. Tam kursui vadovauja 
Mary Louise McPartlin. 

Baltosios moterys 
Bite ir spalvos 

Bitė niekuomet nenatupia 
g y v e n ą i lgiau ant raudonų gėlių, nes ji nema-

„ /. . _ ,to raudonos spalvos. Bitė ma« Baltosios rases moterys tu- i ... „. v ,. ,, , . , - . . v .t * to tik oranžinę, žalią, geltoną, n didžiausius šansus ilgai gy
venti; po jų eina baltieji vy
rai. Federal Health Service ne
seniai paskelbė, jog JAV-se vi
dutiniškai žmonių gyvenimo il-j 
gumas pasiekė rekordą: kiek
vienas amerikietis teoretiškai 
gali tikėtis gyventi 68 metu*. 

dangišką ir fioletinę spalvą. 
Mėgiamiausia vyrų spalva 

yra dangiška, kai tuo tarpu 
daugelį moterų žavi raudona 
spalva, ypač raudonos gėlės. 

IMI" ~* 1*4 
replikos, nes į istorijos lapus Teoretiškai baltoji moteris gy- j S u l a u k e s ^ m . ^ m ^ a u s mirė 
patenka ne vien tikrai didžios vena 71 metus, o baltasis vy- I a i r i ų a k t o r i u s ir režisierius 
sielos žmonės. Wally Windsor ras — 65 metus. Spalvota mo- p r e d O'Donovan. 
nutraukė Britų karalių nuo so- teris teoretiškai gyvena 62, o | 
sto ne savo dvasios didybe, o vyras — 58 metus. Fizines terapijos kursas 

Baltieji gyvena ilgiau, negu mokėjimu karaliui sukelti dide
lę aistrą, didelę meilę; tuo ji 
pateko į Britų istoriją, bet tai 

Marąuette universitetas pra-
kitų rasių žmonės, tačiau tas j dėjo fizinės terapijos kursą, 
skirtumas nuolat mažėja. įkurs tęsis ketverius metus. 

Genetika—paveldėjimo mok
slas, prie kurio priklauso bio
loginiai pasikeitimai ir organiz
mų išsivystymas, dabar turtin
gas dideliais atradimais, šitas 
mokslas sudaro gamtos supra
timo pagrindą: jis nustato, ko 
kiu būdu atsirado dabartiniai 
organizmai, tuo būdu ir žmo
gus. Genetika nustatė, kad pa
veldėjimo pagrindas yra gyvos 
materijos vieneetai, vadinami ge 
nais, kurie perduodami tolimes
nėm gyvių kartom. Išoriniai 
veiksniai, pvz. maistas arba 
darbas, sukelia organizmuose 
pasikeitimų, bet genams jokio 
poveikio nesudaro. Genai šituo 
atžvilgiu charakteringi pasto
vumu. Aplinkos sukelti požy
miai nėra paveldimi. 

Genų pasikeitimus sukelia 
molekulių arba dar mažesnių 
dalelių susidūrimai, šitoki genų 
pasikėlimai gamtininkų vadi
nami mutacijomis ir yra pa

veldimi. Augštesniam organiz
mų išsivystymui arba biologi
niam išsigimimui mutacijos su
daro pagrindą. Genetika sura
do vertingų kultūrinių augalų 
ir gyvulių pagerinimo kelią, ku 
ris paremtas mutacijų atranka. 
Genetika žemės ūkiui nepa
prastai reikšmingas mokslas. 

Tuoj po revoliucijos šitas 
mokslas patraukė S. Rusijos 
mokslininkų dėmesį. Leninas ir 
kiti bolševizmo pradininkai ta
da skatino mokslininkų darbą. 
Rusijos biologai pasiekė pasau
linio garso. Bet viskas pasi
keitė 1935 metais, kada gene
tikos mokslas atkreipė bolševi
kų partijos dėmesį. Bolševi
kams dabar šitas mokslas ne
patiko. Reikia pasakyti, kad ge 
netika yra precizuotas, išvysty
tas ir tvirtai pagrįstas moks
las, todėl genetikos pajungi
mas bolševizmo tarnybai nėra 

(Nukelta į 2 psl.) 

Mykolas Biržiška 
i 

Nuotrauka iš aknstyvesnių 
laikų. Prof. M. Biržiška, da 
bar gyvenąs Los Angeles, 
Calif., yra daug darbavęsis 
Vilniaus krašte. Kaip ži
nome, jis yra vienas iš tų, 
kurie pasirašė Lietuvos Ne
priklausomybės Paskelbimo 

Aktą. 
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Dailininko 
KAUOU? PAŽĖRAITE, Brazilija 

Pietų Amerikos meno amba- binavo sau pinigų, iš ankstoj Jo daibo portretai įėjo Argen-
sadorius dailininkas Jonas Rim- I parduodamas savo draugams Į tinoje ir Bolivijoje madon. 2i-
ša gimė 1903 m. rugpjūčio 20 .pusdykiai 45 nenupieštus pa-jnoma, jis kūrė ir kompozicinius 
d. Svėdasuose. Gimnaziją lan- veikslus. Kilnus lietuvis neapvi-; paveikslus. Savo mokiniuose 
ke Kaune ir Charkove, kur ly- lia savo draugų. Po 3 mėn. j jis matė save, savo vargingą 
giagrečiai lankė ir meno mo- grjžta su naujais laimėjimais praeitį Buenos Aires akademi-
kyklą. Iš Rusijos grįžo 1920 m. j meno kūryboje ir su 45 pa- joj. Kaip jis tada troško turėti 
drauge su tavais Kaunan, kur veikslais, kuriuos išdalina užsa 
jo tėvas su broliu atidarė siu- Rytojams. Jam, žinoma, nė cen-
vyklą. Į tą patį darbą tėvas no- to neliko, tačiau mūsų dailinin-
rėjo įtraukti ir savo sūnų Joną. i<as jAUtėsi laiminga?,, turėjęs 
Norėdamas savo siu-'ykl^ pa- galimybės išeiti po atviru dan-

versti pirmaklasiu salionu, tė
vas 1924 m. siunčia Joną į Vie-

gum 3 mėnesių laisvos mokyk
los kursą. Tai buvo brangiau 

ną pasimokyti siuvimo meno ir už pinigus, anot Rimšos, 
administruoti siuvimo salioną.! Paskui Rimša pasinešė į port-
Jonas Rimša, nuvykęs Vienon,; retų tapybą. Cia pasirodo la-
sąžiningai studijuoja tėvo jam bai stiprus. Bet jo kūrybinė 
parinktą profesiją, bet laisvu' vaizduotė veržiasi į kompozici-
laiku lavinasi meno srityje, lan- nius paveikslus. Jis jaučiasi su-
kydamas muzėjus, piešdamas I varžytas, nepatenkintas, 
kopijas ir kurdamas. 1925 m. į 
jis grįžta pas tėvą su diplomu,; Naujas pasaulis Bolivijoje 
bet ir griežtai pareiškia nega-^ 1 9 3 6 m Rįmša susidomėjo 
lįs tuo darbu užsiimti. Jis gimęs B o i i v i j a t senoviška inkų impe-
būti dailininku. Tėvas, kaipo i r i j o s civilizacija. Vyksta į ten, 
praktiškas žmogus, nesupranta j k u r j a m a t s i v e r į a naujas pa-
sūnaus, laikydamas jį lengva- j s l a p t i n a O S egzotikos pasaulis, 
budžiu svajotoju. Sūnus atsi-1 T e n i š b u v 0 p u s a n t r ų metų. 
sveikina su tėvu ir vyksta Pa- 1 9 3 7 m s u r u o š d L a P a z e p a r o . 
ryžiun. 

Vargo dienos 

nemokamus profesorius ir kaip 
jis tada badavo! Tad savo mo
kiniams jl3*davJ tai, ko pati 
negavo. Kelet ii savo gabesnių 
mokinių jis diivi stipendijas 
vykti užsienin susipažinti s a 
kitų kraštų laimėjimais meno 
srityje. Ir į Sao Paulo, atvykęs 
1951 m. atidaryti savo paveiks
iu parodos, taip pat atsivežt 
savo lėšomis 3 dailininkus, savo 
DUVUSIUS mokinius. 

Akademijoje Rimša savo mo
kinius iš karto statė į savaran
kišką kelią, tik prižiūrėdamas 
jų darbus bei pakoreguodamas. 
Jis drauge su jais išvykdavo į 
tropikų mišką, kur, prasiskyne 
su tam tikru peiliu kelią, jie 
piešdavo gamtoje. Jo akademi
ja gyvavo nuo 1944 iki 1951 
metų. Tik 1950 m. Bolivijos 
valdžia netikėtai sužinojo, kad 
toji akademija išlaikoma jos 

Bali. J. Rimša ir jo paveikslas Lietuvių dailininku kalėdiniai piešiniai 
Išleidžiama nauja sveikinimo kortelių serija 

Didžiųjų švenčių pakili nuo- šios aštuonios Kalėdų korte-
taika — geriausia dirva mūsų lės tai savotiškas lietuviškųjų 
lietuviškam menui. Nuo seniau dailininkų meno albumėlis, 
buvo jaučiamas trūkumas ka- Daugelis jį saugos, kaip pir-
lėdinių kortelių, kurios būtų maeilį tremties meno suvenyrą. 
paruoštos savų, lietuvių daili- Jos gaminamos su dideliu rū-
ninkų. Tą suprasdama "Drau- pestingumu. Daromos įvairiom 
go" administracija jau prieš j spalvom, kaikurios net ketu-
k-letą mėnesių kreipėsi į eilę riom. Kiekvienai kortelei vien 

Brazilijoje dail. J. Rimša įteikia Menininkų Klubo pir
mininkui solistui K. Ambrozevičiui aktą, kuriuo Bra
zilijos lietuviams padovanoja savo paveikslą. Daili 

ninkas stovi prie paveikslo 

KULTŪRINĖ KRONIKA 

dą. Tai buvo jo pirmas trium 
fas. Tais pat metais, grįžęs I direktoriaus Jono Rimšos lėšo-
Argentinon, suruošia čia, Lie-, m į s Tada Rimša buvo apdova-

Čia, nors ir papildė savo ži- tuvos Ministcrio Aukštuolio n o t a s augščiausiu, civiliams 

Operos mokykla. Nedauge] X. Develkio knyga. Greitu 
liui gal tėra žinoma, kad Chi-1 laiku išeina knyga vardu "The 
cagoje vasaros metu veikė Ope 
ros mokykla. Šiai mokyklai va
dovavo lietuviams pažįstamas 

nių bagažą, lankydamas muzė
jus, bet ilgai neužsibūna, nes jį 

globojamas, parodą. Ir vėl mū
sų dailininkas triumfuoja. 

traukia gamta, — jis svajoja j Spauda paskelbia, kad Jonas 
apie paslaptingus, žmogaus ne-: Rimša užsitarnavo pasaulinio 
paliestus, miškus. Ir jis vyksta dailininko vardą. Be to, buvo 
Brazilijon. Cia jam tenka skau- r a š y t a , kad nuo pirmos Rimšos 
džiai nusivilti, nes darbas fa- parodos tepraėjo 2 metai, o 
zendoje, nepratusiam prie f izi-į R i m š o s paveikslų kaina pakilo 
nio darbo jaunuoliui, buvo per! dešimteriopai. 
sunkus, be to, labai prastai ap-l 1 9 3 7 m R i m š a p i r m ą k a r t ą . , „ _ 
mokamas. Tik kai gavo dirbti i i ž s i u i ) t e s a V o darbus Lietuvon, Į riko j . 1951 m. vėl Rimšos pa-
vienoj lentpjūvėj, jis, nors ir i jukįiejjnėn paveikslų parodon, j rodą Argentinoje. Apie jį ra 

skiriamu, ordinu "Condor de 
los andes" comendador (pulki
ninko teisėmis). Kaikurie Rim
šos mokiniai yra jau žinomi 
dailininkai. 

Aktyvis dailininko triumfas 

1950 m. Rimša suruošia Bo
livijoj grandiozinę parodą, ku
ri nuskamba visoj Pietų Ame-

privargdavo, bet gaudavo atsi 
kvėpti čia pat esančiame miš-

kur laimėjo trečdalį piniginės ! soma spaudoje, kaipo apie ge 
premijos. Be to, jo paveikslą nialų dailininką, vienintelį tos 

ke, Brazilijoje jis vargo 4 me- "Motiniška idilija" įsigijo už | rūšies visame pasaulyje. Jam 
tus. 1929 m. jis persikėlė A r - | 1 0 0 0 m C i u r l i o n i o g a l e r i j a 

Pabėgimas į gamtą 

pirmajam pasisekę savo pa 
veiksluose atskleisti nuostabią 
Bolivijos plokštikalnio gamtą 

gentinon. Tais laikais meno 
akademija Buenos Airėse buvo 
stipriausia visoj Pietų Ameri- egzotiškos šalies žmonių 
koj. Ten Jonui Rimšai prasi- Iki 1940 metų Rimša Buenos, e 
dėjo tikras kryžiai* kelias. Bu- Aires mieste piešė portretus, j dvasios pasauų. 
vo krizės laikai. Sunku buvo Nors tai ir pelninga, bet dirbda | 1 9 5 1 m l i e p o s m 5 n . Rimša 
gauti darbo. Rimšai tekdavo j mas pagal užsakymus, Rimša a t idaro savo parodą Sao Paulo 
dažnai nakvoti ant suolo par-; pajuto baimę netekti savaranku 
kuose, kęsti badą. Bet jo dva-1 mo. Tad pabėgo į Barilochę pa-
sia nepalūžo. Prieš savo dva- dirbėti gamtoje. Ten nupiešė 20 
siškas akis būsimasis genijus ] paveikslų. Tačiau jie jo nepa-
jau tada matė tą nuostabų, ne- j tenkino. Jis juos sunešė Barilo-
paprastą skambantį spalvų pa- ; chės sodan ir užkūrė laužą. Ta-
saulį, į kurį jis kaskart kopė j da jam viešbučio savininkas pa
vis augščiau ir augščiau. Aka- ( siūlė kambarį ir maistą nemo
derni ja Rimšos nepatenkino. Pa- j karnai, kad tik jis pieštų. Ten 
baigęs 3 akademijos kursus, Jonas Rimša išbuvo pusantrų 
nutarė, kad toliau ten likti jam -metų, nupiešęs stiprių paveiks-
būtų tik kenksminga, nes klasi- jlų, o taip pat savo šeimininko 
kinės mokyklos profesoriai ten geradario portretą, kuris lai-
teruošė gerus fotografus, o ne 
kūrėjus. Jis atsisveikina su 
akademija, pasukdamas moder
nistų dailininkų nurodytu ke
liu. 

Dar būdamas akademijoj, 
Rimša dalyvauja drauge su ki
tais dailininkais meno parodo
se, už savo kūrinius laimėda
mas bronzos, sidabro ir aukso 
medalius. Tačiau tie medaliai 
atsidurdavo lombarde, nes mū
sų dailininkas neturėjo pinigų 
duonai. 

Kelias i pasisekimą 

mėjo parodoje aukso medalių. 

mieste ir tų pat metų gale — 
Rio de Janeire. Čia jo triumfas 
pasiekė kulminacinį tašką. Bet 
mūsų dailininkas anaiptol ne
sustojo. Jis Rio Janeire galuti
nai įsitvirtino naujose meno 
koncepcijose. Nutaria eiti ly
giagrečiai su modernistais, bet 
visai skirtingu keliu. Vėl Bra
zilijoj Rimša sukuria visą eilę 
genialių paveikslų. Juose la
biau pabrėždamas ritmas, har
monija, plastika ir indėnų ra-

rektoriaus vietą meno akademi
joje. Jis atsisako. Tačiau boli-
vai jam atsiunčia antrą laišką, 
rašydami, kad Rimša turįs 
jausti pareigą perduoti moki

n i a m s tai, ką išmoko iš meno 
1935 m. Jonas Rimša suruo-' meisterių ir gamtos. Tas laiš-

šia Buenos Aires mieste indi-' kas jį paveikia teigiamai, ir 
Rimša vyksta Bolivijon organi
zuoti meno akademiją. Tačiau, 
dėl lėšų stokos, toji akademija 
turėjo greit likviduotis. Rimša 
atrenka 17 gabiausių mokinių 
(iš 170) ir kuria akademiją sa
vo lėšomis, duodamas moki
niams butą, maistą ir mokslą 
nemokamai. Pinigų neturėda
mas, jis aukojasi, 7 metus pieš-

sės charakteris. 
Grįžęs Buenos Aires, vėl ima-! Bolivijos valdžios lėšomis 

si piešti portretus. 1943 m. be- leidžiamos apie Joną Rimšą 
veik galutinai meta portretisto monografijos ispanų ir anglų „ 
darbą ir bėga vėl Barilochėn kalbomis, 
atsiprašyti gamtos už jos laiki- R e i k i a pridurti, kad dail. J. 
ną primiršimą. Ten išgyvena Rimša ne tik piešia, bet ir turi 
pats vienas 7 savaites miške. | muzikalinį talentą, nors ir jo 
Ir netikėtai gauna laišką iš Bo- Į neugdė. Jis yra sukūręs keletą 
livijos vyriausybės užimti di- v a i s ų . Kaip tapyboje, taip ir jo 

muzikoje, atsispindi mistiškai 
egzotiškas Rimšos sielos pasau
lis. 

muzikus Aleksandras Kučiūnas 
ir dr. John T. VValnut. Pasta
rasis buvo režisierium Austri
jos ir Vokietijos teatruose ir 
šioje mokykloje vedė vaidybi
nę dalį. 

Kartu su amerikiečiais moki
niais gilino žinias ir septyni lie
tuviai : Prudencija Bičkienė, 
Monika Kripkauskienė, Stasė 
Klimaitė, Dana Stankaitytė, Jo 
nas Vaznelis, Antanas Peškys 
ir Jonas Avelis. 

Mokslas šioje mokykloje jau 
baigėsi ir dabar rengiamisi 
spektakliui, kuris įvyks spalio 
mėn. 4 ir 5 dienomis, Interna
tional House teatre. Progra
moje bus parodyti fragmentai 
iš žinomųjų operų, šį spektaklį 
dekoruoja dail. Vladas Vijei-
kis. 

I>ail. V. K. Jonynas, lanky
damasis Chicagoje, buvo užsi
minęs apie savo grafikos dar
bų parodos surengimą. Reikia 
tik surasti atitinkamą patalpą. 
Bet kaip ne keista, kad šiame 
milioniname mieste beveik nė
ra tinkamų patalpų, 

Knygos. Paskutiniuoju laiku 
leidėjai ima daugiau dėmesio 
kreipti į knygos iliustravimą ir 
apipavidalinimą. Visa eilė kny
gų pasirodė skoningai išleistų. 
Pažymėtinos: "Varpai skam
ba"—dail. P. Puzinas, "Vaikų 
knygelė" — dail. V. K. Jony
nas, "Paklydę paukščiai" — 
dail. Pr. Lape. 

Kun. Vitkaus rūpesčiu išlei
sta R. P. Martin knygelė "Ma 
žąsis tobulybės kelias". Tai at
spaudą iš Lietuvoje išleistos 
knygos. 

lietuvių dailininkų, prašydama 
jų sukurti atitinkamus pieši
nius ir imdamasi išleisti. Kai
kurie dailininkai buvo sutruk
dyti, bet šeši atsiuntė savo pie
šinius, ir artimiausioje ateityje 
bus atiduoti masiniam spausdi
nimui 8 jų paruošti lietuviški 
kalėdinių sveikinimų vaizdai, 
štai kaip jie atrodo: 

P% Augius nupiešė Rūpinto
jėlį koplytėlėje, prie apsnigtos 
pušies ir, antrą, bažnytėlę su 
angeliukais ir lietuviškų moty
vų kryžiumi. 

Vytautas Jonynas — Kūdi-
Eager Beaver Rcgimont". Kny
ga anglų kalba, tač'au lietu
viams ji yra tuo įdomi, kad f kelį su jį garbinančiais gyvu-
jos autorius yra Kazys Devei- liais bei žvaigžde, lietuviškų 
kis, chieagifikiams gerai pažįs- ' kryžių ornamentacijos moty-
tamas ilgametis "Margučio" ;vais, iš kurios trykšta džiaugs- j j j j j j £ " to^nor int iems^^raugo 
radijo pranešėjas. Knygoje ap- minga šviesa. Tai lyg trys su

tik klišių padarymas kaštuos 
po 300—400 dolerių. Visų lie
tuviškųjų kortelių atspausdini
mas, atsiteisiant dailininkams 
už įdėtą darbą, darant daugy
bę klišių įvairioms spalvoms ir 
duodant pirmaeilei paveikslų 
spausdinimo bendrovei Ameri
koje — kaštuos arti 5,000 do
lerių. 

Tačiau administracija ryžta
si tiek išlaidų padaryti, norė
dama, kad mūsų menininkai 
patiektų ką nors ne kasdieniš
ko šioms Kalėdų šventėms. Ša
lia šių aštuonių dar bus pa
rinktos kitos septynios kitų 
tautų geriausių menininkų — 
italų, amerikiečių ir bus išsiun-

rašoma vieno inžinierijos pulko 
gyvenimas paskutiniojo karo 

siliejantieji vaizdai lietuviškų 
kryžių ornamentų fone. Ir ant-

metu. Apima 400 pusi. su 200 jrą — prakarstėlės siluetas, ša-
iliustracijų. |lia du stulpiniai lietuviški kry-

„ . . . . . . „ . . . . žiai su trijų angelų choru vir-
Profesonus Mykolas Bir/is-1 . 

lia kitais metais spalio 3 dieną 
švęs 50 metų savo spaudos P. Kiaulėnas nupiešė Mado-
darbo. Dabar dirba prie lei
džiamos knygos savo atsimini
mų, galvojimų apie lietuvių 
tautą. 

Vytautas Karosas yra paruo 
šęsspaudai eilėraščių rinkinį 
•'Poilsis ant laiptų";—rinkiny 
yra koks pinkiasdešimts eilėraš 
čių. 

Prof. dr. Bainevieius, gyve
nąs Innsbrucke, Tiroly, Erzher-
zog Eugene str. 17, Austrijoje, 

ną su kūdikėliu 
J. Pautienius lietuviškos 

sodybos žiemos vaizdą. 
J. Steponavičius — Lietuvos 

žmones, besirenkančius prie 
medinės bažnytėlės. 

T. Valius — Marijos ir šv. 
Juozapo* stebimą Kūdikėlį, is 
kurių grupės trykšta spindu
liuojanti šviesa, išsiskleidusi 
bažnyčios fone, su lietuviškais 
kryžiais ir skambančiu varpu. 
Tolumoje — lietuviškų bažny-

bendradarbiauja užsienio moks c j b o k u e t 

liniuose žurnaluose, bet jo svei
kata nepergeriausia ir materia-
kaip jis augštai vertina reli-
kalingas pagalbos. 

Tobulas džiaugsmas 
Šiomis savaitėmis anglų kal-

bon išverstas F. Timmermans 
romanas "Tobulas šv. Pranciš
kaus Džiaugsmas". 

Naujas dramos veikalas 

skaitytojams. Tų lietuviškų 
sveikinimo kortelių spausdina
mos didesnės atsargos, kad ir 
knygynai bei kitos įstaigos jų 
galėtų gauti (prašomi iš anksto 
apie tai pranešti "Draugo" ad
ministracijai). 

Sekantiems metams ruošia
mos visos kalėdinės kortelės 
lietuvių dailininkų. Jau yra 
įprašyti ir davė prielankų savo 
atsakymą dar šie dailininkai: 
A. Galdikas, V. Kasiulis, P. 
Puzinas, A. Varnas, K. Varne
lis. K. Zoromskis. 

Tai bus pirmas Amerikoje 
platesnio masto lietuviškųjų 
kalėdinių kortelių, paruoštų sa
vų dailininkų, spausdinimas, 
kuriuo susidomėjimas jau nuo 
seniau buvo jaučiamas. 

LĖKTUVNEŠIS 
Jau prieš ketverius metua'įtikino generalinio štabo vadus, 

JAV laivynas pradėjo svarsty
ti apie pastatymą lėktuvnešio, 
kurio pasiekiamas plaukimo 
nuotolis pralenktų visus iki 
šiol buvusius. Numatyta jį va
ryti atomine energija. 

Dabar atominės Energijos 
"Prekijo mirties" ("Death of Komisija davė sutikimą, kad 

a Salesman") autorius Arthur būtų pradėta statyti atominis 
Millerė paruošė naują dramos reaktorius, kurs galėtų varyti 
veikalą, kuris šį,rudenį bus sta- didelius laivus, kaip lėktuvne-
tomas New Yorke. š i s J a u 1 9 4 8 m ievyno kopi-

tonas H. Rickover, inžinerijos 
Kaip mes galime tikėtis, kad ' , . _ . foun.o A ^ U I U , *_.«...,< w»^ 0 —, 

kiti mūsų paslaptj išlaikys, jei- karininką* ir atomines energi-1 galinčius laivą traukti 40 jurų 

kad atominį submarino variklį 
galima pritaikyti ir lėktuvne
šiams. Galimas dalykas, kad 
toks naujti sukonstruotas ato
minis variklis bus panaudotas 
60,000,000 tonų Farrestal lėk
tuvnešiui. 

Atominiame submarine ne
bebus reikalingi kuro sandė
liai, stambios mašinos. Bus 
daugiau vietos bomboms ir 
lėiktuvams. Atominė mašina 
suks turbiną, kuri savo ruožtu 
suks keturis variklių sraigtus, 

gu mes patys jos neišlaikome? jos specialistas, -kuris ruošė 
Rochefoucauld atominio submarino braižinius, 

_ _ _ _ _ 

vidualine savo kūrinių parodą. 
Čia pirmą kartą nuskamba jo 
vardas, kaipo lietuvio dailinin
ko. Ir Lietuvos pasiuntinys 
Aukštuolis jį pakviečia pasiun-
tinybėn gyventi, duodamas jam 
nemokamai kambarį ir šiek 
tiek padėdamas. Tais pat me
tais jis vyksta Barilochėn (Pie
tų Argentinoje). Kelionei ir 
pragyvenimui 3 mėn. susikom- damas nemėgiamus portretus. 

Italų rašyojo veikalas 
Ką tik anglų kalbon išversta 

italų rašytojo G. Coccioli knyga 
"Dangus ir žemė" sprendžia re
liginio pasiaukojimo problemą. 

Hemingway romanas 
šį rudenį pasirodys naujas 

Ernest Hemingway romanas 
"Senis ir Jūra". 

Amerikos daugiausiai skaito
mų knygų sąrašuose pirmąją 
vietą užima W. Chambers "Liu
dininkas" ir H. Wouk "Caine 
sukilimas". 

mazgų greičiu. Tas didesnis 
greitis sudarys galimybes ant 
lėktuvnešio nutūpti ir pakilti 
sunkiesiems Douglas A3D, ata
kos bombonešiams, kurie neša 
atomines bombas. 

Vulkano energiją panaudos 
Meksikos vulkanas Paricutin 

numatomas įkinkyti į pigios 
elektros srovės gamybą. Inži
nieriai siūlo per kobalto vamz
džius lieti vandenį ant vulkano 
lavos ir kylančius garus pa
naudoti dinamo mašinoms va
ryti. JAV inžinieriai šitą teori
ją iškėlė ir sutiktų ją praktiš
kai įvykdyti. 

Rugiapjūte prie Kryžių Kalno 

Vakarų akademija 
Eichstadto mieste, Bavarijo

je, rugpiūčio pradžioje buvo su 
šaukta tarptautinė mokslinin
kų konferencija, pavadinta Va
karų Akademija, kurioje svar
styta tema "Vakarų vertybės 

ir formos". 

• 
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INKILAS 
NftLfJ MAZALAITfi 

Žmogus atidarė garažo du- Tėvas girdėjo, tačiau tai pa
ris ir karčiai nusišypsojo: ten sircdė jam taip netikra, kad jis 
buvo tuščia, kaip ir mane. Jis turėjo perklausti, 
norėjo pasitraukti, bet staiga __ inkilą, — taria nekantriai 
pamatė kažką, kas jį labai nu- vaikas, — juk sakiau. Aš at-
stebino: viename garažo kam- įnešiau ir peilį, — jis parode 
pe sėdėjo jo šešerių metų sū- didįjį duonai raikyti, kurį bu-
nus — blyškioje žiemos prie- v o į§vukęs iš virtuvės, ir tėvą 
vakario šviesoje, po neaiškiu n u krė tė šiurpas. —- Bet matai, 
stogo langu, jis atrodė kaip _ kalbėjo berniukas, — taip 
mažytė suvargusi, nekrikštyta greitai man nieko neišeina, 
vėlė — pagalvojo tėvas — ir šiandien, tur būt, nepadarysiu, 
priėjo ir tada išsigando, nes __ Kam tau reikia, — sako 
vaikas sėdėjo ant šaltų cemen- žmogus, — sodelyje ir taip tiek 
tinių grindų. d a u g įnkilų, kad miegoti ne-

— Kas gi tave taip apvalks- galima, kaip mama sako, tiek 
te? — paklausė tėvas, niekaip daug susirenka giedorių. 
negalėjai susilaikyti nesijuokęs — Dar vieno reikia, — ta-
— kailinukai buvo susagstyti rįa berniukas užtikrintai. Jis 
per dvi sagas žemiau, o kaili- galvoja ir atkelia nosį į tėvą: 
nė keupurė užrišta atbulai. _ Manau, kad tu galėsi man 
nė kepurė užrišta atbulai. — padėti. 
Jis juokėsi ir kartojo: — Kas j į s žiūri taip, kad tėvas tū
tavę taip papuošė? r i prikelti jį prie savęs ir pa-

— Aš pats, — tarė išdidžiai bučiuoti, jis sako jam į ausį 
berniukas. — Jis patylėjo ir kutenančiai ir meiliai: 
liūdnai pribaigė: — Mamytės — Žinoma, pamėginsiu, o 
jau nebuvo. jau du vyrai tikrai padarys 

Ir tėvas jau nesijuokė. Jis v i e n * i nk i1*- J i s P* 8 ** 1 1 s ū n ų 

pakėlė vaiką už pažasčių ir pra P° pažasties ir taip eina namo 
dėjo tvarkyti jo apdarą, ir vi- l i n k s m i « d a r d a u S i a u susidrau 
duje kalbėjo sau: — Mamytes £avC 

Šv. Vincento Kolegija 
Panamoje 

Panamos respublikoje, Chiri-
qui provincijos apylinkėje, ati
daryta berniukams katal. šv. 
Vincento Pauliečio kolegija, ku
riai vadovauja tėv. Jonas Cusak, 
C. M. E. Vaikų tėvai ir pašalai
čiai kolegijos reikalams suauko
jo 3,200 dolerių, kurie padėjo 
kolegijos vadovybei mokyklą a-
tidaryti ir rūpintis berniukų ka
tal. auklėjimu ir mokymu. Šv. 
Sostas šitą pasiaukojusių tėvų 
misionierių žygį karštai remia 
ir stiprina. 

jau nebuvo. Ach, taip, argi jis 
to nežino, ar ar nemato, kad 
jau mėnesiais šitas namas griū 
na, nors jo pamatas tvirtas ir 
stogas sveikas, ir gražus so
delis auga ir garaže stovi au
tomobilis. Taip, o juo dažnai iš 
vyksta jų mamytė — žmona, 
viena ji važinėja ir su svečiais, 
ir tie svečiai, kurie nuolatos 
iankosi daro jų namus sveti
mais, ir jos širdis, dėlei tų ne
reikalingų draugysčių, dėl pasi
puošimų ir linksmybių, yra pa
sidariusi nebesava artimie
siems. Net savo kūdikiui. Jis 
galvoja: — Kaip bloga, kad 
protingas žmogus mato ir žino, 
tačiau niekaip negali priprasti 
kentėti, — jis galvoja taip, o 
vaikui šypsosi ir sako: 

Ir nuo tos dienos prasideda 
darbas. Ne, pasirodo, tai visai 
ne taip jau lengva ir tėvas kar
tais sako: 

— Klausyk, greičiau gali pa
statyti visą miestą, ftegu tą 
tavo inkilą, — nes mažasis, tik-

39-ji Socailine Savaite 
Prancūzijoje 

Tradicinė Prancūzijos 39-ji 
socialinė savaite šiemet įvyko 
liepos 22-27 d. Pagrindinė stu
dijų tema — "Turtingumas ir 
skurdas - augimas ir pasidali
nimas krašto gamybos paja
mų". Temos aktualumą iššaukė 
kasdien vis didėjanti gamyba, 
vienų didelis praturtėjimas, ki
tų gi kraštutinis skurdas. Žy
mūs sociologai, ekonomistai ir 
krikšč. doktrinos specialistai 
jieškojo būdų ir priemonių, kaip 
išmintingai ir teisingai paskirs
tyti krašto gamybos pajamas, 
tarptautiniu mastu paremti 
skurde atsidūrusius kraštus. 
Suvažiavimo paskaitos, diskusi
jos ir nutarimai kasmet išlei
džiami atskiru leidiniu. 

AUSTRIJOS KULTŪRINIS GYVENIMAS 
Austrijoje veikia 1,117 vaikų 

darželių, iš kurių 647 valsty
biniai, o 454 privatiniai — dau
giausiai bažnytiniai. 

• 
,Šiuo metu Austrijoje yra 4,-

i 41? pradžios mokyklų, 730 augš-
Į tesnių ir 80 specialių mokyklų. 
i Katalikai turi 93 pradžios ir 64 
| augštesnes mokyklas, bet ir 
| valstybinėse mokyklose tikyba 
J respektuojama. 

Praeitais mokslo metais'Aus
trijos pradžios, augštesnėse ir 
specialiose mokyklose mokėsi 
856,554 moksleiviai, iš kurių 

j 785,380 buvo katalikai, 58,230 
I evangelikai, 295 graikų katali-
! kai, 1,808 senkatalikiai, 264 žy

dai, 997 kitų tikybų, 9,850 be yra 6,933,905, daugiau moterų: 
jokios tikybos. kiekvienam 100 vyrų yra 115 

Moksleivių gimtoji kaba buvo'moterų. 

vokiečių — 843,148, slovėnų 5,-
959, kroatų 4,343, vengrų 1,238, 
čekų 7G6, italų 224, kitų kalbų 
— 87G. 

Vidurinių mokyklų Austrija 
turi 169, iš jų 35 katalikų. Vidu
rinėse mokyklose auklėtinių yra 
61,634, iš jų katalikų 51,449, 
evangelikų 5,503, kitų tikybų — 
maži skaičiai. 

Augštosiose mokyklose — 
universitetuose — praeitais 
mokslo metais buvo 22,720 stu
dentų (iš jų mergaičių — 4,771). 
Profesorių ir kitų dėstytojų — 
2,940. 

Iš viso Austrijoje gyventojų 

KULTŪRINĖ KRONIKA 

VI. Vijeikls Iliustracija J. Vaičiūnienės poezijai 

Stokholmo įkūrėjo 
pagerbimas 

Švedija, palyginti anksti at
plėšta nuo Kat. Bažnyčios, vis 

LIETUVIAI DAILINIMAI PRIE VITRAŽU 
Chicagoje, 215 W. Ohio str., niams baldams, vėliau kaikurie 

yra stambi K. Hackert, Inc. baž iš tų dalykų gaminami Itali-
nytinio meno studija. Joje dir- joje ar kitur. Šiuo metu dirba 
ba dešimt dailininkų, jų tarpe 
net septynetas lietuvių, šiuo 
metu mūsų dailininkai daugiau
siai darbuojasi prie vitražų. Vie 
nas iš pačių pirmųjų čia pra
dėjo dirbti dail. Albinas* Biels-

rai, turi daug reikalavimų, ir a t m i n imą ir jieško naujų kelių 
jie dažnai pasikeisdavo visai 1 katalikybės atgimimui. Stok-
priešingai: Kartais jis manė, holmo muzėjuje buvo surengta 

labiau domisi ir atnaujina ka 
talikiškojo gyvenimo praeities' kis. Jis, kai aplankiau, išvedžio 

jog inkilas turi būti baltas, iš 
šviežiai nukirsto medžią, be
veik, kad šviestų, kitą sykį jia 
buvo nutaręs, kad nereikia ža
lio, bus kaip gyvas medis miš
ke, o dar kitą kartą jam at
rodė, kad geriausia toks pil
kas, kaip buvo matęs tėvo tė
viškėje kleve seną koplytėlę. 

paroda, kurioje išstatyti seni 
6-16 šmt. rankraščiai. Po to, da
lyvaujant Upsalos protestantų 
arkivyskupui dr. Brilioth, kara
liškųjų rūmų senienų prievaiz
dai Thoderman, įvyko Stokhol
mo miesto įkūrėjo, karaliaus ir 

jo po visą studiją, parodyda-1 sinei katalikų manifestacijai 
mas, kaip ruošiami vitražai: I Chicagoje. Dail. Bielskis nema-
pirma dailininkas padaro minia 
tūrinį vitražo braižinį — pieši
nį, kur kiekvienas colis piešinio 
vaizduoja pėdą tikrojo lango. 
Tada uždedamos spalvos ir siun 
čiama užsakytojams. Jeigu jie 
priima, tada daromas piešinys 
pilno, natūralaus dydžio, su 

Muz. Gailevičius iš Montrea-
lio persikėlė į Torontą. Tuo tar
pu dirba vienoje įmonėje. 

Vienintelė lietuvaičių moterų 
spaustuvė Amerikoje yra Šv. P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyne, Putnam, Conn. 
(Imm. Conception Convent, R. 

P. D. 2, Putnam, Conn.). Joje 
atspausdinta Stasio Ylos kny
ga "Žmonės ir žvėrys", J. Vai
čiūnienės poezijos rinkinys 
"Žvaigždėtos Naktys", kan. M. 
Vaitkaus eilėraščių knyga; joje 
šiuo metu apsausdinami net 7 
laikraščiai, kurių 5 lietuviški, 2 
angliški. 

Stasys Yla šiuo metu dirba 
prie naujos maldaknygės, kurią 
numatoma pradėti spausdinti 
spalio mėnesį. 

Liet. Spaudos Klubas greit iš-
žai piešia dekoracijų lietuvių ,ieįg p . Sheen knygos vertimą 
scenai, bet šiuo metu ne sezo- "Sūnus Palaidūnas". Taipgi 

prie vitražo — Arkangelo Ap
sireiškimas Marijai. Jam teko 
nupiešti didįjį Pijaus XII pa
veikslą. Tuo reikalu pats kard. 
Stritch tarėsi su mūsų daili
ninku, duodamas nurodymus. 
Paveikslas buvo panaudotas ma 

kankinio šv. Er iko , relikvijų flpalvų e s k i z u P i e § i n y s p e r v e 
perkėlimo iškilmės. Erikas IX, 

Žinai,' kalbėjo tėvas, _< gyvenęs 12 šmt., nužudytas 1160 

NELĖ MAZALAITĖ 

— Ką tu čia veikei? 
Durys buvo atidaros, — 

taria mažasis pasiteisindamas, 
—ir man reikėjo. — Jis nutilo, 
jis svarstė ar pasakyti, bet pa 
skui pakėlė akis ir paslaptin
gai pakartojo: — Man reikė
jo. 

Tėvas žiūrėjo į kertę, kur 
buvo atradęs jį sėdintį — tenai 
gulėjo sumesta medinės dėžes, 
seni lentgaliai, visoks šlamštas, 
kurio žmonės neišmeta tuojau 
atlikus, tiktai tam kartui ati
traukia nuo akių — jis nega
lėjo suprasti, kas čia galima 
daryti, tačiau vėl turėjo pra
sijuokti: — Dieve geras, juk 
vaikai pastato karalystę iš tri
jų akmenų ir tuščios bonkos. 
Ir jis rimtai paklausė: 

— Statei namus? 
— Ne, — sako berniukas. Jis 

dar pagalvoja ir tada stačiai 
pareiškia. — Aš noriu padary
ti inkilą. 

— Ką tokį? 

būtų gerai, kad aš turėčiau ta
vo vaizduotę, — aš rašyčiau 
knygas ir tau nereiktų sakyti, 
kad aš labai moku pasakoti 
pasakas. Na, galų gale, kokį 
mes darom? 

— Nežinau, — sako berniu
kas pavargęs nuo galvojimų.— 
nežinau. Tokj, kad iš tolo pa
matytų, kaip tik įlėks į sodą. 
Ir reikia paskubėti, juk tuojau 
ateis pavasaris. 

Pagaliau buvo apsispręsta— 
inkilas bus baltas, taip truputį 
į žalsvumą, jau kad gražiai jis 
kabos tarp žalių lapų. — Ir jie 
taip daug kalbėjo apie tai, tiek 
buvo pavedę minčių ir svajo
jimų tam darbui, jog tai pasi
darė labai svarbu abiem, žmo
gus net tarnyboje pagalvodavo 
kokią nors smulkmeną reika
lingą inkilui, ir jis pradėjo pa
justi kaip puošia gyvenimą ši
tokie gražūs rūpesčiai. I r jis 
regėjo, kad mažasis pradėdavo 
savo dieną tuo džiaugsmu ir 
nebaigdavo net per sapną šito 
darbo. Žinoma, jis dirbo — tė
vas duodavo jam palaikyti pei
lį ir pjūkliukus, kiekvieną len
telę perleisdavo per vaiko pirš
tus, ir tam atrodė, jog tikrai 
jis pats yra atlikęs visą didįjį 
darbą. Na, ir tėvas bus kiek 
padėjęs. Pagaliau ėjo visai prie 
galo, liko tik iškirsti duris ir 
sukalti sienas. 

— Palauk, — klausia tėvas, 
— kokio gi paukščio tu nori? 
Matai, jeigu pasirinkai kokį 
nedidelį, reikia, kad jis pajėg-

(Nukelta į 2 psl.) 

m. beskelbiant Evangeliją Suo
mijos krašte. Jis ir šv. Brigita 
yra populiariausi Švedijos šven
tieji. Šv. Brigitos vienuolynas 
Vadstena vietovėje dabar stovi 
gražiai restauruotas. 

Muzikos švente Austrijoj , 
Rugsėjo 14 d. Vienoje, Hel-

denplatz, Katalikų Dienos pro
ga bus pastatytas religinis 
vaidinimas, sukurtas j>rof. Kari 
Walter, kuris 6 metus buvo var-
goninku garsiame benediktinų 
vienuolyne Sockau, o paskiau 6 
metus šv. Stepono katedroje. 
Jau 25 metai, kaip jis veda Vie
nos Muzikos Akademijoje dra
mos studijos katedrą. Be to, 
Salzburgo katedros orkestro 
dirigentas, Salzburgo Mozar-
teum prof. Joseph Messner šiai 
Katal. Dienai parašė specialų 
muzikinį kūrinį. 

Kolpingo Darbininkų 
S-gai 100 metų 

Prieš 100 metų kun. A. Kol-
pingas pradėjo organizuoti 
krikšč. darbininkus, amatinin 

damas ant storoko rudo popie
riaus, kuris supjaustomas to
kiais gabaliukais, kokie turės 
būti stiklai. Yra stiklų net 400 
spalvų. Spalvas atrenka daili
ninkas ir sužymi numeriais, o 
stiklo raižytojai išpiauna ati
tinkamus gabalėlius. 

nas tiems darbams, tai jis dau
giau atsiduoda figūrinėms kom 
pozicijoms, knygų iliustravimui. 
Šioje studijoje jam maloniau
sias darbas buvo — Šv. Alfon
so vitražas, čia galėjo laisvai 
kurti, kaip norėjo. Daugumoje 
gi tenka prisitaikyti prie užsa
kytojų, prie architekto. 

Jurgis Ikiugvila, jonaviškis, 

spaustuvė jau renka Pietų Ame
rikos novelių knygą. 
' Prcl. F. Bartkus šiuo metu 

gyvenąs Dalias, Texas, rašo sa

vo § atsiminimus iš Seinų ir Vil
kaviškio kunigų seminarijų. Vil
kaviškio seminarijos paskuti
niuoju rektoriumi kaip tik ir bu
vo prel. Bartkus. 

Dr. Balys Marcilionis, Lietu
voj buvęs Klaipėdos, vėliau Šiau
lių Prekybos Instituto dėstyto
jas, netrukus ruošiasi atvykti į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Vokietijoj jis dirbo IRO įstaigo
se iki pat paskutiniųjų tos or
ganizacijos veiklos dienų. Ame
rikoj Dr. B. Marcilionis norėtų 
tęsti mokslinį darbą ekonomikos 
srityj, turėdamas vilties pritilpti 
prie kurios nors augštosios mo
kyklos. 

Archit. Vytautas Peldavičius 
suprojektavo naują, originalią 
bažnyčią. 

Žemės poezijos antologijos po
etų kolektyvas išleido prozos, 
poezijos ir kritikos neperiodini 
žurnalą "Literatūros lankas". 
Jis išspausdintas Argentinoje. 
Šiomis dienomis jo laukiama 
JAV-se. 

KOMUNIKACIJOS MENŲ FAKULTETAS 
Nuo šio rudens prie jėzuitų 

vadovaujamo Detroito univer
siteto atidaromas vadinamų 

šioje studijoje dirba jau pustre Į komunikacijos menų fakultetas, 
čių metų ir yra padaręs gal a- .J is apima kalbėjimo meną, ra-
pie porą šimtų vitražų. Čia pat d.iją, — televiziją, žurnalizmą 
ir pramoko juos dirbti. Jis tvir- | į r teatrą. Dėstytojais pakviesta 
tina, kad Amerikoj prie vitrą- visa eilė žymių profesorių, pvz. 

Tada stiklo gabalai s u d ė s t o - 1 ^ 3okh4 problemų nėra spren-
mi, kaip jie bus lange, laikinai 
pritvirtinami vašku ir dailinin 
kas ant tų spalvotų stiklų, te- — Mūsų studijoje, 

džiama; kai pripranti darbas ei 
na beveik automatiškai. 

f . 
kalbė-

vartodamas rudus ir juodus j 0 jis, — yra galimybė gana lai-
(koritūrams) dažus, nupiešia pa s v a i ir moderniškai žaisti spal-
veikslą. Paskiau tie stiklai iš- vomis prie vitražų gamybos. 
degami elektrinėje krosnelėje ir | Mes, lietuviai dailininkai, iš da-
dažai taip susilieja su stiklu, 
kad išstovi šimtmečius nesuge
dę. Dabar tie vitražo stiklai vėl 
sudedami, tarpus sujungiant 
specialiomis švino juostomis. Į 
pasiliekančius tarpelius šepečiu 
įtrinamas cemento mišinys ir 
kai jis išdžiūsta np kokio mė
nesio, vitražas baigtas. 

Stiklo spaiyos gaunamos ok
sidacijos būdu, jungiant su me-

lies stengiamės perkelti kas ge-

W. Murphy NBC redaktorius 
Chicagoje, už savo kūrinius lai
mėjęs premiją; P. Murphy, 
ABC produkcijos direktorius 
per trejus metus ir NBC direk
torius dvejus metus; pasižymė
jęs radijo aktorius; J. M. Han-
na medžiagos paruošėja WBEZ 
(Chicagos viešųjų mokyklų au 

ro iš X n i šimtmečio prancūzų sėjamosios radijo stoties) ir 
gotikos vitražų. Tas gotikas yra WJFL; Charles Sanders, žur-
charakteringas savo dekoraty
vumu. Tuo gi tarpu renesanso 
tapytojų pervedimas į vitražus 
— mažiau dekoratyvus. 

— Tai dabar turėsim nema
žai vitražų specialistų Lietu
voje, kai ji bus laisva, — pra
tariau. 

nalistikos profesorius ir kiti 

Bus dėstomi iškalbingumo 
principai, radijo, televizijos, 

teatro apžvalga, kaip paruošti 
medžiagą radijui, įvadas į žur
nalizmą, reportažai, žurnalizmo 
mechanika, straipsnių paruoši
mai, laikraščio redagavimas, 
kūrybinis rašymas, vaidybos 
pagrindai, režisovimo pagrin

dai, mūsų laikų drama, įvadas 
į televiziją, verslininkų iškal
bos skyrius ir kiti dalykai lie
čia iškalbą, radiją, televiziją, 
žurnalizmą, teatrą. Smulkesnių 
informacijų galima gauti krei
piantis adresu: Student Coun-
seling Bureau, University of 
Detroit, McNicholas Rd. at Li-
vernois, Detroit 21, Mich. 

Lietuvių Kultūros Fondo planai 
LKF Australijos Apygardos lietuvių liaudies šokių aprašy-

kus, jaunus mokinius rankpel-1 kvadratinė pėda kaštuoja net 
nius. Laikui bėgant išaugo di- P<> kokius 5 dolerius. Nemažai 

talais, vartojamas net sidabras |* — Tai labai brangiai kainuo-
ir auksas, dėl to spalvotas stik- ja. Kauno meno mokykloje tik 
las labai brangus. Yra tokio, ką vienas krosnies pakūrenimas vi 

tražų išdegimui kainuodavo a-

džiulė "Kolpingo šeima" — 
Krikšč. Darbininkų Sąjunga. 
Šios sąjungos 100 metų sukak
tis didelėmis iškilmėmis bus 
paminėta Vienoje Katal. Dienos 
proga. į 

*» i »t Mirtis katedroje 
Šiais metais garsusis Vienos 

miesto festivalis buvo uždary
tas dramos meno spektakliu 
"Mirtis katedroje". Veikalą pa
rašė Thomas S. Eliot. Vaidini
mas vyko senojo Vienos uni-

tokio stiklo įsigabenama iš Vo
kietijos. 

Albinas Bielskis, Kaune gi
męs ir augęs, čia dirba dail. K. 
Varnelio rekomenduotas. Be vi
tražų daro eskizus bažnyčių de
koravimui, altoriams, bažnyti-

žiąją Jėzuitų bažnyčią. Vaidi
nimą režisavo Joseph Gielen, o 
technišką paramą maloniai tei
kė Vienos burmistras. Minios 
žiūrovų džiaugėsi įspūdingu 
vaidinimu, apvainikavusiu di-

versiteto aikštėje, priešais gra- džiąją vieniečių šventę. 

pie 30 litų. Stiklas brangus, ir 
apie 20% jo atkrinta nuotru
pomis. Žinoma, vitražas — pas 
tovus dalykas, pergyvena fres-
kus ir kitus piešinius. Turime 
išsilikusių jau 800 metų senu
mo vitražų, ir jie gerai išsilai
kę. t » 

Dail. Daugvila beveik visus 
metus dirba prie vitražų didelės 
bažnyčios Seattle, Wash. Na
muose laisvalaikiu — audžia ki
limus. Buvo į parodą patekęs jo 
kilimas — Šv. Jurgis. Dabar na 

Valdyba išsiuntinėjo aplinkraš
tį, kurs nusako veikimo gaires 

mus. 
Skyriai skatinami organizuo-

1952-53 metais. Įvertinant L, t e a t r o m 5 g ė j u g r u p e s N o r -

(Nukelta į 3 psl.) 

mūsų kultūrinių vertybių reik 
šmę, skatinama rengti kilnoja
mas meno parodas, ruošti paro 
das net ir pradedančių meni
ninkų, kad būtų skatinamas 
prieauglis. Skatinama parduo
tuvėse įruošti stalus' su lietu
viško mono išdirbiniais. 

Raginama skelbti rašinių 
konkursus jaunimui. Planuoja
ma drauge su "Australijos Lie Soviet ine propaganda 
tuviu" išleisti rinktines lietuvių j R u s i j a ypatingą dėmesį krei-
grožinės literatūros chrestoma p į a į užsienio ir vidaus propa-
tiją taip apie 300 puslapių dy r gandą. Sovietų Sąjungoje šiuo 
džio, skirtą jauniesiems trem- m e t u leidžiama 7,800 dienraščių 

darni išplėsti kultūrinį bendra
darbiavimą, Australijos lietu
viai sudarė sąrašą tremties lie
tuvių, į kuriuos kreipsis para
šyti straipsnių jų spaudai. 

Atsišaukimą p'asirašė V. 
Žemkalnis, J. Meiliūnas, V. Va
lys, L. Barkus, V. Raginis. 

tiniams. Skatinama rinkti liau ir 1,400 žurnalų su 36 milioni* 
tiražu. Jaunimui skirta 101 laik-

dies dainas ir planuojamas jų r a š t i s i r 2 6 žurnalai su 3 milio-
atspausdinimas. Norima išleisti nais tiražo. 



Pasikalbjimas su J. Vaičiūniene 
VLADAS BŪTĖNAS, Cicero, 111. , 

Poetės J. Augustaitytės Vai-* — įdomu iSgirsti Jūsų, kaip 
čiūnienės, autorės eilėraščiųI mūsų poezijos veteranės, nuo-

RAŠYTOJA VAIČIŪNIENE SU SKAUTININKfiMIS 

rinkinių "Po baltu nuometu" 
(1931 m.) ir "Skeveldros" (1946 
m.), naująjį poezijos rinkinį 
"Žvaigždėtos naktys" neseniai 
išleido Chicagos skautininkių 
draugovė. Ta proga aplankiau 
kaimynystėje gyvenančią rašy
toją, geisdamas pasikalbėti lite
ratūrinėmis temomis, kad jos 
pareikštas mintis išgirstų ir 
plačioji lietuviškoji visuomenė 

monę ir apie jauniausiuosius 
poetus: — kuria link suka jau
niausioji mūsų poetų karta ir ar 
laiminat jų pasirinktus kelius? 

— Kiekvieną pradedantį lai
minu ir manau, kad savo kelią 
auras. Iš jaunųjų poetų, susibū
rusių "Žemėje", ypač vertinu 
Kazį Bradūną, kuris suradęs sa
vąjį kelią ir kurio poezija taip 
atsirėmusi į savo kraštą ir že-

Poetė susiradusi sau laikiną1 me. Kitų darbus taip pat tenka 
vietelę Ciceroje, vienų medinių I pagirti, ir neabejoju, kad jie, 
namų trečiajam augšte. Aplinka1 suradę savo tikrąjį kelią, duos 
tyki, kambaryje, pamatęs kny-| tikrai vertingų kūrinių.* Juk ra
gas, spaudą ir rankraščius, žmo-j šytojo skalė didelė ir plati. Lan
gus tuojau pajunti ramybę ir j ketina, kad visi poetai kūrybo-
kūrybinę nuotaiką. 

{domu, ar šį rinkinį kur-
je atsiremtų į savo žemę ir į 
tarptautinius vandenis, kaip 

dama Poete visą laiką turėjotl kad Čiurlionis, įplauktų su bal-
tokį ramų kampelį, kaip čia? — 
paklausiau. 

— Oi ne. Kaip matyti iš eilė
raščių metrikų, nemažai jų pa
rašyta dar Vokietijoj. Tada te
ko gyventi rūsyje, viename 
kambaryje su trimis šeimomis. 
Sąlygos buvo nekokios. Vėliau, 
Hanau įsikūriau vadinamoj 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
Povilas Abclkis parašė istori

nį romaną "Žemaičių Krikštas". 
Knyga jau renkama Vokietijoje. 
Bus apie 450 puslapių. Tikimasi, 
kad pasirodys šių metų pabai
goje. Leidžia "Trijų Tulpių" lei
dykla, spausdinama Memmin-
gene. 

Dail. L. Vilimas šiemet, rug
sėjo 15 d., sulaukia 40 m. am 

Iš kairės į dešinę: stovi pask. E. Žiobrhne, sktn. Z. Juškevi
čienė, klūpi sktn. Meiluviene, vidury — rašytoja Juoze Augus-
taitytė Vaičiūnienė, sktn. N. Grigaliūniene ir sktn. A. Kalvaityte 

šium su "Drauge" spausdinta 
atkarpa "Barbarai siaučia", at
siuntė mūsų dienraščiui kaiku-
riuos papildymus: marijonų 
biblioteka Mariampolėje buvo 
sudaryta arkivyskupo Matulevi
čiaus lėšomis tuo laiku, kada jis 
buvo Vilniaus vyskupu, ir visą 
biblioteką jo pavestas sudarė 
kunigas Jonas Kriščiukaitis, | 

x,„ , , .. , - . ... . ! Aišbės jaunesnysis brolis (gi-žiaus sukaktį. Meno studijas ė-i + nn„ V T T ™ • o 
T . . . * * • • • ' męs 1866 XII 30 ir miręs Rojęs Lietuvoje ir Austrijoje; . , f t . f l TT «, T, ... . /xri * J -JI I i x • nnoje 1946 II 9). Kaip tik jis su (Vienoje) dailininkas pasižymi' , * . . i i 0 • ' kartoteka rankose per keletą 

tomis lietuviškos drobės burė 
mis. Tada jie pasitarnaus ir sa-
vo kraštui, ir galbūt prisidės | FILOSOFINES LITERATŪROS PARODA 
prie tėvynės išlaisvinimo. ~ * » w * * * • M i w i * 

Nors Poetė gerokai išvargsta 
fiziniam darbe, bet plunksnos 
nemeta. Kai banaliai paklausiau 
apie ateities planus, atsakymo 
susilaukiau tikrai džiugaus: 

"jaučio troboj", tokiam kamba-j — Noriu baigti galutinai per-
rėly kampe garažo. Vienumoje tvarkyti ir išleisti dar iš Lietu-
buvo geriau. Nors tremtyje vi-1 vos atsivežtus poezijos rinki-
są laiką teko dirbti gimnazijos j nius: "Laukų giesmės", dar 
mokytojos darbą, bet rasdavosi 
laisvo laiko ir kūrybai. Dabar, 

Lietuvoj pradėta spausdinti 
"Vaidilutės" žurnalo, bet dėl bol 

dirbant fizinį darbą saldainių ševikų okupacijos nebesuspėtą 
fabrike, kūrybai laikas tegali išleisti ir kitą rinkinį "Vakarė-
būti nutrauktas tik nuo poilsio, j jant". Dar stovi plačios apim-
Kartais gimsta tikrai puikių idė- ties drama ir susidarytų naujau-
jų ar minčių, bet nebebūna jau šiųjų eilėraščių rinkinys, 
jėgų. Baigdama Poetė pridūrė: 

— Bet Jūs kūryboje taip sa-1 — Jei šios knygos pasirody-

DR. J. MAČERNIS, Argentina 

Buenos Aires mieste, Argenti-' toliau prodant t jog filosofijai rei 
nos sostinėje, atidaryta XX am- \ kia eiti kitokiu keliu, negu iki 

šiol eita. 
Mačiau ir keletos kitų rimtų 

žiaus filosofinės literatūros pa
roda. Ji vyksta sostinės universi 
teto rūmuose. Joje yra 4,000 kny 
gų įvairiomis Europos ir Ameri
kos kalbomis. 

Paprašius man buvo leista iš
imties keliu peržvelgti keletą 

dekoratyvinėje ir akvarelinėje 
tapyboje. Dalyvavo parodose 
Vokietijoje ir kilnojamoje lietu
vių dailininkų parodoje Ameri
koje, šiuo metu dailininkas gy
vena Rochestery. 

Prel. Kazimiero Jasėno 85 
gimtadienis pripuola rugsėjo 18 
d. (gimęs 1867 m. Saločių 
valsč.). Jis buvo bendradarbis 
prieš I Pasaulinį karą leistų lie
tuvių laikraščių "Nedėldienio 
Skaitymų", "Vienybės" iu kitų. 
Karo pradžioje (1915 m.) išlei
do "Vadovą išeiviams", bet la
biausiai pagarsėjo savo stambiu, 
gausiai iliustruotu veikalu 
"Architektūros Istorija", ku
riam pašventė daug savo laiko, 
beklebonaudaraas Mintaujoje, ir 

Dail. Viesulas piešia viršelį 
vertimui F. Sheen knygos "Sū
nus Palaidūnas". 

Algirdas Brazis, lietuvis Met
ropolitan operos solistas, rugsė
jo 11 d. išvyksta iš Chicagos. 
Visų pirma sustos Daytone, 
Ohio, kur koncertuos vyčių su
važiavime. Čia jam akompanuos 
muzikas A. Kučiūnas. Paskiau 
vyks į New Yorką, kur yra už-
angažuotas naujam Metropoli
tan operos sezonui. Iš pradžių 
išeis 6 savaičių dainavimo kur
są, skiriama tik Metropolitan 
operos dainininkams, o paskiau 

. . . . . Tr.. . i imsis ruošti 40 naujų rolių. Jo metų udanduojo v.sus Vilniau. g e i m a m k s c w j e P r a . 
Varšuvos .r Krokuvos antikva- ^ ^ A ^ g 9 & v a i . 

filosofų knygas, kurie sutinka: kuriam paaukojo daug lėšų. Li-
su šio jėzuito nuomone, jog filo-Į kęs okupacijoje prel. Jasėnas 
sofiją reikia pradėti nuo paties 
žmogaus. 

Iš kitų veikalų verta paminėti 
veikalų. Parodoj* nemažą dalį| C. S. Lewis knyga, kurią skai

čiau prancūziškame vertime: 
„Le Probleme de la SoufrLiice", 

von žemėn atsirėmusi? 
— Esu įsitikinusi, kad tik tie 

kūriniai gali turėti vertės, ku
rie atsiremia į savo kraštą, ku
rie persunkti to krašto dvasia 
ir gyvenimu. Ir tas savojo kraš
to vertinimas man yra įgimtas. 
Galbūt todėl, kad nemaža laiko 
praleidau kaime, bendravau su 
kaimo žmonėmis, dalinausi jų 
vargais, kurie dabar atrodo 
daug lengvesni buvo, negu 
šiandieniniai. 

Kalbant apie anuos saldžius 
savojo krašto vargus, prisimi
nė praleistos dienos tėvynėje ir, 
rodos, iš paties kraujo ištryško 
ilgas klausimas: — Poete, Tam
sta savo lyrikoje mus nuvedate 
į Lietuvos piliakalnius, atveriat 
mistikos gaubiamas jų gelmes, 
pažadinat senųjų vaidilų kank
les, — tuos didingus senovės ai
dus, iš kurių stiprybę semdamo-
sios išaugo N. Lietuvos sūnų ir 
dukterų šauniosios kartos. Tam
stos posmuose radęs šiltų ki
birkščių, tėvynės nelaimės die
nose dar labiau įaudrinusių jos 
meilės ugnį, noriu paklausti: o 
ką pasakysit apie tą kartą, ku
ri išaugo ir subrendo Vokieti
joj ar užjūry? Ar lietuviškas 
poezijos žodis jiems dar daro 
kokių įtakų? 

— Turėjau ir turiu galvoje 
jaunimą. Mums reikia visomis 
priemonėmis jiems Lietuvos 
vaizdus kelti. Ypač poezijoje ras
tas žodis ar vaizdas daug giliau 
įsminga, negu prozos raštuose 
ar gyvojoj kalboj. Todėl ypač 
stengiausi jieškoti temų iš Lie
tuvos istorijos, gamtos ir gy
venimo. Žinau, kad dar Vokie
tijoj jaunimas mano kūriniais 
domėjosi. Ir jaučiuosi laiminga. 
Moksliniai veikalai nevisuomet 
jaunimo mėgiami ar atsibosta, o 
vaizdinė grožinė literatūra savo 
forma ir turiniu gali juos pa
traukti. 

— Kokius poetinius puošme
nis naudo ja t? 

— Tokius, kurie tinkamiausi 
vaizdui išreikšti. Vengiu daug 
žodiškumo. Stengiuosi vaizdą 
sudaryti paprastais žodžiais, 
vartojamais gyvais sakiniais. 

mas turės prasmės, tai dėkui 
Chicagos skautininkių draugo
vei, kuri savo lėšomis (o skauti
ninkių skaičius nedidelis, rodos, 
apie 20) knygą išleido. Tai do
vana man ir pavyzdys bei paska
tinimas turtingesnėms už skau-
tininkes organizacijoms, drau
gijoms, kaip galima pasitarnau
ti savajai kultūrai. Skautinin-
kėms didelis ačiū! Taip pat pa
dėka seselėms Vargdienėms, 
Putname, kruopščiai ir gražiai 
atlikusioms spaudos darbą pa
lyginus už nedidelį atlyginimą, 
— baigė poetė J. Augustaitytė 
Vaičiūnienė. 

Kai palikau ramybe ir kūry
bine nuotaika dvelkiantį Poetės 
butą, gatvėmis skriejo auto ma
šinos, švietė vitrinos, reklamos, 
pro šalį skubėjo žmonės, besirū
piną gyvenimu, materialinėmis 
vertybėmis. O ten vienumoje li
ko žmogus, besisielojąs savo 
tauta, jos žmonėmis ir ypač 

užėmė egzistencialistų veikalai. 
Be to, jie šalia parodos įrengė ir 
parduotuvę šios dabar moderniš
ka laikomos literatūros. 

1950. Jis gvildena to cc.į proble
mą kaip ir Dr. Maceina „Jobo 
dramoje". Skirtumas tame, kad 

r a i v U U j e » u m ^ u u u au ^«-1 m ū s ų f įiOSofaą kančią laiko blo-
logijos prof. filosofu I. Quileslg i U ) h m į ę g i , k a i p i r daugelis 

kitų filosofų kančią vadina vie-

Parodoje susipažinau su teo-

S. J., autorium daugelio filoso
finių veikalų. Jis smarkiai sukri
tikuoja Heideggerį, Sartre, ko, 
žinoma, jie ir verti. Bet vieną 
naudą tie egzistencialistai visgi 
padarė: jie atvėrė akis daugeliui 
filosofų. Šio jėzuito knygutėje: 
„Filosofar y vivir", p. 78 skaito
me: ,,Iš tikro, žmogaus realybė 
yra ta, kurią mes intimiausiai, 
arčiausiai pažįstame, ir todėl 
nuo jos reikia pradėti. Daugumą 
sąvokų turime iš mūsų pačių sa
vęs pažinimo, ir tik paskiau per
keliame jas kitokiai tikrovei iš
reikšti". 

Ir panašioje dvasioje tęsiama 

kuriąs dvasines vertybes, kad 
jų žadinami ir puoselėjami su 
Poete kartotumėm: 

na iš didžiausių moralinių verty
bių. Atsidavimas meilėje yra su
rištas su savęs išsižadėjimu, su 
tam tikra kančia ir autorius ma
no, kad bent pėdsakai šios „sal
džios" kančios turės pasilikti ir 
danguje visiškame tvarinio at
sidavime savo Sutvėrėjui. 

Geroką parodos dalį užima 
vertybių filosofijos veikalai. Jų 
tarpe pirmoje vietoje tenka pa
minėti veik visus Nicolai Hart-

vargu ar bus gyvas. 
Prof. Pranas Šivickis, gimęs 

1882 m. rugsėjo 30 d., šiemet su
laukia 70 m. amžiaus, jei dar y-
ra gyvas okupuotoje Lietuvoje. 
Jis bendradarbiavo daugelyje lie 
tuvių laikraščių, gamtininkas, 
zoologijos specialistas, yra pa-

, rašęs keletą darbų iš savo sri
ties. 

Prof. Vaclovas Biržiška, ry-

riatus ir knygynus ir sudarė tą 
iš tikro gražią lituanistinę bi
blioteką. Su juom vėliau nusta
tėme ir tam tikras bendradar
biavimo formas tarp Kauno uni- j 
versiteto ir šios bibliotekos. 

Kitas reikalas su tomis pas
tabomis Vilento Evangelijų eg
zemplioriuje, buvusiame r?emi-
narijos bibliotekoje. Tos pasta
bos ir korektūra kai kurių (tri
jų) evangelijų vertimo neturi 
nieko bendro su Daukša. Jos bu
vo padarytos toj knygoje 1610 
ar 1611 metais, t. y. tuomet, 
kada Daukšos Postilė jau seniai 
buvo išspausdinta ir kalbos po
žiūriu nieko bendra neturi su 
Daukšos kalba. Greičiausia, tą 
korektūrą buvo atlikęs Jonas 
Jaknavičius, kuris paruodė Sir
vydui visus evangelijų vertimus, 
o paskiau ir atskirai išleido 
"Ewangelie polskie y litewskie." 
Ir ten kaip tik yra sunaudotos 
anos trys evangelijos iš Vilento 
ano ezemplioriaus. 

Pov. Gaudys peržiūri korektū
rą jo sudarytosios Pietų Ame
rikos novelių antologijos. Lei
džia Liet. Knygos Klubas. 

Latvių mokslininkai tremtyje 
K. STALŠANS, IndianapnJis, Ind. 

Antrai komunistų okupacijai mas. Prof. Arv. Švabe, teisinin-
ateinant 1944 metų rudenį Lat
vijoje beliko nedaug mokslinin
kų. Žymesnis tarp likusiųjų yra 
profesorius, filologas J. Endze-
lins, geras Rietuvių ir daugelio 

manno veikalus. Labai rimtas • Europos kalbų žinovas, kurio 
šioje srity yra fijbsofas I. Carlos plunksnai priklauso ištisa eilė 
Grau iš Valencijos, jdomi irgi, filologinių veikalų latvių ir sve-

Nors paskutinį vandenį išgertų 
Įbridus saulė į marias, 
Su troškulio indu keliausiu 

jaunimu, ir su plunksna rankoje [Į tėviškės lankus žalias. 

Andrės Avelino „Metafisica ca-
tegorial", 1940. Tikrumoje dabar 
veik negalima rasti jokio rimtės 
nio filosofinio veikalo, kurs dau
giau ar mažiau neatvaizduotų 
susidomėjimą augštesniąja bui
timi. Jau rašiau, jog Mendozos 
kongrese didžiulė filosofų dau
guma pasisako, jog jų mintiji
mas priveda prie Dievo ir veik 
visi reiškė Jam pagarbą. 

timomis kalbomis. Jo vadovybė
je nepriklausomybės pradžioje 
buvo padaryta latvių rašybos 
reforma, priartinant ją lietuviš
kai rašybai ir latvių kalba išva
lyta nuo germanizmų ir slaviz
mų. 

Kas liečia filologus Ir istori

kas, rašytojas ir istorikas, apsi
gyvenęs taip pat Švedijoje, tęsia 
dabar tėviškėje pradėtus savo 
darbus. Neseniai jis paruošė pla
tesnį veikalą — Latvijos istori
ją. 

Vienas iš naujausiųjų istori
kų, J. Bilkins, dabar gyvena 
Šveicarijoje ir tyrinėja klausi
mus apie senųjų aisčių praeitį. 
Paskutiniu laiku jis parašė dar
bą apie senųjų aisčių etnografi
ją. 

Latvijos pasiuntinys JAV, is
torikas dr. A. Bilmanis, kuris 
neseniai čia mirė, yra parašęs iš-

VL. VIJEIKIS 
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J. Augustaitytės — 
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knygai 
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Inžinierių suvažiavimas 
Chicagoje 

Švęsdami 100 metų nuo savo 
pirmosios draugijos JAV-se į-
kūrimo Amerikos inžinieriai 
rugsėjo 3-13 dienomis šaukia 
savo suvažiavimą Chicagoje. Nu
matoma, kad dalyvaus net še
šiasdešimties įvairių inžinierių 
draugijų atstovai. Tai bus vie
nas iš didžiausių suvažiavimų, 
kuriame numatoma dalyvaus a-
pie 30,000 inžinierių, net ir at
vykusių iš kitų valstybių. Suva
žiavimo būstinė bus Mokslo ir 
Pramonės Muzėjuje, bet šimtai 
įvairiausių posėdžių vyks vieš
bučiuose, auditorijose. 

Šių iškilmių garbės pirminin
kas yra L. R. Lohr, kurs buvo 
pirmininku Chicagos Šimtmeti
nio Progreso iškilmių, gi vyk
domojo komiteto pirmininkas y-
ra Charles F. Kettering, išradė
jas ir genialus mokslininkas 
General Motors korporacijos ty
rinėjimų laboratorijose. 

kus, tai jie dabar tremtyje yra samų ir gausiai iliustruotą vei-
išmėtyti po įvairias šalis. Ke-Įkalą anglų kalba apie Latvijos 
lėtas senosios kartos mokslinin laimėjimus nepriklausomybėiS 
kų apsigyveno artimoje švedijo- laikais. Knyga pavadinta "Lat-
je, jų tarpe dabar jau miręs via as an Independent State", 
prof. Fr. Balodis, kuris padarė sulaukė gerų atsiliepimų tarp 
ne maža iškasenų įvairiose Lat
vijos vietose. Apie iškasenų da
vinius jis paliko keletą išspaus
dintų veikalų. Jo darbą dabar 
tęsia jo buvęs mokinys prof. 
Ed. Šturms. Įdomūs yra jo ty
rinėjimai apie aisčių senąsias 
gyvenimo vietas. Pasiremiant 
aisčių senovės tyrinėtoju R. In-
dreko, prof. Ed. Šturms randa, 
kad apie 2,000 metų pr. Kris
taus gimimą, aisčiai (lietuviai 
ir latviai tada buvo viena tauta) 
užėmė ne tiktai visą Pabaltijį iki 
Suomijos įlankos, bet taip pat 
lygiai ir dabartinės Suomijos 
pietinę ir vakarinę dalį. Tiktai 
vėliau, apie 1,000 m. pr. Kr., iš 
rytų atėjo suomiai-ūgrai, susi
maišė su aisčiais ir tokiu būdu 
kilo dabartinės estų ir suomių 
tautos, ką liudija šių tautų euro
pietiška išvaizda, nes jos nepa
našios į Azijos tautas. Vadina
si, estai ir.suomiai yra mūsų 

Amerikos politikų ir visuomeni
ninkų. 

Ilgametis Latvijos pasiuntinys 
Romoje prof. A. Spekke, kalbi
ninkas ir istorikas, parašė kny
gą anglų kalba "History of Lat-
via an outline", taip pat sulau
kusi užsieniečių pritarimą. 

Gana aktualūs yra taip pat 
kitų sričių mokslininkai. Tarp jų 
labai pasireiškia du broliai pro
fesoriai L. S. Slaucitajai. Jtfc 
taip pasižymėjo savo tyrinėji
mais, kad Sao Paulo universi
tetas Brazilijoje, kur jie dabar 
profesoriauja, yra juos pasky
ręs atitinkamų fakultetų vado
vais. Jų tyrinėjimų sritys — 
gamta, matematika ir astrono
mija. Jie dažnai dalyvauja 
moksliškose ekspedicijose po vi
są Pietų Ameriką. Neseniai vy
resnis brolis prof. L. Slaucitajs 
grįžo iš ekspedicijos net Antark-

tes išbuvo New Yorke dainuo 
damas operoje, 77 savaites va
žinėjo su gastrolėmis ir 3 savai
tes praleido repetuodamas. Iš 
viso dalyvavo 70-ty pastatymų. 
Sezonui pasibaigus kaikurį lai
ką dainavo Central City opero
je Denver, Colorado, kur vasari-
niame festivalyje buvo statoma 
La Boheme ir Figaro Vestuvės, 
abidvi operos angliškai. A. Bra
zis pasakoja, kad Metropolitan 
operos orkestre yra lietuvis 
griežikas Greičius ir balete yra 
viena lietuvaitė šokėja. 

Petrui Babickui, kurs šiuo me
tu dirba Lietuvos pasiuntinybėje 
Brazilijoje, teko tris mėnesius 
sunkiai sirgti — atsiliepė anks
čiau Kanadoje padaryta opera
cija. Dabar sveikata kiek page
rėjo ir planuoja kuraciją baigti 
atostogomis, tik nelengvai iš
sprendžiamas lėšų klausimas. 

Novelės konkursui, kurį skel
bia "Draugas", laukiama dar 
kada bus gautas sutikimas Ra
šytojų Draugijos parinktųjų 
teisėjų. "Draugas" ir Bendra
darbių Klubas nuo savęs į tei
sėjų komisiją parinko K. Ba
rauską, dr. P. Ceiiešių, ir O. 
Zailskienę. 

Dail. K. Žoromskis padarė es
kizus dviems didelėms kompozi
cijoms: Crucifixus ir Paskutinė 
Vakarienė. 

Juokdarybos laikraštis. Vasa
ros karščiai "Pelėdos" nenutroš
kino. Ji vėl eina. Pasirodė nau
jas liepos — rugpjūčio numeris, 

| redaguojamas A. Vilainlo — Šid
lausko, gausiai papuoštas B. Ve-
šotos šaržais bei kitomis ilius
tracijomis. Gausu aktualaus, o 
taipgi ir skystesnio humoro. 

Tėviškės Aidas. A. Vilainis -
Šidlauskas atgaivino Norvegijoj 
prieš 7 metus (1945 m.) pradė
tą leisti "Tėviškės Aidą". Vėl 
išėjo 1 (28) numeris, labai gau
siai paveiksluotas Lietuvos vaiz
dais: Vilniaus ir Kauno patrioti
niais ir religiniais paveikslais, 
Lietuvos gamtos vaizdais, o taip
gi paveikslais iš Amerikos lietu
vių gyvenimo. Vaizdų daugiau, 
kaip paties teksto ir daugeliui 
tai bus malonus Lietuvos prisi
minimas. 

VI. Būtėnas jau atidavė spau
dai savo eilėraščių rinkinį. 

Spaudos bendradarbį 
prisimenant 

Rugsėjo 16 d. sueina 25 me
tai, kaip Kaune (1927 m.) mi
rė Tadas Naruševičius, bendra
darbiavęs "Viltyje", Maskvoje 
leistoje "Santaroje" ir kt. Buvo 
gimęs 1871 m. Daugirduose 
Kriokialaukio valsčiuje. 

pusbroliai, lygiai kaip ir baltgu-1 tikoje. Apie savo tyrinėjimus jis 
1 džiai-aiščių ir slavų susimaišy- yra parašęs ištisą eilę veikalų. 

Tremties rusų meno paroda 
Šį rudenį r^sai tremtiniai 

San Francisco mieste ruošia me
no parodą, kurioje dalyvaus apie 
30 tapytojų, fotografų ir skulp
torių. Paroda bus Rusų Centro 
patalpose, prasidės rugsėjo 21 
d. Numatoma turėti arti 400 
eksponatų. 
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Prasmingasis t< 
VYDŪNAS, Vok 

Prasmingasis teisingumas 
iori gyvenime sužadinti žmonių 
aurumą, nori piktumą, nelabu
ką pakeisti malonumu. Bet 
ykdyti tam, reikalinga laiky-
is gyvenimo dėsnių. Jie siekia 
monių žmoniškėjimo. Žmonijo-! 
3 turi vis ryškiau įsirodyti la-; 
urnas, gerumas, taurumas. Kur! 
ii pavyksta, čia išnyksta pik-! 
*nybės. 

Bet vėl labai reikšminga iš-| 
įanyti, kas piktumas iš tikrųjų j », 
ra. Galima pasisakyti, kad jis, . , . 
riešingumas to, kas gera. Bet 
id vėl žinotina, kas yra geru- . 
taa. O tai aiškėja tiktai žvel-j,. . 
iant į gyvenimo vyksmų gel- g i j i e ] 
ies. Iš jų sukyla gyvumas ir * 
ekia atsiskleidimo ir viršijimo! 
asaulyje. Tai ryškėja ypačiai1 £ a š a 
nonijoje. Kūrybos Galia keliai . . . 
nogų tobuluman visokiomis 
riemonėmis. Sąmoningėjes že-
liškame gyvenime, žmogus tu-

sąmoningėti Tam, iš Kurio 
yapo jis yra. 
Žmogus turi skaistėti savo 

unėje, tapti Marija, kad Dievo! ,p 
jsireiškimas žmoniškume, bū- e a i j n 
nt Kristus, jame užgimtų ir jį • 
išvieštų Šventąja Dvasia. O ^ / 
sam tam kaip tik priešinasi ^L • 
kriausia piktenybė, visoks ne--J . 
bumas, kurs tiesiog niaukia! 
nogaus sąmoningumą. 
Supratus tai, kas taip pri-
inta, tenka pamąstyti, ką 
tiogus turi daryti, jeigu jam' 

pakii 
rytm 
nią, 
Jcant 
žmor 

širdž 
juosi 
nomi 
Vieši 

ireiškiamas piktumas ir gal j ' -
;t pats baisumas. Atsiliepiant' _Q„_ . . . . . . . . savo 
m piktumu ar ir jau baisumu, / w a t 
'venimas liekasi tas pats su 
su savo drumstumu. Pastan-
'8 ve l tu i dė tos . J o s t i k t a i k a r -
is pateisinamos, jeigu jos ap-
ugoja silpnutį nuo kenksmo. 
Gyvenimo gelmes pasiekia 
logaus pastangos tik tada, 
igu jis į savo priešą kreipia 
-dingumą ir meilę ir daro tai 
o nuoširdžiau, kuo smarkesnį 
ktumą nelabasis jam pareiš-
a. Įvyksta tada pamažu visai 
lostabus pakitimas priešo es-' 
ėje, o kartais net labai vei-
ai, ale vis tiktai, ko skaičiau 
įogaus meilė iš jo vidaus ty-
i šviečia į priešą. Jame iš-
ksta piktumas kaip ledas sau-j 
$ šilumoje. 
Prieše sušvinta išmanymas 
, ką iš tikrųjų reiškia jo elge-
s. Jam pasidaro galima są-
Dningėti tikram teisingumui, 
ktumas jame gęsta ir įsigali 
)umas ir netgi meilė. Vyksta 
i prieše. Bet vis tyliai su mei-
atsimenant priešą, pačiam 

ika Malonė ir Augštybės. 

tiesic 
"Vis* 
nės 
daryi 
lėkit* 
kitę 
ir m 
ir šr 
mėtė 
dang 
lei te 
ir ly 
JuT 
dang 
(Mat 

Ku 
tas t 
sa. T 
sa, v 
tuma 
gus i 
tuose 
mas į 
reišk 
nuola 
tų ti 
tauto 

. PAS ŠIMTAMETI I 
KAROLĖ PAŽERAIT: 

Sao Paulo mieste, už kapinių, — 
vena pas savo dukterį diev-, pakis 
*bis Adomas Trumpis. Jo — 
mbarys — šventovė. Dievas pridė 
tvėrėjas, Dievas Paskutinio no ai 
ismo dienoje, Kristus žmo- Sei 
us didumo, gulįs grabe, už- ranki 
ngtas drobule, Dievo Motina pasą. 
šventieji, — vis tai Trumpio kako 
medžio išdrožtos statulos. Y- mažii 
tingai daug ant sienų prika- įsileii 
lėta Mūkelių. liavo 

Adomą Trumpį radau bepie-
mtj aliejiniais dažais bventą-
Šeimyną. Jis, dar stiprus sė
lis, pasiskundė, kad nelengva I J a s s 

į tapyti. D i e v £ 

100 r 
stipri 

Tada aš jam patariau geriau 
^žti iš medžio Kristų, nes 
istus grabe ir Nukryžiuota-

— visai meniškai atlikti 
rbai. Gerai pagauta veido iš-
iška ir, atrodo, gana gerai su-
>ažinta su anatomija. Tuo 
rpu senelis nė rašyti nemoka. 

aš gi 
paro( 

savo 
tot d 

buvo 
mane 
Jar 1 

• ~ 

' 
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:ietija 

Vydūnas 

tsilygindamas tokiu būdu 
;umui, žmogus yra tikriau-

Dievo priemonė. Žinomas 
itas žodis: "Dievas yra Mei-
r kurs Meilėje pasilieka, pa
ką Dievuje ir Dievas jame." 
>gus yra tada galingas ir 
smingiausiai teisingas. Jis 
ilina iš žmonių gyvenimo 
urną, ir visas jų gyvenimas 
Inta. Jis švinta kaip giedrus 
aetys. Žinoma, žiūrint į mi
tai tevyksta lėtai, atitin-

t tai, kiek joj yra meilingų 
nių. 

^kiarn žmonių pakitimui į-
iti duota tam tikri įsaky-

Dažniausiai prisimenama 
Į šventraštyje paskelbtieji, 
jie yra daugiausiai tik drau-
li. O laikas būtų daug nuo-
fciau dėmesį kreipti į Nau-
ius Įsakymus. Yra juk ži-
i šventi žodžiai: "Mylėsi 
patį savo Dievą visa širdi-
visa savo siela ir visu savo 
u." (Mat. 22, 37) "Mylėsi 

artimą kaip pats save!" 
t. 22, 39). Bet žinomi ir yra 
ogini įsakymai, būtent: 
a, ką jūs norite, kad žmo-
j u m s d a r y t ų , i r j ū s j i e m s 
kitę!" (Mat. 7, 12) — "My-
e savo priešus, gera dary
tiems, kurie jūsų nekenčia, 

leiskitės už persekiojančius 
melžiančius jus, kad būtu-
i vaikai jūsų Tėvo, esančio 
juje, kurs leidžia savo sau-
ekėti ant gerųjų ir piktųjų 
rti ant teisiųjų ir neteisių-

— "Būkite tobuli, kaip 
jiškas jūsų Tėvas tobulas!" 
t. 5, 44 — 48). 

urs gyvena tais įsakymais, 
:ampa tiesiog pasaulio švie-
Ties ja pranyksta visa tam-
/isas nelabumas, visas pik
is. Patiria tai pirma žmo-
savyje, bet iš lengvo ir ki-
e. Prasmingasis teisingu-
įsigali žinonėse. O tam daug 
cia, kad šviesėjąs žmogus 
atai meldžiasi, kad tai tap-
ikrumu jo artimuose, jo 
3je ir visoje žmonijoje. 

DMDIRBĮ 

dan 
su 
dūli 
skri 
klu< 
dirt 
raki 
ban 
pas: 
nyč 
Gre 
rius 
pati 
Liel 
toki 

i taip 

'Ė, Brazilija 
Kiek jum metų, seneli? 

aus iau . ^ 
Paimkit mano pašpartą ir, ̂ "^ 

ik it 20 metų, tai ir bus ma-
mžius. 
nelio anūkė su vaikučiu ant 
ų parodė Adomo Trumpio 
. Pasirodė, kad seneliui su-
i 98 metai. Metai pase su-
nti, nes Brazilija būtų ne-
dusi tokio seno. Jis atke-
• Brazilijon 1927 m. 

Taigi, man greit sukaks 
metų, o mano rankos tokios 
ios, kad aš rodos galėčiau 
suspausti iki kraujo. Tai 
as man davė tą jėgą, kad 
alėčiau Jo kančią žmonėm 
dyti. Gal gi Jis mane myli. 

Gal pasakytumėt, seneli, 
kilimo vietą ir kada paju-

Jievdirbio pašaukimą? 
Esu iš Pakruojaus. ^Tėvai 

• biedni. Manau, kad dar 
e mažą Dievulis pašaukė 
tarnauti. Šešerių metų bū-

enancijus flliSas 

" »~V'._ 

PAVAKAF 
Apjuosė įminus sidabi 
O kelias pasiklydo rū 
į laurų lapą segasi rat 
Ir vis labiau dienos ni 

Aplink mane saldi ra 
Nusnūsk, širdie, atogi 
Kol tremtinio dalia ir 
Tau į rankas klajūno 
Girdžiu sudūžtančius 
Kaip spindulį sietyną. 
Šešėlis ar be atilsio d 
Pavidalu neaiškiu prh 

Uždėjo gerą, lygu dra 
Ant veido, ant krūtinė 
O paguostas, sustiprin 
Tie sielvartai tos kant 

NEUŽMIRŠ 
Skaisčios jaunystės 
Žydėjo daug buinių 
Bet tik viena kukli j 
Aš nežinau kuo ji v 
Kurią matydavau U 
Minty vaidenasi dai 

Nei rožės kvapas, m 
Jos nedabino žėlmei 
Tarytum, ašara mel 
Spindėjo ji tarp pel 
Į širdį žvelgiančią t 
Tu kaip našlaitę pai 

Kur dingo ji ? Kieno 
Ir kokiam tikslui sh 
Daug kartų tėviškė, 
Žiedų žioravo ugnyj 
Daug kartų rasomis 
Bet mažti žiedo nerc 
O metai lėkė. Be sp 
Jie skrido už paukš\ 
Už marių miego, už 
Būties namelį sau s 
Jame pavargęs, be v 
Ilgėjaus amžinos na\ 
Kai vieną vakarą m 
Kur mano tėviškė? 
Kur ta gėlė, kurią n 
Jaunystės metuose? 
Pakėliau vyzdį į dm 
Iliuzija? Bet ne: tai 

Tai jis — tas žiedas 
Kaip tąsyk — žvelg 
į širdį akvamarinu, 
O tu jau nieko nemc 
Ir niekas tau nepasc 
Matei jį ar — liūdni 

įas, mačiau ore du angelus nuo] 
gražiais drabužiais ir spin- nue 
uojančiomis kaktomis. Pra- (ap 
do pro mane ir dingo už nas 
mo. Paskui, kai suaugau, 
>au pas svetimus visokius 
andus iŠ medžio. Na, ir pa-
džiau Mūkelę padaryti. Kai 
isekė, pradėjau dirbti baž-
ioms altorius ir kryžius, 
it išmokau ir auksinti alto-
I, Tas darbas man labiausiai 
ko. Ale koks buvo auksas 
;uvoje, kad žinotumėt! Čia 
o negausi. Na, o Brazilijoje 
iogi darau Mūkeles ir par- pa\ 
inėju prie bažnyčių ar vie- der 

vie: 
Pai 
ver 
dėj 
būt 
Yoi 
Flo 
P n 

mė; 
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SĖJANT 
rlnčs juostos, 
ikuose. 
sa 
usvyra blu oęta8. 

įmybė plazda, 
ražų žieduos 
' vėl paduos 

sunkią lazią. 
žingsnius į <tylą 
stikluose, 
dvasia > 
lešais kyla] 

mgo, rant 
ės, ant pet\ 
rtas jautiei 
čios — menka menka. 

ŠTUOLE 
r pakelėj 
žiedų, 
gėlė — 
mrdu — 
enai, 
žnai. 

,ei spalva 
nų. 
Isva 
lynų. 
tyliai 
milai. 

)ranka 
kynė. ją ? 
\s lanka 

i bridau, 
adau. 

yarnų 
tes greičiau^ 
kalnų 

stačiau, 
vilties 
kties. 
tąsčiau: 
Namai? 
načiau 
\.. — Ūmai 
ris — 
i jis! 
s! Ak, menu: 
lia nekaltai 
i 

atai 
akys: 
as akis. 
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•lynams. Dar prieš 10 metų 
eidavau pėksčias į Santos 
pie 70 kilm.) ir net į Campi-
s (apie 100 kilm.). 
Senelis pasisakė turįs dar 
;ną ištekėjusią dukterį Sao 
ulyje. Šiaurės Amerikoje gy-
aa kitos trys dukterys, pavel-
jusios tėvo talentą, kurių dvi, 
tent, Francis Kvirut — New 
rke ir Mitze Efovinienė — 
Dridoj. Bovinienės dukrelė 
anutė baigė meno akademiją 
sw Yorke augščiausiu pažy-
sjimu ir jos paveikslai, kaipo 
vyzdiniai, yra iškabinti aka-
tnijoje. 
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KULTŪRINE 
POETAS V. ALISAS -

ARMINAS 

Vienas iš sti 
vresniųju jau-
jsio? kartos 

•)octų — Ve-
mcijus Ališas 
kun. Aleksan 

lra3 Arminas) 
— šiuo metu 
gyvena Brazi-
ijoj. Jisai yra 
jlmfs 1908 

Ven. Ališas m- gruodžio 2 
d. Ožkabalių 

kaime, Vilkaviškio apskr. Mo-
kdei "Žiburio" gimnazijoje sa
vo apskrities mieste. Ją baigęs 
įstojo į Vilkaviškio kunigų se
minariją, kur išėjęs teologi
jos mokslą kunigu buvo įšven 
tintas 1931 m. 

Buvo vikaru Keturvalakiuo
se 5 motus ir vienerius metus 
Alytuje. 1937 metais išvyko 
darbuotis tarp Brazilijos lietu
vių Sao Paulo mieste. Vėliau 
buvo paskirtas vadovauti bra
zilų parapijai toliau į krašto 
gilumą, kur daugelį nustebino 
savo energija, gražiai išdeko-
ruodamas šventovę. 

Jau būdamas moksleiviu pa
sižymėjo kaip veiklus ateitinin 
kas, skautas, šaulys, pavasari
ninkas. Nemažas mėgėjas ma
tematikos, fizikos, gamtos mok 
slų. Daug dirbo beredaguoda
mas Pietų Amerikoje su kun. 
P. Ragažinsku leistą "Šviesą". 
Jo poezija buvo spausdinama 
"Židiny" ir kituose periodiniuo 
se leidiniuose. Atskirais leidi
niais išėjo Sao Bento varpai 
(1939 m.), Pietų Kryžius (1948 
m.), dabar ruošia naują eileraš 
Sių rinkinį. 

Dr. A. Maceina naujame "Ai
dų" numery sprendžia problemą, 
susidarančią iš demokratinių 
laisvių teikimo sąjūdžiams, ku
rie neatstovauja religinės tie
sos. Jonas Aistis tame pat nu-
maryje pasakoja apie savo ryšį 
su knygomis, nuo pat kūdikys
tės iki dabarties; įdomių atsi
minimų pluoštas. P. Gaučys duo
da vertimą Azorino "Hidalgo"; 
V. Maciūnas patiekia plačią stu
diją apie sukaktuvininką M. Bir
žišką, o J. Girnius, nagrinėda
mas K. Jasperso egzistencinės 
metafizikos pagrindus, rašo a-
pie laisvę ir Dievybę. Kūrybos 
pasaulio apžvalgoj vertingas P. 
Gaubti) informacinis straipsnis 
a,pie ispanų romaną, J. Aistis 
rašo apie Tulauskaitės, Audro
nės, Orintaitės, V. Nemunėlio 
poeziją, prof. M. Biržiška ati
taiso kaikuriuos netikslius fak-
:us apie Basanavičių. Šis "Ai
dų." numeris — įvairus ir įdo-
nus. Gausiai iliustruota Z. Kol
bos, V. Petravičiaus, A. Mon-
Ho, P. Augio kūriniais, Lietu
vos ir lietuvių vaizdais. 

Balys Rukša išleido eilėraščių 
rinkinį "Ugnies pardavėjas", 
knyga jau gaunama "Drauge". 
Veikalas turi 95 puslapius, Ja
ne yra apie 80 eilėraščių, pada-
intų į skyrius: Pavasario be
laisvis, Karalienės pažas, Sap
nuotojas, Kraujas. Pasakiau. 
Knygą gražiai išleidusi "Balti
ja", spaudė "Bangos" spaustu
vė, išleista Kanadoje, ryškio3 :'r 
originalios V. Bričkaus iliustra
cijos. 

J. Kėkštas, gyvenantis Lobos, 
Argentina, paskutiniu laikotar
piu neturi daug galimybių atsi
dėti kūrybai; kiek sąlygos lei
džia gilinasi į Pietų Amerikos 
dailiąją literatūrą ir Baro verti
nus į lietuvių kalbą. 

KRONIKA | 
• . I 

Prof. VI. Jakūbčnas šį rudenį 
švenčia savo pedagoginio darbo 
20 metų sukaktį. Kauno konser-: 
vatorijoje jis buvo vienas mė
giamiausių ir pažangiausių 
kompozicijos profesorių, o taip 
pat pasižymėjo spaudoje save 
subtiliomis muzikos kritikomis. 
Šiuo meti1 profesorius instru-
mentuoja savo kompozicijas. 

Muzikas M. Luoerskis nuo
širdžiai ir daug dirba, vadovau
damas Brooklyno Operetės cho
rui, kurį iškėlė į reprezentacinį 
New Yorko chorą. Per visus 
svarbiausius minėjimus^ ir iškil
mes Operetes choras pasirodo, 
kaip pirmaeilis vienetas. Visi 
choristai savo baldne medžia
ga, dainos meile ir pasiaukoji
mu verti tikro pasigerėjimo. 

Solistė I z. Mo+ekaitienė rug
sėjo '27 d. \'r nertuos Detroite, 
turi pamojusi turtingą rečita-
linio pobūdžio lietuviškųjų dai
nų programą, kurioje klausyto
jai gaus išgirsti mūsų pirmųjų 
ir vėlyvesniųjų ir moderniųjų 
kompozitorių kūrinius. 

Prof. Vacį. Biržiška neseniai 
surado vieną nežinomą XVII 
amžiaus lietuvį rašytoją jėzuitą 
Jokūbą Paškevičių. Profesorius 
jau ima rūpintis Lietuviškos 
Enciklopedijos ruošimu Ameri
koje. 

K. Sčesnulevičius, Sn. parašė 
savo atsiminimus: "Liaudies 
mokymas Varėnos apylinkėse 
1879-1882 metais". Padarytas jų 
atspaudas, keliasdešimts eg
zempliorių, panaudojant laik
rašty spausdintą rinkinį. Dau
giausiai čia rašoma apie "da
raktorių" mokyklas. 

Stasys Kalvaitis, buvęs K a u -
no Valstybės Teatro pianistas, 
vasaros atostogų metu lankėsi 
Hollywoode, studijuodamas mo
derniu: lechnikinius įrengimus 
muzil'o? efektams išgauti, ap
žiūrinėjo muzikos studijas. 

Matematikaa Ignas Kazlaus
kas, gyv. Great Necke, kad ir 
sunkiai dirbdamas fizinį darbą, 
lanko Columbijos universitetą, 
kur labai gerai išlaikė matema
tikos egzaminus. Ig. Kazlauskas 
yra buvęs Lietuvoj ir Vokieti
joj gimnazijos direktorius. 

Adv. Kostas Jurgėla yra iš
laikęs doktorato egzaminus ir 
dabar rašo disertaciją, kurioje 
bus daug naujos mokslinės me
džiagos apie Lietuvos ir Am&-
rikos santykius. 

Lituanistas Antanas Mustei-. 
kis, tęsia savo studijas ir ruo-1 
šiasi doktoratui. A. Musteikis 
neseniai yra gavęs Amerikoje 
magistro laipsnį. 

I 
Z. Masilionis Innsbrucko uni

versitete, Austrijoje, studijuo
ja mediciną. 

P. (jaučio sudaryta P. Ame
rikos novelių antologija "Pietų 
kryžiaus padangėje" jau/ su
rinkta ir pradėta laužyti į pus
lapius. Numatoma bus apie 450 
puslapių. 

Lietuvos augalų geografiją 
spaudai paruošė prof. dr. K. 
Regelis, kuris yra profesoriu
mi Irako universitete Bagda
de. Kaikurie jo paskutinių ty
rinėjimų duomens bus paskelb
ti netrukus išeinančioj A. Ben-
doriaus Lietuvos geografijos 
knygoje. 

Dr. Vanda Sruogiene paren
gė spaudai Lietuvos istorijos 
vadovėlį, kuris tinka mokyklai 
ir visuomenei pasiskaityti. Va
dovėlis bus iliustruotas ir apim 
siąs Lietuvos istoriją nuo se
novės iki naujųjų laikų. 
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0. Orincevičiaus naujas kūr 
nys "Vidurnakčio vargonai 

1 jau pradėtas rinkti. Leidži 
, Liet. Knygos Klubas. 

Japonų literatūra 
Po karo Japoniją gerokai bi 

vo užplūdę atsiminimų knygoi 
ypač iš jų buvusių ministeri 
tarpo. Toliau sekė japonų karii 
kių veikalai, pateisintieji jų žj 
gius. Dabar gana gausiai rast 

. apie okupaciją, ypač japom 

. mėgsta išsiversti amerikieči 

. knygas, kurios kritiškai atsili< 
| pia apie JAV okupacinės va 
į džios tvarką. Ir patys japon 
. rašytojai, kai tik kraštas atgi 

vo nepriklausomybę, greit pas 
rodė su savo kūriniais apie oki 
paciją. Pavyzdžiui, žurnaluo; 
jau spausdinamos būsimųjų kr 
gų ištraukos: "Per dvi savai 
sukurta konstitucija", "Sla] 
čiausieji dalykai iš Japonijc 
gyvenimo okupacijoje", "Toki 
(miesto) teismų paslaptys". 

Beletristikoje aprašomas m 
teisėtų vaikų likimas Eurazij< 
je, amerikiečio pareigūno ir ji 
ponės meilė, turi pasisekimo ! 
istorinės novelės. 

Apie pastovias vertybes 
Pulitzer premijos laimėtoja 

poetas P. Viereck palankiai a 
siliepia apie naujai Herbert 
Agaro išleistą knygą "A Decli 
ration of Faith". Autorius, ji« 
kodamas šviesesnės ateitie 
žmonijai, skatina grįžti prie t 
pastovių vertybių, kurios žin< 
mos iš krikščionybės, judaizm 
ir graikų filosofijos. 

Pigios knygos 
McMullen Books, Inc. planu 

ja šį rudenį pigių knygų serij< 
j e išleist i du ka ta l ikų leidinii 
paruoštu Maryknoll vienuolh, 
"Accent on Laughter' : — istor 
ją vieno misionieriaus Kinijoj' 
ir "A Modern Martyr" — pala 
mintojo Theophano Venard g] 
venimą. 

Turiningas veikalas 
Prancūzai išleido turining 

veikalą "Krikščionių askezė i 
modernusis žmogus". Jis pan 
sytas trijų šakų specialisti, 
teologų, istorikų ir gydytoji 
psichiatrų. 

Japonijos intelektualai 
Tokio mieste veikia dvi kati 

likų intelektualų draugijos 
Gydytojų Federacija ir Moksl 
Draugija. 

Olandijos radijas 
Katalikai Olandijoje turi s£ 

vo radijo siųstuvą. Apie suside 
mėjimą juo galima spręsti iš t< 
kad katalikų radijo žurnalas ti 
ri 312,639 prenumeratorius. 

Širdies ligos 
Framinghame, Mass. Širdie 

Institutas stebi veikimą širdie 
net 6,000 asmenų norėdami si 
sekti kas darosi su žmogaus šii 
dimi metai po metų jam sen< 
jant. 

Vaistai nuo malarijos 
Sveikatos Institutai Bethei 

doje, Maryland, išrado vaistu 
kurie apsaugo žmogų nuo m: 
larijos. šiuos vaistus dabar im 
amerikiečių kariai Korėjoje, i 
jie atneša gerus rezultatus. 

n urna 

I r kokia gi meilė, kokia pt 
guoda ir harmonija mūsų lai 
kia kada mes laikomės Išganj 
tojo! Tačiau reikia daug savę 
kultivavimo, savęs suvaldym 
ir savęs atsižadėjimo, kad J 
laikytumės. — Lagnbeh 
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Dekadenso dvasia ir naujos gaires mūsų prozoj* 
Literatūrines mintys apie romanus, rašyto jus ir kūrybinę stagnaciją, ryšium su 

naująja J. Jankaus knyga 

Atsimindamas, kad niekad 
nėra bloga viešai patikrinti 
pagrindinius dėsnius bei bazes, 
iš kurių išeinant yra vertina
mas tas ar anas literatūrinis 
kūrinys, tariuosi, ne pro šalį 
tarti čia keletą žodžių apie šian 
dieninį romaną apskritai. 

Kaip aiškiai visi regime, mo
derniniame gyvenime romanas 
yra neabejotinai linkęs pačia 
efektingiausią ir pačia reikšmin 
giausia žodinio meno išraiška. 
Per romaną, o ne per ką kitą, 
šiandien rašytojas išsako svar
biausias savo bei aplinkumos 

ST. TAMULAITIS, Chicago, 111. 

— turjs būti ne kas kita, o tik čiai (jo nerimui, jo kontemplia 
drama. Veikiai betgi pats gy- ' eijai, jo išvidiniams kontras-
venimas paroda, jog šitoks Ii-! tams), iš antroj puses kūrybos 
teratūrinis meno veikalas dau
giau ar mažiau yra romanas 

procese ji įkvepia j auganti 
veikalo kaną gyvą žmogišką 

nis. 

Aiškui turėdamas tokias pla i sielą. Romanas, neturįs savyje 
čias galimybes plėstis, romanas j šitos žmogiškosios sielos, tėra 
liko visa galva pranašesnis už tuščias vitrinos manekenas, iš-
visus kitU3 liter. žanrus, bet statytas atsitiktinam žiūrovo 
lygiai tiek pat ir atsakominges- 'smalsumui. Charakteringa, kad 

tokio besielio ("beidėjinio") ro
manu veikėjai visuomet yra 
negyvi stabai. Jie niekaip nepa-

Rašytojas panūdes kurti ro-1 jegia giliau bei originaliau iš-
| maną — kalbame čia apie tik- į gyventi tikrovės kontrastų ir 
rus romanus, o ne apie populia-; dėl to nesuteikia veiksmui vi
riam reikalui parašytus pritai- dinėj įtampos, kurios jokiais 

epinius kūrinius, išsisukinėjimais — jokiomis in-

Kas yra rcimanas? .Jo esme 

idėjas, per jį duoda giliausius: k o m | l o s m s 

žmogaus charakterio bruožus. | n e a p i e h r t a l t a a l M l l B i t r i g o s staigmenomis, pasako 
jo pagalba, kartais net sėkmin
giau už kultūrinius . istorinius 
traktatus, nupiešiamas bet ku
ris epochinis laikotarpis, paga
liau per jį gyvai, aiškiai ir po
puliariai (nesinaudojant moks
liniais kultūrininkų rašiniais) 
galima pajusti gyvenamojo lai
ko dvasią ir pagauti esminius 
to laiko polėkius. 

šiandieninis romanas 

detektyvinius ir nuotykinius pa 
siskaitymus — turi aiškiai tu
rėti ką nors svarbesnio'bei nau 
jesnio (išvidine prasme) pasa
kyti. Galima būtų išsireikšti, 
kad prieš akis jis privalo turė
ti vieną iš stipriai išgyventų ir 
norimų išsakyti tiesų — tikro-
vių: arba idėjinę tikrovę (ži
noma, atremtą į gyvą žmogų 
ir į pasaulio daiktus) arba psi-

Nuo pat moderniojo romano c h o l ° S i n e tikrovę, arba istorinę 
tikrovę arba butinę tikrovę... 
arba kelias tokias tikrovės 
drauge, destis ką kūrėjas ro-

laikų, geriau sakant nuo 1830 
— 1870 metų, kurie savo ruož
tu glaudžiai surišti su Dikenso, | 
Steidhalio, Balzako ir Flauberto ' m a n o vaizduoja 
vardais, iki pat pastarųjų dvie
jų dešimtmečių šis epinio žan- i 
ro vaikaitis (atžala) tolydžio 
vis augo ir stiprėjo. Jis užgo
žė novelę ir apysaką, su išdidu
mu jis ėmėsi atstovauti savo 
pačio prarytą epopėją ir poe
mą, ilgainiui jis įsigeidė puoš
tis net poezijos plunksnomis, o 
betalkininkaudamas kino fil-
mui, jis padėjo žudyti dramą, 
kuri savo ruožtu vis labiau ir 
labiau nustojo pirmykščio po
puliarumo bei įtakos. Dar dau
giau: drąsiai ir ne be sėkmes 
romanas jau senokai pretenduo 
ja likti totaline — visuotine 
meno veikalo forma, forma, 
apimančia visa tai, kas esmin
giausia ir ryškiausia mene 
(nors, žinema, praktiškai jam 
niekuomet tai nepavyks pa
siekti). 

Jdomu, iš kur ta jo jėga ir 
iš kur tos jo pretenzijos? At
sakymą rasti čia ne taip jau 
sunku. 

Apimdamas visą gyvenimą, 
turėdamas neribotą laisvę pa
sirinkti priemones bei objek-

Slasys Tamulaitis 

Kodėl ? 
Pirmiausia ir svarbiausia to

dėl, kad romanas yra atremtas 
ne į ką kitą, o tik į apčiuopia
mą realybę, geriau išsireiš
kiant, į objektyvų ir veiksmin
gą pasakojimą arba vaizdavi
mą. 

jimo gudravimais ir lėkštais fi
losofavimais — neišpirksi. 

Šitokį "bemintį" ir neigiamą 
epinj karinį yra parašęs mums 
Jurgis Jankus; jo vardas — 
"Paklydę Paukščiai". 

Ketvirta, tikras romanas yra 
visuomet atremtas j laiko dva
sią. Ne be reikalo sakoma, kad 
jis yra laiko dvasine išraiška. 
Laiko dvasia savo ruožtu visa
da palenkta realiam tikrovės 
vyksmui (kintančioms žmonių, 
visuomenės, epochos nuotai
koms), dėl to ji išgali stipriai 
įtaigoti ir net savaip — net nei 
giamai, net dekadentiniai — 
nuspalvinti tą ar aną literatū
rinį kūrinį; 

Užtat ne romanas yra... 

Dabar mums paaiškėja, dėl 
ko šnekėti šnekėles, tegul labai 
įdomias ir ilgas, net su patrau
klia fabula bei šauniu stiliumi, 
tačiau be anų aiškiai apčiuopia
mų ar stipriai jaučiamų įtei
sinančių jas pradų, — dar nėra 
tikras romanas. 

Lygiai n e r o m a n a s pieš
ti banalius arba nebaha-
lius, j*et savyje uždarus (t. 
y. neturinčius augštesnes subor 
dinacijos ir gilesnio įprasmini
mo) seksualinius nuotykius, ku
rie gudresnio rašytojo papras
tai būna atremti į tariamus psi 
chologinius veikėjų išgyveni
mus. Deja, gana dažnai jau iš 
pačio motyvavimo paaiškėja, 
jog šie visi išgyvenimai yra 
dirbtini ir nieku būdu neišper-
ka tikrojo meno, lygiai kaip ne 
išperka tikrosios gyvybės puo
tos drabužiais apvilktas lavo
nas, kuris sodinamas garbingai 

Antra (genetine prasme), ro
manas yra atremtas \ rašytojo, 

tus, taip pat bandydamas—kiek I o ne retai per rašytoją į visuo- už stalo, kuriam uždegama bur 
tai leidžia žodinių priemonių ' menės, į kurio nors žmonių luo- noje pypkė ir į kurio sustingu-
galia — įsibrauti į svetimas mo ar net tam tikros klasės sius pirštus įspraudžiama kau 
meno šakas, iš kitos vėl pusės vidines ir stipriai išgyventas* 
vis labiau ir labiau absorbuo
damas savin lyriką, — roma
nas įsigijo ypatingą sau padė
tį. Naudodamasis šia padėtimi, 
jis ir priartėjo prie anos visų 
menininkų ir menų svajonių: 
likti tikrąja ir vienintele viso 
šio pasaulio — t. y. žmogaus, 
gamtos, daiktų ir idėjų - - me
ninio išreiškimo priemone. 

V. Hugo, sukėlęs 1830 me
tais didelę literatūrinę audrą 
su savo "Hernani" pastatymu 
teatre, šio istorinio veikalo įžan 
goję irgi darė aliuzijas į pana
šaus £otalinio meno veikalo 
buvimą. Jis tada sakė, kad ši
toks meno kūrinys, kuris gali 
apjungti savyje ir žmogaus 
sielos išgyvenimų visumą ir 
augščiausią realios tikrovės tu
rinį turinį, kuriame spręstų
si žmogaus prigimties bei esa
mos aplinkumos prieštaravimai 

nuotaikas. Šios išgyventos ir 
objektyvuotos nuotaikos savo 
esmėje parodo mums, jog ro
manas yra ne kas kita, o tik 
konkretus bei pastovus vidinės 
kančios rezultatas, kuris, vir
tęs nusistovėjusiu kūrėjo pojū
čiu, ilgainiui stengiasi įgauti 
grožiu bei grakštumu dvelkian
čią laukuję formą. 

Trečia, tikro romano jokiu 
būdu negalima suprasti be tam 
tikros vedamos ir realiai kūri
nyje esančios stipresnės idėjos 
(minties, turinio, pasaulėjau
tos), apie kurią visuomet su
kasi veiksmas. Ši idėja arba 
mintis nebūtinai privalo būti 
rašytojo sąmoningai suprasta 
ir ryškiau kūrinyje pabrėžta. 
Bet ji turi būti reali ir stipriai 
išgyventa, nes ji yra lemianti. 
Iš vienos pusės ji duoda ugnies 

ša3 midaus. 
Ne romanas yra ir išplėsta 

novelė (pv., Vaičiulaičio roma
nas "Valentina"), atremta tik 
į vienalytį bei nesudėtingą įvy
kį ir teturintį vien laukujus ro
mano atributus (pv., ilgesnį pa 
sakojimą, gilesnę psichologiją, 
išplėstą peisažą, jautriai išgy
ventas gamtos bei kaimo nuo
taikas), bet neturinti platesnio 
gyvenimo pavaizdavimo, aiš
kesnių bei pilnesnių (ne noveli
nių) charakterių, kiek stipres
nės intrigos, o svarbiausia ne-
parodanti gilesnio ir kiek su
dėtingesnio veiksmo rutulioji-
mo (Entwicklung, develop-
ment). 

Geras tikras romanas, kaip 
jau sakyta, apjungia savyje: 
1) tam tikrą aiškesnę idėją ar
ba mintį, juntamą išvidinėje 
kūrinio įtampoje; 2) platesnę 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
.L.PONSINA BTOBNI 

KAPINĖS, 

KURIOS ŽIŪRI 

l JŪRĄ 

Pasakykit, mirusieji, kas jums rado tokį guolį 
ir sumigdė prie skambiųjų marių? 
Tai padaręs juk žinojo, kad lavonams 
nusibodo paukščių dainos. 
Tad suguldė prie bangų jus 
poikftif, prie melsvos jūros, 
supamos kimaus gaudimo. t 

Gulite prie jūros, kuri niekados netyla, 
ramūs, mirusia klausa 
jūs girdite augimą potvynio, 
o jūra, kuri jūsų artumoje juda, 
žada jums neišsipildžiusi 
Prisikėlimą. 

Švelnus pavasario vėjas 
iš laivo tolumom plaukiančio 
siunčia jums moterų juoką... Šiltas 
pabučiavimas su šypsena eina, sunkiasi 
per šaltą uolą, lenkiasi geras 
prie jūsų veido ir paguodžia jus. 

Bet audringom naktim, kai ūžia 
Vėjas ir tolumoje 
gyvi žmonės plaukia ir virpa 
po menkučiais šalmais ir dangus kamuoliais 
per marias ritasi, 

. jūs, amžiams sustoję ir neištvėrę, 
galingos jėgos pagauti, 
galvas iš žemės pakėlę, 
kalba, lįurios nieks nesupranta, 
suiunkajt: — Ateikite, riedančios bangos, 
ateikiteismūgiai, apglėbkite mus aistringai 
mylinčiom rankom. Užliekit mus, bangos, 
išraeskit iš patalų, kuriuos gulim 
horizontalūs ir matom pasaulius 
dangumi žengiančius naktį kiekvieną. 
Įsisunkit į mūsų akis išgraužtas, 
suraskit liežuvius, kurie kitados kalbėjo, ir pajudinkit juos. 
Savo dūžiais išmeskite mus iš kapų! 

Ir jūra netikėtai išklauso nesuvaldomo 
šauksmo jūsų, kalnas pakyla į krantą 
ir užlieja jus, baisiai ištvinęs. 

Tuomet susipranta bangos, 
sustoja ir skaito akmenų raštą, išlėto 
paliečia juos švelniais smūgiais, 
išvožia, ir išlaisvina jus. 
Kaip giliai jūs tuomet sušunkat, 
koks gilus tas mirusiųjų šauksmas, kai juos jūra ima 
į savo glėbį ir meta į kraštą 
bedugnės, kuri nuolat juda! 

Horizontalaus sustingimo nuvargintos rankos; 
ilgi kaulai, besišypsančios kaukės; elegantiškos 
kojos, suraizgytos visos, 
šoka mėnulio šviesoj 
stebuklingą vandenio šokį. 

Ir kaikurių galvų plaukai palaidus 
ir šviesūs kaip saulė, kuri leidžiasi 
ir žiūri į jus, švelniom salom 
išsiskleidžia ties jūra 
ir susilieja su mažyčiais keliautojais paukščiais. 

Iš ispanų kalbos išvertė JUOZAS KĖKŠTAS 

ALFONSINA STORNI yra viena žymiausių moterų 
naujoje Pietų Amerikos poezijoje (šalia Delmiros Agusti-
ni, Gabrielės Mistral ir Juanos de Ibarbouru). 1941 m. 
tragiškai mirė Atlanto vandenyne, netoli Mar del Platos 
krantų. 

(kuro) vidiniai rašytojo kan- ir šiek tiek sudėtingesnę įvykių 

raidą; 3) platesnes bei gilesnes sinis pavergimas, įsigalėjusios 
veikėjų charakteristikas; 4) civilizacinės negerovės, na, ir 
vieno kurio nors laiko tarpą pačių rašytojų bejėgiškumas 
(nepamirštant betgi, kad tas pranokti esamą aplinkumą, duo 
laiko tarpas gali būti tik viena 
diena arba dešimtys metų). 
Vakarų romano krizes. Deka

denso dvasia 

dant tokių vertybių, kurios bū
tų atremtos ne vien tiktai į rea 
li$ gyvenimo tikrovę, bet ne 
mažiau ir į naujus dvasinius kū 

1 rėjo polėkius. * 
Jau rodos bus geri du ar trys v i g . ž y m e s n i e j i V a k a r ų l i t e . 

dešimtmečiai, kai skelbiamos r a t _ r o s a p ž v a l g i n i n k a i b e n d r o . 
įvairios Vakarų romano kriz6s.' g e i š v a d o g e B U t a r i a j o g d a b a r . 
Tų krizių versmė - skeptiškos t i n j a m e _ r i e a k a r i n i a m e i r p o 

vakarų visuomenės nuotaikos, 
vidiniai tautų sukrėtimai, dva- (Nukelta į 2 psl.) 

Prof. Regelis pasiekęs Ispa
niją buvo apklausinėtas dien
raščių korespondentų. Ispanijos 
spaudai jis papasakojo, kad bu
vo gimęs Peterburge, iš tėvų 
Šveicarijos piliečių, taigi ir da
bar turįs šveicarų pasą. Nuo 
1922 m. buvo botanikos profe
sorius Lietuvos universitete ir 
Universiteto Botanikos Sodo di
rektorius. Ispanams profesorius 
papasakojo apie žemės reformą 
Lietuvoje, žemės ūkio ir pramo
nės pažangą, kooperaciją; il
giau sustojo pasakodamas apie 
bolševikų okupaciją Lietuvoje, 
apie deportacijas, kolchozų 
steigimą. Prof. Regelis į Madri
dą nuvyko kviečiamas Vyriau
sios Mokslinių Tyrimų Tary
bos, sutikęs laikyti keturias pa
skaitas: apie klimato pasikeiti
mo įtaką į augalus, apie ryšį 
tarp Irako ir Viduržemio jūros 
augmenijos, apie pirmosios au
galinės medžiagos problemas, 
apie gumos augalus. Prof. Re
gelis yra UNESCO Pirminių 
Augalinių Medžiagų Tarptauti
nės Komisijos pirmininkas ir 
nori tos organizacijos skyrių 
įsteigti Ispanijoje. Profesorius 
jau aplankė, be Madrido, Barce-
loną, EI Estorialį ir Toledo Is
panijoje. Žavisi muzėjais, par
kais, atstatytu universiteo 
miestu, daromąja pažanga bei 
kaikuriais vykdomais moksli
niais tyrimais, pvz. prof. Gome-
zo. 

Įsidėdamas šį pasikalbėjimą 
dienraštis "Ya" jį papuošė Kau
no miesto vaizdu. 

Juozas Kėk 
4tas, šali
mais telpan 
čio eilėraš
čio vertė
jas, šiuo 
metu gy
vena Argen 
tinoje. Jis 
yra vilnie
tis, studija
vęs V i 1-
n i a u s Vy

tauto D. gimnazijoje ir Varšu
vos universitete, kur ėjo hu
manitarinius mokslus. Spaudo
je bendradarbiavo nuo 1936 
metų, kartu su kitais vilniečiais 
literatais organizavo leidinius 
Varsnos, Varpos, Vingis, Vien
kartinis ir kt. Už lietuvišką 
veiklą keliais atvejais lenkų 
buvo kalinamas, vėliau buvo 
sovietų areštuotas, kalinamas, 
išsiųstas į koncentracijos sta-
vyklas. Susitarus Maskvai su 
Sikorskio vyriausybe buvo am
nestuotas, įsijungė į britų ar
miją ir kautunėse buvo du kar-, 
tu sužeistas. Jo parašytos kny
gos: Toks, gyvenimas, Rudens 
dugnu, Staigus horizontas, 

B. Daubaro knygos "Neramu 
buvo Laisvės alėjoje" pirmieji 
egzemplioriai jau gauti Chica-
goje. ši apysaka išleista Londo
ne. Išleido Lietuvių Namų Ben
drovė. Gražu, kad tokia ūkinė 
draugija domisi kultūriniais rei
kalais, leisdama knygas. Spaudė 
"Nidos" spaustuvė: Viršelis ir 
iliustracijos dail. Kazio Dargio, 
atliktos daugiau įprastuoju, ne 
tuo modernišku stiliumi. Vei
kalo fabula mums jau buvo ži
noma, berods iš tremtyje, bene 
rotatoriumi, atspausdinto leidi
nio apie išpirktą nusikaltimą. 
Vaizduojami čia 1941 m. Lie
tuvoje. Lyda Petriūnaitė yra ta
pusi komisaro Gatkovo draugė, 
turi enkavedistės pažymėjimą ir 
dalyvauja tardymuose kaip ver
tėja, tačiau slaptai palaiko ry
šį su lietuvių partizanais, pade
da gaminti jų literatūrą, iš-

I gelbsti pasmerktuosius, tarp jų 
j ir buvusį savo numylėtąjį Ada-

J. Kėkštas 

monį, suplanuodama nuotykin
gą io "abėgimą. T.Tef nodomi 
apie s'aptą Petriūnaitės veikimą 
sukilimo metu partizanai ją su
gavę ir radę dokumentus, kur 
pažymėta, kad ji enkavediste, 
ją sušaudo. Adamonis skuba jos 
gelbėti, bet atvyksta pervėlai. 

Apysakoje yra įdomi intriga, 
stiprios patriotinės nuotaikos, 
respektas religijai, <*al kiek 
mažiau kūrybingųjų polėkių. 
Knyga 113 pusi. 

Balio Sruogos "Giesmę apie 
Gediminą" naujai išleido "Ter-
ros" leidykla Chicagoje. Leidi 
rys — tiesiog meniškas albu 
mas, 32 pusi., didelio formato. 
Dailininkas Viktoras Petravi
čius jį labai rūpestingai ilius-
trrvęs. Iliustracijos atliktos 
moderniojo primityvizmo stilių 
mi, labai gausiai panaudojant 
lietuviško liaudies meno orna 
menti ką. Knygoje ne tik labai 
gausu dailininko pieštu pa
veikslų, bet ir visas tekstas sti
lizuotomis raidėmis ranka išra
šytas ir atspausdintas ofsetu. 
Kaip žinome šis B. Sruogos kū
rinys — patriotiškas ir labai 
sklandžiai parašytas — tai ei-
liuotasal padavimas apie Gedi
mino sapną ir Vilniaus įkūrimą. 
Knygos motto: "Užsidegs nau
ji žvaigždynai (vyrų ir darbų—) 
Kad prikelsim Gedimino Dvasią 
iš kapų". Šis leidinys — įraži 
dovana jaunimui. 

LAetuvos konsti*'"' iO m^ 
tų sukaktis gęr&' paminėta nau
ju leidiniu "Lietuvos Valstybės 
Konstitucijos". Išleido Spaudos 
Bendrovė "žiburiai", Toronte, 

j Kanadoje. Knyga turi 48 pusla-
; pius ir joje yra Nepriklauaomy-
! bes Akto fotostatinė kopija, to-
j liau — Seimo priimtoji 1922 m. 
konstitucija, bei po jos sekusios 
1928 ir 1938 metų konstituci
jos. Paduodami jų tekstai, kaip 
buvo išspausdinti "Vyriausybės 
Žiniose". 

Smuikininkas Iz. Vasyliūnas, 
Popayano (Kolumbijoje) kon
servatorijos profesorius, pasira
šė sutartį, kuri jam garantuoja 
darbą dar dėl pusantrų metų 
minėtoje konservatorijoje. Nors 
atlyginimas, kaip ir visiems to 
krašto profesoriams, nėra dide
lis, bet Popayanas klimato at
žvilgiu yra vienas iš geriausių 
Kolumbijos miestų. Profesoriaus 
sūnus ir dukrelė lanko vietinę 
kolegiją, abudu gabūs ir rim
ti vaikai. 

Dr. Liaugminas Bogotoje 
(Kolumbijoje) TT Jėzuitų uni
versitete ir Mergaičių Pedago
ginėje kolegijoje dėsto filosofi
ją, psichologiją, prancūzų ir vo
kiečių kalbas; neseniai buvo pa
keltas etatiniu universiteto pro
fesoriumi. Kad suskubtų lanky
ti paskaitas Abiejose augšto-
siose mokyklose neseniai įsitai
sė automobilį. 

M. J. Šileikio piešiniai, drau
ge su keletos amerikiečių daili
ninkų kuriniais, rugsėjo — spa
lio mėnesiais išstatyti Chicago
je, meno galerijoje Wurlitzer 
Building, trečias augštas, 115 S. 
Wabash ave. Dailininku paroda 
vyksta globojama Illinois Dai
liųjų Menų Draugijos. 

Prof. F. Kemėšis, uolus vi
suomenininkas, kurio stropaus 
darbo pėdsakai ir dabar jaučia
mi JAV lietuvių organizacijų 
gyvenime, jei dar gyvas, šiemet 
spalio 2 d. švenčia 50 m. savo 
kunigystės jubilėjų. 

Liet. Knygos Klubas dviems 
pasižymėjusiems savo poetine 
kūryba ateitininkų stovykloje— 
Arv. Barzdukui ir K. Keblinskui 
— įteikė po naujai išėjusį H. 
Nagio poezijos rinkinį. 

f 
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ŽVILGSNIS ATGAL IR PRIEKIN 
IGNAS J. ŠEINIUS, Švedija 

Lietuvių rašytojų draugijos, pažangių valstybių ir konvenci-
stėigiman įkri tau atsit iktinai.! ją ratifikuoti. 
Dieną prieš, atvažiavus iš Stock Ministerį pirmininką Juozą ( 
holmo Kaunan reikalais, papą- Tubelį, sveikoms ir motyyuo-
sakojo Balys Sruoga: "Rytoj toms reformoms palankų, ne-
steigiam rašytojų draugiją. Tu,! sunku buvo Įtikinti. Reikėjo tik 

Venancijus flliSas c»ja&aw wr 

UPELIS 

• • 

• 

žinoma, dalyvausi. Nesispirk, 
jei nelaimė ištiktų — tave kas 
pasiūlytų nariu valdybon". Ma-

palenkti švietimo ministerį, in
žinierių šaken | . 

Lankiau Šakenį keliolika kar-
no argumentai , kad Lietuvoj tų V a l a n d o m i s kalbėjomės. J am 
negyvenu, nieko negelbėjo. O ar 
galėjo kokie argumentai pa
veikti, kai Balys Sruoga, nuo 

ištart i žodį juk reikėjo laiko, o 
apsispręsti — amžinatvės. Pra
šė vis leisti jam pagalvoti. Iš 

Tarp akmenų vingiuoja šviesus kelias. 
Ak, ne: tai neramus kalnų upelis. 

i 

Lijanos ir erškėtrožė laukinė 
Per liemenį jį meiliai apkabina. 

O toluma, sukritusi po kojų, 
Į prieki rūko pasakom, vilioja. 

J 

' 

seniau vienas pats geriausių ma- v a ž i a v a u u ž g i e n i n , vėl grįžau. 
no draugų, imdavo ir užsispir-, D a u g i a u m e t ų buvau Kaune už-( 
f l a v o ? j silikęs. Šakenis vis galvojo. O , 

Suprantu: Visi lietuviai rašy- Ttai nuo galvojimo kar ta is sun-

Atsigeria iš jo maži paukšteliai 
Ir samana, kuri ant akmens želia; 

Ir trokštančios danguj žvaigždžių gthjtės, 
Ir vynuogės šaka, kaitroj nuvytus; 

tojai, poetės ir poetai, norėjo 
savos draugijos, organo, kuris 
jų interesus gintų, tautos kul-

Balys Sruoja, 
LRD kūrėjas 

tūrininko vardą keltų, tik ne la
bai kas sutiko stot pirman ba-
ran. I r meninio žodžio darbinin^ 
kų esama juk žmonių. Neišven
giama susirieti, susimesti prie
šingomis, šnairuojančiomis gru
pėmis. Tikėta, kad gal bus svei-

kiai atsikvėpdavo, samprotavo 
lėtai lūpas judindamas, šiaip 
nekrusterdamas, kaip biustas iš 
kelmo: "Žmonės ima vis dau
giau skaityti . Mokykloms vado
vėlių vis daugiau reikia. Ar ne
reikėtų džiaugtis? Rašytojai 
kaip kultūrininkai turėtų pasi
aukoti, neišsigąsti savo vargo. 
Kad daugiau žmonės skai tytų ir 
mokytųs, reikia kraštui pigių 
knygų." 

Dėl mano nurodymų, kad 
vertimo teiees gavimas nėr jau 
toks brangus, vidutiniškai 8% 
knygos kainos, ir jei jau taip, 
tai t as pabranginimas sumažin
tų užsieniečių konkurenciją lie
tuviams rašytojams ir padėtų 
jiems kiek, Šakenis vis žadėjo 
dar pagalvoti. Sutiko, kad Lie
tuvos rašytojus reikia remti. 
"Kaip valdžia padeda ūkinin
kams gyvulių veislę gerinti ir 

Ir piemens, grimyoje per dieną kaitę, 
Ir ilstanti dainoj maža mergaitė... 

Sumetusi akis į skaidria gylį 
Susisvajoja ji; daina nutyla. 

Gelmėj dangus — nuo krašto ligi krašto! 
Nusvirę Į anapus, palmės mąsto... 

• 

Miegūstas lotosas šalia jų klūpo, 
O ten toliau sidabro lopšį supa... 

Tatai skandinasi srovėj mėnulis, 
Lyg paukštė negyva į bangą gulus... 

išsiskirta su rašytojais, pakei
čiant sąjungos vardą į Lietu
vos Žurnalistų Sąjungą. 

Tos bendros sąjungos laikais 
ir dar prieš tai, nuo 1919 me
tų, £ymi dalis rašytojų aktyviai 
dalyvavo dar bendresnėje įvai
rių meno sričių veikėjų organi
zacijoje, Lietuvos Meno Kūrėjų 
Draugijoje, kuriai vadovavo 
Adomas Varnas. 

mūsų rašytojo straipsnių lietu- 4 — Kanadoje, 3 — Brazilijoje, 
viškomis temomis įvairiuose 1 Argentinoje, 3 Anglijo-
skandinavų laikraščiuose, s u s i - j e , 1 Švedijoje, 2 Pran-
darys iš tikro nepalyginamas Į cūzijoje, 4 - Vokietijoje, 1 —. 
mūsų rašyltojo, sakyčiau am- Afrikoje, 4 — Australijoje, 
basadoriaus, veiklos vaizdas. A r B a 4 y t o j u 1 ) r . | a r o i k a l l n g a ? 

Pr&becom pro vardus T „ . , . „ 
ft • Klausimas išties juokingas, 

Grįžę vėl prie mūsų draugi- : ypač po 20 metų jos gyvavimo, 
jos, 1932.XI.20 matome išrink-j Tačiau nf-naslaptis, kad vienas 
tą jau antrąją LRD Valdybą: , kitas tlė tik "už sąrašų", bet ir pirm. J. Tumas, V. Mykolaitis. 
J. Keliuotis, J. K. Aleksandra-

"sąrašuose" esąs rašytojas lai
kosi Draugijos atžvilgiu abejin-

vičius ir J. Grušas. Po pusme- gai, samprotaudamas, kad ji 
čio J. Tumui mirus, Draugijai nei jam suteiks naudos, nei li-
ėme vadovauti V. Mykolaitis, i teratūros lygį pakels. Tenka 
kuris paskui vis buvo perren- į čia pridurti, kad tokios pat lai-
kamas pirmininku ligi 1937 m. 
Norėdamas daugiau atsidėti ra
šymui, Mykolaitis atsisakė to-

kysenos kolegų buvo jau ir 
Draugiją kuriant, ir ją sukūrus 
po 3—5—7 metų. Tatai, žino-

' 

Svajok, svajok, atogrąžų mergaite: 
Iš kur upelis išteka — žinai tu? 

. 

kiau į t raukus pasalesnį žmogų, j p i e n i n e s įsi taisyti". 
Susirinkime, įvykusiame uni- T a i p S a k e n i S ) protarpiais ver-

versiteto patalpose, t ikrai , be- č i a m a s p a g a l v o t i > i r n e a p s i -
veik niekas nesileido būti ren
kamas valdybon. Šiušu atrodė 
matant , kad smarkiai sužėlę 
dirvonai platūs, kad gali būti 
daug gražaus darbo. Man kaip 
svečiui stačiai nepatogu buvo 
pabūgti ir ats isakyti . Poetė 
Gražina Tulauskaitė neatsisakė. 
Sugyvenama, taikinga, likimui 
pasiaukojanti moteris. Mūsų 
drąsų pavyzdį pasekė dar vie
nas kitas. 

Buvom išrinkti. Kiekvienas, 
kas tik nesipriešino, galėjo bū
ti išr inktas. 

Pasiskirs tant pareigomis bu
vo man primesta pirmininkavi
mo našta. Girdi, reikės turė t i 
reikalo su valdžia. Gal aš, kaip 
kiek pasaulio matęs žmogus, 
lengviau galėsiu prieiti prie tos 
l i teratų reikalams abejingos ir 
raguotos valdžios. 

Reikalų buvo daug 

O reikalų buvo. Vienas t a r p 
jų nemažas. Li tera tūros ir šiaip 

sprendė. 
Man lengviau pavyko kolegas 

rašytojus įtikinti, kad, norint 
viena ar kita atsiekti ir vyriau
sybę greičiau prie ko priversti , 
turėtų draugijos pirmininkas 
nuolatos Lietuvoj gyventi. Ma
no vieton buvo ras tas kitas. 

Po dvidešimties Lietuvių ra
šytojų draugijos gyvavimo me
tų jos narių padėtis, ne dėl jų 
pačių kaltės, nei kiek nepagerė
jo. Tautinis, kul tūr inis uždavi
nys padidėjo ir pasunkėjo šim
teriopai. Reikia rašytojams iš 
savo pusės daryt i viską, kad 
prisidėtų prie mūsų tau tos nuo
trupų laisvajame pasaulyje fi
zinio ir dvasinio išsilaikymo. I r 
ne mažiau j svarbu: pasaulinės 
opinijos Lietuvos laisvės reika-; 

% . . . . . *.W*W - J :/-• • t i 

* 
«J. Tumas (Vaižgantas), 

LRD pirm. 1933 . 
diplomatų, Vliko ir kitokių po
litinių organizacijų akcijos ir 
memorandumai. Iš kitos pusės 
padės toms akcijoms daugiau, 
nei mūsų tautos dėdės ir dėde-

ir paniekos, kam rašau svetima, 
t am krašte , kur gyvenu, supran
t ama kalba. Turėčiau lietuviš
kai į skandinavus kalbėti! 

Tiesa, Pirmojo Didžiojo karo 
metu ir metais po jo buvo lietu
viškosios visuomenės žiūrėta į 
tai visai kitaip. Pe t ras Klimas, 
Ju rg i s Savickis, aš ir kiti bu
vom rag inama įr skatinami, kad 
t ik daugiau svetimomis kalbo
mis rašytumėm, Lietuvos vardą 
ir jos laisvės reikalą pasaulinei 
opinijai įprasmintumėm. Da
bar, nepriklausomybę ir laisvę 
pralaimėjus, jau kitaip. Neribo
tas , mus iš šalies stebintiems 
nesuprantamas šovinizmas bus 
įsikoręs augščiau proto, šalto 
apskaičiavimo, bus aptemdęs 
realiąją mūsų t au tos padėtį, 
perspektyvas supainiojęs ir ap
niaukęs. Ko mūsų priešai t ik ir 
pageidavo. Dėl susidariusios a r 

Juozas Grušas, 
LRD pirm. 1937-1938 

JPagaliau 1932 m. sausio 
mėn. Balio Sruogos iniciatyva 
imta rūpintis atskiros rašytojų 
draugijos steigimu. Vienas iš 
artimiausių B. Sruogos talki
ninkų, sudarinėjant steigėjų 
sąrašą ir rengiant įstatus, bu* 
vo Juozas Grušas. Tų metų be
ne vasario mėnesį įvyko stei
giamasis Lietuvių Rašytojų 
Draugijos susirinkimas, kur iš
rinkta pirmoji LRD valdyba: 
Ignas Šeinius, Juozas Grušas, 
Gražina Tulauskaitė, Pe t ras 
Vaičiūnas ir Pe t ras Karuža. 
Pirmasis LRD pirmininkas Ig
nas Šeinius šiuo metu yra vie
nintelis buvusiųjų nepriklauso
moje Lietuvoje LRD pirminin
kų šiapus uždangos. Tad ypa
čiai malonu buvo Draugijos su-, 
kakčiai gauti iš savo Pirmūno 

* 

liau Draugijai vadovauti, ir bu- ma, nepakenkė nei Draugijos 
vo išrinktas pirmininku J. Gru- orumui, nei sumažino "užsąra-
šas. Šis vadovavo ligi 1938. jšinių" rašytojų vertės. Visdėl-
X.30. Paskutiniuoju nepriklau- [to turime pripažinti, kad su 
somos Lietuvos LRD pirminin- Į Draugijos įsteigimu sujudo li

teratūrinis gyvenimas, ėmė kil
ti knygos kokybė ir kiekybe, 
vertybių sistemoje l i teratūra 
iškopė j pirmąsias vietas. Ne
būtų pagrindo tvirtinti, jog vi
sa tai įvyko tik Draugijos dė
ka: tatai įvyko atskiriems na
riams veikiant — kuriant, o 
kolektuvui rikiuojant. Gajesnis 
kūrybos bei kuriamųjų jėgų 
pasirodymas kaip tik ir iškėlė 
organizacijos reikalą. Draugija 
susilaukė ne tik plačiosios vi
suomenės susidomėjimo ir pa
garbos, bet ir vyriausybės pa
ramos. Tik per Draugiją pa
siekta valstybinės l i teratūros 
premijos (1935), tik Draugija 
galėjo sukurt i Li teratūros Fon-

lui ugdymo ir gilinimo. Rašyto- lai ir įsivaizduoti gali. 
jo, menininko žodis, savu būdu, 
savais gyvais vaizdais pasaky
tas , s t ipr iau dėmesin, gi svar
biausia — giliau širdin įkrinta, 

meno autorių teisėms apsaugoti j ilgiau ir pastoviau ten užsilaiko. 
Lietuvoje galiojo iš rusų laikų Graikai gali iš savo, norvegai iš 
paveldėtas, išgveręs įs ta tymas, savo laisvės kovų papasakoti , 

kiek rašytojų, poetų, menininkų 
žodis nusvėrė tų tautų sunkioj 
laisvės atgavimo kove j . O a r 
neprisidėjo rusų l i teratūra , me
nas ir muzika tos tau tos visai 
nepelnytam pasaulyje išgarsini
mui ir net didelio pasitikėjimo 
suteikimui? 

Žinau, kad šis mano patar i 
mas daug kam nepatiks. Ypa
tingai dėdėms ir dėdelams. Man 
pačiam pastarais iais metais te
ko išgirsti nemažai papeikimų 

Liudas Gira, 
LRD pirm. 1939—1940 

gražių prisiminimų ir nuošir
džių linkėjimų. Jo žodžiais, 

na-kieno dirbtinai išeivijoje suda 
rytos nuotaikos - Ju rg i s Sa- R a š y t o j ų Draugija ir jos 
vickis daniškai j au daugiau ne- n a i rašytojai ir rašytojos tur i 
rašo. Apima ir ki tus a b e j o n ė s , | į t i k i n t i Pafaul*> b * / į fc tuvpa 
a r verta. j 

Bet jūs, jaunieji rašytojai , 
sveiko proto ir sveikų jausmų 
vyrai , esą galva ir širdimi ar
čiau prie kankinamos Lietuvos 
žemės, turė tumėt geriau žinoti, 
kaip reikia į pasaulį prabilti , 
kad jus, mūsų tau tos balsą, iš
girstų ir suprastų. 

Ignas Šeinius, 
LRD pirm. 1932 

Kas užsimanė leisti kokią anto
log i j a "pasiskai tymų knygą" 
a r mokykloms pelningą "chres
tomatiją", galėjo vogti kur ir 
kiek patiko. Lietuvos leidėjai 
t a ip pat galėjo be mažiausio at
lyginimo a r atsiklausimo versti 
ir leisti kas buvo užsienietiška 
iki paspringimo ir lietuviškos 
knygos paklausos užspringdini-
mo. Tautų Sąjungoj buvo pri
imta konvencija, kuri neblogai 
apsaugojo autorių na tūra l ias 
teises. Reikėjo tik Lietuvos vy
riausybei pasekt i pavyzdį kitų 

Jauniems rašytojams 

Prašy te prašytus vienas pa
ta r imas mūsų jauniems rašyto
j a m s : pasistengti , kur kas ko
kiam kraš te gyvena, nuodug
niai, gerai, gyvenimiškai iš
mokti vietos kalbos. — Tai ne
lengva, bet kam svetima kalba 
išmokti nėr ta ip sunku, visdėlto 
įveikiama. — I r prabilti savo 
kūriniais į gyvenamų kraš tų 
opiniją. Motyvais iš Lietuvos. 
Juk jų, ugnimi svilinančių, 
krauju degančių, t iek daug. Ne
išsemiama motyvų jū ra iš Lie
tuvos į dangų šaukiančios t ra 
gedijos, iš raudonųjų ir rudųjų 
barbar iškų okupacijų. Jūsų, ra
šytojai, žodis dažnai reikš ir 
svers daug daugiau, nei mūsų 

Rašytojų Draugijai 20 metų 
BEN. BABRAUSKAS, LRD pirm. 

Lietuvių Rašytojų Draugijai 
sukanka 20 metų. Toji sukak
tis, deja, negali būti minima 
ten, kur draugija buvo įsteigta. 
Didesnioji dalis rašytojų pri
versti buvo pasirinkti t remties 
nedalią ir šiandien, pasklidę 
po visus kontinentus, tik min
timi gali sueiti draugėn ar nu
sikelti į Nemuno šalį. 

V. Mykolaitis-Putinas, 
LRD pirm. 1933—1937 

Pirmieji bandymai Lietuvos 
raš to žmonėms burt is organi-
zacijon ėm'ė reikštis dar 1921 
metais. Tam akstiną davė ben
dradarbiavimo su kitų tautų, 
visų pirma su latvių, rašytojais 
reikalas. Po eilės organizatorių 
pasitarimų 1922.1.31 steigiama
jame susirinkime Kaune jkur-
t a Lietuvių Rašytojų ir Žurna
listų Sąjunga, ku r šalia dešim
ties žurnalistų* daly va vo 4 ra
šytojai : J . Tumas Vaižgantas, 
Juozas Pronskus, A. Vienuolis 
Žukauskas ir P ranas Būdvytis. 
Sąjungos pirmkrinku išrinktas 
kan. J. Tumas. Toje sąjungoje 
vyravo žurnalistai, ypačiai kai 
nuo 1925 m. emė jai vadovati 
Juozas Purickis. 1929.111.22 
įvyko reorganizacinis sąjungos 
susirinkimas, kur jau formaliai 

laisvės reikalas — tai bendras 
visos žmonijos reikalas". 

Tai nėra tik gražūs Šeiniaus 
žodžiai. Dar tuo metu, kada 
mes visi buvome vieno, pas
kui kito mūsų tautos skriau
diko užčiaupti, Šeiniaus balsas 
buvo skardžiausias. Jo "Rau
donasis tvanas kyla" (Den roe-
da floden stiger) švediškai 
Stockholme 1940—41 m. išeina 
net tr imis laidomis; suomiškai 
Helsinkyje dviem laidom 1941 
—42, taip pat 1941 ir daniškai 
Kopenhagoje; 1942 ,m. pasirodo 
Šeiniaus romanas "Stebuklo 
laukiant" (I vaentan pa und-
ret) Stockholme ir Helsinkyje; 
"Raudona kelionė" (Den roeda 
resan) Stockholme ir Helsinky
je 1943; "Raudonasis tvanas 
plinta" (Den roeda fioden 
svaemmar oever) dviem laidom 
Stockholme 1945. Jeigu prie 
to pridėsime daugybę to pa t 

Faustas Kiršu, 
LRD pirm. 1942—1944 

ku išrenkamas Liudas Gira, ku
riam buvo lemta draugiją per
duoti sovietams. 

Vokiečių okupacijos laikais 
LRD, kaip ir kitos lietuviškos 
organizacijos, legaliai negalėjo 
veikti. Nesant galimybių su
kviesti visuotinio susirinkimo, 
veikta, kiek sąlygos leido. Iš 
pradžių vadovavo Bernardas 
Brazdžionis, paskui perėmė va
dovybę Faus tas Kirša, kuris 
tuo būdu simboliškai tą skept
rą bus išsinešęs tremtin. 

Tremtyje atgaivinta draugi
jos veikla 1946.1.25—26 d. Tiu
bingene įvykusiame lietuvių ra
šytojų suvažiavime. Vokietijoje 
visą laiką draugijai vadovavo 
Stasys Santvaras, kuriam pri
klauso l i teratūros premijų at
gaivinimo nuopelnas, rašyto
jams ir net kitiems meninin
kams paramos išrūpinimas. 

Stasys Santvaras, 
LRD pirm. 1946—1949 

Jonas Aistis, 
LRD pirm. 1950—1951 

dą (1936), kuriam dar ta is pa t 
metais nežinoma pradinės mo
kyklos mokytoja paaukojo 1000 
litų, tuo būdu tapdama pir
muoju Literatūros Fondo gar
bės nariu. Li teratūros Fondui, 
iš kurio buvo teikiamos rašy
tojams pašalpos ar paskolos, 
vyriausybe biudžetiniu keliu 
skyrė po 10,000, Taupomųjų 
Kasų Valdyba (2.000) ir pan. 

Juo labiau veikiama, j'uo 
daugiau reikalaujama. Rašyto
jų Dr-jai ne tik šiandien pa
siūloma gana linksmų dalykų 
(pvz. platinti knygas) , bet ir 
Lietuvoje siūlyta jai... kaimų 

Bernardas Brazdžionis, 
LRD pirm. po 1941. VI. 22 

1948.II.7 d. Amerikoje Jono j skaityklas steigti arba... moks-
Aisčio pastangomis atgaivinta | Un| žurnalą leisti l i teratūros 

praeičiai t i r t i bei fiksuoti. Ra
šytojų Draugija, aišku, nesiė
mė paveržti nei valsčiaus vir
šaičio, nei universiteto pareigų. 
Draugijos tikslas buvo ir tebė
ra — jungti ir globoti lietuvius 
rašytojus, kelti ir ugdyti lietu
vių grožinės l i teratūros kultū
rą, ginti rašytojų teises, teikti 
j iems pagalbos, kovoti dėl Lie
tuvos laisvės ir kultūros. 

ir jo vadovauta kadaise čia vei
kusi Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Rašytojų Draugija. Didžiajai 
mūsų rašytojų daliai a ts idūrus 
JAV-bėse, 1950.V.6 d. Bostone 
bendrame abiejų, tremtinių Ir 
"amerikiečių", draugijų susi
rinkime nu ta r t a susilieti į vieną 
Lietuvių Rašytojų Draugiją. 
Tuo būdu Amerikoje pirmąją 
LRD Valdybą sudarė Jonas 
Aistis (pirm.), Stasys Santva
ras, Bern. Brazdžionis, Faus tas 
Kirša ir Juozas Tysliava. 1951. 
IV.14 d. visuotiniame LRD su
sirinkime Chicagoje išrinkta ši 
Valdyba: Ben. Babrauskas, 
Vincas Ramonas, Aloyzas Ba
ronas, Povilas Gaučys ir Alfon-

Dail. P. Kiaulėnas su šeima iš 
Chicagos persikelia į New Yor-
ką. Naujoje vietoje dailininkas 
numato daugiau atsidėti tapy
bai. Paskut iniu metu architek 
tai Pe t ras ir Vašia Kiaulėnai su
projektavo ir jau pradėjo sta-

sas Tyruolis; po pusmečio į ty t i rezidenciją J. Gustainiui. 
Rezidencija kainuos daugiau 
kaip $100,000. J. Gustainis yra 
s tambus lietuvis prekybininkas, 

New Yorką išsikėlusio Tyruolio 
vieton įėjo Stasys Tamulaitis. 

Šiuo metu LRD narių y ra 
95, iš kurių 9 atvykę Amerikon 
dar prieš karą. 72 gyvena JAV, | kultūros reikalams. 

gausiai aukojas mūsų šalpos ir 
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"Ugnies pardavėjas" žemes rankose 
(Sakiniai BALIO RUKŠOS poezijai) 

A. AUDRIUS 

AI ntskraidiiau. Sielą, pa
vargusį kūną 
Kankino pernykštis ruduo ir 
**pnai... B. Rukla 

Neteisu būtų manyti, kad vie
nintelis kelias poezijos išlikimo 
nustatymui yra josios patvaru
mas laike. Tikroji poezija palie
čia mus pirmajame mušu susi 

vylusio, pavargusio, kiek iro-: jimu tenka laikyti ii skaitytojo 
niško ir bohemiško, bet nuošir- atmintin krentančius paskirus 

BALYS RUKŠA 

daus žmogaus pasisakymas ir 
nedidelis bei nepergiliausias 

žodžius ar posakius. šlagerinis 
"jieškojau žemėje dangaus" pa 

jungimo momente, kuris kiek-jdo turėjimas bei pakankamas 
vieną kartą (skaitant net ir to' (daugiausia temos traktavimo 
paties autoriaus kūrybą) gali j - prasme) originalumas (ne indi-
vairuoti priklausomai nuo skai
tytojo temperamento, charakte
rio bei nusiteikimo. Jeigu nove
lę ar romaną pažinti dažnai pa
kanka vienkartinio skaitymo, 
tai poetinei kūrybai pilnai su
prasti jo yra per maža, nes nuo
taika yra gal pati būdingiausio-
ji poetinio esamumo savybė. 
Jokios, netgi kraštutiniausios 
poetinės srovės, įnešusios daug 
prozinės tematikos bei prozinio 
elemento, nėra savo nuotaika 
objektyvios, bet kiekvieno skai
tančio išgyvenamos individua
liai savitu nuspalvinimu ir pri
ėmimu. 

pasyvus nepasitenkinimas dėl sitaiko net keletu atveju ("Be-
savo trapumo žemėje ir aplin-j varde" ir "Mėlynieji vande-
kumoje. Pirmasis žvilgsnis į nys"). Sangvinikas: "Draugys-
"Ugnies Pardavėją" dažnam tėję", "Poetai ir ruduo" bei 
bus klaidinantis, nes savito vei-| "Vienatvėje". Nepavyko Rukšai 

ir antroje knygoje išvengti sa-

NAKTYJE 
Tu kinai — aš atėjęs nuplaučiau 
Nuo tavęs rudens purvo šlakus, 
Kaci švari tu sutiktumėt aušrą 
Ir per mirusio tėvo lauktis 
fteŠtutn rudenio karčiąją gėlą 
Į šaltinio bevardžio gelmes, 
Ir sugrįžtum atgal be šešėlio, 
Be kančios ir nelaimės dėmės. 

. 

Poezija, būdama lanksčiausia 
muzikinio garso ir jo elemen
tų nešimui žodinėje kūryboje, 
anaiptol, negali būti laisva nuo 
pagrindinės žodžio privilegijos 
— minties, išeinančios į prasmę 
ir sąvoką. Poetas, kaip ir kiek
vienas žodžio kūrėjas, pirmoje 
vietoje privalo būti (ir išlikti) 
rašytojas. Tuo pačiu ir poetinės 
idėjos reiškimas vaizdais gero
je poezijoje yra apribotinas, nes 
kaip plastiniam menui nepakan
ka peisažo, kaip muzikai nepa
kanka liaudies kūrybos harmo
nizavimo, taip poetinei kūrybai 
privalo nepakakti vaizdo apra
šinėjimo ir skambesio. Ir dide
lis formos tobulumas yra ne kū
rybingumo esmėje, bet prityri
mo ir įgudimo ženklas. Todėl 
forma pati savyje negali būti 
poezijos, ir aplamai meninės 
kūrybos, išlikimo tikrumu. 

vidualumas!) sudaro gilumos 
įspūdį. 

Rukšos poezija savo mintimi 
stovi ant paviršutiniškumo ir gi
lumo ribos. Poeto sugebėjimas, 
rodos, pilnuose kasdienybės 
reiškiniuose rasti naujų išreiš
kimo galimumų yra neabejoti-

chartniškų frazių (a la "ilgesio 
blakė"): "rudenio smuklė", 
"praeities laivai", "neviltim pa
kaustyti arkliai", "nerimo lai
dotuvės", "žvilgsnis nuorūka", 
"praeities vanduo" ir t. t. Lie
taus purkštimas (ne Rukša šio 
vaizdo pirmasis) pastebimas 
bent dviejuose gabaluose "Prie
kaište" ir "šermenyse". Arba: 

.. 

nai talentingas. Todėl Rukla Jj; kryželis netyčia Pakaltas 
bus suprantamas kiekvienam Į <66 P s U tai vis nedidelės smulk 
(ir vidutiniam) poezijos m y i ė . 'menos, jsirėžiančios savo gausu-

daugumos nui' kuriems nusikratyti butų tojui ir, manau, 
skaitančiųjų mėgstamas. reikėję tik laiko ir apdairumo. 

Dar kartą jirisimenant "Strė-

Jau beveik aišku tariant, kad 
Radausko "Strėlės Danguje" 
pasirodymas yra palikęs nema
žą žymių mūsų dabarties poe
zijai. Toji žymė, kaikuriais at
vejais iškyla tik labai netiesio
giai, dažniausiai, muzikinio ap-
dirbino bei muzikinės formos 
jieškojimu; lyg pastanga for-
miškai atsinaujinti. Kaikur šio
ji žymė skaitytina įtaka. Muzi
kinis elementas esmiškai jokiai 
poezijai nėra naudingas ar 
kenksmingas, tačiau poeto at
neštas minties kūrybon tampa 
sveikintinu, nes minimasis ele
mentas pilną prasmingumą pa-į 
siekia tik poetinėje sąvokoje, (šauksmas, Keleiviai, Ilgesys, 
(Pvz. H. Nagio "Saulės Laikro-. Ugnies šokis, Banga, Žvaigždės, 
džiuose" — "Vilgomos šilto Užburtam rate, Sesuo, Gundy-
šiušenimo šakos šnabždėdamos .mas ir keletas kitų), 
šneka"). Tačiau, prieš prade-1 "Ugnies Pardavėjas" yra pa-
dant kalbėti apie Balio Rukšos siekęs žymiai platesnių formos 
poeziją pastebėtina, kad jo ant-' laimėjimų. (Netaisyklingas kir-
rojo rinkinio vertė būtų žymiai lis ir čia palieka dažnas). Poe-
didesnė prieš "Strėlės Danguje" tas šiame rinkinyje jau stato 
pasirodymą. 

Rukšos debiutas 1950 metais 
daugelio buvo palankiai sutik- j nusikratyti kaikuriais banalu-
tas. "Žemės Rankose", nežiūrint Imais arba juos paslėpti; rūpes-
kaikurių šešėliavimų, turėjo sa- tingiau skverbiasi žodin, bet 
vo spalvą, veidą ir nuotaiką; jau dažnai kartoja save, kas y-
nors kai kurie knygos gabalai 
susiliejo į vienumą, bet kiti į-
strigo atmintin savo poetišku
mu ir nepozavimu. Iš tokių eilė
raščių minėtini "Šauksmas" ir 
"Keleiviai", kurių vienų jau 

ra nemaloniausiu konstatavimu 
šalia tam tikros įtakos šešėlia-
vimo Balio Rukšos antrajai poe
zijai. Savęs kartojimo iliustra
cijai prisiminkime anksčiau mi
nėtą "Šauksmą" ir palyginkime 

būtų pakakę Rukšos poetinio,jį su "Išsigynimu" (67 psl.). 
talento įrodymui. Anuomet pu-1 Tematikos neišorinis panašu-
sėtinai smarkokas bei aštrokas Imas yra gana aiškus net ir rit-
pasiginčijimas dėl didesnio ar miniu traktavimu. (Pastebė-
mažesnio debiutanto gilumo ga- tina, kad ritmas nėra 
lutinai galimas išrišti šiandieną toks pripuolamas dalykas, 

"Žemės Rankose" ir "Ugnies 
Pardavėjas". Koks gi kokybinis *C Danguje" reikia apgailestau 
skirtumas tarp šių dviejų Ruk-,ti, kad daugelis šiaip visai gerų 
šos poezijos knygų? žingsniai Rukšos eilėraščių atspindi "Strė 
tobulėjiman ar sustingimo po-! lės" autoriumi. (Gatvių myli-
žymiai, atsiradę laiko ėjime ir maste. Laukų atsakymas, Mer

gaitė ir medžio šešėlis (!), Ka
da nepadeda dangus, Pirklys 
Smith ir hula hula, šaknis, Aso-
nansų lietus, Priemesčio skam
besys, Ruduo virš galvos, Me
lagis ir kt.). Bet reikia pripa
žinti, kad Rukša vistik turi ir 
savo vagą, nelabai plačią, bet 
padedančią išsilaikyti savitu
me. Nežiūrint smarkokos įtakos 
pavieniuose eilėraščiuose, auto
rius savo kūrybinėje visumoje 
nesileidžia supainiojamas su ki
tais poetais. Iš dalies šiame rei
kale gelbsti charakteringas 
Rukšai smukliškų terminų pa
mėgimas ("tingiosios poezijos'* 
žymė), iš dalies saviškas eilė
raščio melodingumas ir neblo
gai pavykstantis miglotos nuo
taikos sukūrimas. (Šiais savu
mais pažymėtinas "Sugrįži
mas" su tikrai rukšiškai pavar
tota nepilno pasikartojimo figū
ra). Savitos melodijos turėji
mas pagrįstai verčia reikalauti 
iš autoriaus daugiau negu jis 
yra davęs iki šiol savo dviem 
poezijos knygom. 

Rukšos eilėraštis trumpas, 
bet nevisuomet kondensuotas. 
Jausmas iššaukiąs jame eilė
raščio gimimą nevisuomet yra 
be išprotavimo. (Pvz. vienas iš 
gerųjų "Akmuo po kaklu", ku
rio tik dvi antrosios strofos ei
lutės yra tiesioginio išgyvenimo 
ištartos), žinoma, eilėraštis 
niekuomet neateina visai ir at
baigtai. Ir tyriausioji lyrika yra 
jausmo ir proto sintezė. 'Palai
das jausmas yra banalus, nes ir 
pats jausmingumas yra pavir
šutinis dalykas. (Plg. "Valka
ta" 86 puslapyje). 

Artimiausiais poetui eilėraš
čiais atrodo būtų: "Sugrįži
mas", "Vergas", "Duonos ir vy
no šventė", "Piligrimas", "Nak
tyje", "Akmuo po kaklu" ir ga! 
dar vienas kitas. Blogais tenka 
vadinti: "Valkatą", "Mėlynuo
sius vandenis", "Ramybę" (!), 
"Šermenis", "Nerimo laidotu
ves" ir kt. 

aip ateiti, jei tūkstantis myUų, 
O naktis ui akių, už akių. 
Jei net tie, kurie ilgis ir myli, 
Ne visuomet ateina laiku. , 
Aš tarp tyrlaukio vėtrų išaugęs, 
Tarp vijoklių aštrių ir skaudžių, 
Tu žinai — aš tik tolimas draugas, 
A& ne gretimis tavo esu. 
Belsk kur nors į duris. Ten pastogę, 
Tenai guolį ir duoną rasi. 
Ir galbūt atsiskyrėlį žmogų, 
Kurio j ieško pavargę visi. 
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PO KAKLU 

iMtkas neturi prasmės. Juk kalnynų viršūnės 
Saulę suiikdamos junta, kad aro sparnai 
Prieš rytmetį buvo audros palaužti. 
Aš neskraidžiau. Sietą, pavargusį kūną 
Kankino pernykštis ruduo ir sapnai, 
Kaip kalnynų viršūnės, šalti. 

Laikas neturi prasmės. O kalnynuose ugnys. 
Pro ugnį negalima grįžt į namus, 
Tik išvysti kur guli akmuo. 

Akmuo po kaklu. Ir greičiau ligi dugno. 
Ir į dugną tvirtai atsimušt, 
Ir akimirksniui grįžti namo... 

(Iš neseniai pasirodžiusios poezijos 
knygos "UGNIES PARDAVĖJAS"). 

Balys Rtik&a 

sąlygose arba net kritikai vei
kiant? Poetinis išgyvenimas ir 
sprendimas palikęs ir toliau iš
silaisvinimo jieškojimu, kurį 
Rukša randa tik egzistencijos 
nutrūkime. (Plg. "Išsivadavi
mą su "Išsilaisvinimu" "Že
mės Rankose"). Tematika siau
rėja atvirkščiai proporcin
gai techniškam eilėraščio 
apvaldymui, kuriam jau kartais 
(to nebuvo pirmiau) aukojama 
sąvoka ar mintis. Pirmoje kny
goje prasikišo nemažas skubo
tumas, bet ir didesnis įvairumas 
bei mažesnis tematinis pasikar
tojimas. Medžiaga sunkiai išsi
laikė eilutėse ir vietomis tvino. 
Nebuvo pakankamai poetiškai 
apvaldyta (neišgyventa?). Ta
čiau, geresnių eilėraščių suma 
"Žemės Rankose" yra didesnė. 

— II Hll 
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L 
Teatras Paryžiuje 

Populiariausias dramos veika 
Kinas dr. P. K. Shin savo a t - ' l a s Paryžiuje šiuo metu yra 

sivertimo istoriją aprašė nese- austrų rašytojo Hochwaeldler 
niai iš spaudos išėjusiame vei- "Kaip danguje, taip ir ant že 
kale "From Confucius to 
Christ", kuriam įžangą parašė 
F. Sheen. Knygą išleido Sheed 
and Ward. 

Kiek žmonių aplanke 

>?i„»» 

šv. Rašto vertCjas J. E. ar-
klv. J. Skvireckas dabar užim
tas Šv. Rašto II laidos parengi
mu. Berods šiais metais šven
čia savo 50 metų sukaktį nuo 
pradėjimo dirbti prie šv. Raš
to vertimo į Lietuvių kalbą. Be 
to šiais metais Arkivyskupas 
jau pradėjo savo 80-tus jubilė-
jinius metus, rugsėjo 18 dieną 
atšventė savo 79 gimtadienį. 
Gimęs 1873 m. rugsėjo 18 d. 

Senojo Testamento II laidos 
paruošimo darbas jau toli pa
žengęs ir pirmasis tomas jau, 
rodos, atiduotas ppaudai Ro
moje, kur darbą prižiūri vys
kupas Padolskis ir prel. Tula-
ba. Skubiai baigiami paruošti 
tolesni tomai ir pats tekstas 
jau visai baigtas perrašyti. 
Dabar dirbama prie komentarų 
paruošimo ir iki Kalėdų tiki
masi visai baigti. Tuo būdu iš
eis Senasis Testamentas net 
dviejose laidose: viena laida su 
lietuvišku tekstu ir plačiais ko
mentarais ir antra laida, kurio
je bus visas Sen. ir Naujasis 
Testamentas lietuviškai viena
me tome su trumpais komenta
rais ir kurj pasiryžo išleisti 
prel. Mendelis. Taigi Arkivys
kupo jubilėjaus proga bus pa
daryta didelis darbas. Tiesa, 
pirmąjį Sen. Tęst. tomą su 
plačiais komentarais leidžia ir 
finansuoja kan. dr. J. B. Kon
čius, o kitiems tomams jis yra 
pasiryžęs surasti kitus leidėjus. 

M. Vaitkus rašo atsiminimus 
apie Maironį. 

Bern. Brazdžionis, Bostono 
Liet. Rašytojų Klubo pirminin
kas, persikSlS \ naują butą: 19 
Old Harbor St , So. Boston, 
Mass. šiuo metu jis rengia nau 
ją literatūrinę programą litera
tūros vakarams Chicagoje ir 
New Yorke, kur skaitys lyrinę 
poeziją iš rinkinio "Vidudienio 
sodai", satyras bei lyrines isto-

muziejų 
Mokslo ir Pramonės Muzie- waeldlerio 

jaus valdyba skelbia, kad per 
tris mėnesius — birželio, liepos 
ir rugpjūčio — tą ištaigą ap
lankė 789,985 žmonės. Iki šiol 
niekada per tuos mėnesius tas 
muziejus nebuvo sulaukęs tokio 
gausaus lankytojų skaičiaus. 

mes". Centrinė veikalo proble
ma — dangiškosios karalystės 
įkūnijimas šioje žemėje. Veik
smas vyksta Paragvajuj ir api rijog giesmes "Šimtmečių žing 
ma tenykštės jėzuitų valstybės sniai". 
bujojimą ir žlugimą įsikišus 
ispanų valdžiai. Šią žiemą Hoch 

veikalas pasirodys 

Maironio kūrybos pirmasis 
tomas, išleistas Romoje, jau 
pasiekė JAV-bes. Jame telpa 
visi "Pavasario Balsų" eilėraš-

sau (ypač formos atžvilgiu) di
desnius reikalavimus ir bando 

čią poziciją, kad šį rinkinį skai
tant ne kartą atrodė, jog Ruk
ša nedaug ką turėjo pasakyti, 
jog jo vidujinis išgyvenimas su
siaurėjo ir suplokštėjo. Nuola
tinis savęs kartojimas yra skau
dus šauksmas ne tik Rukšai, 
bet ir visiems apie save neapsi-
žiūrintiems. Tikrasis poetinis 
išgyvenimas nėra gausus ir be 
jo nėra įmanomas joks įvairu
mas, nes vienos temos (vieno! 
išgyvenimo) skaldymas varian
tais toli gražu nėra pakanka
mas jokiam talentui. Tuo labiau 

svarbieji veikalai — Monther-
lant "Santiago mistras", Sart
re "Velnias ir Dievulis", Ber-
nanos "Karmeličių Giesmė" ir 
kt. — sprendžia metafizinius 
klausimus. 

JAV-ėse. 
Paskutiniaisiais metais pran-. 

cūzų drama pergyvena vad. J * Vgįl* k u n m a i s ' f to" 
metafizinį" laikotarpį. Visi' m u s . s k i r t a i s s P a u d m t l t l k P° 

yo mirties, ir eilėraščiais bei 
satyromis, paimtomis iš perio
dikos. Leidinį redagavo Bern. 
Brazdžionis. Išleido Lietuvių 
Kolegija Romoje, finansuojama 
prel. P. Juro. Geras popierius, 
puiki spauda. Knyga iš visų 
buvusių laidų (septyniolikos) 
didžiausia. Rengiamas spaudai 
II tomas, kurin įeina poemos. 
Jame bus ir pirmą kartą lietu-

Studijuoja senelius 
Vienoje Baltimorės ligoninėje 

gydytojai praveda nuodugnias 
studijas grupės senelių, norėda- viškai spausdinama poema, ra
mi pagrindinai pažinti senėjimo 
vyksmą ir pratęsti žmogaus 
amžių, padarant žmogų darbin
gu ilgesnį laiką. v 

Nauji profesoriai 
Šiais mokslo metais J Notre 

jo turėtų nepakakti ir Baliui Dame universitetą priimti 
Rukšai. nauji profesoriai. 

syta lenkiškai, 
kalno". 

"Nuo Birutės 
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Užversdami paskutiniuosius 
"Ugnies Pardavėjo" puslapius, 
matome ir toliau juos esant že
mės rankose. Apie jų autoriaus 
talentą, kaip anksčiau minėta, 
nėra jokios prasmės kalbėti. 
"Žemės Rankose" atnešė vie
niems mažesnį, kitiems didesnį 
džiaugsmą, o atskirai apie 
"Ugnies Pardavėją" kalbant 
jau tenka nuliūsti, šioje knygo* 

0* W 

teigiant, jog Rukša jau tikrai kaip iš karto galėtų atrodyti, 
nėra joks metafizinės gilumos Į bet glaudžiai vidujai surištas su! je įgudimas (įsispecializavTfc 
poetas, kad jo kūryba yra nusi-|poetine medžiaga). Savęs karto- maš) pradėjo užimti vyraujan 

•••^v&^SpiNfc 
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A. GALDIKAS Pajūris prie Šventosios 

A. J. Ružancovas, Lietuvių 
Bibliografinės Tarnybos Vado
vas, atsiuntė sveikinimą Lietu
vių Žurnalistikos Institutui. Sa
vo laiške pulk. A. J. Ružanco
vas rašo: Teprisimena visada 
spaudoj rašantieji šv: Povilo 
Apaštalo patarimą laiške Titui: 
"Tavo žodis tebūna sveikas ne
peiktinas, kad priešininkas gy
dytųsi, neturėdamas nieko pik
ta pasakyti apie mus". Žurna
listikos Instituto reikalams A. 
Ružancovas atsiuntė pluoštą 
bibliografinio laikraščio "Kny
gų Lentynos". Savo laiške taip 
gi kelia mintį apie reikaią su
organizuoti periodinės spaudos 
parodą. 

Geologijos daktare Zoeke 
Marga, klaipėdietė, kuri dirbo 
Paryžiaus Gamtos Istorijos Mu 
zėjuje, yra sunkiai susirgusi, 
gydoma dr. Chanez. 

L. Žitkevičius buvo kiek su
sirgęs. Dabar jo sveikata gerė
ja ir vėl ruošiasi daugiau spau
doje dalyvauti. Rašytojas džiau 
giasi, kad vis daugiau atsiran
da kūrybingų žmonių, kurie at
siunčia rašinių jo redaguoja
mam "Spyglių ir Dyglių" sky
riui. 

Paryžiuje dabar studijuoja 
šie lietuviai: Jonas Baltrušaitis, 
Rič. Bačkis, Ugnė Karvelytė, 
Danutė Lanskaronskytė, A. 
Markevičius, Leonas Pabedins
kas, Albinas Švirnickas, Birute 
Venskuvieriė, Adolis Venskuc; 
menininkai: Gailius, Kasiulis ir 
MončVs. 

"Gyvoji Dvasia", kun. J. 
Vaitkevičiaus paruoštieji mąs
tymai, jau baigta spausdinti. 
Išėjo visi keturi tomai. Auto
rius stengėsi šv. Tomo Sumoje 
sukoncentruotas mintis, kiek ap
linkybės, leidžia, pertiekti mąs
tymų formoje lietuviams. 

Skulptorius Antanas Moncys, 
gyvenąs Paryžiuje, padaręs re
stauruojamai bažnyčiai Kris
taus Kryžiaus kelių stotis, ku
rios yra moderniško stiliaus ir 
pasižymi gilia religine nuotai
ka. 

Strasbourge, Laisvosios Eu
ropos Kolegijoje, šįmet studi
juos šie studentai: R. Garba-
čiauskaitė, S. Garbačiauskas, 
K. Jasutytė, P. Klimas, J. Ma
cevičiūtė, J. Norkaitis; Kviete-
laitis jau baigė. 

Dr. Aleksandravičienės sūnus 
Strasbourgo universitete studi
juoja techniką, o pati daktarė 
dirba seselių ligoninėje Mulhou 
se, Prancūzijoje. 

Birute Strankauskaitė Pary
žiuje lanko dramos mokyklą; ji 
paskutiniu metu susilaužusi 
ranką dirbdama kino studijoje. 

Jonas Ivaškevičius studi
juoja mediciną Nancy mieste, 
Prancūzijoje, ir kartu dirba li-
goginėje eksternu. 

Ponia Kintaityte tariasi su 
prof. Krėvė-Mickevičiumi dėl jo 
kaikurių knygų vertimo į pran
cūzų kalbą. 

Dail. V. Kasiulis gavo iš Laią 
vosios Europos dalinę stipendi
ją; jis dabar studijuoja ir ku
ria. 

A. Matuk&ityte iš Kanados 
atvyko į Paryžių pagilinti mu
zikos stu3ijų; ji yra pianistė. 

A. Mtorkevičius verčia į lietu
vių kalbą Camu^o veikalą 
"L'Etranger" (Svetimasis). 

Nukankintųjų laiškai 
Prancūzijc;** išleista knyga 

"Derniere Lettres de Martyrs", 
kurią suredagavo L. Riffland. 
Čia sudėta 45 laiškai mirčiai 
pasmerktų prancūzų dvasinin
kų, kurie atsisakė prancūzų re
voliucijos laikotarpy nusilenkti 
valstybės prievartai ir prisiek
ti civilinei dvasiškiu konstituci
jai. Kitados Paskalis yra pasa
kęs: "Aš tetikiu tik toms is
torijos tiesoms, kurias liudyda
mi žmonės gyvastis paauko
jo", šių kankinių liudymas yra 
dar vienas krikščionybės tiesos 
patvirtinimas. 

Negrai visose mokyklose 
VVllmingtono Del. diecezijoje 

į visas katalikų mokyklas pri
imami ir negrai moksleiviai. 

* 
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KOKIOS ENCIKLOPEDIJOS MUMS REIKIA? 
Dr. JONS BALYS, Bloommgton, Ind. 

Spaudoje dažnokai pasirodo* ten aiškinama, ka rettkia "sov-
žinelė* apie Lietuviškosios En- chozap". '"SSSR", "JAV", "dė-
ciklopediios leidimo atgaivini- cM Samas"(!) : vra "Araba i , 
mą Amerikoje. Dar neaišku, CUHMTM", bet nėra "Alkupis", 
koks bus tos enciklopedijos po kuriu Uetnvoie vra daug. tai 
budis ir apimtis, tačiau iš v>s- SPU»S ir idoimus pavadmimas. 
ko atrodo, kad bus perspansdin susiies su senovės Ifottivhi kul
ta ir tęsiama Lietuvoje "Snau- to vUrt<w*m«n M i 331 vra 55 
dos Fondo" plačiai užs imota rak t ine i žodžiai, bet n*i vieno 
bendrine enciklopediia. kurios lietuviško, visi tarptautiniai! 
ir gerose salv^ose per keliolika 

KAZYS BRADOMS 

NUOTRUPOS IŠ AMŽIAUS 
Pranašas 

Ant jo pečių didingai rymo sakalas, 
Pro ko jas pračiuožia žaltys. 
Ir nežinai, ar jisai dainius akins, 
Giedąs kaip vyturys, 
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metu nei trečdalio nepavyko Ii 
leisti. 

Estu pavyzdvs 

Labai protingai padare estų 
tremtiniai Vokietn'oie, išrankio 

Tai butų didele klaida. Šiais fa Jg g f t V o b e n H r m § g enoik1ope-
laikais visi mokslai daro tokią ; d ; i n q atitink«mns straipsnius 
didelę pažangą, kad kol išeina { r i S ] p ? S f i „ m i t i k d „ f / n n l l t k u r i e 

kokios 50 tomų enciklopedijos 
paskutinis sąsiuvinis, tai bent 
puse pirmųjų tomų jau yra pa 
senę. Užtat šiandien daugiau tin 
karnos yra mažesnes atskirų mok 
slo šakų enciklopedijos negu ben 
drosios. Tad ir turime atskiras 
meno, muzikos, literatūros, tei- t a J f v t | J r A l i n t i , p a r a * v t i nau 
sės, valstybės mokslų, folkloro | u wmffl«n v iska u*ba?ffti iki 

"Z". Susirlarvs keli stambus 
tomai labai vprtincos mfdlHa-

būtų tą enciklopediją leidęs 50 go«» ir bus atliktos dideles kul 
metų ir iki 100 tonu, privaręs, 
nes gerai suorganizuota propa-

dnoda viską anie l^stiia ir es
tus. Panašiai reikia i* mums 
nadarvt.i. Reikia, išrankioti iš 
"So. Fondo." enciklonediins tik 
tuos strainsnius. kurie turi ką 
nors bendro SP mūsn kraštu ir 
žmonėmis, ttUMi pnnildv+i. m -

ir kitokias enciklopedijas. . 

"Sp. Fondas" Lietuvoje gal 

tūrinės svarbos darbas. 

5 ar 50 tomu? 
Žinant dabar t ine mflsti snau 

gandą, svetimų kalbų mūsų 
žmonės mažiau temokėjo, negu 
tremtiniai, knygas skaitančių ir doq R»1V**I, kiekvienam turi 
jas mylinčių buvo keleriopai b"ti fttitVn. kad IltaloH dangau 
daugiau, tad prenumeratorių k*>in kokiui 3 »r 5 tomus Hnfai-
buvo daug ir leidėjui davė gerą visko enciklopedinio leidinio 
pelną. Tai kas, jei didelė straip komerciškai vra nemanoma. I r 
snių dalis buvo vertimai ir kom b"tu visiems labai kortus iaus-
piliacijos iš visokių kitų encik- mos. kai tokio enriklonAdiia su 
klopedijų svetimomis kalbomis. **"+n vos n i e k u s i "C" ar 
Ko geresnio ir negalima buvo "D" raides. Tiesa. Vaikas per-
noreti, nes leidėjas labai šykš- k* nlanmim tik komharini na
ciai bendradarbiams teatlygin- puošti. nors šeimoie niekas 
davo, rodos, vos po du amer. skambinti nemoka, t«č;a.u dar 

nėra lietuviu tarne tnHos tra
dicijos, kad knvpos hftfcu 1«» i ko
pi oq kambario naouoSalu TT5*at 

Ar isikūniies i pranašą šėtonas, 
Sėdis ant kaukolių krūvos — 
O rankų rankos, tartum daigas plonas, 
Iš požemių išnyra ant kalvos 

• 

Ir siekia, lenkias į jo pusę, 
Tik nežinai, ar glostyt ar pasmaugt. 
Vien saulė, jam į kaktą atsimušus, 
Ateina ašarų nubraukt. 

Kieno, kurio vardu atėjęs? 
Ar iš vidudienio ar iš naktų f... 
Tik ūžia, ūžia paskutinis vėjas, 
Paskutinysis iš pietų... 

Golgota 

Surūdijusia, nuodingą vinį 
Nukryžiuotan šimtmetin kalu. 
Jo priešmirtinį alsavimą uaninį 
Dar jaučiu ant mano tėviškės kalvų. 

Dar girdžiu priešmirtinį jo šauksmą, 
Aidintį iš girių glūdumos. 
Ir, avsėstas velniškojo džiaugsmo, 
Leidžiu kraują iš širdies gyvos. 

Andersono pasakų trečią lei-, Kazio Binkio "Lyrika", poe 
dimą perspausdino "Nemunas" zijos knyga^alpinanti visus ži-
Chicagoie. ši laida paruošta' nomus mū^ų poeto eilėraščius, 
fotografuos būdu. Viršeli piešė paskelbtus abieiuose rinkiniuo-
dail. A. Bielskis (atrodo, kad *> - "Eilėraščiai" ir "100 pa
spaust uvėje neparinkus reikia- v a s a r i l * " i r Periodikoje, greitu 
mu dažu, rudoii viršelio spalva l a * u i S e i s

T
 i š s P a u d < ? s ' * ? W » 

.v- . . , . , , , , .x Tr j redagavo Jonas Aistis. Prie jos įsemsi kiek perblanki). Kadan- .y, .?. ...,,. , ,. . . .i. . . . .. išleidimo didžia dalimi pri3idės 
gi knvgo. autorius - pasauli- C h i c a g o s < b i r ž ė n u k l u b a s . K n y g a 
nio garso, tekstas gausiai ihu- s k i r t a K B i n k i o m i r t i e s d e š i m t . 
struotas, o pats vertimas pa- m e č i u i p amiuėti. 
darvtas prof.» J. Balč'konio, 
tai kalima laukti, kad veikalas' D r « P ' ***** gavo specia, 
turės pasisekimo. *» l a i š k a - n u o ****<>*> G l ° v a n " 

ni Papini, kurio knygą — Popie 
A. Valeišūitf ir L. Grigalių- žiaus Celestino laiškai — yra iš 

naitė, kurios Chicagoje turi Iš
raiškos šokio studija, anksty
ba pavasarį Kimball salėie pa

vertęs į lietuvių kalbą. Papinio 
laiškas su lietuvišku vertimu 
bus spausdinamas veikalo įžan 

čios ruošia išraiškos šokio kon- ! goję. Knygos rankraštis jau 
certa, kuriame be kitu dalyku ' atiduotas spaudai. Leidžia Liet. 
bus atlikta trvs numeriai iš Knygos Klubas. 
prof. V. Jakubėno baleto suitos 
orkestrui, kuria autorių* suda
rė šia vasarą. V. Jakub'enas pa
kviestas tam koncertui kaip 

Nobelio laureato — W. Bey-
inonto romaną "Kaimiečiai" ren 
giasi perspausdinti Nemuno lei-

. . XT . dykla. Pirmas tomas, numato-
piamstas. Numatoma rimtos ,v . . , .v. J . Tr 

.. j - i i • mą, išeis lapkričio menesj. Ver-
^įkos programa, dėl kurios *: , , *T -v Tv 

Nauji LRD nariai 

centu už spaudos eilutę. 

Ko dabar mums reikis 

Šiandien padėtis yra visiškai 
kitokia. Kas tik lietuviškai te
paskaito, tam jokia enciklope
dija iš viso nebus reikalinga, 
jis jos nepirks ir neskaitys, o 
kas moka nors vieną svetimą 
kalbą, tas lietuviška kompilia
cija nepasitenkins ir pasijieš-
kos originalų. 

Visuotiniame susirinkime pri- lerių, gauna Literatūros Mece-
imti šie nauji Lietuvių Rašyto- nato vardą ir atitinkamą pažy-
jų Draugijos nariai: 1. Pranas mėjimą. Tie pinigai eina litera-
Kozulis, gyv. Toronto, Kanado- tūrinėms premijoms arba var-
je, išleidęs eilėraščių rinkini gan patekusiejns rašytojams pa-
14 Dulkės ežere", 2. Juozas Krali- remti. Liteiitftros Mecenato 
kauskas, novelių knygos "Sep- vardą ir. pažymėjimą jau gavo įtraukti i proorama. tai koneer 
tyni kalavijai" autorius, gyv. Pranė Lapienė, gyv. Stony 
taip pat Toronto, 3. Romualdas Brook, L. I., N. Y., paaukoiusi 

muzi 
sudarvmo abidvi šokio solistės 
su kompozitorių Jakubėnu jau 
dabar tariasi. 

Prof. V. Jaknbenas vvksta 
New Y orka rvšium su PabaH; 

jo muzikos simfoniniu konce** 
tu, kuriame Jeronimui Kač'n0 

kui diripmoiant. bus atlikti d*-
jo v^ikolai: "Ronsodna" ir "1>-
e-enda", iš Trečios PimtVmnos. 
Be to. koncerte bus atlikti J. 
Kač'nsVo, V. Bacevičiaus ir J. 
Oruod/io kūriniai. Kadanei 
Gruodžio simfoniniu kūriniu 

timas F. Neveravičiaus. Iš 

[ Dail. A. Kurauskas iliustruo
ja pasakų rinkinį mokykliniam 
jaunimui, pavadintą "Verkian
tieji gluosniai". Numatoma, kad 
ji pasirodys gruodžio pradžioje. 

L. Dovydėno veikalą "Bro
kus Domeikas", 1936 m. laimė-
uisį Lietuvos valstvbine litera
tūros premiją, išleido "Terra". 

Pietų Amerikos novelių rin
kinys, paruoštas P. Gaučiaus, 
spaustuvėje surinktas ir laužo
mas į puslapius. 

Stepo Zobarsko elementorių 
"Aušrelė" ofsetu perspausdino 
Patrijos spaustuvė Stamforde, 
Conn. Iliustracijos — keliomis 
spalvomis. 

Mariaus Katiliškio prozos 
knvga "Užuovėja" jau renkama 
"Draugo" spaustuvėje. Leidžia 
"Terra". Numatoma pasirodys 
lapkričio mėnesį. 

Antano Škėmos knyga "Šven
toji Inga" jau spaustuvėje, tiki
masi pasirodys keliu savaičių 
laikotarpyje. Leidžia "Terra". 

didele rinka liet. enriklrmediiai 
nedali būti. Aš nat* lietuviš
kas knvpras n^rku. toliau 50 ar 
30 tnmu eneiklonediios neuzsi-
sakvčiou. ir ne tik dėl to, kad 
ji braneriai kaštuotu. )>et svar
bi o u sia todėl kad kukliame 
bute nėra pakankamai vietos 
ir reikolin«roms knvfroms pasi
dėti, netoli išgalvoti kur dar 

! ^ « - r e ^ _ ^ lentvna H ' m a 
būtu pastatvti, be to. dažnai 
reikia kilnotis iš vienos vietos 
i kita, knveos daug sveria ir 
transportas bran<ms. O kai 
man prireiks kokiu *'niu, vis-
tiek teks eiti i bibliotekas ir 
ten n"nimu klausimu pasitik
rint? iš nirmuiu šaltiniu, kuriu 
lietuviška kompiliacija negalės 
pakeisti. 

duodančios tokius dalykus, ku 
rių jokiose enciklopedijose sve
timomis kalbomis nerasime, ar
ba ten bus tik trumpos ir ne-
tiklios žinios. Trumpai ir aiš
kiai kalbant, mums reikalinga 
tik tokia enciklopedija, kuri 
būtų parengta vaduojantis ši
tokiu dėsniu: viskas apie Lie
tuvą Ir lietuvius visame pa
saulyje ir visais laikais. Ir nie
ko daugiau, jokių sieksninių 
straipsnių apie augštąją mate
matiką ir panašius dalykus, ku
riais 99,9% visų skaitytojų ne
sidomi. Kam rūpės ypatingi ma 
tematikos ar biologijos klausi
mai, ar Amerikos indėnų kal
bos, tas nueis f kurią viešąją 
ar universitetinę biblioteką, ku
rių yra pilna šiame krašte, ir 
galės pasiskaityti rūpimu klau
simu ne vienoje, bet Kėliose 
naujausiose ar specialiai tai 
sričiai skirtose enciklopedijose. 

Lietuvių Enciklopedija 
Tad mums reikalinga ne 50 

ar 30 tomų, bet tik kokių trijų 
(arba penkių, jeigu galima; to
mų Lietuviu Enciklopedija, be 
jokio tarptautinio balasto. Rei
kia atsikratyti linkimo prie 
visokios tarptautinės mišrai
nės. Tokiame "Lietuvių Kalbos 
Vadove" irgi prikišta visokių 
tarptautinių žodžių ir papras
čiausių enciklopedinių dalykų, 
kuriuos kiekvienas žino. Pvz. 

Spalis-Giedraitis, gyv. Anglijo
je, išleidęs feljetonų knygą 
"Trylika nelaimių" ir novelių 
rinkinį "Didžiosios atgailos" ir 
4. Jonas Žmuidzinas, autorius 
stilizuotos prozos knygos "Ryto 
kranjas" ir poezijos proza "Pa
jūrio himnai, gyv. Montrealyje, 
Kanadoje: 

LRD Garbės narys 

Visuotiniame rašytojų susi
rinkime LRD garbės nariu iš
rinktas Lietuvai didžiai nusi
pelnęs anglų rašytojas ir žurna
listas Ernest J. Harrison, 79 m., 
gyv. 19, Mornington Ave., West 
Kensington, London, W. 14, 
England. Jau 35 metai E. J. 
Harrison anglų spaudoje nuo
širdžiai gina Lietuvos reikalus; 

$100, ir šeši Venecuelos lietu
viai: Jurgis Bieliūnas 375 dole
rių, Liudas Jablonskis 300 dol., 
Donatas Kikas 150 dol., Petrė 

Kazys Bra-
"mas, vie-
as iš kūry-
bingesniųjų 
mūsų jau
nųjų poetų, 
itipriai pa
reiškęs "Že
mės" anto
logijoje, iš
leidęs eilė
raščių rin

kinius: Vilniaus varpai, Pėdos 
narti tūn, t n m b r * nesama o ̂ ^ S v e t i m o j i d u o n a _ 
buvo „orfta V . tm, i ' " vardą M a r a s ^ A p e . g o s ^ n u o 

Alvito, dabar gyvena Baltimo-
rėje* Spausdiname jo specia
liai DRAUGUI atsiųstus eilė
raščius. 

K. Bradūnas 

tu vadovu užsakvmu V. Bacevi
čius suinst.mmentavo orkestrui 
viena dali iš Gruodžio sonatos 
"Lietuvoje". 

Jurgis Savickis persiuntė 
Mikalauskienė 150 dol., Vladas "Terros" leidvklai naujausiąjį 
Venckus 375 dol., Marius Zup-
kus 150 dol. 

Kultūrines paskaitos 
Su spalio mėnesiu Chicagos 

Gamtos Istorijos Muzėjuje 
(buv. Field Muzėjuje, Lake Sho 
re Drive ir Roosevelt Road) kas 
šeštadienį pradėtos laikyti pas
kaitos, dažniausiai iliustruoja
mos paveikslais, filmomis. Jų 
pradžia 2 vai. 30 min. p.p., įėji
mas nemokamas. Spalio 11 d. 
paskaita apie Navaho indėnus, 

keliolika"metų rašė ir leido ang- &&* *8 d. keliautojas J. Mo-
lišką biuletenį lietuviškomis te- nesmith pasakoja apie Afriką, 

savo veikalą "Žemė dei?a". Kny
gai parašyta dienoraščio forma, 
apima daugiau, kaip 600 pusla
pių ir vaizduoja gyvenimą Pietų 

A. Kučiūnas ruošiasi savo 
operinės studijos vakarui, ku
ris įvyks gruodžio pradžioje. 
Nuo šio rudens muz. A. Kučiū
nas daugiau laiko pašvenčia 
duodamas privačias fortepiono 

momis; parašė kelis veikalus 
apie Lietuvą, išvertė angliškai 

spalio 25 d. B. Dees, trejus me
tus išbuvęs Japonijoje, pasako-

Planingumas kultūrinėse 
išlaidose 

Gal kaikam atrodys, kad iš
leisti kelių dešimčių tomų lie
tuvišką enciklopediją būtų di
delis patriotinis darbas, savo
tiška propaganda ir t.t., kurią 
visomis priemonėmis reikėtų 
remti, bandant išspausti lėšų ir 
iš sunkiai išspaudžiamų vietų 
(jeigu tokių yra), mušant į pa
triotizmo būgną. Mano nuomo
ne, leisti pinigus spausdinimui 
lietuviškai išverstų straipsnių 
iš visokių enciklopedijų sveti
momis kalbomis būtų tiesiog 
nusikaltimas, kai nėra iš kur 
paimti lėšų tokios pirmaeilės 
svarbos kultūriniams darbams, 
kaip mūsų tautosakos ar origi
nalių mokslinių lituanistikos 
veikalų išleidimas. 

Atrodo, kad ir vėl teko pa
rašyti straipsnį, kuris kaikam 
nepatiks. Tačiau geriau iš ank
sto viską išsiaiškinti, negu vė
liau gailėtis. Jau laikas būtų 

"Partizanus", "Genocidą", B. ja apie tą kraštą, lapkričio 1 d. 
Sruogos paruostą Lietuvių liau-| gamtininkas A. Tyler Hull lai-
dies dainų rinktinę ir kt. Tai be-j kys paskaitą apie Amerikos lau 
ne vienintelis pasaulyje anglas, k į n m g gyvulius, lapkričio 8 d. 
kalbąs ir rašąs lietuviškai, vie- M # D e u s i n g rodys filmą apie 
natinę savo dukterį pakrikštijęs F l o r i d ą , k r 1 5 d l k H 
lietuvišku Aldonos vardu. 

Ta proga pranešama, jog 
tremtyje gyvena šie dar Lietu
voje arba tremtyje išrinkti Lie
tuvių Rašytojų Dr-jos garbės 
nariai: Ąlykolas Biržiška, Vac
lovas Biržiška, Vincas Krėvė, 
Mykolas Vaitkus ir V. Vydūnas. 

Literatūros mecenatai 

LRD susirinkimo nutarimu, 
asmenys, paaukoję Literatūros 
Fondui ne mažiau kaip 100 do-

Prancūzijoje. Antro Pasaulinio * ^ n d r o muzikinio lavinimo 
karo metu, supintą su autoriaus pamokas ir turi gana daug n e 
išgyvenimais, įdomiais dauge- kinių, ypač gabaus jaunimo, 
liu nuotrupų iš mūsų krašto tra-1 ^ Vyf Ignatavičius b a i g ė 
gedijos. Knyga bus leidžiama i l i u s t r a c i j a s i a u n i m u i s k i r t a i 

Sf"™ W «J^^»^5? kRŷ ai - L i u i i 0 Dovydėno apy
sakai "Naktis po Grigo Ratais", kiekvienas. Pirmasis "Žemė de

ga" tomas pasirodys kovo mene-
ai 
o i . 

kuri pasirodys šių metų pabai
goje arba kitų pradžioje. Dail. 

Keliems demonstruos filmą 
apie Artimuosius Rytus, lapkri
čio 22 d. — apie Egiptą, lapkr. 

29 d. — Guatemalą. , 

Prof. A/Maceina atsidėjęs V. Ignatavičius persikėlė gy-
rašo naują studiją apie šv. venti į Clevelandą, kur yra ir jo 
Pranciškų. Knyga bus apie 400 š e i m a -
puslapių. Jau trys ketvirtada-| Sūnus Palaidūnas, Fultono 
liai jos atsiųsta į JAV. Keletos Sheen parašytas veikalas, išver 
savaičių laikotarpyje numato stas kun. J. Karaliaus, jau baig 
ją visiškai užbaigti ir tada tu- tas spausdinti. Belieka tik at 
rės daugiau laiko atsidėti žur
nalistikai. . 

Vidurnakčio vargonai, nau
jausias Č. Grincevičiaus veika
las, jau surinktas "Draugo" 

I spaustuvėje. Atspaudas nusių
stas dail. T. Valiui, kuris kny
gą iliustruoja. Leidžia Liet. 
Knygos Klubas. 

— > " ' i m 

leidėjams ir redaktoriams spau 
doje aiškiai pasisakyti, ką ir 
kaip jie yra užplanavę daryti. 
Gal tada daugelis abejonių sa
vaime atkristų. Spaudoje jau 
pasirodė visokių pasiūlymų, tad 
susidomėjimo ir svarstymo žma 
nėse netrūksta. Tai geras ženk
las. Svarstykime toliau. A. Galdikas Prie Platelių ežero 

spausdinti viršelį, kurį piešia 
dail. Viesulas. 

K. (irigaitytė-Gaudušiene bai 
gia paruošti naują savo novelių 
rinkinį. Bus apie 15 novelių. 
Knyga gali pasirodyti po kokio 
pusmečio. 

Augštųjų Šimonių likimą, Jie-
vos Simonaitytės romaną, 1935 
m. laimėjusį pirmąją Lietuvos 
valstybinę premiją, išleido "Bal
tija". Knyga vidutinio formato, 
437 puslapių. Leidžia "Terra". 

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
reorganizacinė komisija jau tu
ri savo sąrašuose suregistravu
si apie 125 narius. 

Prof. Z. Ivinskis jau sugrįžo 
į Romą ir džiaugiasi, kad vėl 

galės darbuotis savo pamėgtu o 
se archyvuose, rinkdamas me
džiagą apie Lietuvą. 

A. Dičiūte, šaua darbo savo 
operetinėj studijoj, ruošiasi 
naujam savo rečitaliui. 

"VILTRAKIŲ VAIKAI*' 
O. Tarvydaite-Rozniekienė, 

Philadelphla, Pa 
Jau išėjo iš spaudos P. Orin-

taitės-Balės Vaivorytės "Vilt
rakių vaikai", įdomūs kaimo 
gyvenimo vaizdeliai. Vyriausi 
knygos veikėjai tai Viltrakių 
vaikai. Vaizdžiai aprašoma ta 
aplinkuma, ypatingai gamta, 
kur tie veikėiai bręsta, žaidžia 
ir įvairius savo amžių atitin
kančius darbus dirba. Vaikų ti
pai gyvi, nesugalvoti, o iš tikro 
gyvenimo, iš mūsų žalioio kai
mo paimti. Todėl jie toki arti
mi, savi. Viltrakiukai — gam
tos vaikai, jokių pašalinių įta 
ku nepaliesti, nesugadinti. Bet 
autorė jų neidealizuoja. Ji pa
liečia jų teigiamas 'r neigiamas 
savvbes. 

Mūsų vaikams, vistiek ko
kiose salverose ir kur bebūtų, 
daugelio šios knygos (veikėjų) 
tipu — gražūs pavyzdžiai. Kaip 
vieningai iie atlieka savo dar
bus. Jie žino. kad tie ar kiti 
darbai priklauso tik jiems, ir 
be iu niekas kitas nepadarys. 

Viltrakiukai yra nors ir ma
žiausio gyvulėlio draugai. Nors 
ir ima pagunda kartais pažaisti 
su jais, bet atsiminęs, kad ir 
jiems skauda — susivaldo. Si
mas, kartą suradęs kurmį, ty
čia nerodo mažesniesiems, nes 
jie numarintų nekaltą gyvu
lėlį. 

..."Jo akys šviesoje nemato, 
ir gintis negali, vargšas". 

Tikra užuojauta, pasigailėji
mas viens kito matyti ir tarpu
savyje. Nors kartais ir pasitai
ko ir aštresnį žodį paleisti, ar 
kokį pokštą iškrėsti, bet įpuo
lusiam į bėdą padeda, užjaučia. 
Piliukui labiau nesmagu pasi
darė, net gaila, kad peržiauriai 
atkeršijo savo priešui, kam tas 
jo paties padirbtą malūną pa
vogė. "...Šaltu vandeniu tuoj 
numazgok... ir traukučiu uždėk 
— matysi, greitai išgis...", — 
ramina Pilius jam nusikaltusį 
nusidėjėlj kiek begalėdamas. 

Jau nekalbant apie šios kny
gos kitas teigiamas savybes, 
"Viltrakių vaikai" verta dėme
sio knyga pedagoginiu atžvil
giu. 

(Knygą iliustravo P. Osmol-
skis, išleido PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba 1952 m., pusi. 
111, kaina $1.20). 

Kas Dievo buvimą neigia yra 
ir nemoksliškas, ir neprotin
gai . ~ Du Nouy 
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Prie dvigubo slenksčio 
t)R. A. JUŠKA, Chicago, 111. 

Žemaitija, gamtos grožiu ap-i prieš metus sugrįžęs, — seimo 

DAINAVOS ŠALIS 
-

VINCAS KRĖVĖ 
* 

Daugel mūsų tėvynėje yra puikių ir gralių vietų, daut yra 
dovanotas Lietuvos kampelis, 
išaugino daug žymiu lietuviu. 
Juk jau devynioliktam amžiuje 
ten gimė ir darbavosi vyskupas 
Motiejus Valančius, Simonas 
Daukantas ir daugelis kitu. Ne
priklausomos Lietuvos laikais ji 
didžiuojasi savais rašytojais-
šatrijos Ragana, Lazdynų Pe
lėda, valstybės vyrais - antrasis 
mūsų krašto prezidentas Alek
sandras Stulginskis, vyskupais-
arkivyskupas Pranciškus Kare
vičius. J žinomųjų lietuvių pir
mąsias eiles žemaičiai visuomet 
įsirašys ir Leonardą šimutį, 
dvigubą jubiliatą. 

Šilalėj prieš 60 metų 
Šilalė yra nedidelis, o vistik 

gražus, pušynais iš visų pusių 
apsuptas, miestelis. Vos pusan
tro kilometro nuo jo buvo Jono 
ir Placidos šimučių tvarkingas 
ūkis. Ten 1892 metais, lapkri
čio mėn. 6 dieną, yra gimęs Leo
nardas. Senieji šimučiai buvo 
tipiški žemaičiai ūkininkai-my-
lėjo, daug darbo įdėdami, į sa
vąją žemelę; tikėjo, tvjrtai iš
pažindami vieną Dievą; rūpi
nosi šeima, išaugindami 6 sū
nus ir dvi dukras. Jie jau seniai 
Šilalės kapinėse yra prisiglaudę, 
ilsėdamiesi Viešpaties ramybė
je. Vyriausias Leonardo brolis 
buvo karo metu užmuštas, kiti 
du gyvena Kanadoje, o apie bro
lius ir seseris, likusius Lietuvoj, 
jis šiandie neturi jokių žinių. 

Mokslo kelias 
Leonardo šimučio mokslo ke

lias buvo ilgas, o protarpiais dėl 
lėšų stokos ir sunkokas. Jis tri
jose valstybėse mokėsi, o jas 
viena nuo kitos skyrė netik že
mės dideli nuotoliai bet ir mil
žiniškas vandenynas: Lietuvoj, 
Rusijoj ir Amerikoje. Skaityti, 
rašyti ir skaičiuoti pramoko ca
ro laikų Šilalės pradžios mokyk
loje. Kaune jis pradėjo, užbaigė 
gi jau Maskvoje gimnazijos 
kursą. Prieš pat Pirmąjį Didįjį 
karą, 1913 metais, 21 metų jau
nuolis palieka Lietuvą, persikel
damas gyventi | Ameriką. Jis ir 
čia nutrauktas studijas dar tę
sia. 

Ir sumainė aukso žiedus... 

ir žemais kloneliais,savo tamsiomis giriomis,didžiais tankumynais, 
kur nei žmogus nepraeina, nei žvėris nepralenda, tik maži paukš
teliai Hulbuonėliai pralekia, tik raibosios gegulės ir lakštingalėlės, 
kur ankstų rytą ir vėlų vakarėlį lakštuoja, ten niaurią girelę links
mina. 

atstovu jis čia buvo išrinktas — šalių, kur pagarsėjo senų tėvelių darbais, bet tarpu jų visų gra-
ar plaukti vėl J Ameriką, kur jo žiausia ir garsiausia Dainavos šalis — ir savo augštais kalneliais, 
palikę draugai jo laukė, jj kvies
te kvietė. Jaunai ir atsikurian
čiai valstybei jis buvo naudin
gas ir reikalingas, todėl jo vien
minčiai krikščionys demokratai 
su prel. M. Krupavičium prieky
je ir girdėti nenorėjo apie jo iš
važiavimą. Šeima gi, jau tada jis 
augino du sūnus, kažin ko neri
mo, Amerikos ilgėjosi. Vysku
pas Būčys, pas kurj Leonardas 
prašėsi patarimo, trumpai atsa
kė — važiuok, ten daugiau lie
tuvybės išlaikymui padarysi. 

Mažas, nepritaikintas nė re
dakcijai, nė administracijai, nė 
spaustuvei yra "Draugo" na

ga vę iš Žitkų krautuvės... Tai
gi pas geruosius Žitkus gėrėme 
arbatą. Toje arbatėlėje priai 
menu mieląjį p. fttaupą, p-lę 
Brojnę Skripkauskaitę, kurįą 
kavįalieriai vadino "stirnele", ir 
žymų fotografą Joną Žitkų, p. 
Matą Šimon|, linksmą ir išmin
tingą patriotą, p-lę Zvingiliūtę, 
vyčių artistę, p. Vilimą su ra-
m;a šypsena, p-lę Zofiją Bag-
džiuniūtę, dabar Igno Sakalo 

Bet ir už mažus paukštelius čiulbuonėlius, už lakštingalėles' žmoną, kurios žavėtinai gra-
garsiau dainuoja ten jaunos sesulės, skaisčios Dainavos šalies mer- 2ju s rankdarbius teko matyti 
gėlės... Įmano suorganizuotoje Pirmoje 

Ir ankstų rytą ir vėlų vakarėlį skamba jų dainos — ir giriose TjetUvos Vyčių Parodoje, Wor-
tamsiose, ir lankose žaliose, kai šienelį grėbia, ir laukuose pla- ' c e a t e r J O L Vyčių kuopas salė-
čiuose, kur rugelius jaunos pjauna, ir žaliame vyšnių sodehj, kur. ^ i r I g n ą S a k a l ą a p i e k u r : 
bernelį liūdi... i dabar čia rašau Tai tokioie 

Ko tik nekalba, ko nemini jų skambi dainelė: ir šviesų pava-' ?aD£r . e , a r a š a u \ . l a i tokl
v

OJ* 
sarėlį ir miglotą rudenėlį, skausmus jauno bernelio, karan išjo- ^ ^ „ ^ ^ ^ J S ! ! ^ ^ 
jančio, ir jausmus jaunos mergelės, šelmį bernelį pamilusios... 

Ko tik nekalba, ko nemini skambi mergelės lelijėlės daina, ko 
mums neporina, nepasakoja! \ 

Ir apie garsius senovės laikus, apie didžius senųjų tėvų dar
bus ir apie nūdienius vargus, kuriuose skursta Lietuvos šalelė. Ir 
gražios, ir skambios, ir jausmingos visos jų dainelės, kad dieną 
naktį jų beklausydamas neatsiklausytai.. 

VINCUI KRĖVEI 70-MEČIUI 
M. VAITKUS 

Ar galite įsivaizduoti — Krė- distinė pasaulėžiūra man nebu-
vei jau 70!.. Bet nieko neveik- vo priimtina, bet kurios rimtų 

• 

žino daug anekdotų. Jis pakelia clesia et Pontifice". Jei Lietu-
ir kritikos žod|, matomo pykčio j voje nebūtų okupacijos,, į tas iš-
jame nepastebėsi, kietas ir už- kilmes, kurios įvyksta š| sek-
sispyręs žemaitis, jis turi aiškų madienį Blsmarck viešbutyje, 
tikslą ir nuo' jo nenukreipsi, tikriausiai atvyktų Lietuvos vy-
Draugų jam netrūksta — jis' riausybės atstovas, atvežtų jam 
juos kaip ir jie jį visuomet ir, augščiausią mūsų valstybės me : 
visur palaiko. Jaunai jėgai jam. dalį, jis to nusipelnė. Jei bus ka-
| pagelbininkus įsipiršti nėra da sudaroma egzilinė Lietuvos 

dabar čia rašau, 
jaukioje kompan 
man jaunam studenčiokui įspū 
džiai net po 37 metų dar, neiš
dilo. Dar ir dabar prisimenu 
'kaip vaizdžiai Sakalas mums 
pasakojo apie Lietuvą, 

Neiškenčiau neaplankęs 1938 
metais tų vietų, kur Sakalas 
sveikas užaugo. Vai gražios, m a s > prįgid§jome prie šio pas 

grožybių negalėjau nepajustu., 
žymiai vėliau sykį klausiau 
Krėvę, kuris jo veikalas jam 
pačiam atrodąs geriausias. Jis 
atsakė: Pratjekabuddha... 
Nuostabus Krėvė* patriotizmai* 

Taip atėjo ir Pirmasis Pašau 
linis karas, o to naujo pajėgaus 
kūrėjo man vis dar nebuvo te
kę savo akimis pamatyti. Beje, 

Esava beveik vienamečiai, jis* apie jį vieną - antrą intymes-
vieneriais tik metais vyresnis, j nę smulkmeną teko girdėti iš 
Ir jis gimė tame pačiame prieš- Į jam artimo asmens — Liudo 
paskutiniame 19 amžiaus de- Giros vbene dar 1913 metų ru-
šimtmetyje. Vai, tas 19 am- denį, ikada šis iš Vilniaus at-
žius! jis mums anuomet atrodė 
pilkas, nelaisvas, be drąsių už
simojimų, mažai kūrybingas, 
neteikiąs masėms laimės, griau-
tinas... Ir, kuo kas įmanyda-

si — faktas. Tad, nors ir su
spausta širdim, reikia sveikin
ti. Jei išdr|sčiau siųsti jam ko
kią dovanelę, įrašyčiau: 

"Branginamajam ir mylima
jam didžiajam Kūrėjui, geram-
geram ir mielam žmogui". 

Tas dvi brangenybes pasi
renka mano širdis iš daug gar 
bingų titulų, tinkančiųUam Vy
rui. 

žavinančiai gražios yra tos vie 
tos ir tie apkerpėję miškai, ir 
toji Šventoji! Todėl nenuosta
bu, kad Sakalas iki gyvo kau-

tarojo garbingojo darbo, kas 
stengdamasis griauti sena, o 
kas — kurti nauja. 

Ir štai atėjo naujas, 20 ąm-
lo paliko Lietuvos mylėtojas, ž i u s . Sutikome jį su šviesiomis 

lengva, pasirinkime jam daug 
nusveria užimama vieta, autori
tetas. Saviems pavaldiniams jis 
yra atlaidus, juos pateisina ir 

Leonardas šimutis 
mas. čia ant vienų nepermato
mo stiklo durų yra užrašyta —, 
Leonardas Šimutis - O . tai ir d e P a r t a m e n t e > *» P " * " " " * 

vyriausybė, logiškai galvojant, 
jos prezidentu turėtų likti Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirm. 
Leonardas šimutis. Žlugus bol-

atjaučia. Netrūksta jam diskre- ševikų tironijai jis, kaipo prezi 
tiškumo, daug kartų jis yra bu
vęs pas prezidentus, valstybės 

Trumpa pažintis, surišta su 
pagarba, draugiškumu ir meile, 
Leonardą šimutį ir Angelę 
Evaldaitę priveda prie Viešpa
ties altoriaus, kur 1918 metais 
jie sukeisdami aukso žiedus, pri
ima moterystės sakramentą. 
Taip buvo sudaryta dar viena 
menininkų šeima — jis iš Dievo 
malonės poetas, dainius, ji gi 
muzikė, gerai skambina pianu, 
o be to ir tapytoja, jų buto sie
nas ne vienas jos kūrinys puo
šia. Tėvų palinkimai perėjo ir į 
vaikus - vyriausias sūnus Leo
nardas jr., yra pasižymėjęs di
rigentas, kompozitorius ir jo 
žmona gera akompanistė, - sū
nus Jonas turėjo aiškų muziko 
talentą, stigo jam stipresnio 
ryžto daugiau padirbėti, šiandie 
jis yra aviatorius, - jauniausias 
sūnus Reimundas, tarnaująs da-

, bar Amerikos kariuomenėje, ir-

bus vyriausio redaktoriaus kam
barys, viduryje didelis stalas, 
sienos fotografijomis nukabintos 
ir jame vis dega elektros šviesa, 
saulės spindulėlis pro storas sie
nas nepraeina. Į tokį kabinetą 
prieš 25 metus sugrįžusį Leo
nardą pirmą kartą įvedė, rodos, 
garbingos atminties tėvas Kuli
kauskas, MIC. Nuo pat pirmos 
dienos iki šiandie jis ten kas
dien bent 8 valandas praleidžia. 
Per visą tą laiką Leonardas 
"Drauge" daug dirbo - kasdien 
rašė editorialus, ragindamas lie
tuvius laikytis vienybės, kovoti 
už jos laisvę, supažindindamas 

(skaitytojus su tarptautinės po
litikos apraiškom, apibūdinda
mas įstaigų bei žymesnių asme
nų jubilėjus, skaitydamas bei 
paisydamas bendradarbių pri
siųstus straipsnius, peržiūrėda
mas korektūras, priimdamas 
svečius, lankytojus ir taip to
liau. Jis su tuo darbu yra visa 
savo esme suaugęs, jį įsimylė
jęs, juo įtikėjęs ir, jei kas jį nuo 
jo atskirtų, jaustųsi nelaimin
gas. 

Organizatorius - veikėjas 
Visos lietuvių katalikų orga

nizacijos, turiu galvoje centri
nės, Leonardo šimučio pavardės 
iš savos istorijos niekuomet ne
galės ištrinti. Ne vieną iš jų jis 
sukūrė, daugelį atgaivino, su
stiprino, jų seimuose, kongre
suose jis visuomet dalyvavo, jų 
statutus bei taisykles padėjo su
rašyti, suredaguoti. Leonardas 
yra neblogas kalbėtojas, jo kal
ba tampa įspūdinga didelėse sa-

dentas, vadovautų grįžimo žy
giui į Lietuvą. Išlipęs gi Klaipė
dos uoste jis tą patį padarytų, 

mas ten buvo konfidencialus, į ką yra padaręs anais 1926 m. 
paslapties ^jis niekam neatvers. 
Mūsų krašto byloje prieš bolše
vikų okupaciją jis daug žino, 
gaila butų, j e l t o s žinios nėra 
užrašomos, jos gali atmintyje 
pradingti. 

Jei Lietuva butų laisva.., 
Leonardą Šimutį pagerbė 

šventasis Tėvas Pijus £ n , pri-
siųsdamas jam medalį "Pro Ec-

(kada buvo jo suorganizuota 
pirmoji ekskursija iš New Yor-

idealistas, pasiryžęs brolį lie 
tuvį šviesti, kultūrinti, — pa
sišventęs visomis išgalėmis 
skurstančią ir pavergtą Lietu
vą vaduoti, net savo sūnui Vy
tauto vardą parinko, ir savo 
dukrą pakrikštijo Aldonos var
du. 

Stebėjau per 37 metus 
Per 37 metus stebėjau Igno 

Sakalo ir jo simpatingos žmo
nos ponios Zofijos Bagdžiūniū-
tės - Sakalienės patriotinę bei 
kultūrinę veiklą. Daug kartų ir 

viltimis. Ir jo pradžia, bent 
mums, lietuviams, nuo 1904 
metų atrodė, ima pateisinti mū
sų lūkesčius: atgavome šiek 
tiek kultūrinių laisvių — ėmė-

ko- tiesiai į Klaipėdą), išbučiuo-1 m a n teko su jais 't* patį lietu-
tų Lietuvos žemele, o karo mu-įvįską vežimą tempti, tad žinau 
zėjuje Kaune pasakytų pasigėrė-Į t o k i ų m t y m i ų B m u ikm enų apie' 
tino turinio ir grožio patriotinę 
kalbą, o išauginęs vaikus, gal 
panorėtų ir gyvenimo likutį Lie
tuvoje praleisti. Tokių dienų 
sulaukti iš širdies ir linkime ju

biliatui. 
—^— 

. 

Iš atsiminimų apie L 3axai 
Dr. AL. M. RAČKUS, Chicago, Bk 

Pirmą sykį pasisveikinau su 
p. Ignu Sakalu 1915 metais, 

p. p. Sakalų gyvenimą, kokių 
gal kitiems yra mažiau žinoma. 
Nebuvo tokių lietuvių tautinių 
iškilmių, kongresų, konferenci
jų, seimų, koncertų, ar teatri
nių parengimu, ar labdaringų 
rinkliavų, kultūringos veiklos, 
ar bet kokio lietuvių tautai 
naudingo darbo, kuriame Saka
las nebūtu aktyviai dirbęs, agi
tavęs, prakalbas sakęs, režisa
vęs, sekretoriavęs ar vadova-kusį visas Clevelando pat

riotiškasis ir energingas lietu- Vęs ir užtat plakti negavęs. Vi-
Clevelande. Ten Lietuvos Vyčiai vių jaunimas spietėsi. Lietuvos sį žinome, ikad vežimą tempian-
(25-toji kuopa) pakvietė mane Vyčių 25-toji kuopa Clevelande, j tį daug kas nori paplakti... Bet 
pasakyti prakalbą. Tuo metu prie kurios būrėsi visas pa4o-| užtat veik visi Chicagos lie-
Clevelande buvo ką tik įsistei- rusis lietuvių katalikų jauni- tuviai katalikai Sakalą pažįs-

mas, sparčiai augo ir didžius ta ir didžiai gerbia, 
darbus Lietuvos gelbėjimui bei 
laisvinimui padarė. 

gi mėgsta muziką, o nuo brolių' lėse, kur susirenka didelės mi-
neatsilieka ir sesuo Rūta, ište
kėjusi už lietuvio Kazlausko. 
Tėvai saviems vaikams yra davė 
gerą išauklėjimą — visi jie yra 
baigę augštąjį mokslą, prakti
kuoją katalikai ir nuoširdūs lie
tuviai. Jubiliatas džiaugiasi ir 
vaikaičiais, o jų yra jau septyni. 
Tik visa bėda: šimučių erdvus 
butas darosi per ankštus, kai 
suvažiuoja vaikai ir vaikų vai
kai. 
Redaktoriaus 25 metų jubilėjus 

Leonardui šimučiui reikėjo 
1927 metais daug pagalvoti, 
sunku jam buvo apsispręsti — 
likti Lietuvoje, į kurią jis buvo 

nios, mažose vietose jis lyg ne 
išsitenka, lyg pergarsus. Jo mė
giamiausia ir pagrindinė tema 
visose prakalbose — lietuviais 
esame, lietuviais norime ir būti. 
Jis stipriai pataiko į patrioti
nius jausmus, sukeldamas mi
nioje galingą pasiryžimą kovai 
iki galutinės pergalės. 

gęs vienintelis lietuvių laikraš
tis "Santaika". Radau to laik
raščio spaustuvėje besitriūsin-
tį, visą paišiną, redaktorių p. 
Sakalauską - Sakalą. Nepapra
stą įspūdį jis man padarė. Pa
maniau sau: "čia ne ponaitis 
redaktorius, o tiktai idealistas 
|r spaudos apaštalas". Pama
čiau ten rankraštį nepaprastai 
gražiai kaligrafiškai parašytą, 
iš kurio Ignas Sakalas rinko 
spaudai raides. Paklaustas, kie
no yra tas taip gražia ranka 
rašytas raštas, jis man atsakė: 
"Nepatogu redakcijai išdavinė
ti paslaptis".. Susigėdau, kad 
pirmai pažinčiai perdaug įkyrus 
esu. Tik vėliau kai gavau iš Sa
kalo laišką, pamačiau, jog tai 
ta pačia ranka rašytas — šva-
rutukai, aiškiai, smulkiom ly 
giom raidėm ir pavydėtinai gra 
ziai. v 

1915 m. lietuviams tai buvo 
sunkūs. Lietuvą siaubė Didysis 
karas, o Amerikoje lietuvių kas 
dieninis gyvenimas buvo gan 

."Stirnelė", Sakalas ir kt. pas 
Žitkus 

šimtai draugų, kuriuos ne 
šalti pinigai vilioja 

batėlei pas Rapolą Žitkų. Ge- ir redaktoriumi "Santaikos", 

Jubiliatas kaipo žmogus kurdus. Visiems rūpėjo kas 
Leonardas yra tvirtų katali- t e n L i e t u v oJ® <*««* kaip gel 

kiškų principų, tačiau kitų įsiti
kimų jis neužgauna, kovoje už 
Lietuvos laisvę jis bendradar
biauja ir su ateistu, jei tik šis 
yra patriotas. Jubiliatas yra 
draugiškas, mėgsta kompanijas, 

bėti badaujančius. Darbo daug, 
darbininkų maža, o vadų dar 
mažiau. Clevelande lietuviams 
tokia inteligentiška pajėga kaip 
Ignas Sakalas daug reiškė. Ap
link neseniai iš Lietuvos atvy-

Viiicas Krėvė 

me kurti kultūrines, ūkines, 
ekonomines organizacijas, steig 
ti lietuviškas mokyklas, leisti 
knygas bei laikraščius, šalia 
senesniųjų žinomųjų rašytojų, 
ėmė reikštis po kits kito nauji, 
o šių tarpe ūmai iškilo ir ypa
tingai sutviksėjo keistas var
das — Vincas Krėvė. 

Atsimera:, Jakštas tuoj jį pa
stebėjo r atžymėjo, kaip tikrą 
talentą, tokiu jį laikė per visą 

Gabus jis yra plunksna vai- savo amžių ir brangino, ir su 
dyti; arti ir akėti... Todėl p. juo bičiuliavos, ir man prie tos 

Prisimenu kai po mano pra-- Sakalui teko Seinuose "Šalti- bičiulystės tekdavo rankeles pa 
kalbų susirinko klevelandiškių nio" redakcijoje dirbti, Cleve- sišildyti.% Atsimenu, pačioj pra-
kavalierių ir panelių būrelis ar-,landė būti vienam iš steigėjų, džioj Jakštui giliai įstrigo Krė

vės raštuose, tarp kitko, kai-
kurios mielos dzūkybės — žo-. 
džiai, posakiai verbalinės for
mos, kaip gautau, govė... ši 
pastaroji forma "govė" mud
viem su Jakštu pasirodė itin 
įdomi. Jakštas ją pateisino (aš, 
žinoma, su juo sutikau): juk, 
girdi, sakome, spjovė, krovė, 
šovė (kurio vietoj %žemaičiai 
sako savo). Labai grožėjomės 
jaunojo kūrėjo "Dainavos ša
lies senų žmonių padavimais", 
žavėjo mus "Šarūnas". Su 
Jakštu apie šį didingąjį veika
lą man nėra tekę plačiau pasi
kalbėti, bet man jis visuomet 
atrodė gilios poezijos epopėja. 
Būčiau anuomet norėjęs pama
tyti, kaip tas Krėvė atrodo. Bet 
nebuvo progos: jis viešpatavo 
Vilniuje, aš gyvenau Kaune, o 
anais laikais tai buvo šįokia-
tokia distancija... Tuo tarpu 
Krėvė parašė vilniškei "Vaivo
rykštei" originalų įdomų kūri
nį "Pratjekabuddha", kurio bud 

ros širdies buvo tie Rapolai Žit 
kai, ypač Rapolienė. Jie visokią 
paramą teikė katalikams stu
dentams, siekiantiems universi
tetinių mokslų. Daug marški
nių, batų, drabužių ir kitokių 
gerybių studentai lietuviai yra 

Ignas Sakalas 

Chicagoje gi "Vytį", "Muzikos 
Žinias" ir iki šiol "Draugo" 
geroką dalį redaguoti. Jis rašė 
daug apie Lietuvos filateliją 
įvairiuose žurnaluose; be to, 
daugybę pamfletų, jteatrališkų 
veikalų, statutų kat. dr-joms 
jis yra parašęs,' ar redagavęs. 
Mėgo jis tokį nedėkingą darfcą 
dirbti todėl, kad jis mylėjo 
lietuvių tautą. Gi praktiškieji 
"patriotai" mano, kad tokie Sa
kalai, ar Šimučiai, -ar Gudai ar 
kiti plunksnagraužiai turi taip 
daryti, nes rašymu sau duoną 
pelno ir turtus krauna. Žino
ma, jie niekus plepa, nes neži
no. Jei toks Sakalas būtų bu
vęs paprastas dirbtuvės darbi
ninkas ar koks biznierius, 'o ne 
redaktorius, — tai šiandie ji
sai mūro namą turėtų, kaip 
kad daugelis darbininkų turi; 
jisai su gražiu limuzinu važinė
tų taip, kaip kad* biznieriai^ va-

(Nukelta J 8 pusi.) 

vyko į Kauną ir, kaip "Vaivo
rykštės" redaktorius, aplankė 
mane, savo bendradarbį (ir, 
tarp kitko, paprašė paskolinti 
pinigų: per visą savo gyveni
mą jis stigo pinigų ir vis jų 
ieškojo; gal tai buvo ir viena 
iš priežasčių, kad jis tiek kar
tų savo gyvenimo kailį keitė). 
Žinoma, kalbėjome ir apie nau
jus rašytojus — tad ir apie 
Krėvę: Gira jį susitikdavęs vie 
noj Dzūkijos klebonijoj atosto
gų metu, susižavėjęs jo gabu
mai8 De* išsilavinimu, sužinojęs 
jį rttšinėjant lenkiškai į lenkų 
laikraščius ir ėmęs įkalbinėti, 
kad imtų rašyti lietuviškai. Mū 
sų laimei Krėvė taip ir padarė, 
o vėliau atsispyrė pagundai pe
reit' iį rusų literatūrą, nors tai 
jam žadėjo plačius horizontus 
ir gal pasaulinį garsą. Už tą 
Krėvės nuostabų patriotizmą 
aš jį tiesiog imčiau ir prie šir
dies priglausčiau. 

Su Krėve teatre 
Susipažinome su juo tik ne

priklausomoj Tėvynėj, Kaune, 
bene 1919 ar 1920 metais; kur 
ir kuria proga — nūn nebeat
simenu; manau, bus įvykę tea
tre. Jis tuomet buvo dar pačia
me gražume vyras, labai tai
syklingo veido, labai inteligen
tiškos povyzos, ramus, kuklus, 
mažakalbis, nesistengiąs impo
nuoti savo didele erudicija... O 
tas ūgis toks. mažas! Dėl to aš 
kiekviehą beveik kartą, kai su
sitikdavau, tuo stebėdavaus ir 
kartais negudriai jam t4 savo 
stebėsi paredkšdavau, |pridur-
damas, kad, girdi, labai dažnai 
dideli vyrai būdavo mažo ūgio. 
Jis paprastai kantriai, net ra
miais išklausydavo, nė neban
dydamas kandžiai atsikirsti (o 
žinau, kad sugeba). 

Vieną pobūvį su juo teatre 
itin ryškiai atsimenu. Sėdėjo
me su juo ir su r a i t o j a Piei-
ryte-Puidiene ložoje, užpakaly 
parterio, dar nerestauruotame 
teatre. Kas ten tuokart buvo 
vaidinama, nebeatmenu: tur
būt, Juozas Vaičkus statė Ib
seno "Heddą Gabler" ar "Sta
tytoją Solnes". Vienoj per
traukoj kažkaip palietėme jau
nimo auklėjimo klausimą. Bu
vau girdėjęs, jog Krėvė savo 
dukterį atidavęs auklėti į kaž
kurį katalikių vienuolių insti
tutą, o Puidienė ir pati mokiu
sis Paryžiuje pas vientfoles, in, 
berods; dukrą įstačiusi į kaž
kurią katalikių seselių įstaigą 
mokytis, bene tam pačiam Bres 
lau'e, kur ir Krėvfcs duktė. 
Juokaudamas aš sakau jie
dviem: "Stebiuos, kad Judu, to 
kie "bedieviai", įdavėte vienuo
lėms savo vaikus gadinti". Krė
vė, kaip paprastai, ramiai, iš 
lėto, lyg kiekvieną žodį svar
stydamas, atsakė: "Daviau duk 
terį vienuolėms auklėti, kadan
gi esu įsitikinęs jas esant geras 

(Nukelta J 8 pusi.) 
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žcmljc nebuvo ir nebus" — 
B. Daubarą* 

"Neramu buvo Laisvi* Alljoj" 

Įžangos vietoje 

stoviai įsikurti ir tinkamai atsi
duoti kūrybai. Didelė dauguma 
jų emigravo į kitus kraštus — 
į JAV, Kanadą, Australiją. 

D. Britanijoje atsidūrė • vos 
keletas mūsų rašytojų. Jie tuo
jau ir pradėjo sunkų ir be ge
resnių pragiedrulių darbą įvai
riose įmonėse. Ligi šiol tekstilės 
pramonėje dirba daug žadąs po
etas Vladas Šlaitas, ten pat pra
leidžia ilgas valandas produkty
vus ir gabus beletristas Rom. 
Spalis ir daugiausia žurnalisti
kai atsidavęs, bet ir kai ką nau
jo beletristiškai rašąs, Kazys 
Barėnas. Laimingu būdu iš Lei-
cesterio dirbtuvių ištrūko ir da-

lietuviai rašytojai Anglijoje 
J. KUZMICKtS, D. Britanija, 

"A* manau, kad tamsta ra* sutiktas, šiais metais "Trenv 
prantate, jo« baisesne ui da-. tis" tiesiog europietiškai išleido 
tarime mūsų kraJto vergiją to paties autoriaus noveles — 

"Didžiosios atgailos". Spaudoje 
yra ir kita R. Spalio apysaka 
jaunimui ir senimui. 

K. Baronas davė dvi vertimų 
knygas. 1950 m. "Pradalgės" 
leidykla išleido jo verstą John D Britanija neviliojo ir ne- J į \ 

prisiviliojo mūsų rašytojų. Jie s u k ė l u s i a JLs į M\ tokio 
savo intuicija, matyt, iš anksto , J '. . , A , ,, 
iautė kad čia nebus sralima na- k u n m o aktualumo lietuviams 

skaitytojams, o šiais metais 
"Akiratis" išleido jo verstą 
James Hilton "Sudie, pone Čip-
se". 

1951 m. JAV išėjo Jono Gai
liaus apysaka "Susitikimas", o 
Kanadoje "Rūtos" leidiniu — 
"Kartuvės". 

Pagaliau šiais metais Lietu
vių Namų Bendrovės leidykla 
išleido B. Daubaro apysaką "Ne
ramu buvo Lietuvoje". 

Tai, berods, ir visos D. Bri
tanijos lietuvių rašytojų pozi
cijos mūsų literatūros balanse. 

Tai dar neviskas 
Kas augščiau suregistruota, 

sudaro, be abejo, tik dalį kūry
bos, kurią čia suminėti rašyto
jai "išleido pasaulin pasižmo
nėt". Laikui bėgant, galima 
laukti ir naujų kūrinių su nau
jais kūrybiniais laimėjimais. 

Jau minėjau, kad rengiama 
spaudai nauja.Vl. šlaito poezi
jos knyga, kuri parodys, kokią 
pažangą šis tylus poetas daro 
toliau. Visą laiką didesnį bele
tristikos kūrinį rašo F. Nevera-
vičius. Be to, netrukus Lietuvių 
Namų B-vės leidykla išleis jo 
išverstą George Orvvell "Gyvu
lių ūkio" fantastinę apysaką. 

Intensyviai ir toliau rašo R. 
Spalii. Vieša paslaptis yra, kad 
ir K. Barėnas, atitrukdamas nuo 
kitų darbų, rašo netolimos pra
eities apysaką. 

Jonas Gailius taipgi turi pa
rašęs ar du beletristikos kūri
nius, kurių ištraukos jau buvo 
spausdinamos tremties spaudo
je. Nenuleidžia, atrodo, rankų 
nė B. Daubaras, kurio nauja 
"Mėlynosios suknelės" apysaka 
šiuo metu spausdinama "B. Lie
tuvio" savaitraštyje. 

Ligi šiol nieko neminėjau apie 
S. Lauciaus kūrybą. Vokietijo
je gyvenant, išėjo iš spaudos jo 

VINCAS KAZOKAS 

Vladas šlaitas 

bar Londone rusų kalbą dėsto 
žymus rašytojas F. Neveravi-
čius. Dėl nesveikatos nustojo 
dirbti ir poetas Stasys Laucius, 
Ši&ip taip verčiasi Darbo Mi
nisterijos pašalpa ir šeimos pa
galba. Redakcijoje dirba B. 
Daubaras, iki ausų prapuolęs 
spaustuvės ir laikraščio reika
luose. Po pusės metų (1947 m.) 
darbo įsipareigojimų laisvesnes 
rankas turi ir šiuos žodžius ra
šąs... , 

Fizinis darbas, be abejo, la
bai vargina rašytojus. Ir ne tik 
vargina: jis atima jiems pačias 
kūrybingiausirs valandas. Lie
ka, pasak, R. Spalio, tik vėlybi 
vakarai ir savaitgaliai. Gal dėl 
to sunku šiandien laukti ko nors 
nepaprasto iš rašytojų, kurie 
pirmoj eilėj turi dirbti ir gy
venti, kad galėtų nors retkar
čiais rašyti. 

Kūrybinio darbo balansas 
O visdėlto yra ir kuo pasi

džiaugti š i tų darbo ir kūrybos 
žmonių literatūrinis balansas 
pažymėtinas. 

Kai su darbu buvo truputį 
apsiprasta ir jau galima buvo 
bent peržiūrėti savo ankštybes- „ . vv. . , , 
nę kūrybą rankraščiuose, 1949! ^ ė r a š f ^ . r m ^ . ™ \ a ™ ~ 
m. net keli jų pasirodė su atski- P o P l l k a i s debesėliais" (Patna, 

Eilėraščiai apie rudenį 

R u d u o p a r k e 
O toks tirštas rudenio rūkas. 
Ir nuo medžių nuogų lengvai laša. 
Tu eini nuo xnsko atitrūkęs, 
Lyg nuo medžio šakos vandens lašas. 
Ir aplinkui vien rūkas ir rūkas. 
Ir daiktų šalimais nepažįsti — 
Visos spalvos be galo nublukę, 
Ir patsai rūkuose pasiklysti, 
Užmiršęs ir žemę ir vardą, 
Ir nuvytusius žiedus laukuose, 
Ir girdi, kaip vežimai nudarda 
Ir prapuola kažinkur rūkuose, 
Kaip ir tu, tartum sklidinas lašas, 
Palengva nuo šakos atitrūkęs, 
Praeini. O nuo medžių tik laša. 
Ir aplinkui tik rūkas. Vien rūkas — 

R u d u o 
Rodos, nieko nebuvo ir nieks neįvyko 
Nei danguj, nei žemėj, nei širdy, 
Tik iš gelstančių medžių vainiko 
Pirmas lapas nukrito žemyn. 
Ir sukėlė gaisrus jis miškuose, 
Ir darželiuos pravirkdė gėles, 
Jo pažadinti vėjai laukuose 
Pūst melodijas ėmė gilias.... 

KULTŪRINĖ KRONIKA ' 
Ą00 metų pirmajai Nemuno Stasys Pieža, "Chicago Her-

poemai. šitokiu pavadinimu aid American" redaktorius, žur-
knygą išleido Akademinis Skau- nalistikos institute papasakojo, 
tų Sąjūdis Chicagoje. Leidinys kad JAV-se yra apie 2,000 dien-

. 

' 

Rodos, nieko nebuvo, tik krintantis lapas... 
O suvirpo, suskaudo širdis, 
Lyg vaidentųs tau laiškas kraupus iŠ anapus, 
Lyg tau belstus širdin prapultis. 

36 puslapių, atspaustas fotogra 
fijos būdu, dedikuotas profeso
riui Steponui Kolupailai jo še
šiasdešimts metų sukakties pro
ga. Dailus dviejų spalvų viršelis 
dail. A. Kurausko. Leidinys 
iliustruotas. Įdomus dail. V. 
Raulinaičio pieštas prof. Kolu
pailos šaržas, vaizduojąs mūsų 
mokslininką skauto uniformoje, 
baidare besiveržiantį vandeni
mis. Įžangą širim leidiniui para
šęs Br. Kviklyn, primindamas 
prof. Kolupailos ir tos poemos 

raščių Per paskutinius 25 me
tus užsidarė apie 1,000, o liku
siųjų tiražas milžiniškai paau
go. Jo dienraščio vyr. redakto
rius gauna atlyginimo $25-50,-
000 per metus. Prie jų dienraš
čio dirba 25 reporteriai ir l'O 
fotografų — bei 65 išvežioto jai. 
Aštuoni vyrai ir dvį mergaitės 
redakcijoje budi, kad telefonais 
galėtų priimti ateinančias ži
nias. Daugelis žinių iš užsienio, 
o taipgi svarbiausios foto nuo
traukos, gaunamos radijo keliu. 

sukaktis. Patsai prof. St. Kolų- Dienraštis išleidžia per dieną 8 
paila nupasakoja apie tą seniau 
sią leidinį apie Nemuną, nuo ku
rio pasirodymo jau sueina 400 
metų. Tas senovės leidinys tai 
ano meto tarptautine-lotynų 
kalba parašyta "eleginė gies
mė" garbei Mikalojaus Tarlos, 
gyvenusio XVI šimtmety. Jis 
buvo Peremyšlio vėliavnešys ir 
apie 1550 metus Zigmantas Au
gustas jam pavedė vadovauti 
Nemuno tvarkymo darbus. 
Pašalinus pavojingus akmenis 
laivai jau galėjo plaukti iki 
Gardino ir augščiau. Pagerbda
mas jo laimėjimus Adomas 
Schroeteris, kilęs iš Silezijos, ir 
parašė čia perspausdintą eiliuo
tą kūrinį "De Fluvio Memela 
Lithuaniae". Jis buvo išleistas 
Krokuvoje 1552 metais. 

V. Kazokas 

beveik visai neturi progų susi- tiktai nario mokesčio sumokė 
rinkti ir savo darbo bei kūrybos I jimu, jeigu iš viso susirastų ge 
reikalais pasikalbki. ra proga išsiųsti pinigus, k a s ' g ė m į s > t i k 2 00 egzempliorių, iš 

Anksčiau kelis kartus b u v o , S l a m e k r a S t e s t i P r i a i apvaržyta. v i s o 2 0 eilėraščių sutalpinta 31 
surengti literatūros vakarai, ku- Rašytojų darbo vaizdo nega-
rių proga rašytojai turėjo ke-. Ii duoti nė savaitraštis "B. Lie-
lis pasitarimus ir net mėgino tuvis", nors jame yra kultūri-
organizuotis į Lietuvių Trem-'nis mėnesinis priedas, kuriame 
ties Rašytojų D-jos skyrių. Bu
vo išsirinkę ir savo valdybą, 
pradėjo mokėti ir nario mokes
tį. Šiuo metu nė tokių susitiki
mo galimumų nėra, kai jau ku
ris laikas nebuvo girdėti apie 
kokį nors literatūros vakarą. 
Atskiri to buvusio skyriaus 
nariai dabar priklauso Lietuvių 
Rašytojų Draugijai su centru 

stengiamasi skaitytojus supa
žindinti su jų asmenimis ir kū
ryba. Šiaip ar taip savaitraštis 
yra informacinis leidinys, be to, 
netalpus ir daugiau vietos ski
ria politinei apžvalgai ir DBLS 
skyrių veiklai. 

Taigi, rašytojai B. Britanijo
je nenuleidžia rankų, nuošir
džiai dirba ir visą laiką tikisi 

JAV. Savaime aišku, tokiose są-i susilaukti geresnių gyvenimo ir 
lygose visa veikla gali ribotis kūrybose sąlygų. 

BALČIKONIO VERSTOS 
ANDERSONO PASAKOS 

ST. TAMlI1.AITIS, Chicago, 111. 
ANDERSONO PASAKOS, 

leido "Nemunas", spaude" M. 

Kai kurios jo pasakos įgyja 
vertė J. Balčikonis, 210 psl., iš- net alegorinės (perkeltinės, aug 

štesnės) prasmės ir dėl to at« 
Morkūno sps., tiražas 1,200 skleidžia skaitytojui ryškesnę, 

Stasys Laucius 

romis knygomis. "Aistia" tais 
metais išleido F. Neveravičiaus 
"Dienovidžio sutemas" (apysa
kas ir novelę), kurių tarpe iš-
kirtina "Priešų" apysaka, įdo
mi savo veikėjų charakteriais, 
temos aktualumu ir pakartotinu 
sukirpimu (jos originalas au
toriui kelionėse dingo). Tais 
pačiais metais K. Barėno pas
tangomis "Pradalgės" leidykla 
labai kukliai išleido Vlado Šlai
to eilėraščius — "Žmogiškąsias 
psalmes", kurios atkreipė dau
gelio literatūros mėgėjų ir kri
tikų palankų dėmesį. Pažymė
tina, kad šiuo metu VI. šlaitas 
rengia ir tvarko antrąjį eilė
raščių rinkinį. 

1950 m. jau minėta "Pradal
gės" leidykla išleido pirmąją R. 
Spalio knygą — "Trylika nelai
mių", feljetonų rinkinį, kuris 
skaitytojų buvo taipgi mielai 

1947 m.). Šiais metais, paklaus* 
tas apie savo kūrybos planus, 
poetas "B. Lietuvio" bendradar
biui atsakė! "Rašau penkių 
veiksmų dramą "Darbynečio 
Maskaradas". Turiu dar apdo
roti vieno veiksmo vaizdelį 
"Raudonoji Melodija, baigti tri
jų veiksmų komediją "Dėdės 
Palikimas" ir poemą "Respub
lika". Žinoma, teks ir vėles
niuosius eilėraščius kada nors 
suredaguoti". 

šitoje vietoje tenka pastebė
ti, kad D. Britanijoje pradeda 
palyginti gražiai reikštis V. 
Švalkus, kuris yra parašęs kelis 
vykusius scenos vaizdelius ir 
retkarčiais periodikoje pasirodo 
nuo nuoširdžios dvasios eilėraš
čiais. 

Baigiant 
Baigiant tenka pastebėti, kad 

D. Britanijos lietuviai rašytojai 

egz., 1952 m., kaina 2 dol. 
Tai naujas,trečiasis, ką tik iš

spausdintas Andersono pasakų 
leidimas. Jis ne pilnas. Vos tik 
pusė Balčikonio verstų (ir Švie
timo Ministerijos 1923 m. išlei
stų) pasakų čia teįdėta, bet kny 
ga daro tikrai pasigėrėtino įs
pūdžio. Geras popierius, švarus 
spaudos darbas, vykusiai išė
jusios klišės. Tai brangi, miela, 
paveiksluota dovana jaunimui. 

Brangi ypač tuo atžvilgiu, 
kad šios pasakos be estetiškai 
meninės savo vertės turi ir au
klėjamos reikšmės. Jose gėris 
nugali blogį, šviesa tamsą ir 
meilė neapykantą. 

Knygą mielai skaitys ir kiek
vienas suaugęs žmogus su ne 
mažesniu dėmesiu. Ją skaitys 
ir tas, kuris turi itin augštą 
literatūrinį skonį. Mat, Ander
sonas yra pasaulinio masto pa
sakų meisteris. Jo garsas nu
skambėjo per visą Europą ir 
Ameriką. Jis išverstas į dauge
lį kalbų ir skaitomas visų luo
mų skaitytojų. 

aiškiai pirštu rodomą, tik re
formuotą, idėją. Šis faktas pa
sakų vertę dar labiau kelia. 

Leidėjų žygis yra sveikinti
nas. Gaila tik, kad knygos tira
žas šiek tiek per mažas, nes po 
2—3 metų šios knygos bus pa
sigendama. Kaip girdėti, ne
trukus žadama išleisti ir antras 
šių pasakų tomas. 

Beje, galima būtų prikišti 
leidėjams, kad jie ėmėsi senų— 
1923 metų — vertimo, kuriame 
tūli ištisi sakiniai tik sulietu
vinti, bet tiksliai neišversti. 
(Vertėjas greičiausia savo dar
bą atliko, turėdamas prieš akis 
ne originalą, o tik rusiškąjį ver 
timą). Taip pat ir kalba, lygi
nant ją su dabartinėmis mūsų 
kalbininkų aspiracijomis, yra 
jau šiek tiek "apsemia". Vis-
dėto turime pridurti, kad pa
sakos verstos mūsų įžymaus 
kalbininko J. Balčikonio, o iš
leistos ne kieno kito, o buv. 
Šv. Ministerijos. Antra, norint 
ir tekstą, ir kalbą revizuoti, 
būtų reikėję ne mažiau 500 <— 

laidas. Skelbimų puslapis kai
nuoja $1,400. 

Poetas Vin
cas Kazokas, 
šiuo metu gy 
venas Aust
ralijoje, ati
davė spaudai 
eilėraščių rin 
kinį "Atspin
džiai", iš ku
rio č i a i r 
spausdiname 

porą eilėraš
čių. Rinkinys 

leidžiamas Chicagoje. Iki šiol 
jo eilėraščiai daugiausiai tilpda
vo periodinėje spaudoje. Žino
mas ir savo straipsniais, verti-* 
mais ir recenzijomis. Spaudoje 
dalyvauja jau nuo 1938 metų. 
Kilimu — iš Mečiūnų, Seinų 
apskrities. 

Dail. prof. A . Galdikas, nese-
i M ,:-.!:,, r i sukurta) **•* atvykęs iŠ tremties ir apsi-
Lietuvojs, autoriui dalyvaujant s t o j ę s N e w Y o r k e ' * a v o i S 

rezistencijoje, kada "Pro dūmų P r an*ū*ų Švietimo Ministerijos 
juostas ir garsus kautynių/ Ne- P r a n e$imą raštu, kad Meno De-
beregėti praeities šviesių die- P i m e n t a s nupirko jo pa
nų. /Tau skaudžią dabartį vėr» v e i k s l a- " V a s a r i s " Moderninio 
mini/ Ugnies atošvaistės virš M e n o Muzėjui Paryžiuje. Tai 
miesto, medžių, vandenų." Tai ? a u t r * č i a s d a r b a s > kur* &&& 
kūryba vis daugiau iš tų dienų, I l š , g * A- G a l d i k o Prancūzų 
kai "Ir žvaigždės krito iš rikiuo- valstybiniai muzėjai Paryžiuje, 
tės! / č i a horizontuos dūmai su- 'Atsižvelgiant į tai, kad Pary-
pas vėlei,—/ Ir medžiai ne zlu->e gyvena apie 40,000 viso 
šerkšnu, o paraku šarmoti". Ne- P a s a u h o dailininkų, tai toks 
nuostabu, kad autorius, tokių a u £ š t a s įvertinimas tenka vos 
pergyvenimų (nelaisvės ir trem- k e l e 1 i a i dailininkų per metus, 
ties stovyklų) prislėgtas, tar- Mums , ^ t u v i a m s ypatingai 
pais yra pesimistiškas: "Ir vel- d f l u £ u ' k a d mūsų kūrybinės pa
niškai, likime, aš tave pasmaugt l^03 s u ^ b a z y g l U O t l k a r t U 

norėčia? Tame juodam narve į t a r P Pasau*"> menininkų elitu. 
širdies". Tačiau jaunatvės ide-j Jeronimas Kačinskas sukūrė 
alizmas jame neišblėsęs, jis iš- M i š i a s g v p M a r i j o s g a r b e L 
»"**> r r i f i f - n • ' * ^T*% / l / \ l A v i n u / I A M I V / \ » I I I 1 _ 

Jos skirtos paminėjimui 700 

Vladas Būtėnas išleido savo 
pirmą eilėraščių knygą "Nuėję 
plotai". Išleista rankraščio tei-

metų sukakties nuo karaliaus 
pažįsta: "Ne doleriui, dangorai 
žiui ar dvarui, /Be t meile van 
denims ir žalumui degu." Ir re , 
ligijoje matydamas sustiprini-1 Mln<*augo krikšto. Mišios pntai 
mą, prie lietuviško kryžiaus V o - ' , k v t o s mifiiam chorui su sopra-
kietijoje, taria: "G, Viešpatie, no» alto, tenoro ir baso solo, 
man leiski Tavo ugnimi vis šil- palydint vargonams ir septy-
ti, /Kuria Tu šildei minant tė- niems pučiamiesiems instrumen 
viškės kelius". Nors jaunam 
poetui dar reikės įtfėti nemažai 
darbo ir pastangų savo gabumus 
ugdant, bet talentą jis turi. 

• * • 

Dr. A. Baltinis gausiai susi
rinkusiems žurnalistikos klau
sytojams-joms kalbėdamas apie 
lietuvių likimą tremtyje, primi
nė, kad lietuvybė čia materiali
nių gėrybių nežada ir ją išlai
kys tie, kurie apsispręs už idea
lizmą. Idealizmo ugdyme gi di
delės reikšmės turi religija. 
Etnologai pastebėjo, kad tau
tos nyksta, kur nyksta religija 
ir moralė. Spaudos uždavinys tą 
idealizmą ir jo šaknis palaiky
ti. 

800 dol. honoraro vertėjui, o 
tie doleriai — po 2 - 3 metų 
naujųjų ateivių būties Ameri
koje — pigiai kol kas dar nesi
mėto. 

Kaip ten bebūtų, knyga šiuo 
metu rekomenduotina visiems 
lietuviškosios spaudos mylėto
jams. 

. 

tams. š į monumentalinį veikalą 
išleido lietuviškos spaudos me
cenatas prel. M. Juras, o jį iš
spausdino Amerikos Gregoria-
niškas Institutas Toledo, Ohio. 
Spausdinys turi 69 puslapius. 

Dr. J. Vaišnora žurnalistikos 
kursuose vertindamas tremties 
(daugiausiai — Vokietijoje) 
leistus laikraščius pasidžiaugė 
jų pozityvia kryptimi. Priminė, 
kad komunistų leidžiamas "Tė
vynės Balsas" nors turi pažy
mėtą leidimo vietą Vilnių, bet 
yra spausdinamas Berlyne ir te
turi žinomą propagandinę me
džiagą. Kalbėdamas apie italų 
intelektualų spaudą, suminėjo 
kad geriausias jų žurnalas yra 
"Civilta Cattolica", kitas žy
mus — Milano universiteto lei
džiamas "Vita e pensiero". 

Prof. M. Biržiškos jubilėjų 
minėdami jo atvaizdą ir apra
šymą apie jį įsidėjo ir kitų tau
tų laikraščiai, pvz. Amerikos 
rusų "Pravda", ukrainiečių 
"Amerika". 

Lietuvių tautos kelias — 
prof. M. Biržiškos parašytoji 
nauja knyga jau pasiekė Chica-
gą. Išleido "Lietuvių Dienos", 
Los Angeles 1952 m., 3oI pusi., 
kaina $3.00. Gražiai įrišta. Tai 
mūsų kultūrininko galvojimai 
apie lietuvių tautą savyje ir 
kaimynų tarpe. Pagrindiniai 
skyriai: I. Savieji ir svetimieji, 
tarpusavio įtakos ir darbai, II. 
Savija (bajorai, nebajorai, mie
stiečiai ir kaimiečiai, žemaičiai 
ir augštaičiai), III. Kaimo kul
tūra ir užkaimio visuomenė, IV. 
Liaudis virsta tauta. Apimama 
labai plačiai, nes vien tik veika
le suminėtų pavardžių rodyklės 
esama net 15 puslapių. 

Dail. K. Žoromskis paskuti
niu metu nupiešė "Nusidėjėlę", 
"Ciesoriaus denarą" ir dabar 
piešia "Kristus šaukia apaš
talus". 

Jurgis Savickis* Amerikoje 
leisdamas dvi naujas savo kny
gas, kaikurį laiką buvo ypatin
gai užsiėmęs, tačiau tie darbai 
eina prie galo ir tada žada kai 
ką ir "Draugui" parašyti. 

Prof. V. Jakubėnas išvyksta 
į Clevelandą, kur akompanuos 
V. Jonuškaitės koncerte. Solo 
skambins savo nau^ą kūrinį — 
tris numerius iš baleto suitos. I 

Prof. Krėvės-Mickevič iaus 
70 m. sukaktį paminėjo ir len
kų "Gvriazda". 

Bern. Brazdžionis, būdamas 
Chicagoje, pasirašė sutartį 8U 
Liet. Knygos Klubu dėl paruo
šimo prozos antologijos. Anto
logija apims apie 60 autorių. 
Numatoma, kad bus didelė kny
ga, panašiai, kaip Poezijos An
tologija. Manoma, kad apie Ve
lykas redagavimo darbai jau 
bus baigti. 

Prof. G. Galva savo paskaito
je Žurnalistikos Institute pasa
kodamas apie viešosios nuomo
nės tyrimą, pažymėjo, kad Gal-
lup ir kiti institutai nenustojo 
prasmės. Jų pasitaikančios pa
klaidos daugiausiai pareina nuo 
didelio sunkumo nustatyti kur 
pakryps tie, kurie apklausimo 
metu nėra nusistatę. 

Dr. J. Prunskis žurnalistikos 
paskaitose Chicagoje būsimuo
sius laikraštininkus skatino sa
vo išsilavinimą plėsti studijo
mis, skaitymu, kelionėmis ir 
savo archyve rinkti citates, 
vesti sukakčių kalendorių, turė
ti biografijų vokus, iškarpų 
papkes 6 specialiems klausi
mams — iškarpų knygas. 

Gabrielė Prialgauskaitė Chi
cagoje lanko "School of Travel", 
kur klauso paskaitų apie turiz
mą, transporto priemones ir ap
skritai visa, kas susiję su geo
grafija ir kelionėmis. Drauge 
ji* dirba viename kelionių biure. 

Prof. Z. Ivinskis, šalia Vati
kano ir jėzuitų archyvų, foto
grafuoja ir nurašinėja doku
mentus iš Tikėjimo Propagan
dos Kongregacijos ir Italijos 
Valstybinių archyvų. Šiuose 
pastaruosiuose yra Lietuvos di
dikų laiškų iš susirašinėjimų su 
Italijos didikų šeimomis. 

Dail. V. K. Jonynas pradėjo 
dėstyti meno dalykus viename 
privačiame Meno Institute New 
Yorke, kuris turi valstybės pri
pažintas augštosios meno mo
kyklos teises. 

Vyt. Rodžius savo paskaitoje 
laikraštininkų kursuose primi
nė pagrindines reporterio savy
bes: jis psichologas, mitrus; 
tikslus, ištikimas, drąsus, iš
tvermingas. 
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Cirtauto ir Gaidamavičiaus naujų veikalų palyginimas 

DR. P. CEUEŠIUS, Indiana Harbor, Ind. 

Du mūsų naujai pasireiškę i būties momentą ir sugeba taikus, darbo nuotaikos dvasią, 
mokslininkai: dr. Klaudijus Cir-i pertiekti skaitytojams rašyto-1 kad ir sunkiose apystovose 
tautas ir dr. Pranas Gaidamavi-' jo žodžio spalvomis. Jis perke-
čius ėmėsi moksliškai spręsti lia mus į namus, j mūsų kiemą, 
benamio problemą. Jie abu yra sodą, medžius, laukus. Jis įsi-
maždaug vienamžiai, abu studi- jaučia, ką išgyvena motina, 

žmona, vyras, tarnaitė skirda
miesi su namais ir savaisiais 

jave ir doktorizavęsi Vokietijo
je, pirmasis Breslau, antrasis 
Freiburgo universitete, abu da
bar lektoriauja: Cirtautas 
King's berniukų ir Misericordia-
mergaičių kolegijose, Pensilva
nijoj, o Gaidamavičius — šv. 
Juozapo kunigų seminarijoje 
Mont Lauria, Kanadoje. Cirtau
tas parašė, "Benamio Portre
tas", o Gaidamavičius — "Iš
blokštasis Žmogus". Kadangi 
mūsų spaudoje šie abu veikalai, 
apart trumpų pranešimų, nebu
vo ligi šiol giliau įžvelgti, todėl 
šiomis eilutėmis noriu juodu su
gretinti. 

1. Panašumas 
Cirtauto Benamio Portretas 

mažai turi panašumo su Gaida
mavičiaus Išblokštuoju Žmogu
mi, nors ir abu autoriai pasi
renka tą patį sprendimo objektą 
— tremtinio problemą. Išvirši
niai žvelgiant abu yra tuo pana
šūs, kad jiedu parodo žmogaus 
įaugimą namuose, šeimoj ir ap
linkoj, jo skaudų išgyvenimą 
atplėšiant nuo namų ir paten
kant tarp svetimųjų. Abu at
skleidžia benamio nusivylimą, 
jo kritišką būseną ir įvairią 
laikyseną. Abu autoriai siekia 
parodyti, kad tremtinio būtį re
liginis gyvenimas sustiprina ir 
įprasmina. Taigi nagrinėjama
sis objektas ir tikslas yra toji 
jungtis, kuri "Benamio Por
tretą" ir "Išblokštąjį Žmogų" 
suveda į panašumą. 

2. Skirtumas 
a) ISviršinis skirtumas. Tik 

paėmęs j rankas abiejų autorių 
veikalus, gali pajusti judviejų 
apimties skirtumą: Benamio 
Portretas telpa 134 puslapiuose, 

,kai tuo tarpu Išblokštasis žmo
gus glaudina savyje 278 tokio 
pat šrifto puslapius. 

Atskleidęs matai, kad Cir
tautas piešdamas savo B. P. be
veik nenaudoja jokių kitų au
toritetų nei jų citačių. Vadina
si, autorius naudoja medžiagą 
iš savo paties pergyventų prisi
minimų ir kitų pasakojimų. Tuo 
būdu jis yra lyg daugiau origina 
lus už Gaidamavičių. Pastara
sis, priešingai pirmajam, yra 
savo veikalą tiesiog perkimšęs, 
mobilizuodamas sau pagalbon 
didžiausius autoritetus iš filo
sofijos, psichologijos, antropo
logijos ir net poezijos. Jo kny
gos tekstai mirgėte mirga ci-
tatėmis žymiųjų mokslo žmonių. 
Skaitydamas Gaidamavičiaus Iš
blokštąjį Žmogų pajunti auto
riaus platų apsiskaitymą, gilią 
erudiciją ir moksliškai siste
mingą minčių klostymą. Viena 
galima būtų prikišti, kad auto
rius, cituodamas Jvairius auto
rius, nenurodo nei jų veikalų, 
nei cituotų vietų puslapių. Pa
galiau reikia pridurti, kad Cir-idytojo, karininko, kunigo, tar 

svetimųjų su išgąsčio žvilgsniu 
ir nesusivokianti, lyg per sap
ną, kur jis yra ir kas su juo 
dedasi (20 p.). Sis klaikus žvilg
snis yra skundas, apeliuojąs | 
mūsų laikų pasaulio dvasią. 
"Dvidešimtojo šimtmečio bena
mis yra vakarų pasaulio dvasios 
simbolis" (22 p.). Žmogus, iš
rautas iš savo tėviškės, niekur 
neranda 'pastovios ir tvirtos 
vietos. Sunkiausia yra vidaus 
priekaištas, kad tu esi niekam 
nebereikalingas, esi tik našta 
sau ir kitiems. Išrautam iš tė
viškės žmogui pasaulis tampa 
pamote (26 p.). Benamystės 
antspaudas persunkia visą 
tremtinio būtį. J | išduoda jo kal
ba, svetimas akcentas, jo savita 
nešiosena, savotiški judesiai. 
Tremtinis dažnai yra pajuokos 
ir net nesusipratimų objektas. 
Jeigu bet kas sutiktą benami 
meiliau prašnekina, užtaria, 
užjaučia ar pagelbsti — ši užuo
jauta tampa jam tėviškės dali
mi (47 p.). Tilr toks su tokiu 
susitikę gali atrasti savojo pa
saulio dal|. Per jo kalbą, papro
čius tarsi prabyla jo motina, tė
vas, sesuo. (54 p.). 

Dar sunkiau pakelti yra be-' 
namio vargą ne sava valia pa
bėgusiam, bet prievarta iš na
mų atplėštam. Jį šaukia namo 
kiekviena vieta, kiekvienas žo
dis, kiekvienas išgyvenimas: 
"Grąžinkit man mano tėvyn" 
(37 p.). 

Labai niveliuoja benami su
kimštas barakuose, ar kareivi
nėse gyvenimas be luomo ir 
profesijos skirtumo. Tuo būdu 
benamis nuasmeninamas ir ver
čiamas tapti masės individu. 
Autorius subtiliai įsijaučia į iš
gyvenimus kiekvieno pagal jo 
buvusią profesiją: benamio dar
bininko, benamio ūkininko, be-

Tiesa, autorius vaizduodamas 
tremtinio moralę, šalia nusivy-
lusiojo ir indiferento tipo, deda 
taip pat ir rūpestingojo tremti
nio tipą. Bet tai daro autorius 
tik spręsdamas tremtinio mora-

tautas Benamio portretą yra 
parašęs vokiškai, o Gaidamavi
čius savo Išlokštąjį žmogų — 
lietuviškai. 

b) Vidujinis skirtumas. Ne
veltui yra sakoma, kad autorius 
apsireiškia kūrinyje. Įsigilinę į 
Benamio Portreto ir Išblokšto
jo Žmogaus mintijimo pajėgu
mą, minčių reiškimo būdą ir 
mokslinį metodą, pajuntame, 
kad autoriai tremtinio proble
mos sprendime perdėm skiriasi. 
Cirtautas, būdama* iš prigim-, spalvų, kurios išreikštų ir ant-
ties labai jautrios sielos, giliai rają tremtinio gyvenimo pusę: 
išgyvena kiekvieną tremtinio1, linksmesnius tremties momen-

(15 p.). Jis lydi benamį tarpflį gyvenimą. O mes pasigenda
me šviesesnių spalvų psicholo
ginio stebėjimo dalyje. Bet tai 
yra mažmožis, trukdąs nebu
vusiam tremtiniu stebėtojui pa
justi benamio atvaizdo pilnumą. 

Dabar žvelkime Į Gaidamavi
čiaus Išblokštąjį Žmogų. Sis 
stengiasi ne tiek konstatuoti 
tremtinio psichinius išgyveni
mus ir jo emocines nuotaikas, 
kiek gilintis į sąryšį žmogaus 
su namais, šeima ir aplinkuma. 
Kad žmogus yra plėšiamas nuo 
šeimos, iš namų ir aplinkumos 
jis taip skaudžiai to neišgyve
na, kaip poetiškos nuotaikos 
Cirtautas, bet stengias suprasti 
ir skaitytojui atskleisti, kodėl 
žmogus skirdamasis su tėviške 
turi taip skaudžiai išgyventi. 
Jis jieško ryšingumo žmogaus 
su pasauliu. "Žmogaus santykis 
su gamtine aplinka yra ne tik 
įspūdinis. Jis yra ir butinis — 
dalyvinis. Aplinka su visom sa
vo apraiškom įeina asmeninėn 
žmogaus būtin kaip palydovas 
bei liudininkas" (19 p.). Aplin 
kos artumas bei intymumas ga 
Ii pakilti iki jos suasmeninimo 
(21 p.). Aplinka juk yra bazė 
žmogaus kultūrinei veiklai (40 
•P . ) . ' \ 

Dar daugiau žmogus susiriša 
su šeima, nes čia yra reikalas 
ne asmens su daiktu, bet as
mens su asmenimis. Čia nėra 
medžiaginės artumos, bet dva 
sinis intymumas. Tai yra eg 
zistencinis žmogaus susitiki 
mas (51 p.). Iš šeimos išauga 
bendruomenė ir tauta. Todėl 
šeimyninis ryšys yra kartu su 
tauta. Visa tautos kultūra — 
dvasinis lobynas yra kartu šei 
mų kultūros reiškinys. Žmogus 
bendruomenėj išauga ir jon Jau-
ga (68 p.). Žmogaus intymus 
ryšys su aplinka (daiktinis) 
plūs asmeninis {augimas į šei
mos bendruomenę (dvasinis) su
daro tėviškę. O žmogaus daikti
nis ryšys su aplinka plūs kul
tūrinis (dvasinis) ryšys su tau
ta sudaro ryšį su tėvyne. "Tė
viškės plotas — artimoji aplin
ka, o tėvynės plotas yra lygus 
tautos plotui. Tėvynė yra sinte
zė, kurioje telpa ir tėviškė, ir 
tauta, ir valstybė" (114 p.). 

Žodžiu, Gaidamavičius jieško 
gilesnių pagrindų, kodėl žmo
gus prisirišęs prie namų, šei
mos ir tėvynės. O Cirtautas tik 
konstatuoja faktą, kad žmogus 
nenori būti atplėšiamas nuo na
mų šeimos ir tėvynės, šis teat-
skleidžia tremiamo žmogaus sie
los išgyvenimą, o anas, besigi
lindamas į išgyvenimų pagrin
dus, išryškina būtybinj žmogaus 
sielos ryšingumą su aplinka ir 
tėvyne. Trumpai sakant, Cirtau
tas tiria benami žmogų psicho
loginiu metodu, o Gaidamavi
čius — ontologiniu. Anas at
skleidžia žmogaus psichikos fe
nomenus, o pastarasis jieško tų 
fenomenų ryšingumo ir būtybi-
nio atsakymo. Pirmas sako, kad 
taip yra, o antrasis atsako, ko
dėl taip yra. Cirtauto vaizduo
jamasis žmogus sU savo išgy
venimais yra konkretus, o Gai
damavičiaus — abstraktus, Cir
tautas yra psichologinis stebė
tojas, Gaidamavičius bendrųjų 
filosofinių principų sprendėjas. 
Cirtauto žmogus atitinka tik 
tremtiniui, o Gaidamavičiaus 
žmogus yra bendras visai žmo-
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Ir vėl ateini tu, 
Šviesusis mano drauge, 
Laikydamas rankoje 
Paletę ir dažus... 
Smagiai nušviesk kepurę žalią 
Pavargusių šlaitų 
Nuo amaro ir dulkių. 
Tegu sustings paletėj tavo 
Šviežias dažas — 

svyravęs atsities ir eis viclurkiu 
tarp naujo svetimo pasaulio ir 
savo senojo religinio gyvenimo. 
Tuo būdu. Cirtautas, UJtlffjhO'* U ^ Į ^ ' ^ į ^ ^ ^ H 
toginio stebėtojo, veikalo pa- „D r a Ugo" Bendradarbių Klubas, 
baigoje pereina J pedagogą ir k e l b d a m a s konkursą tarp Žur-
religinj mokytoją, skelbdamas, n a l i g t i k o g I n s t i t u t o klausytojų, 
kad mūsų laikų kaikunų skaus- R o r t a ž ą k o n k u r s o dalyviai 
mas yra kaip nekalta auka Die- t u r f į u m į k i l a p k r i č i o 1 5 d 

T", . p e 7 j £ d W ? t V U ? f a T į Konkurso premijas paskirstys darbus (132 p.). Jisi įspėja žmo- j u r y k o m i s i j a > k u r i ą s u d a r o : 
niją tremtinio simboliu: Kuo - ^ R v i k l B r M a r k a i t i 8 , a j . 
aš esu šiandieną, tuo tu gali j f r D K a m i n 8 k į en4 . Siame kon-
tapti rytoj, jeigu dar giliau k u r g e t e d a l t i k 2 u r n a l i 8 t į . 
žengsi Dievo pamiršiman (132 k o g I n a t l t u t o 8tudentai. 
p.). Jeigu žmones gyventų pa
gal Naujo Testamento mintį,' Dr. A. Juška žurnalistikos 
tada nesvarbu kokia būtų pa- Institute savo paskaitoje pri-
saulio tvarka: krikščioniškasis minė, kad Nepriklausomoj Lie

tuvoj prieš karą (1937 m. sta
tistika) ėjo 157 periodiniai lei
diniai, iš jų — 19 dienraščių, 
38 savaitraščiai, 100 mėnesinių 
ir kitokių periodinių leidinių. Jų 
bendras tiražas 830,000, taigi, 
kiekvieniems trims gyventojams 
atiteko po vieną laikraštį. Šv. 
Kazimiero Draugija buvo iš viso 
išleidusi knygų ir laikraščių a-
pie 5,000,000 egzempliorių. 

Prof. Vacį. Biržiška džiaugia
si, kad dr. Z. Ivinskis vėl gali 
atsiduoti archyvų tyrimui. Pro
fesorius sako: "Turėjome visą 
eilę gabių katalikų istorikų, o 
tik vienas Totoraitis prieš pat 
savo mirtį šiek tiek pasikniso 
po Romos ir Vatikano archy
vus. Tuo gi pačiu laiku latviai 
— protestantai išleido* net du 
tomus įdomiausios archyvinės 
medžiagos, liečiančios Latvijos 
jėzuitų veikimą. Tai dabar gal 
Ivinskis tą klaidą atitaisys". 

Kotrina Gri 

k6munizmas, ar pasaulinė pilie
tybė, bet benamystės daugiau 
nebebūtų (133 p.). 

Gaidamavičius nesijaučia pa
šauktas būti didžiuoju pasaulio 
misijonorium, kaip Cirtautas, ir 
nori ne ugningais šūkiais pa
lenkti skaitytojų valią Naujojo 
Testamento minčiai, bet kaip 
nuoseklus ontologas atskleisti 
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Rytais ir vakarais 
Tau kodyluos kalnų papėdės, 
Vidudieniais liepsnos tau 
Sodai ir miškai... 
Neregimos verpėjos 
Išties ploniausią šilką 
Ant pilko žemės grumsto 
Ir smilgos pasilenkusios 
Nuo ašarų — 
Nuo\ ašarų tiktai.., 
O kam raudoti 
Jei saulės ugnimi 
Man žemė gaudžia 
Paletėj tavo, 
Šviesusis mano drauge. 

Dr. K. Ki. Cirtautas 
namio studento, benamio aka
demiko, mokytojo; teisėjo, gy-

nautojo (69-75 pp.). 
Suglaustai galime teigti, kad 

Cirtautas stebi žmones su psi
chologo pastabumu, įspūdžius 
išgyvena poeto jautrumu ir pe
dagogo atsargumu. Galėtume 
autoriui prikišti tik viena, kad 
jis jautriai ir subtiliai pavaiz
davo skausmingąją tremtinio 
būties pusę. Jo nupieštą bena
mio portretą galėtume ramia 
sąžine įvardinti: "Kenčiantis 
Žmogus". Jame trūksta visai tų 

nijai. Taigi pastarasis tremti
nio problemą sprendžia giliau J-
žvelgdamas žmogaus būtin, ne
gu pirmasis, nes taip reikalauja 
jo pasirinktasis filosofinis me
todas. Tiesą sakant, Cirtautas 
pats pasisako, kad jis benamio 
atvaizdą tik bendrais bruožais 
yra škicavęs (130 p.). 

S. Panašumai 
Abu benamio problemos 

sprendėjai daugiau panašėja 
nurodydami tremties prasmę. 
Neįprastas svetimas kraštas, 
nuolatinis nedateklius, žmogaus 
kaip kokio daikto nuolatinis 
mėtymas iš barako į baraką, iš 
stovyklos j "stovyklą, neatsi
žvelgimas į žmogaus profesiją 
nei luomą, pakerta dažno trem
tinio dvasią. Nublanksta idea
lai. Palūžta viltys. Su tėviškės, 
netekimu daug kam išplėšiama 
viskas. Lieka betikslis po pasau
li klajojimas. Mirtis lieka vie
nintelis atpirkimas (Cirtautas, 
87 p.). Tai yra nusivylusio ti
pas. Kiti, nustoję moralės pu
siausvyros, pasileidžia gyveni
mui pasroviui, vadovaudamiesi 
šūkiu: "Man vistiek pat" (Cir
tautas, 82 p.). Tai indeferen-
tiškos moralės tipas. Toki žmo
nėm neegzistuoja, bet vegetuoja 
(96 p.). Tiek pirmojo, tiek ant
rojo tipo gyvenimo būdas neiš
sprendžia tremties problemos, 
nes jų gyvenimas yra bepras-
mig. Tačiau ne visi tremtiniai 

/ 

yra palaužtos dvasios. Yra dar 
vadinamas pasiryžėlio moralės 
tipas. Pasiryžėlis benamis, kad 
ir labai sunkiomis apystovo-
mis esant, moka savo tremties 
būklę įprasminti. Jis, anot Cir
tauto, žino kuo yra ir koks turi 
būti. Ta pareigos sąmonė yra 
geriausias ginklas išlaikyti pu
siausvyrą tarp savos būties ir 
svetimojo pasaulio (99 p.). Sve
timas kraštas yra jam netobu
las tėviškės pakaitalas, kuriame 
jis visdėlto įstengia surasti 
darbo ir išlaikyti grįžimo tėvy
nėn viltį. Dievas yra tremtinio 
benamystės dienų stiprybė ir 
dėl to pastarasis pajėgia šį ne
svetingąjį gyvenimą matuoti tik 
praeinamybės mastu. 

Tremtinis pildydamas Dievo 
valią diena iš dienos siekia savo 
paskirties: būti laisvu ir teisin
gu (102 p.), gi religinė mintis 
yra jo benamystės ramstis, stip
resnis už jo benamystės jaus
mą. Tuo būdu jis suprasmina 
savo benamio likimą taip stip
riai, kad net tremties rūpesčiai 
nepajėgia jo nusmelkti (103 p.). 
Toks yra benamio problemos 
sprendimas pas Cirtautą. Jis, 
kaip katalikiškos mokyklos pe
dagogas, nori nusivylusį trem* 
tinį pakelti iki pasiryžėlio būse
nos ir atremti jo .gyvenimą į re
liginį pagrindą. Tada ir manų 
netekimas tėra dalinė nelaimė. Tauta, kuri nepaiso dešimties 
dėl kurios nesuklups tremtinio?: įsakymų yra pražuvusi tauta, 
gyvenimas, bet tik iš dalies su-1 — Ptez. Roosttveltas 

tikinčio ir netikinčio tremtinio, 
ir apskritai žmogaus, būties 
skirtumą ir atverti skaitytojo 
protui tiesą, kaip labai nepasto
vi ir skurdi yra nusigręžusio 
nuo Dievo žmogaus būtis. Žmo
gus, pajutęs vienatvę ir savo 
būties skurdą, negali jos pra
plėsti dirbtinomis priemonėmis 
(229 p.), bet tik priartėdamas 
prie Dievo. Tik religinis žmo
gaus suartėjimas su Dievu per
gali vienatvę ir perkelia benamį 
į dvasinę bendruomenę. Tas dva 
sinis žmogaus su Dievu ryšys 
priartina benamį prie pačios 
būties versmės ir apdovanoja jį 
buvimu namie (237 p.). Žmogiš-I 
ko ji egzistencija, atsigręžus ne i 
į dalir| savo būties pagrindą —' 
pasauli, bet į absolutų savo , 
buvimo pagrindą — Dievą, tam- j 

pa stipresnė ir atsparesnė: ne 
taip tragiškai žiūri, kad ir labai : 
skaudžius, bet praeinamuosius l 
dalykus, nes amžinojo gyveni-1| 
mo viltis yra subtili, dvasinė 
galia, metanti projekciją atei-
tin. Viltis suprasmina chaotinio 
pasaulio absurdiškumą ir pa
deda benamiui išlikti nenustelb
tam. Viltis — kaipo dvasinė ga
lia — savo polėkiu siekia atei-
tin, iki absoliutinės vertybės. 
Toks yra Gaidamavičiaus Iš
blokštojo Žmogaus būties įpras
minimas. 

Baigiant 
Baigiant galime pastebėti, 

kad Cirtauto Benamio Portre
tas ir Gaidamavičiaus Išblokš
tasis Žmogus nėra du tuo pačiu 
objektu parašyti pasikartojan-
tieji veikalai, bet du vienas ant
rą papildantieji. Gaidamavi
čius, nurodydamas žmogaus bū
ties ryšingumą su namais, šei
ma ir aplinka, su tėviške ir tė
vyne, mus įtikina, kodėl mes, 
atplėšti nuo tų dalykų, išgyve
name tokį didelį skausmą ir il
gesį. Kodėl mes, sutraukę ry
šius su Dievu, liekame toki tra
pūs ir tragiški. O Cirtautas, su
ponuodamas tą mūsų įsitikini
mą, savo gražia, jautria ir pa
trauklia kalba mus uždega ir 
veda Dievop, kad mes nenusi
mintume ir tremties kelyje ne
palūžtume. Pirmasis yra moky
tojas, o antrasis kalbėtojas. 
Pirmasis mus įtikina, o antrasis 
patraukia. Taigi abiejų veikalai 
yra mums, tremtiniams, labai 
vertingi ir brangūs, nors jie y-
ra ir ne tos pačios plotmės. Jie 
abu liečia tą patį žmogų, bet ne 
tuo pačiu būdu. Jie abu skirti 
tam pačiam žmogui, bet ne tuo 
pačiu reikalu. Vienas moko, o 
antras auklėja. Vienas įtikina, 
o antras veda. Bet abu tremtinį 
- benami palaiko, stiprina ir 
Dievop kreipia. 

K. Grigaityte 

gaityte-Grau 
dušienč, ku
rios naujus 
eilėraščius šia 
me numeryje 
spausdiname, 
dabar gyvena 
Newarke, N. 
J. Poete kilu
si nuo Vilka
viškio, lanke 
A u š r o s ir 
Saules gim

naziją. Kaune. Pirmieji jos kū
riniai pasirodė 1927 m. Atei
tyje. Vėliau jos novelių ir apy-
saky tilpo Naujoje Vaidilutėje, 
Ateities Spinduliuose, Pavasa
ry, Ryte, Studentų Dienoje, XX 
Amžiuje. Jos poezijos rinkiniai 
— "Akys pro vėduoklę" (1937 
m.) ir "Paslaptis" (1950 m.). 
Dabar spaudai baigia ruošti no
velių rinkinį. 

Prof. Steponas Kolupaila pas
kaitą Žurnalistikos Institutui 
laikė "Chicago Herald Ameri
can" patalpose. Kalbėdamas a-
pie straipsnio rašymą pabrėžė, 
kad neetiška pačiam prisiden
gus slapyvardžiu pulti kitus pa
vardėmis. Straipsnius reikia pa
sirašyti tik pavarde, nebent 
slapyvardis būtų labai žinomas 
(pvz. Maironis) ar būtų kokių 
rimtų priežasčių (pvz. pavojus 
namiškiams Lietuvoje). 

Dail. A. Valeška išdekoravęs 
Šv. Jurgio bažnyčią Norwoocl, 
Mass., sugrįžo į Chicagą. Baž
nyčios dekoravimas atliktas pa* 
naudojant lietuvių liaudies me
no motyvus. Parapijos šeiminin
kas kun. 5*. Norbutas bei para
pijiečiai patenkinti atliktu dar
bu. 

K. Baras, savo paskaitoj Žur
nalistikos Institute, kalbėda
mas apie techninę laikraščio pu
sę, pabrėžė, kad redaktorius 
privalo būti vispusiškai geras 
menininkas, plačia to žodžio 
prasme. 

s Dail. Vyt\ Jonynas daug ener
gijos įdeda į organizuojamus 
Lietuvių Kultūros Namus. 

Daū. A. Kurauskas ruošia de
koravimo projektus Lietuvių 
Auditorijos užeigos patalpai 
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Vincas Krėve "Draugo" skaitytojams 
v •' 

VYTAUTAS SEIRIJIS, Philadelphia, Pa. 
"Draugo" bendradarbis, ne-, — Ar jaučiatės tinkamai Ne

drįsdamas patsai kalbėti apie( tunių tautos įvertintas? 
prof. Vinco Krėvės, didžiojo lie
tuvių tautos rašytojo, darbus ir 
gyvenimą, laukiančius plačių ir 
issamiy studijų, jo 70-jo gimta
dienio išvakarėse kreipėsi į pro
fesorių su keletu klausimų, j ku
rios jis sutiko atsakyti. 

— Niekad nieko apie tai ne
galvojau ir nuomonėms — giria 
ar peikia — nepridaviau jokios 
reikšmės. Niekad nerašiau dėl 
garbės. Man nerūpėjo nei premi
jos, nei pagyrimai. Rašyti pra
dėjau todėl, kad norėjau iškelti 

Pranas Kozulis 

Budelio pasilinksminimas 

— Kaip jaučiatės, p. Profeso-| Lietuvos vardą. Man esant stu-
riau, ir kokia yra sveikata? į dentu, rusai didžiuodavosi savo 

praeitimi. Kartais būdavo sun-Man yra ruošiama Lietuvių 
Bendruomenės pagerbimo aka
demija, bet į ją eisiu, kaip j 

APLINKUI vien geltoni kūnai tįso, 
lyg lapai vėtros numušti. 
Žinau: aušros nebesulauksiu 
ir veido jos nebematysiu, 
nes jau prarijo visą džiaugsmą 
ilgiausia Sėmėje naktis. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
Meno paroda Clevelande. New i Prof. Vaclovas Biržiška jau žurnalistikos Institutu susi-

Yorko, Clevelando ir Chicagos' kaip reikiant įsikinkė į Lietuvis domėjimas yra didesnis negu 
dailininkų grupė jau susitarė | kosios Enciklopedijos darbą, nu buvo tikėtasi. Studentai uoliai 

Kažkas kantriai manęs ui durų laukia, 
darbštus, įgudęs ir numetęs juodą kaukę, 
įvirsta pro duris. 

ku, kad aš negaliu jiems pakišti 
savo tautos didelių darbų. Pa
norau iškelti Lietuvos praeiti ir 

savo pakasynas. 70 metų - ge- ė m į a U 3 i r a . .# „ , a i k n e , 
ras laiko galas Ir š.s skaifms fUkM neiinoj0 k a d k u r i u P a . 
jsak.a, kalba, kad gyvent, ike , i a u iiojp a d ž i o j e n e t 
nedaug. Ta.p pat primena kad n e ž i n o j a U | k a i , i e m a n e ž m o . 
pavasar, teks ats.sve.kmt. su n ė g a t s i l i i a G a u d a v a l l t i k 
darbu un.vers.tete T.esa sve.- k a t a ] i k l e i d ž i a m ą . . ^ ^ ^ 
kata skųsfs negabu. Jauč.uosi d i n a n { i a m a n o . .S a rū n ą" , 
v.sa. gera. .r tv.rta., tač.au gal ^ ^ n e p a 8 i t a i k y d a v o j o k i u 
galėčiau š.ek t.ek nus.skųst. m & n o d a r b v e r t i n i T i k j . 
ak.m.3. Jos retkarcm.s susiu- L i e t s u s i t i k a u T i r 
buoja. Esu patenkmtas .r dabar- £ ^ fc k a d . , § a r ū n a 9 , . 
tinem.s gyven.mo sąlygomis, ^ s d i d e l ė s y e r t ė g d a r b a 3 E g u 
mėgstu darbą. Bet pneS akis , a i k o m a s 
stovi nauji rūpesčiai. Reikės . . , I . . r. v 

-. J . ~ pats niekad tokiu nesijaučiau ir 
j ieškotis naujo pragyvenimo - . . . , . J 

į .. . , . &J, galvojau, kad mano lygio auto-
šaltinio. šiuo metu bandau . J . , . , . . . . . 

nų yra labai daug, kurie su laiku 

Tikri ir aiškūs dunksi žingsniai, 
ir šviečia žiburiai žvairi. 
. . . tai budelis atėjo pasilinksmint. 

u 
^ 

miniatiūra 

klausinėtis, ar nėra mokyklų, :š žmonių atminties išnyksta ir kuriose amžiaus riba profesūrai t j k m o k s l i n i n k a i 
butų neapnbota. k. šiol dar p a n a g r i n ė j a . 
nieko gera nepavyko susižinoti r © J 
Esu tokio būdo, kad nemėgstu — Kaip, p&ne Profesoriau, su* 

siradote tokį puikų "Padavimų" 
stilių f 

— Iš kur tasai stilius — neži
nau. Rašydamas apie ji negalvo
jau. Bet greičiausiai jis bus ki
lęs iš mano senelės, iš kurios y-
ra šie padavimai užrašyti. Jinai 
panašiu stilium pasakodavo. 
"Bobulės vargų" senelė kaip tik 
ir yra mano senelė, iš kurios 
užrašiau ne vieną minėtų pada-

NESAKAU, kad gyvenimas tuščias, 
nors ivJaimė praeitų akla: 
spindulys atsidaužęs sulūžta 
nepajudintam vyno stikle. 

Jaučiu — bus jau laikas man grįžti 
į priblėsusį sapną atgal. 
Nėra ten valdžios — tik plati 
vos įžiūrima uždanga plyšta 
prieš drugių ir balandžių bangas. 

Šviečia akys, lyg rudenio naktys, 
miega gulbės giliam vandeny — 
paskutinis jau vabalas baigia prasmegti 
skradžiai žemę pro krūmo šaknis. 

Į viską ranka jau numojau 
ir pripiltas taures sudaužiau — 
užmik ir sapnuok, laimingoji: 
Šiandien sapnas už viską gražiau. 

^ 

dėl meno parodos atidarymo 
Clevelando mieste, šioje paro
doje matysime eilę seniausių ir 
jauniausių lietuvių tremties dai 
lininkų. Meno parodai ruošti 
komisiją sudaro profesorių* Ig
nas Malinauskas, dail. K. Žilins 
kaa ir skulptorius Raulinaitis 
ir pagalbiniam darbui pakvies
ti "Dirvos" redaktorius Ga džiū 
nas, Lietuvių Bendruomenės at 
stovas, žurnalistas V. Braziulis. 
Radijo valandėlės vedėjas Stem 
pužis daro viską, kad numaty
toji paroda praeitų su geru pa
sisekimu ir gerai reprezentuotų 
mūsų menininkų darbus savųjų 

(ir kitataučių akyse. 

Parodai ruošti Komisija, pa
gerbdama mūsų dailininkus pir 
mūnus — profetsorių Adomą 
mūnus — profesorių Adcmią 
Galdiką, nutarė nusiųsti jiems 
asmeniškus kvietimus dalyvau
ti Clevelando meno parodoje. 

Clevelando Lietuvių Klubo 
patalpose — teatro salėje — 
numatyta išstatyti apie 120 kū
rinių. 

sistatęs sau maždaug 100 darbo lanko paskaitas, kuriose pasi-
valandų savaitėje. Ryšium su rodo vis nauji lektoriai. Numa-
enciklopedija skuba atbaigti ir tomą, kad paskaitos baigsis 
kitus savo veikalus: visų pirma prieš Kalėdas. Gaunama nema
nau ją redakciją senosios lietu-1 žai laiškų, kuriuose prašoma 
viškosios bibliografijos, kuriai 
prisirinko daugybė naujos me 
džiagos. Jau ir su Aleksandry 

paskaitas spausdinti ir pradėti 
žurnalistikos kursą susirašinė
jimo būdu. Tas klausimas svar-

nu prieita ligi 1000 puslapių ir stomas, bet susiduriama su 
artėjama prie galo. Tai nieku nemažais sunkumais, 
nepavaduojami belkuriam litua
nistiniam darbui veikalai, kelių D a i I- K- ŽUinskas, vienas iš 
dešimčių metų kruopštaus pro- gabesniųjų Lietuvos Meno Mo~ 
fesoriaus darbo vaisius. k v k l o s auklėtinių, kuklioje sa

vo ateljė Clevelande, be įvairių 
j **r# Kozu- savo Vokietijoje sukurtų pei

lis — naujas s a ž U t t u r i i r v i e n ą k i t ą i š Lįe-
LRD narys, tuvos atsivežtą gamtos vaizdą, 
Paskutiniąja- k u r n l 0 S mano išstatyti Cleve-
me rašytojų \anfo parodoje. Piešia ir naujus 
s u važiavime d a l y k u s . 
Chicagoj Lie , 
tuvių Rašy- Aleks. Arminas (Venaciįus 
tojų Draugi-! AliSas) daugiau atsiduoda kū-
jon priimti 4 r v b a i ' tvarko savo naujai pa-
nauji nar ia i . , r u o S t^ l e i d i n* "Cascata Crista-

'lina". Rašo iš Brazilijos, kad 
tas kraštas pergyvena di
delius ekonominius sunkumus, 
didelis dolerių badas ir jaučia
mas ūkinės krizės pavojus. 

P. Kozulis " D r a u g u i " 
malonu skai 

tytojus "supažindinti" su nau
jaisiais LRD nariais. Sako
me "supažindinti", nes iš 
tikrųjų du jų jau ir Lietuvoje Dail. K. Žoromskis savo pa

iki Iškaitantiems buvo žinomi, o ki~ skaitoje Žurnalistikos Insitute 
šti ti du, jaunesni, iškilo jau tremr katino uedvti menišką intuici-

I 
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VINCAS KRĖVĖ 
prašyti kitų pagalbos. Pirmiau
sia stengiuosi savo reikalus 
pats sutvarkyti. Jei nepavyksta, 
tik tada jieškau kitų paramos. 
Esu dėkingas prof. A. Senn'ui, 
kuris man parūpino kvietimą į 
Pennsylvanijos Universitetą ir 
kuris taip pat šiuo metu mano 
padėtimi pakankamai rūpinasi. 

— Kurį savo gyvenimo laiko
tarpį, darbą ir veikalą prisime
nate mieliausiai ir geriausiu 
laikote ? 

— Kalbant apte gyvenimo lai
kotarpį, mieliausiu tektų laiky
ti jaunystę. Tačiau man yra 
brangiausias tas laikas, kada 
dirbau su lietuviškuoju jauni
mu. Mokykla man visada buvo 
prie širdies, tačiau nei Rusijoje, 
nei dabar Čia, Amerikoje, ne
jaučiu tokio pasitenkinimo, ku
rį jaučiau tarp lietuvių studen
tų. Tada žinojau, kad dirbu lie
tuviams ir Lietuvai ir dirbau 
todėl, kad mėgau tą darbą, o 
šiandien dirbu tik dėl duonos. 

Be kūrybos niekad gyventi 
negalėjau, negaliu ir dabar. Ra
šau atliekamu laiku , nuo uni
versiteto. Tačiau nežinau, kuris 
mano veikalas šiuo metu man 
pačiam atrodo geriausias. Ra
šant visuomet atsiduodavau vi
sa siela ir stipriai pergyvenda
vau. Bedirbdamas prie "Skir
gailos" buvau toks piktas, kad 
net žmona susirūpino, kas su 
manim pasidarė. Kol rašai, es
ti gera ir miela, bet kai veikalą 
baigi, atrodo, kad atsisveikini 
amžinai su žmonėmis, su kuriais 
labai artimai gyvenai, ir, regis, 
jau niekad jų daugiau nematy
si. Tačiau kai prasideda spaus
dinimas, kai reikia taisyti ko
rektūras, viskas tiek įkyri, kad 
tuo metu į veikalą nenori nei 
pažiūrėti. 

leidau, vokiečių cenzūra tiek ap
karpė, kad daugiau nedaviau. 
Išbėgdamas visų apysakų vieną 
egzampliorių palikau pažįsta
miems saugoti, o kitą pasiė
miau. Bet šis Austrijoje žuvo, 

m , 7 J xt ' kai man pavogė mano vieną dė
vimų. Taip pat galvoju, kad čia - drabužiais ir minėtais 
daug įtakos turėjo liaudies] , vX. m .... . aM 

r* i AM : I rankraščiais. Tunu vilties, kad 
dainos. Esu jomis domėjęsis iri _. . ... ., .x 
išleidęs ju rinkini. Tada tik s j l j ^uvo je hkęs egzempliorius .S-
savo mamos užrašiau apie 200 
dainų. Mano kūrybos pagrindi
niu tikslu buvo perdavimas gry
no, nesugadinto lietuviško liau
dies kūrybingumo. Stengiausi 
tai atlikti su didžiausiu tikslu
mu, taikydamas ir stilių. 

— Kada susilauksime "Dan
gaus ir žemės sūnų" antrosios 
dalies? 

— Šį veikalą pradėjau dar 
jaunas būdamas ir galiu sakyti, 
kad esu visai prie pat galo. Tu
rėtų būti iš viso trys dalys. An
troji dalis jau visai baigta, ta
čiau dar tik pusė jos perrašyta. 
Bet spausdinti šio veikalo nesi
rengiu. Gal tik Lietuvoje, ar ka
da po mano mirties. Bijau, kad 
jo nesupras, ir šis klaidingas 

i 

— Kaip profesorių paveikė 
tremtis f 

— Pasitraukimas iš Lietuvos 

jau. Net negalėčiau pasakyti, ar 
mėgščiau dažniau iš namų išeiti. 

Meno paroda bus atidaryta 
lapkričio 29 d., ji truks 
gruodžio 7 d. Parodai ruošti ti du, jaunesni, ISKUO jau iremr katino ugdyti menišką 
Komisija numato į atidarymą | tyje, gražiai užsirekomenduo- j ą > iJcuri p a u ė s įkomponuoti pa
kviesti ne tik žymesniuosius j darni savo išleistomis knygo-1 ^ 1 ^ 1 ^ įr antraštes spaudos 
mūsų visuomenės veikėjus, bet ^ i s 
ir kaikuriuos draugiškai nusis 
tačiusius kitataučius. 

J. Blekaitis, kalbėdamas žur-
Kol kas niekas i svečius ne- n ^ t į ^ Instituto apie teatrą, 
kviesdavo, tai>-liet nešinau, ar p a 2 y m ė j o > k a d t e a t r a s y ^ 2 i ū . 
neatpratau nuo^žmonių, o paga- J a k t s bendravi-
liau senesni žmonės dainiau, ^ „ j . . . . i7.-....._.7_ 
mėgsta namuose pasėdėti. 

— Kaip, Profesoriau, žiūrite 
į šiandieninį mūsų politinį gy
venimą? 

—Skaitau ne tik visus nau
jus leidinius, bet ir laikraščius, 
tačiau mūsų vidinių politinių 
kovų perdaug nepervertinU. Da*? 

— baisus įvykis. Tik pabėgus bartinis susiskaldymas yra blo-
atrodė, kad dar teks grįžti, bet; gos organizacijos pasėka. Pa-
dabar jau tos vilties neturiu, 
nors tikiu, kad daug kas grįš, 
-tik jau ne aš. 

(Minėjimo metu, profesorius, 
dėkodamas už sveikinimus, pa
reiškė: Pirma galvojan, kad 
jau niekad man neteks grįžti 
Lietuvon. Tačiau visi sveikinu
sieji man linkėjo grįžimo ir kal
bėjo su tokiu giliu įsitikinimu, 
kad aš vėl atgavau viltį ir esu 
tikras, kad dar pamatysiu gim
tą žemę). 

Čia jaučiuosi esąs svetimas. supratimas gali Įžeisti kataU-'N e U k t a r p a m e r i k i e č i U ) m i r 
kus. O ko nors įžeisti niekad t ]ietllviUt I S a u g 0 n a u j a k a r . 
nenorėjau. Lygiai kaip nema- t a Q A m e r i k a j a u m j s ^ ^ 
niau nieko įžeisti su pirmąja i t a į Vfc ik ia A t s į r a d o n a u j į 
dalimi. Lai guh rankraštyje. Tai i d e a l a i ? . a l v o s m L M e s > 
bus mano vieninteliE; palikimas | s e n e s n i e j i n e t a i i t a i y i s . 
dukrai, nes kitokio turto netu 

mas, bendras kūrimas. Naujau 
šiais laikais — veikalas tėra tik 
medžiaga sukurti speiktaklį, 
tuo teatras atpalaiduojamas 
nuo literatūros hegemonijos. 
Amerikos teatre jaučiamos per-
stiprios sumaterialėjimo įta
kos; čia dažnai publika ateina 
pasijuokti, kai pamato scenoje 

puslapyje. 
S. Lauciaus, rašytojo, gyve

nančio Anglijoje, sveikata vis 
nėra pasitaisiusi ir jis negali 
stoti į pastovų darbą įstaigoje 
ar įmonė£^|a£iau plunksnos 

Pranas Kozulis, gimęs 1917 
m. baladžio 4 d. Rokiškio vis., 
Vyžeičių km., 1937 m. baigė Ro 
kiškio gimnaziją, paskui tar
navo Lietuvos kariuomenėje ir 
8lMdiJaV°, J'1"""181"01- K 8 . T ' ^ P a s i r y š neuimMti. vėliau Vilniaus universitete. 
1942—44 m. mokytojavo savo Ant. škema, gavęs darbą 
gimtojo kaimo pradinėje moky New Yorko "Statler" viešbuty-
kloje, iš kurios išėjo į Vietinę je, nepamiršta ir kūrybos pa-
Rinktinę ir bendru keliu atsidū šaulio. Netrukus išeis jo knyga 
rė Kanadoje, kur Toronto mie
stelyje darbuojasi, laisvu laiku 
rašydamas eiles. 

Poeijos4 pasaulį Pranas Ko
zulis išvydo 1936 m. "Ateities 

riu. Be to, šiuo metu kiekviena 
leidykla, spausdindama veika
lą, mano autoriui daranti malo
nę, o jokių malonių nenoriu. 

1*1 mano darbas yra gilių stu
dijų vaisius. Gal jis ir prasilen-

kam pasiduodame. Vyresnis 
žmogus suakmenėja, ir labai 
sunku jį pakeisti. Dabar susiėję 
žmonės kalba tik apie uždarbį, 
apie tai, kas pirko namą, auto
mobilį, ir kas dar ne. Žmogus 

galiau, jeigu kiltų karas, gyve
nimas gali nueiti visai kitu ke
liu, negu galvojame. Lietuvoje 
likusiuose tautiečiuose įvyks 
psichologinis pasikeitimas, ir 
šalį išlaisvins tik ten palikusi 
jėga. Jeigu tokios jėgos pačia
me krašte nebus, po karo būsi
me tik prekybos ir derybų ob
jektu. Tačiau dabartinė politinė 
veikla užsienyje taip pat turi 
reikšmės. Ji neleidžia pasauliui 
pamiršti, kad tokia Lietuva y-
garbingos asmenybės darbai. 
Tačiau jokia akademija nepa
jėgs atlyginti už tą įnašą, kurį 
prof. V. Krėvė yra davęs lietu
viškajai kultūrai. ' 
mijoje. Si akademija praėjo to
kioje nuotaikoje, kokią tik su
gebėjo sudaryti Philadelphijos 
lietuvių visuomenė. Gausūs 
sveikinimai iš visų laisvojo pa
saulio kraštų ir skaitlingų lie
tuviškųjų organizacijų, pavie
nių asmenų ir profesoriaus bi
čiulių, bent maža dalele parodė, 

pu teatro paskirtis būtų nus-
kaidrėjimas, šventiškas, pakili
mas. Menas nėra menui, bet 

"šventoji Inga", leidžiama Chi-
cagoje. 

J. Vaišnys, SJ, Žurnalistikos 
Institute kalbėjo apie augštą 
moterystės tikslą ir paskirtį, 
primindamas laikraštininko pa 
reigą budėti šeimų moralės pa
laikyme ir ugdyme. 

kvailesnį už save, kai tuo tar-' gpįnduiįuose", taip sakant, Ber 
nardo Brazdžionio globoje. Pe
rėjo per "Naują Romuvą", 
"Aidus" ii* kitus žurnalus o 

menas yra žmogui. Tetras turi ' 1 9 5 0 m b a l a n d ž į0 1 d. Toronte I I>aU. A. Varnas be peisažų 
būti kultūros nešėjas, o ne i š l e i d o p i r m ą i r k o l k a g ^ ^ piešia šiuo metu ir portretus, 
stabdytojas. Daugiau suprati- t i n j e i i e r a š č i ų rįnkinį "Dulkės 1 Dabar pradėjo piešti pabėgusių 
mo ir meilės teatrui, kurs yra e ž e r e „ K o z u l i s p u i k i a i v a l d o 

viena iš žmogiškos kūrybos rū- eilėraščio formą, o poezija gy-
šių, o žmogiškoji kūryba yra v a i r į d o m i s u g r e t a v i e n a g k i . 
dieviškosios kūrybos atspindis. , t o einančiais rimtais ir links-

įmais ar nerūpestingais moty-

vertinamas tik pagal jo pinigi-'kiek augštai yra vertinami šios 
kia kai kur su Evangelija, bet |nę. Net ir buvę vienos padėties ra ir kad ją šiandien žiauriau

siai kankina sovietinis okupan
tas. 

jame jokiu būdu nepaneigiu; asmenys, net draugai, šiuo metu 
Kristaus dieviškosios buities, o j nenori nieko bendra turėti su 
priešingai, ją stengiuosi iškelti. 
Pats esu gilus krikščionis ir vis
ką remiu krikščioniškuoju mok
slu, nors gal nedrįsčiau vadintis 
dogmatiniu kataliku. Kas aty-
džiai šį veikalą skaitys, tasai 
pats įsitikins. Spausdinti duo
siu tik atskiras ištraukas, bet 
ne ištisą veikalą. 

tais, kurie menkiau uždirba, 
skurdžiau pragyvena. Žiūrima 
ne gabumų, ne išsilavinimo, in
teligencijos, bet uždarbio dy
džio. Nors ne visi pasidavė šiai 
ligai, bet, visdėlto, didelė dau
guma. Tiesa, anksčiau, kai gy
venau pačiame Philadelphijos 
mieste, vienas nesijaučiau. Daž-

_ . . . . ... „ „ n a l sueidavau su prof. Puzino, 
Dirbu ir prie apysakaičių. Kai D r V a a i l i a u s k o > M £ k o l a i * i ų , y . 

nuo vokiečiu Lietuvoje slaps-Į Maciūnų, A. Salių Šeimomis, 
čiaus, buvau parengęs ištisą 
rinkinį. Kai vieną knygelę iš-

nors su platesne lietuviškąja vi
suomene didesnio ryšio neturė-

Prof. V. Krėvė šiuos pareiš
kimus "Draugo" skaitytojams 
sutiko duoti labai mielai ir kal
bėjo su dzūkišku nuoširdumu, 
su kuriuo jis prabilo ir Lietuvių 
Bendruomenės spalio mėn. 19 d. 
suruoštoje jo pagerbimo akade
mijoje. 

Savo gyvenime aš pažinau 60 
genijų. Iš jų 55 buvo religingi 
ir likusieji 5 bent gi gerbė re
ligiją. — Gladstone KRYŽIUS su KOPLYTĖLE 

vais. Tiek forma, tiek turiniu 
išsiskiria iš kitų savo kartos 
poetų, su jais nesigiminiuoda-
mas, bet nuo jų ir nepriklau
sydamas, jiems neskolingas. 

Prof. O. Gaiva Žurnalistikos 
Institute kalbėdamas apie pro
pagandos esmę, pabrėžė, kad 
šiam amžiui tipiška propaganda 
yra totališka, kuriai panaudo
jamos visos priemonės. Propa
ganda perteikiama visiems pri
einama kalba, ji remiama au
toritetais, stengiamasi veiks
mus suderinti su propagandos 
žodžiais. Propaganda turi būti 
pritaikyta tautos charakteriui. 

"Broliai Domeikos", L. Do
vydėno premijuotasai veikalas, 
fotografijos būdu perspausdin
tas "Terros" Chicagoje. Šios 
antros laidos išleista 1,000 eg
zempliorių. Knygos viršelis pa-
jtiaudotas iš pirmos laidos. Vei
kalas turi 259 puslapius. 

Romano konkursui "Drau
gas" gavo septynis romanus. 
Komisija jau turėjo vieną po
sėdį ir dabar jos nariai atsidė
ję skaito atsiųstus konkursui 
veikalus. 

žvejų kapitono L. Kublicko 
portretą. 

Skulptorius V. Raulinaitis, 
gyvenąs Clevelande, yra sukū
ręs keletą naujų kompozicijų, 
kurias išstatys parodoje. 

Prof. I. Šlapelis piešia Mar-
ąuette parko ir kitų apylinkių 
gražius rudens vaizdus. 

•• . 

Nauja Merton knyga 
Savo veikalu „The Seven Sto-

rey Mountain" išėjęs į pirmau
jančių amerikiečių rašytojų tar 
pą autorius Thomas Merton, kon 
vertitas ir trapistų vienuolis, iš
leido naują knygą „The Sign of 
Jonas", kurioje jis nupasakoja 
savo gyvenimą viename iš sun
kiausių — trapistų — vienuoly
nų. 

Knygos Europoje 
Austrų žurnalas „Die Warte" 

skelbia, kad 1951 metais Austri
joje išleista 3,409 knygos, Švei
carijoje 3,601, Vokietijoje 17,-
616, Prancūzijoje 11,850 ir D 
Britanijoje 18,066 knygų. 

Afrikos kaleidoskopas 
Afrikos misionieriai, vadina

mieji Baltieji Tėvai, jau išlei
džia ketvirtą filmą apie Afriką, 
pavadintą „Afrikos kaleidosko-

|pas". 

* 
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Francius Mauriac - Nobelio laureatas 

— Tik viena beletristika ne
meluoja: ji pusiau atveria ma
žas dureles, vedančias į žmo
gaus gyvenimą, pro kurias ne
kontroliuojama išslenka jo pas
lėptoji siela, — paskelbė Pran-
cois Mauriac tą tiesą, kuri iš 
dalies atrodo paradoksu, bet tu
rinčiu gilų pagrindą tikrovėje. 

DR. JUOZAS PRUNSKIS 
Jo kūrybos charakteris 

Savo kūryboje Mauriac'as el
giasi pagal dėsni, kur j pats pas-

angelas, 
kelbė 

— Žmogus nėra 
nei gyvulys. — 

Jo herojai dažnai suklumpa, 
puola, į klystkelius ir. purvynus 
pasuka, bet drauge jie parodo 

Per tuos gausius jo belętnsti- r e i k i a m ą ryžtingumą prisikelti, 
kos veikalus aikštėn išslenkan- T a i turėdamas galvoje ir Andre 
Čią kūrybingą jo sielą pasaulis M a u r o i s a p l e Mauriac'ą pasa-
įvertino, skirdamas jam augs- ^. 
ciausią garbę: Nobelio premiją. 

-

Jaunystė ir pasaulėžiūra 
Mauriac'as — vienas pajė

giausių dabartinės literatūros 
kūrėjų. Jau yra sulaukęs 67 m. 
amžiaus. Gimęs Bordeaux mieste 
1885 m. Jo tėvas mirė palikda
mas jį 20 mėnesių našlaiti ir ji 
išauklėjo nuoširdi katalikė jo 
motina. Jau penkerių metų jis 
buvo atiduotas maristų vienuo
lių globai, vėliau lankė Grand-
Lebrun katalikų kolegiją, taigi 
jis buvo išauklėtas Bažnyčios 
globoje. Tai atsispindi ir jo ro-
mantilkoje autobiografijoje "1^ M a u r i a ( , a 8 d a ž n a j k a U i n a m a 8 
Mystere de Frontenac (Fronte-

— Jo tragiškieji žodžiai nu
šviečia jo gyvenimą ir. mūsų. — 

Pats Mauriac vienu iš savo 
tikslų nusako: ., 

— Nušviesti slaptus šventu
mo šaltinius tuose tvariniuose, 
kurie mums atrodo žlugę. — 

Kartais tai pravesdamas Mau
riac'as labai sunkiai išbalansuo
ja, kad net Andre Gide apie jo 
"Dievas ir Mamonas" sako: 
"Tai kompromisas, kurs leidžia 
iums mylėti Dievą, nepaleidžiant 
iš akių ir mamonos". 

Aistra ir meilė 

nac'o paslaptis) bei jo jaunatvės 
memuaruose "Commencements 
d'un Vie". 

Apie savo pasaulėžiūrą jis 
pats sakosi: I 

4 

Francois Mauriac 

— Aš priklausau prie tos 
žmonių rasės, kurie, gimę kata
likybėje, jau pačioj jaunatvėj J-
sitikina, kad jos (katalikybės) 
niekada neapleis... Jie buvo ka
talikybėje, jie yra joje ir jie pa
siliks joje visada ir visada. Jie jis ir parašė 
vra apsupti šviesos ir žino, kad du Chretien" 
tai yra tiesa. Kas liečia mane, 
aš visada pasilikau prisirišęs 
prie Bažnyčios, taip artimai, 
kaip žmogus susietas su plane
ta, ant kurios gyvena. ~ 

Mauriac'as lietuviuose 
Rašytojiška Jo karjera anksti 

ji nuvedė J Paryžių, kur jis pa
silieka iki paskutinio laiko, arti
mai bendraudamas su dienraš
čiu "Figaro". Tiesa, vienu metu 
jis buvo išvykęs \ Afriką, bet 
iš tos kelionės laimingiausias 
momentas jam buvo sugrįžimas 
1 tėvynę. Daugumą savo kūry
bos darbų jis atliko savo sene
lio dvare Malagare. Didžioji da
lis scenų jo kūriniuose, kaip 
tvirtina Elsie Pell, parašiusi 
studiją "Francois Mauriac, be
galybės jieškojime", vyksta jo 
gimtajame Bordeaux mieste. 

Talentingą rašytoją lydėjo 
pasisekimas. Jau 1926 metais 
jis laimėjo romano premiją 
(5,000 frankų) už savo "L'En-
fant Chargė de Chaines" ir "La 
Robe Pretexte". 1933 m. buvo 
išrinktas Prancūzų Akademijos 
nariu ir tada Julle Kernan galė
jo pasakyti: 

— Ir tikintieji, ir skeptikai jj 
laiko didžiausiu gyvuoju Pran
cūzijos rašytoju. — 

Pirmosios jo dvi knygos bu
vo poezija, bet po jų jis pasuko 
prozos keliu. Pažymėtina, kad 
Pirmo Pasaulinio karo metu jis 
buvo kariuomenėje. Yra vedęs, 
ir jo sūnus žinomas kaip gen. 
de Gaulle privatus sekretorius. 

ėmęs savo veikalų charakterius 
;š savo draugų ir giminių tarpo. 
Nors pats kūrėjas iš dalies tai 
paneigia, bet nėra abejonės, kad 
geriausieji jo sukurti charakte
riai turėjo pagrindą realybėje. 
Mauriac'o personažuose yra 
daug aistros, bet jis duoda su
prasti, kad nors aistra ir pririša 
laikinai žmogaus kūną, bet tik 
tikroji meilė žmogų pririša prie 
mylimo asmens. Jo sukurtuose 

! charakteriuose jaučiama nepa
liaujama kova rasti pastovią 
meilę besikeičiančiame pasauly
je, kas ilgainiui juos nukreipia į 
Dievo meilę. 

Mauriac'as savo veikaluose 
nori duoti suprasti, kad mūsų 
klaidos paeina iš to, kad mes 
nesuprantame savęs. Priešingos 
emocijos veikia mumyse, ir kol 
mes nesuprantname savo prigim
ties, mes negalime su jomis su
sidoroti. 

Krikščionio laimė 
Mauriac'as pabrėžia, kad tikė

jimas visada buvo jam džiaugs
mo šaltinis. Tai įrodinėdamas 

veikalą "Bonheur 
(Krikščionio lai

mė). Visa jo literatinė karjera, 
kaip rašo E. Pell, pagrįsta min
timi, kad ramybę tegali atsiekti 
tik krikščionis. 

Mauriac'as mėgsta vaizduoti 
demaskuotą žmogų, ne tą šven
tadienišką, koks jis nori rodytis 
kitiems. Mauriac'o kūryba api
būdinama: 

— Jo tvirtai siekiamas tikslas 
yra pasinerti į kiekvieno žmo
gaus sielą, išvilkti į dienos švie
są tuos paslėptus impulsus ir 
troškimus, kurie nuodija mūsų 
laimę, ir padaryti, kad mes juos 
pažintume kuo jie tikrumoje y-
ra. — 

Mauriac'as mato žmogų pri
rakintą prie savo vargo, nes 
žmogus nei savo prigimties ne
pažįsta, nei nepaima Dievo iam 
tiesiamos rankos, bet visdėlto 
Mauriac'as tiki J žmogaus laisva 
valią ir jo įgimtą galią nulemti 
savo likimą. 

Dvi rūšys nusidėjėlių 
— Mauriac'o tikslas, — rašo 

E. Pell, — yra ne tiek vaizduoti 
šventojo palaimas, kiek nusidė
jėlio kančias, o šių jo knygose 
yra dvi rūšys: tie, kurie dar ne
pažino Dievo į juos ištiestos 
rankos, bet kurie gali ją tinka
mu momentu paimti, kaip tas iš 
"La Chair et le Sang" (Kūnas 
ir kraujas"), kaip Teresė iš 
"Therese Desqueyroux", kaip se
nasis žmogus iš "Le Noeud de 
Viperes" (Gyvačių lizdas); — 
ir tuos, kurie, kaip Blaise Cou-
ture pirmoje Mauriac'6 dramoje 

Ll TAI PO 
DAINA PE0NIJ0S ŠVENTEI 

Debesį} apdarai, gėlių veidas, 
Vasaros vėjo užgrotuotas ruožas/ 
Visa tai mes matom Užburtoja Kalno Viršūnėj, 
Arba kitoj kurioj mistiškoj vietoj, po mėnuliu. 

KANKLES, KURIOM SKAMBINA MAN 
BUDH0S VIENUOLIS CH0U 

• 

Chou, vienuolis ir draugas, skambina savo magiškom kanklėm. 
Jis nusileido iš Vakarų, O-Mei kalno šlaitu, 
Tih tam, kad dovanotų man savo grojimą. 

Jo smulkus skambinimas atneša 
Pušų šlamėjimą ir saldų kvapą. 
Upelis plauna mano širdį, 
Kai vėjas virpina varpus. ' 
Naktis gesina kalną 
Ir miglom užlietas miškas alpsta. * 

BALTOJI GULBE 
Jtis sniego kūais, kurs plūduriuoja viršum ežero, 
Tai bdHa gulbė. 
Sustingus, seklumos gale, 
Ji saugo Hemą. 

DAINA VIRŠUM UPES 
Mano laivas hebaninis; 
Mano fleitos atvaroa auksinis. 
Lyg sultis, kuri naikina šilko dėmę, 
Taip vynas nuima man nuo širdies liūdnumą. 

i 

Kai žmogus turi gero vyno, 
Gražų laivą 
Ir mergaitės meilę, 
Kodėl jis turėtų pavydėt nemirtingiems dievams 
Jų turto? 

\ Išvertė J. K. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
č. Grincevičius Žurnalistikos Vilniuje, štiglico mokykloje Pe-. Sūnus Palaidūnas, pirmai 

Institute kalbėdamas apie tarp
tautinius žodžius visų pirma pa
žymėjo, kad* nėra pagrindo vi
siškai vengti svetimų garsų, 

trapily, baigė ir Imperatorišką- jančio JAV kalbėtojo ir raš! 
ją meno akademiją. Prasidėjus tojo Fulton Sheen veikalas, 
revoliucijai grįžo i Lietuvą. Parverstas K. J. Karaliaus, jau ii 
keliui neteko savo dviejų sūne-£j0 į$ spaudos. Išleido Liet 

kaip /, h, ch, kada vartojami iš lių. Dėstydamas piešimą Pane- Knygos Klubas, papuošęs įsi 
svetimos kalbos kilę žodžiai. Ti-j vėžio Mokytojų Seminarijoj rado pudingu dail. Viesulo viršeliu 
krinius vardus, kurių lietuviška laiko sukurti metalines pirmos Knyga turi 174 puslapius. J< 
forma jau priimta (pvz. Pary-| laidos monetas, Laisvės Statulą k a l b ą i y g į n 0 rašytojas C. Grii 
žius) ir antikinius vardus (pvz. ir Paminklą Žuvusiems už Lais- c e v i č i u g š i g veįkalas tai atudi-
Ciceronas) rašvti kaip jau pri-. vę. - Karo Muzėjaus sodnely - • civilizacijos kri 
imta. Vardus, kilusius is tautų,.dr. Basanavičiaus biustą, Simą- J *\. , 1<ysanti : x;a DroK. 
neturinčių lotyniškoio alfabeto, no Daukanto ir kitų biustus ta- * ' S m a i ZV* °. f. «•««• vi 
rašyti kaip girdima. Rečiau var-'me pačiame muzėjaus sodne;— | l e m * i r P^iKianti m i m u B ™" 
tojamus anglų kalbos (o ir ki- Kristaus Karaliaus statulą Pa- B * ™ prieinama forma. Knyg 
tų) tikriniu* vardus rašyti kaip'nevėžio katedroje, vysk. K. Pal-Autorius paskutiniu ^ " ^ g a k 
tos tautos rax,o. Ta» patogiau taroko bareljefą ir tt. Gilino 
dar ir dėl to. kad reikale leng- studijas Italijoje ir apie 1930 m. 
viau surasti žodynuose, katalo- buvo pakviestas vesti skulptū-
guose. Galima prie ių pridėti ros studiją Kauno Meno Moky-̂  
lietuvišką galūne. Vardai, jei kloję, kur pasiliko iki bolševi 

Li Tai Po gimė mūsų eros 702 m. Kinijoj, dinastijos T'ang 
viešpatavimo metu. Tai buvo kinų poezijos "aukso amžius", da
vęs, be Li Tai Po, dar kelis stambius poetus: Tu Fu, Vang-Vei, ir 
k. Li Tai Po pasižymėjo nepaprastai švelniu lyriškumu, šviežiu 
veržlumu ir nepriklausomumo dvasia. Šiuos elementus jis nuo pat 
vaikystės iki mirties savyie saugojo, kontempliuodamas pasauli ir 
gilindamasis J žmogaus būties mįslę. Eiles Li Tai Po kūrė muzi
kiniam (kanklių ir f Įeitos) Npritaikymui. Tai vis buvo trumpos vensria 
poemos, skirtos "gėlių apeigoms", švenčiamoms puošnių ir kve- Laikraštininko uždavinys: kova 
piančių upių pakrantėse. Kurį laiką toleruojamas imperatoriaus su tuo, kas neigiama (g'rtavi-

vieni (be pavardės) — lietuvi-
nami, pvz. karaHų, popiežių 
vardai; jei su pavarde, paliktina 
originali rašyba (pvz. Pierre 
l'Ermitte). Paskaitininkas buvo 
tos nuomonės, kad pilietybę į-
gaus ir tie žodžiai, kuriems ne
turime lietuviško pakaitalo 
(pvz. parkinti). ^ 

P. Maldeikfs, Zurnal'stikoa Tn 
stitute dėstydamas apie vie
šąją opiniją, priminė, kad spau 
doje auklėjimas siekia gėrio, 
grožio, tiesos, šventumo, o pro
paganda siekia kokio apčiuo
piamo, dažniausiai, materiališ
ko dalyko. Jei auklėjime sie
kiama individualaus atsakingu
mo, tai propaganda siekia ma
sių efekto. Auklėiimas —, pa
šaukimas, propaganda — vers
lo interesas. Svarbesni kultūri
ni vaidmenį laikraštis atl:eka, 
kai iis turi deudau auklėiimo, 
mažiau propagandos ir visiškai 

blogos \ propagandos. 

mas, nemoralumai), uerdvmas 
kas erera, pravedimas reikiamų 
reformų (iu reikalą iškelti, su-
auktuab'nti) .Krvoties turėiimas 
laikraščiui yra pliusas, bet ša-

Ming Huang dvare, kur gyveno jo mylimoji, gražuolė Yang Kvei* 
Fei, "porcelaninio ir lotinio grožio moteris", buvo įveltas dvaro 
intrigų tinklan, apšmeižtas, nugarbintas ir nubaustas ištrėmimu. 
vienišas, bastydamasis po kalnus ir dykumas, Li Tai Po*pergy-
veno karčiausius savo gyvenimo metus. Po ilgų klajonių poetas 
buvo dar kartą grįžęs į ciesoriaus dvarį, bet jo gražioje Yang' j i a t o t u r i bąti ir informaciiu 
Kvei-Fei jau buvo mirus. Antru kartu patekęs dvaro nemalonėn! 0biektwumas. Psichologines 
ir nuleistas mirti, poetas Vėl Wga į dykumas, ir iŠ ton jau nė- l a j k r a š t i n i n k o ' s awbės: gyvas 
begrįžta. 

Legenda sako, jog Li Tai Po miręs naktį, kai luotu išplaukęs 
ežeran, norėjęs savom rankom pasiekti mėnulį. Arealus, kaip 
visuomet apsvaigęs ir amaterialus poetas, mėnulį radęs vandeny. 

intiutvvus protas, suerpbas iš da
barties situąciiu ivertihti atei
ties plėtote, 2) drąsa snren-

Vertėjas a^'ant dairias problemas, 3f*u 
gebėjimas nuoširdžiai rašyti. 

A. 4 . <?. Zikaro aštuntoii mir
ties sukaktis pripuola lapkričio 
10 d. Jis buvo gimęs 1881 m. 
Pumpėnų valsč. Jaunatvėje dro
žinėjo medžio kryželius, statulė-

"Asmodee", sąmoningai atmetė vertė romaną "Gyvačių lizdas" 
Dievą. +ąt | (žinijos leidinys), P. Aleksa — 

Mauriac'o veikalai"" įdomūs romaną "Ugnies upė" (Žaibo 
ir, kitu požiūriu: jie gerai pa- leid.) ir A. Vaičiulaitis — "Jė-
vąizduoja Prancūzijos politinį, zaus gyvenimas". Portlande gy-
socialinį, moralinį ir religinį venanti p. Juodeikienė universi-l les ir pardavinėdavo turguje, 
gyvenimą šio Šimtmečio pra^tetiniam laipsniui yra parašiusi Savo darbais atkreipė dėmesį 
dįioje. Į studiją apie Mauriac'o persona 

Mauriac'o veikalų yra verstų žus; negirdėjome, kad tas dar 
ir; į lietuvių kalbą: J. GriŠka iš-lbas būtų jau išspausdintas. 

vienos dvarininkės, kuri pažade 
io jam parama moksle. Mokėsi 
Montvydo piešimo mokykloje mntvvais. W* 

kų okupaciios. šiuo laikotarpiu 
sukūrė antrą Lietuvos monetų 
laidą, Panevėžio bankui dekora
tyvines statulas, Knygnešį Ka
ro Muzėiaus sodnely, eile relie-
fu. kaip kar. .Tnnzanavičiau« žu
vimas. P. Lii^Sin žuvimas. Vv-
taiitna nrte .TnodiH" ifmi. D»lv-
vavo hAvpik vi«o«e liet. parodo
se. 10,37 metai* Pnrvfcians Pa-

notfls "Ornnd Pr*x" nz l ietuviu 
sodvbon nroipfc-ta. Sovo darbais 
vra p i i n ^ s Lietuvos b»** v $R8. 
Kauno Vatedro hnvr> paVeltas i 
nrofe«or?ns. BolSevilm okiinaci-
ios metu h"vo dePTaduntas už 
p-rip*ta stsiaaVvma. dirbti bet 
Vr>V?n Vormmiattnp statula. Mirė 
1944 m. lapkričio 10 d. 

T.anrn ir 7r*"v>n A^^T^O^O "•• 

•fnii IrAlotosj metti. Vairi V P V ^ S 

ivoiviiict rii«n tvrnrirfi'rn ir aner. 
ln Tntrinbm i ionomi lr»lHo. T .au
ra iSvnrt* Velėta lietuviSlni mo-
veliii. lnirinci b"«» >*<maii«»dmtos 
1»i/WVlna "F.ditnr?ol T.nbor*V ku
ri lpiri*ifl r.««Juilin*«* l iteratūros 
»ntnV><rHa. T iananu lrnUv* IYK» V-
r s ižvArtiiains stambiu Tolato-
ipua Vūriniu. Treua ^«in vertė-
•ia. -dirbo .Tuuortiniu Tautu posė-
riftinncie Ženevoie. o praeitais 
metais Parv*iuie. Snalio mė-
ueai ii buvo atVvieata verti
moms dorvti i .Tuntrtiniu T»«t.H 
iataicrn N P W VorVp. T.aura.. bai-
om<si verati To1«J+m"u tuniau pra-
HOQ voroti trvr^a HofmriJJlm nooa-
Vll. Vurio«» i*lei<* "Fditorial Cal-
ne". Madride ii jrvvena su mo
t ina ir broliu. J o s se<uio F lena 
su tėvu frwena MeV^iVoie. kur 
dirba vienoie tarptautinėje or-
pranizacijoje. 

JllOZaS Švalst** -noairodA fm 
nauiu savo veikalu "Petras 
ftirvokas" kun išleido Obica-
p-os Lietuviu Literatūros Drau
gia. Knvcra narašvta pasakų 

pats autorius 
apibudina yirSelvie: "Nuotykiu 
nuotvkiąi žemėie. pradare ir 
dan<niie. Triiu daliu senų ir se-
nesnnuHl laiku vni7das. paraAv-
ta s lietuviu r»asaku m^t^^vais". 
T* vi*j«m -veilralni autorius de-
Ąą, prof ,T. "R«i;o m^t^o: "?«mo-
mii reuVia ilinri^U. Vitaip jrvve-
viimas psairtarvtu labai nuobo
dus, s tT*tat paoakos buvo ir 
*rrn. #moubi mėoriamos". Knv-
«-a turi 29R nufllapius. Virše
lis — Miko šileikio. 

P. JurnAla 1an *t**l batHa 
«r»Biir |s i reUOftl lrr»^r«v* " I j i e t l l -

îSli-oii sVautiia". Numatoma. 
Mnd ateinančia Siema ia iau bus 
calima snanadinti. P e bepdr^S 
iatorinės skautu saiūdžio ap
žvalgos Lietuvoie. autorius sten-

sėja savo radijo ir televizijos 
kalbomis ir jo veikalai yra su
silaukę po keletą laidų. 

V. Bagdanavičius, MIC,, savo 
paskaitoje Žurnalistikos Insti
tute nupasakojo Paul Claudelio 
vaizduojamą žmogų, kurs eina 
per naujumus, kad pasiektų am
žinybe. Svarstydamas žmonijos 
vienybės sąmonės apraiškas po
litikoje prelegentas pabrėžė, 
kad kolonialinis laikotarpis jau 
eina praeitin ir stiprėja kitos 
tautų tarpusavio bendravimo 
formos. Lietuvius laikraštinin
kus skatino brautis į tarptauti
nes institucijas, tarptautinius 
būrelius, juose informuotis ir 
informuoti apie Lietuvą. 

Dail. Jonas Pilipauskas dirba 
Sears, Roebuck and Co., planuo 
damas tos firmos katalogus. 
Firma per metus išleidžia 3 di
džiuosius katalogus, kuriu kiek 
viena laida kainuoia po dešimtį 
milionu doleriu. Jos spausdina
ma 5.0.000.000 ec^mnltoriu. Be 
šiu — dar išleidžia sentvuius 
mažesnius. Dail. Pilipauskas 
ZumaH^IVos* Institute dėsi* 
apie klišiu ir paveikslu gamy
bos techniką laikraštyje. 

i 

Pulk. Juozas A. RA*».IIA. bal
ses We«t Pointo aii«*t.«i« kari
ne mokvlrla ir. oaajžvmėiAs II 
Pasaulinio karo metu. paskirtas 
i Stabn p-enerolo Įeit. Manton S. 
Fddv. kurs vra JAV naiė«m vir
šininku Fnropoie. Mūsų pulki-
ninVo uždavinvs — prižiūrėti 
tiekimo orcttnisa.vima ir nrista-
tvma amerikiečių armijai Euro-
poie. 

P«tra«i |r Va*ia K*« l̂ėmil 
džiauHasi New Yorke radę me
nine anlinka 4kain Porvžiaus ir 
vra patenkinti nauioie vietoie. 
Dabar iu adresas vra Ant. 526, 
34-41 77 str., Jackpon Height, 
L. L, N. Y. 

G. flhahi* Tllinois Taunvmo h 
Pa^olu saiun^os konvenciioie 
C!bica<roie laimAio pirma vieta 
Valb^iimo konkm*«e. Jis atsto
vaus Tllinois valstvbe visos 
Amerikos kalbėjimo konkurse 
New Yorke. 

Alherta* Tuhivn* ir Petras 
Pakrfti*. abudu Tildau Teebni-
koo au<r*te«n. mo^vVlos studen
tai, p'avo pao^vrimo la.pp<« už sa
vo eVopouatns ISatat̂ rtun Moks
lo ir Pramonės Muzėjuje Chica-
goie. 

Pihtnas Varna/i** fr Tsmntnas 
Vtttti* vra tarp 75 De Paul uni
versiteto (Chicas'oiel studentu, 
kurie savo ^eru mokymusi lai-
mėjo stipendijas. 

Dr. A. Raitota rašo studiją 
anie Lietuvos numizmatika. Stu
dija bus antrlu kalba, iliustruo
ta gausiais iš Lietuvos atsivež
tais paveikslais. 

> > 

Vytauto Didžiojo Mušėjus ii 

• . • 

sodnelis su Laisvės Statula 

Dr. P. Mačiulio išverstas G. 
Paninio veikalas "Popiežiaus 

*iasi sužvmet, skautiškrs ina- klestino VI laiškai" jau bai>ia-
šus ir nuopelnus Lietuvai Jvai- mf ts surinkti, taisoma korektū-
riose sritvse. Įvardija skautą- ra. Leidžia Liet. Knygos Klubas, 
vusius rašytojus, poetus, žymes-! Prof ifį$ yj^^ Merky8 
nius visuomenininkus, karinin- gįUo metu dėsto Michigano uni-
kus, kunigus. i versitcte Ann Arbor, Mich. 

~ 

• 
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Latvių rašytojai tremtyje 
K. STALŠANS, Indianapolis, Ind. 

Lapkričio 18 d. latviai Šventė pasirodys pirmą kartą tremties 
savo Nepriklausomybes paskel- gyvenimo spaudoje straipsniai 
bimo dieną. Jausdami daug sim- • . V i m i a i l _ k r a & t n įįptuvisku-
patijos giminingiems mūsų kai- a P i e V l l n i a u s krašto lietuvisKU 
mynams ta proga čia dedame mą. 
vieno latvio, mūsų skaitytojo, Tremtyje labai pasižymėjo 
straipsni apie jų kultūrininkus- j a u t$viškėje. pažįstamas rašy 
rašytojus. - Red. i ̂ ^ AfįSĮava EgHįi9 J o p l a t u s 

Beveik visi latvių rašytojai ir J? n e m i r t i n a latvių ljteratūi-CK 
poetai atsidūrė tremtyje. Tėviš- Je romanas / Laimingieji issa-, 
kėje liko tiktai saujelė komu- m i a i nušviečia latvių tremties 
nistiškai nusiteikusiųjų. Yra'**™1"™* vienoje iš didžiausi*-
jaunosios kartos rašytojų ir po-1 Ju stovyklų Vokietijoje, vaiz-
etų, kurie tiktai tremtyje p a r o - ' ^ o j a komunistų žiaurumus tė

viškėje ir jų šnipų veiklą stovy
klose. Komunistus jis vaizduoja 
be jokių kompromisų kaip žmo
nijos išsigimėlius. Vaizdžiai pa
rodytas juodasis rusų imperia-

Vladas Būtėnas 
• s 

dė gabumus. 
Vienas iš žymiausiųjų seno

sios kartos rašytojų yra Janis 
Jaunsudrabinš. Jis su žmona 
dabar gyvena Vokietijoje pas 
savo dukterį ir neseniai atšven
tė 75 metų amžiaus sukaktį. 

KOVOS DRAUGAI 
t 

Štai prieš akis veidai jaunų draugų, — 
Nri žvilgsnių šelmiškų, nei džiaugsmo skruostuos. 
Tik ilgesys kažko negęstantis, graudus 
Nuplaukia ligi toliuos šviečiančių gimtinės bokštų. 

Kada, laukus ir pušynėlius apkabinę akimis, 
įsakymo jie klausosi ir mąsto 
Vėl eit žygiuot, kol graudų ilgesį jų nuramins 
Mirtis ant žalio žemės rašto... 

• 

A l l i m A l l l m Aa# 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
Jono Rimašausko pastangas 

paruošti trijų tomų veikalą apie 
okupantų vykdytas Lietuvoje 
.masines žudynes pirmame pus
lapyje plačiai aprašo Cleve-
lando katalikų laikraštis , "Uni-
verse Bulletin". Cia pažymi
ma, kad autorius buvo nacių 
bolšev.kų kalinama3, dirbo re
zistencijoje, turi gausiai slap-

sų persekiojimuose — po 1850 
m. Tuoj po 1900 m. JAV-se bu 
vo lietuvių apie 250,000, o 
1915 m. — jau apie pusę% mi-
liono, gal net daugiau. Pra
džioje lietuviai daugiausiai ap
sigyveno Pennsylvanijoj, ūkiuo 
se, kasyklose, po 1870 m. — 

B. Račkauskas žurnalistikos 
Institute kalbėdamas apie ra
dijo programas priminė, kad 
telegrafas buvo išrastas 1832 
m., telefonas 1875 m., radijas 
—1895 m. Pirmoji transatlan
tinė kalba per radiją buvo per
siųsta 1929 m. Belgijoje yra 
radijo budėvujas, kurs tikrina 

Neklausk, kada danguos saulužė pasikėlė 
Ir žvaigždės krito iš rikiuotės! 
Čia horizontuos dūmai supas vėlei, — 
Ir medžiai ne šerkšnu, o paraku šarmoti. 

• 

K. Stalnaas 

Nėra latvių šeimos, nėra latvių 
namų, kur nebūtų jo veikalų. 
Jis yra gimęs ir augęs Neretos 
apylinkėse, netoli Lietuvos, kur 
susiduria Biržų ir Rokiškio ap
skritys. Ypatingai įdomūs yra 
jo du veikalai — Baltoji ir Ža
lioji knyga, kur vaizduojama 
Lietuvos pasienio gamtą, žmo
nės ir jų papročiai, žiūrint vai
kystės akimis. Neretai jo veika
luose nupiešiami Lietuvos žmo
nės, vaizduojama gamta. 

Žymus rašytojas Karlis Skal
bė mirė Švedijoje. Keli jo veika
lai yra pasidarę klasikiniais ir 
yra išversti lietuvių kalbon, 
pvz. "Katinėlio malūnas", kuris 
net tremties lietuvių mokyklose 
buvo skaitomas. 

Beveik abiejų tautų rašytoju 
yra pasidaręs Emilis Skuje-
nieks, gyv. Clevelande. Jis yra 
gimęs Lietuvos pasienyje, rodos, 
Skaistkalnio apylinkėse. Keletą 
metų jis gyveno Lietuvoje ir 
buvo ten mokytojas lietuvių mo
kyklose. Jis rašo latviškai ir 
lietuviškai ir verčia veikalus iš 
vienos kalbos į antra. Paskuti
niu laiku "Darbininke" buvo iš
spausdinta katalikiškos Latvi
jos rašytojo Alberto Sprūdžio 
novelė "Ežero dž-augsmas". Ro
dos, kad novelė E. Skujenieko 
išversta, nors nebuvo pažymė
ta, kas išvertęs. 

Geriausias dramaturgas trem
tyje yra Švedijoje gyvenąs 
Martin Y. vert s. Jo komedijos ir 
drarrea turi didelio pasisekimo 
kaip tėviškėje, taip ir tremtyje. 
Vaidinimai, kur statomi Ziver-
to veikalai, visuomet gausiai 
lankomi. Švedijoje taippat gyve
na rašytojas ir istorikas Arveds 
Švabe, kuris paskutiniu laiku 
daugiau darbuojasi istorijos 
srityje. 

Bostone gyvena rašytojas ir 
žurnalistas Olgerts Liepini, uo
lus latvių-lietuvių susiartinimo 
veikėjas. Jis yra parašęs veika
lų apie tremties gyvenimą, yra 
visuomet buvęs palankus lietu
viams. Jo vadovaujamame 
"Latvių Žurnale" greitu laiku 

lizmas carų laikais ir raudona
sis dabartiniu metu. 

Yra dar nemaža kūrybingų 
rašytojų, kaip Peteris Aigars, 
Janis Eglitis, Knuts Lesins, Pe
teris Sirmanis ir kiti. Paskuti
nis pasižymėjo vaikų literatūro
je. 

Ne maža tremtyje yra moterų 
rašytojų ir poečių. Žymiausioji 
dabartiniu metu yra rašytoja ir 
fifologijos daktarė Zenta Mau-
rinia. Jos paskutinis romanas 
"Frančeska" vaizduoja tremti
nių kančias ir psichinius pergy
venimus Švedijoje ir Vokietijo
je. Veikalas kupinas religinių ir 
filosofinių motyvų. Rašytoja y-
ra atsidavusi klasikinės Europos 
literatūros studijoms. Neseniai 
ji padarė tournee po Vokietiją, 
laikydama ištisą eilę paskaitų, 
vokiečių publikos perpildytose 
salėse, tokiu būdu garsindama 
latvių vardą. 

Amerikos Jungtinėse Valsty
bėse gyvena rašytoja ir poetė 
Zinaida Lazda, baigusi baltų fi
lologijos augštuosius mokslus. 
Visi jos veikalai, vaizduojant 
gamtą ir žmones, persunkti gi
lios ir patraukiančios tėvynės 
meilės. 

Kanadoje gyvena poetė Velta 
Tuoma. Jos eilėraščiai jaudina 
skausmais ir ilgesiu dėl praras
to gimtojo krašto. New Yorke 
yra apsigyvenusi viena iš naujų
jų rašytojų — Rita Liepa. Ji 
pasižymėjo romanu "Auksinis 
Paukštis". Veikale vaizdžiai pa-

Sustojo Švino sienos prieš viltis į rytą, — 
Tik dūžtančio plotelio dulkės šalmus gula. 
Tik Baltijos banga, iš tolių išsvajotų atsiritus, 
Rauda prarauda nepa&ikiamos motulės. 

Mirtis gal dar ant barikadų išsitiesus rymo, — 
O tu klausais raudos, tarsi paguodos. 
Jau paskutinius pėdsaJcus skeveldros trina, 
Ant kranto Baltijos jau paskutinės duobės. 

Iš rinkinio "Nuėję plotai" 

daugiau metėsi į miestus, į pra 
monę. Pradžioje XX amžiaus kasdien Europos radijo stotis, 

tų dokumentų, kurie Maskvai atvažiavusių daugiau negu pu- kad jos neiškryptų iš nustaty-
bus labai nemalonūs. Dokumen sė buvo beraščiai. 1872 m. tos bangos. Amerikoje yra du 
tai saugiai laikomi seife, o jis New Yorke atsirado pirma Šv. milionai rankinių radijo apara-
naudojasi fotostatinėmis kopi-1 Kazimiero pašalpinė draugija, tų, 10 milionų automobiliuose, 
jomis. Rez:stencinėse kovose kuri ryžosi rūpintis ir spauda, o iš viso JAV-se yra 80 mil. ra 

Nepretenzinga poezija 
Daug kas gimnazijoj būda-, Ir vakaras tamsus ir šaltas 

mas bandė rašyti eilėraščius. 
Vieni jų laikui bėgant metė, ki-

čia atsėlina/ » 
Į nykų mišką, riedantį si au

ti ir toliau rašė arba praturtin-' bingon zonon,../ O žvaigždės 
darni lietuvių literatūrą, arba raštais audžia erdvę mėlyną,/ 
tik padidindami menkaverčių Lyg laimę burdamos ateinančių 
knygų skaičių. Vieni nustojo klajonių. (15 puslp.). 
rašyti turėdami neabejotinus 
talentus, kiti rašė jokio talento 
neturėdami. Vieni norėjo įkopti 
į Parnasą, kiti tik šiaip fiksavo 
savo asmeniškus išgyvenimus, 
tikriau, eilėmis rašė dienoraštį. 
Prie pastarųjų reikia priskirti 
ir žurnalistą Vladą Būtėną, ku-

Arba: 

Ir keista. Net sirenos tyl i / 
Veiduos praeivių saulėta vil
t is . / I r ošia medžiai, supantys 
karalių pilį,/ P tavo tėviškėj 
— naktis... (12 puslp.). 

Nors autorius betarpiškai iš-

32 puslp. knygutę, ją pavadin
damas "Nuėję plotai". Rinkinys 
atspaustas rankraščio teisėmis, 
nepardavinėjamas ir kaipo toks, 
galbūt, ir visai nebūtų reikalin
gas paminėjimo, jei ne išimti
nai specifmė eilėraščių temati
ka, su ne vienu poetišku švyste
lėjimu. Kaip karys; autoriuj 
perėjo visą rytų Europą, matė 

rodyti europiečių ir amerikiečių degančius miestus, mirštančius 
papročiai ir pasaulėžiūros, susi 
duriant kasdieniniame gyveni
me. Žymi poetė Aida Niedra 
tėviškėje pradėtąjį darbą uoliai 

draugus, žmogų bėgantį nuo 
mirties ir nepabėgantį, ir tą tik
rovę išreiškė ramiais sakiniais, 
lyg visa tai būtų įvykę kažkada 

LAIMĖJUSIEJI 
NOBELIO PREMIJAS 

i 
Fizikos Nobelio premija šie

met paskirta dviems mokslinin
kams už ištobulinimą specia
laus būdo matuoti magnetinius 
laukus atominiame branduolyje. 
Ją laimėjo dr. F. Bloch, 47 m., 
Stanfordo (Kalifornijoje) uni
versiteto profesorius ir dr. E 
Mills Purcell, 40 m., Harvarde 
universiteto profesorius. Purcel 
yra padėjęs sudaryti radaro a 
paratus II Pasauliniame kare ii 
padėjęs nustatyti, kad tarj 
žvaigždžių yra dideli klodai van 
denilio. 

Du britų mokslininkai laimė 
jo šių metų Nobelio chemijos 
premiją už suradimą būdo ats
kirti tam tikrus cheminius vie
netus. Jų vardai: dr. A. Martin, 
42 m., dirbąs Nacionaliniame 
Medicinos Tyrimų Institute 
Londone ir dr. R. Synge, 38 m., 
dirbąs Rowett Tyrimų Institute 
Aberdeen, Škotijoje. 

Britų dr. Martin ir dr. Synge 
atradimas labai palengvina ana
lizes tokių sudėtingų dalykų 
kaip proteinas. 

tęsia toliau. Yra dar kitų, tiktai labai seniai už didelių laiko plo 
tremtyje plačiau pradėjusių \Ui P a s autorių tekančiai saulei 
reikštis poečių ir rašytojų. s a l i u t u o j a k o v u a I d a i , | k l o n i ų , 

o ne įprastinis vyturio giedoji
mas, ir medžiai ne šerkšnu, o pa
raku šarmoti, tik saulės spindu
lys vienodai spindi miestų griu
vėsiuose. Dėl tos neįprastos te
matikos, ir silpnesni eilėraščiai 
darosi įdomūs, nors, kaip minė
jome, netrūksta gana poetiškų 
posmų: 

Rimašauskai dalyvavo dar bū
damas medicinos studentu, 18 
m. amžiaus. Dabar jis turi 30 
m. Jo darbas buvo — išvogtus 
iš raudonųjų dokumentus pa
naudoti slaptoje prtešbolštevi-
kiškoje spaudoje. Bolševikai su 
sekė ir uždarė į kalėjimą. Vė
liau naciai jį už patriotinį vei
kimą buvo pasodinę į Stuttho-
fo koncentracijos 3tovyklą. 
Tortūrų metu jam išmušė 6 
dantis, reikalaudami išduoti 
draugus, bet jis to nepadarė. 
Karo pabaigoj išlaisvintas jis 
prisijungė prie lenkų partiza
nų ir bolševikų sugautas buvo 
vėl kalinamas. Maskvai imant į 
ra.ud. rjtrmiią ir kalinius, jis pa
teko į jų dalinius, bet pabėgo; 
rezistencija jam parūpino slap
tus dokumentus su žydo pavar 
de ir tada raudonieji jį išleido 
į vakarus drauge su kitais žy
dais. . 

Prof. Cl. A. Manning, Co-
lumbijos universitete (New 
Yorke) dėstąs sla\ | ' kalbas, 
parašė, o Philosophical Libra-
ry išleido, mums svarbią kny
gą "The Forgotten Republics". 
Veikalas iškelia Estijos, Lat
vijos, Lietuvos problemas, pa
brėždamas, kad jos dabar lyg 
pasidariusios .užmirštos, o juk 
kiekviena iš jų yra didesnė už 
Olandiją, Belgiją, Daniją. Au
torius pasakoja šių kraštų is
toriją, jų atsikūrimą, paliečia 
ir Vilniaus bei Klaipėdos klau
simus, daugiau stengdamasi 
kiek galima bešališkiau nupa
sakoti įvykių eigą. Autorius 
daugiausiai laikosi chronologi
nės įvykių raidos, atkreipia dė
mesį į pabaltiečių kančias rusų 
ir nacių okupacijoje ir pabai
goje pabrėžia, kad nebepakan
ka pastangų bolševizmą tik su
laikyti, o reikia organizuoti 
ofenzyvą prieš bolševikus ir 
tuos, kurie Maskvai pripažįsta 

gi ir žurnalistui, kad autorius teisę dominuoti pasaulyje. "Sta 
savo reportažuose išliktų įdo- linas ir rusai turi būti atstum-
mus, naujas ir kūrybiškas. Įti į savas ribas ir jiems netu

ri būti leidžiama džiaugtis ne
teisėtais laimėjimais". Užtęsi
mas kenksmingas, nes bolševi
kai naikina vyresniuosius ir 

ris kartą spaudoje aiškiai užak-. 
centavo nesąs poetas, bet kuria, j ^ 0 *"»*ą, bet, nežiūrint to, 
visdėlto, parašė ne vieną eilė- b e n d r o s tematikos eilėraščiuose 
raštį ir jų pluoštelį surinko į 

randame daugiau poezijos, nes 
šiaip ar taip, įvilkti į poetinę 
formą diametraliai priešingą 
poezijai dalyką — frontą — nė
ra lengva. To teigimo pavyzdžiu 
galėtų būti bene geriausias rin
kinyje ne frontinis eilėraštis 
"Miestas, kurį įsimylėjau." 

Autoriaus apsiribojimas rank 
raščio teisėmis, kuklus įformi
nimas, pareiškimas, kad jis yra 
tik žurnalistas, ir visdėlto, ne
mažas kiekis tikrai poetiškų 
strofų, prilygstančių kai kurių, 
save belaikančių pateptais, poe: 
tų eilėraščiam, daro rinkinį ne* 
pretenzingą, ne reklaminį ir sa*-
vo tematikos naujumu skaityto
ją nenuobodžiai nuteikiantį. 
Nežinia, kur jauno autoriaus 
kūrybinis kelias pasisuks, bet 
poetiški gabumai labai reikalin 

1879 metais New Yorke pasi* 
rodė pirmas laikraštis — "Lie
tuviška Gazieta", kurią išleido 
ir redagavo Mykolas Tvarau-
skas, susilaukęs paramos iš šv. 
Kazimiero draugijos. Jam Tal
kino kun. Končius ir vienas 
pranciškonas broliuikas. Laik
raštis teišsilaikė 6 mėnesius. 
Antras laikraštis — 1884 m. 
"Unija" — New Yorke. Abudu 
— savaitiniai. Šį leido Tvarau-
skas ir dr. šliupas. "Unija" 
mirė po 5 mėnesių. Trečia* 
laikraštis "Lietuviškas Balsas" 
atsirado 1885 m., redaktorius 
— Šliupas. Laikraštis tapo 
prieštikybiniu, iš 500 skaityto
jų liko tik 100 ir 1880 m. už
sidarė. 1886 m. vasario mėn. 
atsirado "Vienybė" Plymouthe, 
Pa. Redaktorius — Bačkaus-
kas, leidėjas A. Pajaujis ir J 
Paukštys. Gyvavo A* 1933 me
tų. 1888 m. Shenandoah, Pa. 
atsirado "Saulė', kuri ir dabar 
tebeina. XIX šimt. dar ėjo laik 
raščiai Lietuva, Aidas, Nauja 
Gadynė, Amerikos Lietuvių | r 

Aidas (red. kun. A. Milukas), 
Laivas (kun. A. Burbos), Tė
vynė (kun. Žilius), Rytas (kun. 
Žebrys), Bažnyčios tarnas 
(kun. Saurusaitis), Kardas. 

dijo priimtuve. 

St. Budavas pagrindinai per
redagavęs romaną "Loretą" 
atidavė Europos lietuvių kny
gų leidyklai "Bendrijai", kuri 
romaną jau baigia spausdinti. 
Numatoma, kad pasirodys kny 
gų rinkoje dar prieš Kalėdas, 
šiuo metu St. Būdavas baigia 
spaudai ruošti apysaką iš knyg 
nėšių gadynės "Didžioji siena". 
Tai bus. tęsinys apysakos "Var 
pai skamba", bet turės visai at 
skirą ir savarankišką fabulą. 

Br. Markaitis, S.J., duoda
mas patarimų apie reportafli 
rašymą, laikraštininkus skati
no iš anksto galimai daugiau 
surinkti informacijų, iš jų kuo 
daugiau išmesti kas neįdomu, 
parašyti gyvais — trumpais 
sakiniais, vartojant daugiau 
veiksmažodinę kalbą; laikraš
tininkams patariama daug skai 
tyti, pasekti būdingesnius iš
sireiškimus, stebėti didžiųjų 
JAV dienraščių reporterių 

Pranas Visbaras - VVisbar, 
Lietuvoje gimęs laikraštinin-

I)r. Jonas Balys atvyko į 
VVashingtoną, kur kelis mėne-
nius dirbs Arktikos Institute ir 
bibliotekose, rinkdamas etno
loginę medžiagą. Pavasario se
mestrui vėl grįš į Indianos Uni 
versitetą skaityti kurso apie 

i Baltijos tautų liaudies kultūrą, kas, dramaturgas ir kino filmų T , , . A ., „„ .„ Jo adresas dabar yra: Arctic 
gamintojas, nuo 1945 m. gyve- I n g i t u t e o f N o r t h A m e r i c a , s . 
na Holywoode ir antradienių R m L i b r a r y o f CongnMt 
vakarais per NBC televizijos Washington 25, D.C. 
tinklą leidžia savo programą, . 
vadinamą Fireside Theater (8 Jonas Giclgudas, lietuvių 
—8 vai. 30 min. Chicagos lai- .kilmės pasaulinio garso akto-
ku). Savo darbą televizijoje r i us . grįždamas iš Hollywoodo, 
Visbaras pradėjo Vokiet i joje. 'k u r Kasi jaus rolėje dalyvavo 
Dabar jis turi 51 m. amžiaus. ' Me<*o kompanijai statant Ju-
Kaikurios jo ankstyvesnės pro lu4 Cezarį, buvo sustojęs New 
gramos yra parduodamos įvai- ?ovke, kur "New York Times" 
rių vietų programų organizato
riams ir jos matomos tokiose 
valandėlėse, kaip Rowal Play-
house, Blue Theater, Your TV 
Theater, Crest Theater, Stran-
ge Adventure. Informuodamas 

korespondentas su juo padarė 
pasikalbėjimą. Giclgudas nupa
sakojo skirtumus vaidinant sce 
noje ir filmoje. 

Vitalis Žukauskas ir žmona 
moko lakūnus lietuviškos tare-

(Vladas Būtėnas, Nuėję Plotai, 
tiražas 200 egzpl., spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Išleista 
rankraščio teisėmis). S. Al. 

perauklėja jaunimą. Autorius 
pabrėžia, kad Baltijos valsty
bės gražiai tilpo Tautų Sąjun
goje, jos galėtų rasti vietos ir 
Jungtinėse Tautose. Jos buvo 
aukos sąjungos tarp naci} ir 

jSįj bolševikų, jų nepriklausomybė 
f.uri būti atstatyta, išvežtieji 
grąžinti, — pamatuotai reika-
'auja profesorius. 

apie jo darbą žurnalas "News nos svetimų kalbų kursuose, 
week"" pažymi, kad jo progra įveikiančiose prie Indianos Uni 
mos dabar esančios pakilusios, versiteto. Vitalis kartu ir stu

dijuoja teatro meną, ruošda
masis įsigyti bakalauro laipsnį. 

A. Nakas-Norvydas sukom
ponavo solo giesmę "Aušros 
Vartų Marijai" (žodžiai Bern, 

švarios ir lengvai supranta
mos. 

Dr. P. Daužvardis žurnalisti
kos Institute, kalbėdamas apie 
spaudos tarnybą valstybei, pa-

Lietuvos karius prisimename ryšium su kariuomenės švente 
lapkričio 23 diena 

A. Miciūnas, MIC, Žurnalis
tikos Institute dėstė apie Ame
rikos lie'.i rių spaudą XIX šimt 
metyjr. Simanas Daukantas 
nurodo, kad pirmieji lietuviai 

[M I Amerikoje atsidūrę 1688 m. ir 
*'•• 'apsigyvenę New Yorke. Iš to 

laikotarpio New Yorke randa
mos pavardės Butvilą, Survila 
ir kt. Daugiau lietuvių atsira
do drauge su Kosciuška, 1777 
m. Emigracija iš Lietuvos žy
miai padidėjo po badmečio, ru-

žymėjo, kad spauda yra visuo- Brazdžionio), komponuoja miš 
menės akys ir ausys, o dažnai r i*m chorui dainą "Tėvų šalis" 
ir sakykla. Valstybės elemen- (Putino); yra sukūręs keletą 
tai yra — teritorija, žmonės, dalykų vyrų chorui, 
valdžia. Lietuvos teritorija ir j Bronius Jonušas, po sėkmin-
žmonės okupuoti, už ta t turi- ' g 0 y y ^ c h o r o koncerto vėl 
me akcentuoti trečią elementą: daugiau grįžta prie kūrybos, 
valdžios likučius, pačią teisę į 
laisvę. Užsienyje turime ir apie 
50,000 Lietuvos piliečių. Tai 
vis dalykai, kuriuos akcentuo
jant viešojoj opinijoje galime 
palaikyti Lietuvos laisvės min-

komponuodama naujus daly
kus vyrų chorui. 

Petras Sarpalius sukūrė so
lo sopranui "Tylūs vakarėliai" 
(Jovaro). Gavo laišką iš solis-

tį. Laikraštininkas turi pabrėž , t ė s J - Augaitytės, kuri džiau
ti valstybių pripažįstamą L i e - | * i a s i *> k u r i mais . 
tuvos juridinę nepriklausomy
bę, siekiant ir faktinos laisvės. 
Skatino laikraštininkus gau
siau dalyvauti amerikiečių 
spaudoje. . 

L, sinuitis, Jr.y vyrų chorui 
kuria partizanų dainą; pagrin
dinę melodiją užrašė muz. Krei 
venas iš dainos, kurią atvežė 
atbėgę žvejai. 

i j • , . 
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TRYS OS POETĖS 

Nedaug teturime (jeigu iš 
viso) taip kruopčiai ir turinin-
viso) taip kruopščiai ir turinin
gai parašytų knygų, skirtų lie
tuvių kultūros istorijai, kaip 
ši. Savo 70 metų amžiaus su
kakties prof. M. Biržiška, ro-

kaip Dievo rykštė už aiškius 
griekus ir nežinia kieno nuodė
mes vis plaka nusiminusius 
žmones, kuriems neleidžia nei 
lengviau atsikvėpti, nei pasto
viau susitvarkyti (p. l l o ) . Ir 
tik kaikuri pararelė gal sun-

Ispaniškosios Amerikos poezijoje moterys sugebėjo prasimuš-

KULTŪRINĖ KRONIKA 

dos, nė negalėjo geriau beįpra kiau duodasi įspraudžiama į 
sminti, kaip šiuo veikalu, kurį ' tuos pat rėmus (kaip pvz. dai-
išleido Lietuvių Dienų leidykla, 
jau ir anksčiau išleidusi kele
tą grožinės literatūros knygų 
ir dabar leidžianti (jau spaus
dinanti) antrąjį "Lietuvių Tau
tos Kelio" tomą ir dar užsib
rėžusi išleisti Lietuvos žymes-
nybių žodyną (kadai Lietuvoj 
prof. Ereto pradėtą ruošti). 

Prof. M. BiržiSka 

Ši pirmoji "Lietuvių Tautos 
Kelio" dalis apima svarstymus 
"apie tautą savyje ir kaimynų j 
tarpe", ir bendrajai antraštei 
dar duotas papildinys "J Nau
jąjį Gyvenimą". Negalėtum pa
sakyti, kad tai būtų vien isto-

nos, moteriškėjimo sugretini
mas su tikėjimo "moteriškėji
mu"). 

Barokinis, kiek apkrautas, 
vietomis dėl to net mintį grasi
nąs pridusinti stilius vis dėlto 
yra toks mielas, biržiškiškas ir 
nepamainomas, kad, rodos, tik 
toks ir tegali atskleisti tai, kas 
buvo taip subtilu, paslėpta ir 
neišaiškinta. Ir reikia tiesiog 
stebėtis tokia nebe tik milžiniš
ka, bet iliuminacine, intuityvia 
atmintim, iš kurios autorius 
daugiausia sėmes (savo veika
lą pradėjo rašyti dar Vokieti
jos slėptuvėse) ir tiesiog ma
gišku istorinių, literatūrinių, 
politinių ir kitokių smulkmenų 
smulkmenėlių išvyliojimu mum 
į dienos šviesą. Visi tie dalykai 
kultūros ir literatūros istorikui 
liks nepamainomu turtu. Ne 
mažiau čia svarbios ir prof. 
Vacį. Biržiškos pastabos iš lie
tuvių būtovės, susietos su raš
tija. 

Iškeldamas lietuvių etnines 

Prel. dr. L. Stendelis, pami- kopijos -multiplikuojamos. Vė-
ti į pirmąsias kūrėjų eiles. Gražiame ^ ^ ^ ^ j e J o i n p r u - n ė d m kų n U Q u d rezistencijos laik 
kynė ^ l m i r a AGUSTINI Gabnela MISTRAL Alfonsma STOR- i sspausdini- raščiai. Viena pagrindžio spau-
NI ir Juana de IBARBOUROU, mes matome vis daugerjantj šio * . J . . l . \ J . . J i - x- J , 14.~~„ v>.-,v.s T.. *~Aia w v^««^„c r,~A m o i r taipgi savo 25 kunigys- dos klaida — raminimas žmo-kontinento kuriančiųjų dukterų burj. Jų žodis yra brandus, sod- . ...."* • - ,? * i J 
rus ir gilus, o žodžio forma nauja ir nebanali. t ė s A l i e j aus P™ga pasiūlė iš- nių, kad rusai neateis, kas ne

vertėjas savo žvilgsnį yra nukreipęs į moteriškąja kūrybą l e i s t l v i s ^ š v e n t f * R a š t £ * l i e t u " Paruošė prie pasitraukimo į už-
ypač tu Ispaniškosios Amerikos šalių, kurios mums ikpšiol buvo V1U k a l b a viename tome. Ifc sienį. Prelegentas, suregistra-
mažiau pažįstamos. Viena iš tokių mūsų iki šiol mažai pažįstamų 6io* m e s tokjo leidinio neturi- vęs 22 pogrindžio spaudos laik 
šalių yra "egzotiškoji" Kuba. me» Prelatas pasisiūlė tokį Iel- raščių vokiečių okupacijoj. An 

; 

/ 

rijos filosofijos ar kultūros is- g a v y b e s , svetimųjų kraujo prie 
torijos veikalas, kaip lygiai jis 
nėra nei istorinis, nei filosofi
nis, nors jame užgriebta ir gi
liausios Lietuvos senovės ir at
skleidžiama lietuvių tautos sa
vybių, kokių tegali surasti ir 
atidengti filosofinis mąstytojas. 

Nors turinio atžvilgiu knyga 
suskirstyta j 4 dalis, bet iš 
tikrųjų ją gali suvesti į 2 pag
rindines — tautos charakterio 
savybes (savyje ir santykiuos 
su kaimynais) ir jos istorinę 
evoliuciją, pradedant ne tiek 
istorine tautos kaip valstybės 
raida, kiek krikščionybės įsi
galėjimo nuskirta linkme. Šie 
mąstymai svarstymai primena 
Herderio istorinio dinamizmo 
kelią, iškėlusį liaudį (Volk) 
(prieš bajoriją) į savito apsi
sprendimo, gaivalingo atbudi
mo viršūnes, kurios Lietuvai 
ypač skaidriai sušvito šio šimt 
mečio pradžioj ir skaidriausiai 
per 20 nepriklausomo gyveni
mo metų. 

Dėl to ir knygos autorius, už 
miršęs savo kelią, kurs jį ga
lėtų nuo liaudies (suprantamos 
tautos, ne klasės prasme!) ati
tolinti, tai liaudžiai reiškia sa
vo simpatijas ir kelia jos pa
siektus laimėjimus. Iš istorinės 
tamsos, iš ypatingos gyvenimo 
plėtros, j is iškelia aikštėn visa 
tai, kas padeda tai liaudžiai iš 
laikyti būdingąsias tautines sa
vybes — lietuviškumą. 

Žavi čia skaitytoją ir giedras 
tų svarstymų, pobūdis. Rodos, 
pati istorinė plėtra reiškėsi 
taip, kad viskas išeitų į optimi 
stinį, leibnicinį gera. Ir tik re
čiau pasigirsta liūdnesni aidą! 
dėl sunkaus tautos likimo, kaip 
šit: "Svetimų Bažnyčios tarnų, 
karališkojo dvaro, varšuvinių 
seimų, "lenkiškųjų" bajorijos 
vedybų, lenkiškai žydiškų mie
stų ir miestelių įtaka slegia 
tautinę lietuvio dvasią, o dažni 
karai, susiję su krašto naikini
mu, medinių miestų ir kaimų 
gaisrai, badmečiai ir marai, 

maišas (gal nė nebeaiškias to
toriškas Botyriams, Bukotoms 
ar Bulotams ir žydiškas 
Matulaičiams ir Vailokai-
č i ams . . . ) , parodydamas at
skirų Lietuvos sričių kūrybos 
žmonių darbų panašumus, M. 
Biržiška bus čia bestelėjęs vie
ną kitą gairę mūsų literatūros 
istorijai tirti pagal kiltis (gi
mines, Staemme). Norą šis li
teratūros metodas dar, paly
ginti, naujas (čekuos ir vokie
čiuos iškilęs su prof. Saueriu 
ir Nadleriu), bet literatūros is
torijai reikšmingas ir lietuvių 
literatūros istorijoj laukiąs ty-
ninėtojų. 

MARIA SANCHEZ FUENTES 
TU TAI GERAI ZINAI 

Gyvenime yra sielų, panašių 
į šaltinius slaptingus. 
Soduose, kuriais jos tyliai plaukiu, 
rožės žydi ir kvepia daug stipriau. 
Kalnų šlaituose atgyja žalios samanos, 
nes ji, siela geroji 
jas šlaksto savo ašaromis. 
Kokios raudonos šiandien aguonos, 
šviesių javų aguonos! 
Nes tyli siela pro jas praėjo 
ir krauju lapus nudažė. 
Kas ji — nieks nežino. 
Aš tiktai tiek galiu tau pasakyti 
(ir tu žinai gerai tai), 
kad gyvenime yra sielų, panašių 
į šaltinius slaptingas. 

DULCE MARIA LOYNAZ 
SLAPTINGAS VANDUO 

Tu esi tamsus vanduo, 
kurs sruvena uolds vidury. 
Tu esi tamsus ir nuoširdus vanduo, 
kurs plaukia po žeme, 
kurio nepažįsta saulė 
ir troškulys žmonių, kurie mindo 
žemę arba žeme keliauja. 
Tu esi nekaltas vanduo1, 
be krypties ir be geografinio vardo; 
tu esi neliestas gajumas, 
gajumo slaptas virpėjimas, 
virpantis džiaugsmas 
manojo švelnumo (kuris esi tu), 
anos vandens gelmės (kuria tu visuomet buvai), 
negeisdamas būti nieku kitu kaip tik 
tamsiu, bevardžiu vandeniu.* 

Ir glaustis, glaustis prie manęs! 

JOSEFINA DE CEPEDA 
AŠ DABAR GYVENU 

Aš dabar gyvenu! 
Laiko pakriautėmis joja Mirtis, vis joja ir j&ja; f!? 
tamsi ir kaulėta. 
Aš dabar gyvenu! 
Mirtis už akių mane seka, vis, seka ir seka 
savo juodu žingsniu. 

Aš dabar gyvenu! 
Miške tolimam Mirtis kerta vis, kerta ir kerta 
mano karstui medį. v 

Aš dabar gyvenu! 
Mirtis įkyriai mane šaukia, vis, šaukia ir šaukia, 
o aš neklausau: ai dabar gyvenu! 

Iš ispanų kalbos išvertė 
JUOZAS KĖKŠTAS 

dinį išleisti savo lėšomis, skir- troji rusų okupacijoj pogrin-
damas šiam 10,000 dolerių, ir džio spauda ypač reiškėsi 1945 
patį leidinį aukodamas šv. Ka- —1947 m. Visi rotatoriumi ir 
zimiero Kolegijai Romoje, šis pan. leidžiami, nei vieno spaus-
prelato L. Mendelio su many- din to. Matosi geras Rusijos pa

tas skatino prieš darant inter-
view daugiau pažinti asmenį su 
kuriuo bus kalbama ir objektą 
— kurie klausimai keltini. Nu
pasakojo pasikalbėjimo rūšis 
ir jų rašymo techniką. 

Dail. Ed. Krasausko kūrybos 
leidinys. VVaterbury, Conn., gy
venąs prieš 3 metus į JAV at
vykęs dailininkas Eduardas 
Krasauskas, vienos lietuvių kny 
gų leidyklos pakviestas, ruošia 
savo grafikos darbų leidinį. 

Dailininkas pasirinko specia-mas, jo paties dosnumo de- dėties ir užsienio politikos zi- .. . ... f. w . . . j , x . , t _ - r • hai iliustruoti Maironio bala* ka, jau pradeda tapti realybe, nojimas. Juose yra atgarsių , - .- . 
6; i i r t r » w „ . * » . ~*~,»;~.~*„ * ^ u ~ J« :* ix+w.~*. ,^. , ; a i w t _ a i ^ę ClCinsKą. 

Numatoma, kad baladė bus 
išreikšta ne mažiau kaip 30 di
delio formato grafiškų vaizdų. 

Manoma, jog leidinys pasiro
dys kitais metais. 

Dail. Ed. Krasauskas šiuo 

Šiuo metu yra rengiamas teks- ir iš ištremtųjų į Sibirą. Skun 
tas. Bus spausdinamas arkiv. džiasi, kad inteligentai, kuriems 
J. Skvirecko peržiūrėtas ir pa- tauta nieko nesigailėjo, beveik 
taisytas vertimas. Jo Eksce- nedalyvauja rezistencijoje, o 
lencija šį darbą jau baigia, prisiglaudę sovietinėse įstaigo-
Trumpus įvadus ir paaiškini- se ar pabėgę, ir didžiąją pasi
nius parengė, bei spausdinimo • priešinimo naštą neša kaimas, 
darbą prižiūrės vysk. V. Padol- Po paskaitos prelegentas suruo 
skis ir prel. L. Tulaba. Spaus- šė rezistencinės spaudos paro 
dinimas bus atliktas Romoje 
ant plono popieriaus, taip kad 
knyga neišeis perdaug didelė. 

dėlę. 

Bernardas Brazdžionis, vai-

metu dirba savo specialybės 
darbą vienoje komercinių ir li-
tografinių darbų spaustuvėje. 

Dailininkas Romualdas Braž-

Bus dedama visos pastangos, 
kad leidinys išeitų kiek galima **„ Nemuneho. vaMu, paruošė 
meniškesnis. j p u i k , » s a v o . e l I ė r a š «"» r l n k l n l 

I musų jauniausiems, pavadintą 
Dr. P. Jonikas Žurnalistikos "Po tėvynės dangum", čia telpa 

dys, kilęs iš Panevėžio, iš žl-
kų literatūroje besireiškiąs Vy- n o m o g i r g a u a i o g m ^ ų ^ 

menininkų Braždžių šeimos, ap 

Dr. \A. šešplaukis-
Tyruolis 

Prityrusio, ilgamečio Lietu
vos pedagogo, augštosios mo
kyklos jaunimo brandintojo, 
reikšmingi ir brangintini šios 
knygos patarimai, išplaukia iš 
istorinių pamokų. Gal aktua
liausias čia dabar mums būtų 
Amerikos lietuvių, senųjų ir 
naujųjų, klausimas, apie kurį 
prof. M. Biržiška rašo: "Lie
tuvių kalbos nustojęs Ameri
kos jaunimas būtinai yra rei
kalingas didesnės tautinės jung 
ties su Lietuva, šios kultūrinės 
šalpos Amerikos lietuvių kul
tūrai, spaudai, teatrui, litera
tūrai, chorams, muzikai, moks
lui ir t.t. pakelti ir suderinti. 
O vėl Lietuvai labai svarbu įsi
tvirtinti sau daugiau Amerikos 
savybių — gyvenimiškos demo-
kratybės, natūralaus laisvumo, 
individualios iniciatyvos, ryžtin 
gumo, lankstaus prisitaikymo 

prie besikeičiančių gyvenimo 
sąlygų, drąsių ekonomiškų, vi
suomeninių ir politinių horizon 
tų, pasitikėjimo savo jėgomis 
ir pan." (p. 94). 

Tikru tautos auklėtoju Bir
žiška pasireiškia svarstydamas 
peiktiną mūsų tautiečių įprotį 
— girtavimą, pragaištingai 
griaunantį jau ir mūsų jauni
mą: "Valančiaus šventoji "Die
vo rykštė" vėliai plaka lietu
vius, matyti, dėl šiokių ir tokių 
josios nuodėmių ir nuodėmėlių, 
ir reikalingas nepaprastai stsp-
rus tautinis sąjūdis, kad vėl 
mums grįžtų "Dievo malonė"— 
protelis į galvą. Tik atsiminkim 
ir įsidėkim sau į galvą: gir
tavimu kad ir /dar toli nepri-
lygdami maskolius, vokiečius, 
deja, jau esam pralenkę. Na
minio alučio mes nė neminė
sim" (p. 107). 

Ne mažiau liūdnesnis reiški
nys yra gimtosios kalbos me
timas svetimame krašte. Tie
siog pragaištingos yra sąmo
ningos pastangos savo kalbą 

ti. "Kalbos nustojtmu seka nu
tautėjimas, tautinio medžio pa 

Institute kalbėdamas apie lie
tuvių kalbą, pažymėjo, kad 
bendrinės kalbos būdingos žy
mės yra: 1) Intelektualizacija, 
pvz. įvedimas tokių žodžių, kaip 
sąvoka, kokybė, 2) Normaliza
cija — sunorminimas. Liaudies 
kalboj tarmėse žodžių sąvokos 
nevienodos. Bendrinėj — suvie
nodintos. 3. Stabilizacija — su-
pastovinimas nustatytų 'bend
rinės kalbos normų. 4) Bend
rinės kalbos yra kelios rūšys: 
a) Pašnekesio — ji artima liau 
dies kalbai, dažnai sakiniai 
neužbaigti, numanomi iš gestų, 
mimikos, b) specialybės, ama
to kalba, pvz. sportininkų, žve
jų; čia bendrinės kalbos funk
cija griežčiau pasireiškia, c) 
Mokslinėje tobuliausiai pasi
reiškia bendrinės kalbos funk
cija, atskiri žodžiai virsta ter
minais, posakiais priartėja prie 
sprendimo, preciziška, tiksli, 
d) Literatūrinė, poetinė bend
rinė kalba daug kuo skiriasi 
savo žodynu. Čia kaip vaizduo
jamoji priemonė gali būti ir 
barbarizmai; gali būti vartoja
mos specialios lytys, kaip "aše-
nai" ir t. p. Išvada: negalima 
vienodai traktuoti įvairių ben
drinės kalbos rūšių; reikia at
sižvelgti į jų paskirtį. Laikraš
ty gali būti įvairių čia suminė
tų bendrinės kalbos rūšių. Šian 

15 jo eilėraščių apie Nemuną 
bėgantį pro Kauną, apie Ra
munės sodybą Panemunėj, apie 
koplytėlę prie kaštano, apie Ka 
ro muzėjų, Vilniaus gėles, apie ao""pa7adintąT 
mintis prie Trakų ežero, apie 
vasaros drugių ir jaunųjų šo
kius, apie dėdės dovanas — 
obuolius, apie nykštukų gry
bus, riestainių stirtas, apie Ri-
mantėlį ir Mildutę — statan
čius lėktuvus, apie Geležinį Vii 
ką, ketvirtokių vaidinimą, apie 
Baltojo Vyčio viziją. Kiekvie
nas eilėraštis įdėtas į ružavos, 
melsvos, gelsvos, žalios, viole
tinės ir kitokių spalvų fonus— 
dailius, plačius "rėmus". Kny
gą atvertus — vienoj pusėj 
eilėraštis, o kitoj — per visą 
puslapį — Vytauto Augustino 
paruoštos nuotraukos ar foto 

sigyvenęs Medelline, Kolumbi
joje, dirbo meniškus odos albu
mus ir estetinius minkštus žais 
liukus. Drauge su žmona daug 
ir atkakliai dirbdami, dabar 
atidarė odos dailės išdirbinių 
kabinetą "Estudios Romual-

Giedra Gudauskienė yra jau 
sukūrusi apie 15 naujų dainų 
ir planuoja išleisti jų rinkinį 
lietuvių ir anglų kalbomis. Jo 

| paruošimas spaudai dar gali 
kiek ilgėliau užtrukti. 

Pietų Kryžiaus Padangėje, 
rinkinys Pietų Amerikos nove
lių, kurį leidžia kun. V. Bagda-
navičiaus vadovaujamas Liet. 
Knygos klubas, jau šią savaitę 
baigiama spausdinti. Tuojau 
atiduodamas į rišyklą ir neužil
go pasirodys knygų rinkoje. 

Dailininkas E. Kulvietis su-
montažai. Knyga kietais virše- ruošė Bogotoje, Kolumbijoje, 
liais. Tai nuostabaus vaizdumo jau ketvirtąją savo kūrinių pa
eiliuotas Lietuvos albumas ma- irodą. Buvo daug naujų darbų, 

įdomių Bogotos apylinkių vaiz
dų, kurie turėjo ypatingą pa-

žiesiems, pati geriausia kultū
rinė, lietuviška švenčių dovana 
mūsų jauniesiems. Tokio lei- jsisekimą kolumbieČiuose. Daug 
dinio, berods, nei Lietuvoje ne- jpeisažų parduota, paroda gra-
turėjome. Išleido knygų leidyk- žiai aprašyta ir spaudoje gerai 
la "Vaga", JAV-se. 

Dail. Jonas Rimša Bariloche-
je, Pietų Argentinoje, piešia 
naujus paveikslus, ruošdamasis 
būsimajai savo paveikslų paro
dai Amerikoje. Iš jo paskutinių 

įvertinta. 
Dail. Pov. Kaupas dirba prie 

dekoravimo vienos didelės ame 
rikiečių įmonės Chicagoje; ne
seniai baigė dažymo darbus 
naujose Marijos Augšt. Mokyk 

įdroa ,i i „,,1,,/i,,,-.- ir los d i C n V i 8 ° S k i t ° S b e n d r i n ė s k a l ; kad Rimša smarkiai stumiasi skiros , »t i įtui.uiiu.ih «. jos b o g š a k o g . ^ ^ ^ teatras, iš 
nulūžusios, tad sužalotos, ne-
besveikos, mėginimas įsidiegti 
kitos tautos medin kur bus silp 
nesnės šakelės, be reikalo sva
jojančios prilygti sveikas: ne
daug bėra vilties" (p. 130). 

Ne be reikalo "Lietuvių 
Tautos Kelias" kai kieno paly
gintas su "mažąja enciklopedi
ja"—tiek jame sukaupta litua
nistinių žinių (nors 4—6 tomų 
liet. enciklopedija dabar dau
gumos lietuvių svajonė...). Tad 
kiekvienam lietuviui bus bran
gu turėti pas save savo tautos 
nueito kelio apmąstymus, pa
rašytus daug patyrusio ir ne 
mažiau atsimenančio raštui mū 
sų tautos veterano. 

Kristus neskelbė nei savęs, 
nei naujų dogmų ar mokslo, jis 
skelbė tik Dievo meilę. Kiek
vienas krikščionis turi būti kaip 
Kristus. 

užmiršti ir svetimą pasisavin- — Rabindranath Tagorc 

dalies paraližuotos; laikraštis 
daugiausiai gali pasitarnauti 
lietuvių kalbai ir laikraštinin
kai turi budėti, kad bendrinės 
kalbos baras nesmuktų. Kalba 
yra susijusi su tautos mąsty
mu, su dvasine kultūra, svar
bu ją tam tikram.; augštyje iš
laikyti. 

Bronius Kviklys Žurnalisti
kos Institute dėstydamas apie 
pogrindžio spaudą, suminėjo, 
kad slaptoji spauda Lietuvos 
istorijoje buvo pasidaręs beveik 
normalus reiškinys. Pirmoje 
bolševikų okupacijoje jau ėmė 
rastis atskirų ranka "drukuo-
tų" atsišaukimų, trejukių gru
pės jau buvo pradėjusios šapi-
rografais, kitomis priemonėmis 
leisti atsišaukimus. Vokiečių 
okupacijoje pirmieji rezistenci
niai raštai — atsistatydinusių 
pareigūnų memorandumai, ku
rių pirmasis egzempliorius bu
vo įduodamas okupantams, o 

paveikslų nuotraukų matyti, los patalpose. Laisvu laiku pie
šia portretus, peisažus. 

pirmyn savo naujame kūrybos 
posūkyje. Tačiau jo sveikata 
labai pašlijo, kad turėjo, gydy
tojų patariamas, kuriam laikui 
nutraukti kūrybinį darbą. 

Kan. dr. J. Končius ryžosi 
išleisti antrąją laidą J. E. ar
kiv. J. Skvirecko paruošto S. 
Testamento su plačiais paaiš
kinimais, š i laida bus dviejuo
se tomuose. Ši antroji laida iš 
leidžiama pagerbiant Šv. Rašto 
vertėją į lietuvių kalbą — J. E. 
arkiv. Skvirecką, kurs ateinan
čiais metais švenčia 80 m. am
žiaus sukaktį. 

Dr. Juozas Prunskis žurna
listikos Institute dėstydamas 
apie interview, priminė, kad 
jau graikų filosofų raštuose 
(pvz. PJatonas) buvo panaudo
ta pasikalbėjimo forma. Pir
mas interview JAV-se buvo iš
spausdintas 1836 m. "New York 
Heralde", kur James Gordon 
Bennet kalbino moterį, suse
kusią žmogžudystę. Prelegen-

Dail. K. Žaromskis padarė 
apie 30 eskizų iš Beverly Sho-
res vaizdų; dabar kuria daug 
kompozicijų religinėm temom, 
kartais restauruoja senųjų mei 
sterių paveikslus. 

hail. Teof. Petraitis, gyve
nąs Elizabeth. N. J., Šį sezoną 
padarė nemažai jūros ir savo 
apylinkės peisažų. 

Dirigentas Zenonas Jonušas 
išsikelia iš Medellino į Pereirą 
— konservatoriją arba į Calį 
miestą toje pačioje Kolumbijoj. 

Jonas Karys, gyvenantis Brid 
geporte, Conn., uoliai renka me 
džiagą apie Lietuvos numizma
tiką. 

Prof. VI. Jakubėnas baigia 
instrumentalizuoti savo suitą 
baletui, rašo dainas solo bari
tonui. 

Žurnalistikos Institutas savo 
paskaitas numatęs baigti apie 
gruodžio mėn, vidurį. 

• 
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Iš tikrųjų, neatsimenu tokio, V 
aiko, kad gruodžio aštuntoji kur; 
utų saulėta, ar nors malonus tais 
ras liestų žemę, — ne, tuo dan 
letu siaučia toks speigas, kad gra: 
pės po ledu dreba, arba pučia guo 
ėjas, kuris gali nulupti žievę kok 
uo storiausio ąžuolo. O yra ruoš 
isokių vėjų — vieną sykį jis 
arsto ledus, kaip sėjėjas svai-, nas 
0 juos plačiai visa sauja, ar- , tų j 
a kapoja einančiųjų veidus, paly 
1 jeigu kas keliauja važiuotas, | nebi 
iri užsimerkti žmogus ar ark- ' Mūs 
'8. Arba jis taško šlapdrabą, 
is vėjas, ir taip užneša vei-
I tokiam, kuris išdrįsta išeiti 

namų, kad tas vistiek pame-
i taką. Būna ir taip, kad oras 
irytum blaivas ir vėjas yra I šitą 
tušas, tačiau jis taip degina žemi 

tvilko, kad vistiek negali at
eiti galvos į dangų, ir kūną 
aurai jis čaižo botagais, • ir 
sas oras pilnas kaukimo, ta
ptum šimtas bajorų į medžiok 
su skalikais išjojo. Taip, to-

omis naktimis ar dienos me-
vargas plaukiantiems laivais, 

irgas jojančiam, ir dar liūd
au tokiam, kuris vienas ir 
ssčias yra išėjęs į kelią. Ta
ni neatsimenu taipgi tokių 
etų, kad iš mano tėviškės ir 
kaimynų aštuntosios rytą ne-
ktų į Marijos šventės atlai-
s mūsų parapijos bažnyčioje. 
Taip buvo aną rytą, kai sto
jau prie lango ir pykau, nes 
ga buvo nunešusi iš mano 
ių sodą ir tvartus, ir bijojau, 
d ji gali užnešti mirtimi ma-
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Igalvo 
motiną ir senelę, tuo metu I ̂ ° . 

n turinčias grįžti iš bažny-
•8, ir tada išgirdau iš savo 
tėvio tai ką pasakoju čia, o 
bar kalbu tai todėl, kad ant-

dešimtį metų mums ūžia 
ga nesirinkdama dienų, kad 
užneša vis giliau mūsų kelią. 

— Kaip gali danguje turėti 
ų orą, — pasakiau tada, — 
ip gali leisti jį žemėn per ši-
kią šventę. I juk r 

gaus 
ar n< 
lis,ka 

sia n 
tvėrė 
gudri 
žudyi 
amžii 
aš si 
gi n< 
terš 
paimi 

Ir tada jis priėjo, mano tėvo 
tevis tas, kurį vadindavau 
riausiuoju, ir tarė : 
— Ar dar atsimeni kas yra 
rašyta Rašte apie velnią, ku-

žalčio išnaroje sugundė į 
odėmę rojaus žmones.Ir tenai 
t Dievas pagrasė jam, jogvie 

kartą atsiųs moterį, kuri 
galės jį ir bus žmonių išgel-
įimo pradžia? Kai velnias su 
žo į savo tamsybių vietą, jis 
•ai didžiavosi, kad yra apga-
i Dievą ir taip lengvai pri-
iliojęs Jo gražiausius šutvė
ms, ir dėlei šito jis užmiršo 
įš paties grasinimą. Jis turė-
daug darbo: kas kartas iš-
Ivodamas vis naujus vilioji-
is nusilpusiam žmogui ir jo 
kams, ir tas jam gerai sė
li: juk žinai, kad netrukus 
ogus pirmą kartą nužudė, 
tas, kuris krito, buvo tikras 
brolis. I r po šito prasidėjo ' g ą s t į 
os nuodėmės, ir juo labiau ^ s a i 
ogaus siela darėsi liūdnesnė, 
> labiau linksmėjo nelaba-

Ir 
tą da 
ir ga 
maiši 
laukė 
pat t 
rodė, 
muo, 
dama 
jo. C 
bintą 
bintoi 
šaulį 
Nebu 
stipri 
kė pi 
las k 
pestii 
vo n 
laimi 
skyri 

3et štai prisiartino metas, 
i Viešpats nutarė parodyti 
ro pasigailėjimą ir atsiųsti į 
nę savo Sūnų, kuris mirtų, 
p žmogus ir prisikeltų ir pri 
tų, kaip Dievas, tačiau prieš 
reikėjo padovanoti žemei to 

togaus motiną. Jos siela, kaip 
co Raštas, nucr amžių buvo 
rta tam ir gyveno Amžinuo-
ose Namuose, laukdama sa-
dalies ir tai dabar buvo pri-
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/ieną skaistų rytą, velnias, 
•į neaiškus nusiminimar, kar-
j atvesdavo arti nustojo 
įgaus, pamatė būrį angelų, 
ižinančių vieną taką, ir ra-
>tasis pašaipingai paklausė, 
:iat čia didelei šventei jie 
šiasi. 
- Didžiausiai, — pasakė vie-
angelas, — tūkstančius me- ^ 

ji būva laukta: šiąnakt bus 
ydėta į žemę siela, kokios 
uvo ir nebus per amžinybę, 
sų akys raibsta, >kai mes 
Igiame į Jos pusę, nes Ji 
ia skaisti, kad saulė prieš 
atrodo juoda, ir Ji tyli, kaip 
I ir už gėlę Švelnesnė. Pa
tinimas pasauliui ateis per 

Mergaitę, kuri nusileis į 
ės gyvenimo pradžią šią 
tį — argi gali būti gražes-
jventė? 
inoma, nelabasis piktai nu-
okė, tačiau, jau ir klausy
tasis ir pasitraukęs nuo te-
jis nebegalėjo jausti to pa

ikinimo, kuris jį apsėsdavo 
kiekvieno blogo, ką jis bu-
;>ridaręs ir darė, ir kuris 
) jo vienintelis tikslas ir 
ugsmas. Jis atsiminė savo 
:utinį pasikalbėjimą su Vieš 
u ir dabar suprato, kad šią 
:į bus prasidėjęs jo-antro-

bausmės laikas. Sūsirūpi-
jis nėrė žemyn, prabėgda-
pro mišką nulaužė seną 
ir atsitūpęs ant jos kel-
įrėmęs kanopą į tarpura-

jalvojo, ką turi daryti. Jis 
jjo labai, ilgai ir pagaliau 
didumas buvo sugrįžęs į jo 
ią: 

Argi ne aš buvau labiau-
nylimas To, kuris mane su-
h, ar nesu aš protingas ir 
•us? Jeigu aš negaliu nu
l i tą, kas yra nemarus ir 
nas — aš pasiimsiu jį sau: 
ugundžiau angelus, kaip 
esugundysiu žemiškos mo-
sielos? Arba aš prievarta 

tsiu ją į savo karalystę — 
mano jėga drebino dan-

pamatus, su pačiu Dievu 
tekariavau aš, aš vienlnte-
lipgi nenuveiksiu žmogaus? 

dabar jis žiūrėjo J išpuoš-
mgaus kelią su ta puikybe, 
ilia, kuri vedė jį didžiojo 
to metu ir jis nekantriai 
h laiko. Jis pasislėpė prie 
tako ir tarp žvaigždžių at-
, kaip juodas debesis ar ak-

taip kad skubiai praei-
is angelas ir nepasižiūrė-
I> velnias buvo labai nuste-
is: — kaip, šitą taip išgar-
>s moters sielą lydėjo į pa

tiktai vienas palydovas? 
ivo kur ir parodyti savo 
umo, galvojo jis, i r nuse-
askui. Taip, vienas ange- s a v c 

celiavo į žemę ir labai rū- J l s * 
ngai ir atsargiai nešė sa- S l d e 

ankose sielą, jis buvo toks » J 
ingas dėlei šito savo pa- t o * 
imo, kad nespėjo net išsi- l ė J° 
I išvydęs priešais šėtoną. O s i a u 

1 priėjo > švytėdamas visu s P a i 
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Skaistybe spindinti, 
Nua Romos saulės s 
Egipto kilnūs obelis 
Iš amžių mariomis i 

Ji peršviečia juos, J 
Versmė spindėjimų 
Ir kyla šviečianti ko 
į erdvę mėlynų daut 

Kai Ieva žalčio klosi 
Kaip vergė žudančic 
Nekaltąjį Prasidėjh 
Madona glaudžia pr\ 

Pabyra žvaigždės iš 
Ratu sustot Jai virš 
Kol mėnuo ir žaltys 
Niūriai po kojoms «/• 

Didžioji ?n 
(Santa Maria in 
Vėl šneka amžiai mo 
Čia gyvu, dievišku i 
Didžiajam Augustui 
Bepranašaujančią g 

„Gims Dievo Kūdiki 
Ir galo valdžiai Jo m 
Dangun Jis$išrinktU( 
Sugriovęs mirtį ir ki 

Dangaus Altoriuje 1 
Nūn žėri auksu, sida 
Vaikai, kalbėdami Ji 
Kad šnekas su draug 

Jį matė Augustas, T 
Nors dar priglausti 1 
Tik nebemato, daug 
Ne vienas amžiaus n 

i i 

1 Bambino — italų žodis, i 
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) senovišku grožiu, kuriuo dyt 
iar kartais apgaulingai pri- kar 
ngdavo, jis norėjo pažvelg goj 
sielą, kaip staigiai pasiju- sug 
mblokštas į šalį. Jis nega- čia 
suprasti šito, ir iš naujo ka 

sdamas galingais puikiais smi 
'nais žaižaruojančiomis aki pla 

pasilenkė ties angelo glė- anč 
ir vėl pamatė, kad yra per sus 

tas ant kelių. rą. 
uomet jį apėmė tas "begali- nar 
piktumas, dėl kurio jis ir kin 
ko dangaus, jo išvaizda pa- kur 
rė tokia baisi, kaip tai yra moi 
stama tik tiems, kurie vi- viei 
ai pražuvę — jis šovė aug- rau 
i, ir kad nieko tuo metu ar-1 tok 
jbuvo,jis galėjo įsilaužti į dan tų 
ąsias daržynes. Vakaras bu apv 
iabai ramus, lengvas snie- toki 
buvo išbarstytas ant miškų žen 
ėmės, baltas ir skaistus, o pūg 
;syse, kaip sakiau, prisvai- tok! 
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ta žvaigždžių — toks gi va
ras. Tad daržynėje lietus mie 
jo ir visi vėjai vaikštinėjo 
claudę sparnus, kad ir nety-

ko neužkliūtų — ir Štai įšo-
velnias, jis griebia juos taip 
arkiai, kad šiauriui išrovė i 
tukų gabalą, jis susikišo už ja 
Mo lietų ir smarkų sniegą, jis n< 
liglemžė nuo lentynos lijund- si 
Ir šito jam neužteko — vie- ki 

me daržynes gale buvo prira- bi 
įtos tokios gamtos jėgos, ki 
rios retai kada yra paleidžia-
is, kaip bausmė — ten buvo la 
sulas, kuriam vienu pirštu iš tį, 
iti kalną tuščias niekas, ir j m 
[ie vėjai, kur per šimtus me- Į te 
nebuvo matę žemės, nes jie g« 
verčia jūras kaip kibirą, ir si 
:s vėjas, kuris perveria visą g( 
nę, kaip virbalu. I r tokios s t 
gos buvo uždarytos dėžėse, m 
įlos tirštos, kad ugnies nere- st 
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KU 
• V. Bagdanavičlus, MIC, 

Žurnalistikos Institute kalbėda
mas apie Prancūzijos spaudą 
suminėjo, kad po karo buvo 
stengiamasi spaudą iSmušti U 
finansininkų rankų ir iš įtakoe 
buvusių Vichy šalininkų. Nau
ji laikraščiai išaugo iš buvusios 
pogrindžio spaudos. Dėl to la
biausiai nukentėjo radikalso-
cialistų spauda. Po karo iškilo 
komunistų "Humanitė", socia
listų ,4PopulaireM, katalikų 
"L'Aube". Kaip ir Vokietijoje 
čia įvyko periodinės spaudoa 
decentralizacija. Paryžius nu
stojo dalies savo vadovaujamo 
vaidmens. Periferijų laikraš-

.čiai sustiprėjo. Paskutiniuoju 

.laikotarpiu partijų laikraščių 
tiražai sumažėjo. Prancūzas jau 
čiasi pavargęs, nebenori prie 
asmeniškų pridėti dar parti
nius rūpesčius. Partinės disku
sijos spaudoje nebeturi įtakos 
ir nebedomina. Prancūzijon vėl 
ateina finansiniais trestais at
sirėmęs radikalsocialistų laik
raštis. Vokietijoje dienraščių 

gėsi per jas, ir gabalai ledo, 
kurie galėjo ne tiktai nulaužti 
rugio stiebą, bet patį pavasarį 
užmušti. Baisu ir minėti, kas 
ten buvo suslėpta, nes Viešpats 
retai taip baudžia savo gražią
ją žemelę, ir dabar velnias, įsiu 
tęs ir nieko nežiūrėdamas, kim 
šo sau viską į kišenes ir bai
siai išskubėjo vytis ano angelo. 

Jau 'buvo galima užregėti žemę, 
kai pagaliau pasivijo. Vis taip 
pat švelniai, kaip leliją, nešė 
angelas sielą, ir ūmai pajuto, 
kad atsitiko kažkas baisaus. 
Ne, tokio laiko dar niekas ne
buvo matęs, tokio, kaip šita 
naktis: viskas ūžė ir kaukė, vie 
sulai nutraukė žvaigždes, svai
dėsi medžiais, jie kibo vienas į 
kitą, visi vėjai pūtė iš karto, 
lijo ir snigo išvien, ir speigas 
stingdė kiekvieną gyvą daiktą, o 
pūga buvo tokia, kad pačiam vel
niui lipo akys ir jis vos beįma-
tė angelą. O, koks jis atrodė 
visiškas vargšas, angelas, jo 
sparnuose nebeliko nė sausos 
plunksnos, jo rankos grubo nuo 
šalčio ir jis drebėjo iš baimės, 
kad nebegalės išlaikyti jose sie
los; jo akys ašarojo, taip jas 
buvo iškapoję vėjai — taip, jis 
visai nebeturėjo jėgos, velnias 
ramiai galėjo pasiimti jį ir tą, 
ką jis saugojo. Ir nelabasis iš
tiesė savo leteną — ir stai
ga pajuto, kad grimsta į gel
mes, taip, kaip kadaise buvo 
Viešpaties nustumtas. Ir tada 
suprato jis, kad ne angelas bu
vo tas, kas neleido šėtonui vi
liojimu ir žavesiu pažvelgti į 
naujo žmogaus sielą — tai pa
ti siela atstūmė jį, tai jinai nu
peikė jo užpuolimą, tai mergai
tė - moteris, jo priešas, per ku
rį Dievas atima jam jo grobį 
ir laimėjimą — žmones. 

I r kai siela buvo nusileidusi 
| pastogę tų, kuriuos Viešpats 
jai skyrė tėvais, iš savo ugni-
lės pasmerkimo gelmės šėtonas 
sukaukė taip baisiai ir beviltiš
kai, kad viskas kas šią naktį 
JUVO žemėje toaisu, atrodė nie-
tas prieš tą kaukimą. 

Ir kiekvienais metais, šiuo 
aiku, velnias atsimena aną nak 
4, ir vėl pasijunta sutremtas 
noters, ir nors piktosios gam 
:os jėgos jau tada buvo vėl su
gaudytos ir prirakintoj jis dar 
mranda vieną kitą vėjo, Spei
go a r pūgos nuolaužą, ir lak-
įto su jais po žemę, įsimaišyda-
nas i jų siautėjimus pats savo 
staugimu. v 
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LTŪRINĖ KRON 
tiražas siekia 15 milionų, ne\ 
vieno nėra turinčio tiražo dau
giau pusės miliono, turinčių ti
ražo daugiau 200,000 yra 13 
dienraščių. Vokietijos žurnalai 
turi 40 milionų tiražo, iš jų ? 
turi tiražoi daugiau kaip pusę 
miliono, 10 turi daugiau kaip 
200,000 tiražo. Vokietijos laik
raštijoje vadovaujantį vaidme
nį tebeturi liberalai. Vokietijo
je religinės spaudos tiražas 
siekia du milionai. Katalikai, 
nors skaičiumi mažesni už pro
testantus, turi stipresnę spau* 
dą. 

• Jonui Aleksandravičiui, 
Metropolitan State Art kontes-
to 15-je metinėje parodoje, įvy 
kusioje VVashingtone, D. C , 
Nacionalinio Muzėjaus rūmuo
se, suteikta antroji premija už 

1 tapybą. Jau nebe pirmu atveju 
savo drąsiu ir spalvingu teptu
ko vartojimu mūsų dailininkas 
yra atkreipęs VVashingtono me
no kritikų dėmesį. "VVashing-
ton Post" ir "Evenitfg Star" 
yra gerai atsiliepę apie dail. 
Aleksandravičių, o "Times He
rald", kiek anksčiau aprašyda
mas Jono Aleksandravičiaus In 
dividualią, skaičiumi kuklią pa
rodą, įvykusią Pranciškonų 
vienuolyno rūmuose, teigiamai 
atsiliepė apie jo vyrišką drąsą 
kūryboje, pažymėdamas šiau
riečio charakteringus saitus su 
rašytoju Strindbergu ir dail. 
Munchu. Šiuo metu dail. J. 
Aleksandravičius baigia vieno 
pasiturinčio intelektualo viloje 
364 kvadratinių pėdų ploto fre& 
kas, kurių temos yra šios. 
"Dantės Dieviškoji Komedija", 
"Faustas" ir "Sv. Tomas Ak-
vinietis". Darbas atliekamas 
grynoje freskų technikoje. 

• A. a. dr. Jono Steponavi
čiaus penkerių metų mirties 
sukaktis sueina gruodžio 8 d. 
šis mūsų Rytų Lietuvos kultū
rininkas mirė VVangene 1947 
metais. Tai uolus visuomeninin Į 
kas, nuoširdus kalbėtojas, išsU 
lavinęs dvasininkas, kovotojas 
demokratas. Kilęs nuo Zarasų, 
augštuosius mokslus buvo ėję* 
Leipzigo universitete ir turėjo 
teologijos daktaro laipsnį. Psi
chologijos studijas gilino Lon
done. Vienas iš vadovaujančių 
krikščionių demokratų partijom 
narių seime, ekonominėse ko
misijose buvo siunčiamas į Ru 
siją derėtis miško tiekimo klau 
simais. Nuo 1927 m. perėjo l 
pedagoginį darbą, buvo Zarasų 

gimnazijos direktorius, jo pa
stangomis Zarasuose įsteigta 
augštesnė komercijos mokykla. 
Vėliau dėstė vokiečių kalbą 
Utenoje. 1944 m. organizavo 
Lietuvai gelbėti komitetą Že
maitijoje, prisidėjo prie kūrimo 
laisvinimo batalionų. Tremtyje 
tarnavo pas ūkininką, darbe 
nualpęs neatgavo sąmonės. 

• Vytautas Meškauskas kal
bėdamas Žurn. Institute vapie 
savaitraštį pareiškė pažiūrą, 
kad ateitis priklauso žurnalo 
pubūdžio savaitraščiui. Savait
raštis tvarkomas kaip dienraš
tis neturi tendencijos stiprėti 
Nors yra išimčių, kaip šveica* 
rų "Die Weltwoche". 

Kalbėtojas daugiau domėjosi 
pasiskaitymo spaudos klausi
mais. Šią spaudą palaiko ir iš
ugdo buržuazija. Lietuvoje ši 
3pauda vos buvo prasidėjusi 
bet nepasiekė augšto lygio. Ife-
sivijoje savaitraščiui — žurna
lui daugiau tenka ribotis vie-1 
tios vietos klausimais, dėl to i 
sunku yra pasiekti geresnių 
rezultatų. 
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IIKA 
• Ben. Bahrauftka* Zurnali 

tikos Institute skatino veng 
klaidingų nusidėvėjusių pos 
kių, kaip "rinkimų pasėkoj< 
(nėra žodžio "pasėka", neli 
tuviška konstrukcija), "išne 
rezoliuciją", "skaitlingas sm 
rinkimas" nėra žodžio "skai 
liūs"), "nežiūrint to" (gėriai 
"nors ir", "kad ir") , "išsitiei 
eisena" (eisena — reiškia ė; 

a mo būdas). Kaikurie posaki 
i kalbininkus nugalėjo, pvz. pi 
l imta "lošti kortomis", "staty 
% veikalus",., "apleido namus 

Kaikurie posakiai nevartotu 
nes nudėvėti, kaip "nukris ve 
gijos pančiai', 'likimo ranka nv 

a atvedė", "kaip raudonu siū 
tęsiasi per visą veikalą". Pr 

' legentas žurnalistus skatii 
^ jieškoti daugiau nenudėvė 

taiklių žodžių, jieškant stiliai 
harmonijos, o ne ornamentų. 

• J. Žvirzdys Žuraalistik* 
Institute kalbėdamas apie i 
formacijas Lietuvos klaui 
mais, priminė, kad nereik 

" prasilenkti su tiesa, vaizdu 
jant lyg Lietuvoje nebebūi 
lietuvių. Vengti perdėjim 
nors ir daromų iš meilės a 
menims ar kraštui. Vengti sk 
pyti defetizmą. Naudojantis s 
vietų informacijų šaltiniais r 
kia saugotis tik kartoti jų i 
formacijas — tai būtų tama\ 
mas jų propagandai, bet neb 
tų tikslu ir kiekvieną jų pr 
nešimą juoku paversti. Infc 
muotojas apie Lietuvos lais^ 
nimo veiksnius pirma turi a 
prasti jų (Vliko) struktūrą 
veikimo būdus. Prelegentas s 
tino informacijose kiek galin 
pertiekti objektyvias žinias, 1 
mentarus paliekant editori 
lams. 

Prof. Vincas Krėvė "Dra 
go" kultūrinio priedo redakt 
riui atsiuntė šitokio turin 
laiškutį: "Nuoširdus ačiū i 
nepaprastai palankius apie m; 
ne ir mano kūrybą atsiliep 
mus, tilpusius Jūsų laikrašty, 
70 metų amžiaus sukaktuvi 
proga. Daug, daug džiaugsm 
man tos sukaktuvės suteik 
Jų metu patyriau, kad dar n< 
su visai užmirštas, kaip ka 
turėjau pamato manyti. Bet i 
rūpesčių sukėlė — m dėl amžiai 
turėsiu šių mokslo metų paba 
goję atsisveikinti su Univers 
tetų ir tiek metų įprastu dai 
bu, ir jieškoti kito, kurį suras 
ti, atsižvelgiant į mano amžii 
bus visai nelengva. Dėl Tami 
tos pareikšto pageidavimo du 
ti Jūsų redaguojamam laikrai 
čiui mano kūrybos gabaliuki 
laikysiu tai savo pareiga ii 
kai būsiu paruošęs ką tinka 
mo, pasiskubinsiu Tamstai pc 
tiekti". 

• Numatytas kultūros konjį 
resas. JAV Lietuvių Bendruc 
menės Laikinasis Organizacini 
Komitetas svarstė siūlymą si 
ruošti didelį Amerikos lietuvi 
kultūros kongresą. 

.Lietuvių Bendruomenė, rūpi 
damosi lietuvybės išlaikymo d 
lykais, stengiasi sukelti ko di 
džiausią lietuvių kultūrinė 
veiklos pagyvinimą. Kultūro 
kongresas turės sutelkti inte 
lektualines lietuvių jėgas, į ak 
tingesnę veiklą įtraukti visa 
lietuvių kultūrines organizaci 
jas, įstaigas ir p. Kultūros koi 
greso ruošimo reikalu Lietuvy 
bes Išlaikymo VeiklOo Projek 
tui Ruošti Komisija turės pa 
ruošti konkrečių pasiūlymi 
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— EGZOTIŠKI PIETŲ AMERIKOS KRAŠTAI TURI AUGŠTA 
KULTCROS LYGI. — KOLUMBIJOS PAVYZDYS MINIATIŪ
ROJE ATSKLEIDŽIA VISOS PIETŲ AMERIKOS DVASINES 
TENDENCIJAS. — PASISAKYDAMI PRIEŠ NEGYV4 IR 
PAVIRŠUTINIŠKA TRADICIONALIZMĄ, NAUJIEJI POETAI 
JIEšKO GELMIŲ IR POEZIJOS RYŠIO SU FILOSOFIJA 

JUOZAS KfiK&TAS, p. Amerika 

Kolumbijos literatų pirmo- mą ir mirtj. Jie reikalavo nau-
siose eilėse visuomet žengė ir jos poezijos, kuri būtų mažiau 
tebežengia poetai. Todėl litera- formalistinė, brandesnė ir hu-
tūros kritikai yra pratę Kolum maniškesnė. "Postpiedracielis-
biją laikyti poezijos šalimi. Ne- tų" didžiausias rūpestis buvo— 
pasižymėję nieku ypatingesniu "ką n o r s pasakyti". Jie vengė 
kitose intelektualinėse srityse tuščiažodžiavimo ir formos žai 
(platesnėj, tarpkontinentinėj s m o D r a 8 i u jieškojimų keliu 
plotmėj), poezijos ir filosofijos eidami, jie atidavė kolumbiečių 
srity 'kolumbiečiai sugebėjo po^jai p l a t ų i r šviesų langą, 

NUOTRUPOS IŠ XX 

pasiekti tikrai dėmesio vertų 
augštumų. 

Kolumbų poezijai didelės 
reikšmės yra turėję 1936 me
tai. Tais metais iškilo ir stip
riai pasireiškė "Akmens ir 
Dangaus" Piedra y Cielo—var
das, pasiskolintas iš Juan Ra-
mon Jimenez) poetų karta: 
Jorge Kojas, Artūro Camacho 
Ramirez, Tomas Vargas Oso 

stengdamiesi gerai pažinti ne 
tik Ispanijos, bet ir kitų V. Eu 
ropos kraštų poeziją. Jie su 
užsidegimu skaitė ir studijavo 
Jorge Guillen, Piedro Salinąs, 
Damaso Alonso, Rilkės, T. E. 
Eliot ir kitų didžiųjų poetų kū
rybą. Jaime Telo supažindino 
kolumbiečius su naująją anglų 
poezija. Pradėta daug dėmesio 
kreipti filosofinėms proble-

rio, Dario Samper ir Eduardo moms. Bogotos Filosofijos ir 

Finalas 
Kliūva man ko\jos už lavonų, 
Daužia s galva % 'pakaruoklį.... 
Būkit šalti, jausmai — mes einam 
Pasigrožėti Žmogumi. 

Eina ekstazėje procesija. 
Šoka iškrypėlių gauja. 
Nepatepti šventieji miršta. 
Birža prekiauja tautomis — 
Jų pėdas kaip šakalai seka 
Išdresiruoti žmogžudžiai... 
Būkit šalti, jausmai — tai derliaus 
Šventė vėlybam lapkrity. 

O tolumoj sudunksi būgnai... 
Laukinių ar tėvų šventoriuj? 
Mišparams ar prisikėlimui?... 
Būkit šalti, jausmai — ateina 
Nebeatšaukiama lemtis. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Dr. P. Jonikas, Žurnalisti

kos Institute kalbėdamas apie 
naujų žodžių darybą, pažymė
jo, kad pirminės darybos žo-

• Dr. Juozas Prunskis pri- laiku ves vieną chicagietę. Ša-
imtas nariu į tarptautinį au- Ha savo teatralinės ir filmų 
torių sanbūrį — "The Gallery veiklos Bruno Vešota yra ir 
of Living Catholic Authors".' gabus karikatūristas. Ne vie-
Prieš keletą metų jį taipgi pa-jnas jo šaržas tilpo "Pelėdoje".jdžių lietuvių kalboje dabar ne
kėlė į savo garbės narius "Eu- j i būna, ir naujadaruose jau pa-
gene Field Society, National • Mykolo Sleževičiaus mo- naudojami iš anksčiau turimi 
Association of Authors and nografija, pradėta rašyti Lie- j elementai. Taisyklingai sudaro-
Journalists". Juozas Prunskis tuvoje, baigiama ruošti JAV-se. m i žodžiai, jei jie kuriami pri-
spaudoje darbuojasi jau 23 me- Redaguoja Ant. Rūkas. Turi- silaikant tam tikrų dėsnų. 
tai, septyniolika metų kaip yra m a anksčiau Lietuvoje paruoš- (Pyz. s u priesaga — "uomenė" 
redaktoriumi (Mūsų Laikraš- ta medžiaga, apimanti laikotar sudaromi žodžiai iš da'ktavar-
tis, XX Amžius, Katalikų Spau Pi *ki n Sleževičiaus sudaryto džių ir įvardžių, ne iš ve ksma-
dos Biuras, Draugas). Yra iš- ministerių kabineto. Savo atsi- žodžių; su priesaga -"ykla", 

Literatūros Institutas tapo vi 
so šio judėjimo centru. Taip 
subrendo ir poezijos areną už
kariavo nauja literatų — filo-

r 
Carranza. Juos sekė kiek jau
nesni: Leon de Greiff, Jose 
U mana Bernai, German Arci-
niegas, Juan Lozano y Lozano 
ir kt. Pastarieji tik tuo skyrė- 'sofl* k d r t a: Danilo Cruz Velez, 
si nuo pirmųjų, kad buvo gal ****** Carrillo, Cayeten Be-
kiek daugiau įsižiūrėję į pran- t**<*rux ir Lute Eduardo Nieto 
cūzų poeziją, šiaip gi jau, visi, Ar***ta- Lemiamą vaidmenį čia 
šie "piedracielistai" buvo for-, suvaidino ypač Cruz Velez teo-
mos tradicionalistai. Kaip pa
prastai literatūrinių srovių for
mavimosi atvejais, taip ir čia— 
neišvengta savotiško uniformiz 
mo ir monotonijos. Tai ypač W :^^^WĘSUSM 
matoma šiandien, kai žiūrima į 
"piedracielistų" judėjimą iš pen 
kiolikos metų perspektyvos. Jų 
poemos ir "sonetai" buvo nuo
stabiai viens į kitą panašūs, 
kuriami pagal bendrą visiems 
formulę, su viena ir vis ta pa
čia faktūra. Jų eilėraščius skai 
tant sunku būdavo rasti indivi
dualių žymių. Čia gal ir glūdė
jo priežastis jų staigaus iškili
mo, trumpo sušvytėjimo, grei
to sustingimo ir pasitraukimo 
iš poezijos lauko. Nežiūrint to, 

!!^-f5^^k!d.,.!^f«! retinis veikala8 - "Nau^s 
žmogaus paveikslas ir kultūra" 

Gyvenimo balsai nuščiūva. 
Apleistos rūksta puotų ugnys. 
Prigęsta miestų žiburiai... 
Klausykite, miškai bežadžiai, 
Klausykite, laukai išdžiūvę, 
Kaip čiuža rudenio žolė 
Po kojom bėgančio žmogaus. 
Žiūrėkite, kaip sklendžia puikiai. 
Kaip žvilga šviesoje mėnulio 
Karališki sparnai mirties... 

Dusliai dundėdamas prasideda finalas... 

Man gaila tik žaliosios žemės, 
Kuri išniekinta, išduota, 
Kaip senas skuduras liepsnoja, 
Ir tų mergaičių, tų kur nešė 
Procesijoj altorėlius... 

m 

Juozas Kėkštas 
Fone — skulpt. Menčinsko 

darbas 

ir Dangus" turėjo kolumbiečių 
poezijai tam tikra prasme ir 
"revoliucinės" reikšmės. 

"Piedracielistai", nors ir tra-
cicionalistais būdami, nešė į sa 
vo šalies poeziją naują vėją. 
Reikšmingiausia jų skelbiama 
naujovė buvo gal ta, kad jie 
griežčiau, negu kas nors prieš 
juos, akcentavo savo ryšį su 
ispanų literatūra. Tai buvo tik
rai nauja, nes ilgą laiką Kolum 
bijos literatūrą domino kitos 
įtakos, importuojamos čion 
dirbtinėmis priemonėmis. Ypač 
tai darė ankstesnioji literatų 
karta, vadinamoji "centenaris-
tai". "Akmuo ir Dangus" giliau 
supažindino kolumbiečius su 
Gongora, Garcilaso y Herrera 
ir kitais didžiaisiais ispanais, 
kurie virto intelegtualų ir 
poetų dvasios tėvais ir įkvė
pėjais. Rojas ir visa "Akmens 
ir Daugaus" karta reikalavo, 
kad iš ispanų poezijos semia
mas maistas būtų pasisavina
mas autentiškai ir giliai. Jie 
smerkė prastą ir negyvą eru
diciją. 

Tuo pačiu metu kūrė ir vei
kė keli poetai surrealistai 
(Luis Vidales, Carlos Artūro 
Caparroso ir k.), kurie turėjo 
įtakos susiformavimui naujos 
poetų kartos, vadinamos "post 
piedracielistų" vardu. 

"Postpiedracielistai" kalbėjo 
apie "piedracielistų" sustingi-

(Nueva imagen del hombre y 
la cuetura). 

Tvirtam grupės susiformavi
mui didelės įtakos turėjo taip 
pat Ortega y Gasset ir "Revi-
sta de Occidente". "Postpiedra
cielistai" ir jų darbo tęsėjai 
"kvadermkolai" (Cuadernico-
los), susibūrę žurnale "Espi-
ral", davė savo šalies poezijai 
gilumo toną. Bogotoje ir Mede-
line užvirė naujas ir rimtas 
poetinis ir filosofinis judėjimas. 
Šalia augščiau išvardintųjų, 
pažymėtini dar šie jaunieji Ko
lumbijos poetai: Aivaro Uma-
na, Rogelio Echavarria, Ter-
nando Arbelaez ir Jorge Gai-
tan Duran. 

Požemio saule 
JoMo vėjo, dvelkimo. 
Jokio lapų šlamėjimo. 
Po mėlyna požemio saule 
Dunkso kalnai. 

< 

Mano kelionė baigta. 
Padėsiu jau lazdą ir kurpes. 
Srovė metalinė, šatta 
Į troškuliu alpstančią dvasią 
Kaip upė į dykumą siurbias. 

Kada sužaliuosi? Kada suž"ydėsi? 
Kada šaknys prigis? 
Išnyra ii rūkstančių žemės degėsių 
Blizgėdama vario angis... 

Jokio vėjo dvelkimo. 
Jokio lapų šlamėjimo. 
Po kojom basnirčiom nugulę 
Sausi pelenai... 

leista 17 jo parašytų leidinėlių, 
kurių žymesni — knygos "Prie 
vilties kryžiaus" ir studija apie 
Bažnyčios ir valstybės santy
kius Lietuvoje: "Comparative 
Law, Ecclesiastical and Civil, in 
Lithuanian Concordat". Baigęs 
kunigų seminariją ir drauge 
universitetą Kaune, ten pat ga
vo licenciją, o Washirigtone, D. 
C. — daktaro laipsnį, šį mėne
sį sulaukia 45 m. amžiaus. Lie
tuvą apleido 1940 m. liepos mė
nesį, gavęs slaptą pranešimą, 
kad bolševikai rengiasi jį areš
tuoti. Tremtyje įvairiuose laik
raščiuose buvo išspausdinta 
daugiau kaip 2,600 jo straips
nių, reportažų, interview. Ml-
nėton Gyvųjų Katalikų Auto
rių Galerijon kiek anksčiau yra 
iš lietuvių įrašyti: B. Brazdžio
nis, St. Yla, dr. J. Končius, N. 
Mazaiaitė, A. Vaičiulaitis, M. 
Vaitkus. Ta organizacija yra 
tarptautinė ir jai priklauso eilė 
plačiai pažįstamų autorių, kaip 
Kari Adam (Vokietija), Hilai-
re Belloc (Anglija), Paul Clau-
del (Prancūzija), Christopher 
Dawson (Angija), Etienne Gil-
son (Prancūzija), Christopher 
Hollis (Anglija), Johannes Jor 
genson (Danija), Arnold Lunn 
(Anglija), Jacąues Maritain 
(Prancūzija), Giovanni Papini 

minimus jau yra parašęs K. p v z . "virtykla", daromi iš veiks 
mažodžių, gi daiktavardžiai ne
vartojami). Priešdėlis "da" — 
ne lietuviškas (slaviškas), taigi 
"damokėti', "nedateklius" 
negeri žodžiai. Žodis "atskai
ta", nors lietuviškai sudarytas, 
bet vartojamas ne ta prasme. 
Iš "atkarpa", "atmata" mato
me, kad priešdėlis "at" reiškia, 
kažką, kas atskirta. Taigi vie
ton "davė atskaitą" reikėtų sa 
kyti — "apyskaitą". Netaisyk
linga "būtenybė"; šis žodis su
darytas iš "būtinas", taigi — 
"būtinybė". "Karžygys" — ra
šyti su ilgąja, kaip "darbda
vys" — tokie veikėjai rašoma 
su ilgąja. "Gelžbetonas" — ne
taisyklingas. Lietuvių kalboje 
kai du daiktavardžiai sulieja
mi, antrojo galūnė pasikeičia, 
taigi turi būti "gelžbetonis", 
kaip "diendaržis", "puskarinin 
kis". "Varekojis" — netaisyk
linga. Lietuvių kalboje nėra 
jungiamojo "e"; turi būti "va-
riakojis". "Apveizda" — netai
syklinga, nes. pridėjus prie 

Škirpa. Adv. Ant. Sugintas ra
šo apie M. Sleževičių kaip tei
sininką, o Mečys Mackevičiaus 
jo biografiją pabaigs ruošti, 
apimdamas nuo II jo sudaryto 
kabineto, įvykius po 1926 m. 
iki velionies mirties. 

• Kazys 
Bradunas, 

vienas ga-
b e s n ių jų 

mūsų jau
nosios kar
tos poetų, 
šiam kultū
rinio priedo 
numeriui pa 
tiekęs nau
jų savo ei
lėraščių. K. 

Bradunas yra vienas centrinių 
asmenų poetų sąjūdyje, besi-
grupuojančiame apie "Žemės" 
antologiją bei naujai pradėtus 
leisti "Literatūros lankus". Jis 
tų Reidinių redaktorius. 

• Laisvosios Europos Kole-

K. Bradunas 

gijoj Strasbourge yra 7 lietu- veiksmažodžio priešdėlį, šak 
viai gtudentai: R. Garbačiaus- )nje« dvibalsis keičiasi. Reikia 
kaitė, K. Jakutytė, M. Mace
vičiūtė, Z, Brinkis, K. Čegin
skas, P. Klimas ir J. Norkaitis. 
Dauguma jų studijuoja huma
nistinius mokslus, tik J. Nor-

(Italija); iš amerikiečių: Fui- kaitis studijuoja politinius mok 

Kronika 

Milionas knygų 
Vien tik per vieną mėnesį 

Cathechetical Guild, esanti St. 
Paul mieste, išpardavė milioną 
katalikų knygų, brošiūrų ir 
mokslo priemonių. Per katalikų 
mokyklas ir parapijas jos pas
klido po visas JAV. 

Keramike 
Syrakūzuose, N. Y. buvo sep

tynioliktoji metinė keramikos 
paroda. Dabarties stalo indų de
koravime pirmą vietą laimėjo 
Ellen Birnbaum Manderfield, 
kuri 1938 m. baigė Chicagoje 
katalikų Mundelein kolegiją. 

• Nijolė Gulbinskaitė studi
juoja Mundelein kolegijoje Chi
cagoje. Tos kolegijos laikraštis 
"Skyscraper" įsidėjo keturių 
užsieniečių studenčių nuotrau
ką: lietuvaitės N. Gulbinskai- čios" dekoravimui, 
tės drauge su jos kolegėmis — 
graike, vokiete ir vietnamiete, 
studijuojančiomis toje pačioje 
kolegijoje. 

• P. Kvietkausko verstą Ro-
main Rolland romaną "Petras 
ir Liucija" perspausdino "Ga
bija". Knyga turinti 112 pus
lapių jau atsirado spaudos len
tynose. 

• Daii. R. Varnelis ruošia 
naują projektą vienos bažny-

ton Sheen, Daniel Sargent, W. 
Th. Walsh ir kiU. Pastarieji 
čia suminėtieji (ir dar kaikurie 
nesuminėti) tarp eilinių galeri
jos narių užima garbės vietą, 
sudarydami Akademiją. 

• Bruno Vešota (Ve Sota), 
Chicagos lietuvis, — Hollywoo-
de vaidina filmuose. Warners 
Brothers pastatyme "The Sy
stem" jam teko vieno miestelio 
"gengsterio" vaidmuo. Savait
galiais jis talkina turtingam 
filmų gamintojui J. J. Parker; 
Bruno Vešota viename jo filme 
vaidino milionieriaus vaidmenį. 
Sausio mėnesį Parkeris filmuos 
didesnį dalyką "Panika", kurio 
originalą pats parašė. Oia taip
gi pasirodys Bruno Vešota. J. 
Parkeris ruošia ir vieną ekspe
rimentinį ITilaną "Demencija", 

sius, P. Klimas — chemiją, o 
Z. Brinkis specializuojasi dar
bo medicinoje. Be savo specia
lybės paskaitų, kurias jie klau
so Strasbourgo universitete, jie 
turi dalyvauti vasaros kursuo
se, kuriuos organizuoja Kolegi
ja supažindinti su visuomeni
nėmis Europos problemomis ir 
tautinais reikalais, kurie išei
nami seminare. Ir mokslo me
tais jie taip pat dalyvauja tau
tiniuose seminaruose ir viešo
siose Kolegijos paskaitose. Ši
tuo laiku seminarų arba paskai 
tų būna trys valandos J sa
vaitę. 

• Dr. Viktoro Rimšelio, MIC, 

vartoti "Apvaizda", kaip iš 
"keisti" — "pakaita", iš "leis
ti" — "laida". Daiktavardžiai 
su priesaga "-ininkas" kirčiuo
jami pagal pagrindinį žodį. Pa
vyzdžiui, "ūkis" turi kirtį pra
džioj, taip ir ūkininkas — pra
džioj, bet "kalba", "ateitis" — 
gale, tai ir kalbininkas, ateiti
ninkas turi kirtį skiemenyje 
"nin". Klaidingai manant, kad 
"erelis", "gegutė" yra mažybi
niai, buvo sudaryti "aras" 
ugeg^,f

f kas nėra tikslu. 

• Muzikas A. Arminas, gy
venąs Kolumbijoje, yra sukū
ręs Mišias šv. Cecilijos garbei, 
atskiroms Mišių dalims, kaip 
Pater Noster, Sanctus, Bene-
dictus — yra sukūręs solo par
tijas, įvairiems balsams yra 
pritaikęs kaikuriuos pasaulinių 
kompozitorių dalykus. Kaikurį 
laiką gyveno Kolumbijos pro-

disertacija "Natūra et pecca- ] * * * * k u / vargonavo ir va-
dovavo žemės ūkio mokyklos 

• Jubilėjinis "Varpas" nu
matomas išleisti gal net dar 
šių metų pabaigoje. Redaguoja 
J. Pajaujis, H. Blazas ir B. 
Dundulis. Leidinys skiriamas 
varpininkų - liaudininke sąjū
džio 50 metų sukakčiai pami
nėti. Knygą leidžia liaudininkų 
centro komitetas. 

• Povilas Gailevičuis, OP, 
gilina studijas gyvendamas do
mininkonų studijų namuose 
Washingtone, D. C. J Ameriką 
jis yra atvykęs 1939 m. ir jau 
yra gavęs kunigo Šventimus. 

1953 m. Pelėdos Kalendorius, 
su daugybe šaržų, linksmų iliu 
stracijų bei humoristinių pa
siskaitymų jau išėjo iš spau
dos. Tai knyga 128 puslapių. 

• A. Valeišaitė susižeidė, bet kurio pastatymo tvarkyman pa 
savo darbą Išraiškos šokio stu- kviestas ir Bruno Vešota. Pa-
dijoje gali tęsti! I žymėtina, kad Bruno greitu 

Jonas Kimša Žiema Barelocte (P. Amerika) 

tum", (Prigimtis ir nuodėmė), 
neseniai Romoje išleista, paro
do autoriaus stiprius sugebėji
mus ir darbštumą. Knyga 195 
puslapių, parašyta lotynų kal
ba. Vien panaudotos literatū
ros lotynų, vokiečių ir prancū
zų kalbomis, sąrašas užima 8 
moderniosios materialistinės 
etikos pažiūras, ypač atstovau
jamas Nietzschės ir Klagės, ir 
puslapius. Autorius su jauno 
mokslininko precizija svarsto 
vertina jas žmogaus prigim
ties, šv. Tomo filosofijos ir 
krikščionybės mokslo šviesoje. 
Šiuo metu autorius profesoriau 
ja TT. Marijonų seminarijoje 
netoli Chicagos ir yra moks
leivių ateitininkų dvasios vadas 

• Liudo Dovydėno knyga 
"Per klausučių ulytėlę" jau iš
ėjo iš spaudos. Išleido "Gabi
ja". Aplankas papuoštas Vyt. 
Augustino nuotrauka iš lie
tuviško kaimo. Knyga turi 176 
pusi. 

mokinių chorui. Sunkokos ma
terialinės sąlygos palenkė jį 
persikelti į Medeliną, kur jam 
daug pagelbėjo S. ir J. Petraus 
kai. 

• Lietuvių žurnalistu Sąjun
ga nusistačiusi pagyvinti savo 
veikimą JAV-se. Pravesta na
rių registracija, dabar susira
šinėjimo būdu renkami vado
vaujamieji organai. Nusistaty
ta valdybą rinkti iš gyvenančių 
New Yorke, revizijos komisiją 
iš chicagiečių, o garbės teis
mą — iš gyvenančių Los An
geles. 

• šimtas metu suėjo kaip 
gimė (1882 m. gruodžio 6 d., 
Ažitėnuose, Krakių valsč.) 
Mikalojus Katkus, "Aušros" 
bendradarbis, kurs buvo iš
spausdinęs savo kūrinį "Bala
nos gadynė". Tas mūsų pirmo
jo laikraščio bendradarbis mirė 
maždaug prieš 10 metų, apie 
1942 m.; tikslių žinių nėra. 

/ 
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Lietuviškos konservatorijos ir operetes 
MIKAS PETRAUSKAS, pirmas jų kūrėjas JAV-se 

JUOZAS ŽILEVIČIUS, Elizabeth, N. J. 

Kai Mikas Petrauskas 1907 kuriose kolonijose, buvo labai rengti, kad "bartenderius" nors 
m. birželio mėn. 13 d. pirmą sunkiai įveikiamas koks nors laike koncerto nuo tokio biznio 
kartą atvyko į JAV, nuo to lai* darbas muzikos srity. I sustabdytų. M. Paltanavičius tą 
ko prasidėjo operetės ir pašau-1 Nežiūrint į tai, vistik jis įsi- padarė, bet atėjo pats karčiam-
linių chorų laikotarpis. Iki to tikino, jog tik muzikos srityje( ninkas su savo banda, pertrau-
tebuvo vos keli pasauliniai cho-! j-s pasidalys sau pragyvenimą, kė mano koncertą galutinai ir 
rai, operečių nebuvo vaidinama, n o r s tai ir sunkus darbas. I mes turėjome eit lauk... (Pats 
nes jų neturėta. Tiesa, buvo kai Kur tik aplinkybės leido, orga- M. Petrauskas man yra sa-
kur suvaidinta porą kartų LAB-, nizavo muzikos pamokas (smui- kęs atsitikimą, kad karčiamnin-
ZO VIEN AI, D. Bačkausko ver-'kas, pianas, teorija), svarbiau- kas grąžino už sale sumokėtus 
timas iš lenkų kalbos. Taip pat sM - dainavimo. Mokė įvairių' pinigus ir paprašė užleisti salę 
buvo vienas kitas sceniškas pas- dainų solo-pradžioje liaudies, sa- bizniui, nes tokie koncertai, gir-
tatymas su dainelių ir šokių vo harmonizavimo, vėliau origi- di, gadiną jam biznį. Ž.). 
priedeliu, bet tie vaidinimai ne- n a l e s r a š e- K a i t i k susidarydavo| Sutikdavau žmonių, kurie apie 
gali būti vadinami operetiniai, pakankamai dainų vakaro pro- muziką visai nieko nežino, bet 
bet tik įžanga į tikrąją lietuvis- gramai, rengdavo koncertus, labai drąsiai mokydavo mane ir 
ką operetę. Kai M. Petrauskas viešai parodydamas savo darbo aš visai dėl to nepykdavau." 
atvykęs pradėjo savarankišką vaisius su naujai iškeptais so- Nmtykiai chicagoje 
veikimą, sujudo visos kolonijos. I litais, šalia to, surinkdavo bū

relį jaunimo, mokė dar nema
tytų tautinių šokių. Iš tų būre
lių sudarydavo didesnius ar ma
žesnius chorus, pritaikęs prie tų 
solo-chorų tekstus bežiūrint su-

Mūsų kompozitoriaus jaunystė į darydavo operetę. Tokiu tai bū-

Jam labai sekėsi visuomenę su 
dominti savo koncertais, opere 
temis ir chorais. Jis buvo prity 
ręs tame darbe jau Lietuvoje. 

Vos pradėjus jaunam Mikui d u S i m ė °P e r e t ė i r š l m u z l k ° s 

studijuoti muziką pas savo tėvą, r ū š i s PradėJ° k e l t i tau,tin* įudė" 
savamokslį vargonininką, iš Jima- s c e noJe- T a i s l a i k a i s b u v 0 

karto pasireiškė jo savarankis- m e n k i ' 8U m a ž u Prasilavinamu, 
kūmas. Matydamas, jog iš savo c h o r a i ' b e t k a d v i s a t a i ™\°, būtų man mokama nors trys 
tėvo, muzikos mėgėjo, daug ko nauJa« negirdėta, sava kalba i r | d o l u ž v a k a r o repeticiją. Prasi 

"Sustojus man Chicagoje 
1907 m. susidarė choras, kurį 
vėliau pavadinome "Birutė". 
Prie jo prisidėjo tų laikų bene 
visa inteligentija: pp. Balutis, 
dr. Zimantas, dr. Kasputis, dr. 
Kūlis, adv. Gugis, A. Olšauskas, 
I. Ilgaudas ir daug kitų... 

Chorą kaikurj laiką mokinau 
veltui. Pagaliau paprašiau, kad 

neišmoksiąs, išvažiavo Rokiš- liaudžiai savomis melodijomis, 
kio vargonininkų mokyklėlę, če- Palaipsniui pradėio lankytojų 
ko Limano vadovaujamą. Neil
gai ten mokinęsis grįžo pas tė
vus. Vos per 20 metų persiritęs, 
jau sugebėjo Gervėčiuose orga
nizuoti net iš 80 narių chorą 
ir 36 narių orkestrą. Tai nepa
prastas tais laikais įvykis Lie
tuvoje. Ten jis atsikvietė savo 
brolj Kiprą, pradėjo mokyti jį 
muzikos. Kiek pramokinęs, pa
liko Kiprą vargonininkauti Ger
vėčiuose, pats 1901 m. persikėlė 
Petrapiliu, stojo konservatori-
jon J dainavimą skyrių, visom 
jėgom pasinerdamas muzikos 
studijosna. 

Ten irgi pradėjo veikti lietu
vių tarpe ir, kuomet (1905 m.) 
prasidėjo revoliucinis bruzdėji
mas prieš caro valdžią, Mikas 
aktyviai toje veikloje dalyvavo. 
Atvykęs Vilniun atostogų dar 
smarkiau pradėjo veikti, net su 
prakalbomis revoliuciniuose su-' kon> b u v i s Parodė be galo sun-
sirinkimuose. Jo butas virto ne- , k u s : ž m o n ė s lietuviai tuomet 
legalės literatūros sandėliu. Vii- b u v o m a ž a i apsišvietę, kurie 

Mikas Petrauskas 
skaičius kilti. Salės jau būdavo 
pilnos, tuo labiau, kad M. Pet
rauskas įtraukdavo į vų darbą 
draugijas, susijusias bu sceni
ne veikla, na, ir tų scenoje da
lyvaujančių gimines. 

dėjo choro lyg nepasitenkinimas 
ir, žinoma, tartasi, ar verta tiek 
mokėti. Vienas choro narys at
sistojo ir sako: "Aš dirbu skal
bykloje ir gerai gyvenu su skal
byklos šeimininku, tai paprašy
siu šeimininko ir Petrauskui 
darbo skalbykloj, tai mums tuo
met gal užteks mokėt jam vieno 
dol. už repeticiją." Aš supra
tau, kad tas žmogus ne kokiai 
mano asmens pajuokai tą sako, 

ALGIMANTAS MACKUS Pagėgis 

Sniegas baltavo ir man 
Nei vienos žemės atlaužos nepaimsiu, 
ir nieko neturėsiu savo. 
Ne man nukritęs sniegas 
aplinkui baltavo, 

ne man juoda žemė pradėjo 
baltumon bristi ir nykti, 
nors turėjo mane, 
o ne žemę apsnigti, 

I 

ir sniegas turėjo ištirpti, 
ir tekėti kruvinom saujom — 
aš nežinojau, kad sniegas 
yra be kraujo, 

kad jokios žemės atlaužos nepaimsiu 
ir kad nieko neturėsiu savo, 
nors žemei nukritęs sniegas 
ir man baltavo. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• P. Cinikas, MIC, kalbėda- • • St. Matulis, MIC, parašė 

mas apie lietuvių spaudą anglų disertaciją apie arkiv. J. Ma-
kalba, žurnalistikos Instituto! tulevičių. Disertaciją vertinę 
studentams papasakojo, jo£ 
prieš 5 m. T.T. Marijonų kong
regacija, norėdama, kad apie 
Lietuvą ir lietuvius daugiau 
žinotų tie, kurie neskaito lietu
viškai, pradėjo leisti žurnalą 
anglų kalba, lietuviškoj dva
sioj: "Marian". Dažnai konsu
latas ir įvairios įstaigos bei 
asmenys kreipiasi norėdami 

profesoriai reiškė savo pasigė
rėjimą, kad lietuviai turi to
kią taurę asmenybę. Dabar ši 
disertacija iš lotynų kalbos iš
versta į lietuvių kalbą, atitin
kamai pritaikyta, rengiamas-
si išleisti Anglijoje. 

• Kun. dr. Celesius Žurn. in
stitute supažindino su tradici
ne laiko pąvoka, žinoma iš Ar* 

/ 

sužadėtine, artima smėliui 
Atsiskilo debesys 
ir lietumi pritvinkusios sidabro jietys 
susmigo sausunton metalo smaigaliais. 
Į mano sielą, (nereikės ilgėtis), 
ateina amžinoji sužadėtinė 

pakelti sausumos ant rankų ir praskleisti 
pažadėtos žemės su mirusiais vaikystėje veidais, 

kurie atsispindėjo smėly. Ir jų kūnai 
nejuto, kad nėra vaikai ir ne vieni, 
ir kad Širdžių plakimą jų pajuto, 
ir veidus nusidriekusius smiltim 

atskilę debesys ir sidabrinės jietys 
smingančios į sausumą metalo smaigaliais, 
kad nešdama ant rankų sausumą ir smėlį 
atėjo amžinoji sužadėtinė. 

gauti "Marian", ne* domisi lie- stotelio mokslo. Aiškindamasis 
tuviais. "Marian" nėra pirmas kuo skiriasi laikas nuo amžiny-
tos rūšies bandymas. Anksčiau bės priėjo prie Dunscoto moks-
Chicagoje ėjo "Furrow", teisė- i0. j 0 laiko sąvoka remiasi ne 
jo jo tik trys numeriai Po to įvykių slinktimi, bet egzisten-
— aštuonius mėnesius buvo lei- cijos intensyvumu. Egzistenci-
džiamas "The Booster", jį lei- nis laikas santykiuoja su kie-
do Shamis. Pusmetį ėjo angliš
kas, lietuviškos dvasios žurna
las "Concord". Jį leido Vyt. 
Beliajus. Apie 9 mėn. ėjo "Li-
thuanian Economic denter". Jį 
leido Lietuvių Vaizbos Butai. 
Politikieriai buvo pradėję leisti 
savaitinuką "The Lithuanian 
Leader", redagavo Al Kums-
kis. Bene įdomiausias buvo J. 
Poškos leidžiamas savaitraštis 
"Jaunimas", ėjo apie metus, 
gerai redaguojamas. Sustojo 
ėjęs dėl lėšų stokos ir J. Poš
kai išėjus į kariuomenę. Dabar 
"Vytis" ir "Lietuvių Dienos"— 
tik dalį puslapių leidžia anglų 
kalba. Raudonieji prie savo 
"Vilnies" leidžia anglišką savai 
tinį priedą. 

Anglų kalba — nelengva. 
Leidžiama geresnio popieriaus, 

Panašiai atsitiko ir Brookly- drauge koncertuodavo. Tai jis Į iliustruotą, kas brangiau. Sto-
tot^t&U^"~^mte\ n e ' k a i Petraujfeas pirmą kartą darė dėl to, kad parodytų susi- ka bendradarbių ir vertėjų, 
ir aš į tai atsakiau: "Vyrai! jei- s t a t e operetę ^Kammakrėti ir rinkusiems skirtumą tarp pro-

Gadina biznį karčiamninkams... 

Kaip jam sekėsi pradžioje 
darbas, paklausykime, ką jis 
pats apie tai rašė savo prisimini
muose... "Atvažiavus Ameri-

niaus krašte, bažnytkaimiuose, 
viešai bandė vesti agitaciją prieš 
carą. žandarai pradėjo jį įtarti, 
bet jis, ilgai nebūdamas vietoje, 
kuriam laikui išvyko Petrapilin, 
sutvarkė konservatorijoje mok
slo reikalus, svetimu pasu vėl 
grįžo Vilniun tolimesnei veiklai. 
Vasaros metu ramiai apsigyve-

šiek-tiek prasitrynę, tai į viską 
žiūrėjo per partijos akinius; na, 
sunku buvo kad ir kultūrinį 
darbą dirbti. Norint ką nors da
ryti, reikėjo lenktis dviem "bo
sam": kunigui ir karčiamnin-
kui. Buvo visgi žmoniškų kuni
gų: Pėža, Varnagirfs, broliai 
Skripkos, T. Žilinskas, Serafinas 
ir keli kiti. Su nekuriais kar-nęs Žemaitijoje, parašė Žemkal

nio melodramai "Birutė" muzi -1 č i a m n i n k a i s b u v o vargas, nors 
ką. Kiprą pasikvietęs, 1906 me- i š ™ b u v o k e l e t a s inteligentiškų 
tais, pirmą kartą pastatė ją Vii- žmonių.. [Jžlaikytojus karčiamų 
niuje. Kai žandarai pradėjo vis 
arčiau prie jo taikintis, per Pe
trapilį slapčia spruko Šveicari
jon, o sekančiais metais 1907 — 
Amerikon. 

Muzikinis atgimimas Amerikoje 
Mikas jau buvo spėjęs, šalia 

muzikos mokslo baigti gimnazi
jos kursą su brandos atestatu; 
kad gautų Laisvoje Menininko 
laipsnį gerokai buvo ir bendruo
se dalykuose prisirengęs. Buvo 
iškalbus, gerai pažino lietuvių 
kalbą, rimtas, įtakingas, blai
vus, energingas. Plačiai apsi
šarvavęs patyrimu, mokslu ir į-
pratęs veikloje, smarkiai ėmėsi 
ir JAV lietuvių kolonijose veik
ti. Kai jis atvyko, parapijų cho
rai, kur buvo daugiau gabūs ir 
prasilavinę vargonininkai, visur 
sėkmingai veikė, bet pasaulinių 
chorų vos tik keletas tebuvo. 
Nors visuomenės šviesūnija la
bai vertino ir rėmė Miko užsi
mojimus muzikoje, bet šiaip 
liaudžiai, nors ir patiko, bet ji 
to viso nesuprato. Todėl, kai 

gu aš tą daryčiau, ką štai vienas j Malūnininką". Publikos buvo 
iš choro narių sakė, tai aš bū-' Prigužėję pilnutėlė svetainė, 
čiau daugeliu atžvilgiu neteisin- Klausytojai, girdėdami Petraus-
gas ir nesąžiningas žmogus. Aš k* lietuviškai dainuojant, tie-
mokinaus muzikos apie 25 me- s i o S triukšmingai pareikalavo, 
tus, leidau tai profesijai pinigus S i r d i : "Jei tu moki lietuviškai 
ir darbą įgijimui žinių, kurios dainuoti, padainuok mums "Mar
tai profesijai reikalingos ir kas sehetę" lietuviškai". 
yra reikalinga žmonių lavini
mui, — pagaliaus eičiau skalby-
klon atiminėti vietą iš tokio 

Išjudino 
Petrauskas bandė visose di-

fesionalo dainininko ir jauno, 
pradedančio. Su laiku tas davė 
gerų pasėkų. Kad muzikos mo
kinimo darbas būtų pastovesnis, 
jis pradėjo steigti didesniuose 
miestuose muzikos mokyklas, 
kurias, dėl didesnio įspūdžio, pa
vadindavo "konservatoriomis". 
Pirmutinė tokia buvo įsteigta ię. Viršuj, šalia Vyčio, parašas 
Bostone, ten ji laikėsi keletą "Sveiki sulaukę šv. Kalėdų", 
metų; baigę tam tikrą skyrių,Ividuryf apskritime, lietuvė 

Marian" išvertė apie 43 nove 
les iš lietuvių kalbos į anglų ir 
išleido į anglų kalbą išverstų 
novelių rinkinį "The Marian 
Reader". 

• Dr. Račkus paruošė ir sa
vo bičiuliams siuntinėja labai 
originalią ir prasmingą korte-

žmogaus, kuris kaip kartas tin- d e s n ė s e kolonijose rengti kon- gaudavo gražius, spausdintus, imtini su dviem vaikučiais, 
ka skalbyklai. Kur pastarasis <įertua . Pa*s ^ i e n a s ' Pakvies- diplomus. Aplinkiniuose Bosto- u 44Jie J A V fr 

rastų sau duoną, jeigu aš eičiau d a £ a « k ° ^ ' ™ m e " ^ S l f f n ° m i e S t U ° S e ^ S t e i g d a V ° * T ™™ ^ n i o vietas iš paverg-
ne sulig savo profesijos atimi- g g j b * g n « į 1 | f S S ^ ^ *"**** *** " ** * • ™*™» * ™> * * ™ » *»' 
nėti kąsnį duonos nuo tikro. ~ a i * m begant> «a i 3« pradėjo v a ž i n ė d a v o T o k g įtemptas dar-
paprasto darbininko ir gal var- į * ^ Z ^ T 7 e r l s Z s * • *a»ai P " * " *> ^ ™ — guolio? Būtų mano prasižengi- K a ; \ pasiKviesaavo geresnius 
mas prieš visuomenę,* kad ne- dainininkus, 
dirbu to darbo, kurį mažiau kas 
gali dirbti ir nusikalsčiau prieš, 
tą patį varguolį, kuris neturi j 
jokio amato." Taip pats M. Pet
rauskas rašė "Sandaroje" 1927, 
m. 

Gėlės krito, kaip snieguolės 
Dar vienas iš daugelio įdomus 

atsitikimas Chicagoje iš pirmu
tinio M. Petrausko surengto 
viešo koncerto. Buvę tame kon
certe man yra sakę, kad laike 
koncerto garsiai tarp savęs kal
bėjęsis, o kai kurie iš ložų vie
nas kitam garsiai šaukę: "Mis-
lijau, kad čia kaži kas bus, o jis 
tik visą vakarą dainuoja ir dai
nuoja pats vienas." Taip pasako
jo Ks. Strumskis, žinomas gai
dų leidėjas JAV. Miręs Vincas 
Greičius, muzikas, buvęs tame 
pačiame koncerte, rašo apie jį 
savo laiške, apie tai kaip inte
ligentija, nors ir mažai tuosyk 
jos tebuvo Chicagoje, į Petraus
ko pirmą pasirodymą atsiliepė..: 
"Pamenu, kaip jo pirmas kon
certas buvo karštai sutiktas. Gė
lės, kaip snaiguolės, krito iš bal 

savo mokinius, (Nukelta į 3 pusi.) 

labai žmoniškus radau Water-
bury, New Britain ir ypač She-
nandory... Padarai koncertą ir 
būna arti lietuviška karčiams, 
kartais vienas - kitas karčiam-
ninko klijentas irgi ateina kon-
certan. Karčiamninkui išrodo, 
kad tai jo bizniui negerai, žmo
nės mažiau begeria... Todėl buvo 
atsitikimų, kad karČiamninkas 
atsiunčia savo bernus ir tie pra
deda daryt "koncertą" — 
triukšmą ir mano koncertą su
ardo. Kartais pasitaikindavo 
salė prie karčiamos, tai kar
Čiamninkas, laike koncerto, at
siunčia savo "bartenderius" ir 
tie nešioja gėrimus po salę, kuo
met pildai koncertą. 

Vienoj vietoj, su atsidėjimu 
giedu koncertinę ariją Mozarto, 
o ;'barteideriai", be Jokių a t o - ^ ^ ^ ^ ^ į " į ^ į f J J 
dairų, vaikščioja publikos tarpe h a d f i r o p.alvoq » 
ir šaukia: "Ką gersi?" Aš dai-!DaaUn> g a l V 0 S -
navęs sustojau ir paprašiau p. Čia mes matome du dalyku: 
M. Paltanavičiaus ("Amerikos plačioji liaudis nesuprato dar 
Lietuvio" buvęs leid:jas - re-'koncertų reikšmės, tuo tarpu 
daktorius. 2.), kuris man 1907 
m. padėjo Amerikoje koncertus Ją rėmė visomis išgalėmis. 

inteligentija M. Petrausko misi-

Lietuviškos eglutės papuošalai 

Viena iš Marijos Augštesniosios Mokyklos auklėtinių 
prie ornamentų, kuriuos iš šiaudelių padarė tos mokyk
los mergaitės. Eglutė išstatyta Mokslo ir Pramonės Mu-

zėjuje Chicagoje 

sijos jungo, nuo žvėriškų Sta
lino ir NKVD rankų". Paveiks
le — užrašas "XX šmt. DP"; 
trečiame kortelės puslapy — 
paveikslas nuo Erodo bėgan
čios šv. šeimynėlės su užrašu 
"I šitmt. D.P.". Apačioje rymo 
jaunuolis, apsnigtų eglaičių fo-

Ine, kur ryškus įrašas: "Lietu-
!voje nebėra Kalėdų". Visame 
, piešinyje naudojama auksinė, 
geltona, ruda, raudona, mėly
na, melsva, pilka spalva, vis
kas sujungta darnion kombina-
cijon. 

• Lietuviu kunigų JAV-se 
yra 659, Anglijoje 5, Argenti
noje 11, Australijoje 10, Aust
rijoje 3, Belgijoje 3 Brazilijoje 
5, Čilėje 6, Ekvadoriuje 1, Indi
joje 2, Ispanijoje 3, Italijoje 
20, Japonijoje 2, Kanadoje 24, 
Kinijoje 1, Kolumbijoje 7, Mek 
sikoje 1, Peru 2, Portugalijoje 
3, Prancūzijoje 3, Šveicarijoje 
2, Urugvajuje 3, Vatikane 1, 
Venecueloje 2, Vokietijoje 7. 
Iš viso lietuvių kunigų už Lie
tuvos ribų šiuo metu yra apie 
746. 

• Dail. E. Kulvietis Kolum
bijos sostinėje Bagotoje turėjo 
jau ketvirtą savo darbų paro
dą. Pasisekimas buvo didelis. 
Dailininkas su šeima ruošiasi 
vykti į Vokietiją, aplankyti sa
vo sūnų. 

kybiniu laiku, kaip siela su kū
nu. Yra aišku, kad pas mus 
vyksta kitimas, tačiau ne tas 
kitimas sudaro mano "Aš". 
Boetius ir Tomas Akv. egzisten 
cinį laiką yra įėmęs tik amži
nybės sąvokoje. Jeigu pasauly
je būtų tik vienas kūrinys ir 
dėlto neturėtų tradicinio laiko, 
bet jis turėtų egzistencinį lai
ką. 

• Dipl. ekon. Jonas Sakevi-
čius savo paskaitoje Žurn. 
Inst. pažiūrėjo į laikraštį kaip 
į prekę, kuri priklauso pasiū
lų ir paklausų dėsnio. Ameri
kos laikraščių skaitytojai su
moka tik 20% laikraščio pa
jamų. Televizija daro didelę 
konkurenciją laikraštinių skel
bimų rinkai. Tautybių laikraš
čiai dėl mažų tiražų negauna 
didžiųjų skelbimų. Laikraštis, 
kaip prekė turi skaitytis su ma 
dos reikalavimais. Posenusi laik 
raščio technika kenkia laikraš
čio pasisekimui. 

• Bernardas Brazdžionis, ap 
silankęs Jungtinių Tautų būs
tinėje ir turėjęs progos daly
vauti komitetų posėdžiuose bei 
girdėti, kaip tenai sprendžia
mi pasaulio taikos reikalai, pa
rašė visą eilėraščių ciklą Jung
tinių Tautų tema. 

• JAV lietuviai leidžia 57 
laikraščius. Visa eilė jų yra 
specialiniai ar profesiniai, kaip 
"Karys", "Technikos žodis", 
"Knygos lentyna" ir daug ki
tų. Lietuvių katalikų ideologi
jos tarnyboje yra 23 laikraš
čiai, neskaitant daugybės įvai
rių leidžiamų laikraštėlių. 

• Lietuvių dailininkų, pagal 
Pasaulio Lietuvių žinyno pas
kelbtus duomenis, JAV-se yra 
64, Anglijoje 1, Australijoje 
16, Brazilijoje 5, Čilėje 2, Ita
lijoje 2, Kanadoje 8, Kolumbi
joje 3, Prancūzijoje 1, Švedi
joje 1, Šveicarijoje 2, Vokieti
joje 2, iš viso tremtyje 107. 

• Alg. Mackus, jaunas poetas, 
daugiau žinomas ligi šiol var
totu slapyvardžiu Alg. Pagė
gis. šiuo metu spausdinama 
jo eilėraščių knyga, iš kurios 

porą kūrinėlių čia dedame 

• Dail. V. Ignatavičius, nese 
niai atsikėlęs gyventi į Cleve-
landą, jau sukūrė keletą kom
pozicijų aliejumi. 

• V. Bagdanaviclus parašė 
knygą apie Šv. Jono Apreiški
mą, ryšium su tuo patiekda
mas katalikiškos pasaulėžiūros 
aiškinimą. 

• Komp. K. V. Banaitis ku
ria muziką naujai operai "Jū
ratė ir Kastytis". Lėšomis tą 
darbą parėmė J. Bačiūnas. 

• Br. Budriunas sukūrė nau
ją patriotinę dainą, kurią muzi 
kai augštai vertina. 
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čia mūsų pagoniškai skals- Taip, tas gerai. Taip ir aš 
čioje šalyje, la belle France, skubėjau kartą j tokias Kūčias. 
šiemet kalėdinės nuotaikos ne« Dar toli tąsyk nuo namų būda-
paprastos. Paryžius plėšosi ir mas. Jaunas ir paikus, žinoma, 
neriasi iš kailio mums, pusiau 
italams, pusiau prancūzams, su-
daryti prieškalėdinę nuotaiką. 
Radijas tik peni mus Bethove
nais ir Mozartais. Vis to religi
nio susikaupimo ir susimąstymo 

būdamas. Daug jaunesnis, nė 
dabar. Kad ir neatsitiko nieko 
Šioj kelionėje: nei vilkų pake
liui, nei plėšikų, nei jokios įdo
mesnės situacijos, kuria galė
čiau pralinksminti skaitytojus 

sąskaiton. Su paaiškinimais Ir (ir — redaktorių). Be vieno tik 
be jų. Yra juk visokie būdai ga-| visagalio noro ir ilgesio išvysti 
dinti muziką, spykeriui nuolat saviškius ir suspėti Kūčioms. 
jsibraunant ir bekliudant. Ko vis mes dabar norime. 

Man teko mokyti vaikus ap-
Mūsų miestelio amatininkai g u d i n t o j e Vilnijoje apie Lydą ir 

ir paprastieji žmonės, K a l e - U e g u p e G a u j a Turėjau mokyti 
doms besiartinant, padvigubino d v i j a u n a g p a n e ies visokių arit-
laiką leisti baruose bei girkšno- m e t i k o s ^i gramatikos išmin
ti savo kavas. Kurios, žinoma, č i ų M Q s ų s u s i i in o j imo kalba 
daug gardesnės karčiamose, ne b u v o l e n k ų Kadangi juodviem 
namie gaminamos. Ypač tuo pat terūpėjo tik kaspinai, kaspinė-
užsimojimu neužmiršdami su
mušti kortomis. Mes dirbame. 

Mokyklos vaikai tik zuja savo 
aukų lapais eglutei. Tai tikras 
jau sportas, kas daugiau su
rinks. Kiek tų vaikų pas mane 
dabar. Paštininkai prisistato su 
būsimų metų kalendoriais. Tai 
jų uždarbis. Tais kalendoriais 
jie apdalina visą Prancūziją. Ka-

Kūčioms — namo 
Bet aš pasiilgau namų. Tai 

buvo prieškalėdiniais laikais. 
Suėmęs savd algos likučius 
avansu (jau tuomet manyje, 
matyti, pasireiškė tikro valdi
ninko pašaukimas), turėjau pro 
gos pasisiūdinti naują kostiumą 
ir nusipirkti kovboišką skrybė
lę. Tiksiančią, turbūt, būsimam 
artistui. Laiko tebuvo tiek, sus
kubti Kūčioms namo. Per tas 
apgudintas ir mano atlietuvin
tas sritis. Lengvu sūrmaišeliu, 
kuprinę užsimetęs ant pečių-
keliavau. Toliau laimės jieškoti, 
vienoje vietoje užbaigęs darbą. 

Žiema lyg tyčia buvo palaida, 
net lytinga, visai nepritaikinta 
mano miestiškiems batams, tik
riau numintų batų likučiams. 
Keliai visur buvo pabliusę, veik 
neprakti1 ' ojami. Kas galėjo, 
sėdėjo namie. Vargo ir reikalo 
spiriami varėsi vežimais. Veži
mai iš tolo atrodė per tuos pur
vus kaip sunkios artilerijos pa-

visokie krakoviakai ir tolygus būklai motorizuoti, menkų, ap-
šlamštas — tikrame "balių" flir- okalipsinių arklių tempiami... 
te jos dar buvo perjaunos da- Tiltai buvo apsemti, daug kur 
lyvauti — tai mano, pedagogi- išardyti. Tą teko patirti jau 
niais sumetimais, dažniausia 
teikiamas juodviem epitetas bu
vo: varnos! šokau ir aš tuos 
"krakoviakus", atsinarščiusio-
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liai, baliai ir baliukai, šokiai bei 

mis apyvaromis. Laike šokio 
lendoriai atplakti vienodi, pen- i pasigėrėdamas, kątik mano 
ketos gal temų paveikslėliais. I g a u t o i r i š s k a i tyto, lietuviškai 
Jaučiai tempia svarių ir sočių . ienkiškai latviškai - ru-
kviečių varpų vežimus. Senti-
mentalio nusistatymo žmonėms 

siško kun. Mėžinio žodyno ste
buklais. Atsimindamas kiekvie-

patiekiamos gulbės idiliškoje• n o įsidėmėtino žodžio prasmę ir 
kūdrelėje, kaip pas Nagevičių s k a m b e s į . Pašnekesio su damo-
Kaune ar mūsų Botanikos Sode.! m i s g ą s k a i ton. Svajodamas pats 
Aš pasiimu gulbes. Ir kviečiu b ū t i f j e i n e baletmeisteriu, tai 
paštininką susigerti. Jei jo jau- g e r u ( r į m t u ) artistu. Gal kan
trioji siela atsilieptų į visus ra - ; n i n k U t a r n e ž i n i a d a r k u o b ū t i 
ginimus, jis nepaneštų savo s v a į0damas. Užtai turbūt pra-
maišo. Su manim — taip! M e s ; g ^ j ę s buvau originalu, gimęs 
sėdome po fyga, tik savaitė gal '«iįetUviu" — retenybė šiuose 
laiko nustojusia savo fygos la- k r a 6 t u o s e . Užtat turbūt ir po
pų ir nuoga. Mes neturime kar- n i a š e i m i n įn k ė surasdavo man 
čiamos tiksliau susėsti joje. Tai 
didelis defektas mano sodžiuje. 
Bet visako gi negalima reika
lauti sodžiuje! 

Paukščiai šlaituose kaip ir at
kuto. Tikrai gamta pas mus pa
vasariška. Taip skaidru ir taip 
norisi gyventi. Bet prancūziškus 
paukščius "Draugui" jau ap
dainavau užpernai. Rinkis da
bar, jei nori, žmogus naujas te
mas, įsiveisus redaktoriuose 
negirtino įpročio: neteikti temų 
iš anksto. 

Gyvenu čia gerai ir viskas čia 
prieškalėdine proga susikloja 
pamanomai. Būdamas savaran
kiškas ir nenorėdamas nuo žmo
nių priklausyti, savo liemenės 
kišenėje — švarkas čia kaip ir 
nereikalingas — laikau 200 patrauklesni žodį • su kai ku-
frankų. Pirmiausia pašto ženk-Iriais iš širdies gelmės išokan-
lams nusipirkti. Bet nelikti kaž Šiais atsidūsimais — ir peniško 
kokioje negyvenamoje saloje be maisto irgi riebesnį skrylį. Nuo-
susisiekimo. Ką bedirbdamas, lat savo vyro mušama ir plie-
vis bakstelėju į šoną. Braška! kiama. Jei ne veiksmais, tai 
Juk tiek draugų visuose pašau- smagiais žodžiais. Jau tuomet 
lio kampuose. Iš to šventoviško turėjęs progos prisižiūrėti kaip 
džiaugsmo, kaip koks pragarsė- gražiai yra kuriamos šeimos 
jęs dainininkas, sukišu abi ran-! augštuomenėje. Kaip viskas 
kas iš abiejų liemenės pusių, iš tuomet > Rusijoje, vyras, išėjęs 
abiejų pusių — braška. Kas tai? augštuosius girinkystės mokslus 
Abiejose kišenėse po 200 frankų., buvo visuomet kaž koks galiū-

Jurgis Savickis 

Vadinas kapitalas padvigubėjo.jnuotas, prižiūrįs nesuskaitomus pasiekti krantą. Ne! Nepatarti 
Maloni naujiena! Laiškai už
tikrinti. Sau pasakau gi: kaip 
malonu gyventi, kol jaunas esi 
ir — turtingas. 

Mintis aplanko Lietuvą 
Bet galva visvien tuščia. Jo

kios temos! Kaip gyvenimas 
būtų lengvas, jei ant stalo gu
lėtų patiektoji tema. Mintis 
staigiai aplanko Lietuvą. 

Juk Kalėdos buvo apeinamos 
ir namie. Vienintelis namas, tai 
Lietuva. Su pirmąja Kalėdų 
žvaigžde, specialiai Pono Dievo 
Lietuvai sukuriama ir tokia 
skaisčia. Kur niekur kitur nė
ra tokios. Nevalgymu per dieną 
ir vakare prisiruošimu ir prau
simosi, sutikti ir išvysti, įeinant 
į trobą, Kūdikį, gulintį ant šie
no. 

girių ir laukų plotus. Plotų sa
vininkui, gera lenkų tradicija, 
vis kaž kur sėdint užsienyje ir 
nė karto savo posesijoje nepa
sirodžius. Visus įtikinau, tie
siog įhipnotizavau, kad jie visi 
yra gryni lietuviai ir jo kontro
liuojami plotai ir apskričiai — 
Lietuva! Nuo šio laiko jie save 
vadino lietuviais. Tikrumoje 
juos turbūt knietė — tos har
moningos šeimos atstovus — iš-
tekdinti vyresniąją dukrelę, pa
čią nenaudėlę — už manęs, to
kio originalo. Iš pradžių, žino
ma, mudviem abiem paūgėjus. 
Be to, kaip ir priedas prie šios 
idilijos, man buvo peršamas Gi-
rininkystės Institutas, vienin
telis dėmesio vertas mokslas. Jo 
sūnus irgi buvo — mokytas gi
rininkas. 

privažiavus Nevėžį. Persikelti 
per upę vasarą būdavo stiprus 
keltas į Raudondvarį, žiemą — 
ledu. Dabar kelias buvo užblo
kuotas. Ledas pavojingas. Iš 
Kauno iki Nevėžio buvau veža
mas grupės iškilmingų rusų ka
rininkų. Tokių išauklėtų ir ma
lonių, kurie savo aplinkumoje 
tikriausia vis bučiuoja ponioms 
rankas ir sako vis irgi malonius 
ir išauklėtus žodžius. Mane ypa
tingai gražiai jie traktavo, ma
žiausia kaip kokį ketvirto kurso 
studentą. Bet — ties Nevėžio į-
taka jie pasuko į dešinę, links
mu kąlniokščiu į artimus dvari
ninkus proferanso sulošti ir pa
sivaišinti. Visai priešinga "mano 
kelionei kryptimi. 

Aš likausi vienas paupėje. 
Pilku, švyno dangaus, popiečiu. 
Net lietus purkšnojo lauke. Prie 

•sargybos namo, kur vasara bu-
' vo didelis keltas, ir dabar buvo 
į žmonių. Upė buvo saugoma iš 
abiejų pusių dieną ir naktį, kad 
kas nesumanytų pavažiuoti "le
du" ir nenusrarmėtų su savo ve
žamu, arkliais ir pakinktais į pa-
M upės dugną. 

Aš prisiplakiau prie žmonių. 
Apsidalinę papirosais, kiekvie
nas iš mūsų rūkėme savo "pyp
kes" ir tyliai galvojome. Jokios 
vilties nebuvo. Reikią liktis šio
je Nevėžio pusėje. Aš gi kaip 
tik buvau nusistatęs neužilgo 
pamatyti mamą, tėvus, brolius 
ir visą, mano pažįstamą, šeimy
ną, tėvo tikriausia jau suanga
žuotą kitiems metams:., Visi 
žmonės, tikriausia, užjautė ma
no nepavidėtinai būklei ir gal
vojo, ką Čia daryti. Bet, kad ir 
duotų man dispensą šį kartą 
upe eiti, kas iš to. Jei nenu-
grimščiau kur silpnesnėje pra
peršoje lede, kad ir prieitum 
kitą krantą, jis būtų visvien ne
įveikiamas. Perdaug vandens 
pakrantėje. Kad suteiktų ir len
tą neštis, čia ir lenta nepadėtų 

Murillo Piemenys garbina Kūdikėlį 

Gimimo Naktis ir Diena 
a. TYRUOLIS 

Švento Gimimo tylioji naktie, 
Žvaigždėm kaip žvakėm Šviesiai užsikūrus: 
Nūn išvadavimas mūsų arti 
Iš vargo dieną supančio mūro. 

NEĮTEIKTAS LAIŠKAS 
FUI/TON OURSLER 

Dtdaml i\ kalfdinių nuotaikų kū- buvo didis jo skausmas. Ir kuo 
^ J T ^ t t ^ l A v " tolyn, tuo blogyn, Fredas Arm 
skaitomų rašytojų. Ypač yra plačiai s trongas visiškai nyko. 
pasklidusi jo knyga „The Greatest ,»_ j , . 14:1^^4.: 
Story Ever ToUT. Ypatingų gabu-1 Ž m o n a Padėjo jį įtikinti, 
mų žmogus jis yra paraks daugiau kad ta jo neviltis kritusi į gi-
E . I i f i p A i i r S S 1 * desperaciją yra neteisinga 
scenarijus filmams, buvo bendradar- nei mirusiam SŪnui, nei liku-
bfa tokių plačiai skaitomų žurnalų s i e m g gyviems jo šeimos na-
kaip American Mercury, Atlantic, 1 ° 1 / 
CosmopoUtan, Liberty; ir buvo vie-|riams. Bet nieko tas negelbė-
nas ii redaktorių kelis milionus Ura* \Q 
žo turinčio „Readers Digeat". Atsi
vertęs į katalikybę autorius yra pasą- Artėjo Kalėdos. Pirmos be 
kęs visą eilę puikių idėjinių radijo . . . . ,. 
kalbų, Gaila, kad jis 1952 m. gegu- sūnaus. Vieną tamsią dieną, 
žčs 24 d. mirč, nesulaukęs nč 60 m. popietėje Fredas Armstrongas 
amžiaus. Red. . • , . . ** . » . j i . 

sedejo savo augštoje kėdėje ir 
Kartą kun. Karolis Bihldor- žiūrėjo į naują paklydusių laiš-

fas iš Brooklyno, Mass., man | k ų krūvą, judančios lempos ap 

* 

papasakojo įdomų gyvenimo 
įvykį. Aš paprašiau jį, kad 
leistų man tai paskelbti spau
doje, jis atsakė: "Kreipkis į 
H. Emersoną Fordicką, jis 
man apie tai pasakojo". Aš 
taip ir padariau. Ir štai jums 
trumpa istorija su gilia ir pras 
minga mintimi. 

Prieš keletą metų viename 
anglų mieste gyveno žmogus, 
pavarde Fredas Armstrongas. 

Kibįtkštim da/ngiškos meilės šviesos 
Trykšta į sielą tylus pragiedrulis: 
Naktį įveikus, dega gaisuos 
Pergalės saulė. Sutemos dūli. 

m • • 

Švento gimimo tylioji diena, 
Metų garbingąją, pynę pradėjus. 
Kylanti saule, tu ne viena — 
Šypsos tau amžių Kūrėjas. 

Gimdamas naktį, skaidrinęs ją, 
Dieną viltingą jis žada. 
Ky$ gyvybė galinga srauja, 
Laužo pavasariais senąjį ledą. 

Kalėdos Fabrike 
0. B. AUDRONE 

Šiandien visur, tarp mašinų, Kalėdos, 
Šiandieną pilna jųjų dovanų, 
Tik aš viena, mąstau čia atsisėdus — 
Šiandien labiau, kaip daugelį dienų. 

Aš taip viena ir svetima, kaip niekas, 
O ne todėl, 
kad niekas nepaduos man blizgančiai tvaskaus' 
Kalėdinio ryšelio, 
Bet — nepaklaus, 
kodėl šitam džiaugsme 
Manasis ilgesys suklupęs eina keliais. 

Aš disonansas čia, 
be dovanų, 
Aš disonansas čia, be vaišių tvaiko, 
Aš tremtinio kraupiu keliu tebeeinu — 
Dienas — metus — be laiko. 

šviestą. Viršuje tos krūvos 
gulėjo laiškas tikrai neprista-
tomas adresatui. Voke papras
tu pieštuku neįgudusią ranka 
buvo užrašyta: "Santa Claus, 
Siaurės Polis". Armstrongas 
paėmė jį ir paslėpė, o pertrau
kos metu vogčiomis praplėšė 
jį ir perskaitė: 

"Brangus Santa Claus: 
Mes esame labai nuliūdę šiais 

metais, ir aš nenoriu, kad Tam 
Jis dirbo pašte užsimetusiųjų, s t a m a n k a i k ą a t n e š t umei Ka-
neįteiktųjų laiškų skyriuje. Cia l ė d o m g M a n Q m a ž a s i s b r o l i u -
buvo surenkami visi tie laiškai, k a s š į p a v a s a r į i škeiiavc į Dan 
kurių adresai klaidingai ar g ų v i e n ą k ą a n o r-u > k a d 
neįskatomai buvo užrašyti. T a m g t a k a i a t e i s i p a a m u g ( p a 
žmonės jį vadino "mirusiųjų i m t u m e i b r o l i u k o ^ ^ ^ 
laiškų žmogus". j u o g n u n e š t u m e i j a m < ^ j u o g 

Jis gyveno viename name. ] surinksiu ir padėsiu virtuvėje, 
Turėjo smulkią žmoną ir ly-.kampe prie krosnies; arkliuką, 
giai taip pat mažą dukrelę i r ' traukinėlį ir k tus jo žaislus, 
'šdžiūvusį sūnelį. Labai mėgo Aš žinau, kad mano broliukas 
rūkyti pypkę. Parėjęs namo iŠ be jų jausis labai vien'šas 
darbo, kai pavakarieniavo, už- Danguje, o ypač be arkliuko, 
'sirūkydavo pypkę ir pasako- Jis taip mėgo ant jo joti. Tai-
davo vaikams, kaip yra sunku gi, prašau Tamstą, nunešk jam 
paklydusių laiškų savininkus žaislus, o man, jei ir ką galvo-
surasti. Jis save laikė visišku tumei, nieko neatnešk. Tik jei 
detektyvu. Bet tai nebuvo dė
mė jam ir jo kukliam gyveni
mui. Iš viso jis neturėjo savo 
gyvenime dūmų ir miglų. Bet 
vieną kartą užslinko ir aptem
dė jo gyvenimą. Staiga ir ne
tikėtai, dvi dienas pasirgęs, 
mirė sūnus. 

gali kai ką duoti mano tėve
liui, prašau atnešk jam tai, 
kas jį sugrąžintų vėl mums, 
kad jis galėtų vėl rūkyti pyp
kę ir mar pasakas sekti. Aš 
viską darysiu, ką sakysi man, 
tik atnešk. Kartą girdėjau, 
kaip tėt :s skundėsi mamytei, 
jog tik Amžinybė jį galinti iš-Po to įvykio Fredas Arms .. . ., . . I gydyti iš to sielvarto. Jei gali trongas puolė | g-h, nu8.rn.rri. & j r ^ 

mą. Jo siela atrodė lyg mirų 

būti nė kalbos. Noras, jokiais Pirmoji Lietuvoje sutikta dama 
rezonais nesuvaldomas. 

— Ne, vyrai, aš noriu namo! 
— Norėti geras daiktas, bet 

kaip pasiekti ? Štai tas ponas gal 
paveš... 

Kelio saugotojai buvo išauk
lėti žmonės. Kaipo prie miesto 
arčiau gyveną ir daug, žmonių 
bematą. Užtai ir ūkininką jie 
pavadino "ponu". Stebėtinu bū
du prie namo stovėjo keli ve
žimai, kaip mugėje kokioje. 

Pakeliui ūkininkas dar pasi
ėmė belaukiančią pas gimines 
savo dukrelę. Ši ūkininko duk
relė buvo įdomesnė ir kiek au-

sio. Rūpestingoji žmona ir my
lima dukrelė Marijona darė 
viską, kad tik palengvintų jam 
sielvartą. Bet visos jų pastan
gos ėjo veltui. Jis darėsi pa
našus į mirusius laiškus, netu* 
rinčius gyvenimo linkmės, ir 
paskirties. Kiekvieną rytą kel
davo anksti ir išeidavo J dar
bą. Darbe ir gatvėje vengė 
žmonių, su niekuo nė žodžio 
nesumesdavo. Darbovietėje per 
traukos metu užkandžiaudavo 
atsiskyręs nuo kitų, o taip pat 
ir namuose prie vakarienės sta 

na. — Stebuklai šiemet, toji žie
ma! Nepatariau ir aš sau. Bet 
visvien, aš norėjau išvysti saviš
kius ir Pasišildyti prie šeimos j į į į į , J S ' t o 1 S 3 £ 
židinio. Liktis čia? Niekuomet! 
Tarp tų išminčių ir galvojančių 
buvo taip pat vienas apylinkės 
ūkininkas, begyvenąs Šioje Ne
vėžio pusėje. Visi, šioje Nevėžio 
pusėje begyveną, žmonės šiuo 

Manasis ūkininkas, grįžtąs iš 
Kauno ir valandžiukę čia šnek
telėjęs su žmonėmis, be jokių 
ceremonijų ir nereikalingų žo
džių, parodė man ranka sėstis ir 

" j * " / " "Teužimti vietą jo apsčiame ir pa-
momentu man atrodė kaip iš , "; . J 4 .YA . *1 

. v . _ m .. , . . . tokiame vežime. Ir teištarė tik: 
priešingos armijos kareiviai ir 
priešai. Kaip ir ne mūsų žmo-

galesnė už mano "varnas" ir 
mano j Q g e d a v o , k.aip statula ir 

sutikta dama. Pasibaigė viskas 
tuo, kad mes tryse, nosimis su-
sikniugždę į vieną krūvą, nuo-

tuojau krisdavo į lovą. Betgi 
ir atsigulęs ištįsodavo visą nak j darydavo. 

būsiu gera mažoji mergytė 
M a r i j a n a." 

Ir tą vakarą Fredas Armst
rongas nušvitusiu veidu, kupi
nas džiaugsmo skubėjo namo 
apšviestomis gatvėmis, ne taip, 
kaip jau buvo įpratęs. Žiemos 
prieblandoje jis sustojo prie 
kiemo vartelių ir įžiebė degtu
ką. Kai tik pradarė virtuvės 
duris, kartu sū juo įsiver
žė ir dūmų kamuoliai, ku
rie smilko ii jo pypkės ir vai
niku sukosi aplink įo galvą. 
Žmona ir mažoji dukrelė nus
tebo, o jis šypsojosi žiūrėda
mas į jas, kaip ir anksčiau tai 

širdžiai ūturiavome. Arkliai, $ pramerktomis akimis. Toks 
žinoma, niekieno nevaldomi, ėjo 

Vertė Jer. Ignatonis 

nės. Net keista atsirodė, kaip 
— Kažin? 
Tai buvo jau daug. Ir jam 

pačiam reikėtų pervažiuoti į ki-galima gyventi ir savo namus . 
kurti šioje pusėje! K4i rytoj * u ^ £ * " * ' * . ™ f f i * £ 
T . . x . J .* i A» tl snmti kalėdinių miltų. Už kelių Kūčios anoje, mūsų pusėje, ir , . ., y ,^ . . x-j- , , . • 1 u • dar kilometrų augštupėj. 
ten židinys ilgėjausi labai, ir 
mano noras vis palaipsniškai 
didėjo. Žmogus per neapdairu
mą padarytum kokią paikybę! 
Apie atsargumą čia negalėjo 

— Pravažiuok! Daryk žmogus 
ką bedaręs. Miltų Kalėdoms ne
parveši, tai triukšmas kils na
mie. Žinai su moterimis! 

tiksliau, nė jie būtų kieno vai- m a s gyvenimas buvo irgi įdo-
domi. Man atrodė mano kompa* m u s i r j ą įntrigavo. Klausimas 
nijonė, su kuria aš turėjau gar- buvo aiškiai formuluotas: kuo 
bės ir didelio malonumo sėdėti aš būsiu? Užuot taip pat aiškiai 
bendrai ant standriai šiaudų atsakyti: tuo ir tuo ir tuo, aš 
prikimšto maišo, užsikamšęs pats, dar tiksliai nežinodamas, 
gūnia nuo nemalonaus vėjo, kad kaip ir svarsčiau ir pats skrai-
ji mane šildė, žmogų, vidujiniai džiau tarp Geodezijos Instituto, 
ir išoriai didžiai nušalusį ir su- astronomijos (žvaigždės!), ir 
sirūpinusį. Tyčia ar netyčia, aš kurio bale!b, žinoma, reformuo
to neturėjau laiko svarstyti, to ir pilno išreiškimo. 
Kartais ji ypatingai skaisčiai ir Matyti bekalbėdamas, ir aš 
aiškiai pažiūrėdavo į mane, kai pats buvau labai persiėmęs ir 
koks pasikalbėjimo posmas už- net iškalbus. Užtat jųdviejų 
kliūdavo už kokio klaustuko. 
Kalbėjomėsi mes mano būsimos 

nuolat buvau pertraukiamas: 
tai kas, tas baletas? Ir kas, tos 

karjeros ir mano būsimo gyve- "žvaigždės? Ir kas... — jie abu 
nimo reikalais. Pagaliau viena- stebėjosi, kad galima gyventi iš 
tinei dukrelei tas mano būsi- tokių dalykų, šokti ar vaidinti 

komedijas (aš jiems kalbėjau ir 
apie teatrą) ? Ar — skaičiuoti 
žvaigždes? Turėjau jiems skai
tyti ištisas lekcijas apie astro
nomiją, kaip ji man vaizdavos, 
apie įtaisus jai studijuoti, apie 
teatrą ir teatrui giminingas ša
kas ir jų esmę. Žemės matavi
mas juodviem buvo kaip ir su* 
prantamesnis, nes žmonės daž
nai čia barasi dėl ežių ir žemės 
plotų ir tvarka Čia turi būti vie
ną kartą atstatyta. Aš pats iš 
savo pusės "matavau akimis 
šią sveiką sodžiaus jaunuolę, 
gana gražią. Tokiomis patrauk
liomis akimis (blizgėjo ir žėrėjo 
ugnimis). Ar ji tiktų drauge iš-

(Nukelta i 2 psl.) 
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