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• _ * » Ištrauka iš humoristinio romano Tipelis 

PULGIS ANDRIUŠIS, Australija 
— Ak, Onute, kaip laikas taip giliai nemylės, kaip tavo 

greit bėga, dar, rodos, vakar jausmingas poetą"... atsimeni? 
buvom progimnazijoj, o jau, '— Ak, dingo viskas, kaip 
žiūrėk, tiek metų, tiek margfo sapnas! Taip sunku kartais, 
įvykių nuplaukė Nemunu, a-a- Maryt... 
a...—nusižiovavo dar nieko sau I — Ir man sunku, drauguže 
mergina ir jos gerklėje užsi- brangi... 
skersino buterbrodas su sausa — Maryt, glauskis čia prie 
Maisto dešra bei šviežiu agur- manęs, paduok ranką, bus leng 
ku (tai rodė vasarą jau einant viau Itelitet gyvenimo smū-

KOTR. GRIGAITYTfc 

į galą). 
— Dieve, Maryčiuk, rodos, 

gius... 
Ir abidvi merginos susiglau-

imtum ir sustabdytum tą lai- dė, nutilo, o musės, matyt to 
ką. Dar metai, dar kiti, ak, tik telaukę, tuojau užviešpa-
geriau negalvot! užsinėrė ran- tavo ant nebaigtų buterbrodų, 
kas ant sprando kita, taip pat Kartkartėmis iš draugų krūti
ne iš kelmo spirta mergina, nių savaimingai išsprukdavo , 
kurią pavadinom Onute. sakinių trupmenos... tiek netei-

Priešais jas buvo patiesta sybės ir purvo... viskas bepras-
švari skepeta su užkandžiais,, minga... nulūžo svajone spar-
kėpsnojo pintinaitė su mėly-1 nai... 
nais kaspinėliais, prikrauta dar -} O po to abidvi tyliai pravir-
beveik nepaliestu gėrybių. Po, ko, ašaros kapsėjo ant kiškio 
kojom čiurleno tykus upelis, kopūstų, slėgdamos jų gležny-
besivartaliodamas per spalvotus čius lapelius, kurie didžiai stę-
akmenukus, iš šiaurės pusės bejosi, jog taip anksti, dar tik 

Mergaite 
Atsinešiau peilio tą dūrį 
Po sava, po sava krūtine". 
Sukniubo mergaitė ištarus 
Verksmingus žodžius vos kelis. 
Iš rytų apsiautęs mus maras \ 
Vakarų ugnies pakely... 

Mačiau aš, kaip klupo kaštanas, 
Kai numirė lapas purve. 
Mačiau aš, kaip žemė raukšlėjos 
Ir numirė lapas purve; 
Kai stūgavo vėjas alėjoj 
Paklupdęs kaštaną klane... 
Per lietų, per žvarbųjį lietų 
Atbėgo ji kojom basom, 
Raukšlėtąją žemę palietus, 
Mergaitė išpintom kasom. 
"Jie tėvą..., jie tėvą nudūrė, 
Kai plėšės apgint jis mane. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• P. Abelkio knyga "Žemai- pirmieji- susjirėmimai, lemjĮa- • Nuo kun. Juozapo Dovy

čių Krikštas" jau išėjo iš spau- mos valandos, Palangos, Ma- daičio mirties sausio 7 d. suei-
dos. Stambus veikalas. Jo re žeikių užėmimas. Knyga para- na 70 metų. Jis mirė Ilukštoje 
cenziją duosime vėliau. Dabar šyla gyva kalba, patraukli, 1883 m. sausio 7 d. (senuoju 
— keletas faktų apie autorių, kaip nuotykingas romanas, kalendoriumi — 1882 m. gruo-
Jis yra gimęs 1906 m. sausio Veikalą labai teigiamai savo džio 26 d.). Tai buvo autorius 
mėn. 14 d. žem. Kalvarijoje, įžangoje įvertina dr. L. Bist- plačiai žinomo veikalo "šiau

lėniškis senelis". Jis taipgi yra 
autorius daugumos vysk. Va-

ypač kad buvo atsivežę gerų i neapibrėžiamai pilkos spalvos 
užkandžių, net bonką Stankevi- i švarkeliu, ant atlapų išleidęs 

apsivėlusius mašastiniais mau
rais, skaidrus vanduo šiureno 
šviesiai žalias viksveles bei mel 
dų kuželius, šokinėjant žalioms 
varlikėmis, čia bei ten suktai 
suvingiuojant dielėms kume
linėms. Nuo krantų virto kupe
tomis putinai, šaltekšniai Ir 
avietynai, prisigėrę vandens ir 

saulei iškrypus iš pietų, jau 
renkasi rasa ir dar tokia sūri, 
kokios jie nebuvo matę šiose 
miško apylinkėse. 

Ir jeigu kiškio kopūstai bū
tų turėję daugiau proto, tai jie 
dar labiau būtų nustebę dėl 
merginų ašarų, kad šiandien 
vyksta gegužinė, visas miškas 

čienės portveino, įsidėjo kriš
tolinius stikliukus, sniegbaltes 
servetėles, skilandžio, jau kar
tą minėtų Maisto dešrelių ir 
net krienų. Ir dabar, matėsi, 

baltų marškinių apykaklę, šo
niniu skyrimu sušukuotais juo
dais plaukais, nuo vaikymosi 
pasitaršiusiais, bet nepametu-
siais visiškos kontrolės. Jo 

reikės viską atgal gabentis ne- siaurame veide (kuris nuo aš-
suvartojus arba išmesti žiob* trių žandikaulį siaurėjančiu 
riams į Nemuną, nes šeiminio .trikampiu leidosi į smailą 
kė, pamačiusi nesunaudotas gė- smakrą, — magaryčioms dar 
rybes, užkapotų liežuviais mer- perskeltą duobute) daugiausiai 
ginas; Va, ir neturėjot kava- vietos užėmė nosis su plačiom 
lierių, ar aš nesakiau, kad šnervėm, labai parankiom 
geriau eikit pasimelsti bažny- slogos ir bronchito kultūroms 
čion! O kaip viso to dar prie- tarpti. Prie kairiojo žandikau-
das pirmadienį, nuėjus į tar- lio buvo įsikūrusi žirnio didu-
nybą, reikės visiems bendradar mo karpa, kuri taip pat kilno-

Telšįų aps. Kaikurį laiką ten ir ras. 
i augo tetos (slaptosios Žem., 
' Kalvarijos mokyklos darakto- • Vadovėliais pradžios ir še- lančiaus ganytojiškų laiškų 
rės) globojamas. 1919 m. pra- štadieninių mokyklų mokiniams apie blaivybę. Keli jo straips-
džioje atsidūrė Kaune, lankė besirūpindama Lietuvį R. K. niai buvo išspausdinti Ivinskio 
"Saulės" (vėliau "Aušros" bei* Kunigų Vienybė Amerikoje nu- kalendoriuose. Yra išvertęs 
niūkų) gimnaziją. Gydytojui tarė tikybai pirmiesiems ketu- pamokslų knygą "Kryžiaus vai 
pastebėjus džiovos pradžią, te- riems skyriams imti pagrindan nikelį", "Kristaus sekimą". Už 
ko apleisti Kauną. Kad neleistų j Lietuvoje išlejstus kun. K. Žit- lietuvišką veiklą buvo rusų iš-

kaus vadovėlius: Mažąjį Kate- tremtas. Dalį jo laiškų, rašytu 
kizmą, Tėve Mūsų, Sveika Ma- iš tremties, Justinas Dovydai-
rija ir Tikiu. Gi 5—6 skyriams tis išspausdino 1901 m. 
paruošti vadovėlius pagal pa-j 

gerėjus Valstybės Egzaminų', siūlytą kun. J. Pakalniškio pro' # M ' Aukšjaltt, Kanadoj gy-
Komisijoje įsigijo brandos ate- gramą, kurią komisija peršvar . v e n a n t i m u s u « W » j a ir poe-

laiko veltui, įstojo 1922 m. į D. 
Ž. Ū. Technikumą, kuris buvo 
•gryname ore ir tiko jo sveika
tos stoviui. Sveikatai kiek pa

vasaros, o toliau dunksojo tan-|plyšte plyšta nuo dainų, pušų^.biams šypsotis, sakyti, kad ge- josi į taktą su šnervėmis. Be 
kus pušaičių atžalynas, Dievo kunkorėžius kilnoja dūdų or- "gūžinėje smagiausiai praleido šypsenos šis veidas, miestietis 
sodintas, prikvipęs sakų. ikestro smūgiai, voveraitės jau laiką! Nors ir iš įstaigos nie- kai išbalęs, būtų niūrus ir, gal, 

Ant samanoto šlaito įsikūru- anksti rytą, tik ką pamatę gar kas čia nebuvo, bet pikti liežu- net graboriškas, jei ne ilga, 
šioms merginoms nelindo už- laivį prisirišant prie Bružės viai nežino jokių užtvarų ir, ko iki pat skruostų įsipjovus bur-
kandis, jų rankos tik glamžė krantinės, išdūmė į kelintą miš gera, žiūrėk, koridoriuose jau na, kuri, atrodė, iš prigimties 
buterbrodus. j ko eiguvą, palikdamos Dievo šneka, girdi, Marytė, bešokda- juokėsi. Viskas jo veide šyp-

— Taip ir slenka dienelės valiai savo atsargas. Iš užu 
auksinės, Maryčiuk... kalnelių skardeno tenorai: "Vai 

— Nei draugo, nei žmogaus... sas su savom! Ratelis! Pora už 
— Ar tau, Maryt, kartais twwat» 

neateina .mintis taip vieną sy
kį baigti amžinai, ,užmigt, sap
nuot ir jau niekad nepabust? 

porosi 
Skaudžiausios Marytei ir 

Onutei akimirkos buvo šokių 
pertraukos, kuomet ugniagesiai 

— Kaip gi, Onut, užeina daž- imdavo gerti degtinę su agur-
nai, kartais verki ir nežinai ku, nes tuomet visomis kryp-
ko... Taip, rodos, nutrauktum timis pasipildavo jaunimo po-
gvvenimo siūlą, pastatytum ros, šūkalodamos "Nebėk, pa-
tašką... 

— Gyvenimo saulė vis lei
džias žemyn ir žemyn, kur tie 
šventi idealai, kurių taip sie-
kėm karštai? 

— Nutirpo rankos, pražy-

gausiu! Ot ir nepavysi, t'k pa
bandyk! Na, bet kai pagausiu, 
tai bus...!" 

Todėl mūsų merginos ir pa
sirinko čionai nuošalų kampelį 
prie gaivaus upokšnio, idant 

dėjo chrizantemai, ak Dieve, j netrukdomos galėtų iki soties 
Dieve... išsiverkti bei pasiguosti. Joms 

— Kaip liepsningai pasako-1 šiandien pasakiškai nesimezgė, 
davo apie nepalaužiamus sie-! niekas nevedė šokti, nors gar-
kius mūsų klasės auklėtojas laivvje jau buvo lyg ir susi-
Unguraitis, reikia siekti, ko | uoste, atrodė, juk greitai įsi-
vyzdis nesiekia, ar atsimeni? skelia. Garlaivio priekyje gre-
Ak, ir kam uždegė tą ugni jau ta ju sėdėio plikterėjes ponas 
no j krūtinėj! Ar tu, Maryt, (ne koks jau tenai skeltuvas, 
kartais nesvajoji, kaip Ofelija, bet. rodėsi, pradžiai pakaks), 
kuri bateė tarp vandens lelijų? papasakojo keletą anekdotų, 

— Nu8i2udyt? Taip, dažnai 
svaioiau, bet skenduolės mir
tis nėra poetiška, vandeniniai 
vabalai, maurai, — žiūrėdama 
J upeli, svaioio Marvtė. 

— Tai kokia mirti tu creriau 
pasirinktum, kulka i smilkinį? 

—Fui, kraujas! Užtrokšti 
gėlėse, skaičiau viename roma
ne, kaip mereaitė, mylimojo 
apvilta, prisinešė pilną kam
barį rožių, užsidarinėlo lan
gus, duris, apsivilko balta suk
nele, i rankas fcidėlo jo atvaiz
dą ir ramiai nuslinko i dausas. 

— Ak, kaip romantiška, die
važi... — svaioio Marvtė. 

— O ar atsimeni, kai prosrim 
naziios laikais eidavom pava
sari į kapines ir. susėdę ant 
suoliuko po jazminais, svalo-
davnm anie didelius žygius, 
kritikuodavom apkiautėlius mo 
kvtojus, bendrai skaitydami 
Maironį... "jau niekas tavęs 

sojosi: ir nosis, ir karpa, ir 
smakro duobutė. 

— Pala, pala, ar pro jus ne-
praskrido čia mano skrybėlė, 
panelės brangios? Gera, bran
gi skrybėlė, jau seniai jos no
ri iš manęs atpirkti handelis, 
— tarė vaikinas, žiūrėdamas į 
rūgščias, kaip kiškio kopūstai, 
merginas, kurios skubiai šluos
tėsi užverktas akis. 

— Prašau skaitytis su žo
džiais, ponas, mums neįdomu 
jūsų skrybėlė, nieko mes nema
tėm ir nenorim matyti! — pra
tarė kiek nuduotai žiauriu to
nu, čia pat jau to; gailėdamasi 
Marytė, ėmusi įtėmpai kram
tyti pamirštą buterbrodą. 

— Ką jūs, panelės, sakot? 
Kaip tai jūs nematėt, jeigu čia 
sėdit. Aš tikrai žinau, kad m»> 
no skrybėlė pro čia praskrido, 

Ne, kiškio kopūstai per ma- , p a J a ' , p , a I a -
ža turėjo proto, idant aprėptų , ~ Mums nerupi svetimi rei-
merginų nelaimės plotį ir tik * £ * L ^ l . i ° m ^ ^ ^ 
nuolankiai lenkė savo gležnus 
lapelius po drėgno sūrimo naš
ta! 

Tolimoje orkestro dūžiai, sa 
manų ir pušų prislopinti, pūp
sėjo lyg kas muštU kočėlu į 
duknas, o paskui staiga nu- fc. s u s i f f ė d o M a r v t ė k a i a t s i b _ 
. . . . v . , . . l"i B U S l K C U U IVlttl y l . C , Kel i CtUSIUcL-

tilo ir pušynas sulalėjo visais . ,. . , ... . . . . . . 
. . . \ i. . , J stehs ėmė tikrinti ių gėrybes, balsais, kažkur pasigirdo muš- .*. , . , . „ . . , . , , *T & , . ištraukė buteli vyno. tymų knklas, subangavo dai-

statą ir atsidūrė Lietuvos Uni
versitete. 1928 ir 1929 m. ke
liavo po Pietinę Ameriką. Grį
žęs iki 1942 m. pavasario, kai 
vokiečiai išvežė į Reichą, gyve
no Lietuvoje, daugiausia žemai 
tijoje, dirbo pedagoginį darbą 
ir tik vėliau perėjo į pramonę. 
Pradėjo rašinėti dar 1922 m., 
tada rudenį buvo atspausdinta 
jo pirmas kūrinėlis: "Kaip įsi
kūrė Žlibinų miestelis" (neva 
padavimas). 1930 m. išleido at
skirą knygelę pirmtųjų beletri 
stinių darbelių, pavadintą "Gy 
venimo Sūkuriuose". Sekančios 
dvi pasirodė Vokietijoje, trem
ty. Žemaičių Krikštas bus ket
virtoji. Ją pradėjo rašyti dar 
1925 m., būdamas, Sedos vid. 
mokyklos mokytoju, gyvenda
mas šioje knygoje aprašomoje 
vietoje. Periodinei spaudai te
ko irgi kiek talkininkauti: iki n i s J™ Paimtas nariu į dvi 
šioliai parašyta daugiau kaip | Louisianos miškininkų draugi 

stys ir detalizuos. Tikybos va
dovėliams galutinai paruošti 
numatyta komisija: kun. J. 
Pakalniškis, kun. dr. J. Gutaus 
kas, kun. prof. St. Yla, tėv. T. 
Žiūraitis, O. P. ir kun. V. En-
driūnas, S. S. Komisijai vado
vauti pakviestas kun. J. Pakal
niškis, 259 Nr. 5th St , Brook-
lyn 11, N. Y. 

• Prof. J. Kuprioiiis Louisia 
nos Politechnikos Institute dė
sto miškininkystės pagrindus, 
bendrąją ir specialinę miškinin
kystę, nuo Naujų Metų dar pa
ima dėstyti miškų taksacijos 
kursą, šalia dėstymo dar užve
da institutui naują medelyną; 
kolegija jam pavedė iš vieno 
jų miško padaryti parką, antrą 
mišką paversti intensyviai pri
žiūrimu mišku. Prof. J. Kuprio 

pusantro šimto straipsnių. Nuo 
1949 m. rugsėjo mėn. 20 d. gy
vena Chicagoje. 

• Miškin. A. Rukuižos 65 m. 
amžiaus sukaktį minint visa ei
lė rašinių jo pagerbimui pas
kirta "Girios Aidų" naujame 

jas, studentų miškinink|u drau 
gija jį išrinko garbės nariu. 
Gyvena Ruston, La. Džiaugiasi, 
kad prie instituto yra turtinga 
biblioteka ir geros progos prie 
turimų žinių įsigyti dar naujų. 

Pulgis Andriušis 

ma su girtu tipu, sugriuvo ant 
kelmo. Dieve, koks neteisingas 
pasaulis! 

tė, Kalėdų proga sveikindama 
"Draugo" kultūrinio priedo re
daktorių, rašo: "šeštadienio li
teratūros lakštai, tai skambiau 
sia dabartinė mūsų tautos gies 
mė, tai tyras virpuliuojantis 
šaltinis iš mūsų didžiųjų poetų 
širdies tekan^s, versmiuo jau
tis už mus ir į mus, su meile, 
sopuliais, rūpesčiais ir sieki
mais". 

• Lietuvių šv. Kazimiero ko
legija Romoje nuo 1946 m. ru
dens, nuo savo įsikūrimo, iki 
dabar turėjo 71 studentą, iš 
kurių - - 36 klierikai ir 35 ku
nigai. ©videšimtsV šeši klierikai 
Romoje buvo įšventinti kuni
gais. Augštuosius mokius bai
gė, įsigydami įvairius akademi
nius laipsnius, 33 kunigai. Dau 
guma jų yra išsiskirstę ir dir
ba įvairiuose pasaulio kraštuo-

• A. Kavaliūnas, dalyvavęs 
žymesniuose Klaipėdos, Kauno 
ir Vilm'aus choruose, vėliau bu
vęs Vilniaus operos choro na
rys bei režisieriaus padėjėjas, 
šiuo metu, nors dirbdamas ne 
pagal savo profesija fizinį dar
bą, vis dar randa laiko energin 
gai dalyvauti Čiurlionio ansam
blyje ir Ąžuolų oktete. 

• A. Bendoriaus geografijos 
vadovėlis LIETUVA, dedikuo
tas prof. K. Pakštui, su prof. 
S. Kolupailos peržiūrėjimu ir 
nuotraukomis, jau išspausdin
tas* Vadovėlį išleido knygų 
leidykla "Sūduva", Liet. Tremt. 

silsėt po šokių, — melavo Onu
tė. 

— Pala, pala, aš patikrinsiu, 
— neatleido vyrukas, artėda
mas prie krepšelio. 

— Nachalas, prašau ne...! — 
per augštai paėmusi gaidą, pa

na, sutraškėjo gaudynės, miškas 
sučiužėjo, lyg kas būtų palei
dęs iš krūvos karkvabalius. 

naskui atnešė iš anačios limo
nado, fundiio. Tačiau atnlau-
Tnis J paskirties vieta, paaiš-
kėms. kad 1is atnlankė ne link 
«*mintis. bet pameškerioti, pa-
npTnnniaifl.q nušiureno nendrė
mis ir visa diena nepasirodė 
o^<niJKnėie. šokiams prasidė
jus, dar buvo prisikabinės jau 
earlaivvie snėies nusilesti vy
rukas, išvedė Marvtė polkos. 
mSiame aikštės viduryie už
kliuvo pušies kelmo ir išsitie
sė žemėje visu kūnu. patrauk
damas i save ir šokėia. Nuo 
to laiko lv«r kirviu Marvtei nu
kirto nuotaiką. Ateina! iš užu 
krfimo, kur pasitaisė dra
bužius, rado nuleipusia Onvte. 
kvailomis ak'mis bebandančia 
ansrauti save. mat, jinai, neve- vyrukas ir, staiga pamatęs vie 
dama Šokti, mėsrinusi isimaišv- n i š a s merginas, sustojo šlaite, 
ti ratelin. bet Ir tai niekas jos I apsikabinęs pušies kamieną. 
nepasirinkęs į porą. j Nedidelis, kiek palinkęs į pe- j baliaus: vynas, agurkai, skilan 

Verkė jos dabar sutartinai,ičius» skidusčio veido, apsivilkęs! (Nukelta j 2 psl.) 

, — Pačios Stankevičienės pno 
dūktas, užmuškit mane! Ei, Vi 
ke, bėk čionai, yra interesas! 
— šaukė neprašytas svečias, Staiga vėju pro mergaites siu- L . . , v , ; , . , 

stelėjo du vyrukai, m ė t y . ; b e l s d a m a s prie panellj ku-
damies kunkorėžiais, pagaliais « s i p r . e š , m « a s * * a r ^bu-
r~„&An~.> i « - - v<> formos reikalas, 
mušdami krūmus. T . . . „ . 

— Ir krienų nepamiršot, ai, 
— Ei, bachurai, atiduokit ai, panelės, ir kas jums pasakė, 

skrybėlę, ba bus blogai! Vykę, kad reikia įsidėti krienų, taip 
tu suk iš kairės, aš užbėgsiu iš atspėiot mano skonį? Vykę, 
dešinės, aū-aū Šaukė vienas greičiau! — čiurleno, kaip upe

lis mūsų vyrukas. 
Vykė, atčiužėjęs per krū

mus, pasijuto akistatoje tikro 

• Povilo Gaučio redaguotą^ 
1952 m. 1—2 numeryje. Rota- P i e t l* Amerikos novelių rinkinį 
toriumi spausdinamą šį žurna- j "P i e t l* Kryžiaus padangėje" 
lą redaguoja V. žemaitis, J. J a u išspausdino. Knyga turi 480 
Žebrauskas ir K. Sčesnulevi- Puslapių ir joje yra rinktinės 
čius. Žurnalas gyvai redaguo- Argentinos, Bolivijos, Brazili-
jamas, gausu jame trumpių, įdo Jos ' č i l ė s . Ekvadoro, Guatema-
mių rašinių, pvz. - šilkaverpė los> Hondūro, Kolumbijos, Ku-
— vienuolė Žemaitijos giriose,' b6s» Meksikos, Nikaraguos, 
Kas dabar Lietuvos miškuose P e r u> Salvadoro, Uragvajaus, 
dirbama, Klaipėdiečių žvejų Venecuelos_ novelės. Iš viso kny j j į j £ " j j f ^ į ' £ "valdybai 
draugija tremtyje, 1863 m. su- ^ e 5 0 kurmelių, su trumpais 
kilimo pėdsakai Valkininkų duomenimis apie jų autorius. 
apylinkėse, Kaip dabar naiki- K n ^ a 3™ Pagrindinės vertes 
narni žmonės ir miškai Lietu- k & s u i03 P u o š ė j o P. Gau-
voje ir kt. Sutraukta gausiai 6io autografu, bus galima įsi-
bendradarbių, pvz. šiame nu- ^ s a u s i o 4 d« P e r "Draugo" 
meryjerašo: K. Sčesnulevičius, .Bendradarbių Klubo parengi-,do ukrainiečiai Surado mūsų 
jr., prof. J. Rauktys, dipl. T * S a k a l ų s a I ė j e - "Knygų Lentyną" New Yorko 
mišk. M. Gureckas, A. Teniso- i I viešajame knygyne ir iš ten 
nas, dipl. mišk. V. Barisas J. # ^ b * Va*entinas žurnalisti- patyrė apie lietuvių bibliogra-
Dilys, J. žadeikis, M. Vasilev- k o s Institute dėstydamas apie fu darbus. 

humoristinius rašinius, primi-, # ^ y V i J e l k i s p e H m a 
nė, kad juose neleistina suve-; v i s i g k o n s a v o ž i n J p n r e d a f f a v i . 
dinėti asmeniškos sąskaitos; m a , r l e , d i m ą v a j k n l a i r a f i t ė H o 
jie turi pasižymėti sąmoju, kad 
nereikėtų nurodinėti, kur rei
kia juoktis. Humoristinis ra-

padedant. 
i 

Ū A. Ružancovą paprašė 
straipsnio Ukrainiečių Laisvojo 
Mokslo Akademijos žurnalas 
"Bibliografični Visti"; pasiro-

skis, Z. Dautartas, A. Rukuiža. 
Atskirais straipsniais pagerbia 
mi prof. P. Matulionis, prof. J. 
Kuprionis. žurnalas gaunamas 
nas J. Karvelį, 3249 S. Halstetf 
St., Chicagoje. 

• Pulk. J. Petraičio atsimi
nimų knygą "Laisvę ginant" 
perspausdino leidykla "Vaga" 
(210 Humboldt St., Apt. 23, 
Brooklyn 6, N. Y.). Veikalas 
turi 200 puslapių, apima kovas 
su bolševikais ir bermontinin
kai. Autorius pasakoja apie sa
vo (grįžimą iŠ Rusijos, pirmųjų 
lietuvių karinių dalinių orga 

"Tėviškėlės". Ansčiau ji buvo 
leidžiama prie "Dirvos". "Tė
viškėlė" bus mėnesinis laikraš-

šinys nėra tik įmantrių žodžių t ė H g 2 0 _ 2 4 p u s l a p i u > o f s e t 
pynė. Jis turi būti kūrybingas. 
Kiekviename dalyke gali būti 
humoristinių bruožu. Reikia tik 
juos suprasti, išryškinti ir jais 
spaudai skirtus rašinius paįvai 
rinti. 

• In l J. Mulokas turi labai 
gausų Lietuvos kryžių ir lietu
viško liaudies meno (pastatų) 

nizavimą, aprašo kaip buvo pa- Į nuotraukų rinkinį. Atsidėjęs 
imtas Panevėžys, Kupiškis, j studijuoja lietuviškojo liaudies 
Aleksandravėlė, kaip vyko kau i m e n o bruožus, stengdamasis 
tynės ties Daugpiliu. Antroji k i e k fcaH»a jų perkelti į jo pro 
dalis, kiek mažesnė, yra apie 
kautynes su bermontininkais: 

jektuojamą lietuvių bažnyčią 
Marąuette Parko kolonijoje. 

spausdinamas Chicagoje. 
• Prof. J. Čiurlys patiekė 

nuodugnius savo svarstymus 
apie Lietuvos geležinkelių vei
kimo atstatymą; ta medžiaga 
išspausdinta naujame (VII) 
"Lietuvos Ūkio Atstatymo Stu
dijų Komisijos Darbų" sąsiuvi
nyje. 

• Aloyzas Baronas atidavė 
"Bendrijos" leidyklai, veikian
čiai prie Vokietijos PLB Kraš 
to Valdybos, išleisti romaną 
"Užgesęs sniegas". Romanas 
pasirodys šių metų pradžioje. 
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Jurgis Gliaudą 

APIE PREMIJUOTĄJĮ ROMANĄ 
KALBA, PASAKYTA PREMIJOS (TEIKIMO IŠKILMĖSE 

Nele Mazalaite 

u d 

Malonus šio pobūvio dalyviai, 

Aš buvau pakviestas atvykti 
Chicagon, dalyvauti šiame po
būvyje, tarti čia žodį, atsiimti 
man paskirtą premiją ir, kas 
man ypatingai miela, pabend
rauti su mūsų literatūros mė
gėjais, su mūsų intelektualin'o 
gyvenimo ramsčiais, su jumis, 
kurie čia susirinkote, pamirš
dami savo laisvos dienos poil
sio valandas. 

Aš t'krai džiaugiuos, kad jūs 
priimate mane šiltai, kad tarp 
rašytojo ir visuomenės visdėl-
to yra tas slėpiningas saitas, 
kuris eina iš rašytojo širdies į 
skaitytojo širdį... 

Ir, štai, antrą kartą pame
čiui, nepaprastas įvykis atve
da mane iš mano mažyčių na
mų į šią didelę Chicagos salę 
ir pastato mane čia, rampos 
šviesoj, kaip kultūrinio turnyro 
laimėtoją. N 

Pareiga 

Tačiau, pasakysiu atvirai, aš 
nesijaučiu nei atsižymėjęs, kaip 
man ima tvirtinti, laimėjęs ant 
rą kartą litera tūrnį konkursą; 
aš nesijaučiu ir nusipelnęs, pa-
daręs kažinką nekasdienišką, 
dėl ko susirinko ši auditorija. 
Aš jaučiuosi atlikęs savo parei
gą kaipo lietuvis, kaipo politi
nis tremtinys, kaipo žmogus 
valdantis rašytojo plunksną. Ir 

mano veikėjų poelgius, jų psi
chinius lūžius, aplinkos atšvai
stes, eceiias, dialogus, konflik
tus, stilių...: tai yra visaą tas 
priemones, kurias autorius be
sugeba naudoti savo minčiai ir 
idėjai išreikšti, — gal būt, jūs 
pasijusite ne vien šalti ir smal
sūs skaitytojai, bet pasijusite 
gyveną romano veikėjų aplin
koje ir kankinsitės kartu su 

n y s 
Derlius 

TJnai. kad u* derėjo — 
Rovėjų neregėti, 
Tik ių juoku, lyg vėju 
Pradės barai vilnėti. 

Ir akys ių kad švyti, 
Ir kad jau mėly nuo m! 
— Linai dabar tik žydi — 
Imi ir pagalvoji. 
O gal i d*rvą vieną 
Visus drauge susėjo: 
Juoką ir melsvą liną, ^ 
Ir damą, ir piovėjas? 

m 
Žinai, linus jos rauja — 
Bet nežinai ką svaido: 
Pėdą iš savo saujos, 
Ar tik dainelių aidą. 

Sielvartas 
Mano širdies akyse 
Rudens skaidri diena. 
— Mamute, nepaklyski, 
Uogaudama viena. 

Kodėl tu nedainuoji, 
Kaip buvo visuomet? 
O pražilai brangioji — 
Net už kalnų regėt. 

— „Ar jie dar saulę mato? 
— „Ar ?uos matys'u aš? — 
Ir į krepšelį meta 
Bruknes ir ašaras. 

Ir vėl šviesu akyse — 
Pilna naktis žvaigždžių. 
Rožančiaus paslaptyse 
Mūsų vardus girdžiu. 

Tirpdo leduotą langą 
Atodūsis gailus — 
— Per žemę ir per dangų 
Bėgi jieškoti mūs! 

»* ,Ar skrieja ten žvaigždelė? 
- „Ar sielos jų dangun?" 

Rožančiaus poterėliai 
Iš ašarų gi-ynų. 

Jurgis Gliaudą 

jais. Tada, pinokite, autorius 
bus greta jūsų, ir mūsų visų I 
širdys: skaitytojo, autoriaus ir 
tolimos v—- Lietuvos plaks uni-
sonu. 

Kaip, Kada, kaip ilgai rašė? 

Kaip anąkart aš buvau klau
siamas, taip dabar būsiu klau
siamas: kada parašei? Ar ilgai 

Baudžiava 
Kaip ilgai neaušta. 
Kaip tos girnos sunkios. 
Kaip per kaktą gausiai 
Prakaitas man sunkias. 
Kaip šuva tas staugia 
į mėnulį žvainą — 
/ tą šunį seserį 
Užvakar išmainė, v 

Kaip man pasiversti 
Girnakmeniu tokiu? 
Arba, kaip šunimi 
Staugti kas išmokytų. 

tas atliktos pareigos jausmas' r a š e i ? H k u r g a v a i l a i k o p a 
nustelbia manyie visus kitus 
su Sia švente susijusius pojū
čius. Aš jaučiuosi pasakęs tai, 
ką aš turčiau galu gale pasa
kyti; aš jauč:uosi, kaip pareiš
kia vienas herojus iš "Ora pro 
nobis" romano, surikęs iš šir
dies. Aš dar jaučiu didelį pa
sitenkinimą, kad ši mano šir
dies baisa išsrrs šimtai ir tūk
stančiai tautiečių. Aš jaučiuo
si įrašęs į lietuviu visuomenės 
gvvenimo dienyną vieną pusla
pi. Įrašęs ta puslapi ne istori
ko, ne politiko plunksna; Įra
šęs tą heroikos ir tragikos 
puslapi lietuvio romanisto su
kurtais heroiais ir herojų gy
venimo vaizdais. 

Nuotaikos berašant 

Visą prabėgusią vasarą aš 
gyvenau siaubo kupmą gyveni
mą. Aš gyvenau drauge su ma
no herojais. Aš gyvenau juose, 

rašyti ? 
Suprantama, romano para

šymo esmė glūdi ne laiko su-
griebime ir ne rašymo laiko il
gume, bet kituose, toli iš tų 
klausimų išeinančių momen
tuose. Tačiau nėra paslapčių at 
sakant į tuos klausimus. Gyve
nimo aplinkybės nevaržo po
troškio kurti. Juk kacete buvo 
kuriama nemirštama mūsų li
teratūros analuose — lietuvių 
kacetinė literatūra. 

O mano rašymo sąlygos, ly
ginant jas su kacetinėmis, bu
vo idealios. Aš dirbu 8 valan
das, 8 valandas aš skiriu poil
siui. Likusios 8 valandos yra 
mano dispozicijoje. Tą laiką aš 
galiu sunaudoti literatūriniam 
darbui. 

Pirmą sumanymą parašyti šį 
veikalą aš pasakiau prieš me
tus šioje salėje, per daktaro 

o jie gyveno manyje. Tai taip Prunskio intervievv. Bet tai te-
iškankino mane, kad kada aš j buvo tiktai sumanymas, netu-
užverčiau paskutinį rašinio pus ris iokio konkretumo. Tiktai, 
lapį, aš pasijutau lyg prisikėlęs kažkodėl, mano mintv užsiliko 
iš anapus, išsiveržęs iš siaubu- vienas sakinvs, susikūręs Chi-

nobis" pasiekė garsą ir viešu- tantų nuomones ir širdis. Tau-
mą,. | tos propagavimo esmė glūdi gi-

Antras rūpestis buvo, kadjliau; politinės propagandos ak-
veikalo struktūra ir forma ir ciją mes laimėsime tik per sa-
vadovaujanti mintis būtų vie-'vo tautos vertės propagavimą, 
uodai suprantama ir įdomi ir j Su savo turimu ir ateityje su-
Uetuvių skaitytojams, ir pašau kursimu bagažu mes galime ir 
io skaitytojams. Kad veikalas, j turime laimėti širdis jų laisvų 

būdamas lietuviškas, būtų leng 
vai suvokiamas bet kurios tau
sos skaitytojui. 

Veikalą dedikavau mano tė
vams. Tegu bus čia paminėti 
ių man brangieji vardai: Ma
rijai ir Stasiui GliaudŽiams. 

Pasaulio foruman 

Lietuviai rašytojai turi išei
ti į pasaulio forumą. 

štai mes pavyzdingai veikia
me politinės propagandos srity. 
Memorandumai, protestai, pa
klausimai, padėkos pasiekia 
daugelį atsakingų laisvųjų tau-
tų reprezentantų ir pareigūnų. 
Bet mums sunkoka laimėti tų 
svariųjų kitataučių reprezen-

jų tautų masių, kurios siunčia 
savo reprezentantus rikiuoti 
pasaulio reikalų. Tada su savo 
tautos vertės propaganda mes 
neslidinėsime politinio gyveni
mo viršūnėmis, bet eisime tik
ru keliu — pačios mums sim
patizuojančios masės nuteiks 
savo reprezentantus padėti 
mums. Galingąjį vox populi 
mes sukelsime savo tėvynės lai 
svei ginti. Kol mes kursime ver 
tybes tiktai sau ir smaguriau
sime tomis vertybėmis tik savo 
tarpe, mes būsime plačiajam 
pasauliui tik maža ir nereikš
minga terra incognita. Stenki
mės peržiūrėti tos nežinomos 
teritorijos sieną. 

Lietuvis kūrėjas visų pirma 
turi turėti prieš akis pasaulio 
skaitytoją. O mūsų visuomenė 
turi savo rašytojui padėti pra
siveržti į tas pasaulio erdves. 
Ta pagalba tiktai laikina. Ma
žieji, kaip ir mes, švedai, nor
vegai, danai, olandai, suonrai 
jau žinomi pasaulio mastu ma
tuojant. Mes ne:ame atsilikę 
nuo jų. Ir mes turime savo fi
losofų, rašytojų, muzikų, poe
tų, nemenkesnių už tas tautas. 
Bet nesiverždami į 
forumus, patys sus'kūrėme sau 
geležinę uždangą, už kurios vis 
tūnome nežinomi. 

Visi menai savo apraiškoje 
galingi ir verti nusilenkimo, 
bet visdėlto landžiausias ir pas
lankiausias propagandos reika
lui yra raštas — beletristika. 
Jis lengviausiai išverčiamas, 
lengviausiai platinamas, pasie
kia plačiausias mases. Lietuvių 
rašytojų knygos gali būti visai 
sėknrngai kotiruojamos pasau
lio kultūros biržose, bet pra
džiai, pirmam stūmiui, pirmam 
ledui pralaužti reikia ryžto ir 
savo visuomenės paramos. 

Aš kažin kodėl vis tikiu, kad 
tas reikalas bus suprastas, kad 
bus sukurtos organizacijos ir 
fondai, kad tas reikalas sukles
tės. Ir tikiu todėl, kad* to rei
kalauja ir politinės kovos iš
mintis. Ne svetimtaučių repre
zentantus, bet svetimose tau
tose, kurios siunčia tuos repre
zentantus, mes turime laimėti 
sau pagarbos, dėmesio ir sim
patijų. Tai yra giliausios sėk
mingos savo tautos propagan
dos šaknys. Aš tikiu, kad taip 
ir bus padaryta. 

Pavyzdžiu čia gali eiti kad ir 
šios premijos sukūrimas. Ji gi
mė vien iš to, kad tuo klausimu 
susirūpino du pasiryžėliai: dr. 
Juška ir maestro Mikulskis. 
Mūsų literatūros gyveniman 
premija įnešė neabejotiną pa
gyvėjimą, paskatino kurti stam 
besnius veikalus. O, kas svar
bu, sukėlė susidomėjimą pla
čiose skaitytojų masėse, litera
tūros pasaulio įvykius įvesda-
ma į kasdieniškos buities in
teresus. 

Lygia drąsa ir pasiryžimu tu 
ri išsispręsti pasaulio skaityto
jo užkariavimas lietuvių kūry
bai. Atitinkamos organizacijos 
ir jų fondai atidarys lietuviui 
rašytojui duris į pasaulio foru
mą. 

Baigdamas 

Aš baigiu šį savo žodį "Ora 
pro nobis" romano veikėjo pa
reiškimu. Tą pareiškimą, trum-

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Lietuvių, žurnalistų Sąjun- • Pranas Gavėnas, S. D. B., 

ga JAV-:e atgaivina savo vei- parašė pal. Domininko Savio 
kimą. Susiras nėjimo būdu da- gyvenimą, kurs išspausdintas 
ba.-renkami Sąjungos organai. Lletuv'ų Saleziečių Spaudos 

.*ep registravusieji į Sąjungą studijoj Italijoje, antrašte 
žurnalistai dar gali įsiregistruo "Jaunojo galiūno keliu". .Lei-
ti ik 1953 m. vasario 1 d., dinys pasirodė 1952 m. pabai-
kreipdamiesi į Reorganizacinės goję, turi 157 puslapius, visos 
komis'jos sekretorių A. Šalčių, knvgos kirtai, viršelia's Vei-
741 McDonough st., Brooklyn, kabi įžangą parašė vysk. V. 

pasaulio ^ ' Y ' ^ e o r S a n i z a c m * Komisija Brizgys. II ustracijos paimtos 
' j R nkimų Komisiją parkyrė: iš vieno? le'dyklos albumo; vi-
pirm. A. Sodaitį, vicep. A. Ma- sos iliustracijos, kurių yra 60, 
žiulį, sekr. K. Čerkeliūną. Rin- keturių spalvų. Dekoracijos ir 
kimų komisijos adresas: A. So- meninė priežiūra dail. V. Alek-
daitis — LŽS, 57—56 63 st., 
Maspeth, N. Y. Sąjungos na
riams pareiškus savo nuomonę 
kandidatas į Sąjungos orga
nus pasiūlyti: 1) Į valdybą: 
V. Gedgaudas, A. Gražiūnas, 
A. Merkelis, S. Narkeliūnaitė, 
P. Naujokaitis, D. Penikas, J. 
Petrėnas, V. Rastenis, A. šal
čius, T. žiūrait ;s; 2) Į garbės 
teismą: V. Bakūnas, M. Biržiš
ka, A. Skirius, M. Starkus, V. 
Trumpa, J. Vitėnas; 3) Į re
vizijos komisiją: Br. Dirmeikis, 
G. Galva, V. Kasniūnas, J. 
Prunskis, K. Sruoga, A. Valen
tinas. Balsavimai baigsis va
sario 1 d. Nusistatyta valdy
bą rinkti iš gyvenančių New 
Yorke, revizijos komisiją iš 
chieagiečių, o garbės teismą — 
iš gyvenančių Los Angeles. 

įse.e itiazajailė 
Beletriste ir poetė; specia-
liai "Draugui" atsiųstus 
jos eilėraščius dedame šia

me numeryje 

• Dail. Alg. Kuramkas, gy
venąs Chicagoje, sukūrė šeimą 
su Danute Bubelyte. Sutuoktu-
vių apeigos įvyko puošniai lie
tuvių dailininkų išdekoruotoje 
Šv. Kryžiaus bažnyč:oje, jas 
atliko kun. A. Linkus. 

pą improvizuotą kalbelę, jis pa
sakė birželio dienų partiza
nams : 

lio, grįžęs iš sutarybintos Lie
tuvos į laisvąją politinei min
čiai Amerikos žeme. 

"Ora pro nobis" romanas, 
kurį aš buvau patiekęs konkur
su', vaizduoja pirmosios tary
binės okupacijos laiką. Romane 
"Namai ant smėlio", vaizduo
damas antihumaniškos idėjos 
siautulį visuomenėje ir atskira
me individe, aš buvau stebėto
jas, ir te'sėjas. Romane "Ora 
pro nobis" aš buvau kankinys 
tarp kankinių. Aš esu tame ro
mane tas liudytojas tremtinys, 
kurių reikėjo Amerikos Lietu 
vių Tarybai jieškoti tremtinių 
tarpe. 

Aš nekalbėsiu plačiau apie 
veikalo fabulą. Romano vyks
mas vyksta jums prieš akis. 
Jūs, gal būt, jį skaitysite "Drau 
ge". Gal būt jūs įsigysite ro
maną, išleistą knygos formoje. 
Ir, sekdami romano fabulą, ro-

ea<?ns preležinkelio stotv atvv-
JtiM m«n pernai premiios atsi
imt5 Tuo sakiniu aš ir prade
du "Ora pro hobis". Kada su-
m^nvmas iau tano suvokta*, 
nrntvs subrendo, neaiškūs vei
kėjų pavidalai konkretizavosi, 
praėjo trys mėnesiai laiko. Ir 
tą sakinį, atklydusį mintin sau 
sio 6 d. įrašiau į popierių ko
vo 25 d. 9 vai. vakare. Ta die
ną ir ta valanda aš pradėjau 
rašyti šį jury komisijos įver
tintą romaną. 

Per visą rašymo laiką, nors 
buvau gana sveikas, man rūpė
jo visų pirma, tik viena mintis, 
tik vienas susirūpinimas — 
kad nenumirČiau per tą rašy
mo laiką, kad suskubčiau išdė
styti savo sumanymą pilnai, iš
samiai ir tinkamai. Tai buvo 
gal savotiška ekstazė, gal ner
vų žaismas, bet dabar ją man 
miela priminti, kada "Ora pro 

absolventai 

Iš kairės į dešinę sėdi: kun. dr. A. Baltinis, kun. dr. A. Juška, vyr. 
red. L. šimutis, kun. P cinikas, MIC, prof. dr. J. Zvetna, V. Bagda-
navičius, MIC, prof. dr. T. Purcell, kons. dr. P. Daužvardis, B. Bab-
rauskas, kun. J. Vaišnys, Antroj eilėj: red. kun. K. Barauskas, Z. 
Juškevičienė, č. Grincevičius, D. Narutavičiūtė, St. Džiugas, D. Tal-
lat-Kelpšaitė, O. Aleliūnienė, A. Martinkus, Br. Jameikienė, R. Itom-
lenskis, O. Zailskienė, kun. B. Sugintas, D. Brazytė, M. Girdvainienė, 
V. Laurušonis, A. Karnavičius, E. šulaitis, St. Semėnienė, Ign. Saka
las, red. dr. J. Prunskis. Viršuje: V. Radžius, J. Kalvaitis, A. Balčytis, 
F. Palubinskas, Alg. Kėželis, J. Dudėnas, V. Juodeika, Ign. Serapinas. 

Kaikurių lektorių ir studentų šioje nuotraukoje nėra. 

"Broliai lietuviai, štai priešo 
tankai ateina, o mes pradeda
me Lietuvą statyti. Kokią gi 
Lietuvą, broliai lietuviai? Mes 
statysime naują brolių Lietuvą. 
Juk me; visi esame broliai ir 
seserys. Aš ilgai tamsoje klai
džiojau, norėdamas suprasti 
žodį "brolis". O čia, su jumis 
tą žodį supratau. Ir dar žodį 
"motiną" supratau. Aš apie 
naują brolių Lietuvių Lietuvą 
galvoju ir žinau, kad tai yra 
žodis "motina". Atleiskite man, 
bet tiek jums pasakyti norė
jau". » 

Ir aš, autorius, tikiu savo 
personažo žodžiais kaip įgyven 
dinama utopija. Juk mes gi 
esame viena šeima. Juk mes gi 
broliai ir seserys, o tolimoji 
Lietuva visų mūsų motina. Ir 
prašau nepamirškite to nei vie
nai sekundei, nei vienoj gyve
nimo aplinkybėje. 

Savo personažo žodžiais bai
giu šį kreipimąsi — tiek pasa
kyti jums norėjau. Ačiū. 

sandravičiaus. Autorius yra 
baigęs teologiją l'cenciato taip-
sniu, išėjęs pedagogikos insti
tutą ir Romoje baigęs žurnali
stikos kursą. Dabar dirba Lie
tuvių Saleziečių Institutą Itali
joje. 

• Dail. Vincas Aleksandravi
čius daug prisideda prie lietu
viškos knygos puošimo. Gyven 
damas Italijoje jis iliustravo 
V. Mačernio "Vizijas", J. Kėkš 
to "Rudens dugnu", pats bū
damas salezietis prižiūri tech
nišką sutvarkymą žurnalo "Sa
leziečių Balsas" ir tvarko me
nišką papuošimą knygų, kurias 
leidžia saleziečių lietuviškoji 
spaustuvė (jos adresas — In
stituto Salesiano Lituano, Cas-
telnuovo Don Bosco (Asti), 
Italy). Dail. V. Aleksandravi
čius yra ir tos spaustuvės vir
šininkas. Paskutinės jo priežiū 
roję išleistos knygos — "Siela 
už s;elą" ir "Jaunojo galiūno 
keliu". Meno studijas V. Alek
sandravičius išėjo Torine. 

• Literatūros žurnalas "Ga
bija", redaguojamas St. Zobar-
sko, pasirodė su trečiu nume
riu. Jame kūryba V. Ramono, 
J. Krūmino, A. Škėmos, Gr. 
Tula'uskaitės, A. Barono, P. 
Babicko, J. Rūtenio. L. Dovy
dėno, Kl. Jurgelionio, Ant. Gu
staičio, Jon. Brazaičio, F. Kir-
šos, B. Babrausko, V. Maciūno. 
Geros krit'kos pastabos apie 
Alanto ir Jankaus naujus ro
manus.; "Gabija" buvo pradėta 
leisti 1951 m., planuojant ją iš 
^eisti keturis kartus metuose. 
Su šiuo numeriu žurnal *i vir
sta neperiodiniu. 

• P. Ahelkis, r.esen ai išlei
dęs knygą "Žemaičių Krikštas", 
baigia tvarkyti ilgą, dviejų to
mų apysaką "Piemuo", kuria
me apimamas Lietuvos atgimi
mo laikotarpis nuo spaudos 
draudimo paba'gos iki Neprik
lausomybės atgavimo; tą kuri
nį autorius dar planuoja kele
tą kartų peržiūrėti, šio veikalo 
400 puslapių jau yra perrašyti 
ir galutinai paruošti spaudai. 
Šiemet planuoja išle'sti romaną 
iš Azijos gyvenimo, pavadintą 
"Pirktinukė". Pavadinimas — 
;š neturtingųjų aziatu papročio 
parduoti kūdikus. 

• Petras Pilka pasirodė su 
nauju kūriniu — Žvirbliai In-
kilėnuose, kurio tik 100 egzem-
pl;orių išleista Vokietijoje, 
"Tremč'ai" atliekant techniki
nę priežiūrą. Tai lengvi ketur
eiliai eilėraščiai jaunesniesiems 
apie žvirblius, katę ir vaikus, 
bei jų įvairius nuotykius. Auto
riaus baigta rašyti 1945 m. ru
denį. Knyga turi 104 puslapius, 
gražiai išleista, nepaveiksluota. 

• Esto Augusto Gailit kla
siškas novelių romanas "Tomas 
Nipernadis" perspausdinąs (lie 
tuviškame vertime) Chicagoje. 
Knyga turi 314 puslapių, "Ter 
ros" išleidžiama iš spaudos šian 
dieną. 
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KAN. MYKOIAS VAITKUS, Peace Bale, R. T. 

Pasižinau su Maironiu 1906 
metų ruden]. Nors tekdavo su 
juo kartkartėmis matytis, tačiau 
artimi santykiai mudviejų tar
pe užsimezgė tik 1924. Nuo tų 
metų iki pat Maironio mirties 
1932 m. susitikdavau ji labai 
dainai — tad prisirinko atmin
ty daug apie jį atsiminimų, 
smulkių faktelių bei pasisaky
mų, kurie vargiai bau patektų į 

noms. Man atrodė, kad jis butų 
galėjęs būti tąja kryptim mok
slo veikalų rašytojas ir butų 
galėjęs susidaryti nemažą var
dą. Bet savo žinijos perteikėjas 
jis buvo ne iš pirmųjų: nors 
jo paskaitos buvo rimtai paruoš
tos, turinio bei stiliaus atžvil
giu, betgi skaitė jis gana nuo
bodžiai, taip jog mes klausyto
jai dažnai snausdavome. Ta-

, " • • * 

Rud ens na ktis 

bendruosius mano atsiminimus Į čiau, kas jo paskaitas butų už-
apie Maironį ir išnyktų man ui sirašęs, būtų turėjęs rimtą, aiš-
gesus. O Maironio gerbėjams jie kų, sklandų dalyką. Su tuo su-
galėtų būti brangūs. Todėl pa
siryžau juos kaip nors sulasyti. 
Kadangi tos smulkmenos yra 

M. Vaitkus 

mišrai pakrikusios mano atmin
ties ežerėly, it kokios mažos žu
vytės, tad ryžaus susidaryti 
šiokį-tokį tinklelj, ar planuką — 
kultūriniai interesai - tai bus lyg 
tinklelio akytės, kuriose šis-tas 
iš mano prisiminimų istrigs. žo
di "kultūrinis" imu plačia pras
me: į tąją kultūrą įeis ir religi
ja, ir mokslas, ir menas, ir po
litika, ir ekonomika, ir sociali
niai klausimai, ir santykiai su 
žmonėmis, ir šiaip jau kasdieny
bė, kaip va, butas, drabužis, val
gis ir tt. 

Pabraukiu: duomenis imsiu 
vien iš savo atsiminimų. 

Tad, nebegaišdamas, — į pat 
sietuvą! 

/. Religija 
Visuomet gėrėdavaus, kaip 

rimtai, maldingai, kukliai Mai
ronis atlikdavo bažnyčioj šv. 
apeigas. Lygiai taip pat jis mels
davos, kitiems tas apeigas atlie
kant. Man vis buvo įspūdis Mai
roniui religiją esant labai rimtą 
ir brangų dalyką, kurį jis giliai 
išgyveno. Bet nuostabus daly
kas, koks santūrus buvo Mairo
nis šioj srityj: man kaip ir nė
ra tekę girdėti jį kalbant apie 
religinius ar apskritai pasaulė
žiūrinius dalykus privačiai ar 
viešai, žinoma, išskyrus paskai
tas Akademijoj, Universitete ar 
Seminarijoj. Gal vien porą kar
tų man teko pasišnekėti su juo 
religijos klausimais. Nors sako
ma, iš širdies pilnumo burna 
prabylanti, bet Maironis, kaip 
tikras lietuvis, nemėgo vilkti 
viršun, kas jam intymiai bran
giausia, ypač kad akademinėse 
paskaitose gaudavo plačiai išsi
kalbėti bent doroviniais, o iš da
lies ir dogminiais klausimais. 

tikdavo ir kiti Maironio klausy
tojai Peterburgo Dvas. Akade
mijoje, netgi lenkai, kurie šiaip 
nebuvo anuomet lietuvybės bei 
lietuvių bičiuliai. 

Kai po pirmojo Pasaulinio ka
ro su Maironiu glaudžiau su
artėjau, man buvo įdomu, kaip 
atrodo Maironis iš arti kaip 
mokslo vyras. Nuostabu: kaip 
kad apie religijos dalykus, ne
mėgo jis kalbėti ir apie savo 
mokslą ar kitus mokslus, ne 
taip, kaip kad, sakysim, jo 
draugas Jakštas ar vysk. Kare
vičius. Nepastebėjau, kad būtų 
turėjęs savo srities užsieninių 
mokslo žurnalų ar užsisakinėjęs 
atitinkamų veikalų. Po pirmojo 
Pasaulinio karo jo biblioteka bu
vo visai negausinga: matyti, kai 
to karo metu senoji jo bibliote
ka išnyko, jis nebeturėjo ener
gijos ar net noro iš naujo ją 
įsigyti. Net ir mūsų lietuviškų
jų rimtųjų žurnalų neteko man 
matyti jį skaitant ar girdėti do
mintis, o ir ant staliukų pas jį 
jų neužtikdavau, o ir pas mane 
atėjęs, jis nesidomėdavo tais da
lykais, ne taip kaip koks ark. 
Karevičius, ar Jakštas, ar Dovy
daitis, kurie pulte puldavo prie, 

Seniai jau tyluma mane apgaubus, 
ir lempos Migis miręs ir gėla manoji užmiršta, 
tik nemigo naktis aplink mane vistiek dar budi. 
Girdžiu kaip baiminąs daiktai. Pašnekesiai 
nematomi kažinkur vyksta. Žvilgsniai verias nebyli 
ir slinkdamas mįslingai keičiasi šešėlis. 
į sieną ties galva bailiai kažinkas ima belsti 
ir atviram lange braškėt iš lėto. 

Šnibždėjimas nusėlina pušies šakom, 
garsų migla apklojus žemę man užmigt neduoda. 
Galvojančių daiktų murmėjimas lėtai 
prisideda budėti ir užmigt negavęs 
sudūla jis belaukdamas ženklo: 

Ar niekad taip ir nenukris nakties karšta žvaigždė 
ir negrąžins mums vėl senų laikų šiltos gyvybės! 
Kur aš nuklydau? Ką ten sapnavau? 
Ir kaip grįžau? — Prie mano durų uždarų 
tyli ir laukdama naktis žvaigždėta stiebias. 
Ko nori tu, svety rūstus? Kam kaip beširdis 
man miegą nubaidai? Nepermaldaujamai kam 
gaudai mano žvilgsnį? Kam taip akis įsmeigęs 
be jokios išiviškos žvelgi tu čion į žemę? 

Liūdesys ir žvaigžde 
O liūdesio galia yra didesnė 
negu kad džiugesio galia many 
ir ašen toliai nesidžiaugsiu, 
kol jis visai nepermainys manęs. 

Mirties galia taip pat didesnė 
negu gyvenimo galia many 

. ir ašen toliau neužgimsiu, 
kol jis visa'i nepermainys manęs. 

Tegu miške švilpimas vėjo 
senesnis būna už dienas manas, 
tegu ir tyrų tosios žvaigždės 
šaltai sau vienos mirga virš manęs. 

Už liūdesį many ir šaltį 
didesnė gi yra žvaigždės galia 
ir poilsio aš tol nerasiu, 
kol saule nepavirs jinai many. 

Iš švedų kalbos išvertė Juozas Lingis 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• V. K. Jonynas savo grafi

kos darbais dalyvauja rinkti
nėje visos Amerikos dailininkų 
grafikų darbų parodoje, kuri 
vyksta Portlando (Maine) Me
no Muzėjuje. šioje parodoje 
dailininkas išstatė du religinio 
turinio medžio raižinius; "Šv. 
Antaną" ir "Nuėmimą nuo Kry 
žiaus". Be to, buvusi, Library 
of Congress paroda Washingto 
ne buvo perkeltas į Rochester, 
kurioje buvo išstatytas mūsų 
dailininko medžio raižinys "šv. 
Antanas", šį darbą, kaip jau 
buvo pranešta, yra įsigijęs Kon 

• Dail. B. Milaknis tvarkė 
lietuviškos tremties knygos 
ir periodikos parodą, kurią ben 
druomenės vardu suorganizavo 
J. Glušauskas, Cepliauskas ir 
C. Petrikas Australijoje, Ade
laidės mieste. Parodoje išsta
tytoji statistika štai ką rodė: 
ligi 1952 m. grudžio mėn. 1 d. 
tremties knygų JAV pasirodė 
100, Vokietijoje — 14, Austra
lijoje — 8, Kanadoje — 6, Ang 
Ii joje — 3, Brazilijoje — 2, Ar
gentinoje — 1. Kituose kraš
tuose — 7. Periodikos per' tą 
laiką buvo leidžiama JAV 53, 

greso Knygynas savo meno Vokietijoje — 9, Australijoje 
rinkiniui. Šiais 1953 metais — 2, Kanadoje — 6, Anglijoje 
dail. V. K, Jonynas nori dau-— 5, Brazilijoje — 4, Argen-
giau susikaupti savo kūryboje, i tinoje — 3, kituose kraštuose 
paruošti daugiau naujų darbų, — 10. Parodoje buvo išstatyta 
aktyviau dalyvauti amerikiečių baigiamas paruošti spalvotas 
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GUNNAR EKELOEF (g. 1907 m.) yra vienas iš vadovaujan
čių jaunosios švedų lyrikos atstovų. Jo kūryba turi didelės įtakos 
jauniausiajai švedų lyrikų kartai, tai lyg prieštaktis į tą gilaus 
nepasitenkinimo šio šimtmečio penktojo dešimtmečio lyriką — 
karų ir politinių sukrėtimų dešimtmečio lyriką. Gunnar Ekeloef fei _ų J1į d a r b a i s daugiau puo 

rengiamose parodose ir tuo ge
riau pasirengti savo individua
linėms parodoms, kurios galės 
būti surengtos 1954 metais, kai 
dailininkas švęs 25 metus savo 
kūrybinio darbo. Dailininkas 
viešoje meno parodoje pirmą 
kartą dalyvavo Kaune, 1929 
metais, ir iš tos parodos vie
ną dailininko darbą įsigijo M. 
K. Čiurlionio Galerija. Dabar 
dailininkas daugiausiai koncen
truojasi į piešinius ir raižinius. 

• Vytautas Kašubą, mūsų 
skulptūros didysis talentas, su 
kūrė eilę naujų darbų, kurie 
savo formos paprastumu ir di
dingumu yra lig šiolinėj lietu
vių skulptūroje ypatingo pajė
gumo ir originalumo. Gaila, 
kad skulptūra, būdama viena iš 
brangiausių meno šakų, yra 
sunkiai pritaikoma gyvenimo 
būtinybei. Vieninteliai gilimu-
mai yra paminklai, bažnyčios ir 
turtingesniųjų portretai — biu
stai. Turint gabių skulptorių, 

p. Marčiulionienės Istorinės Lie 
tuvos Žemėlapis. 

2. Mokslinis darbas 
šalia kuniginio veikimo, Mai

roniui teko ilgai ir rimtai dirbti 
mokslinį darbą: jis buvo teolo
ginių mokslų profesorius Kauno 
Dvas. Seminarijoje bei Univer
sitete ir Peterburgo Dvas. Aka
demijoje, .šioj pastarojoj turė
jau progą 1906-1908 metais 
klausytis jo moralinės teologi
jos paskaitų. Čia, o ir paskiau 
per likusįjį jo gyvenimą, susi
dariau įspūdį, jog Maironis ga
lėjo būti labai rimtas mokslo 
vyras: turėjo aiškų, aštrų pro
tą, gerą atmintį, buvo labai 
darbštus, įsigijo didoką erudici
ją savo mokslo srity. Tiesa, savo 
pažiūrose buvo labai konserva
tyvus; jo protas nebuvo mokslo 
pionieriaus, o tik kitų vyrų su
rastos išminties rankiotojo, do
rotojo, tyrinėtojo, su didele pa
garba nusistojusiai tradicijai, 
su dideliu kriticizmu naujie-

J. Maironis 

yra skeptiškas bet kokiai moderniajai civilizacijai, ypač visokių 
potvarkių bei organizacinių rūpesčių visuomenei, užtat jis ir pribi-
jo bet kokios programos bei savo nusistatymo fiksavimo, todėl ir 
jo rinkiniai vienas į kitą labai nepanašūs. Jo debiutinis rinkinys 
„Per vėlai žemėje" (1932) buvo surrealistinis atentatas prieš vi
suomenę. Po poros metų sekė „Dedikacija". Kiek vėliau jo poe
zija virsta svajinga romantine gamtos poezija („Liūdesys ir 
žvaigždė, 1936). „Keltuvo dainoj" (1941) jis užėjo ant intelektua
linių bėgių. Tiek tame rinkiny, tiek sekančiame „Non serviam" 
(1945) jis suranda tretįjį galimumą, įjungiantį abi realizuojan
čias jėgas — bendravimą ir vienišumą, gyvenimą ir mirtį. Bet jo 
kūrybos pats svarbiausias ir pats įtakingiausias bruožas yra jo 
posmų muzika. Jai neužtenka minkštos ir meliodiškos kalbos. 
Ypač paskutiniuose savo eilėraščių rinkiniuose jis bando eilėraš-
tin įvesti kamerinės muzikos formas (tos pačios temos variacijas, 
pakartojimus, garsų pasikartojimus ir pan.). 

šiemet Gunnar Ekeloefui buvo paskirta Froedingo stipendija, 
kitų dar mažąja Nobelio premija vadinama. Tą stipendiją penke
riems metams skiria visų Švedijos universitetų studentai. 

J. Ls. 

straipsnį — nepasisekė. Iš viso 
tokių dalykų ir grobte grobda-jis buvo, kaip nekalbus, taip ir 
vo skaityti, jei ką rasdavo nau- nerašius, 
ja. Kodėl tatai? Juk Maironio 
amžius 60 su viršum metų to ne
galėjo nulemti, čia buvo, manau, 
kita priežastis: jam neteko gy
venime patekti į savą mokslinę 
vagą; jam būtų reikėję užsiim
ti kitu kokiu mokslu. Bet ku
riuo? Kad jis, šalia poeto, turė
jo būti mokslininku, man buvo 
gan aišku: per daug jau jo pro
tas buvo aiškus, gilus, platus. 
Vieną kartą Palangoj aš jį iš
provokavau — ir jis pasisakė, 
kad savo laiku jo mokytojai sa
kę jam reikią būti matematiku. 
Poetai ne vieną kartą yra buvę 
matematikais; pavyzdžiui, Dan
tė ar mūsų Baranauskas. — Ne 
pro šalį bus čia dar paminėjus, 
kad labai sunku būdavo prisi
prašyti Maironj parašyti ką nors 
iŠ savo mokslo srities kuriam 
laikraščiui, todėl moksliniai 
straipsniai jo laikraščiuose buvo 
retenybė. Esu ir aš bandęs iš
prašyti iš jo savo "Ganytojui" 

S. Poezijoje 
Toks pat jis buvo netgi savo, 

rodos, specialiausioje srity, poe
zijoje, lyrikoje. Matyti, tokia 
jau buvo jo prigimtis. Su ja vi
sai harmonizavo ir jo išsineštie
ji iš humanistiškojo auklėjimo 
dėsniai, kurių vienas nuo gimna
zijos metų jam diktavo: non 
multa, sed multum, ką lietuviš
kai galėtume pasakyti: nedaug 
kiekybės tik daug kokybės (at
leiskite už tokį šiaudinį posakį). 
Ir dar vienas dėsnis jam buvo 
brangus: parašęs eilėraštį, ne
skubėk jį spausdinti, tik įsidėk į 
stalčiuką ir palaikyk gana il
gai, kol galėsi į savo kūrinį 
žvelgti, kaip į svetimą, ir objek
tyviai įvertinti. Bet vis tik ir 
stalčiuke jis neką telaikė pasi
dėjęs. Kiti kūrėjai sendami kar
tais subruzda rašyti, nes žinosi 
galą esant nebetoli, o noris dar 
šį-tą palikti savo kraštui. Mai

ronis ir prieš galą nesubruzdo 
giedoti, nors aš jį stengiaus įra-
ginti dar kurti gražiosios savo 
lyrikos, bent satiros. Dėl lyri
kos tai jis nei šio, nei to; o dėl 
satiros — tai, girdi, gal imsiąsis 
rašyti, kai dar pasensiąs! Beje, 

(Nukelta į 2 psl.) 

šti mūsų šventoves. Lietuvių su 
aukotos lėšos tada nenueitų 
svetimiems už antraeilės ver
tės dalykus, o turėtume savųjų 
originalius kūrinius, savus me
nininkus skatintume kurti nau
jas vertybes, 

• Dailininkas W. J. Witkus, 
gimęs ir augęs Amerikoje, daug 
dirbęs komerciniame mene ir 
dėstęs meno dalykus įvairiose 
meno mokyklose, šį rudenį iš 
gamtos padarė daug gražių ta
pybos darbų. Dailininkas savo 
mašina dažnai aprodinėja mū
sų dailininkams — A. Galdikui, 
V. K. Jonynui ir Č. Janusui — 
įdomesnes New Yorko apylin
kes ir vietoves, supažundinda-

Juozas Lingis 
Mūsų bendradarbis Skandi
navijoje, išvertęs švedų poe

zijos pavyzdžius 

• Pstras KiaulėnavS, dailinin
kas ir architektas, su žmona 
architekte ir dukrele gražiai įsi 
kūrė New Yorke bei pradėjo 
savo kūrybinį darbą kaip tapy
tojas. Jo paskutiniuose tapybos 
darbuose žymu valingesnis spal 
vinių dėmių sukonstruktavimas 
ir kolorito praturtinimas. Jau 
ankstybesniuose dailininko dar
buose netrūko giedrios nuotai
kos, bet paskutinieji darbai pa 
sižymi ypatingu skaidrumu ir 
spalvingumu, kas tapytojui yra 
labai brangi savybė. 

v * 
• Emest Aistars, latvių ra

šytojas, buvo atvykęs į "Drau
go" redakciją gauti kaikurių 
literatūrinių straipsnių, spaus
dintų mūsų kultūriniame prie
de. Rašytojas dabar gyvena 
Chicagoje ir dirba prie geležin-

mas su Amerikos gamta ir teik kelio. Jis yra sukūręs porą ro
damas kitų vertingų .patarimų manų: Sirena (1949 m.) ir 
bei paramos. 

Reikia pabrėžti, kad dail. 
W. J. Witkus, nors niekad ne
buvęs Lietuvoje, kalba labai! 
gražiai lietuviškai. 

• • • 

Premijos laimėtojas ir jury komisija 
Iš kairės į dešinę: V. Ramonas, P. Gaučys, Jurgis Gliaudą, 
B. Babrauskas (Rašytojų Draugijos pirmininkas; komisi
joje dalyvavusios Gr. Tulauskaitės-Babrauskienės fotogra

fijoje nėra), kun. dr. A. Juška, D. Velička 

Plosti (—Sieliai; 1952 m.). Lat 
vijoje jis dirbo pedagoginį dar
bą Rygoje, vėliau buvo Moky
tojų Instituto direktorius Min
taujoje. Chicagoje dar gyvena 
latvių rašytojas Janis Klidzejs. 

• Prof. Adomas Galdikas 
šiais metais sukanka 60 metų 
amžiaus. Jo draugai, kolegos, 
gerbėjai ir buvę studentai New 
Yorke, numato, su vietos orga
nizacijų pagalba, surengti vie
šą, šio didelio lietuvių dailinin
ko ir pedagogo minėjimą. Pa
geidautina, kad dailininkas vi
suomenės padedamas, šią pro
ga, surengtų apžvalginę savo 
darbų parodą. 

• Jurgio Jankaus pasaką — 
apysaką jaunimui "Po raganos 
kirviu" "Gabija" rengiasi išlei
sti prieš Velykas. Veikalas bus 
iliustruotas dail. V. Vilkutaitės 
paruoštais paveikslais. 

• Aleksandra W. Merker-
Vaitkaitė, senosios kartos Amfc 
rikos lietuvaitė, tapytoja, dės 
to meno dalykus Art Students 
League of N. Y. mokykloje, 
New Yorke. Tapytoja Kalėdų 
švenčių proga buvo surengusi 
jaukų pobūvį, į kurį atsilankė 
eilė jos draugų ir kolegų. Dai
lininkės darbai yra subtilaus 
kolorito, gero piešinio ir augš-
to meninio lygio. 

• Dailininkas Pranas Lapė, 
pasireiškęs New Yorke komer
ciniame mene, persikėlęs į Sto
ny Brook, pradėjo daugiau pa
sišvęsti tapybai ir kūrybai. Jo 
paskutinieji darbai yra gražiai 
išbalansuoti, neretai origina
liuose spalviniuose sąskambiuo 
se. Šie jo darbai kalba už tai, 
kad šis jaunas dailininkas turi 
neabejotiną tapytojo talentą. 

• Režisieriaus J. Gučiaus 
vadovaujama Lietuvių Teatro 
studija Adelaidėje, Australijo
je, bendruomenės suvažiavimo 
proga, pastatė "Kazimiero Sa
piegos" istorinės kronikos fi
nalinę sceną. Taipgi buvo pasta 
tyta A. Škėmos vieno veiksmo 
pjesė "Vieną vakarą" ir A. Če
chovo vieno veiksmo komediją 
"Meška". 

• Dail. A. Rūkštelė atšventė 
savo kūrybinio darbo 20 metų 
sukaktį. Ta proga Adelaidės 
lietuvių bažnyčios salėje, Aus
tralijoje, įvyko jo dailės darbų 
paroda. Buvo išstatyta eilė dar 
bų, sukurtų tremtyje, Vokieti
joje, ar, atitrūkus nuo fizinio 
darbo, Australijoje. 

• Jurgio Griškos į lietuvių 
kalbą išverstą Nobelio laureato 
Francois Mauriac romaną "Gy 
vačių lizdas" sausio pabaigoje 
ar vasario pradžioje perspaus
dins "Gabija". Romanas iškelia 
gilius dvasios konfliktus ir pas
laptis. 

• Prof. A. Salys su žmona ir 
dukrele, Kalėdų ir Naujų Metų 
švenčių proga, lankėsi New 
Yorke ir svečiavosi rašytojo 
Antano Vaičiulaičio šeimoj. Tą 
proga aplankė dail. V. K. Jo
nyną ir įsigijo jo spalvotą pa
veikslą "šv. Ignoto g-vė Vil
niuje". 

• Adomo Mickevičiaus isto
rinę apysaką apie lietuvių ir 
prūsų žygius — "Konradą Va
lenrodą", išverstą V. Mykolai
čio-Putino, perspausdina "Ga
bija". Tikimasi, kad iš spau
dos pasirodys už poros savai
čių. 

• Aleksis Rannit, Estų rašy
tojas ir meno kritikas, kuris 
kaip meno ekspertas dirba vie-
nojeoneno galerijoje New Yor
ke, guli ligoninėje, padaryta 
dvi operacijos. 

• "Nemunas" vasario mėne
syje rengiasi išleisti Reymon-
to "Kaimiečius", o Velykoms 
duoti Haufo pasakų trečią dalį 
ir Anderseno pasakų antrą to
mą. 

• Vlado Andriukaičio istori
nė apysaka iš Vytauto Didžio
jo laikų "Audra žemaičiuose" 
numatoma neužilgo perspaus
dinti. Šiai knygai viršelį piešia 
dail. A. šepetys. 

• Ada šalaševičiūtė ir Bro
nė Jameikienė Chicagos Meno 
Institute studijuoja piešimą, o 
p. Mikšys— ten pat studijuoja 
litografiją. 

• žurnalo "Gabija" ketvir
tas numeris numatomas išleisti 
pavasarį. 

. * 
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Literatūra Piety Kryžiaus padangėje 
AL. BARONAS, Cicero, III. 

"Nieko šitame krašte nėra, i ną mūsų beletristų charakteriai 
jokios kultūros", ne kartą taria' išeina neryškūs ir kirpti iš po-
buvęs augštas ministerijos vai- j pierio, gi Lynch novelėje net ir 
dininkas,, stumdamas su negru dviejų šunų charakteriai ryškūs 
fabrike vežimėli, namuose pas-i ir įdomūs, ir tai nė iš autoriaus 
kaitydamas vieną dienrašti ir pasakojimo, bet iš veiksmo. 
bendraudamas su paskutine dar- _ . _ 
bininkų klase, nematydamas nei . į v i j a i atstovauja Preyre 
muzėjų, nei bibliotekų, nei rim- * Ąrguedes novelėmis, kuriose 
tesnės periodinės literatūros ar atsispind, pietų krašto gyven-
teatro. Nenuostabu, kad mes j tojo buitis, karštas kraujas ir 
Lotynų Ameriką žiūrėjom, kaip i r s tąs , retai pasibaigiąs be pei-
nekultSringa kraštą, kuriame h o ; Brazilijos literatūros atsto-
emigrantai praranda pinigus, i VĮ» antologijoje yra penki. Jei-

Leonardas Žitkevičius 
. 

sveikatą ir viltis sugrįžti namo. 
Kad iš šiokiadienės gyvenimo 

pusės neverta spręsti apie vie
nos ar kitos tautos įnašą ben-
dran kultūros lobynan, matome 
ir iš naujai pasirodžiusios P. 
Gaučio verstos ir redaguotos 
Lotynų Amerikos prozos antolo
gijos. Be Čilės poetės Gabriela 
Mistral ir be keletos poetų, pris
tatytų Argentinoje gyvenančio 
poeto Kėkšto, mes beveik nieko 
nežinojome. Minėta antologija 
praveria duris į to egzotiško 
krašto literatūrą. "Daugelis Lo
tynų Amerikos literatūros kūri
nių visiškai atitinka Europoje 
sukurtąsias kryptis", rašoma 

Povilas Gaučys 
knygos įvade "ir nors dažnai y-
ra augštos kokybės ir gali būti 
lyginami su Europos geriausiais 
kūriniais, iš esmės nieku pagrin
dinai nauju nepraturtina pasau
linės literatūros. Bet yra kūri
nių, galbūt su nemažom ydom, 
primityvesnių ir šiurkštesnių, 
kurie tačiau turi savyje kažką 
naują ir originalų, ko veltui jieš-
kotum Europos literatūrose, ir 
tai yra ne kas kita, kaip Ame
rikos siela, pasireiškianti įvai
riomis formomis. Tie kūriniai, 
dažnai nesuprasti ir neįvertinti, 
yra, be abejo, patys vertingiausi 
Lotynų Amerikos literatūroje 
ir jiems priklauso ateitis". 

Argentina, Brazilija, Bolivija, 
Čilė 

Antologija pradedama Ar
gentinos keturiais autoriais. 
Pirmais pristatomas Alvarez 
su novele "Kondoro medžioklė". 
Mūsiškai vertinant tai būtų 
daugiau buitinis vaizdelis, ko
kius pas mus įprasta vadinti 
novele, bet dėl neįprastos tema
tikos ir talentingo autoriaus 
plunksnos, novelė darosi intry-
guojanti, vaizduojanti specifinį 
•gaučo gyvenimą. Antrojo auto
riaus - Leguizamon novelėje 
"Nepažįstamasis" aprašoma pa
vojinga bulių medžioklė. Novelė 
turi didelę įtampą, jaudinanti 
ir pilna šviesaus humoro. Tre
čiojo argentiniečio — M. Ugar-
tės — novelė "Žiniuonis" yra iš 
primityvaus kaimiečių gyveni
mo, kur tamsus kaimietis, nudū
ręs mažai už jį šviesesnį gydy
toją, pabėga: "Tai buvo barba
rybės bėgimas per beribius lau
kus, kurie savo tylą ištęsė, 
kaip kad amžinybę". Lynch 
"Šeimininkės įgeidis" bus bene 
geriausia savo charakteriais ir 
netikėta pabaiga novelė visoj 
knygoj. Ne retai ir ne pas vie-

gu Machado de Assis su "Sužie
duotuvių giesme" ir "Ranko
mis" mus žavi pasakotojo 
grakštumu, lengva ironija at
mieštu lyrizmu ir mokėjimu su
jungti į darnią visumą psicho
logines priešingybes, tai antra
sis, septyniolika metų jaunes
nis, A. Azevedo, "Tupujaus nu
sikaltimu" skaitytojui parodo 
nesugadinto primityvaus žmo
gaus pasiaukojimą irgi su švel
naus humoro antspalviu. 

Ir kiti trys — Jose Verisslmo, 
Joao Alphonsus ir Monteiro Lo-
bato — novirse yra šviesūs ir 
humoristiski, bet iš jų išsiskiria 
Alphonsus puikia novele "Aklo
ji, višta". Skaitydamas pagalvo
ji, kodėl autorius leidžia aklos 
vištos savininkui taip ilgai dėl 
jos kankintis, net patekti į ka
lėjimą lyg autorius nepažintų 
ūkininko logikos, kuris daugy
bę vištų yra suvertęs į puodą, 
bet kai baigi skaityti pamatai 
vištos savininko dvasios, o kar
tu ir novelės, puikumą. M. Lo-
bato duoda irgi vieną iš pui
kiausių visoje antologijoje no
velių. Graudžiu humoru ataus
toj novelėj matome vienintelio 
pasaulyje gero žmogaus gyveni
mo galą. 

Čilei, iš kurios mes pažįstame 
Nobelio premijos laureatę Mis
tral, atstovauja šeši autoriai. Ir 
čiliečių autorių visos novelės, 
kaip ir kitų pietų kraštų auto
rių, bent kiek tai matosi iš an
tologijos, turi nemaža humoris
tinio'elemento, bet i§ visų, savo 
prasmingumu ir šviežumu, išsis
kiria Boldomero Lilio "Nen-
driuku ir Kandikliu" ir Eduardo 
Barrios, 1946 m. gavės Čilės lit. 
premiją, novele, rodančia nepa
prastą staugiančio už sergantį 
šunį vienuolio pasiaukojimą. 

v 

Ekvadoras, Gvatemala, Hondū
ras, Kolumbija ir Kuba 

Ekvadorui atstovauja Jose 
Antonio Campos novele "Trys 
juodvarniai", laikoma jo šedev
ru ir dažniausiai Pietų Ameri
koj verčiama bei spausdinama, 
nors šiaip iš visos antologijos ji 
ypatingai ir neišsiskiria. Gva
temalą ir Hondūrą atstovauja 
taip pat po vieną autorių. Pir
majai su fantastine novele, fan

tastinių romanų kūrėjas, daž
nai savo kūryboj iškeliąs baisią 
atogrąžų gyventojų dvasingu
mo stoką, Rafael Arevalo Mar-
tinez ir Hondurui — Froilan 
Turcios, su sarkastiška novele 
"Geriausia išmalda". 

Kolumbijos novelisto Jesuf 
Del Corral kūrinys "Tegu perei
na lentpjovys", tam tikra pras
me, bus labai artima lietuviui 
tremtiniui, perėjusiam keletą 
valstybių ir amatų. Iš Kubos 
dviejų autorių labiausiai išsiski
ria Alfonso Hernandez-Cata, 
kurio daugelį veikalų yra išsi
vertę Europos kraštai.' 

Meksika, Nikaragua, Peru, 
Salvadoras 

Meksikos autorių randame 
keturis, iš kurių Amado Nervo 
ir Lopez Y Puentes kūriniai ga
lėtų eiti novelės pavyzdžiais. 
Peru ir Salvadoro randame po 
porą autorių, iš kurių trimis no
velėmis labiausia išsiskiria Ven-
tura Garcia Caldreon šiuo metu 

IRONIJOS 
DAINUOJA VELNIAS 

Velniai dainuoja, ūkia, šoka, 
O angelai tik skristi moka. 
Ir tyli angelas kuklus, 
O velnias rodo stebuklus. 

Tu jį girdi visoj planetoj 
Žavingai skambantį monetoj. 
Matai jį žvilgsniuose mergų 
Be uodegos ir be ragų. 

Jis tau dainuoja mielą mėtą, 
Jisai vynu paverčia stnalą. 
Ir skrenda angelas kuklus, 
O velnias pila tau stiklus. 

DAIKTAI 
Širdis iš džiaugsmo plaka 
Karštai, karštai, karštai, 
Nes pasaką jai seka 
Daiktai, daiktai, daiktai. 

Jaunystė žmogui teikia 
Siekimų daug augštų. 
Bet širdžiai vien tik reikia 
Daiktų, daiktų, daiktų. 

Daiktais gėrėtis miela. 
Gyvenimas tik tam. 
Ne kam kitam ir siela. 
Daiktam, tiktai daiktam. 

Kinkyk juos, kur patogu, — 
Jie veš, kur užmatai. 
Paskui pakinko žmogų 
Daiktai, mieli daiktai. 

ŽAISLAI 
Be žaislų žmogus gyvent negali, 
Juo labiau, kai rimto darbo imas. 
Rimtą dalį stumtelėk į šalį — 
Ir belieka vien tiktai žaidimas. 

Tai dėl to, kai vaidinu aš rimtą, 
Nesilaiko man ant veido grimas. 
Ir kai žodžių surikiuoju šimtą, 
Teišeina vienas tik žaidimas. 

Nėr prasmės kalbėti apie prasmę 
(Tai beprasmis kipšo išradimas): 
Tik numirę viską tesuprasme. 
Filosofija — tiktai žaidimas. 

* 

Jei sugaunu kartais rimtą mintį, 
Tuoj suėda ją išdykęs rimas. 
Bet dėl to nėra ko nusiminti, 
Nes ir šitos eilės — tik žaidimas. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• lietuvių grafikų paroda. 

Rochesterio, N. Y. meno gale
rija The Rochester Memorial 
Art Galery š. m. balandžio mė
nesį rengia didelę lietuvių dai
lininkų — grafikų meno paro
dą. Galerija kviečia dalyvauti 
šiuos mūsų dailininkus: L. Vi
limą, A. Dargį, P. Augių, J. 

Dabar jau yra pasirašyta 
sutartis su Konservatorija 
dviems metams, neblogomis są
lygomis. Be dirigavimo, Z. Jo
nušas dėsto konservatorijoje 
simfoninę ir karišką instrumen 
taciją, muzikos formas ir chor
vedybą. Mūsų muzikas labai 
gerai jaučiasi. Pradeda jau po 

mieste. 
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savo kūrinius skelbiąs prancū
ziškai. 

Nikaraguos atstovai R. Dario 
ir S. Arguello skiriasi iš visos 
antologijos daugiau mąstytino-
mis, filosofinėmis novelėmis, 
kuriose galima pastebėti tų 
rašytojų augštas intelektas. 

Urugvajus, Venecuela 
Palyginti nemaža vietos an

tologijoj užima trys Urugva
jaus autoriai iš kurių Horacio 
Quiroga mus stebina novele 
"Sūnus" ir ypač siaubinga isto
rija "Jonas Darienas", kaip žmo 
nės paverčia žmogų tigru ir mei-
lė-tigrą žmogumi. Panaši nove
lė yra ir urugvajiečio Feman 
Silva Valdos "Tigras". 

Venecuelos keturi autoriai 
neišsiskiria iš kitų pietiečių, 
bet visdėlto negalimą nepami
nėti R. Blanco Fombona, kurio 
novelė "Kreolų demokratija" 
sudomina mus, parodydama tie
sos sureliatyvinimą. 

Reikšmingas P. Gončio ir 
leidyklos darbas 

Povilas Gaučys be antologi
jos yra išvertęs dar 18 knygų, 
tarp jų, Rolando giesmė, Tris
tanas ir Izolda, Jaunojo Verte-
rio kančios, Prikaltas Prometė
jus ir kt. Bet antologija yra 
daugiau negu vertimas, tai yra 
neįsivaizduojamai didelis ir sun
kus darbas, nes reikėjo per
skaityti daugelį knygų, kad ga
lėtų surasti pačius geriausius 
darbus ir pristatyti ir aptarti 

reikšmingiausius ir charakterin
giausius autorius. Sunku aptar
ti trumpu straipsniu pusšimčio 
autorių kūrybą kai neretai apie 
vieną novelę norėtųsi puslapiais 
kalbėti, bet šiomis kukliomis ei
lutėmis norėta pasidžiaugti di
deliu ir prasmingu P. Gaučio ir 
Lietuvių Knygos klubo darbu, 
sudarančiu sąlygas pažinti ato
grąžų šalių literatūrą. Ji yra 
didesnė, negu mes manėme, nes 
kaip pradžioj minėjom, kultū
rą kuria rinktieji, o ne masė, 
kuri yra pakankamai tamsi net 
ir šitame krašte, nes, kaip Ga-
llup teigia, po dviejų mėnesių 
įgrisusių priešrinkiminių ginčų, 
vienas iš keturių negalėjo pasa
kyti, kas yra viceprezidentas. 
Antologija "Pietų Kryžiaus pa
dangėje" dėl savo literatūrinės 
vertės bus maloniai visų skaito
ma ir savo plačia apimtimi pra
turtins tiek eilinio skaitytojo, 
tiek ir kultūrininko dvasios pa
saulį. 

Steponavičių, V. Petravičių, A. truputį įsikurti Kali gražiame 
Kurauską, R. Viesulą; iš Ka
nados — T. Valių, ir iš Aust
ralijos — A. Vaičaitį ir V. Ra
tą. Kiekvienas jų kviečiamas 
atsiųsti dešimtį ar penkiolika 
savo grafikos darbų. Galerija 
apmoka visas darbų persiunti
mo ir sugrąžinimo išlaidas. 

Šis meno galerijos susidomė
jimas lietuviais dailininkais 
yra labai džiuginantis reiški
nys ir parodas reikia tikėtis, 
bus vienas svarbių mūsų meno 
gyvenimo įvykių. 

Artimomis dienomis šioje 
galerijoje vyksta Kongreso Bi
bliotekos grafikos darbų ko
lekcijos paroda ir Norvegijos 
grafikų apžvalginė paroda. 

• Dirigentas Ir muzikas Ze-
zonas Jonušas, išemigravęs į 
Kolumbiją, ilgesnį laiką gyve
nęs Medelline, išsikėlė į Perei-
ros konservatoriją lektoriauti 
Iš ten buvo staigiai iškviestas į 
Kalį, kur buvo ruošiamas dide
lis viešas konkursinis simfoni
nis koncertas. Mūsų dirigentas 
iš kelionės atsiskubino tiesiai į 
konservatorijos salę: ten turė
jo pirmąją repeticiją. Savo ga
biu dirigavimu' padarė visiems 
didelio įspūdžio — tiek kiaušy 
tojams (konservatorijos perso
nalui), tiek ir muzikantams. 
Tuojau pat jam buvo pasiūlyta 
sudaryti sutartį... 

Po keturių mažų repeticijų 
Beethoveno salėje įvyko simfo
ninis koncertas, Zenono Jonušo 
diriguojamas. Tai buvo diena 
Šventosios Cecilijos — Kali 
konservatorijos globėjos. Tą iš
kilmingą dieną buvo drauge ir 
didelis suvažiavimas visos Ko
lumbijos augštųjų dvasiškių, 
muzikų ir vargonininkų. Kon 

Leonardas Žitkevičius 
Poetas ir humoristas, kurio 
specialiai "Draugui" atsiųstus 
eilėraščius dedame šiame nr. 

•Milašius pamažu užkariauja pa 
šaulį: po vertimų į vokiečių 
bei ispanų kalbas, štai, ką tik 
pasirodė Milašiaus poezijos rin 
kinys angliškai, verstas ameri
kiečio poeto Kenneth Rexroth, 
išleistas San Francisco. Rinki
nys pavadintas "Keturiolika 
eilėraščių. 

Tai ne paprasta knyga, 
bet puikus meno leidinys, iliu
struotas dail. Edvvard Hage-
dorno, atspaustas ant luksus 
popieriaus. Tiražas labai ribo
tas, visi egz. pasirašyti vertė
jo, dailininko ir spausdintojo, 
kuris knygą rankomis surinko 
ir atspaude, kaip yra spaudžia
mi retį meno leidiniai. Knygos 
kaina 15 dolerių. 

Poetas R. Eberhart knygą 
recenzuodamas "The N. Y. T. 
Book Rewiew" pažymėjo, jog 
Milašius yra lietuvis poetas ir 
sutinka su vertėjo charakteris
tika, nusakančia šiuos Mila
šiaus eilėraščius: jie esą nepa
prasto švelnumo. Jis pabrėžia 
ir tai, jog Milašius savo gy
venime ilgai avangardo neig
tas, šiandieną, ypač jaunosios 

• Dailininkas Jonas Rimša 
daug dirba prie įvairių kompo
zicijų. Jau turi nutapęs visą 
eilę naujų P. Amerikos peisa-
žų. Jo darbais paskutiniu lai
ku susidomėjo ir Ispanijos me
no žinovai ir nori turėti būdin
gesnių jo paveikslų. 

Pirmutinė dailininko J. Rim
šos kūrinių paroda numatoma 
suruošti ne New Yorke, bet 
Chicagoje, nes tapytojas norįs 
pirmiausia pasirodyti savųjų 
tarpe, o paskui savo parodas 
surengti platesnei amerikiečių 
visuomenei. Tokia J. Rimšos 
kūrinių paroda galės būti su
rengta ne anksčiau, kaip šių 
metų pabaigoje, ar 1954 m. pra 
džioje. Manoma, kad tasai lie
tuvis, didelis P. Amerikos me
no reprezentantas su savo pa
rodomis pasirodys ne tik Chi
cagoje, New Yorke, bet ir ki
tuose JAV miestuose. 

• Konip. VI. Jakubėnas jau 
yra sulaukęs 20 metų savo pe
dagoginio darbo sukakties: 1932 
metais jis grįžo iš muzikos stū 
dijų Berlyne ir buvo. paskirtas 
dėstytoju j Kauno Konservato
riją, šalia J. Gruodžio turėjo 
specialios kompozicijos klasę, 
be to, vedė solfedžio (klausos 
lavinimo) klasę, II Pasaulinio 
karo metu dar prisidėjo orkes-
tracijos klasė. Ypatingo pasi
sekimo turėjo savo privalomoje 
fortepiono klasėje, skirtoje va r 
gonininkams ir kompozito
riams, kurie baigdami konser
vatoriją turėdavo skambinti 
beveik kaip piano specialistai. 
Čia komp. VI. Jakubėnas ypač 
sugebėdavo pataisyti netaisyk
lingai įpratusias rankas vargo-
ninkams ir kt, kurie atvykda
vo studijuoti muzikos jau su
augę. Šalia darbo kaip muzikos 
kritikas, komp. VI. Jakubėnas 
buvo žinomas kaip rimtų dainų 
rečitalių akompaniatorius, daž
niausiai koncertuodavęs su V. 
Jonuškaite arba akląja daini
ninke B.Grincevieiūte. Jo akom 

certinė Salė buvo pilna besi-i kartos poetų tarpe, yra susi 
klausančiųjų. 

Koncerto programą sudarė 

Pietų Kryžiaus Padangėje, 
Lotynų Amerikos rašytojų no
velių antologija, sudarė Povilas 
Gaučys, išleido Lietuviškos kny
gos klubas. 480 puslp., kaina 
$4.50. Kalbą žiūrėjo B. Babraus-
kas, viršelis dail. Jon. Pilipaus-
ko. 

Tikėjimas į Dievą yra pirmas 
žingsnis kelyje į Dangų, vertin
giausia brangenybė, kuria re
miasi kiekviena dorybė. 

— Dante 

sekantieji veikalai: Uvertiūra 
Strauso "Šikšnosparnis". Čai
kovskio serenada — styginiam 
orkestrui, Mozarto "Jupiter" 
simfonija. Pabaigai buvo gro
jamas to paties Čaikovskio 
"Slavų maršas", kuris labai 
efektingai užbaigė koncertą. 
Visa klausančioji auditorija 
audringai reiškė savo susiža
vėjimą, negailėdama katučių. 
Koncertas praėjo labai gerai. 

"Tas orkestras dar niekada 
taip negro jo" — patenkintas, 
sveikino mūsų dirigentą, kon
servatorijos direktorius. 

Kitą dieną visi vietos laik
raščiai paminėjo įvykusį kon
kursinį koncertą, iškeldami J 
padanges Zenoną Jonušą — 
gabųjį dirigentą — lietuvį. La
bai pagarbiai atsiliepė "Rela-
tor", reikšdamas didelį nuste
bimą, linkėdamas kūrybingam 
dirigentui valdyti dauc didesnį 
orkestrą. 

laukęs didelio populiarumo. 
Vertimas esąs tikslus ir ge

rai perduodąs originalo toną. 
Taip aristokratiškai įžengęs 

lietuvis poetas į angliškąjį par 
našą, reikia tikėtis, nebus ne
pastebėtas ir užims vietą šalia 
kitų tautų didžiųjų. 

• Dr. Ona Labanauskaitė, 
viena iš "Draugo" redaktorių, 
dėl darbo gausumo prie mūsų 
dienraščio pirmojo puslapio, 
kurį ji redaguoja su atsidėji
mu ir rūpestingumu, pasitrau
kė nuo redagavimo Moterų sky 
riaus. Čia j buvo parodžiusi 
daug sugebėjimo patiekdama 
ideologinę, informacinę ir prak 
tiškąją medžiagą iš moterų 
pasaulio. Baigusi studijas Pran 
cūzijoje, Lietuvoje buvusi ak
tyvi visuomenininke, apdova
nota popiežiaus ordinu "Pro 
Ecclesia ė" t Pontifice", ji dabar 
yra tapusi viena iš, nedaugelio 
lietuvaičių profesionalių žurna
lisčių. 

A. t a. JURGIS SAVICKIS, 
didysis mūsų rašytojas, gimęs 1890. V. 2 Ariogalos vals., 
mirė 1952. XII. 22 nuo kraujo išsiliejimo smegenyse. Pa
laidotas gruodžio 26 d. su religinėmis apeigomis Roąuebrune 
miestelyje, Pietų Prancūzijoje. 

Netekus ryškiausio mūsų prozos novatoriaus, gedi 
, >^ 

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJA 

Prof. VI. Jakubėnas 

poniatoriaus uždavinys ypač 
išsiplėtė tremties metu, kur 
buvo sudaryta pastovi trupė iš 
I. Motiekaitienės, A. Kalvaity
tės ir P. Kovelio, drauge su 
komp. Jakubėnu su geru pasi
sekimu dažnai apkeliaudavo 
Vakarų Vokietiją. Prof. Jaku
bėnas buvo akomponiatoriumi 
prie rinktinės mūsų operinių 
solistų trupės, kuri du kartu 
1948 — 1949 m. apkeliavo su 
koncertais Angliją. Dabar kom 
pozitorius Chicagoje pragyve
na iš muzikos, dėstydamas for-
tepioną ir muzikos teoriją taip 
pat dirbdamas kaip akomponia 
torius daugiausia amerikiečių 
tarpe. Praeitais metais jo sim-
foniški kūriniai buvo išpildyti 
Pabaltiečių simfonijos koncer
tuose NewYorke ir Margučio kon 
certe Chicagoje, susilaukdami 
labai palankių kritikos atsilie
pimų. 



D K A U O A S 

ANTROJI DALIS 
šeštadienis, sausio 31, 

1 9 5 3 

Vydūnas apie savo gyvenimą 
Neseniai baigėme minėti Klai-' langu valandėlę giliai kvėpuoju, 

pėdos atvadavimo 30 m. su- tarpais tai sustabdydamas, jeib 
kaktį ir dabar ruošiamės mi- •!„,_•„• +«>,*„ j 0 1 l f f { 0 1 1 o-iivnmn 
nėti Uetuvos Nepriklausoma k r a u J u l *e_ktu daugiau gaivumo 
bes paskelbimo 35 m. sukaktį, ir širdis butų skatinama dar stip 
Tarpe tų dviejų sukakčių norisi riai plastėti, 
prisiminti didis kovotojas dėl, Rytmetiais atsikėlęs ir vaka-
lietuvybės — Vydūnas, kurio atsigulsiant nuvilkes 
85 metų amžiaus sukaktis taip- r a i s P n e s atsiguisiaru, n u v i l i a 
gi šiemet pripuola (gimęs 1868 marškinius, nusepetuoju nuogą 
m. kovo 22). čia dedame pa- kūną ir darau, ties atviru langu 
ties Vydūno iš Vokietijos at- i a n k s t y m o pratimus. Noriu, kad 
S h n ^ ž e d ^ > d a b G t u k 0 tinkamesnė kūnui 

ir per ją kvėpuoti. Naktį pabu
dęs, kūnui pradėjus prakaituo
ti, nusitrinu jįjį sausai ir šla
piai ir užtraukiu ant šlapio kū
no naktinius marškinius, jeib lik 
tusi kiek atsparus oro pakiti-
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pastabų. 

1. KĄ RAŠAU 

Visame savo gyvenime mėgau 
rašyti. Taip ir dabartyje. Tenka 
dažnai rašyti laiškų bei lakšte
lių, bet vis ir sukurti rašinius. 
Patenkinu tuo tūlų žmonių pa
geidavimus. Bet noriu vis iš
spręsti ir uždavinius, kurie ma
no viduje pasireiškia. Užbrėžiu 
sau ir tai, ką dienos laiku daręs 
ir ką patyręs. Labai mielai ir 
sėkmingai ir piešiau jaunas bū
damas. 

Gyvenimo metais r a i n i ų tu
rinys ir tūris; vis pasidarė ki
toks. O datjar, rodos, grįžtu j 
dvasinį vaiko patirtių galimu
mą. Būdamas maž-daug 9 metų, 
rašiau eiles tikybinio turinio. O 
broliam ir seselim, vakarais su
sėdus, pasakodavau, ką lyg sap
navęs ar ką kaip nors regėjęs. 
O visa tai labai domino seseli 
dvi ir brolius 

mams. Stengiuos jį taip užgrū
dinti jau ilgus metus ir vis mie
gu langą palikęs atvirą. 

Turiu rūpintis ir kūno miti-
mu. Einu todėl ir visa-ko susi
pirkti. Pasirenku patinkamų vai 
sių, daržovių, perkuos ir avižų 
dribsnių, pilnų grūdų duonos, 
medaus, riešutų ir gal dar kita-
ko. Namų savininkė parneša 
man pieną, sviestą ir varškę. 

Valgau labiausiai žalius vai
sius ir daržoves ir geriu vaisių 
sunkas. Bet vis šį-tą jau maža 
pašildžius. Retai teverdu ką-
nors ar prašau, kad namų šei-
mirink> išvirtų. Laikas labai 
reikalingas rašymui. 

Namininkė rūpinasi ir mano 

Saulėlydy 
Aš taip noriu žydėti, kaip niekad 
Nežydėjo rojaus gėlė. 
Gęsta žvaigždės — žymės nebelieka, 
Ir naktis jų uždegt negalės. 

O žydėjo jaunystė kaip sodas 
Ir svaigino jazminų žiedais. 
Pro tuos pat vartelius, vis man rodos, 
Ji dainuodama vėlei pareis. 

Pažiūrės į užmingančią saulę, 
Susimąsčius giliai atsidus, 
Nusijuoks ir paklaus, ar bus gaila, 
Jeigu saulė rytoj nepabus. 

Ne, sakysiu, man saulės negaila; 
Niekuomet ji nemirs, aš žinau. 
Bet jei tu jau taip greit iškeUauji, 
Man čia bus ir už naktį tamsiau. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Dr. P. V. Raulinaitis, gy

venąs dabar Australijoje, pa« 
rašė knygą "Lietuvių tautos 
suverenumas", ši knyga apima 
Lietuvių tautos kelią kovoje 
už teisę ir laisvę nuo labai se
nų (keli tūkstančiai metų lai
kotarpis) laikų ligi šių dienų. 
Knygoje yra paliečiama tautos 
senovė, kalbama apie valstybės 
įsteigimą, krikščionybės įvedi
mą 1251 metais ir Lietuvos 
karalystės tapimą tarptautinės 
bendruomenės nariu; prisime
nama ilgų amžių lietuvių — 
lenkų santykiai, Liublino Uni-

• Kazys Bizauskas, jei būtų 
gyvas Sibiro ištrėmime, šiemet 
vasario 2 d. švęstų 60 m. am
žiaus sukaktį. Jis buvo gimęs 
Kurše, mokėsi Mintaujos gim 
nazijoje, po to — Šveicarijoje, 
vėliau — Maskvos universitete. 
Dalyvavo Lietuvių konferenci
joje Vilniuje (1917 m.), kur 
buvo išrinktas į Valstybės Ta
rybą ir kaip jos narys bei ge
neralinis sekretorius pasirašė 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo aktą. Buvo Lietuvos 
delegacijos sekretorius 1920 
metų derybose su Rusija. Iš 

ja ir jos konstituciškai - tei- rinktas į Steigiamąjį Seimą, dr. 

• Antonija Wackell, Wor-
cestery gyvenanti Tetuvaitė, 
energinga Moterų Sąjungos vei 
kėja, gimusi JAV-se, bet vai
kystėje kurį laiką gyvenusi 
Lietuvoje, mėgsta literatūrą ir 
yra išvertusi nemažai ameri
kietiškų novelių ir eilėraščių į 
lietuvių kalbą. Ji pati rašo eilė
raščius ir jų ne vienas buvo iš 
spausdintas moterų sąjungos 

Vak aro deb esys 
Įraudę žiūri debesys, 
Tie žilabarzdžiai seniai, 
Kaip saulė jiems iš jūros 
Raudoną vyną semia. 

O ji jauna, ir šviesūs 
Jos palaidi plaukai... 
Girti svyruoja debesys, 
Negirdi, ką sakai. 

siškas neprivalomas anų laikų 
Lietuvai. Paliečiamos yra Lie
tuvos okupacijos amžių bėgyje 
ir dabar dar tebepergyvenama 
sovietinė priespauda; ilgiau 
yra sustota prie teisinių Lietu
vos santykių su jos dviemis 
kaimynais ir prie Lietuvos tarp 
tautinės būklės. Išsamiai kal
bama apie sudarytų sutarčių 
šalims privalomumą ir apie 
Lietuvos neutralumą Antrojo 
Pasaulinio karo metu bei to 
neutralumo sulaužymą. Yra pa 
liesta 1941 metų Laikinosios 
Vyriausybės atsiradimas, jos 
reikšmė lietuvių tautos kovose 
už laisvę, o taip pat aiškinamas vinęs tada kūną vaisių sunka, šant — akims kas užduodama. 

cvi ir bronus. ffltSl^'tetoh v ė l r y m o j u s u s i k a u P e s . P r i s t o i n - | Y r a d a r i r v i s o k i 1 " t ų M n e - tautos valstybinis" TyvenTma* 
Mokshmmosi metais tai paki- va<° ir KamDarj. Bet Darzaeię ir žmoniia art imas tautas lio nėealiu Orui vėstant o man s v a l s l y D l n l s gyvenimas 

to. Rašiau dažnai apie tai, ka iš- plaukus pats kerpuos, jeib nerei- fc a s m e n y b e f K a r t o j u v i d i n | s ė d i n t
B

u ž r a ž o m o . ^ k ; i o g šą_ Po Pirmojo Pasaulinio karo, 
tilsmą ir po-poilsio dienos laiku, la, jeigu jų nelaikau įkišęs j kai- }°9 s u d a O ™ Konstitucinė san-
ir žmonių prisiminimą vakare ltaj maišą. I r ant kelių kartais t v a r k a - konstitucijos keitimo ir 
prieš atsigulsiant, prieš pakili- ko-nors šilto užsidedu. Kūnas, j " ^ J 0 3 tve^imo tvarka, tautos 

pasenęs, jau nebsusikuria rel- atstovav|hnas i r vyriausybės 
kiamos šilumos. Turiu k a r t a i s ' * * ir darbų privalomumas kJ P»*™*» « v o atsiminimų 

mokęs buvau, ką patyręs iš žmo 
nių ir gamtos gyvenimo. O vė
liau, kurdamas raštus vaidini
mui, stengiaus sekti senųjų Grai 
kų kūrėjais. Vis-dėlto į visus 
tuos rašinius įsišliauždavo ypa
tingi regesiai. O paskutiniais de-
šimtmetiais, kada pasaulį vis 
baisiau temdino naikinimo ga
lios, vėl dažniau rašiau susikau
pęs savo viduje, jeib apreikšti 
galėtiau, kas čia man sušvito. 

Rašiau taip laikraštiams, ka
da tai reikalauta ir kiek įsten
giau. Rašiau lietuviškai ir vo
kiškai, bet Vokietių kalba be
veik vien tik apie giliausius gy
venimo klausimus, kurie šiais 

mą įmigimui į viso gyvenimo Iš
eigą. 

3. KAIP JAUTIUOSI 

Apie tai tektų daug parašyti. 
Kaip kiekvienas žmogus, taip ir 
aš esu esmybė su tam tikru ypa
tumu. I r tenka man visa-ką ste
bėti ir beveik vis labai nusiste
bėti. Visas gyvenimas atrodo 
man kaip koks nuostabus vyks
mas, kurs gyvumą pareiškia net 
iš daigtiškumo ir yra todėl vis 
prasmingas. O tai reikia išma-

Bet kūneliui, pasiilsėti t u n u t j 
laikais iškyla. Rašau taip \v da- skirti nors 8 valandas naktį, o g e t j a ^ a . gjuaį v e ik ia mane 
bar. Tik tokie mano rašiniai liko dieną dar 1 valandą, jeib galėtų J nuolatinis sravėjimas viduje, 

Vydūnas 

ketų taip ilgai laukti prie kir
pėjo. Todėl tik retai tenueinu 
pas jį. Nenoriu laikui leist pra
gaišti be tūrio. 

K. Griniaus kabinete buvo švie
timo ministeris. Vėliau buvo 
Lietuvos atstovas prie šv. So
sto, Lietuvos atstovas JAV-se, 
kur 1924 m. buvo pakeltas ne
paprastu pasiuntiniu ir įgalio
tu ministeriu, vėliau tokioms 
pat pareigoms buvo iškeltas į 
Rygą, Londoną, Haagą, buvo 
užs. reik. m-jos teisių ir ad
ministracijos departamento di
rektorius. Visuomenininkas. 
Jau 1911 m.' buvo slaptos atei
tininkų kuopelės pirmininkas. 
Bendradarbiavo daugelyje laik
raščių, yra parašęs "Literatū
ros teoriją", surinko Pietario 
raštus ir juos išleido, dalį pats, 
dalį su Sakalo bendrove. Yra 
žinių, kad bolševikai K. Bizau
ską, ginantį kitus tremtinius ; 

nušovė pakeliui j Sibirą. 

Vladas Ramojus laisvalai 

ir vasaros laiku jį gerai apsiaus-l tautai, kiek toji vyriausybė , k n y g o s . < < ^ t 5 r n ė s * u š ė t o n u
i 

t i . Visi, ir maži, šilumos ir oro teisėtai tautą atstovauja. Gan rašymui. Si knyga buvo^ veik 
drėgmės pakitimai labai veikia plačiai yra sustota prie tautos 
kūną, ir jis i tai aiškiai atsilie- atstovavimo tremtyje, prie Vy 
pia. Bet grūdintas jis tai dar riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
kiek pakentia. Komiteto (Vliko) atsiradimo, 

jo darbų ir jo politinės ir tei-

iki šiol neatspausdinti. Bandiau 
taip ir lietuviškai pasiskelbti. Ir 
buvo tai kartais atspausdinta. 

Bet, rodos, dabarties laikais 
lengviausiai tikima, kad tikrai 
moksliška yra vien tai, kas su

po tarnybos vėl atsigauti ir stip
rėti. O tik tenka naktį ir prabus
ti, kad kūnas manęs reikalauja. 

Laiką turiu skirti ir apsilan
kymams. Prašomas ir nueinu, 
nors* labai retai. Vėl ir ateina 
tūli žmonės pas mane su viso 

teikia visokias žinias, gerai su- k i a i g k l a u s i m a i s a p i e g y v e n i m o 
rinktas, sutvarkytas ir apsvars- s l ė p i n i u s < E i n u k a r t a i s k l a u s y . 
ty tas Tur būt, nenumanoma, t i e g i r y i e š ų k a l b ų a p i e s v a r b m s 

1 ' ' ' ( klausimus. Bet dalyvauju ir pa-
svarbu, kas galėtų sužadinti są
moningumą žvelgti į patius gy
venimo slėpinius. Tokie visais 
paskutiniais skaudiais metais 
man vis aiškiau atsidengė. 

Tada dažniausiai ir rašau apie 
juos. Tik vis atrodo reikalinga 
kiekvieną rašinį dar papildyti ir 
tad iš naujo parašyti, net kelis 
kartus. Vis rodosi, kad taip, 
kaip jis parašytas, nebus aiškus 
skaitytojui. O noriu, kad jam, 
veikiamam mano mintių, vidus 
nušvistų. 

2. KĄ DARAU 

Be rašymo, tenka dar ir visa-
ką kita atlikti. Kūnas reikalau
ja vis rūpestingesnio slaugymo. 
J is jau menkėja ir silpnėja, jo 
svoris jau maž-daug tik 40 klgr. 
Todėl turiu daryt visokių prati
mų, jeib išliktų dar nors kiek 
kaip tinkama priemonė mano 
apsireiškimams. O jiems visaip 
ir vis iš naujo esu įpareigoja
mas. 

Jeib akys nors kiek būtų tin
kamos, miklinu jas kasdieną, 
kaip tai pataria amerikietis Ba-
tes. Bet maudau jas ir įlašinu 
į jas kartais ir žoles. Ausis vir
pinu tam t ikra mašinėle, kad pa
siliktų nors kiek dar girslios. 
Tiesiai sėdėdamas ties atviru 

maldose visokiuose šventnamiuo 
se, kas šventadienį kitame, lin
kėdamas sušvitimo einantiems 
ten pareigas ir susirinkusiems. 

Taip tai man tiesiog pralekia 
dienos, prasidėjusios rytmetį 7 
ar kartais ir tik prieš 8 valandą 
ir pasibaigus vakare 10 ar net 11 mą. Ypatiai žymiai" prisimena 
valandą. Rašymui vis nesilieka kūnas. Nors jau tūlą laiką jis 

mintių sušvitimas ir visokių bū
senų sukilimas, ir visa-to vėl 
pradingimas. Visa kas pasida
ro viduje regima ir beveik gir
dima. Visokie žmonės ir visokie 
pasaulio vyksmai tampa viduje 
patiriami. Nuolat atsiskleidia 
visokie slėpiningumai. Labai ma 
lonu tad, kad iš visų tų vyksmų 
pasiseka iškilti į tikriausią ra
mybę ir šventą tylą ir numanyti 
laiminimą. 

Tik suprantamiau, rodos, yra 
tai, kas žymi kasdienes ir vi
siems prieinamas patirtis. Jos 
juk sukelia ir visokį pasijauti-

gana laiko. Priešpiet galiu daž
nai rašyti maž-daug tik 1 va
landą, ale popiet jau kelias, kar
tais nuo 4 iki 9 valandos su ma
ža pertrauka. J visa tai įsiterpia 

silpnėja, vis-dėlto dar galiu juo 
pasinaudoti visokiems pasireiš
kimams. Jis ir tarsi stengiasi 
tam būti tinkamas. Galiu be sun
kumų rašyti ir kartais viešai 

Ypatingi kūno reikalavimai 
kyla dėl mitimo. Tuo tai ir tu
riu rūpinties. Man artimi žmo
nės, stebėję, ką ir kiek aš val
gau, vis pataria dar ir kita-ką, 
o labiau daugiau valgyti. O ma
no kūnelis, man jį maitinant, 
dažnai lyg niurna, kad jam per
daug užkraująs. Visai jautiamai 
jis pareiškia, kad jam būtinai 
reikalingas tyras oras, tam tik
ra šiluma, visokios sultys iš 
sveikų vaisių, pienas, medus, bet 
ir džiovintos vynuogės, riešutai, 
gabalėlis pilnų grūdų duonos su 
sviestu, Jmirkinti ir pašildyti 
avižų dribsniai, kartais ir su žie 
ve virtos ar keptos t rys bulvės 
su sviestu ir gal dar kita-ko. 

Bet vis jautiu, kad kūnui ma
loniau, kai mažiau jį varginu 
valgiu. O tuo, ką kartais kiti 
žmonės valgo, jis dažnai tiesiog 
kratosi, ypatiai kur mėsa, kita-
kas žudyto arba rauginti gėra
lai. Pasenėjęs kūnas tam yra la
bai jautrus. Nebeaugdamas, neb-
situkindamas, ypatiai, kad neb-

pne pabaigos, bet karštuolis 
biržietis užsimanė pasijieškoti 
įmantresnės formos ir knygą ' tur i 314 puslapių ir jo išleista 

Antonia Wackell 

laikraštyje "Moterų Dirva". 
Šalia lietuviškojo ve kimo ir 
savo šeimos reikalų ji randa Jai 
ko dalyvauti ir daugelyje ame
rikiečių organizacijų, pavyz
džiui, ji yra prezidentė Y's 
Wives Club, sekretorė Worces-
ter-Board of Motion Pc tu re 
and Theater Review, pirminin
kės pavaduotoja VVorccster Dio 
cese Congress of the Diocean 
League of Catholic Women. 

• Augusto Gaili t novelių ro
maną "Tomas Nipernad's" fo
tografijos būdu (ofsetu) pers
pausdino "Terra". Ve'kalas 

ir vidinis susikaupimas. Jau ryt- garsiai kalbėti. Galiu ir žygiuo 
mėtį pabudęs .kreipiuos sąmonin-j ti, kartais, jeigu reikalinga, ir 
gai į Didįjį Slėpinį. Atsikėlęs ir (greitai žengti, širdelė visai ra-
pasiruošęs dienai, vėl skiriu va-jiniai tai dar pakentia, nors, man 
landėlę vidiniam tilsmui. Atgai- Į galiuką pabėgus, ji jau greitiau 

I plasta. Kūno gajumas dar kiek 
numanomas. 

Rašytojų Draugijos pirminin 
ko paprašytas, Vydūnas, kuris 

sinės egzistencijos prasmės, bei 
jo santykių su diplomatine t a r 
nyba ir visuomene bei jos or
ganizacijomis, itin Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir kitur 
pasaulyje, š i knyga tebėra ran 
kraštyje, jieškomas leidėjas. 

• J . Grabau-Grabauskas išlei
do gana plačią knygą apie man
dagumo taisykles, pavadintą 
'Kelias į pasisekimą". Kaip vir

šelyje pažymima, skaitytojas čia 
ras nurodymų kaip elgtis namie, 
gatvėje, kelionėje, viešbučiuose, 
viešose svetainėse (restoranuo
se, kavinėse, klubuose) teatruo 
se, svečiuose, iškilminguose po
būviuose, vestuvėse, krikšty
nose, laidotuvėse, kada ir kaip 
lankyti pažįstamus, kaip susi
pažinti ir supažindinti, kada 
kokius drabužius dėvėti, kaip 
laiškus rašyti. Konstatuoda
mas, kad "kultūringas elgesys 
ir gražūs papročiai yra visų ir 
visur suprantami ir įvertina-

sigamina audiniai, jam naujin- 'm į» autorius stengiasi palai-
ties nebereikia tiek visokių t irs- k v t i k a s g e r o lietuvių papro-
tumų, už ta t labiau sveikų sul- č i u o s e i r pasisavinti kas teigia-
čių iš gyvų augmenų. | m o š i o j e š a l y j e > k a r t u p a s t e b ė . 

Seniau manydavau kūną ge- damas, jog "pasisavinti nege-
riausiai aprūpinsiąs Lrp, kaip rą paprotį nekultūringo žmo-

pradėjo vėl naujai rašyti. Kny
goje atspindės pirmieji šiau
rės Lietuvos partizanų veiks
mai prieš bolševikus, pergyve
nimai garsiajam Kuržemės prie 
tiltyje, vaizdai iš Karaliaučiaus 
ir Danzigo — Gdynės apsupi
mų, audringa kelionė iš Hellos 
į Daniją, kapituliacijos dienos 
Danijoje ir išgyvenimai nelais
vėje. 

• Jeronimo Cicėno knyga 
apie vilniečių kovas lenkų oku
pacijoje jau atiduota rinkti. Vei
kalas stipriai dokumentuotas 
statistikos duomenimis, doku
mentų nuorašais', šimtais pavar
džių, daugybe paveikslų ir žemė
lapių. Vilniaus Lietuvių Sąjun
gos nariai nutarė visi tą veika
le įsigyti, tuo stengdamiesi pa
dėti veikalą išleisti. Knyga tu
rės apie 500 puslapių, leidžia 
"Terra". x 

1,000 egzempliorių. Kaip įžan
goje sakoma, šį romaną para 
syti autorių įkvėpusi nugirsta 
lietuviška daina. Tai pirmas 
romanas iš estų literatūros iš
verstas į lietuvių kalbą. A. Gai 
lit yra gimęs 1891 m. Estijos 
Latvijos pasienyje. Jo tėvas 
buvo architektas. Didžiojo ka
ro metu A. Gailit buvo kores
pondentas fronte, vėliau ben
dradarbiavo latvių spaudoje, o 
nuo 1917 metų galutinai perė
jo estų literatūron, būdamas 
poros jų didžiųjų laikraščių re
dakcijos narys; vėli? u kurį 
laiką gyveno Berlyne, Pary
žiuje, Romoje. Pirmas jo ro
manas išėjo iš spaudos 1910 m. 
"Kai saulė leidžiasi". Iš viso 
jis yra parašęs keliolika kny
gų; jose jaučiamas pal'nkimas 
į neoromantizmą, natūralizmą, 
l moderniąsias Vakarų Euro-

tam tikri mokslininkai pataria. gaus, nors ir kultūringosios 
O tai dažnai ir labai prasminga.; t a u t o g > l a b a i a ž u s fr 
Bet kiekvieno žmogaus kūnas • 
yra ypatingas. I r mano kūnelis, smerktinas dalykas . Įžangoje 
vis lyg šnibžda, kad jis daug ge- autorius pastebi, kad radijas, 

Bet juslės ypatingai pakinta. riau žinąs, kas jam tinka. Tą televizija ir kino teatrai yra 

pos literatūrines sroves, daug 
# Tėvynės Sargo redakcija' fantastiškos kūrybos bruožų, 

ruošia naują šio žurnalo sąsiu- Ši knyga į lietuvių kalbą vers-
vinį. Redakcijos adresas: Dr. ta iš vokiško vertimo, kuris ta-
Vladas Viliamas, 339 E. 52 čmu buvo paties autoriaus ap-
str., New York 22, N. Y. Ad
ministracija tebėra Chicagoje: 
4241 So. Maplewood ave. 

Tūlos pasidaro vis jautresnės, o I 'S*1?*? M e k e n a * žmogus numa g e r o g k u l t ū r i n i m o p r į e m onės , 
yra Uet. Rašytojų Dr-jos gar-, ausys ir akys tarsi nuo tarnybos ny** " s į ™ k u n o \ * l n o m a » J18 be t čia dažnai vaizduojamas gy 
bės narys, maloniai suteikė l i- ,nori atsisakyti. Jau sunku p r a * ' ^ S S ^ S S t ^ S S t a S v e n i r a a * t o k s ' k o k s * * S U *U 

nxų apie savo dabartini kūno ir\mę pašauti , girdint žmones k a j . i sugadintas, Kaip tai dažniausiai ^ I ^ U A ^ I . 
dvasios gyvenimą. Tos žinios yra \ bant. Tiktai tada tai dar paeise- P a d a r y t a . giamynemis ir neig amyoemis, 
gyvos, išsamiai nušviečiančios |ka, jeigu kas-nors visai sąmo- Labai ypatingai mane veikia t a i g y v ū n o veidrodis, bet ne 
vyriausiojo mūsų rašytojo da- ningai kalba, kad kalbėjimo na- ir vidinis gyvumas. Susikurian- mokykla, taigi — čia reikia at-
bartinį gyvenimą. Vydūnas šiuo riai ir nėra visai tvarkingi. — tios mintys, sukylantieji aksti-' skirti, kas sektina, kas ne. 
metu yra 8Ą ir pusės metų am- Kairioji akis jau labai apsiniau- nai yra dažnai tokie galingi, kad T a b e n t e icr e s j 0 taisvklėse au-
žiaus, gyvena Vakarų Vokieti- x « ^ : . — * , , , . - .. , ^ .. _ _ . „ . _ „ . * <*> 
joį šiuo adresu: (21a) Detmold, 
Moltkestr. 36, Germany. 

kusi, dešinioji dar šviesi. Bet [tiesiog vertia J staigų apsireiš 
skaitydamas vargstu, o rašyda
mas to nenumanau. Mat, skai-

kimą, kaip tai dažnai vaikai da
ro, kurie juk dar nevisai yra šu

tan t akys tur i ką pagauti, ra- ; tapę su savo kūnu. Pasenęs žmo 

torius ir stengiasi padaryti. 
Knyga turi 144 puslapių, išlei-

• Gražina Tulauskaitė - Ba-
brauskienė, Chicagoje (Cicero) 
gyvenanti mūsų lyrikė, autorė 
trijų poezijos rinkinių — Pa
klydę žodžiai (1934), Vėjo 
smuikas (1944) ir po svetimu 
dangum (1951) — atsiuntė 
"Draugui" naujos savo kūry
bos, kurią spausdiname šios 

sta New Yorke, kainuoja $2. įdienos kultūriniame priede. 

robuotas. 

• Kazio Binkio eilėraščių rin
kinys "Lyrika", buvo jau beveik 
baigtas spausdinti prieš treietą 
savaičių. Tačiau ta laida pasiro
dė esanti su stambiais techniš
kais trūkumais, todėl "Terros" 
leidykla ją sunaikino, kny<ra 
perlaužyta nauiai, kaikurios da
lys nauiai perrinktos ir nauja 
antroii laida šionvs d'enomis na 
sirodvs knygynuose. Šinme lei-
dinvje, teina BinVo "EM^r^š-
čiai", "100 navasariu" ir įdėta 
pora e'Jėraščm, nebuvusiu iš-
soausdintų ankstybesniuope rin-
kinuose. 

• Aleksas Rann't, estu me
no teoret'kas, daug užienio 
spaudoje rašęs apie lietuvius 
dailininkus, susirgo ir gydosi 
Wickersham ligoninėje New 
Yorke. 
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Lituanistine biblioteka ir bibliografija 
A. MERKELIS, Great Neck, N. Y. 

Spaudoje iškeltas ir jau pri- butų galima. Amerikos lietuvių džiami kas mėnuo, ar pagal rei-
imtas sumanymas išleisti Ame- laikraščių archyvuose apsčiai kalą, ir dažniau. Lituanistinės 
rikoje "Lietuvių Enciklopediją", esama medžiagos, kuri neglobo- Bibliografijos Biuletenio redak-
Leidžiant bendrąją enciklopedi- jama ir nesaugojama nyksta ir, cija sudarytų savo bendradarbių 
ją, pirmuosius jos tomus, išleis-' šiandien norinčiam ja pasinau- tinklą. Biuleteniai reikėtų 
tus nepriklausomoje Lietuvoje,1 doti, ji beveik neprieinama. Į spausdinti rotatorium, nema-

' Literatūrini Archyvą daug ver- žiau kaip 300 egz. Susirastų 
tingos medžiagos suaukotų ir toks skaičius lituanistų ir li-
patys rašytojai, laikraštininkai, tuanistikos mėgėjų, kurie Biu-
visuomenės veikėjai, politikai ir lėtinį prenumeruotų ir tuo būdu 

susidarytų lėšų jam leisti. 

Juozais Mikuckis 

bereikia tik perredaguoti ir pa 
pildyti. Tolimesnių, jau čia A-
merikoje paruoštų Lietuvių En
ciklopedijos tomų lituanistinė 
dalis, dabartinėse aplinkybėse, l 

turės būti silpnesnė. Jeigu mes 
Amerikoje turėtume lituanistinę 
biblioteką ir paruoštą prieina
mos lituanistinės literatūros ir 

Tikėdami i Lietuvos laisve, Kas turėtų_ steigti Lituanistinę m j o g d i r M a m i > m e s p i r m i a u . 
Biblioteką ? 

Lituanistinę Biblioteką tu-
archyvinės medžiagos bibhogra- r ė t ų s t e i g U š i a p u s g e l e ž i n ė s u ž . 
f i ją, žymiai palengvėtų Lietu
vių Enciklopedijos tolimesnių 
tomų ruošimas (turiu galvoje 
jų lituanistinę dalį), galėtume 
pradėti ruoštis ir lituanistinę 
enciklopediją leisti, ir daug 
plačiau bei sėkmingiau dirbti 
kitokį lituanistinį darbą, kuris 
atstatomai nepriklausomai Lie
tuvai bus labai reikalingas. 
Tad šį, mano nuomone, būtiną 
ir skubų reikalą noriu čia pla 
čiau pasvarstyti. 

Lituanistinė Biblioteka 

Lituanistinės bibliotekos rei
kalingumo bei būtinumo, ma
nau, niekas neginčys. Jos trū
kumą gyvai jaučia kiekvienas, 
kuriam tenka dirbti bet kuris 
didesnis lituanistinis mokslo ar 
šiaip jau su Lietuva susijęs 
darbas. Tačiau šiuo metu įsteig
ti lituanistinę biblioteką, kuri 
patenkintų būtiniausius reika
lus, labai sunku, o pesimistiš-
kiau šiuo atveju nusiteikęs, ga
li netgi teigti, kad beveik ne
įmanoma. Pirmiausia susiduria
me su lėšomis, kurių telkimas 
čia nelengvas. 

Kitas svarbus klausimas: iš 
kur tokiai bibliotekai reikalingų 
k n yg^ gauti. Knygynuose mes 
nedaug jų terasime pirkti (tu
riu galvoje senąją lituanistinę 
literatūrą). Jas daugiausia te
galima telkti aukomis. Jei mes 
būtume įstengę įsigyti Nepri
klausomybės Akto signataro, 
buv. Lietuvos pasiuntinio Švei
carijoje a. a. dr. Jurgio šaulio 
vertingą lituanistinę biblioteką, 
ji būtų sudarius rimtą ir tvirtą 
pagrindą Amerikos Lituanisti
nei Bibliotekai. Dabar šią bi
blioteką, berods, įsigijo Pennsyl-
vanijos Universitetas, kuriame 
dirba ir keletas mūsų profesorių 
lituanistų. 

Nors Lituanistinę Biblioteką 
ir kaip sunku būtų įsteigti, ta
čiau mes ją turime organizuoti, 
ir, jei nuoširdžiai jos steigimu 
bei augimu sielosimės, ji ilgai
niui išaugs į gražų kultūrinį ži 
din). 

Prie Lituanistinės Bibliotekos n ę B i b l i o ^ r a f i ^ 
taip pat turėtų būti rankraščių 
ir foto nuotraukų bei tų negaty
vų skyriai. Lituanistinė Biblio
teka ir jos skyriai daugiausia 

dangos lietuvių visuomeninį ir 
kultūrinį gyvenimą rykiuoją 
veiksniai. Tai galėtų daryti or
ganizuojamoji Pasaulio Lietu
viu Bendruomenė, Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas ar, jo pavedimu, kuri kita 
lietuvių organizacija — Ameri
kos Lietuvių Taryba, Tėvynės 
Mylėtojų Draugija ir kt. 

Lituanistinė Bibliografija 
Ir prie geriausių norų bei di

džiausių pastangų neįmanoma 
greitu laiku įsteigti tokios li
tuanistinės bibliotekos, kuri 
galėtų patenkinti bent minima-
linius reikalavimus lituanistų, 
dirbančių mokslo darbą. Kol to
kią biblioteką įstengtume su
kurti, ją galėtų pavaduoti šia
pus geležinės uždangos prieina
mos lituanistinės literatūros bi
bliografija. 

sia kurkime tokias institucijas, 
kurios Lietuvos laisvės darbą ir 
kovą lengvintų, kurios padėtų 
mums išbristi iš gražių bei 
skambių žodžių klampynės ir į-
galintų pradėti žygius, kurie, 
kaip skambūs žodžiai, nebeding-
tų be pėdsako. 

Red. pastaba. Svarstant šį 
vertingą sumanymą, reikėtų at
kreipti dėmesį į šiuo metu turi
mą didžiausią ir geriausiai tvar
komą lituanistinę biblioteką 
prie Marijos Augštesniosios 
Mokykla Chicagoje. Čia jau y-
ra labai stipri mūsų pageidau
jamos bibliotekos užuomazga; 
naujuose rūmuose yra gana erd
vios patalpos, turima ir perso
nalas bibliotekai tvarkyti. Be
reikia bendromis jėgomis ją iš
plėsti. Būdama prie augštesnės 
mokyklos, kurią lankys 1,200 
auklėtinių, daug patarnaus jau
najai kartai. Be to Chicaga yra 
vienas didžiausių lietuvybės 
centrų, kur įsikūrę daugelis mū-

Jau pačiose JAV yra nemažai, sų intelektualų; netoli yra kita 
viešųjų ir privačių bibliotekų, 
kuriose esama apsčiai lituanisti
nės literatūros. Pvz. buv. Lietu
vos Universiteto, o dabar Penn-
sylvanijos Universiteto profeso
riaus dr. Alfredo Senno rūpes
čiu ir pastangomis Pennsylvani-
jos universitete nemažai sutelk
ta lituanistinės medžiagos. Ir 
pats prof. A. Sennas, nuoširdus 
Lietuvos ir lietuvių bičiulis, tu
ri gausią lituanistinę biblioteką. 
Jau minėjau, kad Pennsylvani-
jos universitetas įsigijo vertin
gą dr. Jurgio Šaulio lituanisti
nę biblioteką. Tad šie didžiausi 
lituanistinės literatūros rinki
niai pirmiausia turėtų patekti 
Lituanistinėn Bibliografijon. 

Lituanistinės literatūros gali
ma rasti ir kitų universitetų bi
bliotekose. Lituanistinės me
džiagos, ypač iš lietuvių trem
ties laikotarpio, daug esama dr. 
A. Geručio globojamam Biblio
grafijos Archyve Šveicarijoje. 

Aš manau, kad organizacijų, 
laikraščių ir kai kurių privačių 
asmenų bibliotekų savininkai 
leistų įtraukti savo turimas li
tuanistines knygas į Lituanisti-

didelė lituanistikos biblioteka— 
TT Marijonų seminarijoje. Gal 
būtų galima jų veikimą koordi
nuoti. 

Nereikėtų gaišti 
Lituanistinės Bibliografijos 

sudarymas yra įgyvendinamas 
augtų iš aukų ir palikimų. Seno-'ir dėl jo nebereikėtų gaišti. 

Čia Amerikoje turime keletą 
patyrusių bibliografų ir net pa
tį Lietuvos bibliografijos kūrė
ją, buv. Kauno ir Vilniaus Uni
versitetų bibliotekų direktorių 
prof. Vaclovą Biržišką. 

Mano nuomone, mums priei
nama Lituanistinė Bibliografija 
turėtų būti leidžiama Biulete
niais, juose pateikiant visose 
bibliotekose ar privačiuose rin
kiniuose esančią lituanistinę 
literatūrą. Pastabose nurodyti, 
kuriomis sąlygomis galima ja 
pasinaudoti. 

Jei vienas ar keletas žmonių 
sudarinėtų Lituanistinę Biblio
grafiją, jos sudarymas užtruktų 
ilgokai. Jai reikalingi talkinin
kai — bendradarbiai ir jų atsi
ras. 

Lituanistinę Bibliografiją rei-

sios Amerikos lietuvių, organi
zacijos savo archyvuose turi se
nų ir vertingų lietuviškų knygų, 
kurių dalį ar bent jų dublika
tus galėtų paaukoti Lituanisti
nei Bibliotekai. Taip pat ir pas
kiri asmens savo knygynėmis 
aukomis prisidėtų prie organi
zuojamos bibliotekos. 

Kasmet vis daugiau ir dau
giau išleidžiama lietuviškų kny
gų. Leidėjai bent porą egzem
pliorių savo išleidžiamų knygų 
turėtų siųsti Lituanistinei Bi
bliotekai. 

Jei mes į tą biblioteką sutelk
tume visas už Lietuvos ribų iš
leistas knygas ir laikraščių 
komplektus, jau būtų padarytas 
didelis ir svarbus darbas. 

Prie Lituanistinės Bibliote
kos suorganizuoti literatūrini 
archyvą, vaižgantiškai tariant, ketų leisti ne iš karto, bet Biu-
rašliavos muzėjų, dar lengviau i leteniais, kurie galėtų būti lei-

Augščiausios poezijos 
premijos 

Skiriama už augščiausius lai 
mėjimus poezijai Bollingen 
vardo premija, už 1952 metus 
paskirta dviems poetams: teisi
ninkui Archibald MacLeishui 
ir gydytojui YVilliani Carlos 
Williams. 

A. MacLeish pernai metais 
išleido parinktų eilių knygą, 
apimančią 35 metų laikotarpį. 
Autorius yra žydų kilmės, gi
męs 1892 m., baigęs Yale uni
versitetą, teisę ir kurį laiką ta 
profesija vertęsis Bostone. Vė
liau turėjo kelias augštas val
diškas tarnybas; šiuo metu 
yra Harvardo Un-to retorikos 
profesorius. Tačiau poezijoje 
retorikos įtakos kaip ir nėra. 
Jo pasakymų, poezija turinti 
būti "bežodė, kaip paukščio 
skridimas". Ypatingai jis mėg
sta tercinas. Sakoma, kad joks 
modernus poetas nėra taip pui
kiai vartojęs anglo-saksiškų 
aliteracijų, kaip MacLeishas. 
Jis rimuoja beveik išimtinai 
asonansais. Jo eilės pilnos kon-
sonansų, disonansų ir "pusri-
mių", kokius vokiečių poezi-
jon yra įvedęs St. George, o 
lietuvių — J. Aistis. Pirmoji 
knyga pasirodė 1917 m., var
du "Dramblio kaulo bokštas". 

Jaunas bernelis 
Jaunas bernelis tiesos jieškoti 
Ir aš pasauUn buvau išėjęs. — 
Nuartos ežios, takai šakoti, 
Klastingais vingiais keliai viešieji. 
Ak, drąsūs buvo jaunystės šuoliai, 
Bet pirmos žaizdos giliai įsmigo! — 
Randai jų dega dar ligi šiolei, 
Sukeltos kančios dar neužmigo. 

Ir skausmas spėjo man įsibrauti, 
Kai lauktos aušros nebesirodė, 
Kai tiesai degint laužai sukrauti, 
Nu&ivylimas kai širdį skrodė. 
Jaunas bernelis buvau išėjęs 
Aš į pasaulį, laukus gimtuosius... 
Klastingai tiesės keliai viešieji, 
Erškėčiai augo kelių šlaituose. 

Kodėl širdis taip virpa? 
Aš nežinau kodėl širdis taip virpa, — 
Net žodžiai man krūtinėje sustingo? 
Gal nerimo ugny viltis sutirpo, 
Kai mano tolin kelio vėžės dingo. 
Atleis gal ežios man laukuos ir takas 
Ir girios, kur jaunatvėje aidėjo, 
Kai ryžomės ir žygiuose mums sekės, 
Ir pergalės daina kada lydėjo. 
Kiekvienas mano laistytas medelis 
Ir tie, pasenę medžiai, iškeroję, 
Kur matė mano kančią ir nedalią, 
Kai svetimi man tiesės vasarojai, — 

Atleis gal man, kad juosius aš apleidau 
Ir žūti nelikau pas jų kamienus, 
Kai metai skausmą brėžė man į veidą, 
Kai sunkios bandymų užplūdo dienos... 

Aš nubaustas, aš nubaustas už kaltę: 
Be tėviškės širdis neapsipranta 
Ir laukiu, kad greičiau klajūnę valtį 
Likimas blokštų prie palaimos kranto. 

Nusicris+i dvasia 
Nuskristi dvasia į jus mylimi toliai, 
Kur miško ošimas kuždės man slapčia, 
Kur kaimuos kiekvienas artojas — man brolis 
Ir grįžtančio laukia gimtoji grįčia! 
Pažadint nusilpusią skaisčiąją viltį 
Ir aukurus kovai užkurti, 
Kad būtų šviesu, kad daugiau neapviltų, 
Klasta-prisidengusis smurtas. 
Skardžiau, kad skambėtų nutilusios stygos, 
Dainuoti ne vien tiktai kančiai, 
Kad skausmas išnyktų, kur graužia įsmigęs 
Ir židinį laisvas kūrenčiau. 
Nuskristi dvasiu į jus mylimi toliai, 
Kur miško ošimas kuždės man slapčia, 
Kur kaimuos kiekvienas artojas ~* man brolis 
Ir grįžtančio laukia gimtoji grįčia!.. 
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KULTŪRINĖ KRONIKA 
• A. Benderius, Lietuvos Pe 

dagoginio Instituto Kraštoty
ros lektorius, parašė, o Sūdu
va išleido knygą "Lietuva*-. 
Kraštas, gyventojai, kultūra". 
Tai vadovėlis lituanistikos mo
kyklai, parašytas pagal Litua
nistikos Programoms Ruošti 
Komisijos 1952 m. New Yorke 
priimtą tremties sąlygoms pri
taikytą programą. Vadovėlis 
dar praplėstas aprašymais įvai 
rių Lietuvos vietovių ir todėl 
darosi įdomus apskritai jauni
mui ir šiaip kiekvienam Lietu
vos išsiilgusiam/ šį veikalą 
ruošiant savo patarimais padė
jo prof. K. Pakštas ir prof. 
St. Kolupaila. Iliustracijos dau 
gumoj iš V. Augustino ir prof. 
St. Kolupailos. 

Knygos pirmojoje dalyje pa 
vaizduojama Lietuvos vieta Eu 
ropoję, Lietuvos plotas ir sie
nos, žemė, upės ir ežerai, kli
matas, augalai, gyvuliai, gyven 
tojai, švietimas, kariuomenė, 
gerovė Nepriklausomoje Lietu
voje. Antroje dalyje aprašomos 
Lietuvos sritys ir žvmesnės 
vietovės Rytų Lietuvoje, Vi
durio Lietuvos žemumoje, Že
maičiuose, Panemunėse ir Sū
duvoje. Gausu iliustracijų, yra 
net vaizdžių diagramų, kas 
veikalą daro vaizdų, turiningą 
ir įdomų. Prie knygos pridėtas 
didelis žemėlap;s, A. Bendo-
naus sudarytas su smulk-
kiais Lietuvos vietovardžiais. 
Dviejų spalvų viršelio aplankas 
su dail. K. Varnelio iliustra
cija, kur vaizduojamas Lietuvos 
gyvenimas miniatiūroje: ūk|ij-
ninko Šeima su gyvuliais ir 
ūkio padargais. 

• Loyolos Universitetas pa
tenkintas Žurnalistikos Insti
tuto darbais. Baigus Žurn. In
stituto kursus jo koordinato
rius advokatas J. A. Zvetina 
atsiuntė buv. instituto direkto
riui kun. V. Bagdanavičiui, 
MIC, laišką, kuriame išreiškė 

• P. Kesiunas parašė 3-jų da 
lių romaną "Tarp žalsvų pala
pinių", kurio turinys paimtas 
iš mūsų kovų dėl laisvės. Šis 
romanas jau baigiamas spaus
dinti ir greit pasirodys rinkoje. 

Reik:a pastebėti, kad šio ro
mano autorius su didesniu kū
riniu išeina į viešumą pirmą 
sykį, nois šiaip spaudoje da
lyvauja jau gana seniai. Anks
čiau yra išleidęs dramą "Ver
gijos griuvėsiuose", apysaką 
"Liūdna gegužinė" ir smulkes
nių dalykų, šį romaną parašė 
dar tebebūdamas Vokietijoj, o 
vėliau visą laiką kruopščiai per 
taisinėio. 

• - - » * » « . - - » 

duktyvus rašytojas. Jo yra iš
ėję šios knygos: Pirmosios dai
nos (1910 m.), Auštant (1912 
m.), Didvyriai ir smulkmenos 
(1915 m.), Aušros rasos (1920 
m.), Vakaro kaukės (1924 m.), 
Laukuose (1926 m.), Dienų 
grandys (1932 m.), Svetimose 
viršūnėse (1946 m.). Poetas 
vyresnės kartos žmogus (gimęs 
1891 m.), dabar gyvena Balti-
morėje; čia dedamus eilėraš
čius specialiai atsiuntė "Drau
gui". 

• Prof. dr. Juozas Beleckas, 
S. J.,s buvęs Misijų žurnalo re
daktorius ir dėstytojas Jėzuitų 
Gimnazijoje Kaune, o nio 1946 

universiteto viceprezidento O'lm. profesoriavęs Scrancono 

Po io metų išėjo "Gatvės mė- Prieš nešvarią literatūrą 
nulyje. 1933 m. jam buvo pa 
skirta Pulitzerio premija. 

Antras laureatas, W. C. Wil-
liams, 1952 m. neišleido jokios 
knygos. Tai pirmas atsitikimas^ 
kad premija būtų paskirta au
toriui ne už knygą, bet apskri
tai už jo "poetinę įtaką". O 
pernai W. C. Williams kaip tik 
ir buvęs populiariausias ir dau 
giausia komentuotas poetas. 

Premija skulptoriui 

Visa eilė Amerikos organiza
cijų pradeda organizuotą akci
ją prieš nešvarią literatūrą 
JAV-se. Iniciatyvos imasi šios 
organizacijos: skautai, skautės, 
katalikų vyrų sąjunga, The 
American Federation of Labor, 
The National Congress of Par-
ents and Teachers, CIO, Kiwa-
nis International. George Mea-
ny, AFL prezidentas savo viena
me rašte pastebi: "Visa tauta 
turi rūpintis, ką skaito būsimie-

Notre Dame universiteto jį Amerikos piliečiai. Mųsų sis-
skulptūros profesorius kun. A. 
Lauck laimėjo Pennsylvanijos 
Dailės Akademijos auksinį me
dalį už savo skulptūrą "Besi
meldžiantis vienuolis". 

temos pagrinde yra laisvė, ta
čiau tokia laisvė, kuri pripažįs
ta, kad su kiekviena teise yra 
susieta ir atsakomybė". 

.Callagham vardu palankumo 
pareiškimą kun. V. Bagdanavi
čiui ir institutui. Universitetas 
yra ypač patenkintas tvarkin
gu viso reikalo suorganizavi
mu. Baigdamas laišką Zvetina 
rašo: "Tai buvo naujas bandy
mas Universitetui, ir jo rezul
tatai visų užinteresuotų laiko
mi visiškai patenkinamais. Aš 
manau, kad tokia pati reakcija 
yra ir iš Jūsų pusės ir iš pusės 
tų mokslininkų, kurie kartu su 
jumis šiame puikiame darbe 
dalyvavo". 

• Dr. P. Jonikas parašė, o 
Terra šiomis dienomis išleidžia, 
"Lietuvių kalbos istoriją". Kny 
ga turės 256 puslapius, didelio 
formato. Veikalas apžvelgia lie 
tuvių kalbos raidą nuo seniau
sių laikų indų — europiečių 
prokalbės iki XIX amžiaus. Na 
grinėjama taipgi vietovardž'ų 
ir asmenvardžių kilmė ir rūšys, 
duodama bendrinės kalbos ir 

Universitete, vasario mėnesį 
pradėjo dėstyti vokiečių kalbą 
ir literatūrą Loyolos Universi
tete Chicagoje. Gyvens prie 
universiteto, 6526 Sheridan Rd., 
bet dėstys ir miesto centre 
esančioje universiteto šakoje 
Louis Tower, 828 N. Michigan 
ave. Vakarais dar dėstys uni
versiteto kolegijoje Lou's To-
wer patalpose. Prof. J. Belec
kas filologiją ir germanistiką 
yra studijavęs Bonnoje ir Ro
moje. Loyolos Universitete dė
stys vietoj buv. ministerio 
Schwarzenbergo, kurs pereina 
dėstyti politinius mokslus. 

• V. C. Jaskevičius, S. J., 
lietuvis, kilęs iš Bostono, Ford 
hamo universitete, New Yor
ke, yra direktorius Institute of 
Contemporary Ruseian Stu-
dies. Daktaro laipsniu baigęs 
studijas Pennsylvanijos Uni
versitete gilino mokslus Pary
žiuje. Yra narys šių organi-

rašybos istorija. Dr. P. Jonikas zacijų: Linguistic Society of 
taipgi yra parašęs studiją apie America, Modern Language As 
pavardes studentų, mokslus 
ėjusių užsienio universitetuose 
nuo XV iki XVIII amžiaus. 
Studija apima apie 2,000 pavar 
džių. Straipsnis yra paruoštas ] des Slaves, Paryžiuje, 
anglų kalba ir gal tilps kuria
me amerikiečių filologiniame 
žurnale. 

sociation of America, American 
Association or Teachers of Sla-
vic and East European Lan-
guages ir L'Institute des Etu-

• Dr. Juozas Venckus, S. J., 
Montevideo mieste, Uragvaju-
je, vietos jėzuitų kolegijoje 
dėstys biologiją ir kunigų se
minarijoje anglų kalbą, kartu 

• Henrikas Lukaševičius pa
rašė romaną "Likimo žaismas", 
kuriame varduojamas 'gyveni
mas lietuvių išeivių Pietų Ame
rikoje, o taipgi ir įspūdžiai 
Šiaurės Amerikoje. Numatoma, 
kad jį išleis Liet. Knygos Klu
bas Tuo reikalu vedamas susi-

L I E T U V A DAIL. KAZYS V A R N E L I S Į darbuosis su vietos lietuviais, rašinėjimas. 
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O K U PAŽANGA NEPRIKLAUSOMOJ LIETUVOJ 
DR. V. MANELIS, Chicago, 111. 

Nepriklausoma Lietuvos val
stybė, egzistavusi palyginti ne 
taip ilgą laikotarpį tarp dviejų 
pasaulinių karų, rodė didelio 
gajumo ir progreso pavyzdžių 
Įvairiose gyvenimo srityse, 
tarp jų, žinoma, ir ūkinėje sri-

Visa eilė naujai pastatytų ge
ležinkelio ruožų ir plentų, kaip 
Amalių - Telšių — Kretingos 
geležinkelis, Žemaitijos plentas 
ir k t , Klaipėdos išugdymas į 
modemų Baltijos juros uostą, 
pradžia savo prekybos laivyno, 

We- Ilgokas laikotarpis prieš j Mariampolės, Panevėžio, Pa-
Nepriklausomybės atstatymą, j venčių cukraus fabrikai, Kau-
o ypač laikotarpis po Neprik-1 no, Panevėžio, Šiaulių, Kretin-
lausomybės praradimo Lietu
vos teritorijoje, ūkiniu požiū
riu žvelgiant, pasižymi sveti-
iftųjų priespauda, jų įvairiomis 
machinacijomis ir paprastu ne
išmanymu arba grubiu išnau
dojimu. Ir šitame niūriame sve 
€ i«ųjų okupantų fone Neprik
lausomos Lietuvos valstybės 
atsiekti ūkiniai laimėjimai dar 
ryškiau sužiba savo turiniu ir 
apimtimi. 

Sava pastovi valiuta 
Kokie yra pagrindiniai Ne

priklausomos Lietuvos valsty
bės ūkiniai laimėjimai? 

Vienu iš didelių laimėjimų 

gos skerdyklos, grudų eleva-
toriai, apie pora šimtų moder
nių pieninių, tekstilės, gumos, 
popierio ir visa eilė kitų fab
rikų — tai vis tiktai atskiros 
dalys spalvingame ūkinės kū
rybos vain'ke. Kai kuriose pra 
monės įmonėse, kaip pav., Ame 
rikos Lietuvių Akcinėj B-vėje, 
"Drobėje" ir kt. sumaniai pa
sireiškė amerikiečiai lietuviai 
su savo kapitalu. 

Besistatančios pradžios, vi
durinės, amatų ir augštosios 
mokyklos kasmet pareikalau
davo milioninių sumų, kurios 
buvo sudaromos kietai dirban-

« 
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nimą Nepriklausomybės p r a - ( S t a s y S LaUClUS 
džioje su tuo, kas buvo atsiek
ta 1939 m., vsi sutinka, kad 
pažanga buvo padaryta labai 
didelė. Ir sodybos, ir laukai, ir 
gyvuliai, ir visa ž. ūkio orga
nizacija rodė visiškai kitą vaiz
dą negu tas, kuris anksčiau bu
vo. Pravesta žemės reforma, iš 
skirstyti kaimai j vienkiemius, 
gražiai pradėti žemės nusausi
nimo ir pelkių sukultūrinimo 
darbą', sukurtas žemės ūkio 
kooperatyvai tinklas (prekybos, 
kredito, pieno perdirbimo ir 
kt.) su tvirtomis centrinėmis 
organizacijomis ir moderniomis 
žemės ūkio produktų perdirbi
mo bei rinkai paruošimo įmo
nėmis, pasukta, žemės ūkio 
kryptis pirmon eilėn gyvulinės 
kilmės produktų gaminimo link 
me — vis tai reikšmingi že
mės ūkio progreso rodykliai. 

Lyginamoji ž. ūkio pažanga 
Kalbant apie pažangą, žino

ma, nereikia būti akliems super 
latyvų mėgėjams ir užmerkti 
akis prieš neišspręstas proble
mas pažangos kelyje arba da
ryti išvadas apie ūkinį gerbū-

MES GR[ŠIME 
Mes grįšime"! rašo poetai. < 
Netrukus"! kaikas pranašauja. 
Štai, žemės gimtosios, žiūrėkit, 

Išsaugojau duonterbėj saują"! 

Mes paniekos būsim patyrę 
Ir svetimo trupinio skonį. 
Bet žemę pajudins dar vyrai, 
Kaip kurstė kadaise Maironis! 

Palaimins laukus pilksermėgis, 
Raudonąjį lažą atlikęs. 
Kitais pasines tada bėgiais 
Tautos ir valstybės dalykai. 

Kitokį Vasario paradą 
Priims vyriausybė tais metais. 
Nešūkaus divizijos vadas, 
Nė rauto nebus diplomatams. 

Bet kunigo kalinio žodžiai 
Kiečiausią lietuvį pravirkdys, 
O himnas, kaikam nusibodęs, 
Sudrebins net išgamos širdį. 

Tad, maršą orkestrui sugrojus, 
Pro kuklią medinę tribūną 
Žygiuos, nors ne taip jau į koją, 
Respublikos dukros ir sūnūs. 

tenka skaityti savos valiutos 
(lito) įvedimą ir jos pastovu
mo išlaikymą. Prieš antrą pa
saulinį karą litas visoje Euro
poje buvo žinomas, kaip visiš
kai gera ir patikima valiuta; 
litai daugeliu atvejų buvo sta
čiai graibstomi ir, kaip valiuta, 
jie nieku neatsiliko nuo kitų 
pasaulio galybių pinigų, pa
ženklintų ar tai karalių, ar tai 
įvairių garsenybių, ar liūtų bei 
erelių vaizdais ir vardais. 

Tvirta ir patikima sava va
liuta nebuvo koks nors atsitik
tinis reikalas arba kieno nors 
asmeninis nuopelnas. Tie žmo
nės, kurie valiutos įvedimą or
ganizavo ir vėliau buvo įparei
goti ja rūpintis, parodė geros 
orientacijos ir sumanumo, bet 
tai yra tiktai dalis viso komp
likuoto reikalo. Pati valiuta 
daugeliu atžvilgių yra atspin
dys viso krašto ūkinio gyveni
mo. Kad valiuta būtų tvarkoje, 
reikia, kad ūkinių gerybių ga
myba ir jų apyvarta krašte 
būtų atitinkamoje augštumoje, 
kad krašto užsienių prekyba 
būtų tvarkoje ir kad visas at
siskaitymas su užsieniu būtų 
išlygintas. 

Pramonė, prekyba 
Čia suminėti pagrindiniai da

lykai (t. y. prekybinis ir mo
kamasis balansas, žemės ūkis, 
pramonė ir prekyba) ir visa 
eilė kitų ūkinio gyvenimo sri
čių (kaip pvz. kreditas, viešieji 
finansai, susisiekimas ir kt.) 
Nepriklausomoje Lietuvoje gra 
žiai plėtėsi, evoliuciunavo, su
teikdami gerų vilčių ateičiai. 

Lietuvos Bankas Kaune 
čios, apdairiai taupančios ir 
švietimo reikalams protingai 
investuojančios lietuvių tautos. 

Krizė ir pažanga 
Kaip visame pasaulyje, taip 

ir Lietuvoje, nebuvo apsieita 
be ūkinių sutrikimų, pasireiš
kusių tarptautinės ekonominės 
krizės metu, kuri prasidėjo 
1929 m. pabaigoje, šis, vadina
mas, depresinis biznio ciklo 
tarpsnis Lietuvą, kaip agrarini 
kraštą, pasiekė kiek vėliau ir 
kelerius metus vargino krašto 
gyventojus, kol pagaliau ūki
niai sunkumai, savo šaknis tu
rėjusieji už Nepriklausomos 
Lietuvos ribų, po kurio laiko 
kaip ir pranyko. 

Pagal anuo metu veikusios 
Tautų Sąjungos statistinius 
duomenis bendras pramoninės 
gamybos indeksas buvo (1929 
m. = 100): 
Metai Lietuvoj Visam pasauly 
1937 272.0 102.5 
1938 309.4 125.8 
1939 354.2 128.7 
(Duomenys iš A. šimučio kny
gos "The Economic Reconstruc 
tion of Lithuania After 1918", 
p. 71) . 

Iš to matyti, kad Lietuvos 
ūkis prieš antrąjį Pasaulinį 
karą po depresijos buvo žymiai 
daugiau atsigavęs, kaip eilės 
kitų kraštų ūkis, kurie su savo 
žema produkcija mušė bendrą
jį indekso lygį. 

Žemės ūkis 
Pagrindinį Lietuvos gyvento

jų verslo šaltinį sudaro žemės 
ūkis. Kas turėjo progą paly
ginti Lietuvos ūkininko gyve-

vį, sakysime, tarp 1939 m. 
Lietuvos ūkininko padėties ir 
1953 m. Chicagos apylinkei ar 
Iowos valstybei tipingo farme-
rio padėties. Šių eilučių tiks
las nėra neišspręstų Lietuvos 
žemės ūkio problemų iškėlimas, 
bet užakcentavimas fakto, kad 
lyginamoji ž. ū. pažanga Nepr. 
Lietuvos valstybėje buvo labai 
didelė ir ji buvo didesnė, negu 
visoje eilėje kitų Europos kraš 
tų ir žymiai didesnė negu bet 
kuriuo kitu metu ,kai Lietuvos 
kraštas buvo svetimųjų tvar
komas, š i s faktas Lietuvos ūki 
ninką, tą pagrindinį ūkinių gė
rybių gamintoją krašte, persta 
to tokioje šviesoje, kurioje pa
matome daug gražių dalykų, 
sukurtų jo sunkiu darbu, o pa
sitaikantieji šešėliai šioje švie
soje dar nėra dėmės. 

«> 
Verta nepriklausomybės 

Lietuvių tauta, parodžiusi 
tokį didelį gajumą, veržtą ir 
sumanumą iš lieso palikimo ir 
kuklių gaminių krašto resursų 
sukurti paminėjimą bei pasige
rėjimą pelnančius ekonominius 
laimėjimus ir žemės ūkio, ir 
pramonės, ir prekybos, ir susi
siekimo, ir visose kitose ūkio 
bei jo organizacijos srityse, rel 
kalinga yra ne svetimųjų glo
bos, tuo labiau ne dvidešimto
jo amžiaus vergo ar baudžiau
ninko dalios, bet ji yra verta 
nepriklausomo gyvenimo ir to
kių sąlygų, kuriose jos kūry
binga ūkinė iniciatyva vėl ga
lėtų laisvai ir produktimgai pa
sireikšti jos pačios gyventojų 
ir visos tarptautinės bendruo
menės labui. 

•jraararaiF" 

Pradės ne nuo vėliavų miško, 
Nešvysčios kardais karininkai. 
Vaikai pasirodys išblyškę, 
Našlaičiai praeis plikakinkiai. 

Po jų vėl ne stambiosios žuvys 
Išplauks, bet žmogeliai vienplaukiai 
Švarkeliais, dėmėtais nuo spjūvių 
Už meilę, už darbą ir auką. 

Praeis basnirti partizanai 
Skylėtom nuo kulkų milinėm, 
Kur ateitį tavo ir mano 
Klaikiausią laikotarpį gynė. 

Paskm pražygiuos paprastutės 
Agotos greta Marcijonų, 
Kur nešė per speigą ir liūtį 
Kovotojams ginklą ir duoną. 

Kaip šmėklos praeis, kaip šešėliai 
Tautiečiai, iš Sibiro grįžę. 
Jie neš ne plakatą iškėlę, 
O savo ramintoją — Kryžių. 

Praeis ir jaunimas rikiuotėj 
Su randais ir Kocho bacilom. 
Kaikas ims iš publikos ploti, 
Nuliūdusioms motinoms tylint 

O vietoj patrankų ir tankų, 
Mergaitėms eglėšakius barstant, 
Praneš veteranai ant rankų 
Visų nužudytųjų karstą. 

KeU atašė, tartum vienas, 
Pakels tad rankas prie kepurių. 
Ir bus nesvarbu mums tą dieną, 
Ar kas pripažino "de jure". 

•awnr"'r.",'i" 
Stasys Laucius, neseniai laimėjęs premi

ją dramos konkurse, yra parašęs dar ne
spausdintą poemą "Respublika", kurios pa
skutinius posmus čia dedame. Poetas ir dra 
maturgas Stasys Laucius gimė 1897 m. 
Spalio 11 d. Kelmėje, Raseinių aps. Gimna
ziją baigė 1917 m. Petrapilyje, po to pate
ko į Karo mokyklą. Lietuvos nepriklauso
mybės kovose dalyvavo savanoriu; iš kovų 
išėjęs kapitono laipsniu, nuo 1921 m. per 
dvidešimt su viršum metų dirbo moky
tojo darbą ir kartu buvo produktyvus spau
dos darbuotojas bei rašytojas. Šiuo metu 

rašytojas Laucius gyvena Nottinghame, Anglijoje. 
Pirmoji Lauciaus eilėraščių knyga "Pirmoji Banga" pasi

rodė 1927 m., po metų išeina jo "Satyros", satyrinės poezijos 
rinkinys, dar po metų matome dalyvaujant "Pirmo dešimtme
čio" poezijc* antologijoje, 1932 metais Vytauto Didžiojo Komi
teto konkurse buvo išskirta ir to komiteto lėšomis išleista Lau
ciaus poema "Vytauto karžygiai". 

Dalyvaudamas eilėje dramos konkursų, Laucius net 4 kar
tus yra laimėjęs premijas. Pažymėtinos jo dramos "Signalas" 
"Žydinti žemė", "Kelias iš pelkių", "Laisvės kelias", "Ugnini? 
ratas" ir naujausioji, dar niekur nespausdinta ir nevaidinta 
Kultūros Fondo premijuotoji drama "Ponios Žydrienės bendra
butis". 

Periodinėje spaudoje slapyvardžiu Stella keliolika metų su
tikdavome St. Lauciaus aktualių eiliuotų satyrų. "Respubli
kos" poemoje randame taip pat satyrinių elementų. Šio veikalo 
sankūra rodo "Respubliką" esant naujovišką poemą: Fragmen
tinis pobūdis, lyrinio momento vyravimas, pagrindinių perso
nažų stoka, ritmo įvairumas ir kt. Šitokios poemos pradinin
kais pas mus laikytini keturvėjininkai R i m y d į ir Tilvytis. 

ĄŽUOLINES DURYS 
Pirmą premiją laimėjusi novele 

NELĖ MAZALAITE, Brooklyn, N. Y. 

Jeigu šie, paskutiniųjų metų, 
viesulai nebus išrovę, jūs grįžę 
galėsite įsitikinti, kad kryžius, 
kuris stovi prie įvažiavimo į 
Akmenalių kaimą, tebėra toks 
pat tvirtas, kaip tą dieną, kada 
jį iškėlė, įleisdami taip gi že
mėn giliai, kaip daroma su daik 
tais, kurie turi ilgai ištverti ir 
liudyti įvykius. j 

Pro tą kryžių vienas kitas 
Akmenalių kaimo žmogus prava 
žiavo ar praėjo, kai 4raukėsi iš 
savo žemės dabartinei tremtinių 
kelionei — ir nebųfo tokio, ku
ris nebūtų n u d e n g ę savo gal
vos ir nepakėlęs akių augštyn. 
_ .. . . . . j . , r Kasy.Oja Neie iviazaiaite įsKyJa 
O reikėjo gerai a tverst i galvą, k a i p v i e n a i š p a c i ų pajėgiausių 
nes augštesnio kryžiaus nebuvo i lie;uvių moterų beletrisčių. Vieną 
niekur kitur. Jeigu dangus bū- P° k i t o Jį W » į literatūrinius kon

kursus. Paskutinis J JS laimėjimas 

NELĖ MAZALAITft 
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na mėlynas, žiūrint, atrodyda
vo, kad kryžiaus viršūnė plau
kia toje mėlynėje, iš pilkos die
nos išsiskiria savo ūgiu, o balti 
debesys praeidavo jo kraštu, 
kaip drobė, kuri nušluosto dul
kes nuo šventenybės. Jis visas 

pirmoji premija "Draugo" no
velių konkurse. Premijuotą novelę 
čia ir pradedame spausdinti. Nele 
Mazalaitė yra gimusi Darbėnuose, 
Kretingos apskrityje. Gimnaziją 
baigusi, ji kaikurį laiką buvo 
provincijos ir Kauno įstaigų tar
nautoja. Iš pradžių ėmė bendra
darbiauti periodinėje spaudo;'e: 

suskeldėjęs, ilgomis siauromis Ryte, N. Vaidilutėje, Ateityje, -N. 
plyšėmis, tai buvo lyg raukšlės Romuvoje, židinyje, Dienovidy ir 

kitur. Rase eilėraščius, apysakas, 
noveles, legendas. Jos kūriniuose 
gausu remanlikos, puošnus stilius, 
apstu poetinių elem2ii ų. Jcs pa
rašytosios knygos: Miestas, kurio 
nėra, Pajūrio moterys, Karaliaus 
ugnys, Apversta valtis, Mėnuo, 
vadinamas medaus, Legendos apie 
ilgesį, Gintariniai vartai. 

rimtame veide, ir jis atrodė ži
las, nes tos plyšės užtrauktos 
pilkais žalsvais kiminais. Ir 
tarp augštai iškeltų kryžiaus 
skersinių D'evo Kančios ženk
las ramiai ilsisi, tarytum laiko
mas tvirtų rankų. Gi tokiame 
augštume, kad vidutinis žmoge* 
lis siektų savo galva, įdubimuo
se pažaliavę, iškirsti metai 

1860. 

Kas gi siaubingo buvo atsiti
kę čia, tais minimais metais? 
Ar siautė maras, ar krito gy
vuliai, gal būt, sausros išdegino 
dirvas ligi žemės vidurių, ar 
šulinių vanduo nešė ligas, o gal 
žmonės taip badavo, kad grau
žė medžių žieves? Kodėl pasta
tė čia atminimų kryžių — padė
kai ar atgailavimui? 

Nieko nebuvo. Karališkieji 
Akmenalių žmonės gimė, gyve
no ir mirė nekitaip, kaip visur. 
Jų žemė buvo vidutinė, jų var
gai taipgi: kas netingėjo ir kam 
vyko — tas pragyveno neblo
gai ir dar skatiko nestigo, kam garsėja dora ir blaivumu, o kas 

tarė — "taigi, ar verš ūkas at
sirado, kaip nepaminėsi jo gim
tos dienos — juk ir defcesėlia' 
palakto jauną, daigelį." — 

Ką jau bekalbėti apie vestu
ves — ko vertos jaunos dienos, 
jei jų nepragersi per paskuti
nes tris lir per penkias nesigailėsi 
pagiriodamas. Mokėjo jie atsi
kirsti visiems priekaištams, nors 
jie buvo užkliūnami už tai be 
perstojo, ir tai. ne kieno kito, 
kaip klebono, ir ne kur kitur, 
kaip iš sakyklos. Žinoma, negi 
malonu girdėti, jei taip sako: — 
"Jūs, akmenališkiai, esate kaip 
liūnas, kuriame laikosi kniuisiai, 
pikto drugio nešiotojai". — Ar
ba taip: — "Širdis plyšta gir
dint, kaip tolimiausi pasviečiai 

nesisekė — tas skurdo, o kas 
tingėjo, to stogą ir Akmena-
liuose peršvietė saulė ir per
merkė lietūs. 

Retas nemokėjo melstis iš 
maldaknygės, tačiau nė vienas 
iš keturiasdešimt devynių kie
mų nebuvo vaiko išleidęs kuni
gu nei į kitokius mokslus. Jie 
garsėjo savo balsais — niekas 
taip skardžiai nedainuodavo dar 
bymetėse, niekas nekėlė tokių 
linksmų talkų, ir niekas su to
kiomis ūkaujančiomis garsio
mis giesmėmis neatlydėdavo baž 
nyčion savo numirėlių. Ir nie
kas taip neapgerdavo jų, kaip 
akmenališkiai. 

dedasi pas mus? Esame patys 
artimiausi kaimynai garbingos 
vietos, kur gimė ir augo Jo Ma
lonybė Žemaičių Vyskupas, ku
ris taip rūpinasi blaivybe, o ar 
esame verti to? Ir kas yra kal
tas ? Nevisi, ne -— nusidėčiau 
kaltindamas jus visus, mano ave 
lės — ačiū Viešpačiui, jau treti 
metai, kai jūs nuveikėte kirmi
ną, kuris įsigalėjęs sugraužia 
doro krikščionio dūšią, turtą ir 
vidurius. Negana to, jis kaip 
žaltys, sugundęs mūsų gimdyto
jus prarasti rojų, gundo ir jus 
į visus blogumus, kurie atima 
dangaus karalystę. Taip, sa
kau, jūs buvote narsūs, ir mes 

"Juk ne paršą atvežėm", j galėtume didžiuotis, kad ne tas 
sakė jie, kai buvo gėdinami ir 
ujami už tai, "juk kaimynas, 
juk gaspadorius, kaip neapgai
lėsi žmoniškai — juk tas gėri
mėlis iš Žemelės vaisių — tik
ros laukų ašaros". Jeigu reikė
jo apsiginti dėl krikštynų, jie 

vienas atkaklus savo nedorybė
je kaimas". — Ir dar kitaip, ir 
dar kitaip — žinoma, nemalo
nu, bet jie ilgainiui priprato ir 
apsiprato ir klebonas pagaliau 
pavargo, ar jam įkyrėjo kariau-

(Nukelta į 4 psl.) 

Prie partizano 
kapo 
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Jau 15 meti; nebeturime Jakšto 
MYKOLAS VAITKUS, Peace Dale, R. L 

Laiko upė greitai teka ir ne-' Jurgučiu toliau mokytis į Peter-
gailestingai užneša smėliu kad burgo Dvas. Akademiją, o ten 
ir brangiausią akmeni, lig tik! profesoriavo Dambrauskas-Jak-
jis nusileido j dugną. Taip irjštas. 

Bet, nuvykę Į Peterburgą, jau 
jo neberadome: jis palikęs Dv. 
Akademiją ir išvykęs į Kauną 
darbuotis kuriamoje šv. Kazi
miero Draugijoje. Betgi dar ra
dome Akademijoje, taip sakant, 
šviežią jo kvapą: vyresnieji 
draugai sakė prpf. Aleksandrą 
Dambrauską buvus rimtą profe
sorių, nors ir visai neiškalbin
gą, gerai pažinojus dėstomąjj 
dalyką — š. Rašto Naująjį įs
tatymą, — atsidėjusiai sekus 
naujausiąją dalyko literatūrą ir 

Adomą Jakštą - prelatą Alek 
sandrą Dambrauską ar dažnai 
beprisimename, nors tik 15 me
tų po jo mirties tėra praėję... 

O juk būta laikų, kada tas vy
ras, mažas kūnu, bet didis dva
sia, beveik atsiskyrėliškai gy
vendamas ramiajame Kauno se
namiesty, kukliuose š. Kazimie
ro draugijos rūmuose, buvo vie
nas įžymiausiųjų Lietuvos dva
sinių vadų, kurio, balso atsidėję 
klausėsi netgi ideologiniai prie
šai, o katalikai - su didele pa-

" — — — i u i 

VENANCIJUS ALKAS 

Korkovado Kristus 
Tavęs kiek laiko laukė ji — viršūnė Korkovado — 
Sau galvą pasikaišiusi skurdžiais Medais? 
O amžiai ėjo žingsniais lygiais ir lėtais 
Lyg vargdieniai, kurie jau viltį žemėje prarado. 

. 

garba (aš j] vadindavau Lietu- teikus klausytojams daug nau-
vos popiežium, net jam esu sa
kęs - ir jis neužpyko, gerutis). 

Buvo tai prieš pirmąjį Pasau
lini karą, kada Lietuvoj švytėte 
švytėjo Dambrausko-Jakšto pui
kiai redaguojama "Draugija," 
per kurią, tartum iš kokios 
augštos katedros, autoritetingas 
jo žodis stipriai veikė tuometi
nę mūsų visuomenę. Po karo, 
iškilus j paviršių jaunoms ta
lentingoms jėgoms, pasenęs 
Jakštas kukliai pasitraukė kiek 
i šalj, kadangi niekuomet nebu
vo geidęs žūtbūt būti vadovu, ir 
užsidarė tyliam savo bute prie
šais Baltąją Gulbę, atsidėjęs sa
vo studijoms bei raštams. Betgi 
senasis liūtas neiškentęs kartais 
vis dar atsiliepdavo įvairiuose 
laikraščiuose sau opiais politi
nio, visuomeninio, religinio, kul
tūrinio gyvenimo klausimais-ir 
visuomenė visuomet jo žodžiu 
domėjosi, kadangi jo rašiniai 
būdavo brandūs, originalūs, ta
lentingi. O kai jis pasirodydavo 
kartais viešumoj — kuriame 
nors literatūros vakare ar ku
riose sukaktuvėse, ar* šiaipjau 
viešose iškilmėse, būdavo pagar
biai sutinkamas, atžymimas, 
mielai išklausomas, karštais ka-
tučiais palydimas, kaip brangus 
ir gerbiamas Tautos Patriar-
kas. Pagaliau, kai mirė, Tauta 
jį gražiai pagerbė. 

Non omnis moriar 

dos. 
Užsimezgė korespondencija 
Tų pat metų rudenį išdrįsau 

pasiųsti kauniškei "Vienybei" 
vieną savo eilėraštėlį "Ten, kur 
Minija". To savaitinuko redak
torium tuokart dar tebebuvo 
Jakštas (netrukus tą laikraštį 
redaguoti jis užleido kun. An-

Nė karingasis Guarani užkopti nesiryžo 
Tavomos keteros anapus debesų... 
Laivai ir balti žmonės — ir Paraguacu 
Atsiklaupė ant akmenų prieš Anchietos kryžių. 

• ' 

Tu vis tolyn tolyn — link Andų — amžinas Keleivi. 
Kol spindulius švaistys atogrąžų diena, 
Į begalines tolumas nuneši žodį gaivų" 

Pirma neg vandemį nutils oši daina, 
Neg prasikals pro Pietų Kryžių vakaras pamėlęs, 
Neg Tavo kojų prisiglaus pailsęs debesėlis. 

Tupi 

Adomas Jakštas 
tanui Aleknai, nes pats gavo at-

Jis, Guanabara įlanką išmynęs, 
Miega — gadynių peleninis vėjas. 
Stovi Tupi giminės paskutinis 
Ant pjedestalo ten suakmenėjęs. 

Plunksnomis dailią galvą išdabinęs, 
Lanką apgniaužęs ir bambuko strėlę, 
Lyg Amazono pusdievis laukinis... 

Tik staiga ranką išdidžiai pakėlė, 

Įtempė stygą pirštai žalvariniai, 
Veidu pasviro statula į priekį, 
Suzvimbė ore . . . Paukštei sidabrinei 
Dukteriai saulės — širdį ji pasiekė! 

Rimtai žvilgterėjo į mane, bet, 
kai pasisakiau, kas esąs, malo
niai nusišypsojo. Išdėsčiau rei 

sidėti "Draugijos" žurnalui). k a l ą J i s atsidėjęs, nepertrau-
Ir nuostabu: tą silpną kūrinėlį kinėdamas, išklausė ir be pas-

Taip, Tauta gerbė ir brangi
no jį gyvą, tebegerbia ir tebe-
brangina ir mirusį už didžius jo 
nuopelnus, ir neužmirš jo istori-
jafHh^jis teisėtai gali apie save 
tarti: Non omnis moriar (ne vi
sas miriau), kadangi jo dvasia 
vis dar veiks dvasiniuose jo pa
likuonyse. 

O stiprios ir gražios įtakos jis 
yra savo gyvenime nemaža pa
daręs kaip mokytojas, rašyto
jas, visuomenininkas, pagaliau-
kaip švytinčiai taurus asmuo. 

Turėjau laimę tą asmenį iš ar-

Jakštas išspausdino. Aš pradė
jau jam siuntinėti daugiau-jis 
spausdinti "Draugijoje". Užsi
mezgė korespondencija. Jakštas, 
nors turėjo daug darbo, rimtai 
atsakinėjo į jaunuolio laiškus, 
gausiai davinėjo patarimų, drą
sino, kritikavo. Dabar žinau jo 
pastabas buvus sveikas; tik aš, 
deja, nesugebėjau jomis pasi
naudoti. Kaip lyrikos pavyzdį, 
jis man atsiuntė vieną kartą aa. 
Pietario sūnaus rusiškai para
šytus eilėraščius, kuriuos pas
kiau turėjau Jakštui grąžinti. 
Man anuomet atrodė tuos kūri
nėlius esant gana gražius. Jakš
tas žadėjo juos kaip nors įpiršti 
kuriam rusų laikraščiui. Po dau
gelio metų klausiau jį, kuo pa
sibaigė jaunojo Pietario poetinė 
karjera; bet mūsų patriarkas 
mano smalsumo neturėjo kuo 
patenkinti. 

Pirmas susitikimas 
1908 metų vasaros pradžioj 

būrelis tos pačios Dvasinės Aka* 
dėmi jos auklėtinių, pasiryžę 

ti pažinti ir su juo daug metų pradėti kurti plačią katalikų 
drauge' darbuotis. Bet, kai-p su moksleivių organizaciją, suva-
rašytojais dažniausiai esti, pir- žiavo į Kauną sudaryti provizo-
miau susipažįstame su jų raš- rinių įstatų. Buvo tai Vladas 
tais, nei su jais pačiais. Taip at
sitiko ir man su Jakštu. 

tabu pritarė, nors ir ne labai 
ryžtai (matyti, labai netikėtai 
užkluptas tokiu nepaprastu rei
kalu). 

Nuo tos tatai 1908 metų vasa
ros mudviejų santykiai ėmė da
rytis vis glaudesni, nors ir ne-
galėjova dar susitikti dažniau. 
Betgi galėjau kas kartą geriau 
įsitikinti, jog Jakštas yra labai 
mandagus, netgi mielas žmogus, 
visuomet pasitaisęs padėti, pa
tarti, pamokyti, dargi reikiant 
be ceremonijų pakritikuoti kie
tokai, betgi išmintingai (sveti
mus įdrėksdavo savo aštria ir 
nuodinga plunksna kartais visai 
skaudžiai). 

Su Jakštu iki mirties 

Po pirmojo Pasaulinio karo 
1918 metais bene nuo lapkričio 
Jakštas parūpino man vietą sa
vo vedamojoj šv. Kazimiero 
Draugijoj, kur išsidarbavau su 
juo iki pat jo mirties 1938 me
tais. Viršininkas jis buvo ko
rektiškas, mandagus, neprieka 

iro bute, tarp" daugybės kny- k a d antrasis kartais neįsiterp- S i o m i e s t o visuomenę: anglai, 
, apsikrovęs laikraščiais bei * ; °. Š1S' "Jažiuk

v
a^ P™>š JĮ at- b e l g a i > v e n g r a i > č e k a i ) lietuviai, 

giją, ir buvo atsidėjęs daugiau-
sias grynai kultūriniam - litera
tūriniam, publicistiniam, moks
liniam, religiniam darbui. Gana 
vienuoliškai užsidaręs erdviame 
savo 
gų 
žurnalais, per kiauras dienas ir 
vakarus jis skaitydavo ir rašy
davo nedideliuose lakšteliuose 
smulkučiuke savo rašysena, at
sisėdęs į žemą judrią patogią 
kėdę prie augštoko jam rašomo
jo, užsikoręs didelius akinius 
ant sakalo nosies, trumparegiš
kai antsikvempęs ant knygos ar 
rašto, palikdamas butą vien tik 
nueiti kasdien į bažnyčią dievo' 
baimingai atlaikyti š. mišių bei 
šiaip pasimelsti, atlikti tarny
bos pareigų metropolijos kūrijo-

matydavau pas jį senus peter-
burgiškius bičiulius prof. E. 
Volterį su žmona (o tas "dažnu
mas", normaliai paėmus, būtų 
besąs gana retas); rečiau apsi
lankydavo prof. Krėvė-Mickevi
čius su žmona, dar rečiau-prof. 
Vincas Čepinskis, kartais — 
kurs kunigas; tai, maždaug, ir 
viskas. I teatrą, operą ar kon
certus Jakštas lankydavos retai, 
meno parodas uoliai lankydavo 
ir kaip mėgėjas, ir kaip dorovės 
cenzorius, dėl ko kartais su me
nininkais turėdavo gana aštrių 
konfliktų; mielai užeidavo į tė
vų jėzuitų kiną. Atostogų be
veik nepripažindavo: nuo 1918 
lig 1938 metų atsimenu jį ėmus 
atostogas bene porą kartų; Pa
langos nemėgdavo - esanti per-
triukšminga; yra vasarojęs Gi
ruliuose (Foersterei): ten vie
natvėje galėjo iki soties skaityti 
ir rašyti. 

Tad regime jį susitaupius aps
čiai laiko studijoms ir raštui. 
Šiek-tiek jį atitraukdavo nuo ka
binetinio murksojimo arkivys
kupas Karevičius, išsivesdamas 
į ilgokus žygius ore; bet tai bu
vo vien kitos rūšies studijos, 
būtent, diskusijos: du galvoti 
vyrai, be galo apsiskaitę, turį 
atmintį, kaip gero buožės aruo
dą, tyri intelektualai, gyvai be-
sidomį augštais klausimais (daž
nai netgi praktiškais!), abu 
karšti, arkivyskupas labai kal
bus, o ir Jakštas draugiškam 
pašnekesy žodžių gausiai su-
graibstąs - tad pasivaikščioji
mas su tomis diskusijomis virs
davo kartais iš idilijos komiškai 
dramatišku intermezzo, sutei
kiančiu praeiviams linksmą pra
mogėlę: stambus, rimtas, aske
tiniu veidu hierarchas kažką į-
tinkinamai kalba greitai-greitai, 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
# Vysk. V. Padolskfc ir prel. 

L. Tulaba techniškai paruošia 
spausdinimą šv. Rašto verti
mo, kurį naujai padarė arkiv. 
J. Skvireckas. Vysk. Padolskis 
rengia įvadus į Šv. Rašto popu
liarios laidos knygas, o prel. 
L. Tulaba paruošia komenta
rus prie populiarios laidos tek 
sto. Dalis rankraščio jau ati
duota spaustuvei. Darbas yra 
milžiniškas, norima viską rū
pestingai atlikti, nes nenuma
toma, kad taip greit kita lai
da išeitų. Visas spausdinimas • >maševičių, JanuYaitį, Vydūną, 

labai stilingais A. Tamošaitie
nės austais tautiniais drabu
žiais ir gražiai atstovavo mažy
tei lietuvių kolonijai. 

• Prof. M. Biržiškos veikalo 
"Lietuvių tautos kelias" antras 
tomas jau išspausdintas, šia
me tome rašoma apie spaudos 
draudimą, Aušrą, Šliupą, Ku
dirką, Jablonskį, Mašiotą, Krik 
ščiukaitį, šikšnį, Matulaičius, 
Višinskį, L. Didžiulienę, G. Pet 
kevičiūtę, L. Pelėdą, žemaitę, 
Šatrijos Raganą, Vaičaitį, Do-

užtruks daugiau negu metus. 
Išeis dvi laidos: populiari ir 
kita — mokslinė, su plačiais 
komentarais. Populiarios lai
dos Šv. Raštas bus 1400 pusla
pių, spausdinamas ploname po
pieriuje, vidutinio formato. Ki
tos laidos, vien Seno Testamen 
to, bus du tomai, abudu po ko
kius 600 puslapių. Abiems lai
doms bus panaudojamas tas 
pats pagrindinis tekstas, tik 
mokslinėje laidoje bus platesni 
komentarai. Populiarią laidą 
finansuoja prel. dr. L. Mende 

Jakštą, Maironį, Margalį, Dėdę 
Atanazą, Vaižgantą, Žilių, Mi
luką. Toliau — aprašoma lais
voji spauda: Lietuvių Laikraš
tis, Vilniaus Žinios, P. Vileišis, 
revoliucinis sąjūdis, Vilniaus 
Seimas, Durna, Lietuvos dvari-
rininkai, A. Bulota, pirmeiviai 
ir atžagareiviai, viltininkai ir 
Smetona ir lietuvybė, aušrinin
kai, Šilingas, ateitininkai, Do
vydaitis, Yčas, Liet. Mokslo 
Draugija, J. Basanavičius, Lie
tuvių Dailės Draugija, Čiurlio
nis, literatai, Krėvė, Šeinius, 

lis (savo sidabrinio kunigystės j P^mas Pasaulinis karas. Šios 
jubilėjaus ir 80 metų amžiaus 
arkiv. J. Skvirecko sukakties 
proga), platesnę laidą finan
suoja kan. dr. J. Končius. 

• Lietuviai tautų parodoj. 
Ryšium su paskelbta tautų bro 
lybės savaite South Bendo Me 
no Draugija surengė įvairių 
tautų rankdarbių, paveikslų ir 
t.t. parodą. Dalyvauja visos 
tautybės, kurių ateiviai sudaro 

sistojęs, galvą užsivertęs, visas 
iškaitęs, gyvai mostaguodamas, 
šaukte šaukdamas, bando pa
reikšti savo nuomonę-atrodo, lyg 
čia būtų ginčijamasi, žūt ar 
būt!... 

Bet tokios idiliškos audros 
veikiai iššnirpšdavo, ir Darbo 
Vyras Jakštas grįždavo prie sa
vo nuzulintojo staliuko, sėsda
vo į krypuojančią kėdę ir vėl, 
rūsčiai suraukęs augštą formin-
gą kaktą, imdavo knaisiotis po 
begales knygas ir smulkiai — 
smulkiai prirašinėti nedidelius 

je ir pasivaikščioti popiet kurioj ( k a r t 8 l . i r iš ištiso lak-
ramioj vietelėj, kur paprastai t*pe . "s. . r t a i s . / l š
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vienkart atkalbėdavo breviorių ^ i š p j a u t u s ilgesnius kaspi 
ar ką skaitydavo, jei kas nepri
eidavo pašnekinti (o tai, išvažia
vus arkiv. Kareivičiui iš Kauno 
1926 m., ne kasdien teatsitikda
vo, nes kiti iš pagarbos jo pri
vengdavo... Taip, nėra labai jau
ku būti labai gerbiamam). 

Atostogų nepripažindavo 
Eiti svečiuotis Jakštas nege-

Dainų skrynelė 
Bene 1903 m. rudenį pirm& 

kartą man pateko j rankas jo 
"Dainų Skrynelė". Keleriais me
tais anksčiau jau buvau pasiži
nos su Maironio lyrika bei Vie
nožinskio dainomis. Man atrodė 
Jakšto kūrinėlius esant neblo
gai padirbtus, betgi Vienožins
kio jausmingesnius bei dainin-
gesnius, o Maironio literatūriš-
kesnius. Tačiau juste jutau, kad 
Jakšto "dainos", šalia Vieno
žinskio, tuometinei liaudžiai la
biau artimos už Maironio. 

Tuo pat laiku iš klierikų bei 
kunigų gavau nugirsti apie 
Dambrauską-Jakštą labai gerų 
nuomonių kaip apie mokslo vy
rą ir šiaipjau rašytoją prozinin
ką, tad įsigeidžiau jį gyvą pa
matyti. Turėjau ir pagrįstų vil
čių: 1906 m. važiavau su Vladu 

Jurgutis, Pranas Kuraitis, Jur
gis Galdikas (ne Akademijos 
auklėtinis) ir Mykolas Vaitkus. 
Susirinko buv. "Peterburgo" 
viešbuty, nepriklausomais lai
kais- - centraliniam miesto ligo
ninės vaistų sandėly, priešais 
Miesto ligoninę, Rotušės Aikš
tėj, ir po keleto valandų disku
sijų sudarė įstatų projektą, kurį 
posėdžio sekretorius M. Vaitkus 
gavo nunešti parodyti Jakštui, 
augščiausiajam mūsų anuometi
niam autoritetui. Ką gi! asai, 
tas tatai sekretorius, turėjau 
prisiimti tą baugią pareigą, ka
dangi juk jau buvau turėjęs su 
mūsų "popiežium" glaudesnių 
santykių, nors kol kas vien po
pierinių. Su virpuliais širdy nu
ėjau. Radau jį daržely popiet 
bevaikštant} ir kažką beskai-
tantį ar beužsįrašinėjant]. Ne-
augštas apystoris vyras apie 50 
metų, gana derliu veidu (visai 
netokiu, kaip vėliau asketišku). 

bus, nesikišdavo be tikro reika- bėdavo; pas save svečių tęsusi 
lo į tavo darbą, leisdavo inicia- laukdavo retokai: dažniausiai1 

tyvai reikštis. Draugijos valdy
bos posėdžiuose nebūdavo agnus 
bei griežtas pirmininkas, nedaug 
pats tekalbėdavo, mielai klausy
davos kitų, nesilaikydavo atkak
liai savo nuomonės, jausdamasis 
nesąs praktinio gyvenimo žino
vas, kartkartėmis gebėdavo tar
ti mėgiamąjį savo posakį: peri-
to in arte credendum est-turin-
čiu patirtį savo amate reikia ti
kėti. Ir nuostabus dalykas: tas 
neva kietas-karštas asmuo ga
na lengvai pasiduodavo kito įta
kai, nes, turbūt, ir pats jautės 
nesąs skirtas būti gyvenime 
praktiniu, o vien ideologiniu 
vadu. 

Jakštas namuose 
Gal nujausdamas tai, o gal ir 

neturėdamas atitinkamo palin
kimo, Jakštas ryškiau nedaly
vaudavo socialiniame ar politi
niame organizuotame veikime 
(kiek esu jo gyvenimą iš arčiau 
stebėjęs tarp 1906 ir 1938 me
tų), išskyrus S. Kazimiero Drau-

nus). 
Ir ko jis neprirašydavo! 

Ir štai žiūrėkite, ko jis nepri
rašydavo (ir vis aiškiai, sklan
džiai, sąmojingai, kandžiai): 
užpildydavo didelę dalį savo 
"Draugijos" žurnalo, "Vieny
bės," pradžioj ir "Ateities", 
"Garnio", o ir į svetimus (net 
esperantiškus) dienraščius bei 

(Nukelta į 3 psl.) 

ukrainiečiai, lenkai, meksikie
čiai, japonai ir kiniečiai... Gal 
turtingiausias rytiečių skyrius 
su egzotiškais piešiniais, apa
vu, drabužiais, įmantriais rai
žiniais. Dvi belgės demonstruo
ja garsių nėrinių gamybą. Len
kų laikrodininkas rodo mecha
niškai čiulbančius paukštelius 
ir laikrodžius su ku rantais. 
Ukrainiečiai pakabino medyje 
išdrožtą savo tautinį simbolį— 
Neptūno trišakį — su šūkiais: 
Tauta retežiuose, kraštas griu
vėsiuose, net melstis priešas 
neleidžia! 

Lietuvių skyrių reprezentuo
ja puikūs J. Muloko stogeli-
niai kryžiai bei koplytėlės, me
dinės lėkštės su Vytimi ir Lie
tuvos kaimo vaizdu, J. Gude
lio meniški odos išdirbiniai, ve
lykiniai kiaušiniai, gintaro ka
roliai, juostos... Dėmesio cent 

knygos autoriaus — prof. M. 
Biržiškos sveikata paskutiniu 
laiku kiek sušlubavo; pasikar
toja sunkūs skausmai. Vasario 
16 d. proga Profesorius turėjo 
eilei leidinių ir įstaigų rašyti 
savo atsiminimus, savo žodį. 

• Aleksandra Kašubienė, mū 
sų keramikė vėl išsikovojo nau 
jus džiuginančius įvertinimus, 
vykstančioje keramikos paro
doje New Yorke. Paroda ati
daryta Gamtos Muzėjaus pa
rodoms skirtose patalpose ir ją 
organizavo New Yorko Kera
mikos D-ja. Ši paroda yra 59-
toji D-jos metinė paroda ir va
dinasi "Keramika namuose".-
Kadangi parodoje gali daly vau 
ti tik Keramikos D-jos nariai, 
tai mūsų keramikė buvo pa
kviesta įstoti į d-ją ir kartu 
dalyvauti šiemetinėje parodoje. 
Parodoje dalyvauja 80 įvairių 
šakų keramikų. A. Kašubienė 
joje dalyvauja su 4 savo dar
bais, iš kurių vienas atidarymo 
dieną jau buvo parduotas. Te
levizijos B-vė norėdama pla
čiau supažindinti visuomenę 
su šia paroda kreipėsi į jos 
rengėjus ir pasirinko iš paro
dos kelis darbus, kurie š. m. 
vasario mėn. 13 d. 13 vai. bu
vo demonstruojami per New 
Yorko televizijos stotį. Tarp 

re buvo A. Bulotienė, kuri de- šių televizijos. atrinktų darbų 
monstravo lietuviškos juostos pateko ir A. Kašubienės kuri-
audimą: ji buvo apsirengusi 

Vytauto Didžiojo Bažnyčia ir Katedra Kaune 

nys "Vaisiai". Čia suminėti 
faktai parodo, kad A. Kašubie
nė yra originali ir kūrybinga 
lietuvė keramikė ir kaip tokia 
buvo pastebėti ir svetimųjų. 
Tai ne pirmas mūsų keramikės 
laimėjimas Amerikoje ir tiki
me kad jis nebus paskutinis. 

# V. K. Jonynas dalyvauja 
New Yorke rinktinėje visos 
Amerikos grafikų parodoje, ku 
ri yra atidaryta Kennedy Gal-
leries New Yorke, visą vasario 
mėnesį. Parodą organizavo 
Amerikos dailininkų Grafikų 
D-ja, į kurią darbai buvo at
renkami jury k-jai juos priė
mus. Parodoje dalyvauja 24C 
Amerikos grafikų, kiekvienas 
su vienu kūriniu. Mūsų dailinin 
kas save reprezentuoja su me
džio raižiniu "Nuėmimas nuo 
Kryžiaus". Dail. Jonynas pas
kutiniu laiku buvo susirgęs, 
bet dabar jo sveikata pagerė
jo-
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PAMIRŠTAS DARBAS 
V. KAZOKAS, Australija 

Mes lietuviai vienu atžvilgiu Lietuvoje pradėtas leisti žody-'kėjimu 
esam gana keistoki: mes arba 
nieko neveikiam, o tik planuo
jam ir savo projektais didžiuo
jamės, lyg nuveiktais darbais, 
arba jeigu ką pradedam, tai 
ne pagal savo mastą ir išgales. 
Ir taip su mūsų plačiais mos
tais atsitinka kaip su tuo žy
du žuvininku, kuris mano tėvo 
paprašytas Kūčioms žuvies, en
tuziastingai priėjo prie didžiu
lio krepšio sakydamas: "Tu, 
Mykol, tiktai laikyk maišą. Aš 
tau kad pridėsiu, tai pridėsiu". 
Ir čia pat užsimojo griebti žu
vis iš krepšio visu glėbiu, tar
si šieną. Bet iš to jo plataus 
mosto rankose užsiliko tik ma
ža aukštytė. Po kelių tokių mė
ginimų žydas nuleido rankas, 
tarsi skųsdamasis: "Matai, My 
kol, kokios slidžios žuvys". 

Iš tikrųjų ir mums panašiai 
viskas slysta, nors mūsų ir 
drąsūs mostai, ir karštas en
tuziazmas. Argi tam dar reikė-

nas pačių aplinkybių buvo nu
trauktas. Tokios apimties žo
dynas, koks buvo užsimota iš
leisti, ne kiekvienam būtų bu
vęs prieinamas ir, be abejo, 

jie kalba neblogai 
ir net nesijaučia jų kalboje į 
akis krintančių svetimybių, bet 
jų žodynas yra siauras ir dėl 
to toksai Andriušis jiems jau 
per kietas riešutas. Pavyz-

tebūtų tarnavęs daugiau moks.dys, tiesa, skamba labai para-
liniams reikalams, bet mažiau doksaliai, bet juk tai neginčy-
pritaikomas kasdienybėje. Tai, 
ką aš siūlyčiau, nebūtų ano, 
pradėtojo Lietuvoje, atnaujini
mas ir tęsimas, kaip kad yra 
su L. Enciklopedija, bet turė
tų būti siauresnės apimties vie-

tina tiesa. Andriušio kalba, be 
abejonės, yra išimtinis atvejąs 
— jis su nieku iš šiandien ra 
Šančių jų kalbos atžvilgiu ne
sulyginamas. Bet kiek mes 
šiandie turime tokių Andriu-

no ar, moksliniam, dviejų to-. šių, Krėvių, Ramonų ar Vai-
mų žodynas, pritaikytas prak-1 čiulaičių! Jaunesnioji rašytojų 
tiniam gyvenimui. Panašiai karta tokio plataus ir sodraus 

V. Kazokas 

tų pavyzdžių, kad įsitikintu
mėm? štai Australijos lietu-

kaip vokiečių Der Sprach = 
Brockhaus, prancūzų Nouveau 
petit Larousse arba anglų The 
Concise Oxford Dictionary. At
sižvelgiant į materialines ap
linkybes, gali jis būtų visai ne
iliustruotas, panašiai kaip mi
nėtasis anglų kalbos žodynas. 
Tačiau tokio žodyno šiandien 
verkiant reikia. 

Galbūt gyvenant Lietuvoje, 
jis nebuvo taip labai aktualus, 
koks jis yra aktualus gyvenant 
svetur. Atsiminkime tik viena: 
čia gyvendami mes . naudoja
mės tik tais lietuvių kalbos iš
tekliais, kokius esame atsivežę 

žodyno neturi ir aišku netu
rės. Tai ką jau bekalbėti apie 
laikraštininkus, mokytojus ar
ba tėvus, kurie jau nebeskiria 
lietuvių kalbos savybių nuo sve 
timybių. Tad, jeigu jau rašyto
jas nėra kalbos puoselėtojas, 
tai nedaug ko galima tikėti iš 
kitų. 

šiandien dar įmanoma 

Būtų galima šio reikalo svar
bumą pagrįsti daugybe argu
mentų, tačiau ir be argumen
tacijos yra aišku, kad mes šio
se aplinkybėse be žodyno išsi
versti negalime, kuris, jeigu 

iš namų, arba kas yra užsilikę ir nepraturtins mūsų kasdieni-
mūsų atmintyje. Bet gi su nės kalbos, tai bent sulaikys 
kiekviena diena tasai atsivežta- ilgesnį laiką tikrame lygyje. O 
sis mūsų kalbos lobis vis la- tai jau būtų didelis laimėjimas. 
biau trupa ir trupa, o jo papil
dyti nėra iš kur, nes neturime 
po ranka gyvųjų kalbos vers-

viai prieš keletą metų sugalvo-1 m h * — pačios tautos, štai greit 

V. K. Jonynas 

Dan. Mickute - Mitkiene 
Šv. i Kazimieras 

jo Sydnėjuje pasistatyti dan
goraižį su salėm, viešbučiu, vi
som komitetinėm įstaigom, 
spaustuve, bažnyčia ir kino te
atru (gal truputį iir perdedu), 
o ligi šiolei neturi paprasčiau
sios pašiūrės, kur galėtų susi
rinkti posėdžiui arba pašokti 
lenciūgėlį. O ką jau bekalbė
ti apie Vliką arba Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenę. Arba pa
skutiniu laiku išpopuliarinta ir 
entuziastingai sutikta Lietuvis 
kosios Enciklopedijos leidimo 
idėja. 

Visai pagrįstai ir realiai ver
tindamas mūsų padėtį ir gerus 
norus dr. J. Balys siūlo išleisti 
enciklopediją, apsiribojančią 
tik lietuvikais klausimais. Bet 
tiek to. Jeigu jau ryžtamasi, 
tai tegu Dievas padeda: nerei
kėtų kaišoti pagalių į beprade
dančius suktis ratus. Kad tik 
būsimoji enciklopedija nebūtų 
panaši į lietuvišką sūrmaišį: iš 
pradžios labai plati, kol išsi
sems dar Lietuvoje leistosios lTne pajėgūs skirti lietuviškų 

jau sueis dešimt metų, kai mes 
apleidome gimtąsias sodybas, 
atitrukome nuo gyvojo tautos 
kamieno. Per tą laiką kiekvie
nas iš mūsų savo gimtąją kal
bą gerokai pamiršome, primir-
šome daugybę žodžių, gražių 
lietuviškų išsireiškimų, o jų 
vietoje prisigaudėme visokių 
svetimybių. Tiesa, mes dar su
sikalbame lietuviškai, galbūt 
dar daugelis susikalbės savo 
kalba ir su savo vaikais, bet 
tik įsiklausykime į savo šių 
dienų kalba: koks siauras šios 
dienos mūsų kalbos žodynas! 
Kokia yra pati vartojamoji 
kalba skurdi, sausa ir nevaiz-
di! •. 

Ateinanti karta 
Tad ką jau bekalbėti apie 

ateinančią kartą, kuriai lietu
vių kalba daugumoje pasida
rys tik antrinė kalba išmokta 
iš mūsų pačių. 

O ko mes savo vaikus mo
kysime, jeigu jau patys nesa-

L. E. medžiaga, o vėliau kad 
tik ji nepradėtų eiti siauryn. 
Galimas daiktas, kad šis spėji
mas pasirodys klaidingas (o 
kad taip būtų!), bet taip gal
voti verčia tas faktas, kad mes 
tebesame karšti entuziastai, ta
čiau neturį viduramžių vienuo
lio kantrybės ir ištvermės. 

Lietuviu kalbos žodynas 
Bet ne apie tai norėjau kal

bėti, šalia gigantiškų užsimo
jimų užmirštame vieną iŠ rea
liausių ir šių dienų sąlygose 
būtiniausių darbų. Tai būtų lie
tuvių kalbos žodyno klausimas, 
gitas klausimas reikėtų sprę
sti kaip galima greičiau, nes 
tai yra vienas iš pagrindinių 
lietuviškos dvasios ir kalbos 
išlaikymo ramsčių, kurio nie
kados neatstos jokia enciklope
dija, jokie lietuviški dangorai
žiai, nei reprezentaciniai pasi
rodymai. Lietuvių kalbos žody
no mes pasigedome visais lai
kais. Paskutiniaisiais metais 

išsireiškimų nuo svetimybių. 
Būsimosios kartos, jeigu jos ir 
kalbės dar lietuviškai, vartos 
dar labiau nususintą, dar skur
desnę lietuvių kalbą, negu kad 
šiandie mes. Paimkime tik šių 
dienų mūsų laikraščių kalbą. 
Kokia ji darkyta, kokia ap
gailėtinai liūdna. Tiesa, laik
raštinė kalba niekados nebuvo 
pavyzdinė. Bet jeigu paimtu
me nepriklausomoje Lietuvoje 
leistus laikraščius ir palygin
tume su dabartiniais, nesvar
bu kur leidžiamais, mums pasi-
šiaustų plaukai. Arba paimki
me tas pačias knygas. Juo jau
nesnio rašytojo veikalas, juo 
vartojamosios jo kalbos žody
nas siauresnis. 

Man pačiam teko kalbėtis su 
eile jaunų žmonių, gimusių ir 
mokyklą lankiusių Lietuvoje, 
kurie patys prisipažino, kad jie 
tokio Andriušio nepajėgią skai 
tyti, nes nesuprantą. Aš ne
abejoju jų lietuvių kalbos mo-

0 tokio žodyno mes pasigen
dame kiekviename žingsnyje: 
jo reikalingas ir laikraštinin
kas, ir rašytojas, studentas, ir 
mokytojas, specialistas, ir ku
nigas. Juo labiau, kad tokį 
žodyną šiandie išleisti dar įma 
noma, nes savo tarpe tebeturi
me žymiausius kalbininkus. Ži
nokime, kad kalbininkų prie
auglio neturime. Kas ateityje 
pavaduos tuos šiandien turi
muosius? Laikas bėga, ir ne
žinome, kokių pokštų mums 
gali iškrėsti rytojus. Laiku 
pasinaudokime jų autoritetu ir 
patirtimi. 

Gali kaikas teisintis, kad 
tokį žodyną pilnai pa
vaduoja dabartinis Lietuvių 
Kalbos Vadovas. Tačiau tokia 
paguoda prilygsta į frontą ei
nančio kareivio paguodai, ku
ris gauna šautuvą, bet neturi 
šovinių. Lietuvių Kalbos Vado
vo žodyninis priedas toli gra
žu neatlieka tų funkcijų,, ko
kias paprastai turi atitinkamas 
žodynas. Apie tai nereikėtų 
kalbėti. Šitoks žodyno išleidi
mas nebūtų kokia reprezenta
cija arba pasirodymas prieš 
kitus (kas šiandie sudaro dau
gelio mūsų įstaigų ir komite
tų turinį), bet būtų mūsų pa
čiu, gyvybinis ramstis, kaip 
duona ar drabužis. Ir juo grei
čiau tokį žodyną išleisime, juo 
didesnį patarnavimą padarysi
me savo tautai, juo realiau už
kirsime kelią savo pačių suny
kimui. 

I šį reikalą — lietuvių kal
bos žodyno parengimą ir išlei
dimą — turėtų būti atkreip
tos ne vien atskirų asmenų 
akys, bet visų pirmą mūsų or
ganizacijų ir vadovaujančių or
ganų, kurie burtų šiam reika
lui lėšas ir palengvintų darbo 
sąlygas tiems žmonėms, kurie 
šio darbo konkrečiai imtųsi. 

Malda į šv. Kazimierą 
O Kazimierai, mūs Karalaiti, 

Tavęs prašome mes: 
Mūs tautos kančių didįjį kraitį 

Pas Augščiausį nunešk! 

Tilo paukščiai ir vandenys upės, 
Tik budėjo žvaigždė, 

Kai prie Katedros durų suklupęs 
Už tėvynę meldeis. 

K&ralMti, šviesusis Valdove 
Gintarinės šalies, 

Kaip ilgai svetimi įsibrovę 
Brolių kraują ten lies?! 

Baltam žirge, anuomet sušvitęs 
Kovą nulėmei tu — 

O padėk ir nūn priešą nuvyti 
Nuo Vilnelės krantų! 

Mūsų gražios bažnyčios ir šeimos 
Puošias tavo vardu, 

Bet nūnai — į mūs miestus ir kaimus 
Ir pažvelgti graudu... 

Jei kalčių, kuo tėvai nusidėjom, 
Ncnuplovėm krauju — 

Dangus kūdikių verksmą girdėjo — 
Tepagaili dėl jų! 

Su tavim praeities mūsų gijos 
Riša meilės ryšiais, 

Nes ne kardą, o baltą leliją 
Tu iškėlęs nešei... 

O Kazimierai, mūs Karalaiti, 
Mes maldaujam tavęs: 

Leisk mums keliais namolei pareiti 
Iš pasaulių erdvės! 

Los Angeles, 
1953 m. Vasario 16. 

Claudelio — Gide laiškai 
vokiškai 

Dviejų stambių literatūros 

Komunizmo studijos 
Notre Dame Universitetas 

įsiveda specialų skyrių apie ko
munizmą, kuris skirtas univer- j š u l ų . P a u l iaus Claudelio ir An 
sitetą baigusiems ir jie šioje ' Q i d e g U 8 i r f t S m ė j i m a a ( 1 8 9 9 
šakoje galės siekti magistro ir _ 
daktaro laipsnio, šios studijos ' 
yra prie politinių mokslų de- susidomėjimo; net ir vokiečiai 
partamento. Norima pagrindi- 'ji išsivertė, pavadindama "Paul 
niau paruošti žmones, kurie ga(Claudel - J Ande Gide: Brief-
lėtų priešintis šiam negandui. wechsel". 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Mykolas Gureckas ir An

tanas Vasiliauskas, abudu dip
lomuoti miškininkai, parašė 
plačią studiją "Medžio pramo
nė Lietuvoje". Studijoje nagri
nėjama medžio pramonės vie
ta Lietuvos ūkyje, ją lemian-
tieji veiksniai ir jos rūšys, miš
kų ištekliai (jų stovis, prieaug-

• Paryžiaus lietuvių studen
tų sekcijos valdybą sudaro: 
kun. dr. F. Jucevičius — pir
mininkas, R. Bačkis — sekreto 
rius ir L. Pabedinskas — iždi
ninkas. Naujoji valdyba nuta
rę šių mokslo metų eigoje pra
vesti paskaitų ciklą tema "Lie
tuvių tautos dvasinis veidas". 

lis, kiek miško kirstina ir kaip | Pirmą paskaitą jau laikė Lie
tai pravesti), medienos snvar-1 tu vos atstovas Prancūzijoje dr. 
tojimas, medžio pramonės įmo
nės, (Klaipė4oj, Vilniuj, Cent
rinėj Lietuvoj), stalių dirbtu-

S. Bačkis; paskaitoje buvo pa
liesta ryškesnieji lietuvių dva
siniai ir fiziniai bruožai ir iš

ves, baldų dirbtuvės (vietosi keltos kaikurios lietuvių tau-
rinkai, eksportui, specialistų tos dvasios formavimosi saly-
paruošimas), faneros dirbtu
vės, degtukų gamyba, cheminė 
medžio pramonė, medžio liku
čių naudojimas, įmonių disloka 
cija ir t.t. Jie apskaičiuoja, kad 
pagrindinė metinė kirtimo nor
ma tegali būti apie 1,550,000 
kietmetrių. Keldami medienos 
taupymo reikalą autoriai ska
tina pereiti prie mūrinės sta
tybos, miške rūpestingai ats
kirti padarinę medžio dalį nuo 
malkinės, didesnį medienos 
kiekį priimti nemalkiniams sor 
timentams, vengti medžio tąsy
mo — naudotis pjūklais, nu
statyti standartinius medinių 
namų tipus ir standartizuoti 
namų įrengimų reikmenis (du
ris, langus ir t.t.), didinti var
tojimą savame krašte paga
mintos faneros, statybos ir izo 
liacinių plokščių, vengti laiki
nos statybos, brangiausios rū
šies medžiagą skirti eksportui, 
naudoti mechanines ir chemi
nes priemones medienos atspa
rumui padidinti, kurui daugiau 
vartoti durpių, kelmų, šakų, 
taupant kurą, įrengti geres
nes krosnis, įsąmoninti gyven
tojus, vartotojus ir gaminto
jus, kad joks medienos gaba
las nebūtų pamestas supuvi
mui. Autoriai taipgi skatina 
inžinierius paruošti projektus: 
įmonės gamybai statybos plok 
ščių iš medienos likučių ir ki
tų medžiagų, faneros fabrikų 
Vilniaus ir Šiaulių apylinkėse, 
degtukų fabrikų, baldų fabri
kų (20—30 ir 5—10 darbinin
kų apimties), vežimų, statinių 
ir žaislų fabrikų. Studijos pa
baigoje duodama apžvalga svar 
biausių Lietuvos medžių: (pu
šynai sudaro 36% Lietuvos me 
dynų), eglės, ąžuolo, skroblo, 
liepos, skirpsto, juodalksnio, 
beržo, drebulės. Ši studija Chi-
cagoje gaunama pas prof. S. 
Dirmantą, 4241 S. Maplevvood 
ave., Chicago 32, 111. 

gos. Be to, šiais metais studen
tų sekcijos rūpesčiu sudaryta 
tautinių šokių grupė, kuriai 
vadovauja Vanda Augustaity-
tė. Taip p&t studentai aktyviai 
dalyvauja Lietuvių šalpos Dr-
jos chore. Vadovaujami ener
gingo pirmininko studentai ro
do daug aktyvumo. 

• Jonas Rimašauskas, Lie
tuvių Tautinės Martinologijos 
skyriaus vedėjas, toliau uoliai 
renka medžiagą, liečiančią pir
mos bolševikų okupacijos žu
dymus, kankinimus, kalinimą 
ir trėmimą Lietuvoje, ši me
džiaga bus panaudota ruošia
miems leidiniams, be to—svar
besnieji faktai numatomi pa
naudoti eventualioje kongreso 
komisijoje. * Kaip jau žinome, 
ALTaryba daro pastangų, kad 
prie JAV kongreso būtų suda
ryta tokia speciali komisija 
Lietuvos ir apskritai Baltijos 
kraštų sovietizacijai ir inkor
poracijai tirti, ypač stengian
tis išryškinti Lietuvoje vyku
sius klastingus sovietiškus rin
kimus į vad. Liaudies Seimą, 
kurio "prašymu" Lietuva buvo 
įjungta į sovietinių tautų skai
čių. 

• Ignas Vytenis spaudai pa
ruošė gausiai faktais dokumen 
tuotą studiją "Lietuvos žydų 
tragedija", kurijoje pavardė* 
mis įvardinta keletas tūkstan
čių asmenų. Knyga apima žy
dų laikyseną pirmosios bolševi
kų okupacijos laikus, lietuvių 
parodytą jiems globą nacių 
okupacijos metu ir okupantų 
vykdytą jų žudymą. Renkant 
medžiagą buvo apklausta apie 
2,000 asmenų. 

\ 

"Iš naujosios lietuviju poe-

• Kazimieras Jaunius yra 
miręs 1908 m. vasario 25 d., 
taigi šiemet sueina 45 metai 
nuo jo mirties. Šalia savo ku
nigo pareigų tas mokslininkas 
daug pasitarnavo mūsų kalbos 
kultūrai. Jo sukurtą liet. kal-

zijos". Tokia antrašte ir su re- bos gramatiką spaudai paruo-

i n 

Dabartinę krizę galima nuga
lėti tik vėl meilę tarp žmonių 
atstatant. Bet tik Kristus mus 
gali tos meilės išmokyti. 

— P. Lombardi 

Vyriausias mūsų rašytojas, 60 knygų autorius, Lietuvių 
Rašytojų Draugijos garbės narys, filosofijos daktaras, 

žmoniškumo skelbėjas, Prūsų Lietuvos patriarchas 

VILIUS VYDŪNAS 
gimęs 1868.111.22, mirė 1953.11.20. 

Kartu su visa tauta liūdi 

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DR-JA 

dakcijos įvedamuoju žodeliu 
lenkų žurnalas "Kultūra" (Pa
ryžius, NNr. 11/61, 1952) su
pažindina savo skaitytojus su 
mūsų naujosios kartos poetais, 
patiekdamas jų kūrybos pavyz
džių. Redakcijos žodelyjt pažy
mima, kad šalia patiektųjų ei
lėraščių vertėjo Juozo Kėkšto 
naujai lietuvių poetų kartai 
priklauso: Kazys Bradūnas, Al 
fonsas Nyka Niliūnas, Henri
kas Nagys, Vytautas Mačer
nis ir Vladas Šlaitas. Toliau 
nurodoma jų poezijos bendrie
ji bruožai ir jų skirtingumas 
nuo vyresniųjų kartų. Pažy
mima taip pat, kad šie poetai 
yra išleidę puikią antologiją 
"Žemė". Žurnalas įsidėjo po 
vieną Bradūno, Niliūno, Nagio 
ir Šlaito eilėraštį ir du Kėkšto. 

• Prof. inž. Jonui šimoliū-
nui šiemet gegužės mėn. suei
na 75 metai amžiaus. Profeso-

jrius šiuo metu gyvena Racine, 
Wisc. 

šė K. Būga, o išleido Petrapilio 
Mokslų Akademija (1916 m.). 

• Pianistas Andrius Kupre
vičius išvyksta į New Yorką, 
kur Town Hali patalpose kovo 
8 d. turės savo koncertą. Jo 
augšto meniško lygio koncer
tas Chicagoje, Marijos Augšt. 
Mokyklos auditorijoje, praeitą 
sekmadienį buvo sutraukęs pil 
nutėlę salę klausytojų. 

• Trys dailės parodos. Šie
met numatomos JAV-se trys 
lietuvių dailininkų parodos: 
pirma — šį pavasarį, šv. Kazi
miero Akademijos rūmuose, an 
troji numatoma suruošti Det
roite, o trečioji, gal su daugiau 
dalyvių — vėl Chicagoje. 

• Vincas Ramonas ruošiasi 
rašyti novelę iš lietuvių gyve
nimo Australijoje. Kasdienis 
darbas įmonėje neduoda susi
koncentruoti prie kokio didelio 
kūrinio. Rašytojas apsigyveno 
naujame bute: 1606 S. Halsted 
str., Chicago, 111. 
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Neles Mazalaites kelias j laureates 
Iš pasikalbėjimų su "Gintarinių vartų" autore 

S. NARKELICNAITfl, Brooklyn, N. Y. • 

Iš veido bruožų ir raštų Ne
lę Mazalaitę skaitančioji visuo 
menė pažįsta iš lietuviškos 
spaudos puslapių. Asmeniškai 
ji mažai kur rodosi, nebent per 
svarbiuosius tautinius minėji
mus ar kultūrinius parengimus. 
Bet šį sekmadieni chicagiečiai 
turės progos pamatyti ją gyvą 
ir išgirsti jos balsą tuo metu, 
kai visi kiti lietuviai tik min
timis tegalės jungtis toje vi
siems reikšmingoje mūsų spau 
sdintojo dailiojo žodžio šven
tėje. 

Ir nusiskynė ji tą pilnavi
durę rožę iš mūsų literatūri
nio gėlyno, kuriame ji jau ne
be naujokė, o su savo origina
liomis spalvomis gausiai kūry
bos žiedais. 

štai ji iš arčiau su savo kū-
rėjiška prigimtimi, rašymu ir 
mintimis apie gyvenimą ir kū
rybą pasikalbėjime, išprašyta
me jau. ilgam laikui praslinkus 
nuo tos dienos, kai vieną po 

Rašymo nuotaika 
— Viena daina baisiai pa

tiko. Paskui, kai jau skaičiau 
Puškiną, užtikau ją; tai buvo 
jo eilėraštis, moldavų daina pa 
vadinta. Juoda šalis. Tokie 
buvo vienišo vaiko žaislai, — 
sako Nelė, — ir niekuomet ne
galėjo būti nuobodu. Ne. Taigi, 
sakysime, tas pirmasis eilėraš
tis buvo parašytas darže, ant 

skui su mama teko išeiti iš tė
viškės. Pasiėmusios dalį, persi
kelia gyventi į miestelį — Dar
bėnus. 

— šaunus tas miestelis, — 
sako Nelė, — kur rasi tokius 
pušynus? Pavasariais dar iki 
pat New Yorko ateina jų sa
kų kvapai. Ir maža upelė Dar
ba. Ir vasaromis jūra dar ar
čiau, bet, Dieve, iš kur staiga 

minėto kalendoriaus, šliaužiant t a s Jausmas, kad esi ukinin-
ežia paskui seną ravėtoją Pru- kas> n e t e k * s ž e m ė s - N o r s n e ' ! 
lę. Taip buvo vadinama tėvo mo d i r b a i d a r b u - nevažiavai į tur
tina sesuo Eufrozina, kuri, S u s ' n o r s t e b u v a i t o k s d e k o " 
suaugusiųjų nuomone, savo gy A v i n i s sutvėrimas ūkyje. Ir 
venime buvo padariusi niekus, t a l P atėjo dar viena gaida -
nutekėdama ne ten, kur rei-, tėviškės ilgesys. Ir tada ir 
kia, ir neturėjo ūkio, o tik ! vėliau, kai svajojau, tai buvo 
ateidavo padirbėti pas seserį t i k t i e k : 0eiSu t u r ė s i u k a d a 

padieniui. Bet kalbėti ir d a i - , t i e k P i n i ^ ' atpirksiu iš dėdės 
nuoti tai ji galėjo dieną nak - ! t ė v i š k e - t a iP, n o r ė J a u N a u " 

Jaunimo literatūros premija 
Jaunimo literatūros premija pažymėdama, kad toji suma te-

Lietuvoje buvo susirūpinta pir- gali būti laikoma tik simboline 
miausia: ji buvo Lietuvos Rau- premija, tad jos svoris šį kartą 
donojo Kryžiaus įsteigta porą tebus daugiau moralinis, 
metų anksčiau už valstybinę Liet. Rašytojų Dr-jos Valdyba 
premiją. Vaikų bei jaunimo Ii- !(i=<<p«Q=*<F*Q=*0^^ 
teratūra Lietuvoje pastaraisiais 
metais tikrai žydėjo. Vytė Ne- PREMIJOS PASKYRIMO 
munėlis, Vytautas Tamulaitis, AKTAS 

j Stepas Zobarskas ir kiti ne be 
pagrindo buvo apdovanojami šia Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premija. Jury Komisija, sudaryta iš pir-

Tremtyje Vokietijoje to paties S g j j j g ? * £ £ " * " a r i u 
Liet. Raudonojo Kryžiaus jinai _. . _ " , „ . . . , , " 
vėl buvo atgaivinta šičia LR %*?io , T a , m u l a , " ° b e l G r a ž i n o s 

Kryžiui šiuo tarpu nėra galimy- Tulauskaites, 1953 m vasario 
bės reikštis tai ir io isteietaia 2 2 d- Po s e dyJ e Jaunimo literatuo s reikštis, tai ir jo jste gtąją premiją 100 dole-
jaunimo literatūros premiją tu- . . . . , f . \ , 
retų palaikyti ir tęsti kuri kita ™» v l s a l s b a l s a , s P r i P a ž i n o 

mone, ° S C S K S ta£j ™™<>N*LB, OVNTAiTH 
met. Lietuvių Rašytojų Draugi- už PLB Vokietijos Krašto Val-
ja skatina mūsų organizacijas, dybos 1952 metais Balės Vaivo-
kurioms rūpi jaunimo lietuvy-. rytės slapyvardžiu išleistą jo

tį. Aš gi klausyti galėjau dar 
ilgiau. O daržai — tai tikra 
karalystė. Jokių lėlių nemė
gau. Tačiau iš aguonų daryda
vau karalaites. Gi kai jos atak-

jukų. 
Tolimesni kuriniai 

Tuo tarpu Darbėnai. Ten bu
vo knygų klebonijoje, pas dak
tarę, pas paskirus žmones, o 

jMwė itiazalaitė 

bės išlaikymas, ar net pajėges
nes mūsų bendruomenės apylin
kes arba atskirus veikėjus imtis 

Fot. V. Maželis, 1953 iniciatyvos ateityje kasmet pa-
sirūpinti jaunimo literatūros 

pietę iš Chicagos atėjo telegra-1 dąvo,^ niekuomet^ geruojujie- ^ ^ ^ " Z ^ M ^ t ^ 
ma, kurioje "Gintarinių var
tų" leidėjas sveikino ją su lai
mėjimu. 

Patd pradžia 

Kažkas buvo ėmęs kalbėti, 
kad šiemet Nelė Mazalaitė mi
ni sidabrinę savo rašymo su
kaktį, bet šitai priminus, ji 
net susiraukė, tardama: 

— Vaje, kaip nemėgstu su
kakčių. Be to, tai netiesa. Ra
šyti pradėjau daug seniau. Di
delės, kreivos raidės, kaip rašo 
septynerių metų, kaip rašo iš
mokę namie, neverčiami mo
kykloje mokytojų dailinti 
kiekvieną ženklą. O užrašyta 
buvo į kalendoriaus lapą, skir
tą, manau, ūkiškiems reika
lams. Tai buvo eilėraštis. Ir, 
žinoma, man atrodė, kad tai ? 
buvo patriotiškas. Dabar ne
prisimenu, bet, rodos, buvo 
kažkas apie Lietuvos vargus 
ir kad jie ateina iš rusų, len
kų, vokiečių, vadinasi, tos pa
čios nesikeičiančios temos. 

Nežinau kodėl jį parašiau. 
Gal todėl, kad jau tuo metu 
skaičiau knygas tėvo' tėviškė
je — Naujukuose, kur tada gy 
venome, kur buvo nemaža, pa

gal tuos laikus, knygų, Šv. 
Kazimiero leidinių, seni Skar
gos, Valančiaus šventųjų gyve
nimai, laikraščių komplektai, 
neįrišti, Vienybė, šaltinis, ne
atsimenu, dar kokie. Ir kalen
dorių — visokių metų. Kas bu
vo veikti, jeigu jokių vaikų na
mie, Ir kaimynai per puskilo
metrį ir augi vienas tarp bū
rio suaugusių. Skaityti buvo 
nuostabu. 

Ir ji pasakoja toliau apie tą 
visą vaikystės aplinką, kai 
buvo daugybė progų pasiskai
tyti ar išgirsti įdomių pasako
jimų, kas turėjo įtakos vaiz
duotei. Salantiškiai Bendiko 

užle;sdavau progos nukarpyti 
jų galvas - bokštų v i r š ū n e s - ! s i o s r u d e n i o n a k t ^ s i r P e r m a / 
pro jas krito paslaptingi juodi t o m o s * ž i e m o s mėnesienos, kaip 
grūdai, kurie migdė ir galėjo,^ s a k ^ 
pagirdyti skaniausiu pienu. 

Kaipgi nerašysi, kad taip! 

tojos tuo metu jau buvo gar 
šios, bet jos buvo tokios mie
los ir geros man — nežinomam 
Darbėnų svečiui. Bet nieko ne
buvo gražesnio, kai, einant va
karienės Tumas išskėtė ran
kas, apglėbė mane ir tarė: 
"Kurgi tu, vaikeli, buvai ligi 
šiolei?" — — Tas bevardis ilgesys, ku

ris gimsta su žmogum ir nu
miršta su jaunyste — kaip gi Į i§ Kauno ji sugrįžta vėl į 

l u L ' L ! ? ! ^ į r a š y t i ; - tęsia Nelė. \ D o b t a i * " bet 7^""neilgam. 
miškai, lankos, kaip niekur, ir 
lauflcų ežios atžymėtos seno Ir taip 1928 m. "Ryte" pa

sirodo eilėraštis apie aguonas, 
1931 m. tie geri naujieji drau
gai staiga praneša: Yra tar-

G r. TuJauskaitė 
į Skaitys savo poeziją literatū

ros vakare rytoj Chicagoje 

mis akmenų tvoromis, o tenai 
nesėtos auga žemuogės. Kei
čiantis vėjui, gali girdėti jū
ros ošimą. Kas gali nerašyti 
tokiose vietose? O žiemą va
karais Karunkos troboje, ir 
rytmečių Valandos, ir sekma
dieniais vykimai į bažnyčią. Ir 
aidu ateinančios dainos iš ne
tolimo kaimo. 

Žmogus iš viso net nežinai, 
kaip tai atsitinka, nei nežinai, 
kad rašai, gal net nežinai kas 
tai yra. Ir taip buvo per vasa
ras, per visus atostogų grįži
mus — ir kaskart gražiau. Ar 
yra ribos ar pareigos? — ra
šai misterijas, tragedijas, poe
mas — ir nė pats neskaitai.— 

Pirmas spausdintasis 
Tačiau kartą visa tai turėjo 

pasibaigti. Kūrybą tenka iš
nešti iš namų, iš uždarymo. 
Gimnazistai leido laikraštėlį. 
Jame dalyvauja. Slapyvardžiu. 
Prasideda kritika. Ir to neuž
tenka. 1924 m. pirmasis ats-

seno sentimento nuolaiža. K i - | n y b a Kaune. Nelė skubiai iš-
tais metais redakcijai pasiun- jpyksta. Įvairūs žmonės rinko-
čiamas pirmas prozos rasinė- | s i l ** d a r b ^ - Reikėjo sutvar-
lis, kuris tuojau pat buvo a t - ! k v t i ž e m ės ūkio surašinėjimo 
spausdintas. Tuo metu redak
cijos jai atrodė misterija;' ji 
neturėjo jokio supratimo ką 

šios knygą 
VILTRAKIŲ VAIKAI 

kur apysakaičių pynėje dailia, 
taisyklinga ir itin žodinga kal-

**&<*; •"*»->v* -»4». . premija, iš anksto tuo reikalu ba vaizduojami Lietuvos kaimo 
O dar linksmiau buvo, kai s u s j s i e kus su Lietuvių Rašyto- vaikai, jų vaikiški darbai ir žai-

is tikrųjų buvo atsiradęs vy- jų Draugija šiuo adresu: 1436 dimai, susieti su Lietuvos gam-
ras kolega ir jis buvo Jonas So. 50th Ave., Cicero, 111. Toji ta ir kaimo gyvenimu, kuris mū-
Šimkus, kuris ėmė pasirašinė- premija paskatins autorius ir sų jauniausių skaitytojų bepa-
ti jos pavarde įvairius savo leidėjus neužmiršti mūsų jaunų-
rašinius ir spausdino jttos jų skaitytojų, o tatai savo ruož-
Pliaže arba Sekmadienyje. Tai tu ir tėvams bus brangiausia 
tikrai sudarė skaitytojams mį- dovana. 
slę, kurie negalėjo suderinti p radžiai pati Lietuvių Rašy
to, kas jos buvo rašoma "Ry- tojų Draugija iš savo tuščio iž- Chicago, 1953 m. 
te", "Naujoje Romuvoje" ir J. do jaunimo literatūros 1952 me- vasario 22 d. 
Šimkaus — jos pavardę nau- tų premijai paskyrė 100 dolerių, o y ^ ^ t ^ ^ , ^ ^ , , ^ ; ^ ^ ^ 
d o j a n t — a n u o s e l a i k r a š č i u o s e . mmmmimmmmmmmmmt^immmmmmmmmmmmmm^^ 
Tai kėlė pykčio Nelės bičiu
liams, kurie vėliau padarė įta- vės, jeigu tai būtų tęsęsi, — | sta keli, kurie rėkia. O milio-

žįstamas iš pasakojimų. 
Vincas Ramonas 
Komisijos Pirm. 
Povilas Gaudys 
Sekretorius 

joms reikia rašyti, todėl, be pa 

kos J. Šimkui liautis. 

Pirmoji knyga 

sako Nelė, — tačiau atėjo vi-' nai nieko nereiškia — viskas 
sų žinomos dienos — bėgimas, 
ir tai pajuto kiekvienas rašy-

duomenis. Tai užtruko keletą j T ų g e r ų ž m o n i ų > k a i p j , s a . ; t o j a s . 
mėnesių. įk0> dėka gavusi darbą Vidaus — Apie namuose paliktąją 

—- Ir tada, kai atsivežiau į Reikalų Ministerijos pilietybės nespausdintą kūrybą ji sako: 
Kauną gyventi ir savo motiną, j skyriuje, Nelė dirba, užpildinė- — Neminėkime paliktųjų 

vardės ir adreso, nebūdavo jo-1 darbas baigėsi, — kalba Nelė, I jo užsienių pasus. Rašydama rankraščių, kam kalbėti apie j negu rasotų aguonų darže, ki-
kio lydinčio laiškelio. Bet vė-' prisimindama tas dienas, — ir pasus kitiems, ji ir pati ilgėjo- neiškeliamus laivus. Paliksime j taip negu ąžuolų ir laiptų mie 

krenta į mus, kiekvieną, ir kaž 
ką daro viduje. Griauna, tirp
do. Tačiau mes tikime į didės--
nę teisybę, negu žemiškoji — 
ir gyvename ir laukiame — 
kaipgi nerašyti? Ir čia kitaip, 

liau patys redaktoriai ėmė jai tada, kaip dabar Amerikoje, si pakeliauti. Paskui tai įvyko, j ir Vokietijos karo stovyklų die 
laiškus rašyti. Ir taip po he- galvojau, kad dirbti nebaisu, 
lių rašinių "Ryte", ėjo laiškai bet baisu darbo jieškoti. Jieš 

kalendoriai turėjo po pasaką.l pausdinamas Klaipėdoje ėju-
O juk galima buvo išgirsti pa
sakojimų ir iš namiškių, iš vi
sa žinančių siuvėjų, kurie il

siose žiniose. 
— Kai atspausdino — nusi

gandau, — sako Nelė, — pir-

— kvietimai iš "Ateities", 
"Naujosios Vaidilutės". 1930 
m. "Ryte" jos jau buvo atspau 
sdinta keliolika rašinių, ir jų 
tarpe romantiška apysaka su 
tuometinio redaktoriaus Bičiū
no įvadu. 

Kurgi, vaikeli, buvai ligi 
šiolei? 

Tų pačių metų gale Kaune 
buvo ruošiamas pirmasis mo
terų literatūros vakaras. Ja
me dalyvauti kviečiama ir 
Nelė. 

— Kodėl nenuvažiuoti į Kau
ną žiemą? — pasakė sau Ne
lė. — Nuostabiai kantrūs bu
vo klausytojai. Skaitėme ilga 
eilė, ilgus rašinius, visos rašy-|rų majoras. 

koti ir prašyti darbo. Bet taip 
jau yra, kad visur ir visada 
sutikau tik gerus žmones. Ta-

Vienas mėnesis po Šveicariją 
vieną vasarą. Kitą vasarą po 
Vilnių, Jugoslaviją; paskui 
Prahą, Budapeštas, truputis 
Lenkijos. Bet vistiek Kaune 

da netikėtai atsiliepė nepažįs-' buvo geriausia. Ten draugai, 
tarnas Valstybės Prezidento bičiuliai, redaktoriai, visi geri 
adjutantas pulk. šachmanas. žmonės. 
Ar jis buvo išgirdęs, kad taip — Net nepajunti, kaip jau 
esu be darbo, ar kaip, tik su- pasižadėjęs rašyti, — sako ji, 
sirūpino atrasti. — — i r Rytas, kuris keitė var-

_ f i dus, ir Židinys, ir Vairas — 
Cia dar Nelė prisimena to- L i e t u v o s A i d a s > 

ir Mūsų Vii-
kj linksmą nutikimą, kaip pra- n i u S | N .Qji V a h f f l u t ė i N a u j o _ 
džioje jam buvo apie ją sako- fi R o m u v a ) P a v a s a r i s > M o t e r i 8 
ma. Buvę gražu klausytis, k a i i i r P a s a u l i S ) S t u d e n t ų D I ^ O S , vienas, kažkuris, Lietuvos Ai- Akademikas, Jaunoji Karta, 
do redaktorių tuo metu pulki- į į " į ^ j į ' fr d a r į s i m e n u 
ninką informavo, kad tai ne 
moteris, bet tokia slapyvar-
de pasirašinėjąs vienas husa-

gam ateidavo apsiūti vyrus ima buvau maniusi, kad atspau 
kailiniais, iš verpėjų — mies-1 sdinimas suteikia kažką, džiaug 
telio moterėlių. Ir taip visuo- j smą ar kokį nors ypatingą ju-
met galima buvo rasti auką irjtimą. Pasirodo — nieko, visiš
ką nors išplėšti: iš mamos dai 'kai nieko. Ir taip buvo paskui^ 
ną ji dailiai dainavo, o tė
vas, visai be klausos, tačiau 
vistiek turėjo jai atidainuoti iš 
svetimų laukų atsineštas dai
nas, kai tarnavo kariuomenėje 
Gruzijoje 

visuomet. — 
Tais pačiais metais mirus 

tėvui, jaunos rašytojos saulė 
pasukama į šiaurę. Rašydama 
jau pajuto, kad, jeigu sakai — 
mirė, tai nėra tiktai žodis. Pa-

' . 

kas daugiau. Buvo keista, kad 
tingėjau galvoti apie knygų iš 
leidimą, tikrai. — 

O pirmoji Nelės knyga at
sirado tik Sakalo valdytojo 
Kniukštos įgundyta. Įkalbėjo 
jis ją imti avanso, o paskui 
jau prisiėjo duoti ir knygą. 
Taip ir atsirado 1939 m. "Pa-1 

nas. Jos buvo išsemtos, tuš
čios, jos buvo ir perpildytos. 
Ne. Nereikia apie jas kalbėti. 
"Apverstos valties" dalis yra 
atšvaistąs tų dienų ir "Legen-

jūrio moterys". Ir Žinija pa- <*os apie ilgesį" yra iš to išau-
siūlė tais pat metais išleisti j gusios. — 

Ta Nelės knyga buvo tary
tum tiltas į Amerikos pusę, 

ste ĮCaune. Čia — svetur. To
dėl yra "Gintariniai vartai". 

Bet kad ją galėjau paversti 
knyga, tinkama leidyklai, ją 
ir kitą, — yra gera ranka. Ji 
dirba duonai, ji suteikia man 
laiką — tą brangiausį — būti
ną dalyką. Tai mano pirmasis 
skaitytojas, artimiausias mano 
draugas — mano vyras Juozas 
Gabė. 

Ir į tą dovanotą laiką — į 
ištisą dieną — rytus ir vaka
rus — supučia nejuntami vė
jai, suplukdo nematomi van
denys prarastų tėviškių regė
jimus,, ttl'čstelhis, kurie vi (i 

yra tokie mieli, lyg juose vi
suose esi gimęs — mirusių ir 

P Orintaitė , gyvenančių gyvenimus — tad, 
Laimėjusi 'jaunimo literatūros! k ^ [ t a d a ™™W? ~ baigė 

premiją Ji. — 

"Miestas, kurio nėra". 
Pirmosios legendos 

— Bolševikmetį atsirado ma
no pirmosios legendos — kaž
kokie psalminio pobūdžio raši
niai; manau, kad tai reiškė, 
jog atėjo sielvarto žodžiai, ku
rie iki dabar neranda pakai
tos, kaip mūsų padėtis" pati. 

nes 1949 metais jai atiteko 
Balfo premija. Tais metais ir 
ji pati atsiranda šioje žemėje. 

"Gmtariniaji vartai" 

Apie šiuos krantus Nelė 
daug nekalba, sakydama: 

— Amerikoje priėmiau vis-

A. Dičiūtė 

'olistė, dainuos premijos 
įteikimo iškilmėse 

Gi vokietmečiu Valstybinėj Lei ką, kaip ji buvo atrasta, ir 
dykloj išėjo "Karaliaus ug- • nieko nenoriu pataisyti šioje 
nys". 

K R O N I K A 
• Dail. A. Tamošaitienė bai

gia austi sieninį kilimą: Jūra
tė ir Kastytis, pagal Maironio 
poemą. Kilime matosi Baltijos 
jūroje gintaro pilis, o jos prie 
kyje viename pasakų laive bu
riuoja Kastytis, kitame—Jū
ratė. Kilimas labai spalvingas 
— simbolinio charakterio. Ki
limą užsakė jūrų kapitonas dr. 
P. Mažeika savo dukters Jūra
tės seklyčiai. 

• Ernestas Gerulis baigęs 
Loyolos Universitetą ir bebai
giąs studijas magistro laipsniui, 
savanoriu išeina | JAV laivy
ną. Priimtas į laivyno karinin
kų mokyklą. 

• Dr. Vladas Viliamas šiuo 
laikinėje buveinėje. Laisvė, 

Kas žino, kas daugiau būtų j fabrikai, mūsų viltys, mūsų 
išaugę iš tų pažinimų, kuriuos manymas, jog kas nors mumis metu gerokai užimtas Vidurio 
atnešė karas ir okupacinės nuo, rūpinasi — ir pasaulio naivu- Europos Krikščionių Demokra-
taikos — amžina baimės nelais-1 mas ir svarstyklės, kur nulink tų Sąjungos kongreso ruošimu. 
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K U N I G Ė L I S 
Antrą premiją laimėjusi novele 

A. GUREVIČIUS 

Dar niekad kumetis Jonas Kle- Ką gali žinoti, gal jis net ir iki 
vainis nebuvo taip nuotaikingas, kunigu dasimuštų. O dabar varg 
kaip šį vakarą. Vos tik sugrįžęs šelis, toks jaunas, o jau antri-
iš kermošiaus ir peržengęs savo ninkauti turi. Vaje, vaje, kokia 
pirkios slenksti, jis prišoko prie mūsų biedna dalia!... 
savo žmonos, neverdančios vaka- Taip ji kalbėjo apie kaimynų 
rienei putrą, apkabino ją per lie- Vincelį, bet savo širdyje turėjo 
menį ir polkos taktu ėmė suktis savo sūnų Pranuką, kuris iš sep-
grįčios pasieniais. Kaip koks pa- tynių vaikų, jų tarpe trijų pir-
blūdėlis. Paskui išbučiavo savo mųjų mirusių, buvo vyriausias, 
vaikus ir kiekvienam davė po ii- Ji net ne kartą rengėsi šiuo rei-
gą dryžuotą saldaini. Anksčiau kalu kalbėti su vyru, bet kad jis 
niekados taip neatsitikdavę. Bū- vis užimtas ir užimtas. O paga-
davo parvažiuoja iš miesto, tai liau ir nereikėjo skubėti, nes jos 
tiesiog ir neria pas dvaro užvaiz- manymu ir Jonas ne kam kitam 
dą atsiskaityti už parduotus ja
vus ir kitokias gėrybes. Dažnai 
net nė j pirkią neužeidavo, o tie
siai droždavo i apleistą dvaro 
kalvę ir tenai kažką kaldavo, 
kaukšindavo, tašydavo iki pat vi 
durnakčio. 

šiandien jis į kalvės pusę net 
nepažiūrėjo. Linksmai su žmo* 
na bešnekučiuodamas, godžiai 
srėbė putrą ir retkarčiais tai vie 
ną tai kitą vaiką patampydavo 
už čiuprynos. Tačiau, kodėl jis 
šiandien toks linksmas, taip ir 
nepasakė. Vaikams tai, žinoma, 
ir nerūpėjo. Jie buvo laimingi 
gavę po tokj ilgą saldainj, kaip 
senelio lazda. O, be to, tėvas dar 
ir ant rankų pamėtė ir paglostė. 
Ko gi jiems galėjo daugiau ir 
betrukti. Kas kita motina. Ji nu
jautė, kad jos vyras ne dėl nie
kų yra tokiame gerame ūpe. Ma
tyt, koks nors aitvaras ji bus ap
sėdęs. Ir tuojau pat ji atsiminė 
baltą krepšeli, kuri ji pati prieš 
kokius dvidešimt metų pasiuvo 
ir įmetė patį pirmąjį auksiną. 
Kažin, ar tik jis jau nebus pri
pildytas?! Juk dėl ko nors kito 
Jonas nesiautės. Ne toks jis. Jau 
nuo vestuvių pirmos dienos ji pa
tyrė, kad jis yra darbštus, kan
trus ir tylus vyras. Būdavo tik 
bumptels kokį žodį ir eina sau, 
lyg kur prisirašęs. Atrodė, kad 
nei jis kada nors serga, nei jam 
ką nors skauda, nei, pagaliau, jis 
ką nors galvoja. Dirba, būdavo, 
ir dirba, kaip koks žalmargis. 
Net nė vienos laisvos apypietės 
ir nė vieno laisvo vakaro neturė
davo, kaip kiti žmonės. Vis ta 
kalvė ir kalvė. O šiandien — ma
tai, koks jisai... 

Nekitaip, tiesa, būdavę ir su ja 
pačia. Ir ji tai laukuose, tai dar
žuose, tai prie staklių, tai prie 
ratelio. Praverpė, vargšelė, ir 
praaudė savo jaunas dienas ir 
pusę amželio. Būdavo duos duos, 
duos duos, kol akys apraibdavo... 
O, daugelio bagočių stalus Kle-
vainienės aštuonytės drobulės 
dengė, daugelio lovas margi už
tiesalai puošė. Dar ir šiandien 
Klevainis keletą rankšluosčių, 
kaip ledą, pardavė. 

O kur dar keletas kiaulių, po
ra karvių, daugybė vištų ir kito
kių paukščių. Niekas iš dvarokų 
neturėjo tiek daug gyvulių, kaip 
Klevainiai. Taigi, būdavo, tik 
spėk juos apeiti. O reikėdavo, nes 
kitaip vienas tėvas baltą krep
šelį negreit pripildys. Nors jis, 
tiesa, ir daug prižiesdavo tų sa
vo ratų ir kitokių padargų, bet 
vis jau vieno darbas, tai ne dvie
jų. Dabar, matai, ir ji tai kokį 
paršapalaikį nupeni, tai vieną 
kitą dešimtį kiaušinių surenka, 
ar kokį sūrpalaikį suspaudžia... 
Ir taip kapeika po kapeikos, rub 
lis po rublio daugėja ir daugėja. 
O turint krūvelę pinigų, galima 
apie šį, apie tą ir pagalvoti. 

Daugiausia Klevainienė dirbo 
tai dėl savo vaikų. Kad tik jiems 
būtų geriau, kad tik nereiktų 
taip vargti, kaip jų tėvai vargs
ta. Nekartą ji savo kaimynei pra 
sitardavo: 

— Tai, Dievuliau, kad taip jū
sų Vincelis galėtų eiti į mokslus, 
kaip anava jagamasties vaikai. 

pluša, o savo vaikams. Bet gi 
šiandien jai atrodė esanti pati 

Gurevičius 

geriausia proga šį klausimą ap
tarti, nes kitą dieną Jonas gali 
vėl įkibti į darbą ir apsiblausėti, 
lyg drignių apsivalgęs. Be to, ir 
Pranukas šiais metais pradėjo 
taip augti, taip augti, kad net'pas, šitos miglos ir jose pasken 

Klevainiai sustojo ant pievos 
krašto, permetė rankas apie vie
nas kito kaklą ir įsmeigė žvilgs
nius i baltą rūką. Jiems atrodė, 
kad tokio gražaus reginio jie dar 
niekados nebuvo matę. O, tačiau, 
ir šios pūpsančios karklų viršū
nės, ir paukščių klyksmas, ir dan 
gaus mėlynėj paskendęs mėnulis 
jiems buvo ne kartą matytas ir 
girdėtas. Tik kažin, kodėl anais 
atvejais jie buvo nepajutę to gro 
žio, kuris užgavo jų jausmus da
bar. Turbūt, tada dienos darbai 
buvo per daug iškraipę jų sąna
rius, ištampę gyslas ir išvarginę 
visą jų kūną. O gal ir pati pieva 
jų žvilgsnius atstumdavo, kad jie 
jos niekad specialiai neaplanky
davo. Būdavo jų kojos čia užkliū 
va tik arba šieną grėbiant, arba 
sausus karklus renkant. O šian
dien visai kas kita. Šio vakaro 
jų pasikabinėjimas tai nebuvo 
traukimas sunkaus dalgio, kuris 
ne tik pakerta žmogaus strėnas, 
bet ir nuskaudžia pievą. 

Ir taip apsalus jų širdims, Kle
vainiai, net nepajutę, kad jų ko
jas traukia sunkios klumpės, pa
sileido bėgti į miglų gilumą, ta
rytum norėdami joje ištirpti ir 
pasklisti po visą pievą. O Jonas 
tai, lyg koks pamišėlis, bėgdavo 
nuo vieno krūmo prie kito, ap
glėbdavo jų viršūnes ir, panar
dinęs jose savo galvą, godžiai 
traukė žalių karklų kvapą, tary
tum jam būtų neužtekę iš miško 
pusės atklystančio pušų sakais 
dvelkiančio vėjelio. Pagaliau jis 
neiškentė ir atvėrė savo žmonai 
širdį, pirmas pasakydamas savo 
siautėjimo paslaptį, net pamir
šęs, kad ji jį čionai atsivedė, gal
būt, visai kitokiems reikalams 
aptarti. 

Šita pieva ir jos saldus kva-

antrą porą klumpių reikėjo da
ryti. 

Nieko nelaukdama, ji skubiai 
nuėmė nuo stalo bliūdą su šauks 
tais, suguldė vaikus ir kreipėsi 
į vyrą: 

— Ar neišeitume, Jonuli, tru
putį pasivaikščioti? Nueitume į 
parugę, ant tos akmenų krūvos, 
ką prie kalvės, atsisėstume ir pa
sišnekėtume. Rytoj šventa, o da
bar taip gražu lauke... Tai ar ei
sime, Jonai, ką? 

— Nu tai kibą einam, kad taip 
nori. Tik jau ne prie tos kalvės. 
Įgrįso ji man iki gyvo kaulo. Ge
riau į pievas. 

Žmona neprieštaravo. Ji už
simetė ant pečių rudą lučkinę 
skarą ir abu išėjo. Ona uždėjo 
savo ranką ant vyro peties ir len 
gvai ant jos pasviro. Jonas savo 
nykščius įkišo į liemenės kiše
nes ir taip pamažu žingsniavo. 
Visą kelią juodu tylėjo. Kiekvie
nas individualiai persvarstė savo 
širdyje glūdinčius klausimus, 
kad būtų lengviau kalbėti. Jie nė 
nejuto, kai priėjo galulaukę, užjbą< S u jagamasčia jau kalbėjau. 
kurios tįsojo didelė pieva. Deši 
nėję pusėje snūduriavo nedidelė 
giraitė, kurią skyrė tik siaura 
žemės juosta nuo tolėliau dunk
sančios didelės girios. 

Visa pieva buvo paskendusi 
baltose miglose, tarytum pieno 
putose. Miglų paviršiuje stūkso
jo juodos kūgių ir krūmų viršū
nės, kaip kokios didelės grybų 
galvos, išlindusios iš po samanų 
marškos. Gi pievos pažemyje vir
te virė įvairių paukščių gyveni
mas. Čia ir knyvės gyvavo, ir 
antys kvaksėjo, ir dudutis juod
alksnyje dudeno... O ten, pačioje 
gilumoje, taip vadinamoj plovoj, 
kurios viduriu palengva tyvulia
vo užakusi upė, būkavo bukas, 
krykštė kirlikas ir pakraščiuose 
kurkė varlės. Ir taip čia buvo pil
na visokių balsų, kad net migly-
nas bangavo. Bet visų labiausiai 
pievos iškilmingumą didino tai 
mėnulis, kuris, kaip koks pasi
pūtęs povas, išdidžiai žingsniavo 
dangaus pakraščiu ir savo spin
duliais, kaip sidabrinėmis plunks 
nomis, nukaišiojo miglų pavir
šių. 

dę paukščių giesmės, šita girai
tė ir joje esančios samanos, vuo-
gienojai ir vuodų dūzgimas bus 
mūsų. Onute, sakau, bus mūsų. 
Tu dar ir nežinai, kad netrukus, 
dar šį rudenį, mes turėsime že
mės, turėsime nuosavą grįtelę, 
vežimą, arklius, žagrę... Mes bū
sime... 

Klevainis vardino dar daug vi
sokių daiktų, kurių jie bus sa
vininkai, bet jo žmona jo dau
giau nebeklausė. Iš jo pirmųjų 
žodžių jai paaiškėjo balto krep
šelio paskirtis, kurią nustatė jos 
vyras ir kuri yra visai ne tokia, 
kokią ji savo širdyje nešiojo. Va
dinasi, Jonas visą laiką svajojo 
apie žemę ir dabar jau atėjo va
landa jo svajones realizuoti. 

— Dievulėliau, ar gi mūsų Pra 
nelis neišeis į mokslus ir netaps 
kunigėliu, — tyliai sudejavo ji. 

— Taip ir padarysiu, — toliau 
tęsė vyras. — Nupirksiu visą 
šitą kalną su giraite, viso dešimt 
su puse margo, o pievos galėsi
me paimti, kiek norėsime, ui dar 

Branginykas žaltys — dėl kiek
vienos kapeikos dreba. O juk rei
kia, kad ir mums pradžiai šiek 
tiek pinigo liktų.. Na, ar aš tau 
nesakiau andai, mama, kad mū
sų prakaito lašeliai kada nors 
pavirs į rytmečio rasą... 

Ona stovėjo, kaip į žemę įbes-
(Nukelta į 2 psl.) 

CZESLflW MILOSZ, f 

L o o s i n e P 
Viršum kolonų, nuo kurių derva varvena, 
krašte, kuriame šūviai kasdien blyksi, 
šalia kareivių dainos apie žmogaus Ūkimą 
supas lopšys, kuriame vaikas verkia. 

Supa, liūliuoja naująjį didvyrį 
kvapai ugnies, išdeginti javai. 
Pliauškia pontonai, nakties paukštis trykšta. 
Jau pra • įy • do rožių pumpurai. 

Nedainuokit, vyrai, šios dainos — 
pasakė leitenantas — nes perdaug liūdna, 
o mes vis mirkstam vandeny. 
Nenusigąskite, tai ne šrapneliai skraido dangumi, 
tai tik mieguistų žvaigždžių lietūs krenta. 

Mažyti mano —•• šnabždu aš kūdikiui nuo armotų miglos 
pražilusiame kaime — nori pasakos? 
Tad buvo ... buvo plati upė, 
o upėje gyveno tokia keista žuvis. 
Žuvis buvo plokščia kaip vakaro mėnulis, 
ji plaukiojo ir valgė vandenio gėles, 
kol prie vandens kažkas priėjo ir sušuko: 
grįžk ir pa - bu - čiuo - ki kaip andai... 
Žuvis nustebo, kas ją gali šaukti. 
Bet gana šios pasakos, užmik, mažyti. 
Aš kitą pasaką žinau. Buvo šalis, 
augšti rugiai toje šaly šlamėjo, 
rugiai šlamėjo ir ėjo per tą šalį traukiniai 
ties traukiniais skardeno sidabrinis vyturėlis... 
Toliau nemoku. 

Metai 

J. Daugvila — šv. Juozapas 
(Vitražas) 

Viskas praėjo, viską užmiršai, 
tik žemėje dūmai, debesų lavonai 
ir viršum upių smilksta pelenų sparnai 
ir traukiasi užnuodytoji saulė. 
Iš jūrų kyla pasmerkimo aušros. 
Viskas praėję, viską užmiršai, 
taigi laikas ^pakilti ir bėgti, 
nors anei kranto anei tikslo nežinai 
ir tik matai pasaulio gaisrą. 
Ir laikas neapkęsti to, ką mylėjai, 
ir mylėti tai, kam neapykanta degei, 
ir mindžioti veidus tų, kurie sau pasirinko 
tylųjį grožį. 
Tuštuma, alėja, nebilių bedugnėm 
— kur vėjas kiekvieną balsą paverčia į šnabždėjimą 
arba į kietą sapną, su atmesta galva — 
eiti ... Tuomet... Tuomet viskas buvo manyje 
riksmas ir šauksmas. Riksmu ir šauksmu 
juodų pavasarių želmuo mane suplėšė. 
Gana. Gana. Nesapnavai juk nieko. 
Tavęs juk nepažįsta niekas. Tai tiktai vėjas ūžia tarp vielų. 
Jau laikas. AŠ šią žemę taip mylėjau, 
kaip nemylėjo nieks jokioj epochoj, 
kai buvo blaivios naktys ir laimingos dienos, 
kai po dangaus lanku, debesų vartuos, 
didelė tikėjimo ir jėgos santarvė 
išaugo. 
Dabar ankštai akis sumerk, 
nes vandenys, kalnai ir miestai susiūbuos 
ir tai, kas buvo prislėgta — nuvirs pirmyn, 
kas pirmyn ėjo — grius atgal. 
Taip, tiktai tas, kuris turėjo už kitus karštesnį kraują, 
atsistos ant auksagalvio jojančio tabūno 
ir aštrų kardą smeigs žemyn. 
Viskas praėjo, kalčių nieks nežino, 
tik medžiai stovi tartum inkarai mesti į dangų, 
galvijai plaukia iš kalnų, gatves užliejo, 
sukasi ratai, mus gaubia dūmai. 

Iš lenkų k. išvertė Juozas Kėkštas 

CZESLAW MILOSZ (O. W. de L. Milašiaus giminaitis) yra 
vienas iš stipriausių naujosios lenkų poezijos reprezentantų. Jis 
gimė 1911 m. Lietuvoje, mokslus ėjo Vilniaus ir Varšuvos univer
sitetuose, į lenkų literatūros areną įžengė antrajame nepriklauso
mybės dešimtmety su savo nuostabia poezija ir drąsiais essay. 
Stipraus talento jėga greitai užkariavo sau deramą vietą ir atsis
tojo naujojo poetinio ir filosofinio judėjimo priešaky. Jo poeziją 
žymi gilus susimąstymas ties žmogiškosios buities tragiką, vy
riškas susivaldymas bei drąsa ir nuostabi intuicija, kurios veda
mas jau anuomet, gerokai prieš prasidedant antrajam Pasauli
niam karui, savo aiškiu žvilgsniu matė ir dainavo artėjančią pa
saulio katastrofą. Iš čia ir "katastrofizmo" vardas, kurį kritikai 
davė Milosz ir jam artimų poetų kūrybai. 

Be originalių poemų, Czeslaw Milosz yra nemažai padaręs 
vertimų iš svetimų kalbų (J. Maritain — "A traverse la d'esastre", 
Burns, Wordsworth, Browning, lotynų Amerikos lyrikai. Geriausi 
Šekspyro vertimai į lenkų kalbą irgi yra išėję iš po Cz. Milosz 
plunksnos). 

Originalios poezijos rinkiniai: "Sustingusio laiko poema" 
(1932), "Trys žiemos" (1936) ir "Išsigelbėjimas" (1945). 

šiuo metu"poetas gyvena tremtyje. 
Vertėjas 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• A. Gurevičius, laimėtojas 

antros premijos "Draugo" no
velių konkurse už savo kūrini 
"Kunigėlis", yra gimęs 1911 
metais gruodžio 30 d. Krosnos 
parapijoje, nepasiturinčių tė
vų šeimoje. Skaityti išmoko iš 
kantičkjų prie motinos ratelio, 
rašyti — pas "daraktorių". Vė
liau lankė kelias artimesnes 
mokyklas. Atsisakius mokytis 
"kriaučystės" amato, motina 
nuvedė į Marijampolę, į R. Jo
no Gimnaziją. Po vienerių me
tų, pritrūkus lėšų, perėjo i Ku
nigiu Marijonų Gimnaziją. Be 
motinos ir brolių čia buvo re
miamas ir Marijonų Vienuoly
no. Tai buvo 1924 — 1932 m. 
Gimnaziją baigęs, 1932—1936 
m., studijavo V. D. Un-te eko
nomiją, niekeno neremiamas. 
Studijų metu ir visą laiką vė
liau dirbo ekonominėje srityje. 

1944 m. rudenį su šeima pa
sitraukė Vokietijon. 1947 m.— 
išvažiavo į Angliją, 1952 m.— 
į Kanadą. Tremtyje daugumoje 
dirbo fizinį darbą. 

Visuomeniniu atžvilgiu dau
giausia reiškėsi skautų ir pa
vasarininkų organizacijose. 

"Rašyti" pradėjo dar mokyk 
loję. Parašęs du "eilėraščius" 
po keturias eilutes, savo "kū
rybą" nutraukė maž daug 30-
čiai metų. Atsidūręs Anglijoje 
ir patyręs lengvų pasiskaity
mų trūkumą "Br. Lietuvy", vėl 
pradėjo rašyti. Būdamas visą 

Danutė Stankaitytė 
Solistė, šį sekmadienį dainuos 

"Dainavos" koncerte 

laiką užimtas, parašė tik dvi 
legendas: Naujienų ežeras ir 
Šventas Kazimieras. Šis kon
kursinis darbas yra trečias iš 
eilės. 

Šiam darbui idėja kilo iš mo
tinos pasakojimų. Ji yra su
laukusi gilios senatvės ir ano 
meto lietuvių nuotaikos jai 
labai gerai žinomos. Rašė nuo 
darbų atitrūktų pusvalan
džių metu. Absoliučiai neturė
damas laiko ir sąlygų, auto
rius bijosi, kad rašymą vėl ga
li tekti atidėti kitiems 30-čiai 
metų. 

# Adomo Mickevičiaus isto
rinę apysaką apie lietuvių ir 
prūsų žygius — "Konradą Va
lenrodą" perspausdino Gabija. 
Vertimas V. Mykolaičio-Puti
no, iliustracijos dailininko J. 
Tysiewicziaus, paimtos iš 1851 
m, Paryžiaus leidinio. Išleista 
1,000 egzempliorilų. 

Šiemet sueina 125 metai nuo 
"Konrado Valenrodo" išspaus
dinimo: poema pirmą kartą bu
vo išspausdinta Petrapilyje 
1828 m. vasario 21 d. Poema 
vaizduoja atkaklias lietuvių 
kovas prieš užpuolėjus kry
žiuočius. Dėl to ją dr. J. Ba
sanavičius buvo tiek pamėgęs, 
kad buvo nemažą jos dalį at
mintinai išmokęs. Į lietuvių kai 
bą (autorius ją buvo parašęs 
lenkiškai) "Konradas Valenro
das" buvo išverstas net ketu
ris kartus. Vertė: K. Bukavec-
kas, St. Dagilis, J. žilius ir' 

paskutinysis bei tobuliausias 
vertimas — V. Mykolaičio-Pu
tino. Atskiras poemos dalis ver 
tė kiti mūsų literatūros šulai, 
pvz. V. Kudirka išvertė "Vai
dilos apsakymą", Maironis 
dainą apie Viliją-Nėrį. Tuo kū
riniu plačiai domėjosi ir kitos 
tautos: yra keletas vertimų į 
rusų kalbą, be to "Konradas 
Valenrodas" išverstas j vokie
čių ir prancūzų kalbas. 

• Vincas Krėvė Mickevičius 
— tokia antrašte Chicagos Lie
tuvių Literatūros Draugija iš
leido knygą rašytojo 70 m. am 
žiaus sukakčiai paminėti. Kny
ga turi 187 puslapius ir joje 
telpa V. Mykolaičio žodis Krė-
•vės septyniasdešimtojo gimta
dienio proga, V Mykolaičio-
Putino studija (ištrauka iš kny 
gos "Literatūros etiudai") 
"Idėjiniai Vinco Krėvės kūry
bos pradai", Vinco Maciūno 
paruoštoji V. Krėvės kūrybos 
apžvalga, dr. A. Senno kalba, 
S. Čiurlionienės - Kymantaitės 

atsiminimai ir Vinco Krėvės 
kūriniai: Pašaukimo valanda, 
Pagunda, Žodis Lietuvai. 

• Liūdna dešimtmečio sukak 
tis prpuola šiemet, kovo mėne-
y: 1943 metais naciai suareš

tavo daug vadovaujančių lie
tuvių inteligentų ir juos išve
žė į savo baisiąsias stovyklas, 
^ur daugelis ir gyvastį prara
do. Lietuvių tremtinių grupės 
pergyvenamus Štuthofo stovyk
loje plačiai yra aprašęs Stasys 
Yla knygoje "Žmonės ir žvė
rys dievų miške" ir A. Gervy-
das "Už spygliuotų vielų". 

• Leopoldas Trečiokas, per
nai baigęs bakteriologijos mok
slus Illinois Universitete, šie
met ruošiasi doktoratui šioje 
srityje. Jo tėvas dr. Juozas 
Trečiokas persikėlė dirbti į 
Monteno Valstybinę Ligoninę. 
Jo motina — solistė Dičiūtė-
Trečiokienė taipgi dabar gyve
na Monteno ir «.beveik kasdieną 
atvažiuoja į Chicagą, kur Kim 
ball rūmuose turi savo daina
vimo studiją. 

* 
• Aleksas Ambrozas, gyve

nantis Chicagoje, turi gausiai 
surinkęs medžiagos apie Chi
cagos lietuvių istoriją. Prieš 
kiek laiko jis sudarė tekstus, 
nusakančius Chicagos lietuvių 
praeitį; iš kurių padaryti mik
rofilmai ir laikomi Chicagos 
Miesto Knygyne (Public Lib-
rary). 

• Nelė Mazalaitė ruošia nau
ją kūrinių ciklą apie savo tė
viškę — Darbėnus; susidarys 
pora ar daugiau knygų. "Ąžuo
linės durys" — yra vienas iš 
'to ciklo kūrinių. Mūsų premi
juotoji rašytoja šiuo metu yra 
laisva nuo kokio darbo įmonė
je ir gali atsiduoti kūrybai. 

• Tomas Žilinskas, "Varpo", 
"Vienybės Lietuvninkų", "Šal
tinio" ir kitlų lietuviškų laikraš
čių bendradarbis mirė 1933 m. 
kovo 15 d., taigi šiemet sueina 
20 metų. Jis taipgi buvo para
šęs vaizdžią ir jautrią apysaką 
"Amžiną atilsį". 

• V. Kazoko eilėraščių rin
kinys "Sapnų pėdomis" jau 
;spausdinamas Chicagoje. Da
bartiniu metu V. Kazokas ver
čia A. Gide trejetą apysakų, 
kurios "Sūnaus palaidūno" pa 
vadinimu numatomos išleisti 
Australijoje. 

• Bernardas Gerčlus yra vie 
nas iš laimėjusių Dale Carne-
gie stipendiją; laimėjo savo 
gerai pasakyta prakalba. 
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PAGRINDINES GAIRES 

KULTŪROS VERTYBĖMS PUOSELĖTI 
ADOMAS VARNAS, Chicago, III. 

šis straipsnis buvo išdisku
tuotas Kultūros Komisijos po
sėdyje, kurį Amerikos Lietuvių 
Bendruomenes Chicagos Apy
gardos pirmininkas P. Gaučys 
buvo sukvietęs kovo 7 d. Lie
tuvių Auditorijoje. Rašinys bu
vo priimtas kaip tam tikras 
pagrindas Kultūros organizaci
jos statutui paruošti. — Red. 

Mūsų politikos vairuotojų 
reagavimas į visokeriopai tra
gišką tautos kamieno padėtį 
anapus geležinės uždangos šian 
dien, atrodo, jau yra pakanka
mai išsikristalizavęs ir apipa
vidalinęs pačius reikšliuosius 
savo veiklos dėsnius. Jų vienas 
žymiausių yra — visų politi
nių srovių bei diplomatinių 
veiksnių solidarus laikimasis 
vieningumo platformos visoje 
tėvynės vadavimo veikloje.. 

Panaši vieningumo demons
tracija turėtų būti didžiuoju 
ramsčiu ir mūsų kultūrinės 
veiklos dirvoje. Pavyzdingas 
susiklausymas ir vieningumo 
dvasia turėtų lydėti visus nu
matomos pašaukti gyveniman 
kultūros organizacijos žings
nius. Bet kurių skirtybių jėtys 
ar kriktolinių teisybių kardai 
turėtų būti padėti į šalį, sus
penduojant bent tam tikram lai
kui, kultūrinių savitarpio grum 
tynių aštrumą tiek spaudoje, 
tiek ir viešuose pasirodymuose. 
Tuo labiau neturėtų rasti vie
tos periodikoj blogai valdomo 
žodžio turnyrui. Vieningumo 
platformos pagrindai galėtų 
būti nusakyti šitaip. Šiuo metu 
yra būtinas visų išeivijoje tu
rimų kultūrinių pajėgų visuoti
nis apjungimas, kurio uždavi
nys būtų siekti juo galingesnio 
bei darnesnio kūrybinių galių 
pasireiškimo tam, kad būtų 
įmanoma sutelkti visuotinis 
plačiosios visuomenės dėmesys 
ties dviem vyriausiom nūdie
nos būtinybėm: 

1. Tėvynės laisvinimo tiks
lu ir i 

2. Tautos išsilaikymo tikslu. 
Tėvynės laisvinimo tikslas 

savo esme yra laikinos katego
rijos reiškinys, betarpiai pri
klausąs mūsų politinių organi
zacijų kompetencijos. A. L. 
Bendruomenė įsijungia į tėvy
nės vadavimo akciją netiesio
giniu būdu. Ji įsipareigoja tal
kininkauti politikos vairuotojų 
veiklai, organizuodama, derin
dama bei puoselėdama ko pla
čiausiai įmanomą ir tiksliau
siai nustatomą kultūrinį veik
lumą visos mūsų išeivijos plot
mėje bei apimtyje. 

Antras vyriausias tikslas — 
tautos išsilaikymo reikalas, 
jau vien dėl lietuvių padermės 
negausumo, turės būti pasto
vesnės kategorijos reiškinys. 
Šiandieną naujosios išeivijos 
nuovokoje jis teisingai tolygi-
namas su lietuvybės išsilaiki-
mo tikslu savo plačiausiąja 
prasme. 

Siekdami šitų tikslų, Bend
ruomenės vadovybė ir susior
ganizavę aplink vieną centrą 
visokių sričių kultūrininkų 
sambūriai ir pavieniai asmenys 
laikys savo misionieriška prie
vole išvystyti čia visą įmanomą 
savo iniciatyvą. Kad toji ini
ciatyva susilauktų ko didžiau
sios sėkmės tiek lietuvių pla
čioje išeivijoje, tiek ir santy
kiuose su vietine bei kitų tau
tybių visuomene, jai privalu 

apsišarvoti visašališkai organi
zuota struktūra, įgalinančia 
vykdyti esamose sąlygose bei 
aplinkybėse — 

1. jau anksčiau nusakytą 
veiklos vieningumą, savo ruož
tu grindžiantį glaudų bendra
darbiavimą visų su visais, 

2. veiklos tikslingumą, su
derintą su griežtai apibrėžtais 
vyriausiais dviem tikslais, 

3. veiklos darnumą, leidžian
tį išvengti iki minimumo bet 
kurių savitarpio prieštaravimų, 
bet kurio trynimosi tarp kul
tūrinių grupių ar sambūrių ly
giai ir nesklandumų santykiuo
se su B-nės vadovybe bei jos 
organais. Šitą struktūrą turės 
smulkiai aptarti ir apibrėžti 
kultūros or-jos statutas. 

Kokia galėtų būti kultūros 
org-jos apimtis? 

Man atrodo, esamomis Ame
rikoje sąlygomis, reikėtų pra
dėti neperplačiausiai, bet ir 
nepersiaurai. Šiais laikais dva
sinės kultūros baras itin erd
vus ir jo paskiros dalys nėra 
ir negali būti palaidos, kaip 
kam gal atrodo. Paprastai jos 

Marija Aukštaiti 

Šilužis 
Vai ūžia šilužis, vai rauda žaliasis... 
Viršūnėm linguoja virš kapų, kapų... * 
Nuo šakelių krinta ašarėlės rasos, 
Visi medžiai gaudžia gedulą varpų. 

9 
Čia pragaras šliauži pro jų žalias kojas 
Ir žemę pravėręs užplukdė krauju... 
Oi matė žaliasis, ko dar neregėjęs, 
Kaip giltinė švaistės kruvinu kirviu. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 

Šaln 
Sakalai, nulėkit į tą žalią šilą, 
Sakalai, nuneškit mano vainikus. 
Juos pušys rauduoklės pašventins krapylais, 
Apjuos mano brolių palaikus šventus. 

O, kukuok, gegute, už motinos raudą, 
O, kukuok, raiboji, sopuliu manu... 
Mano pėdos sunkios kelių nesuranda, 
Neišbrenda skausmo, apgulto šalnų. 

Šalnos man po kojų, šalnų marių marios... 
Apkrito man plaukus šarma blazgana. 
Mano laisvės takui, keliai užsidarę... 
O širdy tiek rožių! Kad ne ta šalna... 

riniuose užsimojimuose. Toks nuoširdžiu jaunatvišku entu-
talkininkavimas jai pačiai pa- ziazmu jos vykdyme. Entuziaz-
sidaro naudingomis pratybomis mas daro lietuvį galingą. Be 
bei pasiruošimu visuomenei gy- entuziazmo lietuvis yra lepšis 

Adomas Varnas 

turi ne tik itin gilią savitarpio 
vidaus sąsają, vadinamą gyve
namos gadynės dvasia, bet ir 
savo galvosenos, jausenos bei 
vaizduosenos reikšlųjį išorės 
stilių. Todėl į kultūrinės šienau 
tės darbą, manding, turi stoti 
bent apipilnis šienpjūvių sąsta
tas, o ne atsitiktinai vienos — 
antros srities kirtėjai, kaip kad 
nūnai mūsuose yra. 

Tuo tarpu į kultūros organi
zacijos sudėtį siūlau įtraukti 

venimo ateičiai. O ką besakyti 
apie pačius mokytojus —* švie
tėjus. Numatomoji kultūros or 
ganizacija ne bus kokia užda
ra, kabinetinio ar grynai labo
ratorinio tipo įstaiga. Jos vy
riausias uždavinys ne tik krau 
ti, bet ir skleisti kultūros žie
dus ko plačiausios visuomenės 
grožio pajautimai tenkinti. Mo
kytojai pasigaudami gyvojo žo
džio galios, pasidaro čia nepa
mainomi kultūrinės šviesos 
skleidėjai. Todėl jie privalo bū
ti organiškai susiję su kultūros 
organizaciniu centru. 

Grįžkime dabar prie pirma
me punkte pažymėtų kultūros 
vertybių kūrėjų — menininkų 
ir mokslininkų. Smulkiau aptar 
kime pagrindines meno sritis 
ir jų šakas, kurias jau nuo 
šiandien patartina įrašyti į kul
tūros organizacijos sudėtį, bū
tent: 

1. Grožinės literatūros atsto
vus — poetus, dramaturgus, 
romanų bei novelių rašytojus; 

2. Teatralus — dramos, ope
ros ir baleto meno reiškėjus, 
režisorius, deklamatorius; 

3. Muzikus — kompozitorius, 
simfoninių orkestrų bei operų 
dirigentus, dainininkus solistus, 
solistus instrumentalistus, me
ninio lygio ansamblius, chorus 

bent dviejų pagrindinių kate-1 bei instrumentinius orkestrus, 

arba kurmis. , 
Plastikų skyriaus veiklos 

planas 1953 metams 

Pasiremdamas šitomis met-
meniškai aptartomis gairėmis 
kultūriniams uždaviniams puo
selėti, noriu čia pridėti ir ke
letą konkretesnių pasiūlų dailei 
kultivuoti. 

Plastikų skyriaus veikla pir
maisiais metais galėtų pradėti 
vystytis pagal šitokį planą: 

1. Dviejų dailės kūrinių pa
rodų parengimas Chicagoje. 
Viena jų apimtų visas augščiau 
nusakytas plastinio meno ša
kas ir visus senosios bei nau
josios išeivijos lietuvius daili
ninkus, išsibarsčiusius po vi
są pasaulį. Antroji būtų skirta 
vieno kurio dailininko kūri
niams parodyti visuomenei, jei 
toks lietuvis dailininkas atsi
rastų. 

2. Vienuolikos premijų pas
kirstymas už geresnius, paro
dose atrinktus kūrinius, atseit: 
4 premijos tapytojams, 2—gra
fikams, 1 — skulptoriams, 1— 
architektams, 1 — dekorato
riams, 1 — keramikams ir — 
grožinių audinių bei mezginių 
kūrėjams. 

3. Keturių stipendijų pasky
rimas gabesniems, dailę f studi 
juojantiems asmenims. 

gorijų kultūrininkus, būtent— 
1) tuos, kurie kultūros verty
bes kuria; tai bus pagrindinių 
sričių menininkai bei grynieji 
mokslininkai, ir 2) tuos, kurie 
meno reiškinių vertybes ir mok 
slo žinias perteikia plačiajai 
mūsų visuomenei; tai bus 
įvairių sričių pedagogai, pro
fesoriai, mokytojai, žurnalistai, 
bibliotekų bei muzėjų organi
zatoriai, konservatoriai (palai
kytojai) ir vedėjai. 

Prašau dovanoti, šioj vietoj 
peršasi mažas nukrypimas; kai 
kam atrodo, kad mokytojus 
būtų geriau kol kas palikti nuo 
šaliai, kitaip sakant — tiesio-
gioje susiklausomybėje su A. 
L. Bendruomenės vadovybe. 
Aš laikausi kitokios nuomo
nės. Mokytojai yra plačiame 
sąlytyje su jaunąja karta, vi
suomet linkusia jautriai mik
linti gyvenimo pulsą. Jaunuo
menės vaidmenį kultūros baruo 
se pravartu sieti su geriausiu 
talkininkavimu viešuose kultų

jų vedėjus ir dirigentus; 
4. Plastinio meno kūrėjus ar 

ba dailininkus — tapytojus, 
skulptorius, grafikus, architek
tus, dekoratorius, keramikus ir 
grožinių audinių bei* mezginių 
kūrėjus. 

5. Grynojo mokslo atstovus. 
Svarbiausią poziciją čia teks 
užimti visų šakų lituanistams 
— lietuvių kalbos, literatūros, 
tautotyros, Lietuvos proisto-
rės, istorijos, geografijos, geo
logijos, hidrologijos mokslinin
kams. 

* 

Ar šita organizacija būtų pa
vadinta Kultūros Taryba prie 
A. L. B-nės Chicagos Apygar
dos ar kuriuo kitu savaran
kesniu vardu, tatai nesudarytų 
esminės reikšmės skirtumo. 
Svarbu pačios veiklos dvasia, 
kuri, be vieningumo, tikslingu
mo bei darnumo žymių, turėtų 
dar spindėti kiekvieno bendra
darbio giliu pasitikėjimu pasi
imtos veiklos tikslingumu ir 

Nuo to laiko, kai aš pažinau 
giliąją pasaulio ir žmogaus is
torijos prasmę, aš asmeniškai 
neturiu nei mažiausios abejonės 
dėl Kristaus prisikėlimo, ir visi 
priekaištai tam dalykui, savo 
nepagrįstumu, tik sustiprina 
mano tikėjimą. — V. Solovjov 
laiške Tolstojui. 

• Vydūnas specialaus tes
tamento lietuvių tautai nepali
ko. Tik visai trumpas testa
mentas tebuvo rastas; juo pa
vedė jo turto padalinimą įvyk
dyti iš Tilžės kilusiai Kikštai-
tytei. Raštus, knygas ir kitą 
Lietuvą liečiančią medžiagą pa
vedė E. Simonaičiui. Apie tai 
E. Simonaitį buvo atsiklausęs 
prieš porą metų ir pareiškė, 
kad juo pasitiki. E. Simonaitis 
tą palikimą perėmė kovo mėn. 
11 d. Jis bus nuvežtas į Diep-
holzą, kur jį peržiūrės ir su
rūšiuos komisija, sudaryta iš 
Vasario 16 d. Gimnazijos di
rektoriaus A. Giedraičio, mo
kytojo Jurkaičio ir Maž. Lie
tuvos atstovo Subaičio. Visą 
medžiagą tada norima perduo
ti Rašytojų Draugijai. Yra 
rankraščių, paruoštų daugiau
siai vokiečių kalba, nes lietu- [ 
viškiesiems lengviau buvo su- ( 
rasti leidėjus, tie neužsigulėjo. į 

Vydūnas visą laiką vedė die
nyną, jo yra gana daug sąsiu
vinių, bet užrašai nelengvai iš
skaitomi, juose daug sutrum
pinimų. Visdėlto — dienynas 
bus bene vienas iš pačių svar
biausių iš pasilikusių rankraš
čių. Paskutinis įrašymas yra 
vasario 17 d., ta1'gi trys dienos 
prieš mirtį. Dalis įrašo: "Rym. 
su gsm. ir šv. žd. ir mld. už 
žmones ir tautą bei artm.". 
Vydūno kūnas taip palaidotas 
išmūrytoj duobėj, kad bus ne
sunku jį paimti grįžtant į Lie
tuvą. E. Simonaitis planuoja 
kreiptis į Lietuvių Dailininkų 
Draugiją, kad padarytų pamin 
klui projektą, o visuomenę — 
aukų paminklui pastatyti. 

• Apie paskutines Vydūno 
valandas E. Simonaitis mums 
rašo: "Aš buvau dar vasario 
20 d. apie 10 vai. 30 min. Vy
dūną lankyti. Pasilikau tik po
rą minučių, nes sakė, kad esąs 
labai silpnas. Kitą dieną ža
dėjau vėl ateiti, bet vasario 
21 d. iš ryto atėjo Kikštaitytė 
man pranešti, kad vakare Vy
dūnas mirė. Jis iki mirties bu-
bo labai sąžiningas. Laikraščiai 
buvo prašę jo straipsnių, ku
riuos jie norėjo talpinti minint 
Vydūno 85 m. amžiaus sukak
tį. Vasario 20 d. po pietų jis 
turėjo beveik 41 laipsnį Celzi-
jaus (Fahrenheito būtų apie 
105). Jis norėjo būtinai atsi
kelti ir laiškus sutvarkyti iš
siuntimui, bet šeimininkė ne
leido. Pas šeimininkę atėjo žmo 
gus, dėl to ji Vydūno kambarį 
trumpam apleido. Sugrįžusi ra
do jį prie lovos pargriuvusį. 
Matyti, savo jėgas pervertin
damas buvo atsikėlęs ir prie 
stalo prieiti jėgų neturėjo. 
Griūdamas buvo prie lovos 
kiek nosį susižeidęs. Įkeltas į 
lovą tuoj ir mirė. Tai buvo 
17 vai. 40 min. (5 vai. 40 min. 

P. P-)". 

• Marija Augštaitė, viena iš 
pirmaujančių Kanados lietuvių 
poečių. Gimusi Stanaičiuose, 
Garliavos valsčiuje, Radkevičių 
šeimoje, ištekėjusi už Navike-
vičiaus (jau mirusio). Nuo 
1930 metų gyvena Kanadoje, 
bendradarbiaudama Amerikos 
ir Kanados lietuvių spaudoje, 
kurį laiką redagavo "Neprik
lausomą Lietuvą", yra sukūru
si gražių belestristikos dalykų 
ir eilėraščių, paruošusi eilėraš
čių rinkinį. Jos kūryboj vyrau
ja patriotiniai, religiniai mo
tyvai bei gilūs skausmo pergy
venimai, atsiradę ypač ryšium 

M. AuKšta.tė 

• Kazimieras Čibiras ir to
liau uoliai bendradarbiauja Pie 
tų Amerikos spaudoje. Vasario 
16 d. proga jo pastangomis 
Montevideo mieste išeinąs laik
raštis "EI Dia" įsidėjo Vil
niaus, Kauno ir lietuvaičių bū
rio vaizdus ir aprašymą apie 
Lietuvą. "EI Diario Espanol" 
pirmame puslapyje įsidėjo jo 
aprašymą apie Lietuvos kovas: 
"La grande lucha de Litua-
nia", Dienraštis "EI Dia" spau 
sdina K. Čibiro (C. Verax) 
straipsnių seriją apie tai, kas 
dedasi už geležinės uždangos. 
Mus pasiekęs to dienraščio la
pas turi tos serijos numerį 173. 

• Technikos Žodis, technikos 
darbuotojų mėnesinis laikraš
tis, leidžiamas Chicagoje, pra
deda trečius metus. Jo jau iš
ėjo 23 numeriai ir juose savo 
raštais dalyvavo apie 20 įvai
rių autorių, kaip pats žurna
las sakosi, iš viso žemės rutu
lio: nuo JĄV iki Naujosios 
Zelandijos, nuo Stockholmo iki 

su jos sūnaus, kovojančio pat-1 B u e n o s A i r e s - Redaguojamas 
rioto, žuvimu okupacijose. Jos sumaniai, duoda daug infor-
antras sūnus yra /narijonas, m a c i J 0 S a P i e m ū s u inžinierių 
kunigas, dabar gilinąs studijas organizuotą veikimą, techni-
Romoie i ̂ o s n a uJi e n a s» naujus leidinius. 

'Adresas: 1616 So. Christiana 
• Igno šeiniaus veikalas ave>> Chicago 23, 111. 

"Raudonasis tvanas" jau pa
siekė platintojus. Knyga pa- • Eduardas Pašaitis, anks-
puošta nesudėtingų linijų, bet čiau stipriai reiškęsis tarptau-
ryškiu ir prasmingu dail. P. tiniame studentų sąjūdyje, šiuo 
Lapės viršeliu, turi 327 pusla- metu susikoncentravo į savo 
pius, išleista NeW1 Yorke; at- studijas, kurias tęsia Vokieti-
spausta (2,000 egzempliorių) joje. Studijuoja teisę ir eko-
Patrijos spaustuvėje. Vertimas nomiką, tik turi nemažą šun
is švedų kalbos atliktas paties 
autoriaus. Stepas Zobarskas 
įžangos žodyje primena, kad 
jau nuo 1916 m. Ignas Šeinius 
Stockholme įsijungė į „ kultu-

i* 
A. Varnas Nemunas ties Seredžiumi 

rinį gyvenimą. Jau sekančiais 
metais buvo išleista jo knyga 
apie mūsų kultūrą: "Litauisk 
kultur". 1919 metais I. Šeinius 
buvo Lietuvos pasiuntinybės 
sekretorius Kopenhagoje, o už 
poros metų jau tapo Lietuvos 
pasiuntiniu Helsinkyje. Nuo 
1923 iki 1927 m. atstovavo Lie 
tuvą visose Skandinavijos val
stybėse, vėliau buvo "Liet. Ai
do" vyr. redaktorius, Klaipė
dos krašto gubernatūros kul
tūros reikalų patarėjas, o nuo 
1939 metų — Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus atstovas Vilniu
je, kur jis rūpinosi pabėgėliais. 
Nuo čia ir prasideda jo atsi
minimų knyga apie sovietų oku 
paciją Lietuvoje, lyg literatū
rinis dienoraštis, apimantis lai
kotarpį nuo 1939 m. spalio 29 
d. iki 1940 metų rugpjūčio 22 
d., kada autorius pasiekė Šve
diją. Tais pat metais per še
šias savaites I. Šeinius ir pa
rašė švedų kalba šį savo "Rau
donąjį tvaną". Veikalas turė
jo tokį pasisekimą, kad jau 
1941 m. buvo išverstas į danų 
kalbą, o po metų — į suomių. 
Suomių vyriausybės pakviestas 
autorius važinėjo po jų šalį su 
paskaitomis. 

Po to sekė nauji I. Šein'aus 
veikalai: Stebuklo belaukiant 
(1942), Raudonoji kelionė 
(1943 m.; kelionė po Rusiją). 
Lietuviškai I. Šeiniaus yra iš-
ėjęi Vasaros vaišės, Bangos 
siaučia, Kuprelis, Siegfried Im-
merselbe atsinaujina, Aš dar 
kartą grįžtu. 

• Kazys Deveikis, parašęs 
1303-čio inžinerijos pulko isto
riją "The Eager Beaver Regi-
ment" buvo The International 
Mark Twain Society pakeltas į 
jos garbės narius. K. Deveikis 
dirba prie "Margučio". 

kūmų su lėšomis. Jo adresas: 
E. Pašaitis, Breuningstresse 
15 I, (14b) Tuebingen, Neckar, 
Germany. Jo žmona yra džio
vininkų sanatorijoje, o jis pats, 
būdamas studentu, dar turi ap
rūpinti 5 metų sūnelį. 

• Jonas Aistis, apsigyvenęs 
Brooklyne ir dirbdamas Lietu
vos Laisvės Komitete turi už
siėmimą, kurs arčiau širdies, 
tačiau ne tiek daug laiko lieka, 
ypač, kad atliekamu nuo dar
bo metu dar gilina anglų kal
bos studijas Columbija Univer
sitete. 

• Bendradarbius maloniai 
prašome nerašyti ilgų straips
nių. Dienraštis pirmon eilėn 
turi plėsti informaciją; ilgos 
studijos yra daugiau žurnalų 
dalykas. Straipsnyje dviejų, 
trijų puslapių (mašinėle) jau 
daug ką galima pasakyti ir laik 
raštį tada lengviau palaikyti 
įdomų visiems, o ne siaurai 
specialistų grupei. 

• Pasaulio Lietuvių Archy
vas užima penkias stambias 
spintas Šv. Kazimiero seserų 
rūmuose 2601 W. Marąuette 
road, Chicago 29, 111. Archyvą 
tvarko direktorius V. Liulevi-
čius. 

# "Raudonasis siaubas" — 
pabėgusio sovietų karinnko 
nupasakojimai apie okupuoto
sios Rytų Vokietijos ir apskri
tai apie Tarybų Sąjungos gy
venimą — netrukus išeis iš 
spaudos. 

# Prof. A. Paplauskas-Ra-
mūnas pradėjo skaityti lygina
mąją kalbotyrą ir lietuvių kul
tūros istoriją naujai įvestuose 
Baltologijos kursuose Montrea-
lio Universitete. 

# A. Mažiulis paskut'niu lai
kotarpiu gilinosi į senovės lie
tuvių laidojimo papročius, tuo 
reikalu gausiai surinkdamas 
įdomios medžiagos. 
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PACIENTAS 
Trečią premiją laimėjusi novele 

NMOLft RIMKUTft, Cicero, III. 

Gydytojas Petras Stepai-
tis stovėjo savo kabinete. Kaž
koks keistas jausmas bėgo vi
som nervų adatėlėm ir jaunas 
.daktaras negalėjo atsisėsti. Už 
keletos minučių turėjo prasidė
ti ligonių priėmimo valandos. 
Keista. Jo paties kabinete. Tai 
visa įgauna kitas spalvas. Li
gi šio momento mažai pažinto 
atsakingumo jausmo buvo pil
na siela ir keisto virpėjimo vi
si trys kambariai. Daktaras 
perėjo į laukiamąj), pažiūrėjo 
į naujai dažytas sienas, į ke
lias kėdes, pirktas baldų iš
pardavime, ir vėl grįžo j sa
vo kabinetą. Stiklinėj spintelėj 
blizgėjo replės ir peiliai, ant 
didelio rašomojo stalo stovė
jo kietais viršeliais storos kny
gos ir truputį linktelėjęs, lyg 
gyvms, klūpėjo Jmoklroskopas'.l 
Viskas atrodė šviesiai ir bliz
gančiai. Ir grindys, ir naujas 
telefonas, ir sofkutė, balta pa
klode užtiesta, ir veneciškos 
langų užuolaidos. Daktaras bu
vo daug perėjęs ligoninių ir 
matęs daug sergančių, įsikal
bėjusių ir nepagydomų žmo
nių, bet tai vis buvo kitur. Ki
tų daktarų kabinetuose, ligoni
nėse ar namuose, o dabar jis 
laukė savo paties kambary. 

Temo. Gydytojas bandė pa
žiūrėti gatvėn, bet staiga įėjęs 
į trečią kambarį, kuris buvo 
šviesus ir tuščias, išskyrus ker
tėje stovinčią drabužių kabyk
lą,- žvilgterėjo į veidrodį, sua
bejodamas savo jaunu veidu, 
ir vėl sugrįžo prie rašomo sta
lo. "Šešios", tarė sau. "Taip, 
nuo šešių ligi aštuonių. Juo
kingas aš. Juk daug čia gydy
tojų. Kas čia ateis pirmą die
ną?" — galvoja Stepaitis. At
sisėda į platų fotelį ir kilnoja 
receptų knygutę, "žinoma, kas 
čia pirmą dieną bėgs. Bet vis 
kada nors turi ateiti, šiandien 
ar rytoj. Vieną dieną turi pra
sidėt". 

Po šešių. Gydytojas pasike
lia ir uždaro į laukiamąjį du
ris. Kai užgirs lauko duris 
trinkteliant, pravers duris į 
laukiamąjį ir tars: "Prašau". 
Kas tai bus? Vyras, ar mo
teris? Senas ar jaunas? Chro
niškas ligonis ar dama, atėju
si gydyti nuospaudų? Turtin
gas ar valkata? Reikės iš jo 
imti pinigus tiesiogiai, o ne 
kaip pirma iš įvairių viršinin
kų. Reikės būti kietam, nes be 
pagalbos čia yra ir biznis. Juo 
paremtas bus visas pasiseki
mas. Gydytojas prisiminė vi
sus anekdotus, visas istorijas 
ir teisybes apie pirmąjį pacien
tą. Apie vieną ligonį ir šešis 
aukų rinkėjus ar už įvairius 
daiktus sąskaitų pristatytojus. 
Gydytojas žvilgterėjo į laik
rodį. "Žinoma, ko aš čia tre
penu? Viskas prasideda pama
žu?". Tuo laiku trinktelėjo du
rys. Visai kaip buvo įsivaizda
vęs. Į laukiamąjį kažkas įėjo. 
Daktaras perbraukė ranka 
juosvus plaukus, minutę stab
telėjo nieko negalvodamas ir 
lėtai pradarė duris. Viduryje 
laukiamojo stovėjo vilkįs dide
liu apsiaustu lieso veido žmo
gelis ir rankose laikė ryšulį. 
Gydytojas žvilgterėjo į žmo
gelio paslėptas akis, į trumpai 
kirptus ūsus, į platų ir plokš
čią ryšulį ir pagalvojęs, kad 
tas asmuo kažkur matytas, no
rėjo klausti kuo gali pasitar

nauti, bet žmogelis dėdamas 
ryšulį ant kėdės ir jį atrišda-
mas skubiai pradėjo: 

— Daktare, aš esu dailinin
kas Jonas Gabriūnas. Jūs be, 
abejo, skaitėte laikraščiuose 
apie meno darbus ir techniką. 
Jūs turbūt girdėjote, daktare, 
kad aš nevartoju teptuko ir 
kad mano paveikslai kabą kle
bonijose, bankuose ir kelių 
daktarų kabinetuose. Jūs paim 
site vieną. Čia jis tiks. Jums 
reikia nors vieno paveikslo, tai 
labai svarbu, kad daktaro ka
binetas gražiai atrodytų, čia-
jis reikėtų pakabinti, — rodė* 
guviai žmogus pirštu į sieną,' 
— čia pakankamai šviesos ir 
mano paveikslas puikiai atro
dys. 

Per porą minučių, kol daili
ninkas išvynioja ryšulį, dakta
ras prisimena kažkur spaudoj 
girdėtą ginčą dėl dailininko pa 
veiklų vertės, kito daktaro pa
sakojimą apie dailininką jėga 
pardavinėjantį paveikslus ir 
taip pat prisimena savo skolas, 
kurių, neskaitant automobilio, 
įrengtame kabinete, buvo pasi
daręs. Gydytojas Stepaitis pri
simena visas rašomojo stalo 
stalčiuje gulinčias neapmokėtas 
sąskaitas įr taria: 

— žinau, ponas dailininke, 
bet aš tik atidariau kabinetą. 
Esu skolose. Negaliu, bent šiuo 
momentu paimti. — 

Daktaras labai i&ąibluA Iru
siai ginasi, gi tuo laiku dailinin 
kas pakelia vieną peisažą. Ža
lias beržas ir pasviręs kryžius. 

— Na, argi nepatinka? Pui
ku. Lyg šitam kambariui spe
cialiai pieštas. Pinigų aš pa
lauksiu. Aš noriu daktarui pa
dėti. Žiūrėkite, kaip puiku ant 
šios sienos. Juk skaitėte ką 
apie mane laikraščiai rašo? 
Pats dailės profesorius įverti
no mano techniką, — šypsojos 
dailininkas. Jis buvo geros nuo 
monės apie save, apie rašiusį, 
apie paveikslą ir daktarą. 

— Patinka, bet gal vėliau,— 
melavo daktaras. Jis buvo gim
nazijoj neblogas piešėjas ir 
jam dabar šis saldus, gerai 
įrėmintas paveikslas kėlė kaž
kokį šleikštumą, didesnį už to 
dailininko įkyrumą. Daktarui 
atrodė, kad kažkas jam užda
vė sacharinu persaldinto li
monado. 

— Ne, daktare, man rodosi, 
kad jums šis nepatinka. Štai 
kitas, — dailininkas padėjo 
ant kėdės ir atrėmė į sieną 
žiemos vaizbą. Apsnigta sody
ba ir kelias į ją. Daktaras žiū
rėjo J šį vaizdelį ir galvojo, 
kad vaikystėje jis yra pana
šius paišęs. Žiūrėdavo per lan
gą ir piešdavo tik tiek, kiek 
per jį matosi, bet jam tada 
atrodė, jei vaizdelyje nėra žmo 
gaus, tai paveikslas negyvas. 
Ir kai daktaras pagalvojo, jog 
tame žiemos peisaže trūksta 
prie šulinio mergaitės vande
nį semiančios, jį paėmė juokas. 

Šypseną dailininkas palaikė 
geru ženklu. Jis nutvėrė dak
tarą už skverno ir patraukė' nuo 
paveikslo tolyn: 

— Žiūrėkite, kaip gerai iš 
tolo atrodo. Tuoj įėjus per du
ris kris pacientui į akis šis 
vaizdas. Aš pinigų nereikalau
ju. Atiduosite vėliau. Štai čia 
lauks žmonės ir jiems bus 
daug jaukiau. Žinau, daktare, 
kad jūs nusimanote mene. Pa-

Julija Švabaite 

K a n č i a 
Viešpatie, ištrauk šią skausmo vinį, 
Viešpatie, — ir būsiu jau kita, 
Ilgos naktys — uolos akmeninės, 
Ant Jcurių man poilsio vieta. 

• 

Aš geriu kaip tulžį vargo lietų 
Ir velku sunkių dienų grandis, 
Kančioje šaukiuos mirties kaulėtos, 
Kad sustotų plakusi širdis... 

Stebuklas 
AŠ atėjau į Tavo miestą 
Skurdžiam, ligotam patale, 
Žiriau, jei ranką tik ištiestum 
Gyvybės nešančia strėle, 

Žaizdų skaras kaip lengvą rūką 
Nukeltų Dievo angelai, 
Ir skausmo deginamas lūpas 
Šventi paliestų smilkalai. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 

Rudu 
Tu nematai dienos, tu nematai nakties 
Tu nejauti rudens šaltos mirties 

Kai ji liūdna sustoja ties kapais 
Skambėdama nutilusiais varpais... 

Klausydama lietaus labų graudžių 
Baugioj nakty virpėdama girdžiu. 

Kaip glosto žemę jos Mėsa ranka 
Kaip lūžta balto kietmedžio šaka... 

Nuliūsta gėlės, pasilenkia žolė, 
Kur tavo kūnas jau rytoj gulės... 

= a i 

skaitykite ką rašo apie mane 
literatai ir suprasite, kad aš 
jūsų neapgaunu. 

Gydytojas žiūrėjo } sniegą, 
sodybą, pravėžas, svirtį ir me
džio šešėlį. 

— Kiek kainuoja? — paklau 
sė manydamas, kad paveikslas 
nėra brangus. 

— Kiek? Nedaug. Kaip jums 
visai nedaug. Keturiasdešimt 

penki, — trynė dailininkas 
ranks, beveik murmėjo iš pa
sitenkinimo, kartais daktarą 
tempdavo pirmyn, kartais at
gal, rodė į paveikslą iš tolo, 
iš arti ir jautė, kad daktaras 
beveik palaužtas. Reikėjo 
baigti. 

— Pinigus atiduosite už ke
lių mėnesių, štai, čia ir prika
lu. Paveikslas, daktare, jaučiu, 
kad jums patinka. Jis tikras. 
Aš jį iš vienos fotografijos nu
tapiau. Tikra tėvynės dalis. 

— Nežinau, — daktaras gal
vojo apie skolą, apie paveiks
lo menkavertiškumą ir minty
se keikė, kad nepasirodo joks 
pacientas, kuris išgelbėtu nuo 
meno. Bet tuo laiku dailinin
kas Jonas Gabriūnas vėl nutvė 
rė už skverno gydytoją ir 
tempė prie paveikslo artyn. — 
Aš čia įkalsiu vinį, — parodė 
sienoje vietą. 

— Aš pats prisikalsiu, pyk
telėjo gydytoias ir norėjo pri
dėti "jei reikės", bet dailinin
kas naudojosi proga: 

— Tai gerai. Jūs prisikalsite 
pats. Aš ateisiu pasižiūrėti. At-
siskaitysim. 

Gydytojas pajuto nuovargį. 
Jį gręžė dailininkas kaip dan
tų gręžiamoji mašina. Dailinin
kas pjovė kaip prityręs chi
rurgas. Apskaičiuotai, tiksliai 
ir pasitikėdamas. Stepaitis 
numojo ranka: 

— Gerai. Nebeturiu daugiau 
laiko. 

Dailininkas susivyniojo ant
rąjį paveikslą: 

sukurti. Menas reikalauja at
sižadėjimo. Užeisiu po keleto 
mėnesių. Sudiev. Ten vot. įkal
kite trejetą vinučių. Dienos 
metu viskas atrodys dar pui
kiau, — šypsojos dailininkas, 
o daktaras žvilgterėjo į jį ir, 
beveik norėdamas trenkti į jo 
mažus ūselius, tepasakė: 

— Jūs esate genijus. SudieV. 
—. Koks čia genijus, — nu

sišiepė dailininkas, — bet pai
šau, žinote viską padaro tech
nika, tai manau, žinote iš laik
raščių. Na, tai ir iki pasima
tymo, daktare. 

Daktaras pasiėmė iš vonios 
kambario plaktuką ir tris vi-
nukus. Vieną įkalė viršuj ir 
kitus du apačioj, truputį pa
lenkdamas augštyn. Vienas jų 
buvo žemiau ir visas paveiks
las atrodė dar nemokšiškiau 
padarytas. Gydytojas piktas, 
palenkė vinį augštyn į jo gal
vutę truputį įsidrėksdamas 
pirštą. / 

— Tegu velniai, — pasakė 

• Julija švabaite - Gylienė, 
kurios specialiai mums atsių
stus eilėraščius šiandien spaus
diname, yra jauna mūsų poetė, 
gyvenanti dabar Melbourne, 
Australijoje. Ji yra gimusi Cyč-
kų kaime, Alvito valsč., Vilka
viškio apskrityje. Baigusi gim
naziją Vilkaviškyje ji studija
vo Paryžiaus, Kauno ir Vil
niaus Universitetuose. Jos ei
lėraščiai įvairiuose laikraš
čiuose ir žurnaluose spausdi
nami jau nuo 1935 metų. Poe
tė su vyru Jurgiu Gyliu yra 
abudu ateitininkai, augina 
dukrą Aušrą Mariją ir sūnų 
Liną Jurgį. Laukia eilės iš 
Australijos emigruoti į JAV, 
ir rašo: "Kai jau būsim Ameri
koj, "Draugas" bus pirmasis 
leidinys, kuris aplankys mūsų 
naują pastogę". 

• Nijolė Rimkutė, kuriai 
"Draugo" novelės konkurso 
jury komisija skyrė trečią 
premiją už čia spausdinamą 
kūrinį "Pirmasis pacientas", 
yra gimusi Raseiniuose. Gimna
ziją baigė jau atvykusi į JAV, 
Chicagoje. Dabar studijuoja 
komerciją, tikėdamasi susida
ryti pragyvenimą šioje srityje, 
o jos pamėgtoji šaka — lite
ratūra. Nemažai skaito angliš
kai, ypač mėgsta Nobelio pre
miją laimėjusį Mauriac'ą. Iš 
naujesnės lietuvių literatūros 
jai labiausiai patikę "Kryžiai" 
ir "Debesys plaukia pažemiu". 
Savo kūrybai mėgstanti temas 
imti daugiau iš realaus gyve
nimo. 

• St. Tamulaitis renka me
džiagą ilgesnei studijai apie 
Valančiaus laikus ir baudžia
vą Lietuvoje. 

išeidamas iš laukiamojo, — tai 
ir atėjo. Neišvysi. Na, ir mink 
štas esu. Tai ir pagydė. Ketu
riasdešimt penki naujos sko
los. 

Iš buto į kabinetą įėjo jau
na tamsi daktaro žmona. 

— Na, Petrai, girdėjau turė
jai pacientą. 

— Taip, turėjau, — tepė dak 
taras jodu įdrėkstą pirštą, — 
kaba ant sienos. Bet tikriau
sias pacientas esu aš pats. Pa
doriai nusiplėšiau. Dabar tik 
pirštą įsidrėskiau, bet jei dar 
du tokie panašūs genijai kokie 
buvo, mane atrasi apsirišusį 
galvą ir tada iš būsiu jau pa
skutinis pacientas. 

• Prof. Stanio Šalkauskio ver 
tingą studiją "Skautai ir pasau
lėžiūra" išleido Akademinis 

• V. K. Jonynati dalyvavo 
86-je apžvalginėje akvarolistų 
parodoje, kurią organizavo 

Skautų Sąjūdis. Atspausta 400 Amerikos Akvarelistų Draugi-
egzempliorių. Kriygos įžangoje ja. Nacionalinės Akademijos 
vyr. skaut. K. PalČiauskas pa- Galerijoje, New Yorke. Dailinin 
žymi: "Autorius, analizuoda- kas išstatė savo didelio forma-
mas skautybės ideologiją, in
terpretuodamas Baden - Powel-

to akvai-elinį darbą padarytą 
1952 m. Stony Brook, vardu 

lio nustatytus dėsnius ir dau- "jaunoji dailininkė". Parodoje 
gelyje vietų remdamasis žy- j iš visos Amerikos dalyvavo 
miu J. Sevin veikalu "Le Scou- 324 dailininkai, kiekvienas is-
tisme" padaro išvadą, kad 'vi- :

 s t a t ę s p o vieną darbą. 
sos tikybos, kurios pripažįsta 
pagrindines religinės pasaulė
žiūros tiesas, t. y. Dievo buvi
mą, sielos nemirtingumą ir 
laisvą valią, sutaria su tuo 
skautizmo pasaulėžiūros mini
mumu, kuris yra privalomas 
visiems skautams'. Taigi, skau
to pasaulėžiūra išsivysto iš re
liginės pasaulėžiūros". Arčiau 
sia tačiau skautybė, kaip duo
da suprasti prof. St. Šalkaus
kis, yra krikščionybei. Šis vei
kalas vertas platesnio auklėto
jų, dvasininkų, skautybės va
dų dėmesio. Kainoja $1 ir gau
namas Akademinio Skautų Są
jūdžio Valdyboje adresu: Br. 
Kviklys, 631 W. 54th PI.., Čhi-
cago 9, 111.; o taipgi gaunamas 
"Drauge". 

• Lietuvių dailininku meno 
parodoje, kuri įvyks Naujuose 
šv. Kazimiero Akademijos Rū
muose, su savo darbais daly
vaus tapytojas prof. A. Galdi
kas, grafikas Vytautas K. Jo
nynas, skulptorius Vytautas 
Kašubą, tapytojas Juozas Pau-
tienius ir tapytojas Kazimieras 
Žoromskis. Minėtų Rūmų teat
ro pirmojo ir antrojo augs to 
fojė, numatoma, bus išstatyta 
apie 80 dailininkų kūrinių. Dau 
giausia vietos bus skiriama 
prof. A. Galdiko kūrybai, nes 
šioje parodoje bus paminėta 
jo 60 metų amžiaus sukaktis. 
Bus išstatyti būdingiausi dar
bai anksčiau matyti Paryžiaus 
parodose ir muzėjuose. Grafi
kas Vytautas K. Jonynas pa
tieks žiūrovams visą eilę nau
jausių savo grafikos ir akvare
lės kūrinių. Tapytojas Juozas 
Pautienius pasirodys su visa 

Šiuo metu dailininkas daly
vauja 70-toje apžvalginėje vi
sos Amerikos tapytojų paro
doje, kurią organizavo Poit-
land Meno D-ja. Si paroda yra 
atidaryta Portlande (Maine) 
Meno Muzėjaus rūmuose ir 
tęsis visą kovo mėn. Čia daili
ninkas išstatė vieną savo spal
votą kūrinį, padarytą 1953 m. 
Long Island pajūryje, jį pava
dindamas "Žiema". Šioje pa
rodoje dalyvauja 84 visų JAV 
tapytojai, išstatydami kiekvie
nas po 1 kūrinį. 

• Dail. Romas Viesulas rū
pestingai paruošė viršelį Gio-
vanni Papini knygai "Popie
žiaus Celestino VI laiškai žmo
nėms", kurią išvertė dr. Petras 
Mačiulis. Knyga jau spausdi
nama. Leidžia Liet. Knygos 
Klubas. Rašytojas Papini "yra 
atsiuntęs prakalbą lietuviams 
skaitytojams. Numatoma, kad 
knyga išeis mėnesio laikotar
pyje. Viršeliui idėją dailininkas 
rado viename XV šimtmečio 
raižinyje, padarytame Stras-
burge vienam Šv. Rašto leidi
mui. Dailininkas atsidėjęs ruoš 
damasis savo uždaviniui, tą 
raižinį rado New Yorko centri
nėje bibliotekoje. 

• New Yorko menininkai \ 
Chicagą. Velykų metu iš New 
Yorko į Chicagą laukiama at
vykstant profesoriaus Adomo 
Galdiko su žmona, grafiko Vy
tauto K. Jonyno ir Pasaulio Me 
no Kritikų Sąjungos valdybos 
nario Aleksio Itannito, Jie at
vyksta ryšium su atidaromąja 
meno paroda Naujuose Šv. Ka
zimiero Akademijos Rūmuose. 

eile figūrinių kompozicijų. Ta- Minėti menininkai pasiliks Chi 
pytojas Kazimieras žoromskis 
išstatys savo geriausius dar
bus, kokius atsigabeno dar iš 
Ispanijos, Kolumbijos ir su
kūrė čia Chicagoje. Skulptorius 
Vytautas Kašubą parodoje da
lyvauja su savo tikrai origi
nalia skulptūrine kompozicija 
"Nuėmimas nuo kryžiaus", s 

•>* 

— Suprantu daktare. Aš ir
gi nebeturiu. Turiu dar šį tą Dail. M. Šileikis Prieplauka 

cagojo keliolika dienų, nes no
ri aplankyti savo artimiausius 
bičiulius ir gimines. 

• Pasaulio Lietuvių Archy
vas labai smarkiu tempu auga. 
Jį remia senieji ir naujieji atei
viai. Iš vienų ir kitų gauna 
daug ir vertingos istorinės me
džiagos, šiuo momentu Archy
vas jau turi dešimt] stambių 
spintų, kuriose saugoma ar
chyvinė medžiaga. Archyvo di
rektorius yra V. Liulevičius, 
irchyvui patalpas užleido Šv. 
Kazimiero seserų vienuolynas 
Chicagoje. 

• Algirdas J. Kasulaitis, bu
vęs faktinis "Lietuvių Žinių" 
redaktorius Pittsburghe, dabar 
gyvenąs Clevelande, gabus jau
nosios kartos žurnalistas, pa
rašė studijinio pobūdžio brošiū
rą apie Ukrainą. Brošiūra yra 
dviejų dalių ir nagrinėja Ukrai
nos teritoriją, gyventojus, isto
riją, charakteringuosius kraš
to bruožus, laisvės kovas ir t . t 

• Mykolo Tamošiūno, sale
ziečio, redaguojamas Kolumbi
jos Lietuvis, daro gražią par 
žangą. Paskutinis numeris išė
jo itin puošnus ir turtingas su 
daugeliu rinktinių iliustracijų, 
straipsnių ir informacijų. Savo 
gražiu suredagavimu pralenkia 
daugelį JAV panašių leidinių. 

v 
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IŠ AUDROS SŪKURIO IŠTRŪKUS 
Žvilgsnis į šių dienų amerikiečių literatūrą 

A. TYRUOLIS, Brooklyn, N. Y. 

propagandos, kai ten keiksmo ;tų praėjus, tos linkmės amer i - j Į ^ Vaitkus 
eiga labiau panėši į Tolstojaus kiečių literatūroj tebuvo atitai-
"Karo ir taikos" eigą. Lygiai įsyta ana Sinclairo lietuviams pa-
taip pat nedidelė paguoda ir pro- daryta skriauda, "Džiunglių" 
letarinio J. Steinbecko simboli- herojų paliekant aplinkybių ap-
nio ir romantinio misticizmo prie spręstą, kaip moko pozytivizmas 

. . , • r r ' . . 1A • • i. •, » -^ „oi Ki*if !maišos, ar MacLeisho didaktika, ir materializmas. 
Amerikiečių literatūrą, namie, ritonizmu, kaltindamas j , smar- ųjų r t f y f g T ^ ^ J ^ k P ™ v i * n b l o * a ™ S a l i ^ ' a - ' W i l l i a m Thomas Walsh 1935 

būdami, tik iš kelių ar kelioli-1 kiai pakenkus Amerikos litera- turėjo irgi kitų tikslų nei išsyk | * j m . ^ . ^ r o m a n ą tqš a u d r o s 

kos vertimų tepažinom. Vieni jų j turai . Po 1920 metų jis buvo pra
buvo skirti daugiau jaunimui i dėjęs imtis su kitu slibinu — su 
(Cooper, Aleott, Stowe, Twain), tuo, būtent, kurs į "rojų" tem-
kitais, realizmo atstovais, gal pia. Vėliau minėtos inauguraci-
siekta tam tikrų tikslų (Sin-'jos kalba buvo išspausdinta at-
clair, Dreiser, London), dar ki-: skini leidiniu, pavadintu "Apie 

sūkurio ištrūkus" (Out of the 
io 

atrodo. Sakysim, toks Sinclair j Bet jau daugiau tos paguodos 
galėjo būti geras įrankis kovo- ten, kur nusikeliamą bent va- C ^ " V " . ^TU^ua

1 
t i n ę prieš Dėdės Šamo, bet landai į kitus kraštus, kaip tai WhiHwind) kurio herojų ma-
prieš Tėvelio Caro tvarką. Dėl to padarė Hemingway. Žmonišku- P " {

j a u ~ Chicagoj bet vienam 
ir suprantama, kodėl dabar ame- įmo meilės pragiedrulių pasirodo Naujosios Anglijos fabrike^ Ste-
r ikMiai juokias, kad tas pats | j 0 "Kam varpai skamba". Tai P?1*8, Vieskevicius (Steve 

VVest), kurio tėvas buvo lietuti nežymiai ar nuotrupom te-!literatūrą šiandien" (On litera- Sinclair yra gera "eksportinė jau Pilietinio kaix> Ispanija su 
« « » A ; « /T ~-~*_ii -r»__ tin_.-i 4. * ~ J ~ . . \ «»rk:^:«^: ».«x,.*^,-r,; »» r»**ob£" i kitii<s k r a š t u s — lis i š - Inmcm. Ampr ikns knl<*cmns lek tn-, , prekė" į kitus kraštus ~ jis iš-1 proga Amerikos kolegijos lekto-! V.1S: ° m < * m a . | e n k e> A m e r i k 0 J 

James verstas į 49 kalbas, o Rusijoj net riui parodyti savo heroizmą dėl a t s i r a n d a beveik tuo pat metu 
«rZ 200 jo vertimų pasirodę! komunistinių intrygu mirštant k a i P l r S m c i a i r o *f*» I r " Į * 

Gal kiek šviesiau bus buvę a-1 savo pareigą einant. g 0 ™ 8 P a t <; n k a I k l a i k i a s a P l m " 
O'Neil ir Dreiser lye ^ ' ire no meto amerikiečių lyrikoj.! Lygiai taip pat pacifistas R. k y , S! a P k a l t m a m a s n e t zmo8' 

«0 dideho krašto gaus, ir *]**** Į ~ **J ^ i r t o k s ~ ! ž e m e i > d a R S h e m o o d s a v o „čia nebus ^ 
... — • . toliau autorius klau- ir dabar žymiausiu laikomas, Inakties" (iš Rusų - Suomių ka- K e ^ ^ ^ J ^ ^ ^ f 

i turi S t K i S S i a ' k°dėl * t a i p t a m S U i r j U O " i R 0 b e r t F r ° S t S U P r a t ° l d e a l ° H S k e l b l a J a U ^ ^ ^ k ° V O t i UŽ gus - t t u d ^ o s r i e S kalė 
k O J ° J da? Juk rašytojai, kiek jis juos Ireikšmę gyvenime. Tačiau kai jislteisybę. Individe ir pasaulyj j i e š - » " . ™*f * * £ { f ^ * £ j ! 

pažįstąs, žmonėms norį gera, n e b a n d o augščiau pakilti, jį veikįkojęs tvarkos, čia jau matė net-į į. ^ Ummtk4m
 JhJZn^, ZZH 

praėjo (Longfellow, Poe, Whit- ture today). "Didieji rašytojai, 
man) . Paskutiniuoju metu dau- kalba ten Brooks, "nuo 
giausia buvo skaitoma Pearl Joyce iki Hemingway, nuo "Tuš- ,200 jo vertimų pasi 
Buck. Į čiosios Žemės" Elioto iki E 

šio didelio krašto gausi i r ~ l i - 1 0 ' N e i n 

teratūra. Nors istoriškai ji ne-1 gyvenimą 
kišene! Ir toliau autorius klau 

literatūroj. J i ir lieka europinės 
literatūros šešėlyj ir, kaip C. 
Alexander pastebi, ji eina pas
kum aną kokių dviejų trijų de
šimtų metų skirtumu. Taip į rea- a r s k a *y to ju i . Jis jau buvo pa-
lizmo viršūnes, Europoj p a s i e k - 1 s i d a r c s nuolaidesnis purito-
tas apie 1890 m., čia įkopta 1920 n a m s ' * T a i ž e s n i s " r o J a u s " 

!".ms. 

bloga. Atsakymą Brooks paliko j nutupdo William James su savo jvarkos pasireiškimą ir pakeitė | k
r a s r n ^ r ^ k T t a ^ š k o ^ k t n -

čios filosofija. Jos nerado žmo-susidaryti pačiam klausytojui pragmatine filosofija. I r pra- savo nusistatymą. 
rastą meilę grąžina tik... žeme. | Dar didesnės drąsos turėjo pa- gus, kurį rašytojas įspraudė į 

aplinkos reples... 

m. laikotarpyj. 

Lietuviams padaryta skriauda 

Kad Upton Sinclair "Džiun 
gles" (1906 m.) lietuviai net ke-

skelbėjam! 
Kartojasi sena Sofoklio ir 

Euripido pasaka 

Carl Sandburg, šiemet švenčiąs įrodyti J. B. Cabell tuo tamsiu 
75 metus amžiaus, pramone ly- realizmo metu nusigrįždamas įi 
giai taip pat ekstatiškai džiau- romantinę viduramžių kūrybą, j Gal tik dabar mums paaiškės 
giasi, kaip savo metu Whitman Gal jį to bus pamokęs (kai kiti!anas V. W. Brookso nusiskundi-
demokratija. Tačiau ir jis ne
pamiršta priminti kelio į "ro
jų" lygiai kaip ir kiti (Edna St Dėl to gyvenimo tamsumo. 

UaTs a W e j a i r ' i ' š s W e r t r ; K r ^ ' i - : P a ? a l B r o o k s ' ^ a d a l i m kal-jVincent Millay, MacLeish) stip-
dos vert. iš 1908 m.), priežastis t a s 'Ry to ja s . Cia kartojasi se-jria agresija pasireiškia pnes 
buvo ne veikalo meninė v e r t ė j " 0 * l e S e n d a - P a S a l k u r i a S o f o k " i socialines nelygybes. Lyg ne-
bet tai, kad ten buvo kalbama l i s k a l t i n o Euripidą, kad pasta-paisydamas tų tamsumų E. A. 
apie lietuvius. Jurgj Rudkų Sin- r a s i s r o d ? s gyvenimą tok,, koks Robinson norėtų dainuoti Ar-
clair pasidarė savo veikalo hero- J i s v r a ' ° S o f o k l i s r o d ? s ' k°ks: thuro romantiką tokiu neroman-
jum. Bet kas gi tas Rudkus? J i s t u r i • * * |tišku metu ir del to eina kitu 
Tiesa, dirbo jis garsiose tada (ir B tiesų, tuo Euripido keliu jNietzsches - Nietzsches indivi-
dabar) Chicagos skerdyklose/ėjo visa amerikiečių realizmo bei dualizmo - keliu. Tai tar tum 
bet dėl intrvgų darbo netekęs natūralizmo gadynė (1890-1920) koks vokiečių Stefan George, re-
tapo vagim/plėšiku, elgeta. Sin- — ir Sinclair, ir Crane, ir Nor-jalybei per iškilmingas, 
clair jis buvo tada naudingas | r i s . i r Dreiser ir visa eilė kitų i Brangiai kainavęs bandymas 
įrodyti savo teorijai, iš pozity-didžiųjų ir mažesniųjų. Kai! ' . . . . . . . 
vistų ir Zola pas iskol inuTkad. Crane su savo veikėjais ("Mag-! Po 1920 metų amerikiečių .-
būtent, žmogų apsprendžia ap- t * T l nusileidžia į New Yorkolteraturą buvo užgr.uvus. kita 
linka, kad jis tik jos vergas tė-."Požemius", Sinclair su Drei-;^ogybe ar bent manija - ta . 
ra. Tuo būdu mūsų tautietis bu- šeriu randa, kad Chicaga t a i ^ r e u d o psichoanalize. Ji dar ir 
vo patekęs į audros sūkurį, iš 'pelkynas, kurs traukia į s a v o ! s i a n d l e c i a populum. nors Euro-

neklausė) Henry Adams, kurs mas, kodėl taip tamsu ir juoda. 
XIII amž. Chartres katedroj į- j Senieji mokytojai — Marksas, 
žiūrėjo tokį pat vienybės simbo- j Darvinas, Zola Nietzsche, Freu-
lį, kokiu XX amž. jam ėjo dina- das atkeliavo per didžiuosius 
mo mašina. j vandenis čionai ir pasėjo savo 

Bet dar šviesesniais pragie-1 sėklą. Jos pjūtį regim patys, 
druliais nušvinta Willos Cather 'Dėl to teisingai nusiskundžia 
kai kurie darbai. Gaižaus realiz- Mary Colum ("Nuo tų šaknų"), 

Iki Jo sosto 
Aleliuja! Kristus kėlės! 
Nebbaisus mirties šešėlis! 
Virpa bonios, aidi kuorai, 
griaudžia Gloria varpai; 
mirga žvaigždėmis altoriai, 
tvįsta smilkalų kvapai. 

O širdis? Paversk varpu ją — 
te ji neša Aleliuja — 
mūsų ilgesį ir viltį — 
virpuliais tolyn, tolyn, 
visą meilės aukso šiltį 
saulės link-tėvų šalin. 

Ten širdžių varpai skaistieji 
giUą liūdną giesmę lieja, 
kyla laisvėn į padanges, 
kur vien kelias jom saugus, 
ir slapta pasiekti stengias 
ištremtuosius brolius-mus... 

Gal jų šiurpulio sidabras, 
kaip dangaus žemčiūgas pabiras, 
mūsų aido išsiilgęs, 
susitiks jį pakeliui — 
ir štai, ašarom sužvilgęs, 
kils į dangų Aleliuja... 

mo metu ji ima kelti herojines 
asmenybes. Jos "Mirtis ateina 
Arkivyskupui" ir "šešėliai ant 

kad amerikiečių literatūrai stin 
ga didžiosios kritikos, kuri pa 
ruoštų daugiau pozityvių auto-

Istorija ir charakteriai pa-Į Lyrikos renesansas 
lengya įeina į biografinį romą-; T Q r e n e s a n s 0 a d ž i a s i e k i a 

ną, kurs paskutiniu metu taip ^ ^ p o e . 
populiarėja. Tai liudija J._ L.j h> E u f r o n t e 

Bonno "Taip krinta tuopa , kur ^ ^ / _ « J ^ ^ H , , rUi-

uolos" iš pionierių laikų. Lygiai | nų. 

kurio jį (kitu vardu) išvadavo dugną — ir dar kokį! — ypač poj niekas jau rimtai nebetiki, 
kitas amerikiečių rašytojas t ik,naujus ir iš provincijos a t V yku- k a d J a b " tų galima išaiškinti su
po trijų dešimtų metų! Kai. bū-lsius žmones. I r gal reta r a s t i d e t . n g ą žmogaus dvasios gyve-
tent, anas svajones apie "rojų-iš t ikimesį Zola mokinį, vaizdą-1n l m*- -Sąmones tekėjimo - is-
nugainiojo gyvenimo tikrovė vimo smulkmenų besivaikant. į s a k y m o lyg hipnozes stadijoj 

Kodėl taip tamsu ir juoda ? 
— gal pirmoji bus buvus paveik
ta Gertrūda Stein (amerikietė) 

kaip Frank Norris. 
• O toliau ateina kiti pranašai.. p a r vž iaus salione O pas-

Kai 1940 m. spalio mėn. 10 d. I Jeigu reikia klausyti Markso ir1 ' 
New Yorke, Hunterio kolegijoj, Darvino, tai geriausiai ta t atlie- kui tuo freudizmo keliu ėjo ir 

Hemingway, ir Dos Passos, ir 

atsispindi karitatyvinė meilė, 
nors jo "Danemoros vartai" yra 
iš artimesnės aplinkos -— tai 
"New Yorko Sibiro" kalėjimo 
bažnyčia, pačių kalinių pastaty
ta taip neseniai — 1941 m. 

Realybė ir augštesnioji palaima 

Kaip Vieškio nepražudė sun-

rašė vieną gražiausių karių dai
nų, paguodos semdamasis iš To, 
Kurs pats naštą nešdamas pra
kaitą liejo. Bet ir naujoji lyrika, 
kuri taip pat mato amžiną pras
mę gyvenime, negalėjo nuo to gy 
venimo užsidaryti. Kai C. Aiken, 
C. Sandburg, R. Frost temato že
mės pergalę, pramonės pergalę, 
A. M. Sullivan, R. Larson, W. T. 

kios aplinkybes, nes jis išsiprašė . 
Vi .F . , . ZZT-— iWalsh didmiestyj jziun kitą, augstesnes malones negu ta, ku- . ., M, J J

 T. lapokaliptinę prasmę. Jie neven-rios gali žemė duoti, taip ir ame 
rikiečių šeiminio gyvenimo vaiz
davime yra aukos ir kančios žen-
Iklų. K. Norris "Motina", kai pro 

igia vaizduoti net 
realybės, alyvuoto 

Fra iingelico Prisikėlęs Kristus tarp angelų (Detalė) 

tokiu pat keliu eina ir T. S. Eliot 
savo dramoj "Nužudymas Ka-

vyko naujojo jos prezidento G. ka Uptor. Sinclair, Stephen j g h e r w o
5

o d ' A n d e r s o n , i r Con'rad £ * • « " pavaizduodamas herojiš 

pasakė žinomasis literatūros re William James, nes Amerika 
kritikas Van Wyck Brooks. Kaip niekad nieko neėmė taip, kaip 
savo metu H. L. Mencken buvo i kas ką siūlė, 
puolęs buržuaziją, taip lygiai ra-! Mūsų gi vertėjai (K. Puida, 
dikaliai Brooks susidorojo su pu-!K. Vairas...), kai kuriuos minė-

D. Mickute - Mitkiene 

REZUREKCIJA 
Bažnyčios, lyg nuotakos liemenį baltą, 
Velykų procesija apjuosė triskart 
Žibintai ir vėliavos plakas iškeltos, 
O prieky visų — spinduliuojantis Kristus. 

Banguoja minia, lyg pavasarį upė, 
lr giesmės ir muzika liejas į vieną. 
Matai, ir girdi, ir jauti, kad sutrupins 
Šita Rezurekcija mirtį kiekvieną! 

Aidais šimtabalsiais prabilo varpai 
lr skelbia: Šį rytą Prikaltasai kėlės! 
Tai kas, kad mirtie, tu gyvybes karpai — 
Antai, jau gyveniman keliasi vėlės. 

Šventų pranašų ir pirmųjų tėvų, 
Pasilgusių Mesijo, jiems pažadėto, 
Kurs nužengė žemėn žmogum ir Dievu, 
Iškentęs kančias, kokių nieks nekentėtų, 

Net mirė. Bet pergalės rytas šviesus 
Išaušo, ir kėlėsi Jis — Aleliuja! 
Velykos į džiaugsmą sujungė visus, 
lr mirtį, ir nerimą juodą išguję. 

N. Shusterio (tremties metu a - C r a n e ir Jack London. Tie pra- ; ., . F n i l l k n M . i r r T P a r 
merikiečių švietimo atstovo Ba-naša i čia, žinoma, pakeisti ir „ ! , ' \ l . . . .v •• i u. A M -L- J • i . . ; rell, vienas is jauniausiųjų, ir E. vanjoj) inauguracija, kalbą ten pritaikyti, kaip, sakysim, patą- \ ' Z J *JH 

Nusileista į dekadentinio gy
venimo gelmių vaizdavimą. Ryš
kiausiu išsigimimo reiškinių 
vaizduotojų bus W. Faulkner. 
"Sąmonės tekėjimas" jam at
skleidžia reto šiurpumo vaizdų. 
Ir kad jis juos lyg su supratimu 
ir užuojauta atbaigia aiškinti, 
gal tik tai galėjo būti pagrindu 
tapti Nobelio premijos laureatu. 
Nes šiaip jis niekad nebuvo po
puliarus. 

Iš pokarinio nusiminimo, kai 
atsirado vadinamoji "prarastoji 
karta", mestasi į revoliucinę for
mos reakciją, laužant bet kurią 
tradiciją, griebiantis telegrami-
nio stiliaus (E. Hemingway, E. 
L. Pound ir kt.) . Kiti vėl, kaip 
L. Bromfield, demonstratyviai 
važiavo į Europą, bet ne nu
trauktų ryšių sumegzti (kaip 
pereitam šimtmetyj Crawford, 
Harland, Guiney), o tik dėl kū
rybai nepakeliamos aplinkos — 
materializmo. Bet visi jie poka
riniais bandymais literatūrinį 
dekadentizmą privedė prie ribos 

- viršūnės. 
"Po 1925 m., sako C. Alexan-

der, "naujieji rašytojai pasakė 
visa, kas buvo pasakytina. Tai 
buvo negatyvi kalba — revoliu
cija, išnaudojimas, cinizmas ir 
nieko nebebuvo likę kaip tik kar
toti". 

'šviesesniosios kūrybos paraštėj 
Būdinga tai, kad tam kalba

majam laikotarpyj daugiau nu-
sigrįžimo į praeitį, lyg jieškant 
atitrūkimo nuo dabarties ir pa
guodos. Bet tai ne vien tautinė 

£ą Anglijos praeitį (Tomą Be
ketą). Iš daugelio bandymų ir 
įtakų Eliot čia išnyra į palai
mingas heroizmo augštumas. 

Pagaliau ir pats O'Neill, kad 
ir kaip psichoanalizės paveik- žiuj", kur XVII šm. rehojuj vyk- !SUnkumuos antrojo kūdikio be
tas, "Dienose be pabaigos" skel-lsta kova tarp religinio pašauki- laukiant). Aplinkybėm nepasi-
bia, jog "naujo gyvenimo disci-^mo ir žemiškos meilės. Čia eina-1 duoda ir W. Heyligerio Larry 
plina turi užgimti... turim išlik-Ima į praeitį, kaip į ją jau ėjo ;March ("Sidabro tėkmėj"), 
ti dvasios galingumu — meilė W. Mather, ir sprendžiama kan-|k.u r S t r a d ę s dėdės palikimą su 
nugali!" I r Ph. Barry, panašiai čios problema, kaip ją sprendė 
buvęs suklaidintas, "Universe W. T. Walsh su lietuviškuoju he-
Hotel" stoja ginti moterystės rojum 

kasdieninės 
New Yorko 

įuosto vandens, požeminių trau-
. N. , jkinių dundesio, 

akis praslenka New, Yorko mi- į 
lionierių ir provincijos vargo gy- i Toks yra A. M. Sullivan 
venimas, lieka tokiu aukos pa-j "Vėjo rankovėse". Walsh New 
vyzdžiu, su aštuoniais šeimos Yorko balandžiai — jie čia kiek 
nariais motinai per gyvenimą Į primena Veneciją — tam did-
besiplakant, gale karūną lai- miestyj mena lyg kokį šv. Dva-
mint. šios simbolį. 

Tartum atsakymas Farrelliui j Tačiau ypač išbujojusi yra 
yra R. Sullivano "Vasara po va- m į s t i nė lyrika. Jos žymiausi at-
saros". Farrellio chieagiškė vi- stovai Sesuo Madeleva ("Pene-
dūrinės klasės šeima (net kata jlopė", "Keliaujantis riteris") ir 
likiška!) be laimės, be aukos Charles O'Donnell ("Cloister", 

"Rime of the road" ir kt .) . Ko-
nežavės O'Donnelio "Miręs mu-

supratimo. Sullivano šeimos ap-
praeitis, kaip ją rodo H. L.jlinkybės, nors kaip sunkios, ne-
Stuart savo "Verkiančiam K r y - | į v e i k i a ( m o t ina i ekonominiuos 'zįkantas", Notre Dame (Ind.) 

vargonų meistras-vienuolis ? 

Į itin augštą laipsnį tą misti
nę lyriką yra iškėlę patys jau
niausieji, kaip A. Barrett (iš 
Fordhamo universiteto) ir An-

Kada, Lietuva, po kovų ir kančių, 
Velykų Saulėtekio savo sulauksi, 
lr tavo vaikai, iš pasaulių plačių 
Sugrįžę, šventoriuose upėmis plauksim* 

Pragiedrulių žymės 
Žinoma, paguoda dar labai 

menka, jeigu Šolchovo "Tykia
jame Done" nėra rėkiančios 

teisių. 
Giedresnis pasaulis ats tatytas 

ir. Th. Wilder kūriniuose. Jis 
tiki žmogaus dvasine prigimti
mi, tikėjo anais vėjo sūkurių 
metais. Nors jo "Tilte" vienuo
lis savaip aiškina gerųjų ir blo* 
gųjų nelaimę, bet jo modernio
sios technikos drama "Mūsų 
miestas" su svarbiausiais veiks
mais apie gyvenimą, meilę ir 
mirtį ataidi visuotinės harmoni
jos garsus. 

Atrodo, lyg visuotinis rene-

Tai taip pat ir europinė pra
eitis, keilauti, herojiška, kaip ja 
vaizduoja seserys White. O. B. 
White "Iki pasaulio pabaigos" 
tai lyg vokiečių Gertrud von Le 
Fort "Paskutinioji prie ešafo
to" : kardinolo Rochefoucauld 
vaikaitis net prie ešafoto revo
liucijos metu persirengęs teikia 
laiminimus. Su "Geruoju kara
liaus tarnu" ji išeina į biografi-

bankrotuotą, sėkmingai imasi 
darbo kaip ir iš nieko. Gerąją Į&ellC0 C h a v e z ' ^ a i l a ' k a d B a r " 
spaudą gelbsti Henry Devoise J. H * tepasirodė tik su tuo vienu 
Bruninio "Samdinyj" (1951). Ir ! e i h u r m k i m u M e t a n a k t * . 1S 

su žalingais papročiais šmaikš- k u n o s . t r y k š t a . S e r™ P° e z i J 0 S ' 
čia satyra kovoja P . Horgan l ^ s t m m regėtoju galėtum pava 
"Angelų kaltėj". dinti Chavez, kurio "Aprengtoji 

Ne vien realų šiurpą, bet ir | s a u l ė " 5™ t a r t u m * u l P t ū r a P°" 
šviesią meilę vaizduoja E. feS^if^ff ? ! * * * * V I ? * . ' " 
O'Shaughnessy savo 
melodijoj". Rašytoja neprasira-
do vien karo baisumų vaizdavi
me. Ir nors E. Kuehnelt — Led-
dihn su šiurpu rodo bolševikinę ; Nesitenkinimas vien žemės 

nio romano plotmę, pavaizduo-lerą ("Pragaro var tai") , bet L. j laime gal ryškiausiai atsispindi 
dama Tomo Moraus gyvenimą. Borden "Sidabro trimituose" Padraic Columo ir Th. Maynar-
Dar tolimesnė praeitis atsispin- žiūri į tą kraštą su pakilia vil-!do lyrikoj. Colum, "Laukinės že-

Vienos > l i n i n k a s ) - I M tarpą dar priside-
^ da J. Daly ("Boscobel"), D. 

Sargent ("God's ambuseade") 
ir kt. 

šansas iš lėto, bet vis tik kyla, di H. C. White "Budėjime nak- tim, kai "Šventosios Rusijos" ei- mės" poetas, atidavęs žemei duo 
ryškėja. Pirmavaizdžio pasiilgi- jtyj" (iš Jacopone da Todi gy- |na vaduoti jos emigrantai 
mą pajunta rašytojas ir skaity-1 venimo) ar "Pastatyta ne ran

kom" (iš pop. Grigaliaus VII ir 
Henriko IV kovų). 

tojas. 
Lietuviams atitaisyta skriauda 

Tas renesansas ypač ėmė ryš
kėti čia po 1925 m. Jis, atrodo, 
eina ta pačia linkme kaip ir mū
siškis (Brazdžionis, Aistis, Vai
čiulaitis, Ramonas, Mazalaitė, 

klę, ypač eilėraščiu "Senoji vieš-
Reikia neužmiršti, kad nema- kelių moteris", kurio tėvais ga-

ža Amerikos katalikų rašyto jų! lėtų būti ir Robinson ar Sand-
yra konvertitai, todėl ir augs- burg, parašė ir "Kryžiaus sto-

Net ir dramos srity tuo pat jtesniosios malonės veikimą jie jtis", kokių kitų visuotinėj lite-
keliu nuėjo E. Lavery, vienas iš daugiau užakcentuoja kaip kiti. 'ratūroj, berods, nerasi. 
gabesniųjų dramaturgų, kurs su 
"Pirmuoju legionu", t a jėzuitų 

Tat matyti, sakysim, iš E. C. | Th. Maynard "Ištrėmime" il-
Eliot "Angelo džiaugsmo", kur gisi kaip žmogus savo tėviškės, 

drama, turėjo tokį pasisekimą, 'atsivertimo viltis sulaiko ir nuo kaip ir visi mes jos ilgimės, bet 
jog Broadway jis buvo rodomas divorso, ir nuo savižudybės, ar- tas jo ilgesys greit pereina | 

Būdavas, Yla ir kt . ) . Toji litera-j t r is mėnesius, buvo išverstas į ba F. H. Spearmano "Whisper- mistinį ilgesį. Žemėn ištremta-
tūrinė linkmė neprasiranda že-jl0 kalbų ir ėjo didesnėse Euro- ing Smith", kur didvyris lyg ko- sis tiesia rankas į dangiškąjį 
mės kelyj ir jo beprasmiškume, pos sostinėse. Gal ne tokio mil-'kią palaimingą tvarkos misijr miestą, iš kurio ateina Amžina-
bet siejas su augštesniuoju pro
blemų sprendimo laidu. 

Ir štai tik trisdešimčiai me-

žiniško pasisekimo turėjo "Ant- atlieka. J. Daly "Septynioliktoji sis Grožis. Taip pagaliau poetas 
rasis pavasaris" (iš kard. New- vasara" žavi gražios, tyros mei- išsivaduoja iš žemiškojo audros 
nano gyvenimo ir kovos). lės pavaizdavimu. sūkurio. 
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Prof. A. Galdikas 

apie meną, tautas ir visuomenę 
Iš dailininko pareiškimų spaudai 

Z. JUŠKEVIČIENE, Cicero, 111. 

Prof. A. Galdikui šiemet i — Prancūzija yra mokslų ir 
sukanka šešiasdešimt metų 'meno lopšys; ji eilę amžių ko-
amžiaus. Gerb. sukaktuvinin-1 pia augštyn kultūros laiptais, 
kas yra daug nusipelnęs lietu- ar nesijaučia senėjimo nuo-
vių menui ir Lietuvai. A.Galdi
kas yra savo meno darbais iš
sikovojęs plataus pripažinimo 
tarptautinio meno srityje. Ir 
dabartiniu metu profesorius 

vargio žymes ? 
— Prancūzija po antro Pa

saulinio karo, po vokiečių oku
pacijos labai pasikeitė. Valiu
tos nukritimas neigiamai at-

teptuku rankoje stipriai kovo- siliepė į mokslo ir meno klės 
ja už mūsų tautos kultūrinį 
išgarsinimą. 

Prof. Galdikas ilgesnį trem
ties metą leido Prancūzijoje, 
Paryžiuje, kur daug dirbo me-
no-srityje. 1952 mt. A. Galdi-

tėjimą. Bet plastiniame mene Į 
ji vis tebestovi kitoms tautoms i 
nepasiekiamoje augštumoje. 

— Įdomu žinoti prancūzų 
masės socialinė padėtis Pran
cūzijoje? Kuo šiandieną gyve-

KULTŪRINĖ KRONIKA 

A. Galdikas Karmėlavos apylinkės 

kas atvyko į JAV ir apsigyve- na eilinis prancūzas ir ko sie 
no New Yorke. 

Jis yra gimęs 1893 met. spa
lio mėn. 18 d. Giržinų vienk., 
Mosėdžio valse., Kretingos ap. 

Meno Mokyklą baigė Rusijo
je, Petrapily. Meno studijas gi
lino Berlyne, Paryžiuje. 

kia? 
— Prancūzo socialinė padė

tis yra nelengva dėl franko 
perkamosios galios sumažėji
mo. Komunistai tuo naudojasi, 
viliodami mases pažadais. 

— Būkite malonus pasakyti, 

Kotryna Grigaityte 

Naktis 

Nuo 1923 iki 1940 metų pro kokius darbus numatote išsta-
fesoriavo Valstybinėje Meno | tyti meno parodoje, įvykstan-
Mokykloje Kaune, kur vedė čioje š. m. balandžio mėn. Chi 
grafikos skyrių. 

Dailininkas A. Galdikas pa
darė Lietuvos valstybės bank
notų projektus ir apie 20 teat
ro pastatymų dekoracijų. 

1931 met. suruošė pirmąją 
savo kūrinių meno parodą už
sienyje — Paryžiuje. Iš šios 
parodos du kūrinius įsigijo 
Luxemburgo muzėjus, 

cagoje ? 
— Numatau išstatyti apie 30 

savo meno darbų, sukurtų 
tremty iš Lietuvos vaizdų, sto
vėjusių prieš akis Tėvynės il
gesio ir nevilties valandomis. 

Čia reikia pastebėti, kad 
prof. Galdikas dalyvavo maž
daug visose bendrose lietuvių 
dailininkų parodose Nepr. Lie-

1937 met. tarptautinėje me- , ' t u v oJ e" . Užsieniuose: Čekoslo 

Tik vienas langas kambary, 
Kaip ta akis Kiklopo, 
Aštriu žvilgsniu nusmelkia 
Menkutę mano buitį. 
Pro jį, lyg pro stiklinį karstą. 
Regiu aš vasarą numirusią 
Geltonoj pelkėj. 
Virš balto katafalko, 
Senam, senam beržyne, 
Blankioj šviesoj mėnulio, 
Lyg karavanas tyso, 
Kuproti debesys sugulę. 

Tyla prie durų budi 
Apleistam kambary, 
Kur plaka tik viena širdis 
Šešėlių kapinyne. 
Regiu kai dreba 
Beržo lapas paskutinis 
Konvulsijoj mirties 
I r...trupa laiko grimas. 

no parodoj, Paryžiuje už sa
vo tapybą gavo Grand - Prix, 
o už dekoracijų eskizus—auk
so medalį. 

1940 — 1944 metais profe
soriavo Taikomosios Dailės 
Institute Kaune, o nuo 1946 m. 
Taikomosios Dailės Institute 
Freiburge. 

Tremtyje, Vokietijoje, dail. 
A. Galdikas drauge su dail. V. 
K. Jonynu suruošė keletą sa- \ 
vo meno darbų parodų: Augu- j 
stiner muzėjuje, Baden Bade
ne, Tuebingene, Konstanze ir 
kituose Vokietijos miestuose. 

A. Galdiko kūriniu turi įsi
giję valstybiniai muzėjai: Kau
no, Vilniaus, Rygos, Stiglico 
muzėjus Petrapily. Daugelį jo 
paveikslų turi įsigiję paveiks
lų kolekcionieriai, žymūs val
stybių vyrai, kaip Prancūzų 
okupacinės valdžios Vokieti
joje gubernatorius Pen, keli 
prancūzų generolai ir 1.1. New 
Yorke galerija "Salpeter" turi 
jo meno kūrinį. 

Prancūzų meno kritikas — 
Waldemar George — parašė A. 
G. monografiją, kurią išleido 
1931 met. leidykla "Menas ir 
Literatūra" Paryžiuje. Sukak
ties proga Profesoriui patiekė
me keletą klausimų, visų pir
ma — kaip pavyko įsikurti 
J. A. Val-se ir ar turi čia pa
lankias kūrybai sąlygas? 

— Esu įsikūręs dar netvir
tai, nes gyvenu name, kurį 
miestas, dėl gatvių perplana-
vimo, rengiasi nugriauti. Apie 
palankias kūrybai sąlygas ne
tenka galvoti, pakol neįeisiu į 
platesnę meno rinką, o tam 
reikia ilgesnio laiko. Konti
nentų pasikeitimą išgyvenu ne 
žiauriai, nes nuo išlipimo į 
JAV krantą atsiradau savųjų 
rate, tai ponų: Jonynų, Kašu
bų, Čepulių, o vėliau P. Lapie
nė suteikė puikias atostogas 
savo vasarvietėje, kur visą lai
ką buvo artima lietuviška drau^ 
&ystė. 

vakijoje, Estijoje, Latvijoje; 
tarptautinėje meno Paryžiuje 
— 1937 met.; New Yorke tarp
tautinėje meno parodoje 1939 
metais, kur buvo išstatęs pa
veikslą — Vytautas Didysis po 
Grunvaldo mūšio. 

Savo kūrinių parodas turė
jo Paryžiuje du kar tu: 1931 
ir 1948 met. Gyvendamas Pa
ryžiuje dalyvavo ir bendroje 
prancūzų dailininkų parodoje. 

mėtį, kur ir parengiau Lietu- cūzai ir skandinavai, žodžiu, 
vos banknotų projektus. Bank- j tie kraštai, kur materializmas 
notų spausdinimo reikalu bu- neužslopino dvasinio pasaulio. 

— Įdomu, kaip yra, ar me- j sirodys su originale religinio vau Londone 1922 met. Grynai 
meno tikslais: Vokietijoje, Ita
lijoje, Prancūzijoje ir kitur. 

— Kaip vertina meną lietu
viška visuomenė ir kaip yra 
vertinamas menas kituose kraš 
tuose ? 

— { šį klausimą aš norėčiau 
Visą eilę parodų turėjo drauge Į atsakyti vieno mano kolegos 

• Ką matysime meno pa
rodoje, šiandien Naujuose Ma
rijos Augštesniosios Mokyklos 
Rūmuse prieš žiūrovų akis 
atsiskleis mūsų mielos tėvynės 
vaizdai, kuriuos dail'ninkai su
dėję savo širdin atkūrė jau 
būdami po svetimu dangumi. 
Bene daugiausia peisažų davė 
prof. Adomas Galdikas, kuris 
meisteriškai užfiksavo drobėje 
Palangos pajūrį, žemaičių kraš 
to būdingas vietas, Nemuno 
slėnius ir Augštaičių piliakal
nius. Keli prof. A. Galdiko 
darbai buvo įgyti Prancūzijos 
vyriausybės ir dabar puošia 
Paryžiaus meno muzėjus, by
lodami apie lietuvio kūrybą. 
Dabar šioje meno parodoje tu
rėsime progos pamatyti apie 
30 prof. A. Galdiko darbų. 

Grafikas V. K. Jonynas pa
tieks žiūrovams tam tikrą 
staigmeną, nes tarp jo grafi
kos kūrinių lankytojai ras ir 
puikių akvarelių darbų. Be 
abejo meno mėgėjams bus įdo
mu pamatyti V. K. Jonyno pa
skutinieji nauja kryptimi su
kurti grafikos darbai, kurių 
keli buvo ištatyti jau kitose 
tarptautinėse meno parodose. 

Tapytojai K. Žoromskis ir 
J. Pautienius pasirodys su 
naujausiais savo darbais. liors 
abu šiuodu tapvtojai pat'eks 
ir špachteliu atlikta paveikslų, 
bet jų koloritas, technika ir 
kompozicijos visaį skirtinai, 
lyg atskiri pasauliai, bet kiek
vienas savaip originalūs ir įdo
mūs. K. Žoromskis ilgesnį lai
ką gyvenęs Isoaniioje, Italiio-
je ir P. Amerikoje turi sukū
ręs tikrai įdomių peisažų. 

Skulptorius V. Kašubą pa-

• Vysk. V. PadoLskis para- | • Prof. A n t Paplauskas-Ra-
šė įžangą kun. V. Bagdanavi-! mūnas, Otavos Un-to prof., be 
čiaus studijai apie "Žmonijos gausybės paskaitų un-te, rūpi-
likimą šv. Jono Apreiškimo naši ir politinėmis problemo-
knygoje". Apibūdindamas šią mis, palaikydamas santykius 
naują knygą Ekscelencija ra- J su Vidurio ir Rytų Europos 
šo: "Veikalas yra tikrai aktua- veikėjais, dalyvaudamas kon-
lus ir pilnas paguodos bei gra- grese ir rašydamas straipsnius 
žių vilčių mūsų sunkiems lai
kams. Šv. Jono Apreiškimo 

"Tėvynės Sarge". Jo straips
niai pedagoginėm — kultūri-

knygos problematika yra mū-1 nėm temom pasirodo Otavos 
sų laikų problematika, ir mū-.Un-to žurnale prancūzų ir an-
sų Autorius ją tinkamai iške- glų kalbom. Jo žmona Marija, 
lia bei sprendžia". Šis naujas parašiusi disertaciją "Moteris 
veikalas jau spausdinamas. lietuvių tautosakoj" ir ją ap

gynusi, taip pat dirba un-te. • Liudmila Malinauskaite -
Šliūpiene, rašiusi Aglės slapy
vardžiu yra mirusi Kaune 1928 
m. balandžio 7 d., taigi šiemet 

Aglė 

• Inž. A. Kulpavičius pagar
sėjo bažnyčių projektais. Jo 
projektas pasirinktas pirmiau
sia Toronte, Kanadoje, kur ne
trukus rengiamasi pradėti mo
dernistinio stiliaus liet. parapi
jos bažnyčią. Panašaus stiliaus 
dievnamių yra ypač P. Ameri
koj. Liet. kolonijos Montrealy, 
Hamiltone, Winnipege irgi pa
sirinko A. Kulpavičiaus pro
jektus. 

• Dr. Ag. Šidlauskaite, dės
tanti psichologiją Otavos Uni-

nas fiksuoja laiko dvasią, ar turinio komnoziciia "Nuėmi-
eina pirma gyvenimo ir laiko mas nuo Krvžiaus". 
dvasią formuoja? Būd-nga, kad šioje prof. A. 

Menas fiksuoja laiko dva- Galdiko 60 metų sukakties 

vasario 14 d. 
• Bernardas Brazdžionis, 

sueina 25 metai nuo jos mir- i versitete Kanadoje, nuo 
ties. Jos eilėraščiai buvo spau- mokslo metų pradžios dirba ir 
sdinami "Aušroje"; buvo žino-svaikų klinikoj, priklausančioj 
ma visuomenės veikėja. Kilimu psichiatrijos dep-tui, kurio ve-

iš Ručionių, gimusi 1864 m. dejas yra pagarsėjęs izraelitas 
konvertitas K. Stern, autorius 
knygos "The pillar of fire". 
Būdama Italijoj dr. Šidlauskai
tė dirbo pas garsųjį konvertitą 

vienoje Bostono Amatų Mo- ^ ^ p r a n c i š k o n ą > d a b a r t i n į 
kykloje, spaustuvininkų sky- M i l a n Q R a t v^tQ r e k t o r i ų . 
riuje, linotipininkų kursą, š i a m ^ ^ „ k v i e č i a m a s k a į t y t i 
darbui pasiruošdamas kruopš- p a s k a i t u m o k y t o j ų ir tėvų su-
čiai, ir sistematingai, kaip teo v a ž i a v i m u o s e . B e to, ji dirba 
retiškai, taip ir praktiškai. Gai Uet B e n d r u o m e n § j i r ateitinin 
la, kad mūsų kūrybingas žmo- k 
gus turės daug savo energijos . 

žinomas mūsų poetas, pabaigė 

sunaudoti pašaliniams dar- Petras Karuža, poetas, ku-

sią ir ją formuoja. Bet pasi
taiko ir pranašų, vadinamų 
genijais. 

— Kuriuo menu visuomenė 
daugiau domisi — antikiniu ar 
moderniuoju ir kodėl? 

— Antikiniu menu domisi 
mokslininkai, menininkai, vy
resnio amžiaus žmonės, o jau
nimas—moderniuoju, išeidamas 
iš savo dvasinio komplekso. 

— Kaip manote, koks liki
mas laukia šių laikų lietuvį 
dailininką kūrėją? 

— Gabesnysis, savo tautie
čių neparemtas ir nenorėda
mas kūrybiškai sužlugs, bus 
priverstas eiti į svetimųjų 
tarpą. 

kasdienine duona. 
• Antanas Sabaliauskas ga

vo iš "Don Kamiliaus Mažojo 
pagerbimo parodoje pirmu kart , P a s a u l i o » autoriaus išimtiną 
meno scenoje su kitais mūsų t e i s ę i š l e i s t i j o v e i k a l o v e r t imą 

bams, šeimą beaprūpindamas ,rio pasirodė pomirtinis eilėraš
čių rinkinys "Giesmės apie 
daiktus ir žmones", mirė 1933 

Prof. Adomas Galdikas 

Dostojevskio pasaulėžiūra 
N. Losskii rusų kalba parašė 

studiją "Dostojevskii i ego 
christianskoje miroponimanije" 
(Dostojevskis ir jo krikščioniš
koji pasaulėžiūra). Autorius sa
kosi norėjęs Dostojevskio geni
jaus pagalba pavaizduoti dide
lius krikščionybės laimėjimus, h* 
jam tai pasisekė. Knygą išleido 
Čechovo leidykla New Yorke. 

dailininkais susitinka K. Žo
romskis, kurio darbai kelia 
nemažo susidomėjimo. 

Šis kultūrinis priedas yra 
iliustruotas paveikslais, kurie 
išstatyti meno parodoje. 

• V. Dabušis, dr. A. šešplau-
kis-Tyruolis ir A. Vaičiulaitis 
"Draugo" pakviesti sutiko bū
ti jury komisijoie trečiame 
romano konkurse. Dabar jury 
komisija yra pilna. Anksčiau 
buvome pranešė, kad Rašy
toju Draugiia j komisiją yra 
paskyrusi Praną Naujokaitį ir 
Stepą Zobarską. Visi komisijos 
nariai gyvena Brooklyne ar 
artimose apylinkėse. 

# Dail. M. Šileikis ruošiasi 
atostogų proga išvyksta f gam
tą ir nupiešti eilę peisažų: da
bar kūrybai nedaug tegali 
skirti laiko dėl padaugėjusių 

lietuvių kalba. Vertimas jau 
baigiamas paruošti spaudai. 
Šis veikalas išverstas į daugelį 
kalbų ir susilaukė vispusiško 
susidomėjimo. 

• Dail. R. Viesulo vario rai
žinys (intaglio) Statoat Mater 
Print Club rengiamoje grafi
kos parodoje laimėjo garbės 
atžymėjimą (Honorable Men-
tion). Paroda, kuri skirta iš
imtinai grafikos metalo tech
nikams, vyksta Philadelphijos 
Muzėjaus patalpose. Joje da
lyvauja dailininkai - grafikai 
iš visos Amerikos. 

Petras Karuža 

metais balandžio 15 d. Kaune; 
šiemet sueina 20 metų nuo jo 
mirties. Buvo gimęs 1906 m. 
gegužės 8 d. Klegernocke, Ško
tijoje. Gyveno Vilkaviškio apy-. 
linkėse, mokėsi Vilkaviškyje ir 
Kaune. Gražus jo patriotinis ei
lėraštis "Lietuva, žeme kryžių 

• Dr. Gaidamavičius, Kana įr smūtkelių". 
doje, "Išblokštojo žmogaus"! 
autorius, rašo knygą apie he- • B r u n o ***** «*> n a u 

roizmą ir ketina ją pavadinti ' į L ^ - J I - J 4 ^ ^ , ^ 
šia trijule: "Milžinas, Didvy 
ris, Šventasis". 

Vincas Raitelis, MIC, gavo 

nija". Pirmoje dalyje bus 15 
Evangelijos preliudijų, pagal 
motto "Išėjau iš Dievo ir einu 

darbų spaustuvėje, kurioje jis pedagogikos magistro laipsnį P a s T e v ą ' ' ' A n t r o J e galyje 
kasdieną dirba. Marąuette Universitete. 

Knyga apie Kiniją 
Sunkius išgyvenimus Kinijoje 

su dail. V. Jonynu Vokietijoje, žodžiais: "čia, Amerikoje, lie- misionierius R. W. Greene, pri-
1952 met. bendroje Amerikos tuvių visuomenė paragino ma- j klausąs Maryknoll bendruome

nei, aprašo knygoje "Calvary 
in China". Autorius Didžiosios 
Savaitės metu buvo tardomas 
akinančioj šviesoj, negaudamas 
maisto, išvargintas iki sąmonės 
netekimo, vėliau "teisiamas" 
6,000 minios akivaizdoje. 

dailininkų parodoje "Contem-|ne surengti savo meno kūrinių 
porary-Arts" galerijoje New parodą. Surengiau. Daugelis į 
Yorke. 1953 m. bendroje lie- Į parodą atsilankė, sveikino, dė-
tuvių dailininkų parodoje Cle- j ko jo, džiaugėsi. Tik vieną daik 

tą užmiršo padaryti — nupirk
ti bent vieną mano kūrinį"... 

velande. 

— Kada ir kuriuos kraštus 
esate aplankęs meno tikslais? 

— Prieš antrą Pasaulinį ka
rą buvau: Švedijoje apie pus-

Apie kitus kraštus kalbant, 
galiu pasakyti, kad labiausia 
meną vertina vokiečiai, pran-

Visata yra Dievo mintis. 
— Šileris A. Galdikas Audra eina 

keturių skyrių atgailos sim
fonija. Atskiros veikalo dalys 
rašomos derinant į didžiųjų 
muzikų kūrybos interpretaci
ją: Beethoveno, Chopino ir 
kitų. 

• Alfonsas Grauslys ruošia 
spaudai knygą apie žmonišku
mą. Į ją planuoja sutalpinti 
dalį medžiagos, pasirodžiusios 
Lietuvos žurnaluose, o didžią
ją dalį sukurti naujai. Veika
le bus sprendžiamos žmogaus 
kančios ir kitos vidaus pergy
venimų psichologinės proble
mos. 

• Dail. Ž. Mikšys artimomis 
dienomis ketina persikelti gy
venti | New Yorką. 
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J U O Z A S K Ė K Š T A S *domas Vamas 

apie kelią j kultūrines augštumas 

E I L Ė R A Š Č I A I 
A P I E T Y L O S 
S U 2 A L I A V I M Ą , 
NAKTYJE IŠTAŠ
K Y T Ą V Ė J Ą IR 
STAIGIĄ DAINOS 

M I R T Į , 

Čiurlionio "Mintytojas" ir Galdiko . . . ašaros 

čia spausdiname pagrindinę giliau patirti, betarpiškai apžiū-
dalį dail. A. Varno rašinio, j r ė d a m i prof. Adomo Galdiko 
kurs buvo skaitytas per prof. 
Adomo Galdiko sukaktuvines 
kūrinių parodos atidarymą, įvy
kusį Marijos Augštesniosios Mo
kyklos patalpose balandžio 11 
d:, dalyvaujant parodoje su sa
vo kūriniais dar V. Jonynui, V. 
Kašubai, J. Pautieniui, K. Žo-
romskiui. — Red. 

Eilėraščio gimimas 
Nusižiūrėjęs tolius temstančius, aš saules 
netekau, kaip žado. 
Todėl taip sunkiai manyje plasnoja negimę 
eilėraščiai 

ir toks šaltas many 
tylos sužaliavimas 
ir beformis Šlamėjimas 
naktyje ištaškytų jūrų. 

Sentimentalaus Volturno prisiminimas 
Mes beaux printemps d'au dela du dangei* 

ARAGON 
Trylikos naktų nuotolyje nuo žemės drebėjimo, 
per kurį dienos krito mums tartum granatos iš žaibų 
jrėždamos smegenyse ir kūnuose [dangaus, 
tokius ženklus, 
kurių iki ynirties jokui šviesa mums neišplėš — 

ėjo upė, skambėjo ir plaukė, 
žydėjo gėlės ir moterų juokas, 
duona ir vynas aguonų pievoj, 
virpėjo rožės ir buvo saulė. 

(Adrijos krantas, spygliuotas vaiduoklis, 
nuplovė mums kraują nuo kojų). 

Iš visų gėlių, kurios mėnulio naktį 
dainuoja apie ilgesius ir veidrodį mums rodo, 
sakydamos, jog tik su jom save sujungdami 
mes galime įžvelgti 
žvaigždžių ir viso universo 
gelmę — 
aš tik ją vieną pažinau, 
Volturno gėlę. 

Alėjų alyvinis skonis 
buvo saldus ir gležnas. Mergaitės kūno 
svaiginantis kvapas 
užliejo mane ir alėją ir dangų. Ten, 
kur kelias nulinko pakalnėn ir glaudė 
prie mūsų širdžių paskutinį kapų kiparisą, 
užmigę rasotoj nakty mes sapnavom 
griuvėsių epochos praėjusią meilę. 

Taip, 
tryliktą dieną prieš naują žemės užtemimą, 
mane ištikus buvo stebuklinga meilės valanda 
sentimentalaus pavasario karste, 
prie kraujo kalno, 
kritusiųjų kaulams degant ties akim. 

Prarastos prasmes paveikslas 
Būti prie lango ir stebėti praeivių žingsnius. 
Jie lengvi ir trapūs. 
Taip žmonės eina, eina ir nežino 
mirtingo dienų takto. 

Metų laikai 
praeina ir gelsta. Lapai 
gyvybe pribrinksta ir nulinksta tamsūs. Dangus 
nesuvaldomu gaisru patvinsta 
ir išsenka staigiai. 
Taip mes pamatom 
negyvą prasmę 
pavėluoto žaliavimo 
ir staigios mirties. 

J kūrybinės liepsnos, kaip ir 
į refleksinės šviesos problemas 
gal kiek savotiškai įsipina gilio
sios lietuvio dvasios savybės, ši
tokiais ar panašiais atvejais ap
mąstant kylančias atošvaistines 
mintis, man visuomet prisimena, 
ką individualistiniais pradais 
persisunkusioji lietuvio dvasia 
yra pareiškusi savo genialaus 
dailininko Mikalojaus Kastanto 
Čiurlionio kūrybiškuoju teptu
ku. Tamstų dauguma turbūt at
simenate jo paveikslą, pavadin
tą „Mintytojas". Šis kūrinys 
vaizduoja žmogaus galvą, įsmi
gusią į stambius vyriškus pe
čius ir kiek palinkusią į pryša-
kį. Iš jos akių, tikriau pasakius, 
iš duobėtų akinių gelmių, tary
tum iš smegenų centrų tryška 
du platūs spinduliai, nušviečian-
tieji pryšaky esamą ir stebimą 
pasaulį. 

Šitas paveikslas, tarp kitko, 
įsakmiai mums kalba apie tą pa
prastą, tačiau atominės gadynės 
vertą tiesą, išreikštą plastinio 
meno priemonėmis, būtent: žmo
gus pastebi ir mato tik tai, ką 

gausų kūrybinių vertybių loby
ną. 

Noriu tik papasakoti, kas nie
ku būdu nepasiduoda tiesioginei 
žiūrovo patirčiai ir kas vargu 
bau galėtų būti įdiegta pačiuose 
prof. Adomo Galdiko kūriniuo
se. Tai būtent — keli bruožai iš 
jo gyvenimo, paryškinanti, kaip 
Apvaizdos ranka neleido jam iš
krypti iš pačios prigimties nu
brėžto kelio. 

važiavęs kuriam laikui atostogų 
į tėviškę. 

„Kas ir kaip? Ko taip nusimi
nęs? Kas atsitiko?" — klausia 
jis, atsiradęs šalia susikrimtu
sio jaunuolio. Adomas, vis tebe-
kukčiodamas, pasipasakojo apie 
seniai jau širdyj nešiojamą už
burtų spalvinių pilių pasaulį, ku
rį, štai, dėdė globėjas vienu mos
tu | šipulius pavertė. „Viskas da 
bar subyrėjo, visos mano sva
jonės apie dailę nugarmėjo į pra 
rają"! — „Palauk, palauk! Ne
sijaudink taip!" — tarė susimas 
tęs ir Adomo graudingu pasako
jimu persiėmęs Gurauskas. „Ne
nusimink! Aš tau padėsiu pir
muosius žingsnius žengti. Man 
grįžtant atgal į Petrapilį, va
žiuosi kartu su manim ir apsi-

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Šv. Kazimiero Mokytoju , • Stanislava Medeksaitė-Pas 

Seminarija (St. Casimir Nor- j kevičienė, 1912 metais i.šspaus-
mal School) veikia Chicagoje,! dinusi istorinę apysaką "Gin

tautas, paskutinis krivė", yra 
mirusi 1933 metais balandžio 
18 d., taigi šiemet sueina 20 
metų nuo jos mirties. Ji yra 
palikusi rankraštyje ir dau
giau apysakų. Savo raštais ben. 
dradarbiavo "Viltyje". Buvo 
gimusi 1S4G m. Paliesyje, Gir
kalnio valsč. 

buvusiuose Šv. Kazimiero Aka 
demijos rūmuose. Seminarija 
akredituota prie Katalikų Uni
versiteto Washingtone. Joje 
Šv. Kazimiero seserys ruošia 
savas mokytojas; šiuo rnetu 
yra 22 studentės. Seminarijai 
vadovauja sesuo Liudvika; be 
jos dar dėsto seserys: Eucha-
rista, Aloyza, Rosarita ir kun. 
St. Valuckas. Lietuvių kalbą 
dėsto sesuo Rosarita, studija
vusi lituanistiką Kauno Univer
sitete. Prie šios mokytojų se
minarijos įrengiamas lituanis- i 
tikos muzėjus, kuriam jau pa
skirtos dvi didelės salės. Čia 
bus rinkinys lietuviškų rank
darbių, audinių, taipgi bus 
stambus lituanistikos knygy
nas. Studentės, išėjusios dvejų 
metų kursą, pradeda dirbti mo 
kyklose ir šeštadieniais 
atostogomis toliau gilina 

• A. Kuprevičius, svečias 
pianistas iš Argentinos, ba
landžio 18 d. koncertuos Cle-
velande, balandžio 19 d. Det
roite, balandžio mėn. pabaigo
je dar numato suruošti atsisvei 
kinimo koncertą Chicagoje. 
Apie gegužės mėnesį galį įvyk
ti jo koncertai Montrealyje ir 
Kalifornijoje. 

• Mūsų darbai. Tokia antras 
te Amerikos Lietuvių R. Ka

bei! talikų Federacijos sekretoria-
stu-! tas išleido savo kongreso, įvy-

dijas šioje pačioje seminarijoje kusio 1952 m. rūgs. 26—28 m. 
arba De Paul Universitete, kol Detroit, Mich., protokolą ir 

A. Varnas Keliukas į mišką 

Jau gimnazijos mokslus beei- gyvensi pas mane. Aš surinksiu 
nant, jaunam Adomėliui pilnai 

jis pats nušviečia savo akių bei buvo paaiškėjęs tolesnis specia-
savo intelekto spinduliais. Am
žinasis Čiurlionis byloja čia apie 
žiūrovo kelią į kultūrines augš
tumas. Tas jo kelias — jo ref lek-
sinė arba atošvaistinė intelekto 
veikla — esąs tokios pat kūrybi 
nės prigimties, kaip ir meninin
ko. Tiktai žiūrovo kūrybinė veik 
la yra nukreipta intensyvinę, įvi 

linio mokslo kelias, į kurį veržė
si visa jo būtybė. O tas vaivo
rykštinėmis spalvomis nukaišy
tas kelias buvo — stoti į dailės 
mokyklą ir tapti dailininku. 

Bebaigdamas gimnaziją Ado
mas neužtruko apie tai pranešti 
ir savo brangiam globėjui, dėdei 
vyskupui Karevičiui. Tiktai grį-

dine linkme, vadinas, į paties 
intelekto sandaros (struktūros) f*» ' t e 7 l s k f ^ t o g ų , susilaukė 
pavidalinimą, ugdymą, puoselė- £ * " * » ? * » ,de<įeS **?*?»*• .. - "T ,. .*. m.t +~«~« Krištolines sielos žemaitis ir di
limą arba tobulinimą. Tuo tarpu J . . . . _ . . T,, . _„ delis Lietuvos patriotas, nepn-memninko kurejo veikla yra nu
kreipta į ekspansyvinį taką, į 
išorinį pasaulį, juslių apčiuopia
momis priemonėmis kuriamą — 
garsais, bruožais, spalvomis, ju
desiais — ir kitomis. Žiūrovo 
atošvaistinė veikla negali ten
kintis tik savo prigimties kūry
biškumu ir likti pasyvi, neveik
li. Ne. Ji turi būti ir kūrybinga, 
vadinas, aktyvi, naši, vaisinga, 
kurianti įvairiarūšes intelekto 
vertybes — jautrumą, pastabu
mą, mąslumą, nuosakumą, va
lingumą arba kantrumą bei iš
tvermingumą ir kitas vertybes, 
įgalinančias žiūrovą sueiti į ar
timą dvasinį sąlytį su dailininko 
kūriniais ir jo meniniais laimė
jimais. Tokiu kūrybiniu vidaus 
susitelkimu yra apgaubtas ir 
Čiurlionio „Mintytojas". 

Primindamas čia apie lietu
viškąjį „Mintytoją" ir kai ku-

klausomybės laikais tapęs at
gaivintos Lietuvos provincijos 
pirmuoju arkivyskupu, dėdė Ka
revičius savo atsakyme pataria 
Adomėliui mesti į šalį nevyku
sias, nerealias svajones apie dai
lę, o kreipti savo žingsnius į tik
resnį kelią — pasidaryti diplo
muotu inžinierium ar bent ar
chitektu, pastojant ir išeinant 
mokslus Petrapilio Institute 
Graždanskich Inžinierov. 

Pri trenktas tokiu nelauktu, 
visus giliausius jo troškimus nu
smelkusiu dėdės atsakymu bei 
patarimu, Adomas, svirduliuo
damas išgūrina į esamą čia pat 
ūkyje mišką, kad savo mylimoj 

j gamtoj rastų kokio nusiramini
mo. Sėdęs ant kelmo ir apmąs
tydamas susidariusią padėtį, 
tiek susikrimto, kad ėmė kuk
čioti ir paskui balsiai kriokti, 
kaip 18 metų mergaitė, netekusi 

rias reikšliąsias jo savybes, ir savo mylimo bernelio. Nelauk-
aš, kiek galėdamas, noriu būti tai, iš kažkur begrybaudamas 
korektus ir be reikalo nevargin-1 ati trunka tolimas Adomo gimi-
ti dėmesio sausais pavadinimais naitis iš motinos pusės, pavarde 
ar išvedžiojimais apie tai, ką j Gurauskas. Turėdamas kokią tai 
mūsiškiai patys gali tiksliau bei tarnybą Petrapily, jis buvo par-

I 

Negyvo angelo daina 
Mėnuo, kuriam savo žvilgsnį radau, 
stebi mane ir nedaug supranta. Medžiai 
(skaudaus laukimo Šakos), 
viršūnėmis upėje tyli. Gėlės, 

praradusios visas šviesas, 
palinko savin ir užgeso. Žmonės, 
nesistebėkite šia tamsa. 

Štai stoviu prieš jus nuogas, 
mano kaulai balti ir plėšrūs, 
mano žvilgsnio duobės juodos, 
kaukolė suledėjus barška, dantys 
tapo kieti ir žodžiams gimti išplėšė teisę. 

Štai stoviu prieš jus, 
sutrupėjusiais sparnais 
angelas negyvas, 
kurs buvo maitinamas visais 
pažinimo medžio vaisiais 
šioj gėrio ir blogio karalystėj. 

reikalingas žinias, į kurią dailės 
mokyklą tau geriau pastoti ir 
kuo galėdamas padėsiu. O pas
kui pamatysi — pamažu susi
klos reikalai ir su dėdės vysku
po globa". 

Taip ir įvyko. Gavęs patikimą 
pirmąjį ramstį, Adomas rudenį, 
bene 1912 metais nuvažiuoja su 
Gurausku į Petrapilį, jau su iš
siaiškinta mintim — dailės stu
dijoms stoti į Centrinę Barono 
Štiglico vardo pritaikomosios 
dailės Augštąją Mokyklą. Tarp 
kitko, ją buvo baigę jau keletas 
lietuvių dailininkų: keramiką — 
Dragūnas, skulptūrą — Kajeto
nas Šklėrius, grafiką — Stepo
navičiūtė, o vėliau dekoratyvią 
dailę Didžiokas ir kiti. 

Tačiau grindęs visą amžių gai 
valingą kūrybinį Adomo veržlu
mą karštasis jo temperamentas, 
anuo pirmųjų žingsnių metu pa
kiša storą kelmą po ratais ir ko 
neapverčia jau pradėjusį laimin
gai riedėti gerų vilčių kupiną jo 
vežimą. 

Kad patektų į štiglico dailės 
mokyklą, turėjo išlaikyti kvoti
mus iš paišybos. Kvotimams bu
vo duotas 4-rių valandų laikas. 
Išrašyta ir raštinės viršininko 
įteikta Adomui kvotimams lai
kyti leidimo kortelė. Stojančiųjų 
kandidatų sąraše buvo apie 150, 
o priimamųjų į mokyklą — tik 
keturi: tiek tebuvo laisvų vietų. 

Kvotimų dieną Adomas iškil
mingai iškeliauja iš savo gyve
namos Vosilijo saloj vietovės į 
gražiuosius štiglico mokyklos 
rūmus, stilingai iškilusius prie 
Nevos intako, vadinamo Fontan 
ka, pagrindinėj Petrapilio mies
to daly j . Kelionė pėsčiomis — 
apie valandą laiko. Atvyksta ne
pavėlavęs. Graibosi po kišenius 
ir nori jau įteikti budinčiam mo
kytojui leidimo kortelę. Bet 
čiupt, čiupt vienur — kitur po 
kišenes, niekur jos neranda. 
Staiga prisimena palikęs ją na
mie. Galvatrūkčiais sprunka at
gal pro duris į gatvę. Kur čia 
dabar jieškosi to vežiko arba 
lauksi, kad ir kelionės daliai, 
tramvajaus! Deda visą viltį į 
gaivalingai judrias savo paties 
susisiekimo priemones, į savo 

baigia ketverių metų kursą. 
Šitokių studenčių — mokytojų 
dar yra keliasdešimts. 

• Jurgis Baltrušaitis, prieš 
devynetą metų miręs mūsų 
poetas, buvo gimęs 1873 me
tų balandžio 20 d., taigi šiemet 
nuo jo gimimo sueina 80 me-

nutarimus. 
puslapius. 

Knygutė turi 45 

• Juozas VVilkus, Amerikos 
lietuvis teisininkas, ypatingai 
didele balsų dauguma (12,821 
prieš 9,108) išrinktas teisėju 
Sheboygane, nugalėdamas bu
vusį to miesto merą, H. Run-

tų. Poetas dirbo diplomatinėje j g e . Sheboygan mieste lietuvis 
tarnyboje ir daug kūrė rusų 
kalba, tik paskutiniu savo gy
venimo laikotarpiu rašė ir lie
tuviškai, 1941 m# pasirodęs su 
"Įvilktuvėmis", 1942 m. su 

laimėjo visuose precinktuose. 
Iki šiol, nuo 1943 m., Juozas 
VVilkus buvo išrinktas valdiniu 
miesto advokatu. Naujas teisė
jas yra gimęs 1912 m. lapkr. 

"Ašarų vainiku". Jo kilimo: 20 d. Litlle Chute, Wisc. Bū 
vieta — Paantvardžiai, Skirs
nemunės valsčiuje. Mokslus ėjo 
Kauno ir Maskvos Universite
tuose. Ne tik pats kūrė, bet 
nemažai ir vertė bei rašė me 

dvejų metų 
su tėvais į 

už pusmečio 

amžiaus 
Sheboy-
mirė jo 

J . Baltrušaitis 

no teoretikos Mausimais. Ru
sų kalba jo yra išėję poezijos 
rinkiniai: Žemės laiptai, Kalnų 
takas, Lelija ir pjautuvas. 
1948 metais pasirodė jo pomir
tinis eilėraščių rinkinys "Poe
zija". Jo kūryba žavi minties 
gilumu ir gražia forma. 

• V. Mykolaičio-Putino ly
rika "Keliai ir Kryžkeliai" šio
mis dienomis pasirodė knygų 
rinkoje. Išleido Terra. 

damas 
persikėlė 
gan, čia 
motina (Felicija Jonaitytė). 
Baigęs Šv. Petro Klavero prad. 
mokyklą, išėjo augštesnę mies
to mokyklą, bakalauro laips
nį gavo Ripon kolegijoje (mag 
na eum laude). Neturėdamas 
lėšų, besimokydamas kartu ir 
dirbo, talkindamas ir atletikos 
direktoriui, ir kolegijos prezi
dentui, ir mokyklos kiemsar
giui. Teisę studijavo VViscon-
sin ir Arizonos universitetuo
se, baigdamas 1940 m. Iš pra
džių dirbo privačioj firmoj ad
vokatu, vėliau — išrinktas mie 
sto advokatu. Yra uolus visuo
menininkas. Dirba su Raudo
nuoju Kryžiumi, su skautais, 
Augštesniosios Mokyklos Auk
lėtinių Sąjungos pirmininkas, 
vadovaujantis asmuo Jacht
klube, geras kalbėtojas, lietu
vių parapijos narys, Kolumbo 
vytis, uolus katalikas. 

bėgti. Įsivaizduokite dabar gar
bingo amžiaus sulaukusį Lietu
vos vyrą, bebėgantį anuomet š~ 
ligatviu, kiek kojos neša, tarp 
masėmis einančių gyventojų, ku 
rių ne vienas, turbūt, gerokai 
nukentėjo nuo jaunuoliškojo 
Adomo peties ar alkūnės. 

Tokia temperamento demons
tracija galėjo, žinoma, ir polici
jos dėmesį atkreipti. Tačiau šį 
kartą pavyko laimingai parbėg
ti namo, surasti kvotimų kortelę 
ir tuo pačiu sparčiu grįžti at
gal į mokyklą. Sugaišta tik pus
antros valandos! Joms iškritus 
iš 4-rių duotųjų kvotimams, Ado 
mo ranka, bepiešiant, dvigubai 
smarkiau virpėjo nuo baimės ne
užbaigti piešinį, nei nuo pasiu
tiško pusantros valandos bėgi
mo. Tačiau duotas piešinys bu
vo padarytas. Kvotimai išlaiky-

staibius, ir pasileidžia šuoliais ti . Juozas Wilkus 
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Kas iš pirmo pamatymo pa- ir keturi akmens stovėjo kam-
vadintų jį klebonu? Liesas kaip puose, ir juoda geležies grandis 
botagas ir jaunas, tarytum ką supo kaip aptvėrimas. Ir toks 
tik iš seminarijos — ir gerai rei- pat kryžius, geležinis, juodas, 
kėjo įsižiūrėt, kol suradai, kad kaip mezginys, dailiai iškarpy-
jam daugiau kaip penkiasdešimt, tas, ir didelis diemedis augo vi-
I r tai greičiau žinojai iš nugir- duryje kapo, uiplėsdamas savo 
dimo, negu matei, nes kaip, jei- gedulingomis šakomis j) visą, ir 
gu ir plaukai nežili, ir jų daugy- iki pusės dengė kryžių. Klebo-
bė, o veido oda, kaip ant kurpa- nas praskleidė abiem rankom 
lio ištempta, tokia jauna ir lygi. jas ir pasiskaitę užrašą MYKO-

— Neturiu laiko raukšlėtis, — LAS ŠAREIVA — daugiau nie-
sakė klebonas, jei kas mėgino ko. Jis paleido šakas, ir paskui 
stebėtis jo nesibaigiančia jau- vėl jas nubraukė, ir vėl skaitė, 
nyste, ir ištikro, jis neturėjo ir jieškojo daugiau žodžių ar 
laiko, š i ta buvo trečia parapija, ženklų — nieko. Jis pagalvojo: 
kur jis klebonavo, ir kaip kalbė- — Ar čia gyvas pasistatė sau 
jo žinantieji, abi pirmosios buvo namus? Ar kas nors palaidojo 
sklidinos darbų ir rūpesčių, kaip savo brangiausią, ir nepažymėjo 
rudens ai*uodai: vienoje reikėjo metų, nes mirusysis jam yra gy-
bažnyčios naujos, o žmonės buvo vas ? 

R U B E N D A R I O 

P O R T R E T A I 
Leconte de Lisle 

Eini per nemirtingų mūzų karaliją nematuotą, 
įkvėpimo supamas plataus ir švento, 
lyg išdidus radža savų dominijų plotais 
per aštrų vėją joji tu ant indų elefanto. 
Tavo dainoj aidai triukšmingo Okeano, 
tavo poezijoje liūtai, džiunglės tvankios, 
šinesa laukinė tavo lyroj skamba, 
Unitais garsais ji virpa tavo rankoj. 
Tave fakyrai mokė žvaigždynus pažinti, 
tau Orientas įkvėpė misterijas ir mintį, 
legendų v-izijas ir paslaptis rytų. 
Žemės jėga eilėraščiai tavieji minta, 
iv tavo posmų Ramayanų liepsnos švinta, 
dainuoji tu kalba slaptinga milžinų miškų! 

U 

Walt Whitman 
Jo geležies šaly gyvena žilas magas, 
šviesus, blaivus, gražus kaip patriarchas, 
tarp antakių olimpiškos ir gilios raukšlių vagos, 
valdoviškos ir kilnios, užburiančios arkos. 
Gili siela lyg veidrodžius bedugnių būtų lietus. 
Pavargusius pečius tamsus apsiaustas dengia. 
Jo arfa nukalta iš seno medžio kieto, 
iš kurios naujos dainos sklinda į padangę. 
Žyny8, kvėpuojantis dievų palaima, 
jis regi ateity laikus laimingus. 
Jis arui sako—„Lėk!"', jūreiviams—plaukit!", 
,JDirbkit !u — raumeningiems darbininkams. 
Taip eina jis savais keliais didingas, 
augĖai iškėlęs imperatorišką veidą! 

ispanų k. išvertė JVOZAS KĖKŠTAS 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Stasio Būdavo "Loretos" • Stasys Yla paruošė, o Im-

išėjo antra laida. Pirmoji lai- maculata leidykla išspausdino 
da, pasirodžiusi 1936 m. Lie- maldaknygę "Sveika Marija", 
tuvoje, turėjo nemažo pasise- Kalbą peržiūrėjo prof. A. 
kimo. Ši laida pagrindinai per- (Pi*.?) Skardžius, iliustracijas 
redaguota, pertvarkyta kompo paruošė dail. T. Vai us. Mal-
zicija, kai kas išleista, kai kas daknygę sudarant parodyta 
pridėta. Knygą išleido Europos daug iniciatyvos ir įvesta daug 
lietuvių leidykla Bendrija, naujumų. Yra atskiros mal-
spaudė Nidos spaustuvė Lon- dos: kasdieninės, savaitinės, 
done. Tai dar nauja tremties mėnesinės, liturginiams me-
lietuvių spaustuvė, darbo at- tams pritaikytos, liturginės mi 
likimu neprilygstanti JAV lie- šios, sakramentų maldos, as-
tuvių spaustuvėms. Prasmin- meninės maldos: jaunuolio, 
gas viršelis pieštas dail. K. j sportininko, kario, kunigo, dar 
Dargio. Stasius Būdavas šiuo i bininko, ūkininko, gydytojo, tei 

Praėjusiojo šimtmečio pabaigoje mažytė Nicaragua davė pasaulio literatūrai didelį poetą, 
pradininką judėjimo, literatūros istorijoj vadinamo modernizmo vardu. Tai RUBEN DARIO 

vargšai. I r kitoji, buvo toks ti-l Bet nebuvo ko daugiau būti: ( 1 8 6 7 _ 1 9 i 6 ) j k u r i o poezija turėjo lemiamos reikšmės minėto judėjimo impozantiškam išsisklei-
kybų ir luomų mišinys, nedoros čia, nes nereikia glostyti tų, ku-< kiniui 

metu baigia paruošti spaudai 
savo kitas knygas apie spau
dos draudimo gadynę. Viena 
jų turėtų dar šiemet pasirody
ti. Šią žiemą parašė ir jau api-

sininko, mokslininko, meninin
ko, kalbėtojo, grįžtančio j Die
vą, ligonio, mirštančio; toliau 
— šeiminės, mokyklinės ir or
ganizacinės maldos: katalikų 

įtakos sukosi tarp parapijonų ir Į rie turi mylinčias rankas — jis 
vijo juos į verpetą — ir sunku brido tarp tų, kuriuos buvo ap-
buvo tenai išlaikyti Dievo Vyn-, leidęs likusiųjų tingumas — jis 
uogyną. | žvalgėsi, akis pakėlęs augštyn 

Pirmoje plušo jis aštuonerius ir žvalgėsi aplinkui. Dideli ir 
metus, ir mūrinę bažnyčią, tary- gražūs medžiai ir ošė, ir tylėjo; 
tum ištraukė iš žemės — Vieš- augšta sausa vieta buvo čia, 
pats žino, kaip jis taip galėjo 
padaryti, nes ir jo parapijonys 
nėkiek nepasidarė vargingesnį. 
Tačiau statyti tvarką ir dorovę 
buvo sunkiau, ir tenai jis sėjo 
dvyliką metų į erškėčius, į ak
menynus ir- pelkes, kol pamatė 
sužaliuojant, pražydint ir derlių 
nešant. Ir to jau velnias negalėjo 
labai pigiai išnaikinti. 

Ir tada, kai nuveikdavo dide
lius darbus, jis pajusdavo, lyg" 
pradeda n u v a r a i — nuo to. kad 
nebėra kur įsibėfirėti. ir prasitar
davo vvskupui. kad lyg tai lai
kas būtų paiudinti kojas į naują 
kelia, kad nesustirtų nuo užsi-
stovėjimo. 

Ir jis jokiu būdu negalėjo at
sipeikėti nei suprasti, ko jis bu-
vo atkeltas čia? Akmeninė baž- ėjo ir planavo, kaip atrodys tas t u ^ ^ 
nvčia stovėio iš seno ir stovės viskas, kai jis ir jo talkininkai ^ fr kaip juos 
dar ilsiau. Nebuvo nė garsiu be- pndes savo rankas. \klehon3iS ^ ^ ^ ^ 
dievių. nė užkietėiusiu nusidėiė- Talkininkų jis mokėjo surasti, d i n d a m a s p a m a t ų akmenimis, 
liu. žmonės, rodos stačiai tineėioj visuomet ir viskam - štai eina T a i m i e s t e l i o g i m n a z į s t a i , paties 
būti nedorais — ką jis čia ture- j ir sutinka ką, nors nedaug žino- t o k i o p a u k š t v a n a g i o amžiaus — 
jo veikti? Kaip jis atvyko pra-jmą, nors pirmą kartą užkalbins k e t u r i o l i k i n i a i > p e nkiolikiniai — 

Turėdamas 21 metus Ruben Dario paliko savo tėvynę ir pradėjo keliauti po pasaulį. Žymią 
savo gyvenimo dalį jis praleido Madride ir Paryžiuje ir turėjo progos paskleisti savo įtaką sena
jame žemyne. Žymieji ispanų kritikai ir rašytojai (Valerą, Valle Inclan, Unamuno, Campoamor, 
Baro ja, Jimenez, Machado ir k.) buvo jo dideli bičiuliai, gerbėjai bei mokiniai. Ispanoamerikoje jo 
įtakoje subrendo Nervo, Valencia, Chocano, Freyre, Herrera y Reissig ir Lugones. 

Išaugęs ispanų klasikinės poezijos tradicijose ir pasisavinęs visus savo meto poezijos formų j v e n a Rocklande, Maine, vieni 
laimėjimus, Dario grąžino poezijai gyvybę ir prasmę, įvesdamas į ją didelį metrinių formų įvairu-1 šas tarp kitataučių, kas nema 
mą iki baltojo eiliavimo imtinai. Jo nepaprastoje,, universalioje poezijoje mes randame VVhitmano 
monumentalų laisvumą, ir Leconte de Lisle formos tobulumą, ir Poės muzikalumą, ir Verlaine'o 
„poetinį tyrumą". 

Degdamas iliuzijų troškuliu, Dario iš realiosios tikrovės bėgo į įsivaizduotąjį idealaus gro
žio pasaulį, apgyvendintą išblyškusiom princesėm, viduramžių vagantais, Olimpo pusdieviais, egzo
tine gyvūnija ir augmenija, bespalvio kraujo rožėmis ir gulbėm iš žydriųjų pasakiškų ežerų. 

Ruben Dario poezijos knygos: „Azul" (1888), „Prosas profanas" (1896) ir „Cantos de vida 
y esperanza" (1905). 

pavidalino didoką romaną "Už | akcijos, ateitininkų, skautų, v} 
draustas stebuklas", kuriame 
vaizduojamas vienas būdingas 
nuotykis 1944 m. įvykių įtam
poje, Vakarų Europos fone. Ir 
šiam veikalui jau yra leidėjas. 
Stasius Būdavas šiuo metu gy-

žai apsunkina jo padėtį ir nesu-

šventąjį. Paskui žiūrėk, bus atsi- lyginti, kiek čia buvo išlaidų = lykų naktį, prižadindavo. 
radęs koks naujas paveikslas žodžiu, kažinkas buvo išjudinta 
bažnyčioje, ir tai bus darbas to, kiekviename, 
kuris gal ir tikėti nemoka. Keis 

Nelė Mazalaitė 

lengva gulėti, gražu pažvelgti, 
liūdna lankyti — jis stovėjo ir 

ti klebono svečiai. 
Tačiau jie visi dirbo kapinėse, 

ir tikrai ne už pinigą, taip ir 
žmonės manė — nes jie taip jau 
ir iš akių atrodė, tokie = kaž
kokie, kad tas darbas jiems lyg 

Stasius Būdavas 

ėjusių metų gegužės mėnesi, jau 
galvojo, kad po savaitės prašy-
sis vyskupo atsiimti, ir kur nors 

— ir jau po neilgos kalbelės, sa
ko: 

— Pats Dievas ir vedė tams 
dėti jį, tačiau arsri taip niekur tą—, ir tuojau pasako, ką ta 
nieko ir nerado? žinoma. Kapi
nės buvo apleistos. 

Gerai sudėta akmenų tvora 
laikė, tik vietomis aptrupėjus, 
tačiau viduje, matyti, niekuomet 
nebuvo tvarkos — laidojo, kaip 
kas išmanė, koplvtėlės. krvžiai ir 
paminklai vietomis stovėjo prieš 
vienas kitą kaktas sudūrę, vieto
mis šonais, arba stūmė vienas 
kita iš vietos neišsitekdami. Kur 
gi buvo takai? Galbūt išėio. kur 
gyvieji vaikšto, čia gi žmonės 
su savo laidojamaisiais žengrė 
per kapus, kaip per minkštą ki- Į 
Įima. Tai taip viduryje, o jau pa-
kraščiuose, pamūriais, vešliai 
augo žalios augštos žolės, beveik 
iš vieno, ir ta rp jų švytėjo bal
tieji varpučiai, cinavados, šven
to Petro raktai, Saliamono Gu-

sai Dievo siųstasis gali padaryti, 
ir kad tiktai jis vienas, ir kad 
taip ir taip, ir žmogus nejuto, 
kaip jau apsiėmė, ir dar dėkoja. 
Paskui, kai nueina vienas, atsi
tokėja ir kartais nusikeikia, kar
tais juokiasi, bet vistiek padaro. 
Kitaip dar nėra buvę. 

Taip ir čia. Tiesa, čia darbo 
žmonių neperdaugiausia jis var
gino — tai tik kelias dešimts 
pastočių pasiprašė, privežti žvy-

aptiekoriaus vaikas, zakrastijo-
nukas, daktaro vienturtis ir ve-
terinoriaus augintinis. 

Jiems nė vienam nereikėjo 
per vasarą ką nors dirbti, lepino 
tėvai savo būsimus studentus — 
tai jiems trūko užsiėmimo, ir jie 
po truputį gedo atostogų metu 
— ir mokytais nešėsi, išdidumu 
nesitvėrė, ir į tinginystę krypo. 
Tai kitomis vasaromis, bet da
bar klebonas juos buvo iš karto 
pasigavęs, ir taip jiems įkvėpęs 
svarbos ir drauge drausmės, jog 

Taigi puiku! — sušuko kle
bonas — tokie seni papročiai yra 
labai gerbtini, padarysim šie-

Tai taip buvo su tuo darbu, m e t 
o paskui atsirado kitkas, nors ir. _i T a i > k a d b u v ę s k i e Donas ne-
ne tokio dydžio: miestelyje ne- l e i d o _ s a k o tokie maumai, seni 
buvo jokio sodelio, nei Laisvės i g m i s l a i f t i k b i l d e s į k e l i a f _ s a . 
Paminklo, kaip būtinai derėtų. k o z a k r a s t i j o n a s > i r klebonas jau 
Paskui — koks gi čia choras pa- b u v o b e u ž s i d e g ę S f bet pasakė ra-
dorioje parapijoje? Vargoninin- m į a į . 
kas nebuvo neišmanėlis, bet jau-; _ ' P ažįūrėsim. Kur tie mau-
nimas truputį tingėjo, čia j a u | m a į ? 
reikėjo paraginimo. Ir, kai kle-l _J A n t b a ž n y c i o s l u b ų . Kažin, • K o m P . Juozas Strolia yra 
bonas ėmėsi to, kažinkaip ir i š .__ a b e j 0 j a z a k r a s t i j o n a s , — ka- priimtas į Hollywoodo muzikų 
kaimų keliai sutrumpėjo, ir štai ^ k l e b o n ė l i a r beverta, jie ten sąjungą (Musicians Mutual 
artėjant Velykoms buvo išmok- gyjdi t i e k m e t ų > § i a i p n u t r e n k t i , Protective Association) tik
ta ne tik iškilmingos Prisikėlimo k^p-pagaliai, gal jau ir sutrūnė- ruoju nariu. Neseniai 
giesmės, bet ir nauji mišparai. 

Laikas buvo galvoti ir Velykų 
jo, ar sulūžo. 

Karstą ruošti, nes buvo antra- ž i n o t i ? — pašoko klebonas, — Ipionui, pavadintą "Tėvynės il-
dienio rytas ir po mišių klebo- — *— *—~ *-»*- "-«- «i-«i 

tie iš kailio nėrėsi, lenktyniavo 
^U^m^k^^kėj^^ų i r S ? i s t e geidė kuodic^iausio ir a T K l į ^ ^ f i 

naudingo veikimo. Jie beveik 

geriau negu kitais metais. Bepa
sakodamas zakrastijonas visai 
nejučiomis užsiminė, jog seniau 
— prieš buvusį kleboną, vadinas 
prieš šešerius metus — dar buvo 
statoma prie Karsto sargyboje 
kareiviai. Negyvi — mediniai 
Romos kareiviai, su kardais, ir 
taip Įtaisyti, kad tie kardai pa 

ar ten kas šoka, ar malkas skal- g ė s y s " i r ^ suharmonizavęs 
nas klausinėjo zakrastijoną, kaip d0. Ar užeina ten vaikai, mies-
daroma, ir kas dar padarytina čionys? 

— Ne, niekas, — sako zakras
tijonas, ir klebonas atsileidžia: 

— Na, matai. Tai ir einam, 
ten pat vietoje pasižiūrėsim. 

Lygiai tą minutę atėjo gim- y Q -Reguiem". Tai ne 
nazistai — kaip jie pasidarė, v _ ^ , , . 
klebonijos lankytojai, tai ne 
vaikščiojo kitaip, kaip visi ke 

čių. Pagaliau — parapinės, tė
vynės ir žmonijos maldos. Gau 
sus giesmių rink'nys. Šį leidinį 
ruošdamas autorius panaudo
jo ne tik ankstybesnius bažny
tinius šaltinius, bet ir kūrinius 
mūsiškių autorių: M. Gustai
čio, B. Brazdžionio, prel. K. 
Urbanavičiaus, kun.A. Strazde
lio, T. L. Andriekaus, kun. B. 
Andriuškos, kan. M. Vaitkaus, 
kun. V. Mažono, vysk. A. Ba
ranausko, kun. J. Tilvyčio, Mai 
ronio, arlkiv. J. Skvirecko, J. 
Augustaitytės-Vaičiūnienės, A. 
Šešplaukio - Tyruol'o, P. Jur
kaus, D. Mickaitės - Mickienės, 
kun. J. Gutausko, J. Maceinie-
nės, O. V. Milašiaus, vienos 
tremt :nės į Sibirą, Jakšto, ar-
kiv. J. Matulevičiaus. Pr Gu
daičio. Taigi ši maldaknygė 
kartu darosi ir mūsų bei pa
saulinės religinės kūrybos an
tologija. Išleista gražiai, pato
gaus formato. 

• Prof. Z. Ivinskis uoliai dir
ba Vatikano ir kituose Romos 
archyvuose. Pasinaudodamas 
rasta medžiaga ruošia studi.iė-
lę apie Mindė ugą. Yra parašęs 
darbelį apie lietuviškus giedo
jimus 16—17 amžiuje. Tai yra 
dalis mūsų istoriko didesiro 
darbo apie lietuvių kalbos var
tojimą viešajame gyvenime 16 
— 17 amžiuje. Ta gi studija 
įeis į prof. Ivinskio ruošiamą 

apie dešimtį liaudies dainų. | knygą apie Giedraič!o laikų 

daro palankių aplinkybių pas
kutiniu laikotarpiu jo pavar
gusiai sveikatai. 

rašęs savo pirmąjį 
yra pa-

šiame že-
Kaip ten jie sulūš, norėčiau myne kūrinį smuikui ir forte-

Muzilkas nuo balandžio 7 d. 
pradėjo badavimą, kurį nusi
statęs tęsti tris savaites, o pa 
skiau tapti vegetaru. Jau yra 
paruošęs metmenis naujam sa-

m". Tai 
bus pamaldoms skiriamas da-

kultūrinj gyvenimą. Profeso
rius mums rašo, kad jis domisi 
"Draugo" kultūriniu priedu, 
jį pirmiausiai skaito, jo atski
rus numerius renka ir saugo. 
Profesorius yra atradęs gana 
įdomios medžiagos apie lietu-

lykas, o moderninės harmoni- vį Ikardinolą Jurgį Radvilą, 
turi. Velykų atostogose jie čia ^ o s pagrindais su'koncentruo- kurs keletą metų gyveno Ro-

su kirviais ir dalbomis, visai ne
gyvus medžius išimti; davatkė
lės ėjo ravėti ir rauti žolės, šiaip 
visus planavimus, gražinimus, 
kryžių atlenkimus, koplytėlių ^ d a v o saviesiems rimtomis 

kalbomis ir laiko neturėjimu — 
bet ir namuose visi džiaugėsi, 

, kokia dešimt minučių nusileis-gyveno klebonijoje, draugavo su -, v , . . , 
klebono svečiais klebonas su' * į ? ' • a t s i ? U s d a m ' * "T*'** bo, nes klebonas užsiminė apie 

bildesiu — taip, kad ir uzsnudu- b a ž n v c i o s p u oš imą. O kad lai-
sius besimeldžiant per visą Ve- k u s ^ j o J ž e n ^ i | i r j i e j ^ ^ 

jais posėdžiavo 
su 

namie jie į 

buvo kasdieniai, kaip ir vasarą, * • šauksmas žmogaus, praė-
o dabar jau tikrai tikėjosi dar- jusio savo gyvenimą ir jame 

teradusio klastą, melą, netei-

kad jų vaikai tiek daug priside
da prie darbo, kuriuo didžiuosis 

remontus padarė jo svečiai ir 
Keturi Kertiniai Akmenys. 

Iš kur klebonas ištraukė to-
drvbės. kadaise pasodintos ant \ kių svečių ? Atvažiavo, vienas'visa parapija, 
kanu. Ir keroio erškėtrožės, ir kuprine ant nugaros, kitas ne- Parapija tikrai didžiavosi ir 
sodriai sirpo žemuosrės. Jokia i regėtomis kelnėmis, kitas skry-j stebėjosi — kaip gi galima taip 
dūšelė, jeieru manvtų naktimis bele suraityta, kaip grybas —; padaryti, kad ir medžiai tebe-
vaidentis. ne^alėio rasti grįžusi, bobausis, kitas atsitrenkė dvira-' stovi, ir žolės užtenkamai bet 
kur ei sruli tie kaulai, iš kurių , čiu, dulkinas, lyg per visą svietą ir takai išsitenka, ir dar nesiau-
ji išlindo. ' genamas — visi ne kaip žmonės, j ri, ir taip gerai, kad neužmini 

Ar klebonas užpyko, a r jis | Meškerioja, slampinėja po visus: ant palaidotojo svetimo, kol pri-
niršo širdvje tai matydamas ?• apylinkės miškus, kažkur išva-,eini prie savojo. I r visų kryžių 
Jis srarbino savo nauius parapi- j žiuoja, ir vėl atsiranda, kitas gu-j užrašai buvo pasirodę, ir vienas 
jonus, kad jie naliko darbo ir Ii sode, prispaudos po smakru! kitas nustebo atradę savo gimi-
jam jis tik vaikštinėjo, šlamė- j knygą, ir valgyti neprišauksi, j nės pavardes ant jų, seniai ūž
damas sutana po ilsra žole i r j kitas jieško senų bobelių po visą' rašytas ir iškaltas, ir susigėdino, 
šypsoiosi — ir net buvo truput! į parap. ir maldauja jas dainuoti j kad buvo apleidęs artimuosius, 
aosmiaukes, kad pačioje kapinių .ir pasakoti viską, ką tik atsime-; arba prasidžiugo atradęs. Ir vi 
kertėie. i tą puse. kur malūni-!na ji ar jos seneliai pasakojo. šiems atsirado noras ir pareiga 

papuošti sau priklausančius ka
pus atskirai ir geriau, dygo nau-

ninko lankos, buvo kitoks kaDas: Žiūrėk, kitas gyvendamas kle-
ausrštai iškeltas, lvgria velėna bonijoje nė į bažnyčią neina — 
anvestais šonais, plonais žvyrais, neina, kaip visi, o šiaip žiopso |t jos gėlės, vienas kitas kaldino 
išgrįstas takelis aplinkui jį, ir j stacijas kelias valandas, vienas Į paminklą ar kryžių, kiti teiravo-
geltonos smiltys gulė ant žvyro, pats pasilikęs a r į koki seną si kleboną, kiek čia reikia atsi-

Marijos statula 
Italijos skulptoriaus; prie 
įėjimo į Marijos Augšt. 
Mokyklą, kuri šventina

ma rytoj 

galėjo eiti jieškoti kareivių, ir 
kas galėjo pasiūlyti įdomesnį 
dalyką — galvojo jie. 

Jau pats tas lipimas! Niekas 
dar nebuvo lipęs augščiau viškų, 
kur yra vargonai — ir dumplės, 
kur zakrastijonukas, kartais ir 
nelabai norėdamas, mynė jas, o 
toliau - ne. Dabargi jie žengė 
dulkėtais, paslaptingais laip
tais, pustamsėje ir ankštai, pir
ma zakrastijonas, paskui jį kle
bonas, susiėmęs sutaną, kad ne
užmintų pats ar einantis įkan
din, ir tada jie, tylėdami ir smal
sūs. 

Zakrastijonas atsiminė, kur 
buvo sumesti kareiviai, nes čia 
pat gulėjo ir kiti Karsto įrengi
mai, kurie kasmet buvo iškelia
mi iš dulkių Velykų laikui augš-
tos, šviesiais popieriais išmuštos 
sienos, laiptai — jis viską rodė 
klebonui ir aiškino. — Karstas 

(Nukelta 1 6 pusi.) 

sybes, visas didžiausias pa-
sulio nuodėmes, šaukiančias 
į Dangų keršto. Tam savo su
manymui įgyvendinti kompozi
torius turi gana geras sąlygas, 
nes Los Angeles lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčios elektriniai 
vargonai leidžia pareikšti įvai
riausias nuotaikas ir atkurti 
įvairius abstralkčius fantasti

nius vaizdus. 
f1 

• Dail. V. Kasiulio paroda, 
penkta iš eilės Paryžiuje, ati
daryta balandžio mėn. 11 d. 
Stiebei Galerijoje. I parodos 
atidarymą atsilankė nemažas 
skaičius lietuvių kolonijos, 
daug prancūzų — dail. V. Ka
siulio meno gerbėjų ir kritikų. 
Mūsų talentingo dailininko, vis 
labiau kylančio į meno viršū
nes, naujieji darbai pasižymi 

moję, kelius kartus buvo at
vykęs į konkliavas. 

• Amerikos lietuviu meninin 
ku aptinkame sąraše Artists 

jGuild of Chicago: Al Rimkus 
į yra fotografas ir "kartūnų" 
piešėjas; Charles A. Stanis yra 
baigęs Amerkos Dailiųjų Me
nų Akademiją ir Meno Institu
tą ir dabar komercinėj įstaigo
je piešia skelbimų ir antraščių 
raides; Algirdas VVaitku® yra 
studijavęs Amer. Dailiųjų Me
nų Akademijoje ir dabar d'rba 
Chester & Izard firmoje, ilius
truodamas prekybinius žurna
lus; J . ?C. Wenckus tvarko ir 
iliustruoja stambios firmos Al-
dens, Inc. katalogus. Visi čia 
suminėtieji Amerikos lietuviai 
dailininkai Chicagoie dirba ko
mercinės dailės srityje. 

• Dr. J. Eretas, buvęs Kau
no Universiteto profesorius, ne 
seniai Bazelio (Šveicarijoje) 

ypat !ngai siužetų įvairumu ir I katalikams la ;kė paskaitą apie 
spalvų žaismingumu. Paroda j bolševizmo pavojus ir krikš-
tęsis dvi savaites. Jčionio darbininko uždavinius. 
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Spragos mūsų grožinėje prozoje 
PRANAS RAZMINAS, Chieago, III. 

Jeigu JAV rašytojus išaugi- j viršutinio pamaldumo moterė- diozus. Bet šiame jaunuoly vis 
no didmiesčiai, jeigu prancūzų | lei, nesantaikas šeimoj dėl niek dėlto pasiliks tam tikros sku-
rašytojai išaugo ir subrendo niekių sukelia... Maždaug ro- botumo žymės, kurias įžvelgi 
aristokratijos šešėlyje, karą- manas ar apysaka prie pabai- į akis nesunkiai pastebės. Elge-
liaus dvare, literatūros salonuo : gos... Pavadinimas, žinoma, sio grubumas kartais visą gy-
se, o labiausiai iškilusius pri reikia parinkti patrauklus. Ir ivenimą lieka neišlygintas. Pats 
globia "nemirtingoji" Prancū- j štai, mielas skaitytojau, jums I pažinojau tok| studiozą su ne-

Jonas Aistis 

Krištol iniam karste 

zų Akademija, jeigu vokiečiai 
"kūrė ir kuria šimtamečiais puo 
selėtų literatūrinių tradicijų 
dengiami, tai lietuvis rašytojas 
išaugo gamtos prieglobsty, apy 
skurdžiam kaime, pažinęs juo
dą vargą. 

Senoji mūsų aristokratija 
nukeliavo svetimais keliais, 

tašytomis elgesio apraiškomis, dvasinis penas. 
Konfliktai, kilę dėl luomų, j kurių jam ir universitete ne-

profesijų netinkamo parinkimo pasisekė išlyginti. Ir tai jam 
ar pašaukimo sunkaus kelio, | buvo didelė kliūtis mokslininko 
lengvai išsprendžiami. Senas rū kely. O kas dar keisčiau, kad 
bas Ttampan — ir j au naujas i net geriausio bičiulio įspėji-
žmogus. Šeimos suardomos vie Į m a i ir patarimai nieko nepadė-
nu neprašyto svečio akies j 0 . Jo elgesys jam pačiam at-

I mirktelėjimu. Jeigu mokyto- < r o dė be priekaištų. 
davusi žodžio genijus lenkams, | jas, tai ir gimnazistė prie ša - ; Panašiai yra ir su tautomis bei 
prancūzams, net rusams. Jei lies. Gydytoju ir advokatu kaip jų literatūra. Mes patys ma-1 

ir nesidomėta. Pirmasis svei - Į t o m > k a j p skubotumas nesuge-ne ši didžiulė tragedija, šian
dieną mes savo žodžio kūry
bą lengvai galėtumėm gretinti 
su skandinavų, lenkų ir kitų 
tautų pasiektais tos rūšies lai
mėjimais, ir mūsų svoris pa
sauly būtų kur kas didesnis. 

Tiesa, mes ir dabar nesijau-
čiam esą menkesni. Bet tiktai 
mes. Nors iš mūsų tautos at
skilusiais žodžio genijais ram-
stomės kaip savais, bet visvien 
jų neturime. 

Naujosios aristokratijos, ku
ri sudaro visokeriopam menui 
bręsti pavėsį, nesuskubom su
brandinti, šiam procesui, su
prantama, neužtenka dešimtme 
čių. Reikia daugelio generaci
jų, reikia šimtmečių. Juk per 
20 metų viena generacija ne
pasirengia gyvenimui. 

Kūrybai medžiagos 
bejieškant 

Lietuviškojo žodžio meiste-

kam žmogui nereikalingas, o 
su kitu ramybę ir taiką my
linčiam žmogui nepakeliui. Šio
kios tokios užuominos iškilda-

bejo išugdyti pagarbos nei pa
šaukimams, nei profesijoms, 
nei kitoms žmogaus dvasinėms 
vertybėms. O kaip krenta į 

vo apie gydytoją, palietus bai | a k i s A m e r i k o s gyvenime sku-
siąją tragediją — abortus. B e t į b o t u m o > t e m p o ž y m e S ! Kiek 
tai darė šundaktariai ir ne l i e - i p l y š i ų > k o k i o s g i l i o s p r a r a j o s ! 
tuvių tautybės gydytojai. Jeigu dar gydytojas tam tik-

antrasis, vedęs kunigą tiesiu 
keliu, liko neįvertintas dėl for
mos silpnumo. 

Kunigas yra žmogus, ir klai
dos bei netobulumai jo neže
mina (o grožinėj literatūroj 
žmogus be ydų sunkiai įtikinan 
tis), jei jis keliasi ir dar aukš
čiau šokteli. "Altorių Šešėliai" 
slankiojo jaunose širdyse. 
Nors, skaičiusis šį romaną, kiek 
vienam -jauname kunige matė 
•kandidatą į Vasarius, bet, iš 

ris, grožinės literatūros kūrė-1 tikrųjų, dažnai jo dvasinės aug 
jas, kilęs iš kaimo ir geriau- Į š t umos buvo tų pačių skaity-
siai jį pažinęs, ir savo kūrybai t o j ų a k y s e p a v y dė t ina i augš-
medžiagą ima iš jam labiau- j-os. 
šiai žinomos aplinSkos. Nesi-; A k t r a šy to jas savęs neuž

miršo: jis didžiausias pasau
ly kankinys, mažai kieno su
prastas, mažai skaitomas. O 
kaip sunku atnešti ugnį iš dan 
gaus! 

Lietuvis rašytojas labai ne
gailestingas savo broliui, at
sidūrusiam jo knygos pusla
piuose. Gal tai reiškinys pla
tesnio literatūrinio pasaulio 
nepažinimo, tradicijų menku
mo, menko filosofinio subren
dimo, pasaulėžiūrinių horizon
tų siaurumo? Galimas daly
kas, kad visko po truputį sto
kota. 

Grožinėj literatūroj pasigen
dama žmogaus, pilnutinio žmo
gaus vaizdavimo. Vos tik jo 
siluetas teįžiūrimas dažnoj pa
sirodžiusioj knygoj. Menkas, 
be galo menkas. 

I r tie, kurie plačiau užsi
mojo, neištesėjo. Net M. Peč-
kauskaitė - Šatrijos Ragana, 

V. Mykolaitis parašė "Alto-1 r a i s atvejais yra respektuoja-
rių Šešėlius", o Gintautas "Tie- ; m a s > t a i m o kyto jas , rašytojas, 
siu Keliu", bet pirmasis pakly 'žurnalistas, visuomenininkas, 
do klystančiam žmoguje, o : p o l i t i k a s _ m a ž a r e i k šmia i gy-

Krištoliniam karste, ir nublyškus, nugeltus, 
Bet miela ir graži, kaip gyva. . . 
Ir jau nėr, kas tave iš to miego prikeltų 
Ir kas man atgaivintų tave... 

•> 

Tu anapu&ia vargo, anapusia džiaugsmo 
Ir anapus dienos ir nakties 
Abejinga esi. . . Mano išgąsčio šauksmas 
Nenuplėš tau nuo veido rimties. 

Krištoliniam karste, be sapno, be žado, 
Gilų žvilgsnį uždengus vokais 
Ir rami, tartum viską pažinus ir viską atradus, — 
Prie Jcrūtinės prispaudus laikai. 

O sunku man suprast ir tilzėt, kad tai tujen, 
Kad tos rankos jau nieko neguos, 
Ir kad lūpos netars anų žodžių švelniųjų^ 
Neslcambės vyturėliais danguos. .. 

Krištoliniam karste mano prarastas lobis, 
Mano džiaugsmas ir mano prasmė — 
Šermenų liūdesys mano sielą apgobęs — 
Desperatiška mano giesmė, 

Nes buvai man gera. Be tavęs pasimetęs 
Vandenuos, kaip „Medūzos" plauste, 
Kad bežadžiai tekės mano liūdesio metai 
Ir kad tu krištoliniam karste. 

Brooklyn, 1953. Ą. 17. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• I>r. A. Civiliškas, lietuvis i • Jurgis Miksas, vienas žy-

kunigas, augštuosius mokslus mesniųjų "Aušros" bendra-
išėjęs Romoje ir Šveicarijos darbių ir kaikurį laiką jos re-
Friburge, kaikurį laiką iš Švei- i d a k t o r i " s

< ; y r a m i . r ę s , L f h g u " . „ .. -, m., ivoje, 1903 m. gegužes 1 d., tai canjos redagavęs Tilzeie eiusi .V . . % n . 
, i r r i .J . ! r ,, . g i šiemet sueina 50 metų nuo 
Tėvynes Sargą , yra miręs j o m i r t i e s B u v o g i 1 8 6 2 m . 

1913 m. balandžio 24 d., Mari- k o v o jg Ą « 
jampolėje. Šiemet sueina 40 ___ . _ .A. . . 
*L 4. - , , , - . . • Prof. Jucaitis pakviestas 
metų nuo to mūsų kultūriniu- Lfetarf, Enclklope-
ko mirties. Jis kurį laiką pro- d i j ą ž i n i o m i s i š c h e mijos sri-
fesonavo Seinų Kunigų Semi-, t i e s a p i e naujuosius išradimus 
narijoje, dirbo "Šaltinio" re- JAV ir kitur, pvz. apie penici-
dakcijoje, bendradarbiavo "Vili liną ir ki tus naujus ant^bioti-
niaus Žiniose". Atskirai išleido ! kus. 
knygelę "Lietuvi, mylėk kalbą j • Komp. Juozas Bertulis 
savo" (1905 m. ) ; iš spaudos \ per Santa Monica radiją, Kali-
yra išėjusių ir daugiau jo vei- \ fornijoje, laikė paskaitą apie 
kalų. Turėjo nemažą ir beletri-:' lietuvių dainas, daugiau įsigi-
stinį talentą, bet neturėjo są- lindamas 1 jų kilmę Ir istoriją, 
lygų ji Plėsti. # Bernardas Brazdžionis su-Jonas Aistis, kurio specia- t iko_ redaguoti visuotinės lite 

ratūros skyrių Lietuvių Encik
lopedijoje. 

venimo reiškiniai. Ir mes kiek
vienas tariamės esą šių profe
sijų specialistai, tik turime svar 
besnių reikalų, ir prie jų sus
toti menka nauda. Gandonešių 
ir plepių pilni pakampiai. 

Iki šiolei turėjom kaip ir 
standartinę literatūrą su stan
dartinėm temom ir standarti-
nais tipais: biznierius — žydas 
— sukčius, miesčionis — tin
ginys, veltėda, žemo moralinio 
lygmens, bėdinas žmogus — 
vagišius, kaimietis — tamsuo
lis; tikintysis — veidmainys, | dar nebaigta". Tad žmogui 

Žmogaus dvasinių kryžkelių (Stilius tai žmogus). Skaityto-
vaizduose 

Mūsų nenorimi skaityti poe
tai toli pralenkė beletristus 
žmogaus dvasinių kryžkelių 
vaizduose: Putinas, Brazdžio
nis, Aistis, Bradūnas, Mačer
nis ir k. Mačernis — tas mus 
paskubėjęs palikti lietuviškojo 
žodžio genijus, nespėjęs žiedus 
pilnai praskleisti ir pakvipti 
dieviškais vaizdais... Anot poe-

jas jieško žmogaus kovojančio 
už žmogiškąją vertę, už žmogiš 
kąją didybę, kad ir puolančio, 
bet vis nematomos Rankos pa
keliama. .. 

Ar negaila klystančio žmo
gaus, kurio niekas nuesirengia 
pakelti, kuris, laukdamas pagal 
bos, susilaukia didesnės baus
mės? Kam tas pesimizmas Ii* 
teratūroj? Kam žmogui, atsi-

liai "Draugui" atsiųstą eilė
raštį šiandien spausdiname, 
yra vienas stipriausių mūsų I 
jaunesnės kartos poetų. Iš IŠ la tv ių ir e s tų k u l t ū r o s 
spaudos yra išėję jo devynios j g y v e n i m o 
eilėraščių knygos: Eilėraščiai,, # u ž y m a u s latvių tapyto-
Imago mortis, Intymios g ies - i j 0 Ludolfs Liberts'o, kuris 
mes, Užgesę Chimeros akys, j prieš karą buvo sukūręs eilę 
Poezija, Be tėvynės brangios, i dekoracijų Lietuvos Valstybės 
Nemuno ilgesys, Pilnatis, Se-' Operai, latvių visuomenė už 
suo buitis. Paskutiniu laikotar- i 5 0 0 d o l e r i u nupirko vieną pa-

' veikslą, vaizduojanti Rygą. 
Šis paveikslas bus Baltuose 
Rūmuose iškilmingai Įteiktas 
prezidentui Eisenhoweriui. Ta
pytojas gyvena ir dirba New 

Yorke. §iį 
• Anglijoj ir Skandinavijoj 

dideli pasisekimą turi estų pia
nistė Kaebi Laretei. Jos tėvas 
— žinomas estų politikas, mi-
nisteris Laretei buvo savo lai
ku Estijos pasiuntiniu Kaune. 

• Garsus estų grafikas Edu-
ard \Viiralt, kurio kūrinių ša-

Jonas Aistis 
to žodžių: "Dievo pasaulis dar«dūruslam knygoje, būti pa te - j -
nesukurtas, Dievo šventykla | viu. Ar negražu žvelgti j žmo-'piu jis (su A. Vaičiulaičiu) su-| i i a didžiųjų pasaulio muzėjų 

rengia žeminti kaimiečio dva
sinio lygio. Jis anuomet buvo 
tiek augštas, stiprus ir žavus, 
kad ir rašytojui buvo verta jį 
pažinti ir sau įkvėpimo jo pa
sauly jieškoti. Bet didžiajam 
žodžiui tarti, atrodo, šito dva 
sinio lygio negalėjo užtekti. 
Tai buvo pastebėta dar lais
vės laikais ir imta raginti ra
šytojus jieškoti kūrybai me
džiagos kur nors kitur. 

Rašytojas pakluso, ir jo 
akys nukrypo į miesto gyve
nimą, į mūsų inteligentijos pa
saulį. Bet ir čia jį ištiko tra
gedija. Jis, galbūt, dėl neap
dairumo atsimušo į dar men 
tkesnio gyvenimo supratimo 
žmogų, kuris kur kas rečiau 
besugebėjo pakelti galvą aug-
štyn. Jis atsimušo į žmogų, ku 
ris stengėsi nusikratyti neva 
prastos — kaimiškos kultūros, 
bet nesugebėjo pats nieko ge
resnio padaryti, kaip, nukabi-1 pasinėrusi į didaktiką, kiek 
nęs kryžių, kybojusį darbo j apgadino "Senąjį Dvarą", bet 
kambary a r prie lovos miega- jos pastangos buvo teisinges-
majame, nuogos moteriškės niam kely į pilnutinio žmogaus 
statulėlę a r paveikslą jo vie
ton padėti. Pro didelių sau ir 
kitiems reikalavimų turintį 
žmogų rašytojas lengva širdi
mi praėjo, laikydamas jį ne
tinkama medžiaga kūrybos už 
daviniams. O kaip tik dvasinių 
konfliktų, didžiųjų problemų 
jis, atrodo, turėjo, jieškoti te 
nai, kur matymo horizontai 
(kaip gėriui, taip ir blogiui) 
platesni, jis turėjo sutikti mą
stantį žmogų. Ir ne tik mąs
tantį, bet kovojantį ir kenčian
tį, puolantį ir kylantį, menky-
ston grimdusį ir atgailojantį 

Šešėliai ir žmogus 

įsikibęs į kaimo žmogų, į 
žmogų mažų reikalavimų, ra
šytojas jį nuvelka ir apvelka, 
stumdo nuo kaimyno prie kai
myno, nuveda į miestelius, į 
smuklę, į atlaidus, iš jo pasi
juokia, po gilų jo tikėjimą pa
viršium pasiknaiso, įžnybia dva 
sinmkui, bažnyčios tarnui, pa 

vaizdavimą. 

Profesijos ir pašaukimai 
prozoje 

Profesijos ir pašaukimai bei 
luomai ir visuomenės klasės 
turi savo vietą grožinėj pro
zoj, ypatingai romanuose. 

Kaip senesniais laikais, taip 
ir dabar šie dalykai nevieno
dai atsispindi atskirų tautų 
rašytojų kūriniuose, nes jos 
nevienodai turėjo kultūrines ir 
socialines sąlygas klestėti, ne 
vienu laiku atėjo kurti mums 
žinomos Vakarų kultūros. 

Kai kurios tautos, kurių tar
pe ir mūsų tauta, įstojo į var
žytinių kelią gana vėlai ir tu
rėjo pasivyti, prašokdamos iš
tisus šimtmečius, tarsi, jų is
torijoms nereikalingus. 

Kaip, nelyginant, gabus jau
nuolis, metais praaugęs ben
dradarbius, paspartina mokslo 
žingsnius ir pasiveja toliau 
pažengusius savo amžiaus stu-

doras žmogus — tart iufas; iš
mintingas šviesuolis — atsili
kėlis, prietarais gyvenąs; tur
tingas ūkininkas — valstybė 
valstybėje. 

Rašytojus, kurie sugebėjo iš 
lyginti grubumus, laikoma ly
giaverčiais su senųjų tradicijų 
paveldėtojais; jie verčiami į 
svetimas kalbas, jais didžiuoja
masi. 

Knygos apie rezistenciją 

Norėtųsi atkreipti dėmesį į 
pasirodžiusias knygas apie da
bartinę rezistenciją tėvynėje. 
Ar ten nepaklydom? Kiekvie
nas rašytojas čia nori pasiro
dyti esąs puikus strategas. Ke
liolika partizanų kovoja su ap
supusiomis enkavedistų, milici
jos, net raudonosios armijos 
gaujomis ir išeina laimėtojais. 
O jei kuris mato, kad neištruk
siąs gyvas iš priešo rankų, tai 
garbingai pats nusižudo. Ne 
žingsnio nenužengta į žmogaus 
vidaus išgyvenimus, tragizmą, 
atliekant šį savižudybės aktą. 

Kun. prof. St. Yla savo 
"Žmonės ir žvėrys" knygoj ne
rodo moralinio pateisinimo 
kovotojui save žudyti. Bet jo 
niekas neišgirdo. Tai paprasta. 
Kas čia tokio po galva užvestą 
granatą pasidėti ar šūvis į smil 
kinį paleisti. Prisiekta. Taip 
daro kitų gerui. Ar neklysta
ma? 

Pagaliau ne visa Lietuva 
virto partizanais. O ką kiti da
ro? Tik dreba dėl neaiškaus 
rytojaus? Tai nėra žvilgsnis į 
žmogaus dvasines gelmes. Kur 
ten motinos, seserys, dukterys, 
seneliai, kunigai? Jei ką vaiz
duoti, tai dalyko esmę paliesti. 
Jauno didvyrio Juozo Grjšma-
nausko "Tolimieji kvadratai", 
parašyti be didelių literatūri
nių užsimojimų, kur kas pra-
šoksta minimos rūšies litera
tūrą. Kodėl? 

Nuotrupos ir dar neįtikinan
čios, skaitytojo nepatenkina. J. 
Daumanto memuarų "Partiza
nai" dar niekas nepralenkė. 

duota galia kurti. Vadinas, kū
rėjas ateina lyg paties Dievo 
kviečiamas tęsti kūrybos dar
bą, užbaigti puošti Dievo šven
tyklą. 

Lietuviui rašytojui reikia 
drąsos ir vyriškumo ne tik 
naujai formai jieškoti, bet ir 
pagaliau išeiti iš to užburto 
tūpčiojimo apie tai, kas mažai 
kam vertinga. Čia Mazalaitė 
stipriai pagirtina, ypač dėl tu
rinio, nors ir jai iki laimėjimo 
dar ilgokas kelias. 

Kūrybine drąsa ir vyrišku
mas tai nėra formos manie
ringumas ir turinio vulgaru
mas. Drąsa pagilina gimtojo 
žodžio prasmę ir vaizdą, bet jo
kiu būdu neturi žaloti kalbos 
dvasios. Ji tik padeda didesnių 
rezultatų pasiekti. Kūrybinė 
drąsa, būdama subjektyvi, ne
gali būti kurio nors pakarto
jama. "Le style l'est l'homme". 

gų, kurs, laisvu noru bėgda
mas į pragarą, patenka į dan
gų? Apvaizda tiesiog ji perse
kioja (Robinson "The Cardi
nal") . Toks jis didis Kam 
Nors ir brangus. O juk mūsų 
rašytojai galėtų drąsos ir vy
riškumo rėmuose nupiešti žmo
gų kylantį augštyn, stipriai at
sirėmusi gimtosios žemės. 

Tai būtų žmonės, bet kartu 
ir ąžuolai, kurie imdami maistą 
iš žemės, būtų klystantiems 
paukščiams užuovėja. 

Ar nelaikąs būtų lietuviško
jo žodžio kūrybą pasukti sin
tezės keliu? 

Mirdamas žmogus tepasiima 
tik ašaras: tas, kurias pats iš
liejo, kaip amžinos laimės ka
pitalą, ir tas, kurias kitiems iš
spaudė, kaip pasibaisėjimo ka
pitalą. Pagal tas ašaras žmogus 
teisiamas. — Lean Bloy, savo 
gyvenimo pabaigoje. 

Pažaislio Marija 

redagavo Lietuvių Poezijos i buvo įgyję's ir Vytauto Didžio-
Antologiją ir spaudai paruošė;jo Kultūros Muzėjus, o atski-
K. Binkio Lyriką. J. Aisčiui ros jo parodos vyko 1943 m. 
ateinančiais metais (1904) su- Kauno ir 1944 m. Vilniaus 
eis 50 m. amžiaus. j Muzėjuose, buvo pagerbtas 

I prancūzų žurnalo "Le Courrier 
• Gediminas Galva ir dr. J . j Graphiąue" 53 numery, kuris 

Budzeika paruošė medžiagą '< paskirtas dailininko kūrybai. 
Lietuvos Ūkio Atstatymo Stu- \ šiame grafikos meno žurnale 
dijų Komisijos Darbų sąsiuvi- j t i ! P° 22 VViiralto kurinių re
niui 9. Gediminas Galva rašo • 

. . . . . t., lapie u, parašyta Phillippe Cou-apie ūkio tyrimą: tyrimo tiks- ^ • ^ • / „ . , , . ZZZZ TVT„ r ' * J \ ver, vieno iš Bibliotheąue Na-
las ir apimtis, duomenų rinki- i t i o n a l e d i r e k t or ių . Edųard Wii-
mas, tyrimo personalas, o rga - i r a l t kuris didesnę savo gyveni-
nizacija, tyrimas krašto garny-|mo dali yra pragyvenęs Pa
bos ir rinkų bei konjunktūros, i ryžiuje, yra plačiai žinomas 
Dr. J. Budzeika dėsto apie ūkio' Prancūzijoje ir dalyvauja vi-
tyrimų metodiką, ūkių siste-1 fse, meno parodose. Neseniai 

. . . . . . . . Anglų Grafikų Asociacna išrin 
mą bei pinigų ūkio tyrimus, . .. , . . , -. _, . . . . . , ,x ko jį savo garbes nariu. krašto ūkio ir užsienio kapita-j 
lų investicijų tyrimus, užsienio j • Goeteborgo Meno Muzėju-
ūkio ir eilinio piliečio ekonomi- i J \ f g i j o j e , Įvyko didelė 

, M 1 ,. . . .. ... apžvalginė estų meno paroda. 
mų tyrimų reikalus, statistinių * • , . • , , 

* J ,. . . Parodoj dalyvavo estų daili-
duomenų analizavimą: jo p o - j n i n k a i i š Amerikos ir Euro-
būdis, lėšos, personalas. Leidi- p o s švedų meno istorikai ir 
nys gaunamas Lietuvos ūkio j kritikai Įvertino estų dailę la-
A įstatymo Studijų Komisijoje, bai palankiai. 
701 E. 5th st., So. Boston, 
Mass. 

Gegužės mėnesį kaupiasi lietuvių maldos tėvynėje ir 
tremtyje; kaip šį paveikslą pavyko atgauti iš Rusijos, 
kad ir visa rusų okupuotoji Lietuva laisvę atgautų. 

• Antanas Bružas, gabus lie
tuvis laikraštininkas, savo su
kurtu laikraščiu Mūsų Rytoju
mi praskynęs platesnius ke
lius periodinei spaudai į Lie
tuvos kaimą, yra gimęs 1893 
m. gegužės 4 d., taigi šiemet 
jo 60-tas gimtadienis. Jis yra 
kilęs nuo Seredžiaus. Augštes 
nio mokslo siekė savimokos 
keliu. Kurį laiką vargoninka-
vo Odesoje ir Sibire. Dirbo 
lietuvių tremtinių komitete, 
1920 — 1924 m. buvo Šaulių 
Sąjungos kultūrinės propagan
dos vedėjas, valiau Klaipėdos 
Muzikos Mokyklos reikalų ve
dėjas. Redagavo "Ofkininkų Pa
tarėją, Mūsų Rytojų, Darbo 
Lietuvą. Dabartinis jo likimas 
mums nežinomas. 

• Albinas Valentinas, bai
gęs tvarkyti savo humoristinių 
kūrinių knygą, planuoja veika
lą, kurs pavaizduotų jo gimto
sios Žemaitijos žmonių gyve
nimą, kalbas, jų didžiąsias 
šventoves. 
. . • Stasė Prapuolenytė, gy
venanti Kanadoje, turi paruo
šusi eilėraščių rinkinį. 

• Estai iškilmingai atšventė 
savo didžiosios poetės Marijos 
Under 70 gimimo dieną. Ame
rikoj Kanadoj, Švedijoj, Pran
cūzijoj Vokietijoj ir (kituose 
kraštuose įvyko ta proga iš
kilmingi aktai. New Yorke ak
tas buvo suruoštas Estų Na
muose Manhattene kur pagrin
diniu kalbėtoju buvo Aleksis 
Rannit. Žinoma vokiečių kata
likų leidykla Herder išleido 
Marijos Under eilėraščių rin
kinį vokiečių kalba. Leidinį 
redagavo ir įžangą parašė Alek 
sis Rannit. Marijos Under po
ezija yra išversta į daugelį 
kalbų. Ji yra Pasaulinės Ra
šytojų Sąjungos — PEN-Klubo 
narys. 

• Latvių intelektualų dau-
| gelis tremtyje yra užėmę savo 
profesijai atitinkamus postus. 
Pvz. dr. St. Jaudzems Ken-
tucky valstybėje dėsto medici
ną. Prof. L. Latkovskis dėsto 
vienoje kolegijoje. Dr. H. Ti-
chovskis vadovauja visoms lat
vių tremties mokykloms. Visi 

(čia suminėtieji yra latviai ka
talikai. Nemažai latvių jauni
mo baigė tremties kolegijas ir 
universitetus. 

I » » » M > - - - n r njį Į » « > • ' • **» ><*>M . «». —• *•%•**»• mi+ «i"«» - . J . * . . * * - ^ . . ^ . , , . . , . ^ ^ . , * . . « Į J - Į : jr A1"JIJU . 
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Prof. K. Pakštas 

apie Europos likimą, Lietuvos 
laisvę ir egzilinę vyriausybę 

Tautų federacija. — Krikščioniškas demokratijos sąjū
dis. — Lietuvos sienų problema. — Lietuvių išeivių ko

lonizacija. — Lietuvos kultūrinis išlaisvinimas. 
Prof. K. Pakštas, tas simpa

tingas Lietuvos kultūrininkas, 
šiemet birželio 29 d. susilauks 
60 m. amžiaus. Tai gilios eru
dicijos, didžios energijos, kū
rybingas augštaitis nuo Alaušų 
ežero, paliai Užpalius. Studi
jas ėjęs JAV-se ir jas vainika
vęs daktaro laipsniu Friburgo 
universitete, Šveicarijoje. Profe
soriaudamas Kauno universite
te palaikė plačius ryšius su už
sieniu. Dalyvavo tarptautinia
me geografų kongrese Paryžiu
je ir Amsterdame, Baltijos hid
rologų konferencijoje Lenin
grade ir Helsinkiuose, yra ap
keliavęs Europą, šiaurės ir 
Pietų Ameriką, Afriką, dalį 
Azijos. Profesoriavo Rygos uni
versitete, šimtus paskaitų yra 
laikęs didesniuose k u l t ū r o s 
centruose JAV, Pietų Afrikoje, 
Skandinavijoje. Švedų karaliaus 
apdovanotas Vazų ordinu. Prof. 
K. Pakštas yra parašęs visą 
eilę mokslinių veikalų, kaip: 
Baltijos respublikų politinė ge
ografija, Vilniaus problema, 
Baltijos jūra, Lietuvos klima
tas, Aplink Afriką (du tomai), 
šalia šių knygų, išleistų Lietu
voje, yra parašęs eilę studijų 
anglų kalba JAV-se, straipsnių 
žurnaluose bei paruošęs eilę že
mėlapių. Dabar dėsto Duąuesne 
Universitete Pittsburghe, Pa. 
Sukakties p r o g a paprašėme 
profesorių pasisakymų kaiku-
riais klausimais ir jo atsaky
mus čia dedame. — Red. 

— [ ką šiuo metu esate savo 
energiją daugiausia sukoncent
ravęs? 

— Žinoma, daugiausia laiko 
ir darbo skiriu savo profesiniam 
mokslui — geografijai. Dėstau 
tris paskirus geografijos kur
sus; viso 11 valandų per savai
tę. Šiemet pavesta man parašy- ; 
ti penkių geografijos dalykų nau 
ją prcgramą. Su tuomi pasikei-j 
čia vadovėliai ir apskritai atsi
randa darbo, naujo pasiruošimo. 

— Kaip praktikoje vystosi 
Europos tautu federacijos idė-

pirmoje vietoje, seniau gi jis bu-
, vo lig ir antroje vietoje. Tad su-
| prantama, kad jis suplaukė 
naujų simpatijų. Dideliu stipru-

•mu labai girtis nepritiktų, nes 
j joks tremtinių susibūrimas šian 
į dien negali būti lemiančiu veik
sniu pasaulio valdovų susirinki
muose. Yra vilčių, kad per ilges
nį laiką per šį internacionalą (ir 

I kitus) tarptautiniai šiurkštu-
! mai bus kiek išlyginti ir gal 
• bus praskintas kelias į vienin-
! gesnį laisvinimo, paskiau gi, ir 
atstatymo darbą. 

— Kokius žygius siūlytumėte 
daryti Lietuvos sienų proble
moms spręsti? 

— Logiška būtų, kad greičiau 
lietuviai ir lenkai sudarytų sa
vas koalicines valdžias. Jos ga
lėtų skirti mišrią sienų komisi
ją, po lygų skaičių specialistų 
iš kiekvienos tautos. Po išsa
mių derybų, gal būtų pasiekta 
tinkamo susitarimo. Kitas me
todas, mažiau oficialus, būtų 
pradėti sienų klausimais pasita
rimus krikščioniškame ir žalia
jame internacionale abiejų tau-

j a •> 

Raf aelis 

M a d o n a 

Juozas Mikuckis 

programomis. Ir čia svetur jau 
kiek pasipraktikuotų sutartinai 
dviejose partijose dirbti. Tai 
būtų pati didžiausia auka ir 
kartu ginklas barbarijai nuga
lėti ir baltojo žmogaus tradici
joms Lietuvon sugrąžinti. Tuo
met būtų daugiau jėgos, dau
giau optimizmo, daugiau pasi
tikėjimo savų pačių sugebėji
mais. Bet man kartu rodosi, kad 
nūsų šviesuomenė permaža turi 
protinio lankstumo, kad galėtų 
suprasti mūsų nelaimės didumą, 
baisumą ir priešo paliktų nuo
dų stiprumą. Dvasiškijos Lietu-

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• V. Mykolaičio-Putino pilną • Jonas A. Burkus lietuvis 

lyrikos rinkinį išleido TERRA, kunigas, daug kartų pagrindinai 
antrašte "Keliai ir Kryžiai", išsikalbėjęs su Terese Neuma-
Knyga turi 299 puslapius, ji bu- naite ir išstudijavęs apie ją pa-
vo suredaguota paties Putino, rašytąją .literatūrą, pats parašė 
čia ofsetu perspausdinta antro- stambų veikalą apie tą stigmati-
ji laida. Apima Putino poeziją zuotąją. Leidžia Sūduva. 
nuo 1911 iki 1936 metų. čia taip # ^ ^ ^ , . ^ ^ A f l g e l . 
gi įeina eilėrašččiai, tilpę anksty 
besniuose rinkiniuose kaip — 

r "Kry
žiai ir kryžkeliai" bei ilgesnieji! 

: mo Kolegijos studentas, jrašo-
, mas į "VVho's, VVho in American 

Tarp dviejų aušrų ir "Kry-!T . ... „ , r»̂ n—«»-»» i,,,i. 
J^ ! Universities and C ulleges , kur 

siužetiniai eilėraščiai, sukurti 
voj dabar jau tik ketvirta dalis I iki 1925 m., čia sutalpinti atski-
beliko, po kelių metų vargiai I rame poemų skyriuje. Leidinys 

— Federaciniai sąjūdžiai, man 
rodos, niekuomet netaps masi
niais. Žmonių masės, ir netgi 
inteligentija, pajėgia galvoti tik 
trumpalaikiais terminais, net ir 
tuomet kai ištisos tautos žudo
mos. Mirtis ar visiško nuskur
dimo pavojus labai menkai jau
čiamas, tad ir išsigelbėjimo no
rai nėra dideli nei tinkamai or
ganizuoti. Vidurinės Europos fe
deracinių klubų sąjūdis yra tik 
dalis visos Europos Sąjūdžio. 
Bet Europai gal teks pamatyti 
dar daugiau ašarų, kraujo, var
gų ir griuvėsių pirmiau, negu 
ji ryšis susijungti į federaciją ir 
bendrai gelbėti save ir savo pui
kią, laisvą kultūrą. Federaliz
mui skiriu daug dėmesio ir ener
gijos, bet kol kas dar nematau 
šviesuomenėje palinkimo prie 
to darbo dėtis a r jį labiau pa
remti. Visdėlto yra įdomu vien-
minčiams susirinkti ir pasvar
styti likiminius žmonijos klau
simus kad ir akademinėje plot
mėje. 

— Jūs, berods, dalyvaujate 
krikščioniškosios demokratijos 
sąjūdyje. Kaip jis stiprus ir ko
kių neša vilčių? 

— Vidurinės Europos Krikš
čionių Demokratų Unija kovo 
vidury turėjo pirmą savo kon
gresą New Yorke. Jo dalyviai 
gerokai nustebino Amerikos su
interesuotus politikus savo dar
bo darnumu, sutarimu, vienybe 
ir pajėgų gausumu. Tad ta rp 
keturių politinių Europos inter
nacionalų VVashingtono akyse 
krikščioniškasai dabar atsistojo 

Prof. Kazys Pakštas 

tų delegacijoms. Gal išdygtų du 
projektai, kurie paskiau galėtų 
būt kaip nors suderinti Inter
nacionalų sprendimai gal ne
būtų valdžioms privalomi, ta
čiau moralinė jų įtaka labai gi
liai siektų savose tautose ir di
džiose sostinėse. Šiais laikais aš 
sutinku jau gana daug lenkų, 
kurie nebenorėtų Želigowskio 
žygius pakartoti. Pabrėžiu, kad 
sienų klausimais lengviau būtų 
susitarti prieš karą, negu karui 
einant. 

— Ar jau nebėra galimybės 
kompaktinei lietuvių išeivių ko
lonizacijai organizuoti? 

— Lietuvių kolonizacijos ga
limybės kas metai nyksta. Bal
tųjų apgyventuose kraštuose mū 
sų kolonizacija nepasiektų tau
tinių tikslų; galop, jos niekas 
ir neleistų. Rytinėje Afrikoje 
tarp 5 ir 20 pararelių (pietinės 
platumos) augštumose tarp 800 
iki 2,000 metrų dar būtų vietos 
autonominiam vienetui įsikurti. 
Tačiau dabar gal jau nebeturė
tume nei tūkstančio savanorių 
tokiam lietuvybės reikalui pasi
švęsti. Didžiuma juk jau pato
giai įsikūrė ir niekur nebenorės 
pajudėti ir savo patogumų su
mažinti. Nutautėjimas yra daug 
patogesnis ir nepalyginamai 
lengvesnis u i kolonizaciją, tad 
daugelis ir eis tuomi tradiciniu 
keliu... 

— Kokius pasiruošimus turė
tume daryti išlaisvintos Lietu
vos kultūriniam išsilaisvinimui 
nuo okupantų atneštinio izia-
tiško raugo? 

Angelo pasveikinimas 
Parafraze 

SVEIKA MARIJA, MALONĖS PILNOJI! 
Žemėj kentėjus^— dangaus Karalienė, 
Meile žmonijai amžiais liepsnoji, 
Guodi stebuklais mūs nerimo slėnį! 

• 

VIEŠPATS SU TAVIMI, TU PAGIRTA TARP MOTERŲ 
Ir skaistybe spindi Tu jų šeimai visai! 
Tu didžiausios aukos ir mažiausiojo poterio 
Mūs vienodai visų išklausai. 

IR PAGIRTAS JĖZUS — TAVO ĮSČIŲ VAISIUS, 
Mirtį sutramdęs keliais Kalvarijos! 
Pikto žabangos daugiau mums nebaisios. 
Sveika Marija! Sveika Marija! 

ŠVENTOJI MARIJA, DIEVO MOTINA, 
MELSKIS UŽ MUS NUODĖMINGUS! 
Alkstančius dangus tepasotina, 
Tesugrįžta ramybė mums dingus! 
DABAR IR MŪSŲ MIRTIES VALANDOJE 
Siųski palaimą mūs žemėn, — 
Mus ats-iminki švenčiausioj maldoje! 

AMEN. 

Motina ir sūnus 
— / pasaulį noriu, mama! 
Kur erdvu, kur plotai platūs, 
Kur žaibai, kur audros gema, — 
Pamatyt ko dar nematęs. 

— „Kai aš liksiu oe artojo: — 
Tavo tėvas ties Giedraičiais 
Žuvo laisvajam rytojui 
Ir paliko mus našlaičiais". 
— Mama, mama! Geltonplaukė, 
Mergužėlė melsvaakė, 
Mane myli, mane šaukia, 
Jos širdis vienam man plaka! 

— ,yAk, sūnau, jėgom sumenkus, 
Ant kieno peties pasvirsiu? 
Ar ant svetimųjų rankų 
Aš vienatvėje numirsiu?" 

— Močiut, močiut! Dega sodžiai, 
Kraujas šlaksto mūsų žemę, 
Priešo rankos žiaurios, godžios 
Mano brolius jungan tremia. 

— „Jei tėvynei jau pavojus 
Tai skubėki, tai jau eiki, 
Apie mane negalvojęs, 
Džiaugsme mano, mano vaike!" 

Įtraukiami vardai tik labai pa
sižymėjusių. Jis yra Iv. Kazi
miero parapijos narys ir veik
ius CYO sportininkas, 

jos liks dešimta dalelė. Tačiau vertas platesnio dėmesio, atsi-
senesniuose žmonėse bus išlikę menant, kad Putinas yra vienas • Immaeulata s p a u s t u v ė 
labai stipro ir gilaus religinio j iš pirmaujančių mūsų poetų. (Guild Immaeulata Press, R.F. 
sentimento, kurs dabar taip ryš-! Čia yra kūrinių ir religinėmis. D. 2, Putnam, Conn.) šiuo mo
kiai prasimuša iš partizanų šir-\ ir patriotinėmis temomis ir ypač tu spausdina šiuos laikraščius: 
džių. Mažas belikęs dvasiškijos psichologinėmis — vidaus kovų Laiškai Lietuviams, Žvaigždė, 
būrelis turės labai apgalvotai ir ir pergyvenimų. Putino eilėraš- j Moterų Dirva, E g l u t ė , Lux 
taktingai vykdyti misionierių; tis "Rūpintojėlis" gal bus la- Christi, Heather ir C.L.C. Chro-
darbą, organizuoti krikščiony- ; biausiai padėjęs šiam terminui! nicle. 
bės likučius. Bendraigi, visiems ; taip plačiai įsipilietinti mūsų . . . 

• Teodoras Liutkus, laimėjęs 
čempionatą Amerikos Revoliuci-

• Dail. Z. Kolba po Eisenho-1 jos Sūnų organizuotame iškal-
werio kalbos apie teisingą tai- j bos konkurse, studijuoja Thorn-

lietuviams dabar labai svarbu | tautoje 
sumažinti tarpusavio karingumą 
ir visą jį mobilizuoti ir nukreip
ti prieš svetimus įsibrovėlius, 
Klausimas platus, ir šiuom kar
tu nepajėgsiu pilniau jį at
sakyti. 

— Ar nebūtų laikas sudiaryti 
egzilinę \yriausybę ? 

— Labai seniai jau laikas ją 
sudaryti... Man rodėsi, kad ka
rui prasidėjus 1939 m. rugsėjo 
mėn. buvo tinkamas laikas pre
zidentui A. Smetonai sudaryti 
laikinai slaptą mažą vyriausybę istorinę monografiją Šv. Pran 
ir seimo branduolį ir nežymiai ciškaus parapijos Lawrenee, 
išsiųsti ją užsienin, vėliau prie j Mass., kur klebonauja prel. Pr. 
jos prisijungiant ir pačiam pre
zidentui. Ta vyriausybė būtų 

ką, parašė Prezidentui laišką dė 
kodamas už jo parodytą susirū
pinimą pavergtų tautų išlaisvi
nimu. Mūsų dailininkas taipgi 
pasiuntė keturius savo paveiks
lus, vaizduojančius kruvinus so
vietų darbus, tautų naikinimą. 
Iš prezidentūros dailininkas ga
vo padėką už keliamas mintis ir! 
atsiųstus piešinius. 

• Prof. S. Sužiedėlis parašė 

tono augštesnioje mokykloje, 
Michigan valstybėje. 

• Raymondas Buivvdas, anks 
čiau studijavęs Marquette Uni
versitete Milwaukėje, paskirtas 
General Electric radijo parda
vimų vedėju. 

• Dana Alis (Aldona Nauja
lis), studijuojanti Dramos ir 
Radijo Menų Akademijoje, da
lyvavo pastatyme v e i k a l o 
"Broadvvay" Chicagoje. 

• Donahl Kamandulis lanko 
Juras. Tą veikalą į anglų kalbą pėstininkų karininkų mokyklą 
išvertė La Salle vienuolyno na- Fort Benning, Ga. 

gavusi savo funkcijas pradėti, 
kai tik maskoliai pavergs Lietu
vą. Valstybės Departamente pa-1 spaustuvė Putname 
tyriau, kad Vlikas pagal jų nuo gausiai iliustruotas. 

rys dr. A. Bružas. Abiemis kai-, 
bomis spausdina Immaeulata 

Leidinys 

monę realizuoja tikresnę ir pas
tovesnę vienybę, negu keli ne
vieningi komitetai pas mūsų 
šiaurinius ir pietinius kaimy
nus. Mūsų galingieji draugai la-

• Dr. Vytautas Bieliauskas 
yra direktorius Klinikinės ir 
Pritaikomosios Psichologijos Mo 
kyklos prie Richmond Profesi
nio Instituto; mūsų lietuvis dir

bai nori, kad mes vieningai dirb u „ r 
. ' , . ., v

 & . i ba profesoriaus titulu. Toie mo
tume ir drąsiau reikstumes, su- i i i • j n c 
. _ . . ,. . , ! kykloje yra dar 7 profesoriai 
kurdami savo pagrindinius vai 
džios organus. Po kai kurio 
laukimo mūsų valdžia visdėlto 
būtų ir svetimų pripažinta, nors 
keli mūsų valdininkai to ir ne
norėtų. 

P . S. Pittsburgli, Pa. Vid. 
Europos Federacinis Klubas sa
vo susirinkime balandžio 28 d. 
svarstė savo santykius su visos 
Europos Sąjūdžiu. Slovakų trem 
tinis dr. Magura, sėkmingai ei
nąs į drabužių gamybos pramo
nę, padovanojo šiam klubui 
$20.00 kanceliarijos reikalams. 
Jis yra didelis šio sąjūdžio en
tuziastas, keletą metų gyvenęs 
Šveicarijoj. 

(associate ir assistant titulu), 
penki lektoriai ir t rys konsul
tantai; jų darbui vadovauja 
prof. V. Bieliauskas. 

• Dr. Viliaus Storostos - Vy-
dūno menišką paveikslą išleido 
"Britanijos Lietuvis" (43, Hol-
land Park, London VV. 11, Eng-
land). Paveikslas jau pasiekė ir 
JAV. Vydūnas vaizduojamas 
kaip atrodė paskutiniame laiko
tarpyje. 

Albertas Lydy, lietuvių kil-

• Bernardas Vyšniauskas pa
skirtas prižiūrėtoju atominės 
laboratorijos Savannah River 
Plaint, Aiken, S. C. 

• A. Kairys parašė du dra
mos veikalu: "Sukilėlis" ir "Vil
niaus šešėliuose". 

*• Prof. A. Maceina r u o š i a 
spaudai naują veikalą "Niekšy
bės paslaptis" 

• II. Lukoševičiaus gyvas ro
manas "Likimo žaismas" greit 
bus pradėtas spausdinti Drau
ge 

Studija apie Mariją 
Magdaleną 

Vyriausias prancūzų rezis
tencijos kapelionas, dominin
konas Raymond-Leopold Bruck 
berger parašė naują studiją 

mės advokatas, mokesčių specia a P i e Mariją Magdaleną. kuri 
listas, yra pakviestas pramoni- susilaukė tokio susidomėjimo, 
ninko Kaiser (laivų statytojo) kad jos vertimas išėjo angliš-
reikalų vedėju San Francisco --j kai, pavadintas "Mary Mag-
Oakland apylinkėse. I dalene". 

— Šitas klausimas daug didės 
nis už mane. Jį atsakyti reikia 
gerai apgalvotos keleriopų spe
cialistų nuomonės. Agronomai, 
inžinieriai ir ekonomistai turė
tų ruošti savo apibendrintą pla
ną. Lietuvoje nebebus likę jo
kių laisvam žmogui priimtinų 
įstatymų kodekso, šie įstatymai 
jau dabar turėtų būt atsargiai 
ruošiami ar bent jų gairės nu
statomos mūsų juristų kolegi
jos; ir geriau būt, jei visų trijų 
Baltijos respublikų juristai su
tartinai ruoštų vienodus įstaty
mus. 

Azija bus jau gan giliai įlei

dusi šaknis Lietuvos žemėn. Spė 
čiau, kad gal dar grįš Lietuvon 
apie 10,000 ar 15,000 tremtinių 
iš tuzino gan skirtingų kraštų, 
su skirtingais patyrimais ir po
linkiais. Kiekvienas norės rem
tis savo skirtingu patyrimu ir 
girs jam jau įprastą kraštą. 
Sunku įsivaizduoti, kiek čia bus 
nuomonių margumo ir chaoso. 
Man labai norėtųsi, kad trem
tiniai pervežtų Lietuvon bent 
vieną didelę ir jai reikalingiau
sią politinę dovaną: dabar jau 
sulietų apie dešimtį savo parti
jų į kokias dvi stambesnes par
tijas su neperdaug skirtingomis Lietuviška mamyte 
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PASIKALBĖJIMAS SU DVIEJŲ 
PREMIJUOTI ROMANU AUTORIUMI 

JURGIU GLIAUDĄ 
— Ryšium su tuo, kac! jūsų Į apspręsti, nei teisti. Kaip visad, 

an t ras premijuotas romanas j beapeliacinis teisėjas bus beša-
Ora pro nobis baigtas spausdin-' liškoji ateitis. 
ti Draugo atkarpoje ir netrukus 
išeis atskira knyga, pasakykite 
ką dabar kuriate ir planuojate? 

— Dabar rašau romaną... Ora 
pro nobis". Taip, "Ora pro no
bis"! Tuo vardu pavadinta ro
manų grandinė; epopėja, api
manti mūsų visuomenės gyve
nimo laikotarpi nuo Neprik
lausomybės meto iki ameriko
niškųjų dangoraižių užuovėjos. 
Premijuotasis romanas yra vie
nas tos romanų grandinės. Idė
ja rašyti tokios konstrukcijos 
veikalą kilo dar Lietuvoje. Gai
rėmis man šviečia garsioji Zola 
Rougon Macąuart serija, milži
niškoji Honore de Balzac Co-
medie Humaine ir mūsų mielo 
Vaižganto Pragiedruliai. Kaipo 
paskiras tomas, kiekvienas tos 
grandinės romanas yra paskiras 
veikalas, tačiau visi jie sujungti 
visumon herojų ir idėjos tęsti
numo. Uždavinį pasi ;mu gran
diozinį, bet jame atsiskleidžia 
mano gyvenimo prasmė ir tatai 
teikia jėgų ir džiaugsmo. Kiek 
laiko pareikalaus tas sumany
mas, negaliu pranašauti. Mano 
gyvenimo sąlygos nepanašios į 
tas kūrybos sąlygas, kurios su
po Tolstojų Karą ir Taiką rašiu
sį savo dvaro tykume. 

Aš pasiimu vaizduoti tragiš
kiausi lietuvių tautos laikotarpi, 
nes būdamas to laikotarpio lie
tuvių visuomenės dalele, noriu 
beletristikos kūriny užfikuoti 
lietuvių tautos šio meto tragi
ką, skausmo skaistumą, skaid
riuosius polėkius ir šešėlius. Aš 
tikiu, kad pro šj laikotarpi praė
jęs lietuvis bus ne cinikas, ne 
pesimistas, bet gražesnės atei-

— Ar skaitėt insinuacijas jū
sų adresu "Nepriklausomoje 
Lietuvoje"? 

— To laikraščio "Literatūros 
temomis" atkarpoje autorius 
stengiasi apžvelgti pereitų me
tų mūsų raštijos derlių. Esmi
nė apžvalgų mintis: menas me
nui, nėra nei originali, nei nau
ja. Tai pasenęs kriterijus kūri
niui vertinti, o mums daugeliu 
atžvilgiu ir kenksmingas. Tas 
vertinimo kriterijus nuo tiesos 
pažinimo nuveda 1 klystkelius. 
Apžvalgos autorius vis tarp ap
žvalgos eilučių kaišioja jo sugal
votą "genezės mjslę" Namų ant 
smėlio adresu. Kalbant kasdie
ne kalba, autorius duoda su
prasti, kad Namai ant smėlio 
nuplagijuoti iš kažin kurio, dar 

Jurgis Gliaudą 

t ;es statytojas. Iš gaunamų at
siliepimų ši romaną spausdinant 
Drauge aš vis labiau Įsitikinu, 
kad aš einu su visuomene ir at
lieku pasiimtą misiją pakenčia
mai. Tai mane stiprina, nes sa
vo skaitytojų rate jaučiuosi kaip 
šeimoje su mielais broliais ir se
serimis. 

— Ką pasakytumėte apie per 
nai premijuotą romaną "Namai 
ant smėlio"? 

— Tą romaną parašiau pa

jam vis nežinomo šaltinio. Pa
prastai, tokius dalykus skel
biant negalima operuoti užuo
minomis ir "genezės" kauke. 
Tokie dalykai baustini, ir todėl 
autorius, insinuaciją reiškia už
uominomis. Išvada viena: as
meniškas nesimpatizavimas nie
kad nebuvo geras talkininkas 
recenzentui, nes tada pametama 
taktą, korektiškumą ir skonį. 
Iš esmės — dalykas nerimtas ir 
dėlto aš nemanau varginti Lie
tuvių Rašytojų Garbės Teismo. 
Aš... užsakiau pamaldas inten
cija, kad Apvaizda padėtų šiam 
recenzentui ateityje neklystant 

.eiti tiesos pažinimo keliu, kaip 
veiktas tada dar labai gyvų v i s u o m e n i a m e d a r b e j t a i p i r 

Vokietijos Įspūdžių. Rašiau a s m e n i š k a m e g y v e n i m e . Lygiai 
1945 rudeni Šveicarijoje, pui-j fr . bendrininkui, leidinio re-
kios Jura kalnyno gamtos glū- d a k t o r i u i > k u r i g p a g e l b e j o i n s i . 
durnoje. Karo pabaigą praleidau n u a d j a s s d i n t i > 

Badeno miestelyje 

Aloyzas Baronas 

Kasdieniniai daiktai 
1. GĖLĖ LANGE 

Pro mažą langą tu žvelgi ir šoki, 
Kasdieną saulę gerdama, į augštį. 
Tu nematei pavasario, gyvenimo ir juoko, 
Ir didelio šviesios mėlynės aukso. 

Tai auk, gely t, tegul kiti kankinas 
Norį nors žvilgsniais prasiveržt į tolumas, 
Žiūrėk pro langą, kaip ekraną kino, 
Anei lietaus nei sniego neužpuolama. 

2. SUNKVEŽIMIAI 
Pilkos mašinos, didelės ir sunkios, 
Per irisą dieną veža akmenis ir smėlį. 
O mintys amžinai į tavo kraują sunkias 

Ir tu šauki, rankas prie skruostų degančių pakėlęs: 

Iš kur ateis didžiulės sunkvežimių eilės 
Tavo dienom iš praeities atvežt. 
Ir pjauna tikras netikrumo peilis 
Skubant tolyn Pavasario gatve. 

3. MĖLYNĖ 
Aplink daiktai, ir žmonės ir daiktai, 
O virš galvos tokia Šilta mėlynė, 
Kaip ten, kai šokdavom ganyklose vaikai 
Po topolių ir uosių palapinėm. 

Aplink daiktai, ir žmonės ir daiktai, 
O mintyse taip ryškiai akys mėlynos. 
Ir tik dėl jų nebesvarbu nei žmonės nei daiktai, 
Kaip ten po topoliais anoj vaikystėj piemenio. 

4. ARKLYS 
Tu negirdi mašinų pikto ir aštraus žviegimo 
Tu viems niekada nebuvusių laikų indėnų. 
Tai toks gyvenimas, tai toks, kaip prerijų ošimas, 
Kaip skubančios mirtin mašinos arba dienos. 

Pro šalį Hudsonas per didelį tankumą irias. 
Iš jo mergaitė kažinkam rusva ranka pamoja, 
Skubėdama į filmą pamatyt, kaip kovės-i, mylėjo ir kaip 

mirė 
Ant tavo brolių nugarų kovbojai. 

5. SKĖTIS 
Mažytė didelėm akim mergaitė, 
Parduodamu ledus, balsu prikimusiu skardena. 
O skėtis viršum jos, kad saulė negalėtų kaitint, 
Birželiui didelėm ir degančiom skarom plazdenant. 

Ir sunkų klausimą nešies, praeidamas gatve iš lėto, 
Ir neaprėpiamą, kaip begalinį marių plotą: 
O kas išties, manoji žeme, skėtį 
Pridengti tavo skruostam ir pečiam žaizdotiem? 

KULTŪRINĖ KRONIKA 

Messkirche. 
Vokiškieji komunikatai buvo vi- — Rašytojų ir konkurso or-
sad besidžiaugia, kad Vergei- ganizatorių tarpe JŪSŲ dalyva-
tung (keršto) ugnis drasko An- vimas a.r nedalyvavimas atei-
gliją. Keršto idėja visų pirmai nančiame romano konkurse kar 

varžovų pasveikino mane kon
kursą laimėjus. Tai teikia kon
kursui olimpini monumentalu
mą, kada varžovai džiaugiasi sa
vo bendro laimėjimu. Aš iš visos 
širdies sveikinu būsimąjį laimė

toją, kuris galbūt dabar, kaip 
aš praėjusią vasarą — gyvena, 
kenčia ir verkia su savo hero
jais, kurie po konkurso rezulta
tų paskelbimo bus mums žino

mi, artimi ir gyvens su mumis. 

pastūmėjo mano mintj sudėti į 
siužetą, kuris yra Namų ant 
smėlio griaučiai. 

Pirmasis to romano skaityto
jas buvo prof. J. Eretas. 1947 
m. pavasarį romanas pradėtas 
versti vokiečių kalbon, bet su
manymą ištiko eilė nesėkmių: 
sunegalavo mano vertėja (švei
carė), o netrukus išvykau j 
JAV, kur vargų sūkuryje Na
mai ant smėlio gulėjo dėžėje, 
kaip karste, iki prisikėlimo — 
Draugo premijos. Dabar roma
nas verčiamas i vokiečių kalbą. 

Turiu pabrėžti, kad mūsų 
spauda sutiko mano laimėjimą 
atšiauriai, nedraugiškai, su tik
ru recenzavimo boikotu. Naujas 
autorius, nelietuviškas siužetas, 
perdaug individuali kalba etc. 
buvo tie šykštūs atsiliepimai 
apie kūrinį. Turiu čia išskirti 
prof. Skardžiaus atsiliepimą, 
kuris mokslininko erudito rim
tumu panagrinėjo romaną ir dar 
gi buvo man atlaidus. 

Kaip šio reiškinio dalyvis, aš 

štai diskutuojamas — a r daly
vausite šių metu romano kon
kurse? 

— Būdamas Chicagoje aš sa
kiau, kad konkurse nedalyvau
siu. Jeigu aš dalyvaučiau kon
kurse ir, eventualiai, laimėčiau 
trečią iš eilės premiją, aš pa
statyčiau premijos instituciją j 
netikrą padėt}. Aš stebiuosi tuo 
gražiu sumanymu ir lenkiuosi 
organizatoriams. Aš nenoriu 
kenkti organizacijos visuome
niškumui savo Įkyrumu atsi
imant premijas. Mano susilai
kymas jeiti i romano jury komi
siją buvo pagrįstas visai kitais, 
asmeniškais sumetimais. 

Aš džiaugiuosi dalyvavęs kon
kurse, nes turėjau progos pra
leisti savo kūrybą per jury ko
misijos koštuvą, nes tai teikia 
konkurso dalyviui didelę naudą 
jo kūrybiniame darbe. Juo la
biau, kada jury komisijos są
state buvo narių, kurių litera
tūrinei erudicijai bei kūrybos 
lygiui, aš niekad neprilygsiu. 

negaliu to spaudos boikoto nei Galiu dar pridurti, kad vienas V y t Košuba Laisvės statula 

• Lietuvių mokslininkų adre
sais ir daviniais apie jų kvalifi
kacijas ir darbą susidomėjo Bal 
tijos Tyrimų Institutas (Balti-
sches Forschungsinstitut, Euro
poje), kuris nori sudaryti visų 
Baltijos Valstybių mokslininkų 
kartoteką. Renka adresus bu* 
vusių Lietuvos augštųjų mokyk 
lų dėstytojų, daktarų, tremtyje 
baigusių augštuosius mokslus ir 
šiaip mokslo darbą dirbusių ar 
dirbančių. Baltijos Tyrimų In
stitutas nori nustatyti moksli
ninkų kvalifikacijas, jų medžia
ginę padėt]. Instituto vadovy
bėje yra prof. dr. M. Toomse, 
prof. dr. Ed. Sturrns, prof. dr. 
A. Maceina. Talkininkais moks
lininkų kartotekai sudaryti pa
kviesti — iš estų dr. O. Weber-
mann, iš latvių — dr. G. Vig-
rabs, lietuvių — dr. B. Liters-
kis (Augustdorf bei Detmold, 
Auslaenderlager, Germany), Lie 
tuvių Profesorių Draugijos va
dovybė, kurios pirmininkas yra 
prof. Pr. Jucaitis ir kurios sek
retorius — dail. Ign. Šlapelis, 
patieks lietuvių profesorių ad
resus Baltijos Tyrimų Institu
tui. Profesorių Draugijos sąra
šuose nesantieji lietuviai moks
lininkai prašomi susisiekti tie
siog su dr. V. Literskiu, augš-
čiau paduotuoju adresu. 

• Lietuviai svetimų kalbų kon 
ferencijoje. Kentucky Universi
tete, Lexington, Ky, įvyko Sve
timų kalbų konferencija, kurioj 
dalyvavo daugiau kaip tūkstan
tis mokytojų. Tikslas buvo su
žadinti susidomėjimą svetimo
mis kalbomis ir paraginti jas 
mokyti Amerikos viešose mokyk 

, lose, žemesnėse ir augštesnėse. 
Darbas ėjo bendruose susirin
kimuose ir atskirų grupių po
sėdžiuose. Atskiras grupes su
darė lotynų kalbos mokytojai, 
prancūzų, italų, ispanų ir žydų 
(hebrajų). Be to buvo mišrios 
grupės klasiškų kalbų, biblinių 
ir patristiškų kalbų, romaniškų 
ir slaviškų kalbų. Buvo svarsto
mos ir lietuvių, latvių kalbų pro 
blemos. Vienam tos grupės posė
džiui pirmininkavo kun. M. Ur
bonavičius, M.I.C.; čia paskai
tas turėjo kun. W. C. Jaskevi-
čius, S. J., iš Fordham Univer
siteto, apie Lietuvių kalbą še
šioliktajam šimtmetyje ir dr. 
Jurgis Sprogis, latvis, apie Me
dicinos padėti Latvijoj prieš 
bolševikų okupaciją. Paskaitos 
tęsėsi paprastai 20 minučių, ret
karčiais ilgiau; po paskaitų se
kė diskusijos. Iš viso paskaitų 
buvo 257. 

Bendruose . posėdžiuose ne 
tiek apie kalbas, kiek apskritai 
apie savo tautinius reikalus kal
bėjo: korėjėtis, izraelitas, indo-
nezas, kinas, suomis, graikas 
(su judomais paveikslais iš Grai 
kijos) ir pakistanietis. Izraeli
tui per diskusijas didelius už
metimus darė egiptietis, iranie
tis (persas) ir irakietis. 

Buvo du banketu, kuriuos pra 
dėjo maldomis katalikai kuni
gai, vieną lotyniškai, kitą veng
riškai., Dalyvavo žmonės viso
kių tikybų ir pasaulėžiūrų. 

Taip pvz. iš viso pirmą kartą; durno. Prie lietuvių Kalbos Ins-
platesnei parodai Amerikoje sa
vo darbus išstato tapytojas Pet
ras Kiaulėnas. Skulptorius Vy
tautas Košuba dalyvauja net su 
keturiais savo naujausios kūry
bos pavyzdžiais. Parodos vy
riausiu tvarkytoju dailininkų 
yra išrinktas meno istorikas 
Aleksis Rannit, ją taipgi tvarko 
architektė V. Kiaulėnienė. Lei
džiamas yra iliustruotas kata-

tituto dirba Terminologijos Ko
misija. Instituto bendradarbiai 
dalimis pasiskirstę rašo lietuvių 
kalbos mokslinę gramatiką. Ins
tituto dialektologijos sektorius 
renka medžiagą lietuvių kalbos 
tarmių atlasui. Kelinti metai 
dirbama prie Bretkūno Biblijos. 
Lietuvių literatūrinės kalbos tar 
čia i suvienodinti 1951 m. buvo 
sušaukta ortuepijos konferenci-

logas anglų kalba, kurio 3 0 0 j a . Tačiau kaip tuose darbuose 
egzempliorių bus per Pasaulinės) lietuviai nėra laisvi, pavaizduoja 
Meno Kritikų Sąjungos genera- okupantų laikraščiuose skelbia-
linį sekretoriatą Paryžiuje iš-ima žinia, kad organizuojama 
platinti visuoms pasaulio svar- j plati konferencija baltų ir sla-
besnioms meno bibliotekoms, vų kalbų giminystės klausimais. 
universitetams, meno institu- Čia "naujų idėjų" j galvą įpūsti 
tams ir atskiriems meno moks- pažadėjo atvykti Maskvos. Lė
lininkams. Paroda bus atidary- ningrado, Kievo ir kitų vietų 
ta visą vasaros sezoną. 

• Gertrūda Gailiūtė, Klaipė
dos krašto lietuvaitė, baigusi 
Connecticut Universitetą ir šiuo 
metu dirbanti Health Education 
Director Rocrestery, N. Y., ak
tyviai pasireiškia kaip lietuviš
kų šokių skleidėja amerikiečių 
tarpe. Jos pastangomis Roches-
terio lietuvių tautinių šokių gru
pė, Stasio Ilgūno vadovaujama, 
kelis sykius turėjo progos pasi 

maskoliai mokslininkai. 
• Du milionu egzempliorių 

knygų išleido Lietuvos TSR Gro 
žinės Literatūros Leidykla 1952 
metais. Daug išleista Stalino 
laureatų kūrinių, atseit, okupan 
tiškos propogandos, ir daug ver
timų iš rusų kalbos. Apie tai 
skelbia pati okupantu kontro
liuojama spauda. J rusų kalbą 
esą išversta J. Žemaitės rinkti
nių raštų tomas, P. Cvirkos du 

rodyti amerikiečių publikai. Ka i ; t o m a i < A Vienuolio "Puodžiūn 
kiemis", A. Venclovos "Rinkti
ne 

kurie mūsų tautiniai šokiai yra 
taip pat amerikiečių šokami. G. 
Gailiūtė veda plaukimo, gimna-j • j . švedas yra Valstybinio 
stikos ir šokių grupes ir karts j Dainų ir šokiu Ansamblio va-
nuo karto su savo mokiniais j dovas, P. Stepulis — koncert-
pasirodo per vietos televizijos j meisterio, J. Linais batetmei-
stotį. Isteris. Ansamblis jau davęs 

daueiau 1,000 koncertu. Jo re-
pertuaras 70 lis.tuviu ir "bro 

• Rašytojas St. Biidavas šio
mis dienomis gavo Amerikos 
pilietybę. Ta proga jį aplankė l i ž k u respublikų" dainų, geiias-
Maine valstybės didžiųjų dien- i š i m a s tarybinių kompozitorių 
raščių atstovai (Portland Press d a i n u - Pokariniais metais an-
Herald, Bangor Daily News, s a m b 

The Courer Gazette ir kt.) ir 
savo laikraščiuose paskelbė iš
samius pasikalbėjimus su jo at
vaizdais. Straipsniuose plačiai 
paminėta St. Būdavo odisėja 
nuo Lietuvos ligi Amerikos 
krantų, o taip pat iir jo litera
tūriniai bei kultūriniai darbai. 

. • Lietuviškas leidinys Indijo
je. Lietuvis misionierius kun. J. 
Svirnelis, dirbąs misijose Indi
joje (Catholic Mission, North 
Lakhimour, Assam India) lei 
džia lietuvišką laikraštėlį "Mi-
sijonierių Bendradarbis". Jo jau 
išėjo septyni numeriai. Šio laik
raštėlio pagalba palaikomas ry
šys su tautiečiais, kurie pare
mia lietuvio misionieriaus darbą. 

• Jonas Galminas, ekonomi
jos mokslus studijavęs Vilniu
je, jau septinti metai sėkmingai | 
veda savo nuosavą geležies ap
dirbimo dirbtuvę Brooklyne, 
N. Y. 

šlio teismą" (J. Lingio). "Ei į 
darbą" ir "Naktigonę" (B. Dau 
guviečio), "Prabilo žemė" (V. 
Gruodžio), ir "Kur teka Nemu
nas". 

• P. S e n a ir P. Kupeikas, Lie 
tuvos Valstybinio Liaudies Dai
nų ir Šokiu Ansamblio meist
rai, koncertmeisterio P. Janui-
Sio vadovaujami, pagerino 1 
ir tenoro lietuvių liaudies inst-

I rumentus — birbvnes vieton 
diatoninių, vienaoktavių, padą-' 

! rė jas ebromatiškomis. dviokta-
j vėmis. 

• M. ir E. Gudzinskaitės, K. 
Pcškaitis, J. Gudavičius yra 
Valstybinio Dainų ir šokių An
samblio šokėjai. Ansamblis pa
sirodo su šokiais: Kubilas, Su
batėlė, Jonkelis, Oželis, šokiu — 

• Meno paroda Pr. Lapienės 
Vasarvietėj. 7 lietuvių dailinin
kų paroda yra ruošiama Pranės 
Lapienes vasarvietėje, Stony 
Brook, L. I. N. Y., kurią per 
vasarą aplanko tūkstančiai žmo
nių. Parodoj dalyvauja tokie žy
mūs vyresnės i r jaunesnės kar
tos dailininkai kaip Adomas Gal 
dikas, V. K. Jonynas, Petras 
Kiaulėnas, Vytautas Košuba, 
Aleksandra Košubiemė, Pranas 
Lapė ir Romas Viesulas. Sie
kiant augšto parodos meninio 
lygio bus padaryta griežta eks
ponatų atranka. Didesnė dalis 
meno kūrinių bus pirmą kartą 
parodyti lietuvių visuomenei. 

• A. Žmuidzinavičius pasku
tiniu metu sukūrė: Pramonės 
atgimsta. Miškas — valstybei, 

• Vytautas Valiukas, Lietu- Rytas Klaipėdos apylinkėse. Jo 
vių teatro aktorius ir režisie-! 75 m. gimimo sukaktis ir 50 me 
rius, be kitų dalykų baigęs ir! tų kūrybos sukaktis paminėta 
braižybos kursus, dabar studi-j paroda Maskvoje. 
juoja inžinerijos 
velt kolegijoje. 

kursą Roose-

LIETUVOJE 
• Lietuvoje stambesnes vie

tas šiuo metu užima rusai, o jei 
kur ir yra koks lietuvis atsakin
gose pareigose, tai jį kontro
liuoja jo "padėjėjas" maskolius. 
Tą reikia turėti prieš akis skai
tant šias iš okupuotos Lietuvos 
laikraščių paimtas žinias. 

• Prof. J. Balčikonis viename 
straipsnyje praneša, kad Lietu
vių Kalbos Instituto vyriausias 
darbas šiuo metu yra lietuvių 
kalbos 10 tomų žodyno išleidi
mas. Du tomai išleisti, jau sure
daguotas m ir gerai pavarytas 
į priekį IV tomo redagavimas. 
Be to, jau visai baigtas reda
guoti ir atiduodamas leidyklai 
vieno tomo literatūrines kalbos 
žodynas apie 1,000 puslapių di-

• N. Petrulis, B. Vyšniaus
kas, V. Vaivada sukūrė dideles 
darbininkų, moksleivių, kolūkie 
čių kompozicijas, kurios panau
dotos puošti tiltui per Nerį Vil
niuje. 

• Janina Jankevičiūtė, bai
gusi Kauno Politechnikos Ins-
titutą. dirba Naujosios Vilnios 
"Žalgirio" staklių gamybos įmo 
nėję. 

• "Rvto" spaustuvėje, Klai
pėdoje, 25.000 tiražu spausdina
mas dienraštis "Tarybinė Klai
pėda". 

• Prof. Girdzijauskas dirba 
viename iš Lietuvos Mokslo Aka 
demiios institutų. 

• Zigmas Petravičius, nežiū
rint savo vyresnio amžiaus, da
lyvauja Dailininkų sąjungos dar 
be. 

• Dail. Jankus sukūrė deko
racijas veikalui "Nepamiršta
mieji 1919 metai". 
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KELIĄ LIETUVIŠKAJAI MINČIAI! 
DK. PR. G AIDAM A VIC l i s Kanada 

Stipriis širdimi ir tik pajutę savąją žemę po 
T . 4 . . kojomis prabilo sava dvasia 
Lietuvis visuomet yra buvęs J / ,, _. .. , _ . 

o*;™, o„ u ^ • i uT Ur sava kalba. Tiesa, jie butų 
stiprus savo širdimi, kuri is- , , . . . . . _ . . . .. Z ., . - , r , . . . . .X1 galėję kalbėti ir kita kalba ir siliejo religinėse apraiškose, f. J \ . . . 
• o„*^«i • , T „ ikita dvasia, atsijusia nuo savo 
tautosakoj, mene ir kasdieny- ; 
bėj. Jo širdis plasda ne tik krū 
tinėj, bet ir visuose žygiuose. 
Religinėj kalboj jis prabyla 
daugiau jausmu nei protu. 
Dievą jis gyvente gyvena, jau
ste jaučia Jo valią. Dažnai jis 
nežino ne tik pagrindinių šv. 
Rašto tiesų, bet ir paprasčiau
sio katekizmo, tačiau kalbėti 
su Dievu jis moka. 

O kai bando kurti, save iš
sakyti — pasirodo lyrikas. Vi
sa jo sukurta tautosaka, išti-

Filosofiniame mąs
tyme tai būtų lengva. Tačiau 
reikia neužmiršti, kad ir filo-

Isofinis mąstymas nėra vien 
abstraktybių žaismas. Tai tik-

! rovės suvokimas giliausia pras 
me, suvokimas, iš kurio eina 
ir orientacija. Juo gilesnis su
vokimas, juo tikresnė orienta
cija. Užtat filosofinis mąsty
mas, vertinąs tikrovę pačiuose 
pagrinduose ir labiausiai pri-
artėjąs prie pilnutinės tiesos, 
yra pajėgus orientuoti žmogų 

sos marios dainų, yra ne kas į g y v e n i m o problematikoj. Min 
kita, kaip jo širdies virpėji-; t y t 0 J - 0 u ždavinys ir yra mąs-
mas. Net epiniuose bandymuo- i t y t i i r s a v o m ą s t y m e dalintis 
se prasimuša ta pati gaida. Im 
ki naująją poeziją — ir čia 
plazda ta pati lietuviškoji šir
dis, bet daug tobulesniais pa
vidalais ir galingesniu žodžiu. 
Žvelki į kitus menus, ir matysi 
vis naujais pavidalais apsireiš
kiančią lietuvišką širdį. Apsi
dairyk kasdienybėj, ir pastebė
si net nupuolusiam asmeny dar 
daug širdies. Jeigu jau vokie
čiai šiandien dėkoja lietuviams 
už gelbėjimą nuo bado Ryt-
prūsų tada, kai patiems reikėjo 
gelbėtis, netenka abejoti jų 
(lietuvių) nuoširdumu. Tai ro
do lietuvio didybę ir jo dva
sios riteriškumą, kurio jisai 
niekad neturėtų atsižadėti —-
net ir sunkiausiose aplinky
bėse. 

Minties bei mokslo narnose 

Deja, to didumo nematyti, 
kai palieti lietuviškuosius pro
tus. Minties bei mokslo baruo
se jie dar nepajėgė pasirodyti 
su savitu pajėgumu. Tiesa, lie
tuviškoji mintis yra dar labai 
jauna. Galima sakyti, ji ateina 
ryškesniu veidu tik su St. Šal
kauskiu. Prieš jį kad ir yra 
buvę bandymų, tačiau be didės 
nės reikšmės. Net ir tie, kurie 
gyveno svetur, ne Lietuvoj, 
mito svetimomis senomis tra
dicijomis, nepasireiškė plates
niu mastu. Pirmas savitas lie
tuviškosios minties sujudimas 
— tai St. Šalkauskis su savo 
mokiniais A. Maceina, J. Gir
nium, Ant. Ramūnu-Paplausku 
ir visa eile kitų. Neaplenktini 
yra, žinoma, ir A. Jakštas, Ku
raitis, vysk. Reinys, Vydūnas, 
ir kt. Bet tai vis retos jau-

su kitais, gyvenančiais toj pa
čioj tikrovėj. Jo mąstymas tuo 
būdu yra skverbimasis tikro
vės širdin ir josios atskleidi-

nu O r t e g a y G a s s e t , ku
ris mintija ir rašo ispaniškai. 

Garsumas dar nėra tikras 
didumo pažymys. Yra minty-
tojų, ir tai stambių, įvairiose 
tautose, kurie niekad nebus 
garsūs, tačiau svarbūs savoj 
tikrovėj. Ir mūsų St. Šalkaus
kio vardas šalia kitų tautų min 
tytojų bus vienas tarp dauge
lio, tačiau mūsų tautoj jis 
reikš didelę moralinę įtaką ir 
savitą tikrovinį mąstymą, ku
ris neužgeso su jo mirtimi. 
Jeį kada nors lemta bus jam 
pasiekti didžiuosius vandenis, 
tai tik tada, kai ir lietuvių 
tauta bus juos pasiekusi kartu 
su kitomis tautomis. Kai min-
tytojas pasirodo tikrai vertin
gas savoj tautoj, bus vertina
mas ir kitur. Išaugimas savoj 
tikrovėj nė kiek nemažina nei 
mąstymo gilumo, nei jo univer
salumo. 

Venancijus Ališas 

J. Kaminskas Kryžius prie beržo 

mas kitiems. Tai mąstymas, 
sužadintas gyvenamosios tik
rovės painybių ir nerimo. Jis 
kyla iš tikrovės ir grįžta jon 
nešinąs gelmėse rastomis švie
sos sruogomis. Kai mintytojas 
prabyla gyvenamojo nerimo 
temomis, yra klausomas. Pvz. 
egzistencialistinė filosofija ran 
da pasisekimą didele dalimi dėl 
to, kad mokėjo nutverti už da
barties pulso. Josios atstovai 
atėjo iš įvairių tautų, kurios 
pagrinde gyveno vienokiuose 
sūkuriuose. (Gaila tiktai, kad 
šis mąstymas daug kur įstrigo 
dirbtinėj tikrovės interpretaci
joj)-

Panašiu keliu yra pasinešęs 
ir lietuvių mąstymas. Ryškieji 
jo atstovai yra išaugę lietuviš
koj dirvoj ir visas jų mąsty
mas yra ne kas kita, kaip ban-

nosios Lietuvos pajėgos, kurių d y m a s s u v o k t i l i e tuviškąją 
minties sujudimas tėra tik pa- t i k r o v c v i s u o t į n i ų pradu švie
ti pradžia. Todėl netenka nu
stebti konstatuojant, kad lie
tuvio protas silpniau reiškiasi 
už širdį. Mat, pastaroji reiškia 
si savaimingai, kaip paukštis 
savo giesme, o protui reikia 
mokyklos ir tai augštos mo
kyklos. Be jos sunyksta ir ge
riausi talentai, be jos neišsi-
skleidžia natūraliai įsižiebusi 
mintis. Ak, mūsų kaimuose vi
sur yra buvę savotiškų minty-
tojų, kaip tai matyti pvz. V. 
Krėvės raštuose, tačiau jie iš 
kaimo niekad neišėjo ir liko 
tik mėgiamais pasakoriais. 

Minčiai išugdyti reikia ne 
tik atsinešto gabumo, bet ir 
dešimtmečių netgi šimtmečių 
sukrauto labio. Nei Aristotelis, 
nei šv. Tomas, nei Kantas ste
buklų nedarė. Visi perėjo savo 
laiko mokyklas, pasisavino su
kurtą lobį ir tik tada, pasi
stiebę ant jo, išėjo su savita 
mintimi. Lietuviškosios gi min
ties kūrėjai, įžiebdami pradžią, 
turėjo misti svetimųjų lobiais 

soj ir ją orientuoti. Šiuo keliu 
pasuko mūsų St. Šalkauskis, 
juo eina ir jo mokiniai. Tiesa, 
jie visi būtų galėję lygiai ge
rai mąstyti ir gal daugiau gar
sėti kitur, bet tada jie būtų 
turėję išsinerti iš savosios tik
rovės ir kurti kitoje svetimo
je. Ar tai žada pasisekimą, — 
abejotina. Geriausiu atveju ga
lėtų įeiti svetimon istorijon 
su vienu a r kitu veikalu, arba 
su viena ar kita teorija. Ką 
betgi tai reiškia, kai jų yra 
dešimtys ir šimtai? Tuo tarpu 
mintytojas, kurio svarus mąs
tymas yra išaugęs iš savosios 
tikrovės ir kuris orientuoja iš
tisą tautą, yra kur kas dides
nis nei anas, kuris panūdęs 
platumo ir likęs tik mažu var
du. Mintytoją iškelia sava tau
ta. Čia išauga visas jo svoris. 
Antai S a n t a y a n a , ispanas, 
rašęs angliškai ir dėstęs Har
varde, yra gal plačiau žino
mas, bet jo svorio bei reikš
mės nepalyginsi su kitu ispa-

S . \Jt O . . 

Šitai sakant ir matant, kad 
lietuviškasis mąstymas yra pa 
šauktas orientuoti savosios tau 
tos kelius, nuolat kyla klausi
mas — kaip išsaugoti tą min
ties ryškųjį sujudimą? Iš pa
vergtos Lietuvos smegenų ne
tenka laukti didelių mintytojų. 
Tremtyje turime visą eilę ga
bių minties žmonių, tačiau ne
visi gali išeiti visuomenėn. Juo
se matyti betgi nemažai verž
lumo. Jų kūrybinė mintis yra 
gyva — reiškiasi atskirais lei
diniais, paskaitomis, rašiniais. 
Tik labai pasigendama skaitan 
čios visuomenės dėmesio. Šaky 
sime, pasirodo A. Maceinos lei
dinys. Nežiūrint autoriaus gar
so ir veikalo aktualumo, skai
tytojai nėra pakankamai gau
sūs. O ką bekalbėti apie ki tus! 
Redakcijos nerangiai imasi at
žymėti pasirodymą, recenzijas 
ima rašyti po ilgų mėnesių, net 
po metų ir pusantrų. Norisi ma 
nyti, kad laikraščių redakcijos 
tik laukia, o nesiima organizuo 
ti platesnio supažindinimo. Tuo 
tarpu, kai pasirodo grožines kū 
rybos knyga, tučtuojau pasipi
la sieksninės recenzijos. 

Tas pats su premijomis. Gro
žinei kūrybai skiria pats "Drau 
gas", skiria Rašytojų Draugi
ja, Venezuelos lietuviai, skiria 
Tėvai Pranciškonai. Visa tai 
pasigėrėtina! Pastebėkime bet
gi, kad tai vienpusiška. I r cia 
lietuvis pasirodo be pakanka
mo dėmesio minties lobiams. 
Vienintelis tų lobių mecenatas 
iki šiol pasirodė prel. Ju ras ir 
vienintelė premija moksliniam 
veikalui tapo suorganizuota TT. 
Pranciškonų. A. Maceina, ga
vęs ją labai pelnytai už "Sau
lės giesmę", pasijus ne tik jver 
tintas, bet ir paskatintas duo
ti dar ne vieną kūrinį. Tenka 
tikėtis, kad "Saulės giesmė" 
nebus gulbės giesmė! Tiktai 
pati premija, tegu kad ir retes
nė, galėtų būti riebesnė. Žinau, 
autorius dirbo atsidėjęs ištisus 
dvejus metus, kol sugiedojo tą 
mokslinę giesmę. Premija turė
tų įgalinti autorių bent metus 
atsidėti naujam darbui. Poeti
nei giesmei atžymėti "Aidų" 
premija galėtų būti, mūsų są
lygomis, gal kuklesnė — jos 
sugiedojimas nėra tiek susijęs 
su prakaitu, o ir išleidimas pi
gesnis. Moralinis pripažinimas 
nuo to nenukentės. Šiuo me
tu yra gyvas reikalas stiprinti 
lietuviškąją mintį, kuri nenu
pelnytai yra perdaug nustelb
ta. Yra pavojus, kad ji gali vi
siškai nutrūkti netgi neperteik
ta jaunajai kartai. 

Sutlktinėmis jėgomis 
Su pirmąja mokslinio darbo 

premija rodosi pirmieji pozity-

SEKMINIŲ RYTĄ 
Buvo džiaugsmo tada po giedru dangumi! 
Aš žilvičių sukau paupy švilpynes, 
Tu lanksteis-i aplink tokia giedriai rami 
Ir vaitiikui supinti skabiojai pienes. 

Jaunos aušros spindėjo iš tavo akių. 
Rodės, viską o viską apliesi jomis: 
Ir pienes ir mane, ir tą rytą sykiu 
Ir užklosi gelmių garbanų vilnimis. 

Kai nuraudusias kojas statei šen-tenai — 
Ne mergytė, sakytum: ėrelis esi! 
Mandiyig, nešė tave pačios saulės sparnai 
Ir lydėjo dangaus Kerubinai visi. 

O pynė ta ilgėjo. Gegužio žiedai 
Pasikvipo Tėvynės miela žemele. 
Prie vandens dar melsvutę žibuoklę radai 
Ir įpynei geltono vainiko gale. • 

O dienų tolimų akiną atspindžiai, 
Jūs kaip drebantis tiltas tarp dviejų krantų. 
Sugrąžinate mus, užliūliavę saldžiai, 
į gaivinančią vėsumą alkų šventų. 

Tu šypsojaisi man; aš šypsojausi tau. 
Šypsena — praviri mūsų laimės langai. 
Vis tolydžio tave, skaistus veide, matau, 
Nors jau ilgesio mariomis tu aptekai. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Dr. P. Mažeika, paruošė i š - • Bernardą Rrazdžionį ypa-

samią studiją apie Lietuvos jū- tingai pagerbė "Boston Post 
rų žvejybą. Studija išleista Lie-| Magazine", pašvęsdamas jam 
tuvos Ūkio Atstatymo Studijų i visą puslapį ir įsidėdamas mū-
Komisijos Darbų 10-me sąsiu-j sų didžio poeto paveikslą 
vinyje. Autorius pažymi, kadį "Meškiuku Rudnosiuku" ranko-
prieškariniu laikotarpiu Lietu- je. Pažymima, kad jisai yra pla-
voje kiekvienas gyventojas peričiai mylimas vaikų literatūros 
metus sunaudodavo apytikriai l kūrėjas, kad jis rašė slaptus 
po pustrečio svaro (kilogramą) raštus prieš okupantus vokie-
žuvies; iš viso Lietuvoje 1938! čius ir dabar rašo Lietuvos žmo 
m. sunaudota 2,663,476 kg. žn- nėms per Voice of America pro-
vies. Be to — Lietuvos gyven-' gramas. Jo vardas, kaip poeto, 
tojai dar sunaudodavo maždaug yra žinomas skersai ir išilgai 
po 5,5 kg. silkių per metus kiek- Lietuvą. Suminima, kad jis yra 
vienas, taigi iš viso sunadodavo' Bostono rašytojų klubo pirmi-
šviežių ir konservuotų žuvų po! ninkas ir Lietuvių Enciklopedi-
6,5 kg. per metus (apie 16 sva- jos bendradarbis, kad jis bai-
rų) . Autorius apskaičiuoja:! ges raidžių rinkėjo kursą Don 

vūs mostai mūsų minčiai gel
bėti. Jie kuklūs, bet gali įsi
bėgėti ir išsiplėsti. Kai visuo
menėje atsiranda "bruzdelnin-
kų" — jau geras ženklas. Bet 
tai dar neviskas. Reikia subruz 
dimo ir iš pačių mūsų minty
tojų pusės. Minties žmonės pa
prastai labai judrūs galvoji
me, bet baisiai nerangūs vei
kime. Iki šiol jie gyvena kas 
sau —• vieni mokyklose, kiti 
įmonėse dirbdami. Kiek man 
žinoma, jie neparodė nė vienos 
rimtos iniciatyvos atstatyti 
ryšį ir iš paskirų žiburėlių su
daryti savąjį žėryną, Kadaise 
buvo kalbama apie Kultūros 
Institutą JAV — dabar tylu. 
Steigiasi jau kuris laikas Li
tuanistikos Institutus, bet be 
ein. sąskaitos banke vargiai 
ar ką beturi? Užsimojama or
ganizuoti mūsų kultūrininkus 
prie Lietuvių Bendruomenės, 
bet tai būtų visuomeninio pu-
būdžio junginys! Mums gi šiuo 
metu reikia mokslinio pobūdžio 
junginių. Tokie gudai, neturėję 
savo nepriklausomybės, turi 
mokslines draugijas, leidžia sa
vo kalba (ir ne savo) leidinius. 
Lenkai, ukrainiečiai turi jų iš
tisą eilę. Mūsų gi smegenys 
aukojamos įvairiuose baruose, 
o moksliniame — didžiausia 
spraga. Kaltos, žinoma, ir są
lygos, bet nerangumas užvis 
kalčiausias! 

Žinau, ir šioje srityje būta 
sugestijų ir sumanymų, bet to

liau ir nepajudama. Kol patys 
minties žmonės nerodys susi
rūpinimo bei iniciatyvos, nesi
domės ir visuomenė. Reikia su 
ja atstatyti gyvesnis ryšys ir 
tai intensyvesniu suderintu vei 
kimu. Be to, tai būtų ir tarpu
savis paskatinimas mąstyti 
atsiremiant į lietuviškąją tik
rovę. Sutelktinėm pastangom 
taip pat būtų stipriau repre
zentuojamas lietuvių mąstymas 
ir apskritai mokslas, atsirastų 

yvesnis bendradarbiavimas su 

"kad padengtume vidaus rinkos 
pareikalavimą ir patenkintume 
numatomo eksporto galimybes, 
mūsų metinė žuvies gamyba tu 
retų būti 83,000 tonų, iš kurių 
33,000 tonų silkių ir' 60,000 švie 
žios ir konservuotos žuvies". To 
liau autorius svarsto žvejybos 
galimybes vidaus vandenyse, jū
rų pakrantėse, tolimesnėse jū
rose (šiaurės jūra, Norvegijos 
pakrantės, Islandijos vandenys, 
Meškos salos ir kiti vandenys). 
Autorius apskaičiuoja laivų įgi
jimo ir išlaikymo klausimus, 
žvejų paruošimą mokyklose,! K a i p ž i n o m C t popiežiaus Celes 
uostų paruošimą, žuvų apdirbi- t i n o V I i s v i s o . n ė r a buvę. Pas-

Bosco Amatų Mokykloje, kad jo 
vyresnysis sūnus Algis yra da
bar studentas Northeastern Uni 
versitete, o antras sūnus Dalius 
—augštesnėje mokykloje, o duk 
tė Saulė, 9 metų amžiaus, lanko 
pradžios mokyklą. 

• Dr. Petro Mačiulio iš italų 
kalbos išverstas G. Papini vei
kalas "Popiežiaus Celestino Vr 
laiškai žmonėms" — jau knygų 
rinkoje. Dėmesį pagauna pa
trauklus dail. Romo Viesulo vir 
šelis bei fotostatinė kopija pa
ties rašytojo Papinio laiško. 

O" 

kitų tautų institucijom. Jei 
mums dar peranksti išplaukti 
į didžiuosius vandenis, tai mū
sų mokslinė veikla bei laimėji
mai visdėlto turėtų būti skel
biami ir svetimom kalbom. Bū
ti garsūs dar negalime, bet ga
lime būti žinomi. Visam tam 
reikia pajudėjimo ypač iš tų 
žmonių, kurie gyvena dides
niuose centruose ir kur yra 
daugiau smegenų. 

mą, jų paskirstymą (prekyba, 
transportas). Reikia džiaugtis, 
kad atsiranda įvairių šakų spe
cialistų, kurie taip atsidėję svar
sto įvairius Lietuvos atkūrimo 
klausimus. 

• Karaliaus Mindaugo Insti
tutas Australijoje toliau tęsia; 
savo kultūrinę veiklą. Instituto, 
suorganizuotose paskaitose kai- kviestas mėsos inspektoriaus pa -
bėjo P. V. Raulinaitis, J. Kai- r e igoms Toledo mieste. Tai pa-
pokas, Al. Zemribas - Zubras, skelbdamas dienraštis "Toledo 
VI. Jakutis, Ad. Vaičaitis, kun. Blade" pažymi, kad jau Lietu-

kutinis to vardo popiežius buvo 
Celestinas V, šventasis, pakėlęs 
persekiojimus ir buvęs kalintas. 
Tie laiškai tai tik ypatinga for
ma, kurią pasaulinio garso ra
šytojas pasirinko skelbti savo 
aktualioms mintims, parašytoms 
tik jam savitu stiliumi. 

• Prof. d r. St. Jankauskas pa-

Kur tik mes bepakreiptume 
savo žingsnius, visur mes už
tinkame tvirtus liūdymus pil
nos viduramžių kultūros. Ką gi 
mes žinotume šiandien apie kla
sinio pasaulio turtus, jei vienuo
liškosios mokslo vietos vidur
amžiuose mums jų būtų neper
teikusios? Kokia galinga tikėji
mo jėga kalba augštos katedros 
ir galingi tūkstantmečių mies
tai? Jei žmonės tyli, kalba ak
menys. Jie kalba apie viduram
žių pilnumą. — Savigny, Romė
nų teisės istorija viduramžy. 

Pr. Veseris, Br. Zumeris, S. Bal
čiūnas. Paskaitose buvo nagri
nėjamos temos: Lietuvos kons
titucija, žmogaus teisės ir lais
vės, lietuviai rašytojai, lietuvių 
liaudies menas, religinis indife
rentizmas ir kultūros krizė, di
dieji pasaulio istorijos įvykiai, 
tremtinys Lietuvos išlaisvinimo 
darbe. Instituto vadovybė suda
rė statutą, pagal kurį svarbiau-

voje dr. Jankauskas kūrė įsta
tymus, liečiančius mėsos inspek 
tavimą; jis gilino veterinarijos 
studijas Muencheno Universite
te. Nuo 1933 m. iki 1941 m. jis 
Žemės Ūkio Ministerijoj Lie
tuvoje buvo veterinarijos de
partamento direktorius ir vė
liau Veterinarijos Akademijos 
rektorius. Iš tremties į JAV at
vyko 1949 metais ir jau treje-

siu Instituto uždaviniu tirti tas metų kaip dirbo veter.nari 
niu paukščių inspektoriumi JA\ 
Žemdirbystės Departamente. 

lietuvių mokslą, literatūrą, kul
tūrą, dirbti augštojo švietimo 
darbą. Instituto vadovybė: di
rektorius — P. Raulinaitis, sek
retorius — A. Vaičaitis: sekcijų 
vadovai: kalbos ir literatūros— 

• MŪSŲ Vytis — skautų va
dų, vadovių ir akademinių skau-
tų-čių laikraštis, gražiai leidžia-

A. Zemribas, kultūros ir m e - j m a s spaustuvėje. Neseniai išė-
no — A. Vaičaitis, teisės ir so-! jusiame 3(53) numeryje bendra 
cialinių mokslų — P. Raulinai-| darbiauja K. Palčiauskas. Br. 
tis. Neseniai įvykusiame Insti-j Kviklys, A. Valatkaitis. A. Krau 
tuto metiniame susirinkime is- s a s« S t - Paulauskas, V. Mantau-
torijos sekcijos vedėju išrinktas1 tes» v - Mikalavičius, dr. M. Bu-
Br. Zumeris. | drienė, A. Karnavičienė ir kiti. 

Redaktorius Br. Kviklys, tech-
• Antanas Krausas Australi

joje vadovauja Liet. Kultūros 
Fondo Švietimo komisijai. Šiuo 
metu daug laiko skiria ruošda
mas vargo mokyklos programas, 
darbo ir tvarkos taisykles. Be 
to, ruošia dar vieną leidinį, ku
riame bus straipsniai apie Vin
cą Krėvę - Mickevičių, M. Bir
žišką, dr. Vydūną, Gucevičių ir 
kitus. Aktyviai bendradarbiauja 
"Mūsų Pastogėje", "Mūsų Vy
tyje", "Skautų Aide" '.ir kitur. 
Kaip didelis cl* et* Vydūno ger
bėjas, jis daugelio lietuvių ko
lonijų kviečiamas su paskaito
mis apie mirusį rašytoją. Nere
tai vyksta netgi lėktuvu. 

K. Šimonis Liepsna 

• Stasys Vainoras Iš norvegų 
kalbos verčia Hamsuno "Augu
stą". Šis veikalas priklauso Ham 
suno sukurtai trilogijai, kurios 
pirmoji dalis "Klajūnų" vardu 
jau buvo išleista Lietuvoje, ver
sta J. K. Kazėno. Dabar numa
toma perspausdinti tai, kas Lie
tuvoje buvo išleista, ir išvertus 
išleisti likusias dalis. 

niškas redaktorius A. Karnavi-
čius. 

• Dail. A. Tamošaitienė su
projektavo naujus sieninius ki
limus: Romuva, Birutė ir Že
maičių žemė. Ji yra parašiusi 
rankų darbų klausimais ketu
rias knygas: Mezgimas, Namie 
austi drabužiai, Mergaičių dar
beliai, Mūsų rankdarbiai ir yra 
išleidusi savo kilimų ir mezgi
nių lcdinėlį anglų kalba. Dabar 
pradeda ruošti savo kūrinių pil
ną leidinį. 

• Dail. A. Petrikonis, nors ir 
rengiasi iš Anglijos išvykti į 
Kanadą, atliekamu nuo darbo 
laiku smarkiai piešia. Savo kū
ryba jis labiau yra linkęs į pei-
sažą ir simbolinę kompoziciją, 
nors mėgina ir portretus. Mūsų 
dailininkams pasireikšti Angli
joje galimybės labai ribotos. 

• P. Gaučys atspėjamu nuo 
darbo laiku šiais metais pasiry
žęs išversti veikalą "Laukinė 
moteris". 
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Kazio Binkio poezijos rinktine 
Vietoj recenzijos 

BERNARDAS BRAZDŽIO NIS, So. Boston, Mass. 

ftie keli žodžiai Kazio Binkio 
"Lyrika" išleidimo proga ne
bus nei recenzija, nei jo kūrybos 
kritika. Tai tik padėka Jonui 
Aisčiui už puikiai suredaguotą, 
kultūringu, akademiniu žodžiu 
palydėta leidinį ir leidyklai "Ter 
ra i" pasveikinimas už pasiryži
mą imtis žygio — išleisti mūsų 
žymiųjų poetų kūrybos seriją. 

Kazys Binkis — populiarus. 

vimo klaidomis, pasakyčiau, kad 
rodo ne tiek virtuozišką auto
riaus žodžio valdymą, kas reikš 
tų išmoktą amatą, bet įgimtą, 
natūralų poeto dainiaus talentą. 
J "poeto amatą" jis persimes 
savo keturvėjiniam laikotarpy. 
Bet ir Čia, prieš 25 metus su
kurtieji "šimto pavasarių" eilė
raščiai, kuriuose autorius są
moningai atsisako "įkvėpimo 
skelbdamftr.ĄJ»ati*usM eilėraš 

S. Laucius 

P k a s i s a k y m a s 

» 

Kas pasaldino dobilą ir nasturtą, 
Kodėl vasarą čirška žiogeliai, 
Norėtųsi kokią legendą sukurti, 
O širdį taip gelia. 

KULTŪRINE KRONIKA 

v 

plačiai žinomas poeto vardas. 
Kazys Binkis - poetas kūryba « u rašymo.m«odą?,pf© palaidai 
ir gvvenimu. Tai Nepriklauso- improvizacini : W p l a s t i ška i rė-
mos Lietuvos Strazdelis, tik žv- k i a n t > i r *****&* *onj* ne^10' 

mis prasiveržia to paties Binkio 
šviesūs kūrybiniai pragiedru-

miai modernesnis (moderniškas 
Strazdelis legendomis virstančiu 
gyvenimu, moderniškas Viena
žindys mergaitiška lyrika, ko 
kios nesukūrė nė mūsų poetės 
moterys), susipažinęs su naujo
mis literatūros srovėmis, jomis 
pats "sirgęs" ir lietuviškąją poe-

Bernardas Brazdžionis 

ziją "užkrėtęs". Kazio Binkio 
suorganizuotas "Keturių Vėių" 
sąiūdis. jei ir nelaikytinas "lite
ratūrinė revoliuciia", ka'n kas 
norėtų matvti, tai gerokai triuk 
šmo sukėlusiu "puču" drąsiai 
galimas pavadinti. Jis Binkiui ir 
suteikia m"'sų poeziios novato
riaus vardą, nors, kita vertus, 
klaidinga būtu visa reikalą per
vertinti ir kaip "Keturius Vė
jus", taip ir jų vadą Binkį lai-
kvti mūsų poezijai atnešusius 
renesansą. Lietuviu poeziios re
nesansas atėjo žvmiai vėliau. Jį 
atnešė kiti noetai — Keturiems 
Vėiams ir Trečiam Frontui ne
be literatūros keliais nuėjus, — 
iaunoii karta su Jonu Aisčiu 
p :rmoj vietoj. K. Binkis su "Ke 
tūriais Vėiais" ir savo futuristi
niais eilėraščiais lietuviu poezi
ja taktai išjudino iš bepraside-
dančios staenaciios. išgelbėjo iš 
pavojaus likti užsidarius šiapus 
Kvbartų sienos, neperėjus į XX-
ii amžių. Iš svetur atneštiniai 
"izmai", neretai jau gerokai sen
stelėję ir atgyvenę, pas mus, 
sulietuvinti, pagreitintu tempu 
istorijon nustumti, visdėlto sa
vo žymes spėjo palikti. Senosios, 
klas'kinės lietuvių poezijos tra
dicini, kaip tikėjosi, nesugriovę, 
jos kūrinių vietos neužėmę, kaip1 

tematikos, taip ir formalinius 
horizontus praplėtė. I r čia Bin
kiui nriklauso žymiausias nuo
pelnas. 

Kazys Binkis, nr res prieš 11 
metų, gimęs prieš 60 (1893), 
gyvendamas ir reikšdamasis 
amerikiečių literatūroje būtų 
vienas iš pač :am pajėgrume ir 
augščiausiam ^arse esančių poe
tu. TTž ką tik išleistą lyrikos 
rinktine laimėtu žymiausias 
Book Award ir Pulitzerio pre
mijas ir būtų apdovanotas Bol-
lingeno premija, kuri teik ;ama 
už tu metų knvsra, sukauousią 
didžiausius poeziios laimėįimus. 
K. Bink :o pirmosios knygos kū
riniai, siekią 40, mažiausia — 30 
metu senumo, šiandieną tebe-
dveikia neblėstančiu jausmo sti 
prumu, poetiniu grrožiu. stiliaus 
gaivumu ir kūrvbine bei suges-
tvvine jėea. "Gėlės iš šieno", 
"Žalumo banga", "Šilkaspamiai 
debesėliai", septyni trioletai ir 
kiti mažiau populiarūs eilėraš
čiai, su šiaurietiškomis kirčia

vai, pagauną skaitytoją ir 
šiandieną ir iškelia autorių iš 
kitų jo srovės brolių, kaip jie 
save vadino. Jeigu tokie pasa
kymai, kaip "rūpesčių juodas 
arimas", "miško krūtinėj sula 
kunkuliuodama verda", "gyve
nimo potvynis visus širdies kal
nus baieia apsemti" šiandieną 
mūsų jokiu modernumu nebes
tebina, tai jų įpilietintojas K. 
Binkis savo mosto platumu ir 
vaizdų laisve nenustos imoona-
ves nė už metų, kai gal būsime 
pergyvenę ir pavėlavusiai da
bar pras'kišantį mūsų poezijoj 
surrealizmą ir "imagismą". 

J šią rinktinę J. Aistis sujun
gė du K. Binkio vadinamos 
"grynos ;os" poezijos rinkinius, 
prie pirmojo skyriaus tepride
damas ketvertą eilėraščių, au
toriaus paliktų "Vainikuose" ar 
kariuomenės dainų repertuare 
(Geležinio Vilko maršas) . Apie 

10 eilėraščių ankstesniojo ir vė
liausiojo periodų, silpnų formos 
atžvilgių, palikta kada nors iš
teisimam pilnam raštų rinkiniui, 
kur įeitų ir eiliuoti feljetonai 
kaimui bei miestui, ir vaikų poe
mėlės. Tuo būdu Binkis išėjo ly
gus, parinktas, be menkaverčių 
dalykų, kurių neišvengia kiti au-

Koks čia įkvėpimas dabar, suprantat, 
Nuobodžioje anglo palaukėj, 
Kai mano Mūza ant Nemuno kranto 
Kruviną ašarą braukia. 

Keisti čia atrodo berželiai pasvirę, 
Nors kiekvieną apkabinti norėčiau. 
Ak, ne taip lengva rašyti, vyrai, 
Svetimuose pasviečiuos. 

Vargšas mėnuo skundžiasi anemija, 
Kai tu ilgiesi gimtojo ežero, 
Ir vakare, nostalgijai apėmus, 
Lukšto aukso nepažeria. s 

Giminių knygos tik skutelius rankioji 
Netolimos praeities griuvėsiuos, 
O jausmas toks, lyg pervažiavus tankui, 
Kad likimu stebiesi. 

Žodis žodžiui, žinoma, nelygu, 
O mielesnis, kaip svečias koks, retas. 
Tik nervai lieka tartum įtemptos stygos, 
Bet — bala juos nemato! 

• Naujas, iliustruotas leidinys 
— Šv. Kazimiero kapinės" — 
pasirodė jų 50 metų sukakties 
proga. Leidinys turi 30 pusla
pių ir jame duodama kapinių is
torija, sąrašai pirmųjų vadovy
bių, apyskaitos. Kapinės pen
kiais atvejais pirkdamos įsigijo 
523 akrus žemės. Per 50 metų 
kapinėse palaidota 26,203 žmo
nės, jų tarpe 32 lietuviai kuni
gai, 5 broliai vienuoliai ir 31 se
selė vienuolė. Švietimo ir labda
ros reikalams kapinės yra auko
jusios $56,000.00. Iš jų Ateiti
ninkų Federacijai Kaune $2,000, 
Telšių Kunigų Seminarijai $2, 
000, Kat. 
Ūkio Mokyklai Karmėlavoje 
$1,000, Šv. Kryžiaus Ligoninei 

Subu v i m e 

Kazys Binkis 

toriai, gerbdami savo kiekvieną 
parašytą eilutę. Šie 47 eilėraš
čiai ir sudaro didįjį K. Binkio 
poetinį palikimą. Jie neužima nė 
100 psl. Knygoje per 20 psl. yra 
J. Aisčio žodis apie autorių ir 
jo kūrybą. Retas kuris poetas 
esti toks "dosnus", kalbėdamas 
apie kito poeto kūrybą. Binkio 
kūryba to verta. Tačiau Binkio 
asmens ir žmoeraus adresu var-
toiamus superlatyvus, kai dau
gelis Binki tebeatsimena kaip 
gyva. tenka priimti daugiau, ne-
sni klasiškąjį principą "de mor-
tuis aut bene... — kaiD pietiz
mo pareiškimą mokytojui. 

Binkis, k;ekvieną kartą su kū-
rvbiniu užsidegimu ėmęsis ra
šyti vienu ar kitu stilium, bet 
netrukus į tą darbą atgalia ran
ka na.moies, g'al mažiausia su
silaukė kūrvbos nasrrinėiimu iš 
v'sų savo kolegų. J. Aisčio žo
dis apie Binkio kūrvba yra pir
mas toks platus, tikslus, supra-
tineas. Jeigu su kuo nesutik
čiau, tai su rinktinės pavadini
mu "Lvrika". kurios Binkis pats 
ta5p kratėsi, kurią taip piktai 
pašiepė ("kam nenubodo su 
mūzomis laižytis, teverda tas ly
riką"). Poezijos žodis, kuris 
šiandieną įgauna vis 

Ei, pagrokit melodiją šarpią, 
Išblaškykite svečio mintis. 
Mano gervės dar debesis karpo, 
Nors Šešupės krantų nematyt. 

Aš galiu kaip seniau tryptelt koja. 
Mano stiklas jau tuščias, prašau! 
Apie laimę dažnai aš svajoju 
Ir dainas apie meilę rašau. 

S' 

Jūs, mergelės, iš pieno, kaip gulbės, 
Nesupykit, kad niekus plepu. 
Aš girdžiu, kaip lakštingalos čiulba 
Ant jaunų partizanų kapų. 

Aš regiu savo kruviną brolį, 
Žaizdą tvarstantį speigo metu; 
Išbarstytus ant kiemo karolius 
Ir padangų vėžes pro vartus. 

Padainuokite man, raudonlūpes, 
Kaip ten sakalą kliudė šaka. 
Juk ir aš prie Sudargo suklupęs, 
Degant vienkiemiams, laužiau rankas. 

Ko stebėtis, jei paima dūkas, 
Jei nelaimėj širdis patvari? 
Juk ir jūsų vargelį broliukai 
Nors kapoja, o jis vidury. 

Kas iš pasakų, matot, beMko — 
Audros nušlavė smėlio pilis. 
Jaunos dtenos, kaip kvapūs kasnikai, 
Rodos, rankoj, tačiau taip toli... 

• Stasys Laucius, kurio spe
cialiai "Draugui" atsiųstus eilė
raščius šiandieną spausdiname, 
gyvena Anglijoje. Tai gabus po
etas, dramaturgas ir humoris
tas. Iš spaudos yra išėjusios jo 
knygos: Pirmoji banga (1927 
m.), Satyros (1928 m.) ir Vy
tauto karžygiai. St. Laucius yra 
vienas iš laimėjusių premiją 
dramos konkurse. Jo scenos vei
kalų rinkinį "Raudonoji melodi
j a" spausdina Bendrijos leidyk
la Vokietijoje. Spaudai yra pa
ruošta ir jieškomas leidėjas jo 
poemai "Respublika". Savo pla
čiai žinomas satyras jis papra
stai pasirašo Stellos slapyvar
džiu. 

• Juozo Kėkšto rinktinės po
ezijos knygą "Etapai" leidžia 
Ventos leidykla Europoje. Kny
ga apima geriausius poeto eilė
raščius, sukurtus 1933 — 1935 
metų laikotarpyje, kurie tilpo 
rinkiniuose: Toks gyvenimas 
(Vilnius, 1938), Rudens dugnu 
(Roma, 1946), Staigus horizon
tas (Roma, 1946) ir Ramybė 
man (Brooklyn, 1951). Bus tai
gi prijungtas pluoštas naujų ei
lėraščių, kurių nėra nei viena
me iki šiol išėjusiame knyginia
me leidinyje. "Etapai" turės 144 
puslapius; norima juos išleisti 
įrištus drobės viršeliais, gerame 
popieriuje. Knygos aplanką pro
jektavo ir kitus piešinius darė 
Kazys Janulis. Kaip žinome, Juo 
zas Kėkštas yra "žemininkas"— 
vienas iš antologijos "Žemė" da $5000, Vaikelio Jėzaus Prieg-
lyvių, priklauso tai naujajai lie- laudai Kaune $1,000, Našlaičių 
tuvių poetų kartai, kuri savo Prieglaudai Vilniuje $500, Šv. 
kūrybinį žodį išugdė ir subran 

• P. Jurgėla atsidėjęs dirba 
prie savo naujos knygos "Lietu
vos skautija". Skautų įsteigėjas 
Lietuvoje, nuo pat to sąjūdžio 
pradžios Rusijos lietuvių tarpe 
ir Vilniaus krašte (1918 metais) 
glaudžiai susijęs su juo, turi 
tuo klausimu daug informacijų 
ir jas dar renka iš įvairių skau
tų organizacijoje pasižymėjusių 
asmenų. Veikalas apims lietu
vių skautų organizavimąsi ir 
veiklą: Rusijoje, Nepriklauso
moje Lietuvoje, Okupuotame Vii 
niaus krašte, Latvijoje ir trem
tyje. Apima vjsas skautų orga
nizacijas bei jų šakas. Leidiny-

Moterų Draugijos | je stengiamasi iškelti vienetų ir 
pavienių skautų svarbesni pasi
reiškimai. Surinkti skautų vadų, 
žymių pedagogų, kariuomenės 
viršininkų ir didžiųjų tautos vy
rų pareiškimai apie skautybę. 
Visos trys tautinės stovyklos pa 
vaizduojamos pačių skautų įs
pūdžiais, uoliai renkama medžia
ga apie skautiško heroiškumo 
pavyzdžius bei apie skautų įna
šą įvairiose Lietuvos kultūrinio, 
visuomeninio ir valstybinio gy
venimo srityse. Autorius apskai
čiuoja, kad per Lietuvos skautų 
eiles yra perėję daugiau kaip 
100,000 mūsų tautos jaunuolių. 
Iš jų tarpo išėjo žymių dvasiš
kių, pedagogų, kultūrininkų, me 
nininkų, visuomenininkų, kariš
kių, jūrininkų, kurių įnašas sten
giamasi apibūdinti. Veikalas bus 
apie 400 puslapių ir spaudai nu
matoma jį atiduoti šią vasarą. 

Stasys Laucius 

dino paskutiniuosius tarpu
kario metuos, per karą ir trem
tyje. Drauge su K. Bradūnu, J. 
Girnium, H. Nagiu ir Alf. Nyka-
Niliūnu jis redaguoja Literatū
ros Lankus, kurie atspindi nau
josios mūsų rašytojų kartos kū
rybines pastangas. Juozas Kėkš
tas yra vienas iš judriųjų to są
jūdžio narių. 

• Jubilėjin; leidinį, su puošniu 
aukso spalvos viršeliu, išleido 
Šv. Petro lietuvių parapija, Ke-
noshoje, švenčianti auksinį jubi-
lėjų. Leidinys pavadintas "Šv. 
Petro parapijos auksinis jubilė-
jus, Kenosha, Wisc". Leidinys tu 
ri 100 puslapių, gausiomis ilius
tracijomis ir tekstu pavaizduo
ja parapijos mokyklos, choro, 
organizacijų ir apskritai para
pinį veikimą. Parapijoje yra 12 
religinių organizacijų, jai vado
vauja buvęs "Draugo" admini
stratorius kun. A. Miciūnas, 
MIC. 

• Lietuv|u Enciklopedijos pir 
masis tomas norima baigti ruoš-

Kazimiero Seserų Gimnazijai j tį Icelfų savaičfių laikotarpyje. 
Kaune $1,000, TT Marijonų Se-j Jis bus kiek suglaudintas, paly-
minarijai $2,000, Dariaus - Gi-1 ginus su pirmąja laida: raidė 
rėno paminklui $500, Giesmyno j "A" norima sutalpinti į vieną 
išleidimui $2,000, Liet. Tremti- tomą. 
nių šelpimui $1,000. Kitos au
kos - - daugiausiai JAV lietuvių Skulptorius A. Maučys Lie« 
vienuolynams, ~dirba^tiein7~lie^ l tuv i li s t u d e n t ^ sekcijos visuoti

niame susirinkime Paryžiuje 
skaitė paskaitą tema "Lietuviš-

tuvių mokyklose. Knygelę para 
šė P. K(-aralius, kun.). 

• Jeronimas Cicėnas viename 
redakcijai atsiųstame rašte ke
lia mintį, jog būtų gerai išleisti 
Lietuvos parapijų istoriją, saky
sim, pavadintą — Lietuvos baž
nyčios. Ta mintis mūsų rašyto
jui kilo bekuriant knygą apie 
Vilnių, kada reikėjo rasti infor
macijų apie Vilniaus bažnyčias. 
Jis mini, kad prof. Sužiedėlis 
būtų labai tinkamas asmuo tą 
uždavinį atlikti, jei tik būtų jam 
sudarytos sąlygos. 

• Juozas Kisielius, lietuvis 
kunigas — salezietis, paskirtas 
saleziečių mokyklos vedėju Mo-
relijos mieste, Meksikoje. Mo-

| kyklą lanko 400 berniukų. 

reikšmę, gal būtų labiau tikęs, 
ypač Binkiui. 

Knyga išleista gražiai, tikrai 
lyriškai, skaisčiu, poetišku ap
lanku. Už tai "Terra" verta 
gero žodžio. 

Tik tokio pobūdžio leidinyje 
labai pasigendama autoriaus 
atvaizdo. 

Literatūra ir dvasines 
problemos 

Stanley Romaine Hopper pa
sirodė su veikalu "Spiritual Pro-
blems in Contemporary Litera-
ture". Nors veikalas turi šiokių 
tokių trūkumų, bet gerosios jo 
pusės persveria ir yra rekomen
duojamas bestudijuojantiems li
teratūros ir dvasinių problemų 
santykius. 

Augščiausias žmogaus aki
mirksnis, apie tai aš neturiu nei 
mažiausios abejonės, yra kai jis 
klaupia į dulkes, mušasi į kru
tinę ir visas savo gyvenimo nuo-

platesnęl dėmes išpažįsta. — O. Wildex 

GEGUŽINES PAMALDOS TĖVYNĖJE 

ko jo meno raida"; po paskaitos 
buvo gyvos diskusijos. 

• Henriko Lukoševičiaus ro
maną "Likimo žaismas" pradė
jusi spausdinti savo dienraščio 
skiltyse "Draugo" redakcija su
silaukia palankių laiškų iš skai
tytojų. 

• Liudas Noreika, Draugijos, 
Vilties ir kitų laikraščių bendra
darbis yra miręs 1928 m. kovo 
30 d., taigi šiemet sueina 25 me
tai nuo jo mirties. Buvo gimęs 
1884 m. rugpj. 17 d. Alsėdžiuose. 

• Dail. Albinas Bielskis Pary
žiaus lietuvių bažnyčioje susi
tuokė su Ona Marija Crewdson. 
Apeigas atliko kun. F. Jucevi
čius. Vestuvių vaišės įvyko Lie
tuvių Svetainėje. 

• Dr. Juozas Prunslds pa
kviestas Lietuvių Enciklopedi
joje redaguoti žurnalistikos sky
rių. 

A. Valeška Aušros Vartai Vilniuje 
Paveikslas, pieštas šv. Kryžiaus bažnyčiai Chicagoje 

Knygos apie Malenkovą 
New Yorke išėjo dvi knygos 

apie Malenkovą: 1. Martin Ebon 
"Malenkov: Stalin's Successor" 
ir 2. R. Frazier "Malenkov". 
Abudu autoriai matyt, panaudo
jo daug tų pačių šaltinių, nors 
pas abudu jaučiama, kaip sun
ku gauti reikiamos medžiagos 
apie įvykius anapus Geležinės 
Uždangos. Abiejų informacijos 
sutinka, kad Malenkovas savo 
išvaizda nėra patrauklus, kietas 
ir be skrupulų, mėgsta veiksmus 
ir nekantrus su ilgai kalbančiais 
ir mąstančiais, suktas ir klas
tingas, turi sugebėjimų ir sėk
mingas savo planų pravedime, 
arogantiškai ambicingas, nusi
statęs prieš žydus. Abu autoriai 
linksta manyti, kad Malenkovas 
yra daugiau partneriai su Beria, 
kaip priešai. Malenkovo pažiū
ros nesančios iš pagrindų skir
tingos nuo Stalino. 
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t Saikas vertybėms pervertinti 
Naujam Papini veikalui lietuviškai pasirodžius 

J U K A S GIJAI DA, Detroit Mieli. 

Moderniųjų laikų sutemose, "Mano broliai, mano vaikeliai" 
šio meto civilizuoto žmogaus dva \ — byloja nebuvęs popiežius Ce-
sioa ūkanose susikūrė didmies-1 lestinas VI į kunigus, vienuo-
čiuose džiunglės, visuomenėje liūs, teologus, turtuolius ir varg 
džiunglių įstatymai. Krikštyto, Į šus, tautų valdovus ir pavaldi-
tai yra Bažnyčios organizman nius, j moteris, į poetus, istori-
jėjusio, žmogaus siela ])alinko į kus, žydus, tuos, kurie be Kri-
pagonybę, j arivizmą. Ir naujie- staus ir be Dievo ir j visus žmo-
ji mūsų amžiaus apologetai yra nea. 
nebe teologai, bet misionieriai, Kiekvienas, greta savo kasdie 
nešą visuomenei žinią apie krikš niškojo esimo, greta dienos pro-
fionybės prigimt], apie krikščio- zos, kaupia savyje kažinką augs 
nybės šaltinius. eiau šios dienos interesų. Tas 

Ne senais atsiskyrėlias į dy-'paslaptingas "kažinkas" turi 
kurną, bet apaštalais į njinią, būti atskleistas žmoguje, nes tai 
žengia dabar dvasinių augštu- ii yra esminė žmogaus prigim-
rnų skelbėjai j didmiesčių džiung tis spiritualistine prasme, kuri 
les, laužiasi j modernaus žmo
gaus seklią ir atbukusią dvasią 

Algimantas Mackus 

ir skelbia tas tiesas, kurias rei 
kės žemėje skelbti tol, kol gy
vens žemės planetoje žmogus, 
kol greta augštų polėkių neiš
nyks pilkoji menkysta. 

Tarp tų garsių misionierių 
vardų, dabar mes girdime Ame
rikoje vyskupo Fulton J. Sheen: 
vardą: taip skamba Europoje 
Oiovanni Papini. 

G. Papini naujasis 1948 me
tais parašytas veikalas "Popie-j 
žiaus Celestino VI laiškai žmo
nėms" pasirodė mūsų visuome-' 
nėję dr. P. Mačiulio vertime. 
Skaitytojui miela matyti, kad 
garsusis autorius laiške vertė
jui siunčiąs "sveikinimus ir 
linkėjimus visiems nelaimin
giems ir garbingiems Lietu
viams". 

Rašydamas "Kristaus Istori
ją" ir "šv. Augustino biografi-

Dr. P. Mačiulis 
Naujojo Papini veikalo vertėjas 

nepasiekiamai iškyla augščiau 
žmogaus, suprantamo tiktai kai
po "visuomeninis ir protaująs 
gyvis". Popiežiaus Celestino VI 

ją", Papini jieškojo kelio j Die- kreipimasis į visus žmonių luo-
vą. "Popiežiaus Celestino VI lai m u s pasiekia apologėjaus krei-
škuose žmonėms" Papini jieško P i m o s i \ poetus. Papini katedras 
kelio į žmogaus širdis ir sielas, vadina poemomis, architektas 
skelbdamas Dievą ir meilę. j v r a J a m poetas. Poeto sąvokos 

"Laiškai žmonėms" parašvti, P r a s m ė jo mintijime yra kūrėjo 
nebuvusio popiežiaus Celestino sąvoka. Žmogaus suasmenini-
VI vardu. Tie "laiškai" turi sa- m a s s u k ū r e J u v™ ypač ryškus 
vo prototipą. Tai "Apaštalų laiš-, ž m o ^ a u s tobulėjime. Kūryba — 
kai". Kreipimosi forma, dvasia, : v i s a atperkanti ir visa apvalanti, 
koloritas, stilius — aiški aliuzi- ž m o S u s yra stebukladaris, nes 
ja j tą didįjį prototipą. Dauge-• tarpininkaująs stebuklui; mė
liui autorių prototipas buvo d ž i a S a l š k v l a č i a l k i dvasios, 
Evangelijų, knygos pavaizduoti s k a u s m a s pakinta džiaugsmu. 
Kristaus žemės gyvenimą ir per- Poezija — kūryba štai kas 
teikti skaitytojui Didįjį šaltinį, yra Papini tvirtinimu stebuklas, 
Papini paimtas prototipas:; krikščionybės apsireiškimas mū-
"Apaštalų laiškai" jau nėra pir- sų kasdienybėje. Autorius pra-
masis šaltinis, tai jau misi ja, | tęsia tai toliau ir tvirtina, kad 
skelbimas ir tvirtinimas; tai" ir prieškrikščioniškoje eroje tai 
dogmos priminimas, meldimas buvo tikras nujaučiamos krikš-
dogmą pildyti ir ja sekti. Laiš-j čionybės apsireiškimas — nes 
kai romėnams, korintiečiams, ; tai neša gyveniman esmingiau-
efeziečiams, filimoniečiams, žy-j sius krikščionybės bruožus — 
dams, filipiečiams, kolosiečiamsi taiką, skaidrumą, džiugesį ir 
— rašyti prieš devyniolika šimt- dvasios triumfą, 
mečių - kupini raginimų laiky- M 2 m _ ^ g k a m b a i š d i . 
t,s paskelbtų tiesų, nenukrypti; ^ ^ _ i š k ė m a t e r i a l i s t i . 
ir nenusidėti nukrypimu. \ n ė g i d e o l o g i j o s r e p r e Z en tan tas 

Lietuviškos laidos pratarme- M G o r k i T a į p r a n c ū z ų re_ 
je pasakyta, kad sis G. Papini 
veikalas "yra ne istorinis, bet 
grožinis veikalas". Šis veikalas 

žmogaus voliucijos sukurtos 
proto religijos aidas. Senovės iš
minčiai tvirtino kitaip. "Pažink 

dar taps istoriniu pasauliečių p a t s s a v e . . j ų m i n t i j i m o in_ 
apaštalavimo analuose, nes tuo- d a s J i e n e s k e l b ė n a i v a u s j . 
se septyniolikoje laiškų autorius. p ū t i m o ž m o g a u s p r o t l h K a s 
sukaupė daugybę mūsų klausi- Į ž m o g u g ? p a p m [ š } a m e ^ ^ 
mų, abejonių, blaškymusi, sek 
lumo pojieškių, dvasinio tobulė
jimo stagnacijų ir visa tai daž
nai drąsiai, net drastiškai įvar
dinęs, žengia toliau — jis rodo 
kelią iš modernumo kryžkelės. 

atsako santūriai ir su nuostaba 
žmogus gali būti stebukladaris. 
Žmogus gali būti stebukladaris, 
jeigu jis seks savo kelyje tam 
tikromis gairėmis, o tos gairės; 
auka ir meilė. Tai yra šio Papi-

Jis teikia saiką, kuriuo tikros iri n i v e i k a l o v i s ų l a i š k ų g i n t e z ė 
tariamos modernumo vertybės 
vertintinos. 

"Meilė — pasaulio pradžia ir 
apvaldymas; jos keliai pilni gė 

Tesprendžia žinovai, kiek au- I i u i r k r a u j o « _ p a r e į š k ė ne 
tonaus tvirtinamai, liečia dog-. f i l o s o f a S f tiktai beletristas K. 
matiką, sutinka su bažnytinių- H amsunas . "Meilė yra pamiši-
autoritetų nuosprendžiais. Yra j m a s ^ m e t ė p a r a d o k s ą F r M a u . 
tiktai neabejotina, kad šis v e i - j r i a c „ M e i l ė J n n tikriausia 
kalas, kaip ir jo prototipas "Apa j real ^ k u r i o s n i e k a g n ė r a fl_ 

yra kova dvasios n a i t „ _ n u s a k o l i e t u v i g 
prieš materiją, kova dėl Dievo 
prieš mamoną; krikščioniškoji 
kova, kurioje priešininkas turi 
būti nesunaikintas, bet atvers
tas, nugalėtas galingiausiu gink 

Stasys Yla. 

Tos "tikriausios realybės" 
taip stokoja gyvenime. Dėl tos 
"realybės, kurios niekas neap-

lu pasigailėjimu "priešininkui' t a rė" žmogus gali būti stebuk-
ir meile jam. (Nuke l t a J 6 pusi .) 

JO YRA ŽEMĖ 
SUSITIKOM LIETUI S N I N G A N T 

Mes ir vėl čia susitikom. 
Tam pačiam lietui sningant 
it tom pačiom žvaigždžių viršūnėm liepsnojant. 
Ir jeigu mes dar kardų susitiksiiri - snigs lietus, 
nes Tavo žodžiai visuomet yra nuplaunami 
Gaivinančio lietaus rankų. • 

Po Tavo kojom žaliuoja pernykštė žolė 
ir po Tavo kojom užgęsta žmogus. 

Išsiskiriam ir nusinešam su savim 
savo atsineštus daiktus: 
kai Tu atėjai - snigo lietus, 
kai aš - čia Ujo sausra. 

KRIAUKLĖS ANT MOTERŲ AŠAROM 
SUDRĖKUSIO KRANTO 

Tavo laisvieji vergai - Tavo laivų irkluotojai 
stambiom, raumeningom rankom 
į jūr%os gilumą leidžia inkarą 
giedodami, kad Tu esi jūros gilumas 
ir kad metamas inkaras yra ne metalas, 
bet jų širdys, jų kūnai ir sielos. 
Giedodami jie brenda į krantą. 

Jų sausos kojos sudrėksta krante 
ir tarpupirščiai prisivelia smėlio. 
Ant savo nuogų, raumeningų pečių 
jie neša didelį krovinį. 
Verkiančios, išbadėjusios žvejų moterys 
su kūdikiais ir vaikais siūbuoja į krantą... 

< 

Jas sutinka nepažįstamų vyrų giedojimas 
ir jų barzdoti veidai, kurie seka 
kiekvienos moters išsprūstančią ašarą — 
barzdotų vyrų kojos sudrėksta krante 
Ir tarpupirščiai prisivelia smėlio. 
Nuo savo nuogų, raumeningų pečių 
jie numeta krovinį. 
Nustebusios moterys 
žvelgia į jų plačius veidus ir nepažįsta. 
"Jie nėra mūsų mirę tėvai ir mes nesam jų žmonos*'. 
Barzdoti vyrai giedodami jau subrido į jūrą. 
Žvejų moterys norėtų pakelti 
savo suskirdusias plaštakas ir mojuoti 
giedantiems vyrams už duoną 
ir pilnas žuvų statines. 

Verkiančios ir laimingos jos grįžta nuo kranto 
Ir jų pamaitinti vaikai 
žaidžia su kriauklėm. 

"yfe^ 
U w 

T"iT"*» 

, V į ' <*>•: 

m 

"v< *• 

BS!^S8?A>$ 

Bolševikų nužudyti darbininkai 

1941 m. birželio 26 d. bolševikai masiškai išžudė Panevėžyje 
cukraus fabriko darbininkus. Cia matomas masinis jų kapas lai
dojimo metu. 

Šių tragiškų lietuvių tautai įvykių minėjimą ir tūkstančių 
mūsų tautiečių ištrėmimo į Sibirą prisiminimą Chicagos ALT 
rengia š. m. birželio mėn. 13 d. 7 vai. vak. Marijos Augš t Mok. 
salėje (kampas California Ave. ir 67-tos g-vės, pietuose). 

Visi vieningai dalyvaukime minėjime pareikšti protestą dėl 
Lietuvos okupacijos ir prašyti Amerikos kongreso sudaryti ko
misiją Lietuvos užgrobimo bylai ištirti. —Chicagos ALT 

KULTŪRINĖ KRONIKA 

ta "Profesinis orientavimasis" 

• Prof. dr. Antanas Paplaus- ^ - ^ M , . , . . . , - _ i , „ : , D . v . ; . . . • Dr. A. Šidlauskaitės paskai 
kas-Raiminas paraše studiją' 
apie fizinį auklėjimą kaip dalį 
pilnutinio asmenybės ugdymo. 
Studija pavadinta: "L'education 
physiąue dans le developpment 
integral de la personalite". Ji 
įdėta vedamuoju universiteto 
žurnale "Revue de TUniversite 
d'Otawa". Autorius, pasisakęs 
prieš kaikur pastebimą tendenci
ją fizinį auklėjimą plėsti nepai
sant dvasinių galių ugdymo, pri
mena, kad krikščionybė visada 

• Nancy Mielinis, padariusi 
atominio reaktoriaus modelį, 
kurs buvo išstatytas Mokslo ir 

yra numatyta Tarptautinėje Stu i p r a m o n ė s Muzėjuje Chicagoje, 
dijų Savaitėje, kuri įvyks Briu- j l a i m ė j 0 stipendiją niinois Tech-
selyje birželio 8 - 1 2 d. Šioje stu! n o l o i j o s i n s t i tu te . Jos sesuo 
dijų savaitėje pakviestos daly-1 J o a n a y r a Vyriausio patalogo 
vauti lietuvių atstovės: Lietu-1 g e k r e t o r ė vįenoje iš pirmaujan-
vių Moterų Komiteto pirminin- C n i c a g o s ligoninių, 
kė O. Bačkienė ir gen. sekre 
tore V. Venskuvienė. 

užmiršdama fizinio auklėjimo.1 pat mėnesį Vilniuje sušaudytas 
Tą tvirtinimą paremia citatėmis 
iš šv. Tomo ir kitomis. Toliau 
autorius peržvelgia modernią
sias fizinio auklėjimo sroves: 
koncentravimasis į žaidimus, po 
ilsi, rekreaciją, — koncentravi
masis į fizinę kultūrą ir gimnas
tiką,—koncentravimasis į spor
tą, — ketvirta, koncentravima
sis į sveikatos reikalus. Iškel
damas kas gero kiekvienoje sro
vėje, autorius primena reikalą 
drauge ugdyti krikščioniškąjį 
riteriškumą, dvasios kultūrą. 
Straipsnio tęsinys bus kitame 
žurnalo numeryje. Autorius ste
bina savo gilia erudicija ir di
deliu darbštumu — panaudota 
nuostabiai daug šaltinių. 

• Dail. K. Varnelis atlieka Ma 
rianapolio Kolegijos koplyčios 
atnaujinimą, čia bus meniškai 
pagerbta Šiluvos Dievo Motina. 
Bus padarytas atitinkamas ba
reljefas šešių pėdų augštumo ir 
šešių platumo ir bus padėtas 
prie didžiojo altoriaus, evange
lijos pusėje. Didžiajame alto
riuje bus keturių pėdų augščio 
kryžius. Virš altoriaus — įtaiso
mas baldakimas. Koplyčios kai
riojoje pusėje sudaroma arka, 
kur bus padėta maža urna su 
pelenais lietuvių, kuriuos naciai 
sudegino koncentracijos stovyk 
lose. Tie nauji įrengimai atlie
kami ryšium su 20 metų sukak
timi nuo įsteigimo augštesnio-
sios mokyklos Marianapoly, kas 
buvo padaryta 1933 m. birželio 
9 d. Naujų įrengimų pašventini
mo iškilmės įvyks liepos mėn. 
4 d. Apeigas atliks vysk. Pa-
dolskis. 

ir kun. Ziemackis, taigi ir nuo 
jo mirties šiemet 90 metų. 1863 
metų birželio 15 d. maskoliai pa
korė Lietuvos sukilimo vadą Sie
rakauską. Tie patys maskolių 
okupantų žiaurūs veiksmai kar
tojasi ir dabar. 

• Alg. Mackus, jaunas poetas 
ir kritikas (Audriaus pseudoni
mu ), išleidęs vieną eilėraščių rin 
kinį, atidavė spaudai antrąjį — 
"Drobiniai vaismedžiai". Šį rin
kinį dabar papildo nauju sky-

• Bendrija Vokietijoje ruošia-
, si išleisti: A. Giedriaus pasakų 

Stanislovas Isora, kunigas,. ^ . . K a s d i e n i n ė s pasakos", 
isvės pastangas prieš rusus, | . ^ . ^ k a s -Eldorado", 
, 1863 metais birželio 3 d N a k a i t . s e į l i u o t ą v a i d i n i . 

stengėsi išlaikyti auklėjimo pu-1 sušaudytas Vilniuje. Šiemet su- j v a i k a m s "Nunešk, upeli,žąsų 
siausvyrą, net ir viduramžiais,ne| eina 90 metų nuo jo mirties. Tą! »» g Lauciaus dramos 

veikalų rinkinį "Raudonoji me
lodija". 

•Marijona ir Jane ZUin, Ame 
rikos lietuvaitės, gyvenančios 
Albany, N. Y., šiais mokslo me 
tais baigia New Yorko valsty
binę mokytojų kolegiją baka-
laureato laipsniu. Jų sesuo Sa-
dye ir jos vyras Dovydas Ma-
ckay yra abudu advokatai Al
bany mieste. 

• Z. Petkevičiūtė, nuo Tytu
vėnų, atvykusi į Paryžių 1926 
m., rašo tėvynės meilės eilėraš
čius, liaudies kūrybos moty
vais; dažnai juos deklamuoja 
lietuvių parengimuose Pary
žiuje. 

• Dail. A. Bielskis studijų 
tikslais iš Paryžiaus buvo iš
vykęs ketvertui savaičių į Ita
liją. Aplankė Romą, Florenci
ją, Veneciją ir kitus žymesnius 
meno paminklais Italijos mies
tus. ^ 

Alg. Mackus 

• Antanas Sabaliauskas, lie
tuvis kunigas besidarbuojąs Ve-
necueloje, gavęs iš autoriaus iš
imtiną leidimą, iš originalo (ita
lų kalbos) sulietuvino ir jau 
spaudai atidavė Guareschi vei
kalą "Don (Kamiliaus mažasis 
pasaulis". Veikalas greitu laiku 
pasirodys knygų rinkoje. Minė
tasis veikalas yra autoriaus, 
tarptautine teise vadovaujantis, 
rezervuota literatūrinė nuosavy-
bė; teisę daryti vertimą į lietu- j ^ į j ^ ] 
vių kalbą autorius perleido Ant. 
Sabaliauskui. 

• Kompozitorius Vytautas 
Jančys, gyvenąs Chicagoje, ir 
toliau intensyviai kuria. Jo kū
ryba pasižymi vidiniu originalu
mu ir nuosaikiu modernumu. Be 
gausių vokalinių instrumentali-
nių smulkesnių kūrinių, pažy
mėtinos jo Mišios, simfonija, 
stygų trio, sonata fortepionui, 
operetė "žiedai iš anapus" ir 
šiuo metu baigiamas rašyti ba
letas. 

• P. Abelkis dabar rašo ro
maną "Piršlybos", kur žemaičių 
Kalvarijos atlaidų fone bus vaiz 
duojamas lietuvių knygnešių 
darbas. Romanas bus istorinis, 
bus pavaizduoti, tikraisiais var
dais, Žemaičių Kalvarijos knygy 
nėšiai. P. Abelkis persikėlė gy
venti į naują vietą: 349 W. 108 
PI., Chicago 28, UI. 

rium, ilgesniu ciklu, pavadintu 
"Jo yra žemė" (dėl to gali būti 
pakeistas ir viso rinkinio pava
dinimas). Visi šio ciklo gabalai 
parašyti "baltai" — poetinės 
prozos forma. Juos jungia viena 
bendra mintis — Dievo jieškoji-
mas. čia dedame porą gabalų iš 
šio ciklo. 

• Julius Raulinaitis, dr. P. 
Raulinaičio sūnus, Australijoje 
universitete studijuoja inžine
rija. 

• St. Džiugo eilėraščių knygą 
vaikams — "Kiškelio vardinės 
— jau baigė iliustruoti daibnin-
ke V. Stančikaitė. 

• Joyce Gerke, lietuvių kil
mės, gavo menų bakalaureato 
laipsnį De Paul Universitete Chi 
cagoje. 

• W. Garson, Amerikos lietu
vis iš Maspeth, N. Y., studijuo
ja mediciną Genevoje, Šveicari
joje. 

• Gertrūda Gailius, baigusi 
Connecticut Universitetą, dirba 
kaip fizinio auklėjimo direktorė 
Rochestery, N. Y. 

• Pianistė Matukaitė, gyve
nanti Paryžiuje, atliko kelionę į 

• AJverda Kazunas Shenan-
doah, Pa., buvo žymi atletė, 
bet arthritis liga surakino jos 
sąnarius. Padedant atitinka
miems visuomenės fondams bu- Lmrclą 
vo pravestas gydymas. Ji atga-j 
vo kaikurių savo sąnarių valdy- # ^nž* ' • •• V^Rmla. renka 
mą, pradėjo reikštis tapyboje ir medžiagą naujai studijai apie 
neseniai baigė 15 aliejinių p i e - : Lietuvos ūkines problemas, 
šinių, kurie parduodami aukcio-i • Stoškaus Būdavo "Loretos" 
ne John Bartram viešbuty Phi- a n t r a iaida, "Bendrijos" išleista 

e- Vokietijoje, jau pasiekė JAV. 
• Petras Gotlibas Milke, į lie-

tuvių kalbą išvertęs dalį Bibli- Kokiomis knygomis domisi 
jos ir giesmynui davęs 16 savo V A I I M I ? 
sudėtų giesmių, mirė Melkie-j 
miuose 1753 metais, taigi šie-j Vakarų Berlyne buvo apklau-
met sueina 200 metų nuo mir- ] sta 5,000 vaikų ir jaunuolių, ban 
ties to lietuvių kalbos puoselė- dant išspręsti, kokiomis knygo-
tojo Mažojoj Lietuvoj. Buvo gi-! mis jie domisi. Pasirodo, kad 
męs apie 1692 m. Tilžėje. j visų pirma jų dėmesys krypsta 

. . . . . . - I į pasakas. Aštuonerių metų vai-
• Lietuvi* dailininkų - g r a f i - | k ų mėgiamiausios literatū-

ku paroda, jvykusia Rochesteno Į r o g g u d a r o k o g P a s i e k u s 1 0 
Memorial Art Galerijoje, *™-\meių p a s a k o s d a r s u d a r o a p i e 
domėjo ir kiti sio krašto m u z e - i g ^ ^ p a m ė g t o j o s k a i t y m o . 
jai ir galerijos. Amerikos meno A fe 1 2 a m ž i a u g m e t u g p a s a . 
muzėjų direktorių suvažiavime, k o g i m a d a r ^ i g n e b e i d o m i o s < 

• Dr. P . V. Raulinaitis, gyve
nąs Australijoje, baigia sutvar
kyti spaudai paruoštą savo 
knygą "Lietuvių tautos suvere-

kuris įvyks š.m. birželio m. pra
džioj bus svarstomos galimybės 
visą šią parodą rodyti ir kituo
se šio krašto meno muzėjuose, 

numas M 

• Dail. R. Viesulo vario rai
žini "Stabat Mater" įsigijo Phi-
ladelphijos Print Club savo nuo
latinei meno kolekcijai. Su kitu 
darbu—litografija "Užgimimas" 
dailininkas šiuo metu dalyvauja 
Print Club ruošiamoje, po JAV 
kilnojamoje religinio meno paro
doje. 

Mergaitės pasakas skaito daž
niau ir ilgesnį laikotarpį, kaip 
berniukai. Liaudies pasakos pir
mauja prieš atskirų autorių su
kurtąsias, pvz., Hauffo. Apie 14 
amžiaus metus išauga susidomė
jimas įvairių herojų aprašymais, 
vėliau — nuotykių apysakomis. 

Menas gyventi yra tai, kad že 
mesnę aistrą aukoji augštesnei. 

— Fr . Mauriac 



D R A U G A S 

ANTROJI DALIS 
šeštadienis, birželio 13, 

1 9 5 3 

GROŽE SENOBINE Tll 
Antrajam "Lietuvių Tauos Kelio" tomui p< 

J U R G I S GLIAUDĄ, Delroit , Mieli. 

I. 
M. Biržiškos "Lietuvių Tau

tos Kelias" perdėm vientisas 
vedamąja mintimi. Teehniškais 
sumet imais veikalas suskirs ty
t a s dviem tomais . Pirmasis to
m a s : Galvojimai apie tautą sa
vyje ir kaimynų tarpe. An t ra 
sis t o m a s : Atbundant i t au ta — , 
i , * . . . . darba i ; II. Savija; 

darbai , žygiai ir veikėjai. Ant- , , ' . ., . 
„, • . ._ 1 kul tūra ir uzkaimn 
rojo tomo tur inys yra praplės- • _ 
t a s ankstyvesniojo pavadinimo n e ' 

nę. Mes dar juntar 
gelis problemų ir k 
sikiša i.š praeities 
kad daugelis tų p 
gyvos ir ateičiai. 
3 

Dviejų tomų ve 
šias esmines dalis: 
svetimieji, tarpusa> 

Liaudis vi 
V. Tauta bręsta di 
giui. 

Nuo XIII amž. 
Didžiojo karo gr 

" t a u t a savyje" sąvoka. Ant ra 
sis t omas y ra t iktai tos sąvo
kos detalizavimas. 

Neseniai pasirodžiusio an t ro 
jo tomo turinyje pavaizduoti 
lietuvių visuomenes gyveni
mo apsireiškimai, visuomen niai 
junginiai ir veikėjų ap budini-
mai toli išsiveržia iš l i tera tūros 
pasaulio rėmų. Mažytis ano 
meto lietuvių l i teratūrinis gy-
v.nimas, suvaidinęs tačiau mū
sų tau ta i laisvės varpo šauklio 
rolę, čia tik kai kur prasiver
žia priekin. Čia viską užstoja 
įprastiniai jau subrendusios 
tau tos visuomeninio gyvenimo laikotarpis, kuriam 

*dVt 
Prof. Mykolas 1 

n-iškiniai - politiniai susigru-
pavimai, pasaulėžiūriniai kon
fliktai, varžymasis dėl 
masėms etc. 

Ant rame tome " t au t a savy
j e " j au y r a išėjusi iš brendimo 
laikotarpio ir, —tylios revoliu
cijos paveikyje, kada keič asi 
luomai, nyks ta bajorai, — išei
na politinėn arenon "mužiksū-
niai", tv i r ta i žengia p i rmuosius ' a n u S f natione poloi 
žingsnius j politinę laisvę, į n e - j i a i ku buvo nuoširdai 
priklausomumą. Tas naujas 

t rečiasis" luomas jau išmoks
ta būti kitų nevadovaujamas, 
suvokti savo siekius ir pa ts ap
rūpinti savo interesus. 

seka lietuvių tau tos 
savitu, M. Biržiško 

itakos riant, "biržiškiniu" s 
tor ius daro t rumpą i 
nove, kurioje "savij 
si su svetimija. Sa 
visa tai , kas y ra 
nors amžių bėgyje " 
bei "l ietuviškumo' 
smarkiai keitėsi. I r ' 

2. 

Pirmasis to veikalo tomas 
sulaukė pelnyto susidomėj mo. 
J is buvo greitai išpirktas (1200 
egz. t i r ažas ) . Pasigirdo palan
kūs, ne t entuziastingi recen
zentų balsai. Paviršut in škieji 
net pareiškė pasitenkinimą "li
tuanis t ine enciklopedija", nepa
stebėję, kad autor ius knygos 
jvade r a š o : mano darbas nesi
remia raš ta i s nei dokumentais , 
moksline a r kitokia l i te ra tūra . 
Ir toliau: (cituojame autor ių) 
kad ir gavę čia skambią ir 
daug žadančią an t raš te , šie ma
no galvojimai nepretenduoja 
būti laikomi istoriosofiniu vei
kalu a r iš viso s is tematingu 
mūsų tau tos išeito istorijos ke
lio nagrinėjimu. Neteikia išsa
mių enciklopedinio a r kitokio 
pobūdžio žinių. . . 

Skai tydami a n t r ą j į tomą, 
nors tai ir nėra asmeninio po
būdžio atsiminimai, dažnai jun
tame autorių vienur k i tu r ak
tyviai veikus ir jaučiame j o 
užimtą poziciją vienokiu a r ki
tokiu klausimu. Todėl veikalas, 
kaip ir kiekviena memuar inė li
t e ra tū ra , subjektyvus. Bet 
mokslininko mąstysena, siste
mos disciplinos suimtos mintys 
ir temos, tų temų p la tumas ir 
sielojimasis nagr inė jamu ob
jektu , kuris y r a bendrinis 
m u m s visiems, teikia veikalui 
išskirtiną pobūdį ir kviečia vei
kalą studijuoti , o s tud juo jan t 
— bręst i . 

Lietuvos Tautos Kelias, tie 
mūsų kul tūros ve terano galvo
jimai, y r a au tor iaus dvasios a t -
spindis; matydami praeitį, tik
riau pasakius, jausdami tą pra
eitį pro au tor iaus analizę, mes 
galime s tengt is ras t i vienu a r 

lietuviško patriotizm 
mu. "Mužiksūniai" 
modernių laikų "sai 
laikotarpiu da r slyj 
stogų bakūžėse. Ano 
tuvybė" dabar mur 
nesupran tama ir sv€ 
toli per vieną šimtn 
gėm "mužiksūnių" 
mi. 

Is tor iniams faktą 
tant , autor ius anai i 
faktus post mortem. 
mąstysenos disciplin 
jam užbėgti faktui 
duoti supras t i "kas 
t i " — kas dažna p 
muaruose — bet til 
mas, kodėl reiškinys 
o ne ki toks. 

Iškyla į senovę pi 
me šiek tiek atsiliei 
visos knygos kompo 
einant bendruoju kn 
dinimu, prašosi išva< 
so tau tos kelio etai 
vaizduoti lygiu išsan 
išvyka į senovę yra t 
t iū ra į vėlesnį t au to 
tuliojimąsi. Bet čia i 
au tor iaus pratarmėj* 
džiai, kad veikalas 3 
nimai, kad kreipta 
ir norėta išreikšti tas 
kuriuo autor ius susi 
rinėje a r politinėje s 
je. Ar bent t a s me 
poveikį au tor ius dar 
jęs į kultūrinį ir po 
gyvenimą. 

4. 

Apie 1000 vardų 
pi rmame tome ir ap 
an t r ame tome (kai 
dai pas ika r to ja ) . 
reikšmingai nusako 
imtį. 

P i rmame tome ai 
vaizdavo reiškinius 
nius, a t sk i r tus nuo 
kotarpio gilesnės m 
jos. Tas tomas iš da 

:Si*-s*aJi 

1 / l k y j C j senovei, vadovėlį. Bet, št£ 
IX11VI C * • • t o s kely pradeda formuot 

• J > " Uu dabarčiai supran tama asirodzius :x, 1 1 * 
viškumo sąvoka: nykstan 
jorija, stiprėjantieji "mu 
niai", jau veikia žemaičiai 

me, kad S a u - - k a i i augštaičiai, sūduviai.. klausimų pra-
s į dabar t į ; 

iki pirmojo 
r i?ust 'nio — 

mo kultūros apsireiškimai 
ba, skaptyba, raštai , sts 

problemų bus i tapyba, rūbai . .. Visos t 
aplinkybės vis labiau a r 
autorių. Autorius, toms 

eikalas turi,• gams įr toms aplinkybėms 
1. Savieji ir L į u o t į persiima dalyvio jau 

vio į taka ir j r lygiai mes, skaitytojai . 
; III. Kaimo. r j m o bešališkumo riba tii 
io • a u o m e - | n y k s t a , a r t ė j an t į dabar t į . 
i r s t a t a u U ; Autor ius sako : jo "teij 
lidžiajam žy- j r išvados turi d a u g a u ar 

žiau lygstamąją ver tę" . Jį 
žymi: tautiečiai, kurie sk 
šį rašinį, nebūtų jam per 
neutralūs, tik kad tikrintų 
ne kas sau, "iš savo kei 
Ši nuolaidžioji prielaida dr 
mane, autor iaus mokinį, 
liepti apie šį neeilinį ve' 
"Draugo" redaktoriui E 
Prunskiui pasiūlius. 

^ ^ ^ ^ . Antras is Lietuvių Tauto; 
lio tomas organiškai ir ko 
ziciniai yra susijęs į vien 
pirmuoju tomu. "Liaudis 

^ autor ius t a t a u t a " skyr iaus tąsa iš 
mojo tomo nutęs iama į anl 
Tai, imant visą veikalą koi 
zicijos prasme, istoriniam 1 
vių tau tos keliui nuo žilos s 
vės iki "Aušros ' sk i r ta pir 
knyga ; ant roj i skir ta "Auš 
periodui, poaušriui iki Did: 
Vilniaus Seimo. 

Ne chronologija sudaro 
kalo ašį. O ir kas liečia c 

Biržiška 

s kelią. Su 
3s kalba ta-
stiliumi, au-
išvyką į sė

j a " grumia-
avija — tai 

l ietuv'ška, 
" l ietuvybės" 
>" sąvokos 
"gente litu-

>nus" savo n o l o g j J ^ t a i greičiau yra m 
us ir gilaus i P r a s t ų ir kasdienybės nud 
no pareiški-

— naujoji 
vija", anuo 
pi šiaudinių 
o meto "lie-
ms keista, 
etima. Taip 
mėtį nužen-
vadovauja-

ams vyks-
lizuoja tuos 
1. Autor iaus 
1a neleidžia 
i už akių, 

galėtų bū-
Dolitikų me-
iktai dėsty-
; buvo toks, 

>irmame to-
pia bendrai 
ozicijai, nes 
įygos pava-
ida, kad vi-
pai bus pa
murmi ; čia 
t ik ta i uver-
DS kelio ru-
ir išryškėja 
je t a r t i žo-
yra atsimi-
čia dėmesį 

LS metas , su 
jitiko kultū-
savo veiklo-
etas, kurio 
• radęs, a tė-
:>lit'nį mūsų 

Juoze Augustai tytė-Vaičiūn 
Ruošia naują savo eilėrj 
rinkinį; jos specialiai "E 
gui" a ts iųstu* eilėraščius sp 

diname šiame numery 

l suminėta 
pie tiek pa t 

kurie var-
Tai labai 

veikalo ap-

u to r ius pa-
3 ir ve ks-
D mūsų lai-
netų p ra ra -
aliejs prime

tu sąvokų peržvalga, kai 
sąvokos p ra tu r t ė j a naujais 
ansais ir nauja talpa. Tai 3 
ryšku "Kaimo kul tūra ir ui 
mio visuomenė" skyriuje. 

Ant ras is tomas įvardi] 
ka tegor iškai : Atbundant i 
t a — darbai , žygiai ir veiki 
An t rame tome veikalo vi( 
sumo kompozicijos atžvi 
y ra neproporcingumas, nes 
aušrio laikotarpis detalizu 
mas veikėjų siluetais, o la 
tarpis , pavaizduotas pirm 
tome, nušviestas tik bendi 
mis sąvokomis, be to laike 
pio veikėjų apybraižų. 

Bet t a s pr iekaiš tas būtų 
tai formalus, nes, kaip mir 
veikalo ašį sudaro ne chror 
ginė, bet idėjinė kompozicij 

Senesniame periode ti 
vienas Donelaitis švystelėjo 
vo siluetu XVIII amžiaus 1 
blandoje, įr poaušrio gadyn 
Daukantas , Valančius, Ivin 
ir Baranauskas . Po "Auš 
jau žengia ištisa r ikiuotė: i 
pas, Basanavičius, Kudi 
Mašiotas, Jablonskis, Leo 
Kriščiukaitis, š ikšnys , Mati 
čiai, Višinskis, Didžiulienė, 

>L?IIH1^] 
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•os" 
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vei» 
įro-
ims 
Ivė-

J. flugustaityte - Vaiciūnien 

Sutikt as 

1 

A teina miestas ir po 
Išgąsdintas žvaigžde 
O iš anapus viesulini 
Namai, nemirštami, 

Ir aš liūdžiu, kad nal 
Tą miestą sutikau ir 
Ir tuos, kur, tikro ra. 
Aštriomis šukėmis it> 

Į jas basas sužeidę Ja 
Paskutinieji pranašą 
Ir, amžių dulkėms ay> 
Sumigs varinių žings 

Tarp perpintų legend 
Išmirs šauksmai jų s< 
Žvaigždynai paslapčia 
Nuplauks dieno jant f 

O miestas sutiktas kc 
Nuo aido žingsyūų pn 
Ant mėlynos nemiršt 
Rymodams vakarus j 

Paly 

ene 
v v • 

3C1U 
*au-
IUS-

tos 
< uu-

pač 
tar

t a s 
au-
jai. 
nti-
giu 
po-
>ja-
ko-
.me 
nė-
:ar-

tik-
ita, 
3I0-
L . 

etai 
sa-

rie-
ije: 
(kis 
os 
liu
ką, 
įas, 
lai-
Bi-

Ji tada palydėjo 
Mėnuliu žiburine 
Ir parodė kalnuc 
Apsisiautusią po 

O kai ranką ištic 
— Nebijok tų ka 
Širdyje kažinkas 
Lyg sudužęs var 

Ir paėmusi riešui 
Iš jos rankų šalti 
Supratau, kad m 
Kur erškėčiais p\ 

Kai sustojau kali 
Ir jų augštis užg 
Pamačiau, kas jų 
Žalsva aušrine. 

Ragana , Vaičaitis, Domaševi
čius, Janulai t is , Vydūnas, J akš 
ta s , Maironis, Margalis, Dėdė 
Atanazas , Vaižgantas , Žilius, 
Milukas, Bulota, Smetona, Ši
l ingas, ' Dovydaitis, Yčas, Čiur
lionis, J. Tumėnas , Vileišiai, 
Herbačiauskas , Gira, Krėvė, 
šeinius, Gabrys . .. 

Kai kurie čia reiškėsi ir 
priešaušrio metu, bet visas jų 
veiklos žiedas jau atsiskleidė 
poaušrio laikotarpyje. Tame si
luetų sąraše da r nerandame fi
gūrų, kurios neatskir iamai įėjo 
į mūsų li tuanistinius analus, k. 
a. ir dr. K. Griniaus, o "kavini-
nis poli t ikas" (kavinių politi
k a s ) , " š u n i m b u r u m " Herba
čiauskas knygoje išsitiesė net 
per t r is su puse puslapių. 

"Mužiksūnių" rikiuotė, bręs
tančios tau tos reprezentantai , 
vis labiau kyla, pilnėja, kaupia
si pasitikėjimo savimi. Tieji 
"mužiksūniai" pramoko supras
ti savo siekius. Vis labiau pra
sikiša da r gana miglotai įsivaiz
duojamas tų siekių apogiejus— 
kraš to nepriklausomybė. 

A. KORSAKAITĖ DUONŲ 

ie 

i miestas 
kojomis sustoja, 
s nuo jo akių renku, 
jai moja 
gyvuoju vainiku. 

:tį tokią 
jo žvaigždes. . . 
Uo neišmokę, 
\barstys takuose jas. 

įjas 
i išeis 
įsikloję, 
nių pakeliais. 

omis vainikų 
ipnuose, 
!£ glėby kur liko, 
msaka baisia. 

>istai sužvangęs, 
įnašų drebės ir grius. 
amų namų palangės 
įasveikinsi. . . vėsius. 

d ove 
į kelią 
įjančiu veidu gera. 
>se ugnelę, 
ilša skara. 

susi tarė: — 
Inų — jų nebus! — 
1 užsidarė, 
pelis skambus. 

to lazdą 
ų, kaip. . . šilkai, 
ane jinai veda, 
ražydę takai. 

aų tų papėdėj, 
riuvo mane, 
į galvas parėdė 

Apie tūks tant į kitų veikėjų 
ir veikėjėlių supa augščiau iš
vardintos žvaigždės. Tieji var
dai, tų vardų gausybė, įrodo 
ne t iktai au tor iaus erudicijos 
platumą, bet i r besiformuojan
čios, bundančios tau tos žings
nio sunkumą. 
$ ^ * 

M. Biržiška mato a tbundan
čią tautą iš Lietuvos sostinės 
Vilniaus; iš centro, ku r kry
žiuojasi problemos, ku r tos 
problemos įgauna tam tikrą 
abstrakt iškumą, a rba tiksliau 
pasakius — visuotinumą lietu
vių tauta i . Todėl jo memuara i 
kontras t ingi dr. K. Griniaus 
"Atsiminimų ir minčių" tur i 
niui. Būdamas periferijoje, ne 
kraš to centre, Grinius sėmė 
medžiagą savo ats iminimams iš 
to podirvio, kur iame glūdėjo 
problemų želmenys. Biržiška 
matė problemas jau paūgėju
sias, įžiūrimas iš sostinės, kada 
jos j au t ampa visuotinesnėmis. 

Todėl K. Griniaus atsimini
muose apstu išsiliejimų;, pašali-

(Nukelta į 3 psl.) 
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KULTŪRINĖ KF 
> Žiaumsis 1941 m. birželis 
tuvos istorijoje pasiliks krau 
raidėmis į rašytas . Tada bol-
ikai iš Lietuvos išvežė ke-
idešimt tūkstančių rinktinių 
Dnių, kaip prez. A. Stulgins-
redaktorių dr. Ign. Skrups-
i, ministerį dr. L.Bistrą, prof. 

Dovydaitį, ekonomistą J. 
lokaitį, pedagogą kun. VI. 
zoną ir dailgybę kitų Lietu-
kultūrininkų: rašytojų, laik-

tininkų, mokytojų, teisinin-
gydytojų ir kitų, kurie jau 

0 Sibire a r ten tebevargsta , 
tuviai jų niekada nepamirš. 

1 Ada Korsakai tė studijuoja 
ną Nekalčiausios Širdies Ko-
ijoje, Los Angeles, Calif. Ji 
mtinė, a tvykusi į JAV 1949 
tais. J i yra jauna, 21 m. am
as, ir pasižymi dideliais ga-
nais. Praei ta is meta is Kali-
nijos Valstybės Parodoje ji 
'o pirmą premiją su $125 do-
a už piešimą. Šiemet ta pati 
oda pakvietė ją išstatyt i sa-
mozaiką "Duonų padaugini 

Ada Korsakai tė 

" i r jos Kryžiaus Stočių rin-
Prieš Kalėdas ji pradėjo 

ią medalionų da rymo būdą, 
vieną iš keramikos darbų, 

jrly Hills Meno Galerija i r 
meno galerija Los Angeles 

ite tuos jos gaminius par-
la taip greit, kaip tik ji spė-
agaminti. Šiuo metu ji daro 
siaus Stotis ir autor iaus 
šakio lentą .mažai koplyčiai, 
ludoja tą pačią techniką, 
ir medalionų darymui, tai-

\ dalykų kopijos gali būti 
yai gaunamos ir kitoms šven 
ms. Ada yra kilusi nuo.Klo
tų, Šiaulių apskričio. J i ti-
grįžti į Lietuvą ir t a m ruo-
. Savo studijose tur i sun-
ų su lėšomis. Ją globoja 
rcolegijos seselės mokytojos 
iško jai keletos šimtų dole-
kad galėtų savo studijas gi-
ir vasaros metu. Ji pasižy-
ideliu darbš tumu. Yra šv. 
miero parapijos na rė Los 
?les mieste, domisi lietuvių 
į tūros studijomis, dramos 
lio veikla, dalyvauja taut i -
šokių grupėje. Susirūpinu-
:ad neturi žinių nuo savo 
nos Elenos Korsakienės, li-
3s už Geležinės Uždangos, 
ir t inis jaunos menininkės 
sa s : Immaculate Hea r t Col 

Depar tment of Fine Ar ts , 
Frankl in A ve., Los Ange-

8, Calif. 

Enciklopedijos redakcija 
prel. Pr . Jurą . Norėdami 
darbui sutelkti kodaugiau-

t'uanistinės medžiagos, vyr. 
!. redaktor ius prof. Vacį. 
ž i š k a ir jo artimieji ben-
arbiai jau porą kar tų lan-
pas prel. P r. J u r ą , žino-

lietuviškosios knygos r^-
ir saugotoją. Žinant, kad 
lietuviškų bibliotekų kie-

r a t ikrai nedidelis, prel. Pr . 
darbu tenka gėrėt is ir di-

)tis. Jo asmeninė liet. kny-
iblioteka, esant i Lawrence, 
L, daro pasigėrėtiną vaizdą. 
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RONIKA 
gražiai k visos knygos 

3, at i t inkamose spintose 
DS, jų ta rpe pasitaiko retųN 

ngių liet. leidinių. 

i prel. Pr . Ju ro lietuviškų 
dinių rinkiniai yra sukrau 
toj, Brocktone, Mass. Čia 

ne tik liet. knygų, bet 
ūpestingai surinkti ir su-
>enesnių ir naujesnių liet. 
lų ir laikraščių komplek-
lakatai, atsišaukimai, kon-
ir vaidinimų programos, 
nių veikalų ir liet. muzi-
idinių, žymesniųjų lietuvių 
aščiai ir laiškai, liet. veik-
\.V fotografijos ir kt. Bū-
reikia atžymėti , kad prel. 
uras renka v i s u s liet. 
dinius: Alkoj rasi ne tik 
kų spaudos rinkinius, bet 

komunistinių laikraščių 
Iektus. Savaime supran-
jei mūsų knygų leidyklos, 

ščių ir visų spausdinių rė
jos jaut r iau pažvelgtų į 
Pr. Ju ro vadovaujamos Al-
kultūrinę reikšmę, tie 
tone esą liet. leidinių rin-
galėtų būti dar gausesni 

negalima norėti, kad vie-
mogus savo lėšom viską 
: tų) . 

I Enciklopedijos redakci
ja nemenkas laimėjimas, 
?toli Bostono yra sutelkta 
et. knygų ir kitokių spaus 
Gerbiamasis prel. Pr . Ju -

JO atžvilgiu pažadėjo L. 
okeriopai remti . 

fcalys Jacikevičius, gyve-
Brooklyne, N. Y., jau 

1945 m. komplektuoja 
ies spausdinius, juos re-
odamas pagal t a rp tau t i -
šimtainę klasifikaciją, su-
amas jų rinkinį, kur iame 
"a apie 3,000 atskirų pa-
-mų leidinių. Rinkinys 

tik lietuvių tremtinių 
rs V. Vokietijoje po kapi-
jos. Persikėlęs į JAV šį 

tęsia, sekdamas dabar, 
r retus, pasirodžiusius V. 
ijoje lietuvių leidinius. Be 
e šio rinkinio pradėjo, 
'ktuoti ir biografines me-
3, iš viso pasaulio lietu-
riodikos recenzijas apie 
Ižiusias naujas lietuviš-
ygas, įvairiais klausimais 
koje kylančias diskusijas. 

sakaitės pr i ta ikytas nau-
l a s medalionams gaminti 

?ikalui yra užvedęs ke-
imt albumų iškarpoms, 
renka ir įvairiausius au-
us re tus dokumentus : 
žmonių laiškus, r a n k r a š -
ų jau tur i surinkęs ke
ntus. Šį darbą yra pasi
sėsti. Pvz. y ra surinkęs 
mūsų kompozitoriaus — 
sto visus periodikoje pa-
s rašinius muzikos re ika 
3 pat 1920 m. Kaikuriuos 
nius rinkinius planuoja 
i i š le i s t i . 

į imundas Mieželis, Stu-
Sąjungos centro valdybos 
šį semestrą baigia studi-
nois Universitete, Urba-
rudamas ekonomijos mok 
alauro laipsnį. Būdamas 
iteto garbės s tudentas , 
ielis tikisi gau t i stipendi-
loštis augštesniam moks-
niui Harwardo a rba Ca-
)s universitetuose. 
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Ugnis, kupolis ir paparčio žiedas 
Joninių papročių pluoštelis 

JUOZAS UNGIS, Stokholmas 

Ein saulelė aplink dangų, 
ei. kupoMau. kupole1!, 
aplink dangų menulio kelti, 
ei, kupoliau. kupolėli. 

(Liaudies daina) 
Ne vienam iš rm»sų gal teko 

šią dainelę dainuoti arba bent 
girdėti dainuojant prie Joninių 
laužo. Kam teko augti kaime ir 
nenutraukti ryšio su juo, tas ir 
šiandien kupinas gražiausių pri
siminimų ir įspūdžių iš tos šven 
t ės. Ar tai kaime, ar miestely 
pakilesnėse vietose ant augštų 
karoių buvo iškeliamos smalinės 
bačkos, kaimuose daugiausia se 
nu ratų gerai įsidegutavusios 
stebulės. O nesant siu priemo-
nm, sausa toš'm ar pakulomis 
apsukamos buvo pačios kartys. 
Prie tokios ugrnies susirinkdavo 
iaunimas, šokdavo, dainuodavo, 
žaisdavo. Kai jau ir pati prie 

Viena grupė, pvz. klausdavo: 
"Kur tu buvai, Jurgut, kur tu 
keliava'?" Kita atsakydavo: 
"Griklaukiuos pas ubagus". 
Klausimrv kartojasi tiek kar
tų, kol visi aplinkiniai kaimai 
lieka išvardinti; atsakymas vi-

išvakarėse. Jau pats devynžie-
dis kupolis turi buriamos ga
lios. Tas devynias žoleles su de
vyniais lapeliais reikia pasidėti 
po pagalviu ir nieko netarus už
migti. Tada prisisapnuos išsva
jotasis. Klaipėdos krašte iš Jo
ninių išvakarėse priskintų gėlių 
nupintas vainikas per galvą me
tamas j beržą ar gluosni. Jei pir 
mą kartą išmetus užkliūva ša
kose, mergaitė ištekės dar tais 
oat metais. Kiek kartų vainikas 
nukrenta, tiek metu rei-

Leonardas Žitkevičius 

Skub — • • e Į imas 

sada tas pats. J patį galą mena-; k . s ^ ^ g y J o n Q yi_ 
mas ir tas kaimas, kuriame mer | d u r n a k t | m e r g a i t e i r e i k i a 
gaitės gyvena, tada jos dainuo
ja : "Lazdėnuos pas bagočius bu
vau". Kitos klausia: "O kuom 

"O kur tave paguldė, kur nak 
telę nakv ;no9" — "Puikioj klė
telėj, margoj lovelėj". . 

Prisiskynusios gėlių, mergai
tes grįždavo namo ir galukaimy 
apvainikuodavo ilgą kartį, Klai
pėdos krašte kupolu vadinamą. 
Apie kartį šokdavo, dainuodavo, 

blanda privargus pasitraukdavo laigydavo:^ "Rylm rala, laba 
ir naktis užsitraukdavo savo juo 
da šydą. iš visos apylinkės, iš 
visu aplinkinių kaimų dangaus 
skliaute nasirodvdavo uždeeti 
laužai. Šia grabus senovės lie
tuvių paprotys buvo bepradedąs 
Lietuvoie išnvkti, bet šaulių 
Saiun^ai ėmusis m'eiatvvos, jis 
buvo vėl atgaivintas tiek kaime, 
tiek mieste. 

Kaip liesindavo "raganas" 

Seniau Lietuvoje apie Joniniu 
įurnį buvo ne tik šokama, žai
džiama bei damuoia.ma. kaip ir 
dabar, bet buvo aukojami ir gy
vuliai, kuriuos paskui pakeitė 
čiučelės, kurios Prūsu Lietuvo
je dar netaio iau seniai buvo su 
tinkamos. Priešaušrv iš laužų į 
namu ž;dinius stengdavosi parsi
nešti utrn»es ir namuose j? iš 
naujo įžiebti, kad namų nelan
kytu nelaimės, ligos, kad na
muose būtų santaika ir palaima. 
Nešant ugnele namo, buvo dai-
ntioiama ir laiduojama. Tokių 
laigvmų, išk;lmingesnių saulę 
ir šviesą garbinančiu giesmių, 
buvo ir prie pačiu laužu. Pasku
tiniais laikais Prūsu Lietuvoje, 
ynač pietų panemuniuose. Joni
niu naktį buvo ritinėjami ugni-

dien, lyduže, raluže, laba dien 
Šušvės upyne (įteka į Nevėžį) 
paliai Josvainius Joninių išva
karėse buvo vainikais kaišomi 
kryžiai. 

Paparčio žiedas 

0 k u r s iš mūsų nežino iš se
nelių girdėtu pasakojimų, kad 
Šv. Jono naktį žydi papartis. O 
kas turi paparčio žiedą, tas žino 
viską, mato viską, mato kur 

niai lankai (germaniškos kilmės | ? e m e j e turtai paslėpti. Visi mes 
paprotys). Labai praplites buvo t a h ) p a t g i r d ė jome, kaip sunku 
ir raganų deginimas ant laužų. | p a p a r č i o žįedą įsigyti. Reikia 
Ant karties buvo pririšama sma 
line bačka, prioilama pjuvenų, 
išberiama druskos, kad geriau 
spragsėtu, ir. damai bei žaidi
mams lvdint, sudeginama raga
na, kad daugiau žalos nedarvtų. 

apibėgti aklink namą ir klausy
tis, iš kurios pusės šunys loja, 

, iš ten atvvks ir būsimasis. Prieš 
tave ten vaišino? - Kepsnių, y i d u r n a k t i m e r ^ a i t ė s darže iška-
aš valgiau, vynelio geriau . - j g a ^ a f c a ] ė l i ^ ^ ^ .^ j ą a p y e r _ 

tusios, padeda atgal ton pačion 
vieton. Iš to, ką sekantį rytą 
randa po velėna, spėja savo atei
tį : jei kirminas — vaikas, šakos 
gabalėlis — grabas, vabalas — 
jaunikis. Jei vabalas pilkas, vy
ras bus prasčiokas, jei margas 
— valdininkas ar kariškis, o jei 
žalias — vyras bus ūkininkas, 
Panevėžio apskr. mergaitės į 
šulinio keturis kampus suleidžia 
keturis nupjautus vainikus. Jei 
jie sueina vienon vieton, tai iš
tekės. Jei Joniniu išvakarėse 
mergaitės nulauš tris dilgėles ir 
nors viena iš jų prigys, tai tais 
metais ii ištekės, jei dvi prigys 
— dvi ištekės, jei visos trys nu
džius — nė viena neištekės (Pa 
svalys). 

Prieš piktas dvasias 
Pagal seną įsitikinimą Joni

nių naktį ligi vidurnakčio siau-
tėia raganos, raganiai, piktos 
dvasios, švaistosi laumės ir ki
tokios neregimos būtybės, sten
gdamos pakenkti tiek žmogui, 
tiek gvvuliui. Kad raganos ne
užkerėtu galviju, Joninių išva
karėse dar prieš saulėlydį su
varomi jie j tvartus, karvėms 
duodama duonos su druska. 
Ant tvartu ir namu durų smala 
arba kreida parašomi kryžtai, 
kad raganos neįlįstu. Užraktų 
skvlčs užkimbamos devynerio-
oomis žolėmis. Ties tvarto duri
mis pakabmamos šermukšnių 
ir kiečiu šakos, kad neisiveržtų 
raganos bei piktos dvasios. To
mis pat šakomis perbraukiamos 
ir karvės, kad užkerėjimai joms 
nepakenktu. Mažojoje Lietuvo
ie šermukšnio šakų galia šiaip 
aiškinama: šermukšnis turi 
daug smulkiu lapelių, o raga
nos, prieš lisdamos i tvartą, tu
ri būtinai tuos lapelius suskai
tyti. Kad ligi vidurnakčio nespė
tu to padaryti, tai ir kišama 

Juozas Lingis 

būti labai ir labai drąsiam ir tu
rėti gerus nervus. Mano tėviš
kėje (apie Lmkuvą) sakoma, jei 
gu nori įsigyti paparčio žiedą, 
reikia Joninių naktį pasiėmus 
su savimi maldaknygę ir rožan-j k i e k galima daugiau tokių ša 

Paliai Šatnios kalną ir kitur 6 i ų n u e i t i m ; š k a n T e r i ) a t s i s ė - k ų 

Lietuvoie. toli nuo Šatrijos kai- d u g p a p a r t v n e , šermukšninę laz-
no, pilna pasakojimu, kad Joni- d a p a s ibrėžt i ratą, tame rate pa 

kloti baltą paklodę ir melstis. mm naktį ant Šatrijos kalno su 
sirenka raganos, sujoja ant pie
stu raitos, kūrena ugnį, renka 
uogas ir neša prie ugnies sėdin
čiam sen'ui ?u alksnine nosimi. 
Auštant vėl išsiskirsto. 

Apžyniavimas 
Joninių išvakarėse reikia sau 

Besimeldžiant rodysis visokios gotis ne tik raganų bei piktų 
baisiausios dvas'os ir norės dvas;ų, bet ir blogos valios žmo-
žmogų suplėšyti. Jei užteks drą-į n m , y p a c piktų kaimynų. Kar
šios iškęsti ligi gaidžių, tai ant 
paklodės rasi paparčio žiedą, ku 

Kai kur ant rytojaus pro rio pagalba galėsi viską žinoti 
lau~o vietą pravaromos karvės, 
kad jos raskui būtų apsaugotos 
nuo užkerėiimu bei ligų. Būda-

ir viską darvti. Bet niekas ne
drįsdavo į tokius nuotykius lei
stis. Tiesa, pagal senelių pasa

vo renkamos laužo anglvs ir jo-1 kojimus, kai kas paparčio žiedą 
mis barstomi laukai, kad derlius; turėdavęs. t ;k tas žiedas pas 
užderėtu. Suanglėię medžio ga- į juos patekdavęs netyčiomis, vi-
baliuka< badavo renkami ir ne-j sai io neiieškant ir apie jį ne-

^alvoiant. Ne vienam senukui 
emant vidurnakti per mišką jis 
užknsdavo už vyžų, ir nei iš šio, 
nei iš to viskas nušvisdavo, na
sirodvdavo žemėje užkasti lo-

Labai paplitęs paprotys visoje I biai. O kai tik pagalvodavo apie 

sami namo, kaipo turį gydan 
čios dalios ynač susirgus sun 
kesnėmis ligomis. 

Mergaičių kupolojimas 

Lietuvoje Jonmių išvakarėse 
yra eiti "kupoloti". Kaimų mer
gaitės, užsivilkusios išeiginius 
rūbus, išeidavo į pievas skinti 
devvneriopu gėlių — kupolio. 
Kai susitikdavo keliu kaimų mer 
gaičių būriai, tuoj viens kitą pa-
sve :kindavo tam tikromis dai
nomis. Pvz. Klainėdos krašto ry 
tinėje dalyje ir Ragainės — Pil-

paparčio žiedą v'skas dingdavo 
ir užmarštin prasmegdavo. Tu
rint paparčio žiedą galima ir 
žmonių mintis žinoti, tik sura
dus žiedą reik :a jį įdėti į per-
r iauta žaizdą. 

Būrimai apie išsvajotąjį 

Didele dalį Joninių papročių 
užima barimai, kerėjimai, vais-

kalnio apskr. mergaičių būrelis tavimai ir kitokie prietarai 

vių ir kiaulių apžyniavimas yra 
žinomas visoje Lietuvoje. Taip 
oat žinomos iir priemonės prieš 
iį. Pvz. iei norima, kad kaimv-
no karvių pienas pereitų į kito 
kaimvno, reikia Joniniu naktį 
12 v. nueiti į jo tvartą, nieko ne 
tar 'ant ir neatsigręžiant išmilž-
ti iš kiekvienos karvės PO tris 
lašelius pieno, paskui paimti tą 
vakarą sur 'nktas devyneriopas 
žoleles, dar ta. pačią naktį jas 
suvirinti, suvirinus supilti tuos 
pieno lašus,, tris kartus viską 
sumaišvti ir duoti po tris kar
tus kiekvienai karvei gerti. Bet 
vra ir vaistas prieš ta užkerėji
mą. Ūkininkas, kurio karves 
nustojo pieno, nuiautes, kurio 
čia kaimyno darbas, išpeša iš 
savo karvių no tris plaukus ir 
stengias nunešti juos į piktojo 
kaimvno tvartą. Jeigu karvės 
su š'enu tuos plaukus suės, jos 
nebeduos pieno, o apraganautų 
karvių pienas sugrįš, 

ka ikur Joninių naktį velka

nt š visą laiką taip skubu. 
Man taip skubu, man taip skubu. 
Aš gyvenu būty greitoj 
Ir mirštu šiandie, ne rytoj. 

Lekiu tolyn be atvangos, 
Augštai iškeltas pažangos. 
Mes ne vergai, mes ne vergai! 
Lekiu, nes laikas — pinigai. 

Keliuos, kaip sąžinė, tiesiuos 
Skubu nuvargti, kai ilsiuos. 
O laikas lekia toks brangus, 
Ir toks pigus jame žmogus. 

A r t ė j i m a s 
Pasauly visjįas taip artėja, 
Ir nebetoks jisai didus. 
Kai priartėja, tuoj kart ė ja 
Ir tas, kurs buvo kaip medus. 

Laimingi sveikinasi broliai. 
Paskui ta laimė jiems karti. 
Artėja toliai, baisūs toliai, 
Tik tolsta žmonės, kai arti. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Antanas Kneižys, buvęs 

"Darbininko" redaktorius, šie
met, birželio mėn. 12 dieną su
laukė 60 m. amžiaus sukaktį. 
Tai energingas laikraštininkas. 
Iš Lietuvos atvyko dar būdamas 
jaunas. Atvyko į Hartfordą ir 
ten pradėjo veikti lietuviškose 
draugijose. Kurį laiką vadovavo 
Šv. Kazimiero draugijai, kuri 
buvo inkorporuota į vyčius. Kai 
kan. Kemėšis So. Bostone įkū
rė "Darbininką" buvo pakvies
tas prie laikraščio ir A. Knei
žys. Iš pradžių dirbo kaip ze-
ceris, vėliau—administratorius, 
neužilgo — perėmė jį redaguo
ti ir prie tų pareigų išbuvo iki 
"Darb." buvo perkeltas į Brook 
lyną. Besidarbuodamas "Darbi
ninke" vedė Aleną Kochanskai-
tę ir išaugino penkių vaikų šei
mą. Šalia žurnalistinio darbo 
yra uolus visuomenininkas, įei
nąs į daugelio organizacijų cen
tro vadovybes. Taigi yra daug 
energijos įdėjęs vadovauda
mas lietuviškoms radijo progra
moms. * 

kur banda ganosi, ir užburia-
mas pienas. i 

Klaipėdos krašte Joninių išva-į 
karėse buvo einama skinti po 
vieną gėle nuo septynių kaimy
nų rubežių, nuo kiekvieno vis 
kitokią, paskui jas suvirinti ir, 
duoti karvėms, tada jos du©4a** 
daugiau pieno, o tų septynių; 
kaimynų karvių pienas sumažė-Į 
ja. 

I r augmenija įgyja daugiau 
galios Joninių naktį. Priminki
me tik paparčio žiedą. Joninių 
naktį renkamos visokios vaista
žolės, kurios po Joninių nusto
ja savo gvdomosios galios. 

Po Joninių ir gegutė virsta 
vanagėliu. 

Be šiu suminėtų yra eibės ir 
kitokių burtų bei prietarų Jo
ninių išvakarėse, jų visų čia su 
minėti neįmanoma. 

Ugnis 
Kaip matėme, lietuviškų Joni

nių išvakarėse dominuoja ugnis, 
augmenija bei visokių nemato
mų būtybių galia.Tie papročiai ir 
burtai sutinkami ne tik pas mus, 
bet ir daugelyje kitų tautų. Ug
nis ir saulė daug kur neišskiria
mi dalykai. Ugnis liaudies prie
taruose vaidina svarbų vaidme
nį. Jos panaudojimas įvairių 
švenčių proga yra vienas iš sun
kiausiai nugalimų poskyrių vi
soje liaudies papročių istorijoje, 
tiek prasmė, tiek kilmė, tiek pa

galiau, plitimo keliai nėra leng
va nustatyti. 

Ugnis įvairiuose kraštuose 
deginama įvairiais metų laikais 
ir įvairiomis progomis. Yra ži
noma Valpurgijos nakties (ba
landžio paskutiniosios išvakarė
se),-Velykų I¥r«§*mo (gegužės 
16 d.), Sekminių ir kitos ugnys. 
Tačiau labiausiai paplitus yra 
Joninių ugnis. Ji buvo sutinka
ma visuose Skandinavijos kraš
tuose, nors dabar perkelta į Vai 
purgijos naktį. Vokietijoje Jo
ninių ugnis yra paprastas reiš
kinys, labiau paplitęs pietinėje, 
negu šiaurinėje jos dalyje. Ji va 
dinama Šv. Jono ugnimi (Johan-
nesfeuer) arba saulės grįžmečio 
ugnimi (Sonnenwendfeuer). Kai 
kuriose Sudetų, švabijos, Švei
carijos ir Austrijos dalyse Joni
nių naktį žybsi ant visų apylin
kės kalnų ir kalnelių, kaip ir 
pas mus. Joninių ugnis sutin
kama ir slėsniose vietose, kaip 
kaimo vidury, turgavietėse, pa
liai rotušes ir pan. Viduram
žiuose buvo paprotys, kad ir ku-
nigaikščių šeimos dalyvaudavo 
šventėje ir šokdavo apie ugnį. 
Labai paplitęs buvo paprotys, 
kad jaunimas, berniukai ir mer
gaitės, susiėmę rankomis poro
mis šokdavo per ugnį, bėgdavo 
aplink su degančiais smaliniais 
degalais, uždegdavo specialiai iš 
šiaudų padarytus ritinius ir riš-

(Nukelta į 2 psl.) 

MAŽASIS ZARASŲ KATYNAS 

viens kitą sutikęs dainuodavo. Orakulas nesnaudžia Joninių mos vadelės ar šaka per lauką, 

1941 m. birželį prisimenant 
Komunistu srcnocidas Lietuvoje 1941 m. birželio mėn. pasiekė 

du kulminacinius laikotarpius: 13—14 dienomis — masinis lietu
vių trėmimas lėtai mirčiai į Sibirą ir nuo 22 d. — kalinių likvi
davimai. Tai ašarų ir kraujo laikotarpiai. 

Mūsų gražioji Šveicarija ypatingai nukentėjo nuo besitraukian
čiu komunistu antrame laikotarovje. Ji galima skirstyti į ketu
rias žndvniu primes: Zarasų kalėiimo kalinių žudvnės, gyventoių 
šaudvmni eatvėse, pavienių partizanų žuvimas ir Ukmergės kali
niu žudynės. 

Tdėta nuotrauka rodo šių pastarųjų lavonus ir egzekucijos 
vietą — ties Zarasais miškelyje. Jie buvo nužudvti 1941 m. bir
želio mėn. 24 d. Iš jų yra atpažintas Mečys Kolba iš Širvintų 
miest.. Ukmergės apskr., Baronas iš Ukmergės ir Bondzi?ne iš 
Krilūtėnų dv., Ukmergės apskr. 

Per 12 metų vakarų pasaulis dar nedrįsta tvirtai tarti: sustab
dykite genocidą! 

Leonardas Žitkevičius 
Poetas, vienas žymesniųjų 
humoristų, "Spyglių ir dyg

lių" redaktorius 

• Jurgis Gliaudą paruošė no
velių knyga "Gęstanti saulė". 
Rinkinio idėjine ir stilinę įtam
pą derino pagal muzikoje taiko
mus nuostatus simfonijai. Kont
rapunktu eina "Gęstančios sau
lės" nuotaika. Stilinė forma ei
na iš sarkastinių tonų į elegiš
kus ir melodiškus. Knygoje pie
šiama ir politinio emigranto pa
dėties heroika, kurią smarkiai 
vynioja arivizmo ir miesčioniš
kumo vorantinkliai. Vėlesniose 
knveros dalyse tai įveikiama ele-
giškumu ir "gęstančios saulės" 
kontrapunktu. Paruošęs snaudai 
šia knysra J. Gliaudą vėl grįžta 
prie savo romano "Ora pro no-
bis". Planuoja parašyti io kelius 
tomua. ^al net septvnius, ir tas 
sumanvmas dabar suima visas 
jo mintis. Jaučia, kad jeigu pa
vyktu ta sumanymą įgyvendin
ti, būtų tai kartu ir jo egzisten
cijos nrasmė. "Ora pro nobis" 
pirmoji dalis, už kuria buvo duo 
ta premija, jau pradėta spaus
dinti. 

• Lietuviškai knygai kelią į 
viešąsias bibliotekas plačiau pra 
skinti galima tik bendromis pa
stangomis. Mūsų skaitvtojai pa
darytų dideli kultūrinį pasitar-
navima nuvykę į bibliotekas ura 
švdami ir nauiausiu lietuviškų 
leidiniu. Bibliotekų vadovybėms 
tai būtu priminimas ir paskati
nimas juos isisrvti. Kaikur ta 
krvotimi iau buvo padarytos pa
stangų ir ios atnešė gražių re
zultatu. Iš kitos pusės — sunku 
būtu iš amerikiečiu biblioteki-, 
ninku ir laukti oreanizavimo 
bei paoildvmo lietuviškųių sky
rių, Jeigu iais nei patys lietuviai 
nesidomėtu, juose naujausių lei
diniu nejieškotų. 

• V. Stančikaitė - Abraitienė 
ruošia iliustracijas naujai Vene-
ciiaus Ališo-Armino poezijos 
knygai "Cascata Cristalina". Iš 
viso bus anie 70 iliustracijų, ku
riu didžioii dalis iau padaryta. 
Savo iliustracijomis bus tai vie
nas iš pačiu puošniausiu leidi
niu. Dar nėra eralutinai paaiškė
ję, kur knyga bus išleista: Bra
zilijoje, Vokietijoje ar JAV-se. 

• New Yorko studentų lite
ratūros konkursas. Lietuvių Stu 
dentų Sąjungos New Yorko sky 
rius paskelbė studentų rašinio 
konkursą tema "Kaip aš savo 
profesijoje galiu geriausiai pri
sidėti prie Lietuvos atstatymo". 
New Yorko studentų rašinių kon 
kurso įvertinimo komisiją suda
ro: dr. VI. Viliamas, Alf. Šešp-
laukis-Tyruolis, Kęst. Čerkeliū-
nas, R. Ošlapas if R. Kežys. 
Konkurse gali dalyvauti tik L. 
Stud. S-gos nariai. Savo atsto
vą paskyrė ir Rašytojų D-ja. 
Rašiniai siunčiami: R. Kežvs 

! 100 Cook St., Brooklyn 6, N Y. 

• "Ventos" knvgu leidvkla 
Vokietiioj, vadovauiama J. Ri-
meikio. vėl tęsia savo anksčiau 
užsibrėžtus darbus. Netrukus 
^šema iš soaudos Alfonso Tv-
ruolio sonetai "Lauku liensnos". 
turėję pasirodvti dar neretai* 
metais, bet dėl le^d^io b>os su-
sitrukdė. A. Tvruolis-£ešr-lauVis 
kuris dabar yra Columbia Uni

versiteto lektorius, baigia ruoš
ti spaudai ir Šekspvro sonetų 
rinkinį, kuriam iieško leidėjo. 
Jo adresas yra: 2051 Fulton St., 
Brooklyn 33, N. Y. 

• Už poeziją, novelę, apysa
ką, romaną a r dramą — už gro
žinės literatūros veikalą—"Ai
dai" 1954 metais skirs premiją 
—$500. Ji nebus skaldoma. Ko
misija vertins 1952—1953 m. iš
spausdintus ar tik tuo laikotar
piu pvcšy tus veikalus, kurie 
bus prisiųsti komisijai. Eilėraš
čių rinkinys turi sudaryti ne
mažiau 32—48 puslapius, bele
tristikos knyga — nemažiau 100 
spaudos puslapiu. Paskutinė da
ta kūriniams įteikti — 1954 m. 
sausio 1 d.: siųsti adresu: Ant. 
Vaičiulaitis. 85—64 144 St., Ja-
maica 35, N. Y. 

• V. Bagdflnavič'aus veikalas 
"Žmonijos likimas šv. Jono Ap
reiškimo knvgoie" jau išspaus-

I dintas ir atiduotas irišti. Knvga 
! turės dauariau kaip 400 pusla
pių, padalintu į 11 skyrių: Kri
staus simboliai. Persoėiimas ir 
pranašvstė, Septyni žibintuvai, 
Antspaudu atidarymas, Trimitų 
viziios, Saulėtoji moteris, Re-

1 zultatu viziios. Dievo rūstybės 
taurės, Babelės sugriovimas, 
Tūkstantmetė karalvstė. Avinė
lio sužadėtinė — Naujoii Jeru
zalė. Knvsra pauuošta dail. A. 
Berzinš vinjetėmis ir R. Viesu
lo aplanku: pridėtas ir tėvo Juo 
zo Petraičio. MIC. paruoštas že 
mėlaois. Knygą leidžia Liet. Kny 
p-os Klubas. 

• Ksaveras Vanacrėlis-Saka-
»*"skas mirė 1938 m. birželio 
15 d . taipri šiemet sueina 15 m. 
nuo io mirties. Buvo gimęs Ka-
fanilni kaime. Simno valsčiuje, 
Mokslus ėio Veiveriu seminari-
ioje. Mokytojavo Seinų apskri-
tv, vėliau buvo iškeltas į Rusiią. 
Dalyvavo 1905 m. Vilniaus Sei
me. Bendradarbiavo "Aušroje". 
Savo populiariąia dainą "Kur 
banguoia Nemunėlis" išspaus
dino 1887 m. "Šviesoje": taipgi 
gražus jo kūrinėlis "Oi žiba 
žiburėliai". Jo eilėraščius, pasa
kėčias, keliolika trumpų prozos 
vaizdelių išleido "Švyturys" 
1921 m. jo raštų knygoje. 

• Teodoras Galinionis, gyve
nantis Hudsone, N. Y., užbaigė 
trejų metų komercinės tapybos 
ir braižybos (designing) kursą, 
gaudamas Art Instruction Inc. 
mokyklos diplomą: yra kilęs nuo 
Virbalio, į JAV atvykęs beveik 
prieš ketverius metus. 

• Jonas Trečiokas, savanoris, 
vertėjas, mirė 1938 m. birželio 
1 3 d . tftM šiemet sueina 15 me-
bi nuo jo mirties. Į lietuvių kal
ba yra išvertės "Tarzaną", 
"Priešistorinio berniuko nutiki
mus", "Burtų pasaulį", "Mūsų 
kūdrą", "Princą ir elgetą*. 
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Sukaktuvininkas prof. Kaz. Pakštas 
PROF. STEPONAS KOLITAILA, Notre Daine 

Bešališkas kalendorius rodo,labai objektingą straipsnį: po 
kad turime nurašyti J "senius" šimto metų vergijos gavę neti-
vieną iš pačių judriausių ir ener- ketą ir neįprastą laimę gyventi 
gingiausių mūsų visuomenės laisvi, turime numatyti galimą 
žmonių: birželio 29 d. sukanka nepriklausomybės praradimą ir 
60 metų mano mielam kolegai pasiruošti būsimajai kovai už 
ir bičiuliui mokslininkui ir vi-jos apgynimą ir atgaivinimą: 
suomenininkui dr. Kazimierai buvo nurodyta eilė būtinų žy-
Pakštui! gių, akcentuojant reikalą ruoš

ti inteligentų kadrus, palaikyti 
K. Pakštas yra labai plačiai u ž s i e n y t a m t i k r u s c e n t r u s . 

žinomas tiek Lietuvoje, tiek ir S p a u d a p i k t a i p u o l ė t o s t r a i p s . 
Amerikos lietuvių visuomenėje: n i o p e s i m i s t i S k a s m j n t į s : buvo-

Venancijus Ališas 

čia jis lankėsi daug kartų, čia 
studijavo, kurį laiką netgi buvo 
"Draugo" redaktorium, Ameri
kos lietuviai parėmė jo augštą-
jį mokslą Šveicarijoje. Lietuvo
je jis buvo žymus katalikų vei
kėjas, ateitininkų vadas, V. D. 
universiteto profesorius, Lietu
vos Geografinės draugijos pir
mininkas, nepamainomas įvairių 
sąjūdžių dalyvis ar inspirato
rius. Todėl nėra reikalo jį ypa
tingai charakterizuoti, visi jį 
gerai pažįsta ir gerbia. Šia pro
ga norėčiau pasakoti šį tą iš su
kaktuvininko praeities, tuo pa
ryškindamas kai kuriuos šio ne
paprasto asmens bruožus. Ne
turiu tikslių biografinių duo
menų, tad pasitikėsiu vien at
mintimi. 

Geografas — keliautojas 

Kilimo prof. Pakštas yra aug 
štaitis, rytų augštaitis, nuo 
Alaušo ežero, taigi Tumo Vaiž
ganto kaimynas: gal dėl to turi 
kiek panašumo būde. Šventosios 
upės krante yra Butėnų kaimas, 
5 km. į pietus nuo Svėdasų mst., 
labai dailioje vietoje: čia augo 
jaunasis Kazys, čia jis rišo sie
lius ir plukdė Šventąja, tik pra
džios mokyklą išėjęs. Laimingai 
patekęs į Ameriką, čia jis dirb
damas ir vakarais studijuoda
mas, padarė didelę pažangą ir 
gavo paramą tęsti studijas Fri
burgo universitete, Šveicarijoje, 

me jauni ir temokėjome džiaug
tis laisve! 

1939 metais prof. Pakštas ga
vo kvietimą atvykti į Kaliforni
ją su paskaitomis viename iš 
universitetų. Čia jį užklupo ka-

Prof. K. Pakštas 

ras. Iš tolo jautęs ir numatęs 
Lietuvai gresiantį mirtiną pa
vojų, jisai parašęs mūsų vy
riausybei memorandumą, siūly
damas rimtų priemonių mūsų 
kultūros turtams apsaugoti ga
limas nelaimės akivaizdoje. 
Mums, tremtiniams, būtų įdo
mu dar paskaityti šią pranašy
stę ir įsidėmėti ją ateičiai. Tu
rėtų rausti iš gėdos tas vieno 

pašiepė pranašą 
su barzdele"! 

Prof. Pakšto dinamika 

dienraščio straipsnio autorius, kur jisai, bene 22 metais, gavo . . , ., . x. A „, • . , . i*i « - , . .. Kuris Kvailai daktaro diplomą uz disertaciją 
"Lietuvos klimatas", kuri buvo 
išleista prancūziškai ir lietu-
VlSJfCflJ 

Sukaktuvininkas jautriai at-
Pasirinkęs savo sritį geogra- sįiįepįa kiekvienu gyvu * svar-

fiją K. Pakštas įsijungė į mūsų b i u m ū s u t a u t a i r e i k a m . j j m a _ 
jaunojo universiteto darbą. Geo t ė m v i e n u i š įnįciatorių "Nau-
graf ijos katedra tebuvo pradžio- j j o s i o s Romuvos" klubo, kuris 
je Teologijos - Filosofijos fa-1 judino apstingusį mūsų šviesuo-
kultete: vėliau, po un-to refor- > SUOmenės gyvenimą, Lietuvių 
mos, ji perėjo į Gamtos-Mate-: verslininkų ^ pastangose atlietu-
matikos fakultetą: jai vadovavo | V į n t i Lietuvos miestus, prisi-
prof. Pakštas. Geografija gy-i mename jo drąsius projektus 
vas mokslas, jos nepažinsi vien įkyriai Vilniaus problemai ju-
iš knygų!; Prof. Pakštas kėliau-j dinti. Jis organizuoja ir ' p a t s 
ja po pasaulį, studijuodamas į vadovauja vasaros k u r s a m s — 
įvairias šalis ir rinkdamas me-į mokytojams, Amerikos jauni-
džiagą raštams ir paskaitoms. 
Nelengvas ir brangus buvo ke
liavimas, reikalaująs daug svei
katos ir laiko: kiekviena kelio-

mui. Prof. Pakštas — puikus 
paskaitininkas: jo viešos pa
skaitos sutraukdavo minias 
klausytojų: paskaitose jis vi-

nė buvo jungiama su tam tikru j s a d a įdomus ir originalus, mo-
tikslu. Prof. Pakštas jieškojo; ka pagauti protą ir širdį, 
tinkamos lietuviams "koloni-, „ _ , , 
jos", kur gvventojų perteklius fudamas k « * t a s Lietuvos; sukaktuvininkas nepadės ginklo 
galėtų padoriai įsikurti ir pa- P a t n o t a s . . i r k a t a ] l k*J orgamza- i r d a r p a r a š y s g v a r b i ų v e i k a l ų 
remti savo Tėvvne nelaimei išti- f 1 ? _ v e i k e j a s ' D r ° f • P a k s t a s Y™ Tuo tarpu palinkėkime jam sėk-
kus. Tuo tikslu (prof. Pakštas * u l t U ™ * a V r t o l e r a n ^ g a s ki- m ė s k e l i a n t y g i n a n t m ū g ų t a u 

tų pažiūrų žmonėms. Kai Kaune 

SAULES KALVARIJOS 
Iš okeano kilo ji 
Jauna, skaisti ir išdidi; 
Iš putų vandenų lopšy 
Lyg pasaka graži. 

Keliauk artyn rasų taku 
Viršum boluojančių rūkų; 
Apliek mintis meilia šviesa 
Su buitimi visa. 

Kalnuos, ant marių, žieduose 
Sklandenk lyg Viešpaties dvasia; 
Drebėk rausvam žavų vyne 
Kaip vizija sapne. 

Didingu sambrėškio gestu 
Užpilk padanges lig kraštų; 
Kaip taurę gėrimų brangių 
Pakelk man prie akių. 

Aušrų nupūtusi pūkus 
Dėk žemei aukso vainikus. 
Gyvybė džiaugsis kiekviena. 
Kad aušta jau diena. 

Kieno širdis neatsigaus, 
Kai tu iš rytmečio vaiskaus 
Linksmai pažvelgsi pro skaidrias 
Fontanų lelijas? 

Kai jaunus spindulius taškys 
Po pilnas ašarų akis 
Šypsnys tavasis — argi bus 
Gražesnis kur dangus? 

O kaip mįslinga ir saldu 
Tau nežinoti, iš kur tų 
Kitų akių refleksai švies: 
Iš saulės ar — širdies! 

MIŠKO BROLIUI 
Tavęs, o mano mielas Broli, nepažįstu: 
Aš tropikuos; Tu — šiaurės tolimosios girioj: 
Tačiau vienam krašte praleidome jaunystę — 
Krašte... už jį tiek daug draugų tavųjų mirė! 

Ir Tu kaip kūdikis už Tėviškę pravirkai — 
Kaip kūdikis ant motinos minkštųjų kelių — 
Kad kraujo ežerai į žemę veltui mirko. 
Kad gėda pirmąkart lietuvio kardą gelia. 

Tekėjo ašaros pro drebantįjį bluostą.... 
Ne ašaros — žarijos iš akių Tau krito. 
Ir kuo, ir kuo Tave, o Broli mano, guosti, 
Ką drebančia ranka turiu Tau parašyti? 

Aiman, ir Tu rašai ant baltutėlio sniego, 
Šiltoj žaizdoj sustingusį pavilgęs pirštą, 
Kol po žalia pušim į amžinojo miego 
Sunkėjanti galva nugrimsta rūką tirštą... 

Tikėk: tie kaulai kils kaip javo išplaukimas 
Ir kryžiai sudrebės gale kapų pavirtę. 
Išdegins mūs akis jų kruvinas žvelgimas 
O eisime tada: kovot, laimėt ar — mirti! 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Amerikiečiai apie lietuvių • Emilis Skujenieks, JAV-se • Vysk. Justinas Staugaitis 

meną. Ryšium su Stony Brook, gyvenantis latvių rašto jas, dide- yra miręs 1943 metų liepos 8 d., 
L. I., N. Y., vykstančia septy- lis latvių — lietuvių vienybės eidamas septyniasdešimt septin-
nių lietuvių dailininkų paroda propagatorius ir to sąjūdžio tus metus amžiaus, taigi, šie-
yra išleistas katalogas, kuris sa- centro valdybos narys, šiemet met sueina 10 metų nuo jo mir-
vo technikiniu tobulumu atkrei- susilaukė 50 m. amžiaus sukak-! ties. Energingas visuomeninin-
pia į save daugelio dėmesį. Jį ties. Jis yra gimęs Bauskė- kas, redaktorius "Vadovo" ir 
redagavęs meno istorikas Alek- j e 1903 metais. Pirmo Pasauli- i "Šaltinio", įsteigęs Teisių diece-
sis Rannit gavo iš eilės žymių n i o k a r o m e t u j i s persikėlė gy-! z i J 0 3 laikraštį "Žemaičių 
amerikiečių meno pasaulio žmo- v e n t i j B i r ž u a p s k r i t j , Lietuvoje' t e l i u " ' autorius eiles leidinių, jų 
nių laiškų. Museum of Modern V ė l iau studijas tęsė Rygoje ir * " * * ir trijų tomų beletristinio 
Art (New York) direktorius v ė l g r į ž o , J

L i e t u v ą > ^ ^ y . veikalo "Tiesiu keliu — « ~ 
AlfredBarr, Jr., rašo: "Aš dė- t o j a v o k e t v e r t ą m e t ų > g e r a i 

kojų Jums uz man atsiusta re- -• j u . . . 
. J , t. »w»«#»i* i c z m ( j a m a s hetuvių papročius ir tą dovaną. Ji reta dėl to, kad . išmokdamas lietuvių kalbą. 1925 

pasirašęs 
po Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo aktu. 

• Dail. A. Valeška, klebono 
mes hgsiol neleistinai mažai te- m e t a i s grįžęs į Latviją dirbo žur: kun. Simono Morkūno pakvies
t o m apie lietuvių meną, ji re- n a l i s t i k o s s r i t | r r a š ė k tas, dekoruoja šv. Kazimiero 
ta ir dėl to, kad Jūsų katalogas p ] - s d a m a s k l ] U - r i n i hendnAlLr. bažnyčią Sioux City (Iowa) ir 
y r a P m K U S * biavimą E. Skujenieks ėmė ver- daro jai 30 vitražų. Kun. Mor-

Metropolitan Museum of Art sti lietuvių kūrinius į latvių kai- k u n a s d e d a d a u S pastangų ir 
(New York) graviūrų skyriaus bą. Išvertė 15 romanų, 5 dra- energijos savo parapijos tvar-
" - " - - « - » * -«• mos kūrinius. Atsidūręs tremty- k y m u i - š a l i a k i t ų d a r b ų P a s i r> 

kuris lieka vieninteliu šios sri- čia žmonės jau turėjo būti prieš 
ties darbu, jis išleido Afriką, 
Baltijos kraštų politinę geogra
fiją, Aplink Afriką, Javų geog
rafiją, Baltijos jūrą, Lietuvos 
sienų problemas, ir daug kitų 
straipsnių mūsų ir svetimuose 
žurnaluose. Labai svarbus jo 
darbas, išleistas Chicagoje 1947 
metais: Lithuania and World 
War II, kur atvaizduota mūsų 
tautos nelaimė ir mūsų idealai. 

Tikime, kad mūsų gerbiamas 

400,000 metų, kada buvo pato
gus sausumos ryšys tarp Ame
rikos ir kitų kontinentų. Ši pa
žiūra griežtai skiriasi nuo mok
slininkų skelbtos prieš 20 metų 
nuomonės, kad Amerikoje žmo
gus nėra anksčiau atsiradęs,kaip 
1,000 m. prieš Kristų. 

direktorius Meyer A. Hyatt 
rašo: "Aš su dideliu malonumu 
perskaičiau Jūsų įžangą kata
logui "Seven Lithuanian Artist". 
Šis katalogas bus mano įjung
tas į Metropolitan Museum bib
lioteką, kuri ligšioi mažai tetu
ri informacijų apie lietuvių me
ną. Jūsų kontribucija šioj srity 
yra verta pagyrimo". 

Salomon Guggenhaeim Mu
seum (New York) direktorius 
James Johnson Sweeney rašo: 
"Aš gavau Jūsų katalogą apie 
septynius lietuvių dailininkus. 
Aš norėčiau jį pasilaikyti save 
bibliotekai ir prašau Jus malo
nėti atsiųsti dar vieną egzemp
liorių muzėjaus bibliotekai. Jū
sų įdomus straipsnis ir katalo
ge reprodukuoti darbai man pa
darė didelio įspūdžio ir aš būti
nai norėčiau aplankyti šią paro
da". 

• Dėdė Atanazas — kun. Ka
zimieras Pakalniškis, nuo kurio 
mirties liepos mėn. 2 d. sueina 
20 metų, lietuviškoje spaudoje 
saliko stiprius pėdsakus. My-1 
kolaitis - Putinas apie jį rašė: 
"Ankstybesniųjų apysakininkų 
eilėj K. Pakalniškis turi garbin
gą vietą". Jis buvo gimęs 1866 
metų vasario 11 d. Gėdgaudžių 
sodžiuj, Salantų parapijoj. Uo
liai bendradarbiavo "Apžvalgo
je" (kurį laiką ją faktinai reda
gavo), "Tėvynės Sarge", "Žiny-
čioje", "Lietuvių Laikraštyje", 
"Vilniaus Žiniose" ir kituose 
laikraščiuose. Parašė apysakas: 
"Obrusiteliai", "Kandidatas į 
kunigus", "Paveikslėliai iš so
dos" ir kt. Putinas jį vadina 
vienu iš liaudiškųjų mūsu rašy
tojų. Mirė Rudėnuose 1933 m 
liepos mėn. 1 d. 

• Venacijaus Ališo čia spaus
dinami eilėraščiai yra autoriaus 
atsiųsti iš spaudai paruoštos 
knygos "Cascata Cristalina" 

ie jis į latvių kalbą išvertė net 
25 lietuvių autorių įvairius kūri
nius, tarp jų — Brazdžionio. Tn-
čiūros, Vaičiulaičio ir Aisčio. 
Vienas didesnių jo vertimų — V. 
Ramono "Kryžiai". Pats Skuje
nieks savo originaliu kūrinių 
-maudai yra davęs dvi novelių 
knygas, apie 50 pasakų ir ma

žo skoningai ir meniškai išde-
koruoti bažnyčią. 

• Jonas Gielgud - Gelgaudas, 
lietuvių kilmės aktorius, geriau 
šias Šekspyro veikalų vaidinto
jas, karalienės vainikavimo pro
ga susilaukė naujos garbės — 
pakeltas į riterius. Prieš II Pa
saulinį karą Gelgaudas dalyva
vo ir New Yorko scenoje, 

• Feliksas Sereika, lietuvis 
kunigas, miręs prieš 40 metų 
Radviliškyje (1923 m. birželio 
14 d.) nemažai nusipelnė liau
dies švietimui 1896 metais išlei
dęs "Lietuvišką pradžiamokslį, 
o 1899 m. — iš K. Jauniaus per 
Urbtą kalbamokslį. 

• Jonas Aistis atsidėjęs ruo
šia spaudai atsiminimų knygą 
"Apie laiką ir žmones". 

lankė Angolą, portugalų koloni
ją p. vakarų Afrikoje, ir ta pro
ga apkeliavo visą Afriką. Taip 
pat jis bnkė Pietų Ameriką, Ar 
timuosius Rytus, visas Euronos 
šaus Apie ii buvome paleidę 
anekdotą: Pakštas nematė Aus
tralijos! Mat, Australija buvo 
vienintelis kontinentas, kurio jis 
nesuskubo aplankyti... 

Prof. Pakšto toliaregystė 

Daug keliavęs ir matės pa
saulio, prof. Pakštas turėjo Dla 
tesnį akiratį, mokėjo pažvelgti 
plačiau už savo parapijos ribų 
ir interesų. Jis buvo vienintelis 
Lietuvoje žmogus, kuris drįso 
pareikšti savo neeilinę nuomo
nę apie mūsų ateitį: mūsu šalį 
ištikusioje nelaimėje jo žodžiai 
skamba, kaip tikro pranašo. 
1928 metais, kai buvo minimas 
pirmasis Nepriklausomos Lietu
vos dešimtmetis, prof. Pakštas 

buvo švenčiama dr. J. šliupo su
kaktuvės, prof. Pakštas iškil
mingai padėkojo jam... katalikų 
visuomenės vardu: dr. Šliūpas 
pažadino katalikus iš apsnūdi
mo ir iššaukė jų didesnį aktin-
guma ! Prof. Pakštas nevengė 
diskusijų su lenkų visuomenės 
veikėjais ir sėkmingai gynė 
savo tezes. Ne kartą jis darė in
tervencijas prezidentui A. Sme
tonai: sargybos praleisdavo jo 
mažą "opeliuką" ir jis gaudavo 
audiencijas! 

Matome ir dabar, kaip ener
gingai veikia mūsų "senis" ame
rikiečių ir ypač mūsų kaimynų 
sferose. Tik vis dažnai jis ko
voja vienas! 

Prof. Pakšto mokslo darbai 

Kaip geografas ir visuomeni
ninkas, prof. Pakštas daug rašo 

tos ateities problemas Europos 
federacijos linkme, ir kartu di
desnės moralinės paramos mūsų 
bendruomenės tarpe! O ypatin
gai — geros sveikatos! 

Kada atsirado žmones 
Amerikoj? 

Astronomų ir fizikų apskai
čiavimais mūsų pasaulis turi 
apie 3—4 b:lionus metų senumo. 
Gyvybė Žemėj pasirodė maž
daug prieš 2 bilionus metų. Žu
vys jau buvusios prieš 500 mi-
lionų metų, o žmogus — maž
daug prieš vieną milioną metų. 
Dr. G. Garterm Johns Hopkins 
Universiteto profesorius tvirti
na atradęs liekanų, kurios ro
dančios, kad jau maždaug prieš 
100,000 metų žmogus buvo Ame 
rikoje. Imdamas geologines for
macijas, kurios galėjo būti žmo 

ir turi išleidęs daug knygų. Be ; gui palankesnės pereiti į Ameri 
išspausdino "Židinio" žurnale jau minėto "Lietuvos klimato", kos kontinentą, jis spėja, kad 

A. Korsakaitė Mechizedekas 
Altoriaus plokštė vienuoly
no koplyčioje; bus išstaty
ta Kalifornijos parodoje 

1953 m. 

žesnių beletristikos dalykėlių, 
vieną poemą, apie 400 eilėraš
čių, tris dramas. Daugelis jo 
vertimų buvo daryta radiofonui; 
scenai, periodinei spaudai, tai 
jie ne tiek visuomenei žinomi. 
E. Skujenieks, šalia savo litera
tūrinio darbo, veiklus rašytojų -

Laikraščiai Lietuvoje 
Bolševikai pristeigė galybes 

• laikraščių Lietuvoje: ant sienos 
'kabinamų, po puslapį, po du, 
išeinančius į metus ir niekad 
neišeinančių. Blogiausia, jog ne
sugeba jų kaip reikiant išcen
zūruoti ir vis prasikiša tas ne
tikęs lietuvių idėjinis lygis, ku
rio niekaip nei 13 okupacijų 
metais nepajėgia išrauti. Balan
džio viduryje šitokiems "atsili
kusiems" LTRS provinc jos 
laikraštukams LKP oficiozas 
"Tiesa" davė pirties. Štai, Uk
mergės rajono laikraštis "Ta
rybinis Kelias". Jame vis daž
niau pasirodo literatūrinia ; pus
lapiai, spausdinamos apybrai
žos, eilėraščiai, recenzijos. Bu
vo toks Br. Kerbelytes eilėraš
tis "Maskva". "Tiesa" paten
kinta juomi: "gražiai šreiškia 
^ilią meilę tarybinės Tėvynės 
sostinei, apdainuoja tarybinių 
tautų draugystę". Tačiau galu
tinoje išvadoje: "Tarybinio Ke
lio" redakcija dar nepakanka-

latviu ir lietuvių - draugijose, m a i d ė m e s i o k r e i p i a , d j 

latvu, _ hetuvių vienybės są- n a m ų k ū r i n i ų i d ė j i n į . m e n i n j , y . 
judyje. Gyvena CIeveUnde. g j „ T a - i a u . . T i e s o s „ ^ 

^ . . ... . . . , . . žos užsipelnė Švenčionėlių ra-
• Gausiai iliustruotą leidinį . , , ... <41VT * 

"Safranac" (Saint Francis Aca- J ° n ° l a i k ^ s t i s Naujasis Gy, 
demy) išleido šv. Pranciškaus i V e m m a s ' M a t ' l a i k r a s t v J e b u ' 

i akademija Pittsburghe. Rūpės-! v o i š s P a u s d i n t a eilėraštis "Ma-
I tingai techniškai atliktas le idi - | n o ž e m ė " 'Maskvos" e lėraštį 
nys gerai pavaizduoja visą mo
kyklos darbą. Gausios fotogra-

išgyrusi "Tiesos" redakcija ra
do, jog "Mano Žemė" gi yra 

i f ijos parodo klasės ir kitus m o - D r u d a s . "kuriame tėvynės mei-
Ikyklos darbus bei išrvškina or- ' lės jausmas apdainuojamas se-
i gamzacinj moksleivių gyveni- j nomis buržuazinėmis poezijos 
mą. Akademijoie veikia Marijos | priemonėmis", o kas pikčiausia, 

|sodalicija, Trečiojo Ordino bū-
įrelis, Raudonojo Kryžiaus būre-
i lis. Literatų būrelis, Akademijos 
auklėtinės turi nemažai ir prak
tiškųjų pamokų: siuvimo, viri
mo, ruošia vaidinimus ir kitas 
pramogas. 

• D r . S. Aliūnas parengė spau 
dai pirmą eilėraščių rinkinį "Va-
leriono lašai". Manoma, kad lei
dinys pasirodys apie šių metu 
pabaigą. 

autorius "nemato tarybinės 
liaudies, tarybinės Tėvynės". 
Tokie "netikę" esą ir Simno ra
jono laikraštis "Kelias į Komu
nizmą", Prienų "Naujas Gyve
nimas", Panemunės" Komuniz
mo Švyturys". Visiems jiems 
"Tiesa" duoda komunistišką 
lekciją: "Grožinė 1 teratūra ko
munistui tai svarbus ideologi-
nis-auklėjamasis ginklrs". "Tie
sa" atskirai kaltinimus papi'a 

K. Zoromskis Vilniaus bokštai 

"Kauno Tiesai", kuri p skuti-
Vysk. T. Matulionis, jei dar i n ' u l a i k u nebespausdina litera-

būtu gyvas sovietu ištrėmime, tūrinių puslapių, nežiūrint kad 
šiemet birželio 22 d. būtų sulau- Kaune, tiek jo srityje, yra gau-
kęs 80 m. amžiaus. sus būrys jaunųjų literatų. 


