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Kalbos romano premijos įteikimo 
iškilmėse Chicagoje 

Prano Naujokaičio, Romano Konkurso Jury Komisijos 
pirmininko 

Man tenka didelė garbė pa- i išves į naują tautos prisikėli-
sveikinti Jus šioje lietuviškos | m**- I lietuvišką dainą, į drobių 
kultūros šventėje Romano Kon- ] raštą, į pakelių rūpintojėlius 
kurso Ju ry Komisijos vardu. ! įaugo lietuviška siela, susiliejo 

Sunku svetimose šalyse be i Ji su savąja žeme, su brangia 
tietuviško dangaus mėlynės, be ' praeitimi ir sudarė savaimingą 
tėvų prakaitu aplaistytos savos! i r nepakartojamą lietuvišką kul 
pilkos žemelės, bet būtų t ikrai turą. Ne tiek rasės, kiek kultūros 
tamsu ir be vilties, jei nebūtu- bendrumas sudaro tautos cha
me išsinešė iš savo tėviškės na- rakterį ir tampriais ryšiais su
mų kūrybos kibirkščių ir gro- r i š a J o s narius, suriša amžius 
žio ilgesio. Džiugu, kad neužgę- ' r kar tas , 
so mumyse kūrybos ugnis. Į Nepriklausomybės metais nuo 

Tremties naktyje žengia nuY- stabiais laimėjimais ir milžiniš-
sų žiburių nešėjai, kad nepaklv- k a P a ž a n š a m e s k i l o m e i k u l t u " I 
s tume klaidžiuos keliuos, kad r i n e s augšttimas ir skleidėmės; 
klaikumoj neprarastume lietu- * P^turnaa ir gelmes. Bet t ikrai 
viškos sielos. I r juo tamsesnė t u r i m e džiaugtis, kad šitas di-
naktis, juo skaidresnis darosi d v s i s P o 1 ė k i s n e i š s e k o ' k a d * 
tas žibintu spindėiimas, juo jų I didžiojoje tautos tragedijoje ne 
šviesa reikalingesnė mums! Mes1 Palūžtame, bet sugebame lapo-
džiaupiamės savo kūrėjais ir jų ti. žvdėti ir net duoti brandžių| 
laimėjimais! | vaisių. 

Menas galingas ir stebuklin- T a r P k i t u d i d ž i u *iHfirou pa-! 
gas! Taip dainavome kitados iš stangų^ tikrai^didelį darbą kas 
kilmingus žodžius. I r iš tikrųjų 

LAUREATAS Algirdas Landsbergis 

Algirdas Landsbergis, trečiosios 
"Draugo" romano premijos laimė
tojas. 

nėra pasaulvie kitos tokios ga-
lvbės ir jėsros, kuri sralėtu pri-
lvsrti žmosraus kūrvbos iėeai. 
Nutvla srarsūs karo žveiai, iš 

met atlieka "Draugas ' ' su savo 
romano premija. Ištisus du mė
nesius komisija skaitė veikalą 
po veikalo, buvo pasinėrusi lie
tuviškame pasaulyje, kar tu gy-

miršta iu vadai, užmiršimo ban- v e n o s t l v e i k a l u a u t o r i a i s jų su 
gose nuskęsta kasdieninės tik- k u r t u h e r o i u g e n i m u ir idė-
rovės bruožai ir įvvkiai, tik vie- i o m i s - T i k r a i - b e š ' ° konkurso] 
nas menas iš visu žmogaus dar- d i d e l ė dalis tu veikalu nebūtų j 
bu lieka amžinas ir nemiršta atsiradusi, nebūtų ir šios šven-
kartu su laikotarpio žmonėmis. t ė s ' n e b ū t u t o susidomėjimo, 
Mene tebėra gvvi Fidiio dievai, k u r s s i l t a b a n g a persirita per j 
iš Homero poemų puslapių kai- v i s a s lietuviškas kolonijas. | 
ba sDalvinei ir gvvi senovės l r štai čia turime šiu metų 
graikai. Sutrfmiio Dantės, fcek- išrinktaiį autorių. Algirdas 
snvro. Rafaelio. Bethoveno. Goe Landsbergis vra dar jaunas ra-
thėa. Dostojevskio kaulai, bet jų švtojas. Mūsų l i teratūron iis \ 
veikalu herojai, spalvos ir gar- atėjo pro "Žvilgsnių" žurnaliu-j 
sai vaikščioja ir sklinda t a rp ką, pro "Prozos" antoloeiia, 
mūsų, ir iu džiaugsmu, kančių p r 0 dramos konkursą. Skaitė-
ir kovu sūkury randame mes m e vienur ki tur jo poezijos, jo 
patvs save. straipsniu l i teratūros kl^usi-

Džiaugiamės šiandien, nes mais, tačiau į platu lietuviškojo 
iuntame. kad mūsų tau ta ir sun romano kelia išveda iį šis kon-
kiausiose tremties gvvenimo są kursas. Jo "Kelionė" išsiskyrė 
lvfirose nešasi savo rankose Pro- iš eilės konkursui atsiustu vei-
metėjo ugnį. galinga kūrvbinę kalu savo formos naujumu ir 
jėga, patį galingiausią sinkią, Personažu rvškumu: jie negreit 
t ikra ii tautos gvvvbės šaltini, išnvksta iš skaitvtoio sąmonės 

Džiaueiamės, nes tikime, kad paskutini knygos puslapį užver-
tau ta tol gvva, kol paiėgia kur- tus. 
ti. Mes nesame silpni ir maži— Nuoširdžiai sveikinu Laurea-
mus sausroia kūrvba (reikšmin-į ta . džiaueiuosi lietuviškos kul-
gai pasakęs Vvdūnas) . Kūrvbos tūros laimėjimu, kurs teikia ear 
iė^a išsaiuroio mus nraeitvie. kū bės ir autoriui ir lietuviškai 
rvbos iėea mus padarė subren- bendruomenei, bet kartu ir įpa- j 
dusia tauta, kūrybos jėea mus reieoia. 

Romano premiio* laureato JU erinio Landsbergio 
priimant premiią 

Aš esu laimingas, galėdamas | jie dar y ra jo ir, jau, nebe jo, 
prabilti į tokią daugybę malo- jis yra skurdesnis tūkstančia 
nių veidų. Rašymo metu, kiek-1 veidų, alkanas tūkstančio gyvų 
vienas veidas, išskyrus knygos; veidu. I r jam, kaip šią akimir-
veikėjus, trukdo, įsibrauna, su- ką, tie veidai kalba grįžimą į pa
lieja du skirtingu pasauliu.; uaulį, į gyvenimą, kuris yra or-
Rašytojas stengiasi aklinai už-! ganiškai reikalingas l i teratūros, 
sidaryti, kaip naras, kad ga lė tu 'be t kuris yra didesnis už litera-
kuo saugiau i r giliau vykdyti t turą, kaip mylimosios veidas 
tą gundantį ir pavojingą pasi- reiškia daugiau, negu eilėraščiai 
nėrimą, t'ą kelionę į save. Todėl, j sukurt i apie jį. 
kar ta , pabaigęs knvga, jis turi Premnuotasai romanas buvo 
skirtis su savo veikėjais, kada parašytas t a rp praėjusio birže-
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Jury komisija ir kaikurie svečiai, premiją paskyrus, r.edi iš dešines 
kairėn: Dr. A. Šešplaukis-Tyruolis; prel. Jonas Balkūnas, Loko 
pirmininkas; kun. V. Bagdanavicius, MIC; ir Stepas Zobarskas. 
Stovi: kun. Vikt. Dabušis, Pranas Naujokaitis, Jury kom. pirm.; 
tėvas Andriekus, OEM; ir Antanas Vaičiulaitis. 

lio ir lapkričio. Didelę to laiko 
dalį aš ^turėjau praleisti su sa
vo pusantrų metų sūnumi, žmo 
nai uždirbant duoną mudviem 
dykaduoniams. Taip aš gaudy
davau rašymui pusvalandžius 
t a rp jo snaudulių, pieno bonkų, 
užkandžių ir... vystyklų. Dažnai 
mano sūnus žiūrėdavo į mane be 
rašantį labai rimtomis akimis, 
lyg jis žinotų; jis buvo teisus 
— li teratūra yra begaliniai 
rimta. Dar dažniau jis many
davo, kad aš žaidžiu ir, juok
damasis, stengdavosi padėt 
man; jis taip pat buvo teisus — 
li teratūra yra žaidimas. Sėk
mės akimirkomis, aš gailėda-
vaus, kad jis tiek mažai tesu
pranta ; kuklumo valandomis, 
aš žiūrėdavau į jo akis ir maty
davau, kad mes abu tiek pat 
tesuprantam. 

Jsikniauuus knygon, viltis 
apie premiją ir kelionę Chica-
gon ėmė blukti. O pamatyt i Chi 
cagą buvo sena mano svajonė. 
Aš guodžiaus t ikrai pamatysiąs 
ją šių metų vėlyvą pavasarį, 
kada Stasys Pilka žada čia duot 
mano vaidinimo premjerą. Bet 
"Draugo" ir romano konkurso 
ju ry komisijos dėka aš, staiga, 
apturėjau šį visais atžvilgiais 
puikų, vaišingumo ir šilumos 
pilna apsilankymą, kurį aš taip 
mielai pakartočiau kitais metais 
— visais atžvilgiais. 

Reikia tikėtis, kad "Draugas" 
ir toliau tęs šią mūsų li teratū
rai reikšmingą tradiciją. Ji, aiš
ku, nepagimdys šedevrų, bet ji 
iššauks daugiau kūrinių, padrą
sins jaunus rašytojus ir padės 
sudygt užuominų ir planų dai-
erams. Ir jei, kada nors, t a s 
šedevras bus rašomas, ši pre
mija primins jo autoriui, kad 
ii norima paremti materialiai, 
kad juo domimasi ir jis už-
baiers savo knvgą greičiau ir su 
šviesesniu nusiteikimu. 

Ateinančių metu bėgyje, J ū s 
matvsi te eUę premijuotų ir Jū
sų skaitysimų knygų autorių. 
Ar t^i padės Jums geriau su
prast i iu knveas? Truputį. Tei-
svbė, kad "stilius y ra žmogus", 
tačiau susitikimas su žmogumi 
bus, eal. perdaug paviršutiniš
kas. Bet, an t ra vertus. Jums ir 
autoriams tie pasimatvmai pa
tenkins abipusi smalsumą ir na-
rodvs. kiek dane iie reikalineri 
vienas k ; to Dramaturgas eali 
cspVfi qovo žiūrovu nusiteikimus 
i5 cOnntp palės knmnelio. Poma-

rues+ni n i p l n d np4-pr»Vn jTj^t't't Sa-

vn •kftlt.yfo'Hi reakcijų Jam bus 
lr*r>rririfni i s i v a ' - H ^ o t JŪSŲ P U s i -
to'Virrmq susitikus su Jumis ir 
t?pii jš JT'SU. mip.iieu sWitVto-
iai Vnrip nus'aukelv knvp-os 
r>9"rlostvs Sa qu n* ten Vintą švrv 
seu° •"••"lės nn.lrvt' *Wrn knv-
pro A § tuoi žinoiau Tuk iis at-
**Ą& f ^ s nrotincas", Tr tieii. 
kiu^p nusisnkelv svies knvfa | 
o^indis o^plės pasiguost, sakv-
dntn»: "AS f^ioi Tr»ač:«u iš io 
akiu — jis negali nieko para-
s.vt'4 

Tžiūrėdamas Jūsų akvse. kad 
riiicap'oie iloms kalbos nemėgs
tamos, aš baigsiu ją labai as
meniškai ir labai visuotina te-

Senieji Ketureiliai 
Jus garbinęs ir neapkentęs 
Imu įsistebėti, 
Kad jūsų šypsnį tesupranta 
Dievas ir sniegas. O poetai 

Su dinozaurų širdimis 
Ir kojomis trapiosiomis, 
Išbraižę jus uolų skliautuose, 
Mėgaujasi ties ugnimi. 

Ledėjančios kalbos ženklai. 
Ketureiliai, 
Išnykusių genčių šešėliai 
Jums nuolankiai lenkiasi, 
O jūs praeinat nebyliai, 
Kaip sniegas Diei>o rankose. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 

Au ir nakties amžiai 

• Stasys nžiugas , kurio eilė
raščių knyga "Kiškučio vardi
nės" neseniai išėjo iš spaudos, 
yra gimęs 1919 m. gruodžio 
mėn. 6 d. Juodkėnų km., Rasei
nių apskr. Vidurinį mokslą ėjo 
Kaune ir studijavo Frankfur to 
universitete, Vokietijoje. Rašyti 
pradėjo dar Nepr. Lietuvoje. Jo 
eilių ir rašinėlių išspausdino vai 
kų, moksleivių ir jaunimo laik
raščiai: Šaltinėlis, Žvaigždutė. 
Žiburėlis, Ateities Spinduliai, 
Trimitas ir kiti. O rašyti Džiu
gui sekėsi nuo pat pirmojo ra
šinėlio, kai parašė "Mykoliuko 
Pas togės" (Mūsų Laikraščio 
vaikų priedo) konkursui: "Kaip 
aš žiemą globojau paukštelius" 
ir laimėjo pirmą dovaną. Vėliau 
jis sėkmingai dalyvavo dar ke-

Laimingi tie, kurių lopšinė suposi 
Po snieginų balandžių dangumi. 

Jų akys buvo išmintingos, 
Kaip šventraščio gėlių šlamėjimas, 
Jų minkštos, tingios ir turtingos 
Rankos rašė amžius aukso raidėmis. 

Mes, gimę vidury nakties, 
Kaip šešėliuotas vėjas, 
Pamilome kentėt 
Pirmiau, negu mylėjome. 

Su dulkėm akyse ir žeme panagėse 
Mes klydom,pelenų ir plytų dykuma 
Atrasti duonos, vandenio, pavėsio. 
Ir skeldintys kūnai sugulę kelio rupume — 
— Akimirkai prigulę kviečio varpos — 
Atskleisdavo svaigiai nuogas sielas, 
Skaidrias, tarytum rytmečio skardenimas. 

Jie buvo išmintingi ir turtingi — 
— Mes gyvenome. 

Iš Lietuvių poezijos antologijos 

Stasys Džiugas 
• » \ » 

ma. Mūsų spaudoje buvo daug rankos smūgis; ir, savo augš-
ginčijama«i apie l i teratūrines tumoje, pakankamai didinga 
ka r t a s bei jų reikšmę. Priklau 
symas vienai a r kitai kar ta i ra -
švtojo esminiai neapsprendžia . 
Tačiau kiekvienas rašyto jas 
gauna iš savo kar tos daug už
davinių ir problemų, daug lais
vės ir apribojimo. Mano k a r t a 
yra jaunoii mūsų rašt i joje; ly
giai paveikta taikos gyvenimo 
Lietuvoje, kaip ir karo bei t rem 
ties sukrėt imų; subrendusi sve 
timuose kraš tuose : giliai paveik 
ta moderniosios l i teratūros ir 
galvosenos; i r , svarbiausia, 
ta i y ra kar ta , kuri augo mūsų 
jaunuose miestuose ir kur i tik 
svečiais, tik savo tėvų lūpomis 
oažinoio mūsų kaimą, mūsų kai 
bos sodrumo ir tur t ingumo ver
smę. Todėl, r ašan t lietuviškai, 
mano kar ta i neišvengiama dvi-
sruba pas tanga : atsioalaidoti 
nuo svetimos kalbos įtakos, su-
nančios mus gatvėie, universi
tetuose, darbe; !ir. kar tu , grižt 
o n e savo kalbos pirminės vers-
jinės knrioie mums neteko bre-
Įsti. Sunkiai skindamiesi savo ke 
|li» a t^al i ia mes. TinloiDsniui, 
I vėl a t randam ios širdi, kaip 
vešlu soda, kuriame s$»iia smul-
tn'n augalu, tfu^a didžiuliai Dau 
konto. Donelaičio, Krėvės me-
^*iai. bet kurio didžiuma v ra 
rt*r nen?>liesta, da r neansėta, 

^OT« rnqoinor»t i s«*VO p a ž a d a i s . 

iSciniidpučiais t i k no sunkiu 
orriinnt^rnin su iq Ppiif*5V'>rit ' i o s 
^•v^os r^es kpr fa 's ornlim pa-

; . " n , , A ( 5 n l p t n c Vf»l"^r»Q P T a k Š t U I T l O . 

f J W T n m n . k n s t a l i p l r i r m o • m u m s 
of>1i HTi'jrit lr»rqr>p SoVsmHTO ŽO-
»MH»l H«nicnaoH?c s k n r r , ^ u r i 9 g i r 

^<i TVI*K> niisin*>1*iom K**pf f n i m -
n<»m *v»iips|t p tvn oimtosios ka l 
vias ?^riips nlnVifvip. mes dėko-
iom Diovi i i oro r̂p in, o ne kuria 

fn fr>Vin Įknibs, kur? h"'tu švel
nesnė už onans švplnumo ne-
'5sf»k^H-o i«"nama»-+ės p-oda, erai 
lejmė u* a5«riiR Kffnl: ir Var
tų, sunki, kaip rudens vežimų 
ratai , kieta, kaip suskirdėjusios I •• Penčyla 

kalbėti apie gimimą, gyvenimą 
ir mir t į? 

Šios mus jungiančios kalbos 
kūrime mes dalyvaujame, skai
tydami ir rašydami j a ; šita kal
ba y ra ir liks nuostabus įrankis 
rašytojo rankose, jam kovojant 
su laikinumu ir, savo pergalės 
valandomis, laikinai nugalint jį. 

Gyvenimas yra neatskiria
mas nuo darbo ir nuo pastan
ga ; gyvenimo negalima įsivaiz
duoti inertiškame neveiklume. 
Sustojame dirbę kad a tgautu-
me jėgas ir vėl galėtume tęsti 
savo aktyvumą. Kas atsižada 
darbo, atsižada savo egzisten
cijos, nes visiškas neveiklumas 
žmogaus gyvenimą daro bepras 
miu, prilygstančiu dvasinei mir 
čiai. —Oswald Wirth 

žų žurnaliuką "Gimtinės Žibu
rėliai". 

Šiuo metu St. Džiugas gyve
na Chicagoje, dirba vienoje 
įmonėje kaip inspektorius, o va 
karais lanko Roosevelt College. 

Paskutiniu metu, kaip teko 
patirt i , St. Džiugas ruošia nau
ją mažiesiems rinkinį. 

• Tauta Budi, šitokia an t raš 
te Liet. Skautų Brolijos Vadi ja 
išleido 1954 metų kalendorių. 
Redagavo V. Skrinskas ir Br. 
Stundžia. Meninė priežiūra Vikt. 
Bričkaus. Leidinio pradžioje — 
Vyt. Didžiojo muzėjaus vaizdas, 
himnas. Lietuviais esame mes 
gimę, Marija, Marija, toliau — 
kalendoriniai dalykai, — minė
tinos dienos atskiruose mėne
siuose. Kalendoriuje gausiai 
duodama patriotinės medžia
gos: J. Cicėnas rašo apie Vil
nių, A. 'Rūgytė duoda Kauno 
miesto istoriją, aprašydama ir 
miesto įdomybes, dr. M. Anysas 
informuoja apie Klaipėdą, Br. 
Stundžia rašo apie jūrą ir lai
vininkystę, K. Čerkeliūnas apie 
Lietuvos sportą, prof. St. Kolu
paila plačiai dėsto apie Lietu
vos ežerus (kurių esama apie 
3,000). Duodami statistiniai 
duomenys apie Lietuvą, mata i 
ir saikai, įdėtas dr. J. Yčo 
straipsnis apie pirmąją pagal
bą. Patiekiami mūsų valstybi
niu įstaigų adresai, skautų pa
tyr imo laipsnių programos. Ka
lendorius papuoštas šešiolika 
iliustracijų, tur i 188 pusi. 

• .Arkiv. J . Skvirecko, Šv. 
Rašto vertėjo į lietuvių kalbą, 
80 m. amžiaus sukaktį plačiai 
paminėjo Brazilijos spauda : 

i straipsnį su lietuvio arkivysku-
I po atvaizdu įsidėjo "Jornal do 
Brasil", taipgi "Tribūna da 
Imprensa", "Jornal da Com-

;mercio" ir kiti. Penki sostinės 
— Rio de Janeiro radijo sių-

• srūva i vieną sekmadienį po ke-
| lėtą kar tų davė komunikatus 
i apie Skvirecko sukaktį, š iuos 
dalvkus pravedant gražios ini-
ciatvvos parodė lietuvių kilmės 
studentas, klierikas Mečislovas 
Valiukevičius, kurs jau grei t 
baigs seminariją. 

• Eleonora Paehulis Baltimo-
rėje y ra C B S - T V "Suspense" 

i dramų koordinatorė. Balt imorės 
j laikrašt is "The Sunday Sun Ma
gazine" įsidėjo du su puse pus
lapio nuotraukų ir anrašvmo 
apie šią baltimoriete. Tiesiogi
niai a r netiesioginiai jos pi rš tas 
jaučiamas kiekvienoje fazėje t o 
30 minučių televizijos vaidini
mo. Jos uždavinys — parengti 
viską, išskiriant tekstą, kas t ik 
reikalinga televizijos vaidini
mui. J i taipgi turi įvykdvti vi
sus užkulisinius efektus. Po še-
šetos mėnesių, numatoma, ši 
lietuvaitė nati pradėsianti tele
vizijoje vaidinti. 

• Kazimieras Žitkus poetas, 
eilėraščių rinkinio "Ašarė lės" 
autorius, yra gimęs 1893 m. 
m. gruodžio 17 d., taigi būtų 
sulaukęs 60 metų, jei da r būtų 
gyvas Lietuvoje. Kun. K. Žit
kus y ra autorius tokių populia
rių dainelių kaip "Gražių dai
nelių daug girdėjau*'. J is taipgi 
buvo autor ius pavasarininkų 
himno. Paskutiniu laiku jis bu
vo paruošęs visą eilę puikių t i 
kybos vadovėlių. 

• Inž. H. Z. Lapas yra n a r y s 
kansdiečiu inžinierių sąjungos 
(Association of Professional E n 
gineers — Ont'ario) ir šiuo me
tu dirba Canadian Comstock 
f**,mote, ei c1 amas kontrolės in-
'Mvpri-,n.s pareigas. 

• ' r remt ies litera t" r os met
rašt i 1954 m. rengiasi i^eis t i 
**Oab;ia". t remties dešimtme

čiui atžymėti. Tuo reikalu ve
dami pasitarimai su Rašytojų 

Bogotos priemiestis j draugijos valdyba. 

liuose konkursuose: "Kario"— 
laimėjęs dovaną už rašinį "Ko
kiu aš norėčiau būti kariu". Že-

! mės Ūkio rūmų — "Darbštu
mas įr pas tabumas" . 

1 Moksleivių kūrybos almana
chas "Pirmieji žingsniai" kar tu 
su parinktais gabesniųjų priau
gančių rašytojų pavyzdžiais 
įdėjo ir Stasio Džiugo poezijos. 
(Redagavo poet. Bern. Brazdžio 

nis) . Kurį laiką buvo Lietuvių 
Tautosakos archyvo nuolatiniu 
bendradarbiu. 

Pirmaisiais bolševikų okupa
cijos metais St. Džiugas būda
mas gimnazijos suole buvo su
imtas ir kalintas. Bolševikams 
užimant Lietuvą antrą kartą, 
jis pasi traukė su kitais lietu
viais į vakarus. Kurį laiką bu
vo vėl patekęs pas komunistus, 
šiems užėmus Čekoslovakiją, 
bet laimingai išsigelbėjo. Vėliau 
gyveno Hanau stovykloje. Su 
rašytoju Al. Baronu ir dviems 

I mokytojais (V. Urbonas, P. Špo 
kevičius) leido mažiesiems gra-
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Dylan Thomas-metafizinis poetas 
A. TYRUOUS, Brooklyn, N. Y. 

1. Gabiausias amžiaus poetas seniai Thomo draugas Henry 
Treece davė išsamesnį jo kūry-

Dylan Thomas 

Pereitų metų pabaigoj New 
Yorke netikėtai savo gyvenimo 
kelią pabaigė Dylan Thomas, 
vienas gabiausių šio amžiaus 
poetų. Gimęs VVales, Anglijoj, 
jis jau bene ketvirtą kartą bu
vo atvykęs j Ameriką, kur skai 
tydavo savo kūrybą universite
tuose ir kolegijose. Miręs, drau 
go liudijimu, smegenų liga. 

Dylan Thomas mums lietu
viams nedaug tebuvo žinomas, 
nes ligšiol, berods, neteko užtik-1 
ti jo eilių mūsų kalboj. Net mū 
sų jaunesniųjų poetų grupė, ar
tima surrealizmui, kurio adep 

bos vertinimą atskiram leidinyj 
"Dylan Thomas — šuo tarp fė
jų". 

Dylan Thomas — buities, ir 
metafizinis poetas. Tik meta
fizika čia at'sietina nuo egzisten 
cializmo, kai metafizinis poetas 
nebūtinai turi būti egzistencia
listinis, įžangoj į Thomo "Rink 
tinęs Eiles" (1946) J. L. Swee-
ney sako: "Nė vienas šių die
nų poetų nėra artimesnis dvasi
niam gyvenimui religine pras
me". Ten pat pabrėžiamas ir jo 
artimumas fiziniam gyvenimui 

tu buvo buvęs ir D. Thomas, biol<>gme prasme. Minėtąjį poe-
atrodo, neperdaug juo domėjo- t o k u r v b o s absoliutiškumą H. 
si nei jo versdamosi, nei jį k o - ' R e a d &ūr[ suėmime žmogaus 
mentuodama, nors pasaulėžiū- j gyvenimo faktų, pradedant gi
riniu atžvilgiu šis poetas mums j m i m u i r baigiant mirtimi. Gimi-
priimtinesnis negu kuris kitas m a s » g i n i e s gyvenimas įr mir-
surrealizmo poetas, sukėlęs net • t i s Thom<> kūryboj užima žymią 
kaikurio bruzdėjimo neperse-! v i e t a - P o 1 9 4 0 m e t u (P° v o k i e " 
n į a į čių orinių antpuolių) poetas 

ėmė dažniau giedoti apie... žmo
gaus rezurekciją. 2. Veržimasis į šviesą 

Tą Dylan Thomo priimtinu
mą pirmiausia įžiūriu tame, kad 
jis, šiaip ar taip, savo kūryboj 

4. Buities gelmių vaizduotojas 

Be didesnio išsimokslinimo, 
įveikė surrealizmą ir freudizmą,! bet daugiau lektūra išsilavinęs, 
kurie daugelį žymių poetų su
kaustė savo replėmis. Jeigu 
prancūzų surrealistų vadas An
dre Breton reikalauja poetinio 
vaizdo, atsieto nuo bet kokių 
minties i r moralinių "priemai
šų", jis tuo pačiu, draug su 
Freudu, reikalauja grįžimo į tą 
pasąmonę, kuri jau negali tu
rėti įtakos mūsų sąmonei ir 
mūsų pasaulėžiūrai. Bet jeigu 
žmogaus siela yra "naturaliter 
christiana", linkusi veržtis iš 
tamsos į šviesą (nors labai daž
nai išeiginiam, ne pradėtiniam 
taške), jai nėra reikalo grįžti į 
tamsos, į pasąmonės sritis, kad 
ji vėl nušvistų. 

Veržimasis į šviesą, į aišku
mą, kaip tik būdingas Dylan 
Thomas kūrybai. Paklaustas 
apie jo pažiūras į psichoanalizę, 
Thomas atsakė (plg. New Ver-
se, 1934 m. spalio mėn.): "Freu 
das metė šviesos ant trupučio 
tos tamsos, kurią jis parodė. Ma 
no poezija yra, ar turėtų būti, 
naudinga man vienu atžvilgiu: 
tai paminklas mano individua
lios kovos iš tamsos link tam 
tikro saiko šviesos". 

Dėl to, kaip pastebi Anne 
Frementle (plg. Commonweal, 
1953. 12. 18), Thomo kūrybos 
amplitudė svyruoja nuo "anti-

D. Thomas, dvidešimtį metų te
turėdamas, pasidarė garsus, 
kaip kritikai sako, per vieną 
naktį savo pirmuoju eilėraščių 
rinkiniu "18 eilėraščių" (1934). 
Ph. Toynbee jį tada pavadino 
"didžiuoju gyvuoju poetu ang
lų literatūroj". Čia žmogus jo 
kūrybos centras — gyvenantis, 
mylintis, savo jusnis naudojan-

r mirtis jau daugiau neva 
Ir mirtis jau daugiau nevaldys. 
Mirę žmonės nuogi bus vieni 
Su žmogum, kursai vėjuj, mėnulyj vakariam, 
Kai Svarūs jų kaulai išnirs, švarūs kaulai pradings. 
Turės jie žvaigždes prie alkūnių ir kojų; 
Ir bus jie sveiki, norint eis kaip bepročiai, 
Nors skęs jie per jūras, jie vėl prisikels, 
Nors žus tie kur mylis, bet meilė nežus, 
Ir mirtįs jau daugiau nevaldys. 

Ir mirtis jau daugiau nevaldys. 
Ir vėjiškam jūros siausme 
Gulį pasilikę nenumirs jie kaip vėjai; 

Riedą ant tinklų, kada gyslos atlyžta, 
Ratan pririšti, jie tačiau nesuluš. 

Tikėjimas rankose truks jiems pusiau, 
Ir vienragio blogybės juos pervers, 
Sutrūkę jie kiaurai vienok nesubirs. , 
Ir mirtis jau daugiau nevaldys. 

- » 

Ir mirtis jau daugiau nevaldys. 
Ir žuvėdros ausin jiems nešauks 
Ir trenksmu banga nebeduš į pakrantę; 
Kur pūtė gėlė, ten gėlė daugiau 
Nebekels, lyjant gūsiais, galvos, 
Nors bus jie kvaili ir numirę kaip vinys, 
Charakterių galvos trenks kūjais per baltgalvėles. 
Jie lausis į saulę, kol saulė sulūš. 
Ir mirtis jau daugiau nevaldys. 

Vertė A. Tyruolis 

pažiūra į kūno mirtį' lieka iš- se, dviejų priešingų vaizdų su
blaškyta. Gimimą ir mirtį Tho-^ gretinime ir naujo trečiojo pa-
mas su J. Donne sustato į tas gimdyme (tik išviršiniai pagal 
pačias gretas. Misticizmas jo jHėgelio dialektiką!). Tačiau 
gimties (lyties) sampratai duo- jausmo atradimas, daugiau bū
da lygsvaros prieš freudinę sam 
pratą. 
5. Formalinis kūrybos atžvilgis 

Formaliniu bei kompoziciniu 
atžvilgiu, kaip pastebi E. Sitt> tis žmogus — toks nuo sėklos 

daigelio iki kapo. Bet mirti poe-! w e l 1 ' . f g g ™om**, " ? **? 
tas įprasmina šių dienų žmogui pat individualus, kiek ir sveti-

kaip ir gimimą, ir nors "žmo 
•gus gimė, kad mirtų", bet mir
tis vien jungia žmogų su tikro
ve. Čia tartum atsigarsi ne tik 
anas šv. Pranciškaus mirties 
kaip "sesės" pasveikinimas, bet 
ir Novalio supratimas jos kaip 
jungties su antgamtiniu gyve
nimu. Dėl to Thomo kūryba nė 
ra pesimistinė. 

Tikėjimas ir gimties gyveni
mas — kitas ryškus šio poeto 
kūrybos motyvas. Nebūdamas 
formalaus tikėjimo atstovas, 
Thomas yra artimas savo VVales 
krašto krikščioniškajai tradici
jai ir daugelį savo eilių (plg. 
rinkinį "Meilės žemėlapis") grin 
džia bažnyčios ritualu. Žmogus 
savo pirmykšte kalte suardė 
gamtos tvarką, bet per tai ("o 
felbe culpa") susilaukė ir prie-

embrioninės iki Dievu apsvai- m o n i u t a i s u a r d y t a i tvarkai at-
gusios" būtybės. Ana ankstes- s t a t y t i . Bet kaltė tenka žmo-
ne proga poetas taip pat buvo 
išsitaręs: "Visos tos eilės, su 
jų šiurkštumais, abejonėmis ir 
kon&izijomis, parašytos iš mei
lės Žmogui ir garbės Dievui, ir 
aš būčiau nelemtas kvailys, jei 
taip nebūtų". Tai patvirtina jo 
religinių temų eilės (Mergelės 
Marijos vedybos, Nukryžiavi
mas ir kt.). 

i mas įtakas primenąs. Kaip "žo
džio alchemikas" Thomas yra 
žymiai įtaigotas savo, dabar 
ypač pradedamo vertinti, pirm
tako G. M. Hopkins, kurs net 
tą patį įvaizdį "Jack Christ" 
buvo pavartojęs kaip ir Tho
mas savo Nukryžiuotojo eilėse, 
kurios mus veikia nepaprastu 
šiurpumu (kančios išsėmimas 
tokiu grotesniu, pritrenkiančiu 
įvaizdžiu). 

Rastum panašumų ir, saky
sim, su T. S. Eliot, su E. Pound 
ar Auden ir kitom šių dienų li
teratūros įžymybėm. Tačiau ori
ginalumo bus poeto techniniuo
se išjieškojimuose, suradimuo-

gui: 

3. Poeto priešingybės 

Dylan Thomas, visdėlto, lie
ka kontroversinis poetas: kai 
vieni kritikai ir skaitytojai jį 
kelia į padanges, kiti jo never
tina, nes "nesuprantamas". Ne
supratimas, žinoma, gali būti 
ir nepriaugimo suprasti priežas 
timi. Dabar poeto genialumas 
betgi kone visuotinai pripažįsta
mas, nors "aiškumo" daugelis 
kritikų visvien pasigedo ir ne
besitikėjo jo sulaukti. 

Edith Sitwell jo kūrybą va
dina absoliutiškiausia, o ameri
kiečių Conrad Aiken pasitinka 
jį irgi entuziastiškai. Nuosai
kiau jį vertina Peter de Vries 
ir H. Gregpory. Perdaug retori
kos 'ir permaža intelektualinio 
ryškumo jame mato Julian Sy-
mons ir Stephen Spender. Ne-

Ta duona, kurią aš valgau, 
/buvo avižos kadai 

Ir vynas tas ant svetimojo 
/medžio 

Pasviro vėl į savo vaisių; 
Žmogus dienoj ar vėjas nakty 
Nulenkė varpas, vynuogių 

/džiaugsmą sulaužė. 

Čia atsigarsi W. Blake ar 
Donne misticizmas, turėjęs mū
sų poetui žymios įtakos. Tokio 
sunkiai įmanomo suprasti mis
ticizmo yra ir sonete apie Nu-

• kryžiavimą, kaip W. Stearns 
sako, viename sunkiausiai su-

Iprantamų Thomo eilėraščių. Čia 
Marija "prie vagių medžio... nu-
gimtina skeletą šią kalno mi
nutę ir ties smūgio laikrodžiu". 

Gimties gyvenimas poetui yra 
tik tarpininkas tarp gimimo ir 

į mirimo, ir taip gyvenimas slen
ka pro "džiaugsmą ir liūdesį", 
bet poeto kūryba dėl to nesi-
daro liūdna ir pesimistinė. In
karnacijos paslaptis dabar jam 
duoda progos atvirom akim žiū 

j rėti į kūno gedimą: "žmogus 
tebūnie mano metafora", su
šunka poetas ir dekadentinė 

vimo kaip galvojimo ar žmo
gaus vaizdavimas intensyvina 
aprašymą, kaupia pasikartoji
mą, lenkia į retoriką. 

Metafizinis jieškojimas, ku
riam muzika kaip atsitiktinis 
dalykas (nebepaisant P. Verlai-
ne "musiąue avant toute Cho
se"), ir Thomo kūrybą nutoli
na nuo tradicinio eiliavimo ir 
skatina išsisakyti laisvais rit
mais. "Vizijose ir maldose" po
etas nevengia tam tikros eilių 
akrobatikos, kuri jam turi ir 
simbolinės prasmės (ritualinei 
taurei pavaizduoti). 

Dylan Thomo veržimosi į švie 
są objekto atžvilgiu betgi ne-
atsvėrė jo veržimasis į aišku
mą formaliniu atžvilgiu. Jeigu 
jis dar pakankamai aiškusY'Dvi 
dešimt penkiuose eilėraščiuo
se", tai jo vėlesni kūriniai, kaip 
kritikai sako, reikalauja komen
tarų, kad juos suprastum. 

• 

Lietuviškas Rūpintojėlis 

KULTŪRINĖ KRONIKA 

korespondentės nuostabą, ku 
riai buvo pavesta aprašyti liet. 
etnografinius rinkinius, kai 

• Juzė Daužvardienė, kalbi-! • Dr. Juozo Girniaus studijai • Petras Maldeikis, kalbėda-
dama Liet. Studijų institute, apie Kari Jaspero egzistencinę mas Liet. Studijų institute apie 
apie tautinio paveldėjimo pri- metafiziką jau pasirodė iš spau nutautimą, pareiškė, kad afeki-
taikymą mūsų aplinkybėms, sa- dos antrašte "Laisvė ir buitis", ras žmogus visos žmonijos gy-
kė, kad jau pakaktų visokių gi- Tai santrauka to paties auto- venime pasireiškia natūraliai 
lių einšteiniškų šio klausimo riaus disertacijos Montrealio per tautą. Ne tSk didelės, bet ir 
svarstymų ir reiktų eitį prie pa universitete, parašytos prancū- mažos tautos yra šiuo atžvilgiu 
prastos aritmetikos. Reikia veik 1 zų kalba, už kurią gavo filoso- reikšmingos. Dėl to, kai žmogus 
ti visu mūsų tautiniu pavelde- j fijos daktaro laipsnį. Veikalas atsisako savo tautos, jis atsi-
jimu, pradedant kalba ir einant paskirstytas į keturius skyrius,: sako kažko iš savęs ir, būtent, 
per visas sritis iki drožinių. J. kuriuose svarstoma kaip ta eg- to, kuo jis yra reikšmingas žmo 
Daužvardienė, besistengdama > zistencinė filosofija atsako į tie- nijai. Dėl tos priežasties jau 
savo veikloje panaudoti visas sos, žmogaus tir Dievo bei reli- prie Sinajaus kalno žmogus ga-
visuomęnines galimvbes lietu- gijos klausimus, čia sprendžia- vo kaikurių tautinių įpareigoji-
vičkoms vertybėms iškelti į die mi egzistenciniai tiesos jieško- mų, kurie remiasi jsakymais: 
nos šviesą, yra labai vykusi jos jimo keliai, kritiškai apžvelgia- gerbti savo tėvą ir motiną ir 

t pačios žodžių iliustraciia. To- ma jų etinė filosofija, pažiūros kalbėti tiesą apie savo artimą, 
liau, ji savo kalboje iškėlė, kaip į transcendenciją. Veikalas pa- Tautiškumas iškrypsta ir pasi-
sėkmingas gali būti ėjimas į rašytas su darbštaus jauno mok daro nedoras, kai norima kitas 
moderniąją Amerikos'visuome- slininko tikslumu; su juo skai- tautas paneigti. Suprantama, 
ne su savo tautine kultūra. Ji tančioji visuomenė iš dalies jau kad tautos veikia viena į kitą. 
papasakojo savo ir "Tribūne" Į buvo supažindinta spausdinant Tačiau kitų tautų vertybių pa-

jį "Aidų" žurnale. sisavinimas turi būti tik sąmo-
Dr. Juozas Girnius yra kilęs dingas. Jaunimas, kuris nutau-

iš Sudeikių, Utenos apąkr., da- s t a - dažnai pasisavina ne ge-
laikraštis iš jos paėmė ne t r u m - | b a r e i n a 3 9 m e t t l g studijas ėjo resnius, bet lengvesnius ir pi-
pą pranešimą, ne visą špaltę,j V y t D i d ž i o j 0 universitete, bei gesnius kitų tautų bruožus. Nu 
bet pavedė tam reikalui visą I užsieniuose Louvaino, Pary- tautimo priežastis yra sąmo-
puslapį. Ji taipogi papasakojo, ž i a U B Sorbonos, F r e i burgo, n*ngo gyvenimo menkumas . N u 

Montrealio universitetuose. Skai taustąs žmogus savo kilmės vi-
tančiai visuomenei jis žinomas suomenės neįvertina. Jis savuo 
iš veikalų 'Tautiniai mūsų už- šiuose mato tik tai. kas menka, 
daviniai", "Lietuviškojo charak o kituose tik tai, kas gera. Ta-
terio problema", o taipgi iš čiau šitoks požiūrk- vargiai ar 
svarbių straipsnių L o g o s e, Y™ teisingas. 
Tremtinių Mokykloje, Židinyje, Sąmoningą nutautinimo po-

jų veiklon, prelegentė kėlė min- i Aiduose, Drauge. Plataus atgar i litiką, kuri buvo varoma kai-
tį, kad mūsų chorai ar vaidybos : s i ° susilaukė jo įvadas į Žemės kuriuose Europos kraštuose, 
grupės turi būti ne tik viršū- \ antologiją: "Žmogaus prasmės mes lietuviai visuomet laikėme 
nės, bet iir pilni visuomeniniai j žemėje poezija". nedoru ir neteisėtu dalyku, čia 
organizmai. Prelegentė papasa- T J A V m ūsų jaunas moksli- A m e r i k o J e P a v a r t a nutautini-
kojo, kiek didelio tautos stipri- n i n k a s a t v y k o 1 9 4 9 m. ir šiuo ^ o Politika nėra varoma ir mes 
nimo darbo atlieka paprastas i m e t u dirba Lietuvių Enciklope- J ^ ^ i k s t ' s " ^ t a « t i n m 

šokėjų ratelis ar nepirmaeilis d i j o s ^ a k c i j o j e Yra vedęs S3™*11™- Amerikos politikos 
choras, kurių dainos yra gra- 'Oną Penkauskaitę, augina tris ž m o n ė s : atsdankydjimi i mūsų 
žios pirmoje eilėje jiems pa- g ū n u s , k u r i ų vyriausias eina de- P i g i m u s , pripažįsta mūsų 

vmtus metus. veiklos teisėtumą. Nutautimo 
priežasčių eilėn reikia dar pn-

• Konkursas jaunimui Sta- j skirti ekonominius motyvus ir 
sys Pieža, vienas iš dienraščio perdaug suglaustas su kitų tau 
"Chicago American" redakto- j tų žmonėmis gyvenimo sąlygas. 
rių, Katalikų Federacijos Ame- _ , „ . . , ,fc,-
rikoie pirmininkas "Marianai # P r o f ' P U > 1 > a S A P o l o i l I J l * - i i i v ' v <. - i 1 Butkevičius, chemikas, yra mi-zurnale paskelbė lietuviškojo; „ -„ . - j . , ._• . . ,. J * ręs 1934 m. sausio 1 d., taigi jaunimo tarpe konkursą ryšium, jr «« , . 
1„ M o ^ ™ \ L f « ; 0 i r ™ L ™ š i e m e t s u e i n a 2° m e t l * n u o J 0 
su Marijos metais. Konkurso . A. _ , . , . mm .* * . . . „ ., - mirties. Jo tėvas buvo vienas iš tema: "Kodėl as pamilau rozan- „_._ . . . . 9wm* „, . . . , . . „ „ - . . V 7 l . , .. 1863 m. sukilimo vadų Teisių Čių . Rašinys turi būti neilges- ,. . . . ~, .. . -*-_ 
nis kain 750 žodžiu Konkurse a P y h n k e * - Chemijos studijas nis Kaip (ov zoazių. KonKurse, baįcres Petrapilyje Buvo 
gali dalyvauti pradžios ar augs- T * " ^ f ; ; * - - • 

kad didysis liuksusinis žuraa 
las "Better Homes" jau atei
nančių metų kalėdiniam nume
riui yra užsakęs pas ją straips
nį ir iliustracijas apie lietuviš
ką tautinį palikimą. 

Pereidama mūsų organizaci

nėms. Kiek daug šitoki rateliai 
yra pagrinde pastovių susi
draugavimų, l iet šeimų ir ki
tokių visuomeninių uždavinių 
yra atlikę. Prelegentė ^nano, 
kad nereiktų praleisti iš akių 
šios veiklos visuomeninės reikš
mės ir nesivaikyti perdaug pro
fesionalizmo, komercizmo ir 
perfektizmo. 

Diskusijose po paskaitos 
šioms mintims pritarė sesuo 
Eucharija ir Z. Juškevičienė, 
keldama reikalą organizuoti 
chorus, vaidintojus ir šokėjus 
buriant į juos visą Amerikos 
liet. jaunimą. 

f i i i i ~ • • pakviestas rengtis profesūrai tesnių mokyklų mokmiai ar iri *T ... .. . JA„*A . . : , , , .. ! Petrapilio universitete; deste neinantieji } mokvklą to am-) .\ _ n-ia» ; 
žiaus iaunuoliai Rankraštis t u - ! c h e m i j ą P e r m e s u m V ' G r j Z ° l z aus jaunuoliai. Kankrastis tu ^ fc b u_ 
n būti parašytas masmėle u-l z". . * * - ° u,««. 
. . . . r V .f. . _ i vo įtrauktas \ profesūrą; buvo komisijai įteiktas prieš gegu- * . . .... x- • o J o x • u„ vedėjas neorganines ir analiti-žes men. 2 d. Savo rasinius ka- . J , .. , , .. •• „ AT„ 

... . . . . . . . . . . . nes chemijos laboratorijos. Nu-
tahkų mokyklų auklėtiniai jtei- •> - "•"•'"" . . z i Z, •• - i • statė lietuviškus chemijos ter-kia savo mokytojams, o iš vai- _ . . . . . . *v^ ^ . . . . , . ' ; . . . , , „ minus. Eiles užsienio chemikų 
stybinių siunčia tiesiai konkur- . . «„_„sM 
so direktoriui kun. P. Cinikui,; * « « " « n a r ^ J ™ ^ S T 
2334 So. Oakley ave., Chicago rt»d?" *P" ^ T i ^ l T * 
8 111 Premiios - JAV taupv- ret«ų e l e m e n t l * kokybinę ana-
8, Iii. Premijos JAV taupy analitinę chemiją 
mo bonais: pirmoji $100, kitos . ' * 
dvi — po $25. "* k t 

• Eduard Wiiralt, Paryžiuje 
gyvenąs esų grafikas, kurį pa-

"- A n t e n a "ilfitos, ' l i fc l l fc l 1 f ^ k d ė * * t 'toutinhT drabužių iš, 8 a u I i n ė k
T

r i t U t a l y g i n o L g D u e -
Zita. Kevetaityt* ir sekretorius Tauragės apylinkės. Panaudo-. i T l l L ^ * ? : . T*™*™"'. 
— Gasparas Velička. Naujas 

• Chioagos Lietuviu Teatro 
šio sezono repertuaras: Albino 
Valentino linksmas dviejų veiks 
mų vaidinimas "Sadūnai", pen
kių veiksmų Kazio Inčiūros vei
kalas 4rVlncas Kudirka", tri-
veiksmė Kosto Ostrausko dra
ma "Kanarėlė" ir spektaklis 
mūsų jaunimui. Teatre šiuo me
tu dirba 18 aktorių. Naujai iš
rinktoji valdyba pasiskirstė: • Dail. A. Tamošaitienė pa-
pareigomis šitaip: pirmininkas, gal senus rinkinius parengė ir 

mūsų populiaraus humoristo 
Albino Valentino linksmas vei
kalas "Sandūnai" statomas 
Lktuvių Auditorijoje š. m. va
sario mėn. 7 d. Stato ir režisuo
ja Antanas Rūkas. Kazio Inčiū
ros "Vincą Kudirką" stato ir 
režisuoja Gasparas Velička. 
Premjera numatoma š. m. ba
landžio mėn. Kosto Ostrausko 
"Kanarėlės" premjera numa
toma š. m. kovo mėn. pabaigo
je. "Kanarėlės" rezisorius An
tanas Rūkas. Spektaklis jauni
mui bus suruoštas su didelėmis 
spaudos atgavimui paminėti iš
kilmėmis, kurias organizuoja 
Kultūros Taryba. 

• Danute Narutavičiūtė, bu
vusi mūsų dienraščio moterų 
skyriaus redaktorė, gydytojų 
patariama persikėlė į Mia^ii, 
kur gavo darbą universiteto 
bibliotekoje. 

,6 , x. J ,-. , i go Pnes Kalėdas jam buvo pa-
tieji drabužių pavyzdžiai surink ° _ . . -• • „ 

daryta vezio operacija ir žinios, 
ateinančios iš Prancūzijos sos
tinės, kelia didelį rūpestį. Lie
tuviams Eduard VViiralt yra ge
rai pažįstamas iš jo kūrybos 
apžvalginių parodų, kurios bu
vo suruoštos Vytauto Didžiojo 
Kultūros muzėjuje ir Vilniaus 
Dailės muzėjuje. 

ti Tauragės, Pagramančio, Šila
lės, Pajūrio, Žvingių, Žygaičių 
ir Vainuto apylinkėse. Ypatin
gai tyrinėta ir jieškota grožio 
Tauragės apylinkės tautiniuose 
drabužiuose. A. Tamošaitienė 
yra gimusi Vainuto miestelyje, 
Tauragės apskr. ir pažinojo vi
sas geriausias tų apylinkių au
dėjas. \ 

• Cecilija Žitkus, būdama Ma 
ryland universiteto Gailestin
gųjų Seserų mokyklos asisten
tė, rašo studiją magistrės 
lr^psniui, tema: "Sociologinė 
s 

• Jonas Budrys, Lietuvos ge
neralinis konsulas New Yorke, 
baigia rašyti savo atsiminimus 
iš pirmųjų Lietuvos nepriklau
somybės dienų. Kaip žinia, J. 
Budrys .vadovavo sukilėliams, 

- . . •.. ' . *I '*." I kurie Klaipėdos kraštą vėl at-„tudija lietuvių tremtinių šei- _ . r . :. , . . , , gavo Lietuvai. mų ir jų prisitaikymo prie JAV| & 

gyvenimo būdo". • Dr. V. Milas, Chicagos lie-
_. . . . , . x. , , tuvis, Meksikos sost'nėje laikė 

• Piilcio And^niS'o humoras- . ». , . . f;̂ D ^« ,or , o e "Tir^i^» ;*. « ^ psskaitas dentistenjos mokyk-tinis romanas Tinelis i* !HT%- ' . 
siaus Būdavo tremties gyveni- * 
mo romanas "Uždravist^s s^e- • Elena. Sonianis yra gail. 
buklas" bus pirmieji Gabijos lei > seserų direktorė ligoninėje Brid 

1 dyklos šių metų leidiniai. | geporte, Conn. 
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VISŲ VARDU 
BEN. BABRAUSKAS, Cicero, IU. 

Bern. Brazdžionis 

Tai buvo bene 1935 metai, ir 
man, 25-rių metų jaunuoliui, 
atrodė, jog tais metais Lietu
vių Rašytojų dr-jos pirmininkas 
išdavė literatūrą. Tada tai Vin
cas Mykolaitis Putinas, pirma
sis ryškiausias tikrosios poezi
jos kūrėjas ir kovotojas dėl li
teratūros autonomijos, rašyto
jų organe "Literatūros naujie
nose" paskelbė netikėtą straips
nį, kur hitlerininkų grėsmės lie
tuvių tautai ir Lietuvai akivaiz
doje kvietė mūsų rašytojus pa
likti "grynosios" literatūros rei-

Ar nešat jūs, plačiam pasau
l y j e paklydę broliai, 

Jos vardą, jos gyvybę ir jos 
/garbę širdyje? 

Artėja tėviškės dienų pakran
t ė s atitolę... 

(O jūs vis tolate, vis tolate, 
/deja...) 43 

Mūsų poetas neaklas už tėvy
nės ribų esančio pasaulio gro
žiui, nekurčias jo garsui. Pa
ryžiaus, kurį poetas lankė 1948 
— 49 metais, cikle pagarbiai 
prikeliami iš žemės miego pran
cūzų žodžio meistrai; Voltairas, 

kalus ir eiti tėvynės gelbėjimo R o u s s e a u Raudelaire. Toji pa 
keliu. Šiandien man atrodo, kad j g a u l i o k u l t ū r o s s o s t i n ė > k u r t u o 

tai buvo t ikras tautos vado bal 
sas ir, jeigu visi mūsų 
meno ir mokslo broliai tą balsą 
būtų pagavę, lietuvių tautos 
kultūros reikalai nūnai būtų at
sidūrę kitokioje padėtyje. Per 
5 metus galėjome suspėti išleisti 
ir žodyną ir enciklopediją, ir 
tautosaką ir istoriją; perkelti 
saugion vieton ne tik auksą, bet 
ir kultūrines vertybes; ir — be
ne svarbiausia — parengti ir 
teisiškai sutvarkyti sąlygas mū
sų kultūrai ugdyti už Lietuvos 
ribų. Šiuo atveju mūsų tautos 
veteranai, profesoriai, rašytojai 
nebūtų šiandien pririšti prie 
šluotos koto. Visi stebime nuo
stabų suomių tautos išsilaiky
mą bolševikų replėse. O jei bū
tų paklausyta ano mūsų tautos 
balso, kiti stebėtųsi nū lietuvių 
tautos kultūros gajumu ir gal 
neleistų šitokiai tautai tiek ii-j 
gai būti slegiamai bolševikinio 
košmaro. 

Pasisakydamas apie naujau
siąją Bernardo Brazdžionio poe-
ziios knyga, sąmoningai pasitel
kiau šią įžangą; nujaučiu, kad 
panašiai atsiras ir šių dienų li
teratūrinio jaunimo tarpe to
kių, kurie aktualu, kovingą, 
giliai patriotini mūsų dainiaus 
balsą bandvs oavadinti poezijos 
išdavimu. Iš tikrųjų tas balsas 
yra šiurpu pervertas šauksmas, 
kuris turėtų pasiekti ne tik poe
zijos mėgėjų šeimą, bet su
pur ty t i aptunkančią mūsų vi
suomenę, sukrėsti tarpusavio 
žodžių kautynėse apakusius mū
sų politikus. 

"Didžioji kryžkelė" — taip 
pavadintas naujasis Brazdžio
nio poezijos rinkinys — yra 
gyvojo mūsų dienų lietuvio bal
sas, atsietas nuo betkokio as
meniškumo: tai reiškiąs tautos 
skausmą, tai gimtinės ilgėsi, tai 
skelbiąs pasauliui ir jo vadams 
ar tė jant dvyliktą. 

Jautr iausiais nosmais ateina 
į mus Tėvynei skir tas skvrius 
"Brangieji akmenys". Tie bran
gieji akmenys tai Lietuvos "li
nų laukų melstasis ametis tas" , 
"smaragdo bangos Baltijos", 
"kalneliai — perlai", "Augštai-
čių kloniuos veidrodiniai eže
rai". I r marių platumoje, ir 
bundančioje pavasario žemėje, 
ir skrendančio paukščio gies
mėje poetas re<ri tėviškės žvaig
ždes, sdrdi mūsų artoio nu
t rauktos dainos aidą. Tokie eilė
raščiai, kaip Ruersėio paukščiai, 
Sugrįžimas, Rudenio vėjui, ne
suvaldoma su^estvvine ealia. 
tarsi ledo lvčiu iė^a. plėšvs ta
vo gal jau vėstančią širdį. 

Vaiski? ugi iaun^stės dienu 
prisiminimai, prisiminimai, kylą 
su iš tėvynės skrendančiomis 
gervėms, prisiminimai, nesą ro
žių kvapą, prisiminimai, skam
bą varnais Vabalninko, yra ne
palenkiamos tėvvnės meilės liu
dininkai, žadiną ir kelią patrio
tine tremties poeziją. Davęs ne
palyginamą širdies atnašą tėvy
nei, poetas tur i teisę klausti 
savo tremties brolius: 

metu buvo paklydęs pirmasis 
"pasaulio pilietis", Lietuvos sū
naus tačiau nepavergia: 

Ne, niekuomet tu nebūsi pa
s a u l i o pilietis 

Be tėvynės sodybų žalių, be 
/ tėvynės dangaus, 

Svetimais negalėsi Fontaine-
/bleau sodų sodais gėrėtis 

I r klausyt, kaip varpai Char-
/ t r e s katedros gaus. 78 

Poetas nebe šiandien pasie
kęs jau tą laipsnį, kada net ir 
asmeniniai ar šeimyniniai moty
vai poezijoje pasidaro universa
lūs. KaiD "Svetimu kalnu" rin-

Po kraujo kryžkelių 
Tada, kai artinasi vasaros vidudienis, 
Sunkus ir pilnas begalinės tvankumos. 
Kai piemenys, bandas palikę, nebebudi, nes 
Jie įieško poilsio šešėliuos ir namuos, 

Tada, kai laukia žemė vos alsuodama 
Danę/aus malonės debesio pirmų lašų, 
Kai alpsta gėlės, kaip širdis pro nuodėmes, 
Ir aš, pailsęs, savo kryžių vos nešu, 

Mąstau: — Ak, Viešpatic,jkk, Viešpatie, man rodosi. 
Kad niekad vienas Tavo žemėj nebuvau, — 
Nei žingsniuos kūdikio ir nei jaunystės soduose, 
Ir nei tada, kai žemės meilę dainavau^ . . 

Tikiu: regėdamas besiplakantį ilgesį, 
Tartum iškritusį iš lizdo paukštį be sparnų, 
Sunkių žmogaus tremties dienų tvankoj suvilgysi 
Viltim sugrįžtaniiųjų tėviškės dienų. 

Ir vėl matau, kaip dega židinio ugniakuras, 
Ir vėlei renkas vėlės mirusios šeimos 
Tada, kai artinasi geras ir laimingas vakaras, 
Po kraujo kryžkelių ir begalinės tvankumos. 

remtų visuomenės priekaištą 
mūsų rašytojams. 

Visų mūsų pilietinė pareiga 
šiandien yra liudyti Lietuvos 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
Architektas Jonas Mulokas Dr. Ona Labanauskaitė, kai 

užėmimą tyrinėjančiam J A V l 8 8 ^ 0 paskaitoje Liet. Studijų bedama apie tremtinių uždavi-
Kongreso komitetui. Kai poetas i n s t i t u t e kėlė mintį organizuoti nius Liet. Studijų institute dau 
Brazdžionis sausio 3 d. Draugo 
romano premijos vakare skaitė 
Sibire mirusio tremtinio liudiji
mą, tūkstant inė klausytojų mi
nia išgyveno šiurpiausią, bet 
kar tu ir pakiliausią nuotaiką: 
šiurpią, nes tai buvo balsas po 
žeme gulinčio žmogaus; pakilią, 
nes tas balsas, einąs "pro lavo
nus, pro grabus" , buvo ne tik 
liudijąs, bet ir įepėjąs patį tar
dytoją: "...ant sąžinės ir tau, 
missis Amerika..." 

Neįregistruos gerbiamas Ker-
stenas pastarojo liudijimo, bet 

premiją lietuviškam architektu- giausiai pareigų uždėjo šeimai, 
ros stiliui ugdyti. Jis sakė tam Pasigaudama anglų priežodžio, * 
reikalui ir lėšų yra suradęs. Kai "mano namai yra mano pilis" ji 
bedamas apie lietuvišką moty- kėlė mintį, kad šeimos židinys 
vą modernioje statyboje, jis pa- turi būti tautos išlaikymo tvir-
brėžė, kad šiandien yra labai tovė. Visus išeivių uždavinius ji 
patogus laikas įeiti lietuvišku sugrupavo į keturias grupes: lie 
motyvu architektūron, nes se- tuvybės išlaikymas. Lietuvos va 
noji arka, kuri tokį lemiantį davimas, tarpusavė šalpa ir ren-
vaidmenį yra suvaidinusi archi- girnas medžiaginio bei dvasinio 
tektūroje tūkstančiais metų, tur to Lietuvai. Beveik nelies-
šiandien geležies ir betono dė- dama trijų uždavinių prelegen-
ka yra nustojusi savo konstruk tė visą dėmesį skyrė lietuvybės 
tyvinės reikšmės ir yra t apus i . išlaikymo klausimui, šalia šei-
tik ornamentu. Šiandien ir be njos, laisvos organizacijos turi 
arkos galima apdengti dideles tęsti tą patį darbą, kurį liet. 

tautos poetas, viešai šitokiu bu- e r d v e g g u g e l e ž i m į į r ^ ^ ! o r g a n i z a c i j o s d i r b o p r i e š n e p r i . 
du fiksuodamas P a t i n ę tautos Konstrukcijos dvasia tuo būdu klausomybės atgavimą. Jos turi 
sąmonę, gyvai skelbia, jog mu- ]fih&i p r i a r t ė j 0 s e n o g m e d ž i o būti žaismingesnio tipo Vargo 
sų tauta, bandoma laidoti, t e - , 8 t a t y b o s d v a g i a i T a į m a t y t i Mokykla. Liet. spauda, nors gau 

didž. architektų kūriniuose, si, bet nepakankamai eina šauk-

= 

niškai negalima sudoroti. Braz-1 skausmo gėlės skleidžiančios 
džionis šioje srityje nebe nau- | žiedą, prakeiksmu žydintį (25). 
jokas : prieš 20 metų išėjusio- Čia grįžta vėliakos "Ženklų ir 
se "Krintančiose žvaigždėse" 
tiesiog be ceremonijų buvo pri-

stebuklų" laikotarpio poetas— 
tai grūmojąs, ta i sarkazmu lai-

Tauta su poetu 

Kaikam, beje, seniau atrodė 

dėtas pr ieantraš t is : ...religiniai, minąs, ta i per kraš tus liejas 
socialiniai, p o l i t i n i a i , eko- įvairaus pavidalo jausmus, kaip 

Pr i ta ikant įvairių tautų moty- lio pareigas tautai . O šaukliai 
vus Amerikos s ta tybai bus ga- 'suvaidino lemiantį vaidmenį liet. 
Įima greičiau pasiekti, kad Ame tautos prisikėlime. Stipriai pre 

«razcjzionis perdaug jau pasi- rikog s t a t y b a n e b ū t ų vadinama legentė pasisakė už reikalą iš-
" ^ L ^ ? m e d l t e c i ^ . * l Anglijos kolonija. laikyti gryną lietuvių kalbą. 
I r ^ ^ ^ ^ Z T ^ Apžvelgdamas Lietuvos ar- Esminė išauklėto žmogaus žy-
? * > T f ? ? f * * T f S ^ a h t S t Z I raidą p r e l e g e n t a s ! ^ , kad jis tur i gerai mokėti 
K i Z t ^ ^ ^ l ^ «*>• k * d » * archi tektūra ga -Uavo gimtąją kalbą. Organizaci-tirtese šventėse, minėjimuose,mo n a ^ s i e k . . ^ n ė j e g r i t y j e p a g a k p r e l e g e n t ė s . 
kyklų vakaruose jo poezija ne
nueina nuo scenos. Pas mus 

Bern. Brazdžionis 

nominiai.... eilėraščiai. Sensa
cingiausias tenai buvo eilėraštis 
SOS, kuriame religiniai, politi
niai ir ekonominiai momentai, 
lygia dalim pindamies, vienas 
antrą stiprino ir ryškino. 

Jei tenai politinis momentas 
tenkinosi Lietuvos "vidaus rei
kalais", ta i dabar visu veržlumu 
jis eina į ta rp taut ines sferas, 
įskiriant vyriausįjį šios rūšies 
organą UNO. Ištisi šio rinkinio 
skyriai "Griuvėsių gėlės", "Eks 
kursija į U N O " pur to pasaulio 
valdovų sąžinę. Bene didžiausia 
ekspresija ir giliausias sarkaz
mas sukauptas eilėraštyje, var
du Raudonoji jūra. Jeigu šitoks 
eilėraštis būtų paskelbtas ame
rikiečio poeto, jisai, be abejo
nės, sukeltų nemalonią audrą 

kinyje eilėraštis Atsiskyrus a r j didiesiems žemės reikalų tvar-
"Krintančių žvaigždžių" Laimės kytojams. 
namelis, taip čia Kalėdų dova-
nos yra ne kas kita, kaip ganai ^ ^ P 1 8 P° P u s l a P i o P r o tove 

intymūs poeziniai laiškai žmo-1 kraupiais vaizdais praeina pa
nai, o tačiau jie pačiu savo sub-j s t a r o 3 ° dešimtmečio politikos 
tiliu nuoširdumu tars i objekty- d i d ž l 0 S 1 0 S s t o t y s : C a s a b l a n c a > 

Jalta, Teheranas , Potsdamas, 
Bermudų salos. — 

Tautų krauju pasruvus leidos 
saulė Krymo, 

...kai jachtą jų šilkinė supo 
/ su tema. 35 

I r Karabache kraujas kr i to 
/ ka ip rasa, 

...ir siautė Nemuną kraupi 
/mir t ies tamsa... 36 

Koks keistas, nes neįprastas, 
bet stiprus, tiesiog veriantis 
tas vaizdas :— "kraujas krito 
kaip rasa" ! 

Kartais poetas iš audringo 
pereina į familiarų tona, kuriuo 
ne be ironijos vis kreipiasi lyg 
į pokalbio partneri , žodžiais 
"mano mielas", o tie žodžiai 
nuogiau vis ; r nuo°ri°u atiden
gia dinlor^atltoa veidmainystę: 

vizuojasi, asmeniškumą palik
dami šalyje: 

Tau Kalėdoms dovanų salo-
/ n a i siūlo 

Tar tum pasakų princesei ba
t u k u s , 

Išrašytus aukso ir sidabro 
/siūlais... 

Bet kaip eisi tu su jais t rem-
/ t i es t akus? 83 

Arba štai šitokiame keturei
lyje, kur poetas sugretina sa
vo vardą su prezidento vardu, 
toli gražu slypi ne maniera sa
vo pavardę įrašyti į eilėraštį, 
kaip kad buvo mada mūsų poe
zijoje 1930—35 m., bet kur kas 
gilesnė alegorija, reiškianti, 
jog mūsų epochoje dvasią už
dengė sumedži.agėjęs kvnas : 

^ą diena aš ir Eisėnhoweris 
incosrnito aplrnkėm UNO 

' / r " mus. 
Reporteriai nagavo preziden-

/ t o šypseną malonią. 
Paskui toj vietoj, kur stovė

jau, laikraščiuos radau tik 
/ foto aparato lempos dū-

/ raus : 

O t»vtos? 
_".Ate*kit 

O valstvbės? 
rrrelosios. no rne-

/ t u ! " 34 

ir tos eilutės, nebetelpančios 
sukirptuose posmų rėmuose: 

Žydėkit, vynuogės, juodoj 
/ pak ran t ė j Krymo, t a r t um 
/k r au j a s nužudytų milijo-

/aių. 
Žydėk, šėtono šypsena, po 

/Kremliaus drebančia žvaig 
/žde, 

Žydėki, Volga, ir didžiuokis 
/ t u , aptemdzlus garbę fa

r a o n ų , 
Žydėkit, tankai, Raudonojoj 

/a ikš tė je taikos tironų pa-
/ r a d e . 2* 

Neskai tys Nobelio l i teratūros 
premininkas ' Churchillis, t a s 
"drąsių piratų laivo", nuskan
dinusio Atlanto chartą, kapito
nas, dvigubo mūsų laureato 
Brazdžionio poezijos ir neras 
jo giminei dedikuotų lietuvio 
poeto iš tarmės grasiųjų posmų: 

Žydėkit, buvusių karo vadų 
/atsiminimų knygos, 

I r neškit bankan šilingus, 
/ka ip skausmo ašaras sū-

/ r i a s — 
Gyvena jūsų mirčiai atiduo-

/ t o s tautos , — 
O atpildas ir jus suras, 
I r jus 
Visus 
Suras. 26 

Bet ar šitokie posmai nekelia 
mūsų pačių beviltiškai smun
kančios tautinės nuotaikos? 

Jeigu visi mūsų poetai būtų 
atsigręžę nuo didžiojo t au tos 
rūpesčio, tai vien jau šis Lais
vės ir Teisybės šauksmas, vien 
jau t a s Bernardo Brazdžionio 
balsas, einąs ne tik lietuvio poe
to, ne tik lietuvių tautos , bet 
visų pasaulio išduotųjų parduo
to jų ir nubraukti?jų vardu, at-

Chicagoje viena senųjų Ąmeri 

šiai išsivystęs ir daugiausiai ž i - ' d a r beveik visos dirvos neartos. 
| nomas vra Lietuvos barokas. I Teatrai perdaug laukia mecena-
Vysk. Karosas važiuodamas iš ^ i r žadėdami tik tada padary-

liaciją nayįju vis ir nauju Braz
džionio eilėraščiu. 

Pirmą kar tą 1930 m. pasiro-

kur Lietuva prasideda iš bažny- i d a r v t i stebuklų, tai nereikėtų 
čių stiliaus. Vilniaus barokas | mecenatų. Chorams t rūks t a 
yra lieknesnis už Vakarų baro- į kompozitorių kūrinių. Prelegen 
ką. Lietuvos sen. a rchtektura i I t ė y™ nuomonės, kad Liet. Ben 

dęs Kauno universiteto salėje, I ypač būdingas yra Gardinas, druomenė negerai pradėta or-
aktualiomis poezijos temomis ir Į Lietuviškas koplytstulpis tur i ganizuoti. Pirmiau būtų reikėję 
originalia jų išraiška, Brazdlio- j savyje labai senų liet. arch. susiorganizuoti t remtiniams, ta i 
nis iš ka r to išsiskyrė ir patrau-1 užuominų. Iki šiol pagal liaudies • senieji pa tys būtų atėję. Pasak 
kė akademinį jaunimą savęspi, elementus nedaug kas buvo s t a - ! prelegentės, tremtiniai Ameri-

tyta . Šias studijas judino Ja ro - \ koje pirmąjį rytą išlipo iš lovos 
ševičius, Galaunė, Varnas ir Jo - kaire koja ir dar iki šiol ne-
nynas. Prof. Dubeneckis pasta- a t s i s t o j o ant dešinės, 
tė Karmėlavos ir Betygalos baž 
nyčias. • Pulgis Andriušis iš Aust

ralijos rašydamas reiškia pasi-
• Dr. Stepu Biežio knyga "Bū i tenkinimą "Draugo" rodomu 

Nuo to laiko atėjo jau trečioji 
mūsų studentų kar ta , kuriai ne 
tik nebežinomos anų laikų po
puliariosios studentų dainos, bet 
greičiausiai negirdėti ir jų au
toriai — Alijošius, Inčiūra, Miš
kinis. O reikėjo tik būti šių Ka
lėdų metu Chicagoje įvykusiose 
studijų dienose, kad išgirstum, 
kaip iš įvairių miestų suvažia
vę studentai — visi kaip vienas, 
niekieno neparaginti ir nevado
vaujami, spontaniškai užtraukė 
Meškiuką Rudnosiuką... Tai 
buvo jų "studentiškoji daina", 
jų lietuvišką vaikystę išvedusi 
į pasaulį ir šiandien pro šiurpius 
įvykius iš skaidrių laiko tolių 
prikelianti jiems gal vienintelį 
svvą jų poetą Bernardą Braz-
džionį. 

Kad poezijos nemėgėjų turi
me daugiau negu reikia, tą liūd
ną faktą teks paliesti kitu at
veju. Betgi šičia būtų nesąži 

kitę sveiki" j au pasiekusi kny-

Dr. Steponas Biežis 

dėmesio l i teratūrai . Jis r ašo : 
"Jūsų konkursai jau duoda vai-

v s ius; iškėlėte keletą naujų pa-
^"gardžių, manau, jų bus ir dau

giau... Varykite vežimą ir to
liau, nes apie mūsų kultūrinius 
žygius tiktai "Drauge" gali pa
tirti... Man atrodo, dabar svar
bu tiktai integruojantys žygiai, 
kompetetingi rašiniai, kultūri
niai, nes mes patys esame des-
integracijoje, draskomi į gaba
lėlius, taigi visa, kas mus nors 
akimirkai grąžina į lietuvišką 
pilnybę — visų laukiama dova
na kūryboje". Rašytojas nepa
lankiai atsiliepia apie perdėta 
partiškumą bei bliūdijimus į pa-

ir. n*VV*g nol't'niup ^'enų 
-rri"v£s :"s noetps I S a m ž i ų 
~ Q lc o r> o P na^vel0"'^ i nasau-

' f ' n V r,,!";'c;',ki,s i ^aim"1 d^d-
Kažin koks milžiniškas iflue-i vw*ri U<w lai'k'' mes fėrimės 

/ t a s uždengė pasauliui ne
p a ž į s t a m ą Brazdžionį. 87 

Politiniai eilėraščiai 

Ynačiai aktualūs yra "Di
džiosios kryžkelės" politiniai 
eilėraščiai. Kitam poetui pati 
jau politinio eilėraščio sąvoka 
atrodytų nepriimtina, t. y. me-

tekiv k l a s i k a i tvru. kad ir "oo-
Ift'rttr" charakterio poezijos 
kariniu Žolė (37—38). 

Neskaitys^ deja, Churchillis 
Brazdžionio 

"Griuvėsių gėlių" cikle atgy
ja išgyventieji karo prisimini
mai, kuriuose lig padangių kyla 

ninga nutylėti t ikrai istorini į gų rinką. Joje yra pagrindinės gonybe ir t p. 
rekordą, Vada vienam literatu- žinios apie darbą ir poilsį, apie # ^ Korsakaitė , gyv. 
ros vakare - 1954 m. sausio b g » . vaistus, ma>sto rusa, i ^ , ^ ^ J J v . K . £ £ . 
3 d. - buvo išpirkta ne t 100 ap.e mmeralų n- vrtammų re.kš l ^ g u ^ 
egz. Brazdžionio poezijos k n y - m c žmogaus sye.kata, , ap.e ko-; d a l y v a u j a Philadelphi-
gos "Didžioji kryžkelė". Pu-ke- ' jų venų išs.plet.mą, nevu-skuu- y

 s
J

u r e n ^ o j e Į £ 
jai buvo. deja, ne tiek semej . mą, suze.dimus. augstą kraujo J Korsakai tės 
poeto mokslo draugai, anot Ma,- spaudimą, cukraus ligą, plaučių g £ g M P - „ g £ K Į . J Q 

ronio. "greit į žmones iseję", o uždegimą, ligonio nuotaiką ola • _ . f V j e s u l o _ 
kaip tik daugiausia t a s mielas c.au rašoma apie s.rdi. Veikalas , . V a k a r a s „ P a r o d a s k i r t a iS_ 

prakt iškas, parašytas lietuvio . A. . ,.A. r . . _, a , L T ! 1 imtinai litosTafnoms. Pazvmė-gydytojo, kuris rūpestingai se- . , „ . .. , . , . . * f . ,. . * ^ - tma, kad Philadelohnos Pmnt ka naują medicinos pazanąą ir ^ , •. v. , T. 
J* r &•» , (^y^ v r a z , n o m a s šiame kraš te 

turi gera patyrimą. . . , -. 
** * ^ J kaux> viena is vadovaujančių įn 

Benediktas Babrauskas 

na iriausios laidos mūsų akade
minis jaunimas, kuris ryžtineai 
su mumis eina Lietuvos keliu. 
Ne be reikalo poetas prieš 10 
metu antra ii r inktinės knygos 
"Per passuli keliauja žmogus" 
leidimą paskyrė "idealiajam 
mano tėvvnės mokvklu jauni
mui, kurio krūtinėje daugelis 
šiu posmu rado gyvą a tgars i" . 

P ranašas 

Kad Bernardas Brazdžionis 
vra vienintelis iš gyvųjų mūsų 
poetų, tur įs pranašo vardą, yra 
faktas, kurį ir nenorėdamas tu- • H m i M - 1 Jona« TOftpr*. n a s A i s t i s ^ ^ ^ p ^ 
ri pripažinti Gustaitis ir Negu- spaudos a t -av imo 5 0 metu su- t o k n t v w Mokinio e i ė v - - i u s 
staitis. I r tai ne nuo šiandien ir kakčiai p?minėti. m c * S l*tu- v i e n o i e k ^ k r r i o n i e i n a a 
no nuo okupacijų laikų. Dau- ,v ių periodikos bibliografna. ku- . \ . \ \ nXrl 

, . #»n , • » i -i eius^e-i nnk 'n i a ' ir nadr?iki 
giau kaip per 20 metu nevieno n apims VISJS, tame laike iše-, R " l t t 

ta ta i buvo pasakvta. antar iant jusius lietuvių laikraščius, žur- e ' ^ rašč ' a i . ėje periodikoje. 

• Kazimiero Barėno novelių I s t i f ? r > i grafijos mene. 
rinkinys • ^ b t a visad grįžta" d a U Viesulas d a . 
jau pasiekė Chicagą. Sią nuove- . „ .. - ._ 
,. , .-, 2 « „ Tr • lyvau.ia Port lando. Maine, meno 
l.ų knygą ,s eido T r e m t a _ Vei 1 ^ ^ g w e a t MemoH^ A r t muzėjuie su litografiiomis "Pon yra noveles: Pusbernis ir pus- .. D . . . „ . „ n .. , , . _ 1 . „ ,. , o i J - - H u * P l a t u s ir "Poi ls is" ir Long merge. Keliukas. Balandžiai, T I J A ^ T ^ ^ . ^f 
-^ Z? mT ., . , , ,. Tsland Ar t Leapue narodoie N. 
Duobe. Ve,da, uz lango, Med,s. Y c r k e i Š 8 t . a t v d a m a s ^ ^ 
Mano dėde Vaitiekus. Teta Ka- t M „ i r . . A u d r i n ( , a — ^ 
rolina. 

Brazdžionio poeziją: t a ry tum 
(Nukelta į 2 pusi.) 

nalus iki paskutinių dienų. Dar
bas jau pradėtas . 

to, J . Aistis duoda ir platų įva
dą. Išleidžia "Terros" leidykla. 
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TROPIKŲ ELEGIJOS 
A. BARONAS, Cicero, m . 

Juokinga butų beteigti, kad poetas stiprybės sėmėsi iš tų pa
laikąs palieka savo pėdas mė- čių šaltinių — prancūzų, vokie-
nesių, dienų ir valandų tarpais į čių ir anglų li teratūros. Bet Tro 
žmogaus veide ir sieloj. Nebe-! pikų elegijose autoriaus su nie-
sinori minėti nukartoto Goe-iku nebegalima sutapatinti . Jis 
thės sakinio, jog, norėdamas pa- gal truputį persunkus savo vaiz-
žinti poetą, turi pažinti jo kraš- dais, perdaug orientiškas ir sie
tą, bet tai visdėlto lieka neiš- giantis. tačiau originalus, savi-
griaunama tiesa. I r šiandien, tas, kas svarbiausia, kupinas 
nevieno jaunesnių ar vyresnių tikrosios poezijos. Iliustracijai 
poetų, ilgiau pabuvusių svetimo- i pacituojame keletą eilučių: 
se žemėse, poezijoj atsispindi 
svetimo krašto vaizdai. Čia no-

Alionsas Gricius 

Ž i e m a 

Atogrąžos, 

riu pakalbėti apie poeto Alfon
so Griciaus antrąjį poezijos rin
kinį, pavadintą egzotiniu vardu 
"Tropikų elegijos". Autorius 
gyvena Australijoje. Kad šis pa
vadinimas ne atsitiktinis, rodo ir 
visas knygos turinys, suskirsty
tas į keturis skyrius: Indijos 
vandenynas, Antrosios elegijos, " " " 
~. . , . . * . . x>. \L ' m e t a f o r o s e , ne tik simboliuose Tropikai ir Šiaure. Pirmuose tri> . . . ... . y , . ._. x. . , . \\r kitose poetinėse priemonėse, 
įuose skyriuose išimtinai domi- ~ . .. 

.. _.fi__ **_•_• ._,_. ^J A. ! ^ t vengia net ir rimų pasikar-

nuleidusios kasa 
Hjanų, 

Suglebę ilsis ramume, 
I r karščio bangos liečia ir šiu

rena 
Pravirusias jų lūpas šilkines. 

(Kaitra) 

Autorius nori išlikti originalus 
ir savitas ne tik palyginimuose, 

Ledinės rožės sausio speiguose 
Sužydi puokštėmis languos naktų. 
Ir tiesia jos akis krištolines 
Į baltus, į užmigusius laukus. 

Sušalę toliai žemės užsnigtos 
Banguoja, bėga sniego Jcauburiais 
Ir kartais suspiegia beržų šakom, 
Tarytum plieno smuikais nulaužtais. 

Ir, skleisdama alsavimą mirties, 
Žiema ūmai po arkomis nakties 
Pakyla diriguoti siautuly, 

Ir tolimiausiais pakraščiais palšais 
Sujunda pūgų dulkini pulkai 
Ir ima skriet per žemę žvengdami. 

Rytai 

%&&&t<i*XL 

nuoja eilėraščiai, sukurti Aus 
tralijos fone, pilni barzdotų ma-
gikų, kobrų, kasų lijanų, krump
lėtų eukaliptų ir oazių. Paskuti
niame skyriuje yra septyni ei
lėraščiai, daugiau a r mažiau 
primenanti kraštą, kur žydi "le
dinės rožės sausio speiguose". 
Tai tiek būtų apie turinį, kuris 
vienas neapsprendžia kūrinio 
vertės. Todėl norime pakalbėti 
apie formalinę eilėraščių vertę ir 
pažiūrėti, kiek yra tikrosios po
ezijos tuose tropiniuose eilėraš
čiuose. 

' Kai prieš keletą metų jaunas, 
šiuo metu dar neturįs trisdešim
ties metų, autorius debiutavo su 
rinkiniu "Žemė ir žmogus", buvo 
sutiktas įvairiai. Gal nieko nuo
stabaus, nes, anot J. Girniaus, 
"vienas yra poeto žodis, bet jo 
interpretacijų bus tiek, kiek bus 
skaitytojų", tačiau autoriui bu
vo prikištas neoriginalumas, kon 
krečiai poeto Nykos Niliūno se
kimas. Nebėra reikalo čia tų 
istorijų kartoti , tačiau reikia su
tikti, kad Gricius tenai nebuvo 
absoliučiai originalus. Galbūt 

tojimų, jis niekur nenusikalsta 
t ikraiam kūrimui, jis nekartoja 
nuvalkiotų ir banalių sakinių, ta
čiau daugely vietų rimai perdaug 
jau netikslūs, nedidele asonanso 
gaidele tesuskambantys. 

Karališkųjų palmių suglaus
tos alėjos, 

Musonų srovėse siūbavusios 
lėnai, 

Iš džiaugsmo ošdamos, ritmin-
• gai ėję 

Į pasakiškas tropikų dienas. 

(Galhieri) 

Sunku ne li teratūros žurnale 
smulkiau ir išsamiau panagrinė
ti, tegul ir nedidelę poezijos kny
gelę, bet šiuo bendru aptarimu 
pastebime, kad Gricius — nauja 
literatūrinė jėga, savita, jieš-
kanti, gili ir originali. Mėgstan- i 
čių poeziją rinkinys bus mielai į žaidimus, skaitybą, pramogų 
skaitomas keletą kartų, nes tik-i lankymą ir dalyvavimą jaunimo 
roji poezija kiekvieną kartą su-Į organizacijose. Gale pridėta 10 
kelia naujų estetinių emocijų. į tautinio ugdymosi dėsnių lietu-

Knyga iliustruota T. Valiaus, viškajam jaunimui ir 10 primi-
medžio rėžiniais, tik pats išlei-i nimų veikėjui — visuomeninin-
dimas truputį perkuklus. Leidė- kui. 

• "Knygų Lentyną" prenu
meravo 1953 meta is : JAV-se 
41, Kanadoje 5, Vak. Vokietijo
je 3, Australijoje 3. D. Britani
joje 1, Švedijoj 1, Irake 1. 

, JAV-se daugiausia prenumera-
I torių gyveno Illinois valstybė
j e (15 prenumerator ių) , Massa 
i chussets valstybėje (7 pren.) , 
New Yorko valstybėje (5 pren.) 
ir Pennsylvanijos valstybėje (4 
pren.) . Prenumeratorių tarpe 2 
JAV universitetų bibliotekos 
(Philadelphia ir Urba na) , 4 se
ni ateiviai ir 35 nauji ateiviai. 
Iš prenumeratorių surinktų pi
nigų ($78.00) pakaktų vienam 
"Knygų Lentynos" numeriui iš 

Kum. Juozas Breiva uolus' • Prie vienos balty kronikos , . 
: — merą toriams ir Kitiems t v 

kultūrininkas ir knygnešys, yra šiuo metu dirba Traugot t v. Sta 
miręs 1939 m. sausio 21 d., i ckelberg. vokiečių rašytojas, ke 
taigi prieš 15 metų. Buvo uolus j i " ! beletristinių knygų autorius. 
visuomeninhkas, verkius Sau- Gimęs 1891 m. Estijoje, mokė-
lys. Jau besimokvdamas Min- s i Estijos, Vokietijos, Suomijos 
tauios ir Panevėžio gimnazijose! ir. Rusijos universitetuose. Ge-
reiškėsi lietuviškame darbe. \ r a i pažįsta Baltijos erdvę ir 
1913 m. baigęs seminariią buvo Sibirą. Didelio pasisekimo Vo-
paskir tas į aplenkintą Rodūnės kieti joje susilaukė pereitais me- 350 e f f z 

parapiją. Čia ėmė platinti lietu- t a i s išleistas jo romanas "Ma-
viškas knygas, lietuviškai kate-! non de Carmignac". Gyvena He-. Netekus pašalpos iš Lietuvos 
kizuoti vaikus, netgi įtaisė lie- j gau, b. Tengen, Vokietijoje, laisvinimo veiksnių "Knygų Len 
taviški) spalvų vėliavą su lie- verčiasi medicinos gydytojo tynos" nuostolius apmoka pats 

Ar aušros keliasi, ar saulės krenta 
Už okeanų paslaptingų ir kurčių, 
Ugniniuos atspalviuos žėruoja orientai, 
Kaskart atverdami pavidalus kitus. 

Ir tartum Gango srovės ramios 
Vienodam nuolatiniam plaukime, 
Jie mistiškų dienų Šešėliuose gyvena, 
Lyg užmigdyti pasakų ritme. 

Išsineria jų uostai, lyg mįslingi sfinksai, — 
Su maldininkų, su pavargėlių būriais, 
Su šokančiom, lyg liepsnos, moterim aistringom 
Egzotiškuose scenų žiburiuos. 

Ir gatvių labirintuos magikai barzdoti 
į fleitas pučia valandom ilgom, 
Ir juos išgirdusios užsnūsta kobros 
Nežinomų gyvenimų sapnuot. 

• 

Ar aušros keliasi, ar saulės krenta 
Už okeanų paslaptingų ir kurčių, 
Ugniniuos atspalviuos žėruoja orientai, 
Kaskart atverdami pavidalus kitus. 

Iš rinkinio "Tropikų elegijos" 

Lietuvos diplomatams ir konsu
lams, laisvinimo komitetams. 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės komitetams, visiems lietu
vių spaudos organams, lietuvių, 
ir kitataučių mokslo įstaigoms, 
kaikuriems tautos veteranams 
ir t.t. Iš viso buvo siunčiama 

tuvišku užrašu bažnyčioje. Len praktika. 
kų skundžiamas turėjo keltis į j w * • - * . , 
Molėtus - Daugus, č i a dirbo1 # *u™« G

A
o b , s ; S 1 U 0 m e t u * ? ' 

drauge su klebonu kun. VI. Mi-i V e n ą s L , o s , A n f e l f s m i e s t 5 i r 

redaktorius — leidėjas A. Ru-
žancovas. Tačiau jo uždarbis 
maisto parduotuvėje, kaip ir ki
tų paprastų darbininkų, tėra pa 

ronu. Abudu pristeigė nemažai! ga,f'ai. bendradarbiaująs "Drau j k a n k a m a s p a č i a m s u ž m o n a k u _ 
lietuviškų mokyklų, d raug i jų , ! ? 6 hei bituose lietuviu aikras- j ̂  pTgLgyvenii J e i „ ^ g&n_ 
ruošė kursus mokytojams, k a C , U 0 S e ; . . d a u ?f h J> psichologinių-! ^ .g k u r n o r g , ė š u k o V Q m - n e . 
po Didžiojo karo Lietuvoje jų ™° S O f m n ? V e i k a ! ų a u t o n u s ' P™ sį bus išspausdintas paskutinis 
buvo taip maža, steigė koopera dėjo 60-sius amžiaus metus. Šia 

tyvus Perkeltas į Linkmenis ' p r o g a r u o š i a n a u j ą l e i d i n * ' k u 

palaikė ryšį su lietuviais parti- j rian\e P a n a u d o s
u kaikuriuos sa- b a n d y s "bent"rnaiinėle""keletą eg 

11—12 "Knygų Lentynos" nu
meris ir tada A. Ružanoovas 

jas - - "Australijos Lietuvis1 ', t i-
tai įvyko pripuolamai, nes tiek j r a ž a s 400 egz., 64 psl. Kaina ne-
Gricius, tiek anksčiau minėtas pažymėta. 

Knyga, kurios seniai pasigedome 
P . MAI.DEIKIS, Cicero, 1111. 

Gyvendami savo krašte ir tu-1 mos tautinio auklėjimo vadovu, 
rėdami savo auklėjimo tradici-j tačiau ji neapsiriboja vien tau-
jas, mes geriau orientavomės, j tinfo auklėjimo klausimu ir duo-
kaip vaikai turi būti auklėjami, j da visą šeimos auklėjimo siste-
ko ir kaip tėvai turi siekti, auk- mą. Knygoje tėvai pirmiausia 
lėdami savo vaikus. Išsklidę po; ras trumpai ir aiškiai atpasako-
pasaulį, lietuviai tremtiniai įvai
riose šalyse rado kitokį auklė
jimą, neretai ir kitokias pažiū
ras į vaiką ir jo auklėjimą. Dau 
geliui tėvų, ypač jauniesiems tė
vams, pasidarė nebeaišku, kaip 
čia vaikus auklėti: laikytis tos 
auklėjimo tvarkos, kurioje jie 
patys buvo Lietuvoje auklėti a r 
auklėti juos "moderniškai" ir 
"pažangiai", kaip jie rado kai-
kuriuose kraštuose. Ypač dau
gumą tėvų prislėgė klausimas, 
kaip pertiekti jiems savo tautinį 
palikimą ir išauklėti juos tautiš
kai a tspar ius? Šiuo atžvilgiu tu
rime j?/- daug nukrypimų. La
bai dažnai spaudoje ir kultūri
ninkų bei visuomenininku po
kalbi upse nusiskundžiama, kad 
jaunimo auklėjimas menkėia, 
kad iis eina mažiausio pasiprie-1 * v a i k o i r J a ™ ™ " * psichologi-
šinimo kryptimi, kitaip tar iant . * • k u r i o s Pagrindines žinias au-

Vaclovas Cižiūnas 

Iš praktiškos pusės 

Nors kiekvienas klausimas pa
liečiamas ir iš teorinės pusės, 
tačiau tik tiek, kiek būtinai rei
kalinga dalykui sup ras t i Šiaip 
gi, būdamas pedagogas prakt i
kas, V. Čižiūnas visus klausimus 
patiekia iš praktinės pusės, su 
ati t inkamais praktiniais bei me
todiniais patarimais, nurody
mais ir pavyzdžiais. Tarp kitko 
gražiai pavaizduota, kaip kiek
vienas tėvas a r motina gali be 
didelio vargo sau ir vaikui iš
mokyti jį lietuviškai skaityti ir 
rašyti . Trumpai paliesti svar
biausi namų auklėjimo momen
tai, išdėstyta, kaip kiekvienu at
veju auklėtojai turėtų pasielgti. 

Knygos autorius nevertina 
garsiai besireklamuojančio mo
dernaus laisvojo auklėjimo ir lai 
kosi tvirtų tradicinio auklėjimo 
pagrindų. Jo šviesoje jis spren
džia bausmių, moralinio auklė
jimo, lytinio švietimo, charakte
rio ugdymo ir kitus svarbiuosius 
klausimus. 

Dėl precizijos ir informacijų 
Skaitant teorinių klausimų 

aiškinimą, kaikur pasigendama 
aptarimų precizijos. Autoriui 
t rūko informacijų ir apie lietu* 
viškų dalykų mokymą lietuvių 
parapinėse mokyklose. Pvz., 

Nepaisant vieno kito netikslu
mo, V. čižiūno "Tautinis auklė
j imas šeimoje" yra didžiai vertin 
ga knyga, kurios pasirodymo 
proga reikėtų jos autorių nuo
širdžiai sveikinti. Knygą turėtų 
skaityti ne tik tėvai (o ypač 
jaunosios šeimos!), bet ir visi, 
kurie tik domisi jaunimo auklė
jimu a r susiduria su jo proble
momis. 

Knygą išleido Vliko Lietuvy
bės Išlaikymo Tarnyba. Auto
rius ją dedikuoja motinai — tė
vynei, motinai — gimdytojai ir 
motipai — šeimos saugotojai. 

Viena pirmųjų linksmumo 
priežasčių yra ne džiugesiai ir 
ne malonumai, ne garbė ir ne 
filosofija a r mokslas, net ne ga 
lia daryt i stebuklus, o žinoji-
mas.kad esj savo valios viešpats, 
kad įstengi nugalėti savo paties 
silpnumus ir menkystę, nesuk
niubti po savo kryžiaus svoriu, 
išlikti ramiu .ir saulėtu akivaiz
doje kentėjimo ir persekiojimo. 

—Šv. Pranciškus Asižiotis 

zanais ir kai lenkai okupavo 
Linkmenų miestelį, j am teko 
kraustyt is ki tapus demarkaci
nės linijos. Čia, Kirdeikiuose su
organizavo parapiją, pas ta tė 
bažnyčią, parapijos namus, pa
vadindamas juos šio kraš to švie 
tėjo kun. Silvestro Gimžausko 
vardu. Gyvendamas prie sienos 
daug lietuviškų knygų perga
bendavo į Vilniaus kraštą. Už 
nuopelnus Lietuvai apdovano
tas Šaulių Žvaigžde. Buvo vie
nas uoliausių Vilniui vaduoti 
sąjungos nariu ir daug pasidar
bavo liaudies švietimo srityje. 

• Juozas Kėkštas išvertė ke-
letos mūsų poetų eilėraščius į 
lenkų kalbą. Eilėraščiai buvo iš-

|vo straipsnius bei kitą medžia
gą. Šis mūsų kultūrininkas 
spaudoje dirba jau nuo 1919 
metų, taigi — 35 metai — ir jo 
parašytų dalykų susidarytų po
ra dešimtų tomų. 

zempliorių "Knygos Lentynos" 
atmušti , o tai labai vert ingas 
mūsų bibliografinis leidinys. 

JUk. 
Alfonsas Gricius 

• Prel. Jonas Amhotas šie 
spausdinti lenkų mėnesiniame I met, sausio 22 d., sulaukė 85 m. i pergyvenimus 
žurnale "Kultūra", leidžiamame 

A. Vilainis - Šidlauskas, 
;, "Nemuno" leidyklos vadovas, 

išleido ant ra tomą F . M. Dosto
jevskio "Nusikalt imas ir baus
mė". Šiame tome telpa trečia ir 
ketvirta šio nesenstančio veika 
lo dalis. Iš viso romanas turi še 
šias dalis, taigi susilauksime 
dar vieno tomo. Vert imas da
ry tas J. M. Balčiūno. Knyga 
turi 257 pusi., spausta ofsetu, 
išleista gerai. Romanas parašy
tas beveik prieš 90 metų, bet jis 
tebėra gyvas visose tautose, iš
verstas į daugelį kalbų, giliai 
svarsto psichologinius žmogaus 

amžiaus. Besirūpindamas kul
tūriniais lietuvių parapijos rei- Yilius Bražėnas, humoris-Paryžiuje. Tą žurnalą redaguo

ja J. Giedroyc. Tarp jo ben
dradarbių minimos pavardės iš 
Lietuvos kilusių žmonių: Zig-
muntas Laurinavičius, Stanislo
vas Koscialkovskis. Jame taipgi 
rašo St. Vestfalis, kuris litua
nistiką studijavo Kauno univer
sitete (1934—1937 m.) , vėliau 
Varšuvos universitete buvo asi
s tentas ir lietuvių kalbos lekto-

. . . „ • venancijaus Aliso eilėraščių • Naujos knvgos dar pnes 
nus , o paskiau — spaudos at- , tir, . ~ , . ,. „ • , r , , . . . . 

r «- r * , , , .. knygą "Cascata Cns tahna jau Velykas numatoma, išeis šios: 
tache Kaune. Žurnalo redakcija ... . , X1 . , T . . .. „ . , ., 

J pereitų metų pabaigoje išleido Jono Aisčio Apie laiką ir zmo-
jį vadina autoriumi visos eilės j -Bendri ja" Vokietijoje. Mūsų! nes", B. Sruogos "Milžino pa-
studijų iš lietuvių ir lenkų kai- i poetas šiuo metu gyvena Brazi- i unksmėje", N. Gogolio "Miru-
bų srities. j lijoje, palei Sao Paulo miestą. ' šios sielos". 

kalais Hartforde įkūrė ne tik I tas . žinomas savo slapyvardžiu 
parapinę pradžios, bet ir augs- j Bražvilius. su savo feljetonais 
tdsnę mokyklą, pastatė bažny- ir humoreskomis rodosi ne tik 
čią ir domisi lietuvišku veikimu! periodinėje spaudoje, bet ir sce 
bei lietuvybės reikalais. Ilgėda- j noje. Numatoma, kad kovo 7 d. 
masis gimtojo kraš to lankėsi I dalyvaus Worcesteryje. Mass., 
Lietuvoje. Nors y ra vyresnio o balandžio 26 d. — Bostone, 
amžiaus, bet, palyginti, da r yra j Nuolatinė gyvenamoji vieta — 
pajėgus. Stamford, Conn. 

DAINAVOS ANSAMBLIS 

torius, matyti , laiko pagrindu ^ t o r i u l n e z m o m a , kad šešiose, 
suprasti vaiko bei paauglio W- < * * ? * " l r . J 0 S • * £ " * l i e " 
kymuisi. Toliau joje labai vaiz- \[UV1? P « P ™ * e mokyklose jau 
džiai ir visiems suprantama kai- t jeti metai lituanistiniai dalykai , 
ba nagrinėjama, kaip šeima tu- * ? ? " į b e n d r * P * m o k l * l e n t e " 1 
ri auklėjimą derinti su aplinkos l c i r

r
k a s d * n J»e mokomi tremti-

veikimu, kaip vaiką auklėti tau- mų l l e t u / l ų m o k v t < W ° < * * « • 
parapinė mokykla turi net atski
rą lituanistikos klasę, išpuoštą 

tuos klausimus, kurie daug kam c i a l ' s k a i ir morališkai, kaip for- d e v y n i ų ž y m i a u s i ų l i e t uvių dai-
atrodo nebeaiškūs. imuoti jo moralinį charakterį, lįninkų originaliais paveikslais 

Nors knyga ir pavadinta šei- j kaip organizuoti jo laisvalaikį, ir skulptūromis. 

pavėjui. 

Tautinis auklė "imas šeimoje 

Šiose sąlygose pedagogo Vac
lovo Čižiūno "Tautinis auklėji
mas šeimoje" tėvams bus t ikra 
paguoda, nes jis labai gražiai, Į .W" . 
1. . . ... . . , . . ' t isksi , religiškai, estetiškai, so-
trumpai ir aiškiai atsako } visus 

M M n H M M M H n N 
Sekmadienį, sausio 31 d., stato savo premjerą M. Petrausko "Šienapjūte" 
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JURGIS BAILTRUŠAITIS 
A. VAIČIIXAITIS, Jamaica, N. Y. 

Kai 1948 metais buvo išleista1; 
Jurgio Baltrušaičio "Poezija",! 
į lietuvių literatūros lapus įsi
rašė stambus vardas. Prieš tai 
jisai buvo paskelbęs tik dalį sa
vo lietuviškosios kūrybos, o da 
bar pasirodė su visa kraitine 
skrynia. Kultūriniame lietuvių 
kelyje savo krivulę įsmeigė žy
mus poetas, nors po mirties tau 
tai atiduodamas giliausius sa
vo širdies lobius. 

Ligi tolei jis mums vaidenosi 
nuošalus, savyje susitelkęs dai-" 
nius, žynys, klajoklis, tariant 
paties Jurgio Baltrušaičio žo
džiais. Ir štai jisai tarė: čia ma 
no giesmės ir dainos, mano ap
mąstymai ir svajonės, mano 
džiaugsmas ir sielvartai. Tai 
mano vėlyvasai dovis savo že
mei ir savo žmonėms. • 

Jurgis Baltrušaitis mums 
atvožė turtingą dainų skrynią, 
tačiau jis ir toliau pasiliko lyg 
ir atokus. Jo "Poezijos" nie
kas neišgraibstė, nors Ameri
ką pasiekę tremtiniai nuo kny
gų lentynų pradžioj nušlavė 
tokių leidinių, kurie neverti nė 
dulkės ant Baltrušaičio rinkti
nės. 

Šis poetas savo kūrybos es
me nepriklauso prie tų, kurie 
gali rasti patraukimo masėse. 
Jurgis Baltrušaitis į meną žiū
rėjo kaip į religinį aktą. "Dėl 
to kiekvienas tikrai meniškas 
kūrinys yra liturgiškas savo 
giliausiose šaknyse ir religiš
kas savo augščiausiose viršū
nėse", sako Jonas Aistis savo 
žodyje apie Jurgį Baltrušaitį 
(Poezija, 252 p.). Menas jam 
— tai "šventas atnašavimas". 

Iš čia mums iškyla Jurgio 
Baltrušaičio paveikslas: viens-
typio mąstytojo, piligrimo, žy
nio, kurio veidas — kietas ir 
asketiškas. Ne vienas jį mato 
kažkokiose mistiškose viršū
nėse, parymusį ties amžinai
siais būties klausimais, nere
gintį nei žmonių, nei žolytės 
prie tako. 

lia vaidilos ir jų apeigos, šven
tas aukuras ir alko laužas. Ga
lop jo širdyje vaitoja ir dabar
ties aimana, išsiliejusi ar rau
dos rezignacija ("Motinos kal
neli, tu nebežaliuosi"), ar pa
drąsinimu ("Atpildo saulės būk 
tikra, lietuve"). 

3. Amžių mįslei tavo skietas... 

Betgi tiek žolytė prie tako, 
tiek motina žemė Jurgio Balt
rušaičio įjūryboje tėra pako
pos, dalis tos didelės drobės, 
kurią nuaudė amžių Audėjas. 
Poeto misija — įspėti amžių 
mįslę, pasiekti pačią viršutinę 
pakopą, arba, apaštalo Povilo 
žodžiais tariant, regėti veidas 
į veidą. Per visus Jurgio Bal
trušaičio kūrinius raudona gi
ja driekiasi šisai pagrindinis 

Jurgis Baltrušaitis 

J. Baltrušaitis 

Tačiau tokis Jurgis Baltru
šaitis toli gražu nepilnas. To
kis vaizdas pilnai neatskleidžia 
to poeto, kokį randame lietu
viškoje jo kūryboje. Iš tiesų 
meninė jo sąranga apima ir lau 
kų gėlytę, ir savo žemę, ir am
žinųjų tiesų apmąstymus. 

1. Nusilenk, praeivi, žolytei 
prie tako.,. 

Jurgis Baltrušaitis nepraėjo 
užmerktomis akimis pro šį pa
saulį. Jo posmai kalba apie smil-
gą,ramunėlę .žibutę, kurmį, genį, 

skurdžius gluosnius, seną lūš
nelę. Tų konkrečių žymių jis 
itin pažėrė savo ilgesniame vei 
kale — "žiurkės įkurtuvėse". 
Jo gamtos elementai daugiausia 

paimti iš mūsų žemės ir mūsų 
laukų. Vienu sparnu čia J. Balt
rušaitis atsiremia ir į tokią apy 
voką, kokią jisai regėjo savo 
piemens dienomis lietuvės mo
tinos pirkioje: tai ratelis, stak
lės, muštuvai, šaudyklė, grįž
tė, kuodelis... Tegul panašiu žo
dynu nėra kiaurai nusmaigsty
ti jo lapai, bet kai prie šių da
lykų pridedi mūsų namų ir 
mūsų gamtovaizdžio įnašus, tai 
matai, kad poetas labai apčiuo
piamai atsiremia į žemę, o ne
retai — ir į tradicinį mūsų kai
mą. 

2. Motam žeme, kryžiais 
nustatyta... 

Poetas nėra atitrūkęs ir nuo 
savo tėvynės platesne prasme, 
— nuo jos vietų, įvykių, praei
ties. Jis mums dainuoja apie 
Nemuną. "Dulkėse ir Žvaigž
dėse" jisai darosi netgi gaspa-
doriškas. Štai vėl jam prisike-

troškulys, jo svarbiausias ilge
sys ir jo giesmės viršūnė. Savo 
įiiausiąja šaknimi, esmingiau
siais savo dvasios polėkiais ji
sai yra metafizinis poetas, am
žių mįslės apsėstas ir bemaž kiek 
viename savo eilėraštyje aplink 
ją skriejąs. Šiam uždaviniui gra 
žiai derinasi ir jo kalba: ji yra 
konkreti apskritai, bet apvaly
ta nuo visokių pašalinių puoš-t 
menų, galėtum tarti, beveik as 
ketiška. Būdinga, kad ir žo- \ 
džius jisai susiranda apgenė-' 
tus, sutrumpintus vietoj mums . 
įprastinių ilgųjų—skirtis, grau į 
dis, troškis, orė, erčia... Tai 
kai kam metė mintį, kad čia— 
dirbtiniai žodžiai, nors iš tikrų
jų jie yra gyvi. šiaip ar taip, 
tokis žodynas Jurgiui Baltru
šaičiui suteikia tam tikrą san
tūrumo, savotiško naujumo ir 
neįprastumo įspūdį. Kaip prie 
daugelio poetų, taip ir prie Bal
trušaičio žodžio reikia prijuk-
ti, su juo susigyventi ir kuklio
je jo išvaizdoje išvysti slypintį 
grožį. 

Nemažą to grožio dalį suda
ro tai, kad autorius lietuviš
kąją būtovę, net ir menkiau
sią ramunėlę taip nuostabiai 
suniria su amžių mįsle, suau-
džia į vieną giliai prasmingą 
drobę. Tuo būdu jo filosofiniai 
eilėraščiai nėra atitrūkę nuo 
mums pažįstamų bruožų ir 
ženklų. Tokia, sakysim, yra 
audėja, kuri darniais mojais 
audžia "amžių metmenis". Pra
eivis ir pakelės žolytė yra ly
gūs "amžių saikui". 

Apynys . 
Apynėli, žaliaplauki, 
Apynėli, mano broli, 
Vos tik saulės susilauki 
Augi, žindi žemės molį... 

Ir užpynęs savo daigą, 
Tu kimbi, rezgies į tvorą 
Ir vyniojies apie smaigą, 
Vis į augštį, vis i orą... 

Saugok, Dieve, tavo tysį: 
Žemės kartys — ramsčiai trapūs, 
Tu su jais kartu paslysi, 
Ypač audrai įsisupus... 

Jei augščiau tu nori lipti, 
Imk nelūžtamą ramentą 
Ir, pakeitęs diego kryptį, 
Kopk sode į kryžių šventą... 

Kas juo remias, nesukrūšta — 
Stiprios jam nukaltos vinys, 
Ir nuo amžių jis nedūžta 
Ne todėl, kad geležinis... 

Kryžius žemės sodą valdo — 
Atsiremk į petį stangų, 
Ilgink savo žalią maldą — 
Ir pakilsi tu į dangų... 

DRAUGAS" VĖL SKELBIA ROMANO 
K O N K U R S Ą 

giausia mėgsta figūrines kom
pozicijas su gamtos peisažais. 
Jo figūrose daug plastinės iš
raiškos, o veiduose spindi įsi
gyventas vidinis pasaulis. Specialiai sušauktame posėdyje "Draugo" vadovybė su mu-

Štai žvejų moterys laukia j " • d**nreA*io Bendradarbiu Klubo valdyba nutarė ir šiais metais 
grįžtant iŠ jūros savo vyrų Ni- Paskelbti romano konkursą su $1000 premija. Praeitą sekma -
dos pakrantėje. Primerki akis' d l e n * h T ^ "Draugo" Bendradarbių klubo metinis susirinki-
ir matai tą ramią, giliai mėly-j m a s *i nutarimą labai šiltai priėmė. Tai jau bus ketvirtas iš 

eilės "Draugo" skelbiamas romano konkursas. Romanų rank
raščiai konkurso komisijai turi būti atsiųsti iki š. m. lapkričio 
mėn. 1 d. Jury komisiją numatoma sudaryti iš rytinėse valsty
bėse gyvenančių rašytojų. Taisyklės pasilieka tos pačios, kaip 
ir paskutiniame konkurse. J a s pakartosime mūsų dienraštyje 
vėliau. 

ną, Baltijos jūrą ir ant gelsvo 
smėlio pakrantės liūdinčias, il
gesio kupinas spalvingas mo
terų figūras. Kitas didelis, dar 
nevisai užbaigtas lietuviško kai 
mo vaizdas, pavadintas "Vaka
rinė malda" — lauke visame 
įkaršty spalvingojo rudens bul-
vakasis. Iš matomo bažnytkai
mio "girdisi" vakarinės maldos 

— Taip, viskas labai gražu— vos savitos kūrybos išsivysty-
yra ir programos ir labai gra- mą. 
žūs diplomai išduodami. Bet, — Kokie santykiai dailinin-

varpų muzika. Žmonės, pertrau- Į matot, čia praktikoje yra kiek 
kę valandėlei darbą, kiekvienas j kitaip, nes kitokia socialinė mo-
charakteringai susikaupęs mal- \ kinių padėtis. Čia jie ir už moks 
dai. Jau vien į tas figūras — 
žmones pažvelgęs pasakysi, kad 
čia ne Kolumbija — jaučiasi 
natūralus susikaupimas, nėra 
tos rėkiančios kraštutinės eg-

kų tarpusavy? 
— Jokių organizacijų, jokio 

kolegiškumo. Bendrauja tik at-
lą moka pagal tėvų pajamas iri g k i r i a s m ^ d a i l m i n k a s 
j pamokas atvažiuoja savo au
tomobiliais... Dėl to dažnai pa
nelės pamokų tvarkraštį valdo 
jos šoferis, kad žinotų valan-, 

zaltacijos. Yra peisažų ir iš das, kada atvežti, o ji pati ne p r a t ę ' n e ™ to
r
 m e " ° P**™110' 

v . . . . . * • * • • * • . , - , , . . J1.*'*" ipne kurio dailininkas glaustų-
Vokietųos, o taip pat ir iš eg- visada žino kokios ir kieno pa- ^ Yp-&č m e g s v e t i m i e ; j i , k a i p 

su dailininku nesijaučia kaip 
vienų siekimų žmonės, nėra to 
artimumo, prie kurio mes pri-

Serenada 
Už kalnelių saulė leidžias... 
Amžių slaptos knygos skleidžias... 
Žemės šlamesys nutilo — 
Švyti jaunatis už šilo... 

Tesipildo, kas žadėta, 
Kai sužys naktis žvaigždėta... 
Niekas mudviejų negirdi — 
Atiduok man savo širdį... 

Pasivertęs žemės žiedu, 
Savo — tavo — širdžiai giedu — 
Skyrium viena jos sapnavo — 
Duok man slaptą sapną savo... 

Pas dailininką Juozą Bagdoną 
EM. PETRAUSKAITE, Kolumbija 

Juozas Bagdonas, kilimo — 
žemaitis . nuo Plungės, Telšių 
apskr. Mokėsi Plungės ir Telšių 
gimnazijose. 1929 m. įstojo į 
Kauno Meno mokyklą ir mokė
si tapybos prof. Vienožinskio 
studijoje. 1933 m. ėmė reikštis 
kaip savarankus dailininkas, su 
ruošdamas pirmą individualią 
tapybos parodą Kaume. 1935 m. 
įstojo į Dailininkų sąjungą, kur 
buvo sekretorium ir reikalų ve
dėju iki bolševikams okupuo
jant Lietuvą. Vokiečių okupa
cijos metu buvo Vilniaus Ama
tų mokyklos direktoriumi. At
bėgo į Vieną (Austriją) ir ten 
dirbo kaip dailininkas Kerami
kos fabrike. Vėliau gyveno Ra-
gensburge (Vokietijoje) ir dės
tė paišybą lietuvių gimnazijoje. 
1949 m. sausio 16 d. atvyko į 
Kolumbiją, kaip ir daugelis vien 
dėl to, kad tuo metu kitur dar 
nenumatė galėsiąs išvykti, o 
nuotaika buvo susidariusi, jog 
geriau greičiau iš Vokietijos iš

važiuoti. Gegužės mėnesį buvo 
rpriimtas mokytoju į valdišką 
Dailės Keramikos mokyklą. Ji 
vadinasi Colegio Mayor de Cun-

I dinamarca,kuri veikia augštosios 
I mokyklos teisėmis, nes mokiniai 
priimami su abitūra. Čia dirba 
iki šiol, turėdamas 26 sav. pa
mokas. Verčiasi kukliai, nes 
Kolumbijoj mokytojavimo dar
bas atlyginamas menkai — 5 
—8 pezos už valandą, o meni
ninko darbu čia niekas neišsi
verčia. 

Kaip tikras žemaitis, dail. J. 
Bagdonas yra labai santūrus ir 
nemėgsta daug apie save kal
bėti, tačiau kada kalba eina 
apie meno pasaulį, jo akys įgau 
na gyvo spindėjimo ir atsiran
da įdomių ir greit nebaigiamų 
temų. 

Modernusis impresionistas 

Jis yra modernaus impresio
nizmo mokyklos tapytojas, dir
ba spachtelio technika. Dau-

zotiškųjų tropikų. 

Kolumbijos gamtoje 

— Iš paveikslų matosi, jog 
Tamsta jau įsigyvenęs į Kolum
bijos krašto nuotaikas. Sakyki
te, kaip Tamstai tai vyksta? 
Taip juk sunku pagauti šio 
krašto dvasinį ir kontrastinės 
gamtos tikrąjį veidą? — pa
klausiau. -

— Sunku mums tikrai šį 
kraštą perprasti. Kad į jo gam
tą ir gyvenimą tikrai įsijaustu-
me, reikia pirmiausiai jį pamil
ti, įgauti tikrą pasitikėjimą. O 
kaip gali pasitikėti, kada ne
gali jausti tikrojo nuoširdumo. 
Gamtoj ramiai nepailsėsi, bijo
si gyvatės, skorpiono ar kito
kių, kad ir smulkių, bet kenk
smingų vabzdžių. Vis turi būti 
įtemptas, turi kažko saugotis. 
Ir taip negali tikrai užsimiršti, 
atsipalaiduoti nuo išblaškančių 
įspūdžių. Pvz., kartą man pie
šiant paveikslą prisistatė keli 
buliai ir žiūri... Baidau — nei
na; gerai, kad nebuvo pikti. 

— Šitai Bogotos "bario" 
(priemiesčio vaizdas). Ar Jūs 
neatrandate, kad dažnai tie vaiz 
dai primena seną Jeruzalę, ypač 
jei ten pamatai ir slankiojan
čius asiliukus? 

— Taip, toje primityvioje, 
tarp uolų, iš molio ir mėšlo, nu
drėbtoje statyboje jaučiasi bib-
liško archaiškumo... 

skaitos yra. Jai taip pat nela
bai įdomu darbą pradėti mokin-| 
tis sistemingai — ji nori iš kar
to padaryti skulptūrą. O jei 
tas vargšas profesorius ją per 
daug vargins visokiomis teori
jomis ir nuobodžiais tam dar
bui pasiruošimais, jis pasidarys 
jai neįdomus, jo pamokos ne
bus lankomos ir, rezultate, va
dovybei teks jieškoti kito... 

ir kitose srityse, esame "est-

i. Bagdonas Autoportretas 

— Bet ar mokytojas negali 
priversti dirbti vien dėl pažy
mių ir egzaminų? 

— Nelabai, nes jo pažymys 
nėra galutinas... Kada dėl tos 
visos sistemos pradžioje sielo-

! jausi, mane vadovybė nurami-
— šis kraštas dailininkui tu- ™>, k a d *» nieko nepakeisi, taip 

retų būti naudinga kūrybai me- J a u Y1* i r b u s -
džiaga... 

— Ne visai taip yra, kaip iš
rodo. Pavažinėjęs po kraštą 

! ranjero" (užsienietis) — yra 
reiškiama tam tikra pagarba, 
bet ir didelis nuo jo atsiriboji
mas. 

— Kaip matosi. Tamsta daug 
dirbate, kuriate. Ar pavyksta 
parduoti paveikslų? 

— Taip, jau esu čia parda
vęs daugiau kaip 30 paveikslų. 
Perka daugiausia lietuviai ir 
užsieniečiai, šiaip, kaip minė
jau, ir vietinių, žinomų dailinin 
kų paveikslai nelabai perkami, 
gaudomasi populiarių vardų, bet 
ne meno esmės. 

— Nacionaliniame muzėjuje 
platus meno skyrius — ar jie 
irgi neperka? 

— Ten dauguma paveikslų 
yra paaukotų, tai dailininkų 
garbės reikalas. Muzėjus paveik 
slų pirkimui neturi pinigų pozi
cijos. 

— Kokie Tamstos ateities 
planai? — dar paklausiau, baig 
dama perilgai užsitęsusi pasi
kalbėjimą. 

— Sunku ką apie juos pasa
kyti. Darai žmogus, ką gali pa
daryti esamose sąlygose. Jau 
vien tropiškas klimatas trum
pina mūsų gyvenimą ir darbo 
našumą — palaikau širdį su 
apie 20 puodukų kavos į dieną. 

Atvirai kalbant, čia mūsų vi
sų, o ypač jautresnių — meno 
žmonių kova už būvį nelengva, 
nes jiems tenka gyventi dvejo-

Koks mokyklos persona- pu gyvenimu — rūpintis sveti-
las? imam krašte taip aktualiais me-

— Jų tarpe yra žinomų dai- j džiaginiais reikalais ir dvigubai 
randi įvairumo, bet, iš kitos pu-1 i į n mkU t direktorė italė Vica sielotis skriaudžiamais, tik pri
sės, yra daug monotonijos vien į Marotti de Goenaga, dailinin- puolamu laiku dirbamais kūry-
dėl to, kad čia nėra metų laikų' k a i . Alberto Arboleda Rami- &°s darbais. Dėl to nėra tikro-

• JL* J.* * 1 A. * 

Jau dešimt metų, kai Jurgis 
Baltrušaitis guli svetimoje že-

Imėie, Montrouge kapinėse Pa
ryžiuje. O jo žodis pasilieka 
gyvas su mumis i r tiek daug 
sakantis. Šiam poetui mąsty
tojui, šiam lyg ir vienišam pa
keleiviui, spėjusiam amžių mįs
lę, šiandien gražiai galima pri
taikinti io paties "Vakaro gies
mės" žodžius, kai pažvelgiame 
į kūrybinį jo palikimą: 

Sveikas, slenksti poilsio 
/pelnyto, 

Sveikos, sveikos, liepsnos 
/vakarinės! 

Žmogus tėra silpniausia, ta
čiau galvojanti gamtos nendrė. 

—Pascal j . Bagdonas l bažnyčią 

— vis ta pati nuotaika, tie pa 
tys vaizdai. Tai ne pas mus, kur 
gyvas gamtos gyvenimas — ji 
keičiasi su visomis atgimstančių 
pavasarių ir po sniegu miegan
čių žiemų išraiškomis. O čia 
Bogotoj, pvz., ką pamatysi? — 
Arba miglose skęstančius kal
nus, arba jie bus saulės apšvie
sti, ir visas įvairumas. Ir tų 
pačių spalvų keitimasis labai 
vienodas. 

Kolumbijos mokykloje 

— Kaip sekasi ir patinka dirb 
ti Kolumbijos mokykloje? 

— Kaip čia pasakyti? Darbas 
labai skirtingas nuo Europos 
mokyklų; vien jau dėl to, kad 
čia mokytojas nėra mokinių 
autoritetas, bet jis pats turi 
jiems nataikauti. Jeigu jiems 
nepatiksi, tai rimtas pavojus 
nustoti darbo. Sunku įvesti ko
kią nors discipliną ir sistemin
gai darbą pravesti. 

— Kaip tai gali būti? Juk mo 
kvtoius samdo mokyklos vado
vybė, o taip pat yra kokios nors 
taisyklės, programos? 

rez, Josefa de Barba. jo pasitenkinimo ir žymu, jei 
ne dvasinis, tai fizinis nuovar-

Meno reikalai Kolumbijoje g i s T a i p k &**** Bagdo-
— Kiek girdėtis, čia daugu- n*s dirba daug, be pakankamo 

ma dailininkų baigia mokslus poilsio. O dar ir nostalgija kan-
Europoje. Ar Kolumbijoj yra kiną. 
meno akademijų? j ^ v i s ų m i n ė t ų darbų, dar 

— Yra Academia de Bellas Y1** įsikūręs savo nuosavą me-
Artes, ji priklauso nacionali- niškosios keramikos atelie, kur, 
niam universitetui. Iš viso, me- turbūt, deda vilčių nepriklauso-
nas Kolumbijoje nėra labai po- "įingiau susitvarkyti. Su tos sri 
pūliams. Yra daug gabių žmo- t i e a jo darbais tuo tarpu dar 
nių, bet iškyla tik tie, kurie tu- neteko susipažinti. 
ri pažintis ir pinigų. Kraštas, 
kaip žinome, yra gerokai pri
mityvus, neturi tradicijų, ta
čiau daro šuoliais pažangą, dėl 

— 

$25,000 del knygų 
Pagerbdamos sava tėvų at-

to kultūriškai negali taip grei- minim? Mary Van Uden ir H. 
tai pribręsti ir yra daug pavir- Brewers įteikė $$25,000 centri-
šutiniškumo ir pompos. Daug nei katalikų augštesnei mokyk-
kenkia luomų skirtingumas lai St. Paul, Minn., kad tas lė-
praktiškame gyvename, dėl to šas panaudotų knygų pirkimui. 
ir liaudies bei tautiškas menas 
nėra labai populiarus ir kelia- ™'eks pastovaus nebuvo su
mas tik naujais šūkiais. Dėl to kurta, kas nebūtų buvę individo 
ir menininkų karybose jaučiasi sielos transformacijos išdava, 
daug manierizmo, ypač šiuo Todėl žmogaus dvasinis atsi
metu madniausių meno formų naujinimas turėtų būti visų jo 
nesuprastas sekimas varžo lais pastangų tikslu. —Grafas Nony 
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JONAS AISTIS, Brooklyn, 
N. Y.: — Užsienyje gyveną lie
tuviai daug prisidėjo, priside
da ir prisidės prie mūsų tautos 

— Kuo užsienyje gyvenantis lietuvis gali prisidėti prie 
Lietuvos laisvinimo ir kultūriniu vertybių kūrimo, kad 
išpildytų pavergtos Lietuvos žmonių viltis? — ši toki 

išjatevinimo. \ Tačiau, norint, j klausimą artėjant Vasario 16 buvome išsiuntineję eilei 
kad mūsų pastangos turėtų rim u j Chicagos ribų gyvenančių kultūrininkų; gautuosius 

—atsakymus čia alfabetine tvarka ir spausdiname.— tą pagrindą, aiškų tikslą ir vie
ną kryptį, mums būtinai rei
kia pasirašydinti mūsų tautos 
(ne valstybės, nes tokių jau 

tą, jeigu profesorius Ivinskis 
būtų metęs darbą archyvuose 
ir įsijungęs į Vilko rietenas. 

Todėl visi kultūriniai reika
lai, o ypač lietuviškos mokyk
los vra verti didesnio dėmesio. 

Visai pritariu P. Maldeikio 
straipsniui "Kultūriniu ar poli
tiniu keliu?" (Draugas, sausio 
19 d.). 

M. Vaitkus 
— 

— i 
V 

bėga, tas tolsta nuo Lietuvos. 
Kiekvienas, atitrūkstąs nuo sa
vo tautos, kartu tampa tauti
niu dezertyru. O ar gali dezer
tyras pateisinti Lietuvos žmo
nių viltis ir lūkesčiu? 

VYTAUTAS BIELIAUSKAS, 
Richmond, Va.: 1. Aiškiu nusi
statymu Lietuvos reikalu. Jo-

kartų didesnę už mano neseniai 
čia paminėtą "Šv. Pranciškaus 
parapiją". Kietą, kritišką, ob
jektyvią, tačiau lietuvio rašy
tą istoriją, kad nedarytume 
klaidų, kurias mūsų tėvai darė. 
Juoba, kad dabar prof. Ivins
ki* *»aenyk turime istoriką. 
kuris į m£sų tautos praeitį ge
ba pažvelgti; kaip niekas į tuos 
dalykus nežiūrėjo. Tokio veika
lo reikia dabar ir dėl to, kad tė 
vynėje dabar žalojama mūsų 
istorija ir kad su ja bus drą
siau grįžti namolei. atžvilgiu, jokių kompromisų ir 

jokių mažumo kompleksų. Ne 
A. J. ALEKSIS, \*at*rbury, t y l ė t i i r l a u k t i M k a g ų W a u _ 

C W : Užsienyje, ypatingai s i m ą p a k d s ^ m u m s 
JAV-se gyvenantis 'lietuvis, t i e m g fl r e i k i a k e U i D a i y v a u t i 
kad neistautėtų, privalo akty
viai dalyvauti Alte, Balfe, AL 
B-je ir kitose savose organiza
cijose bei draugijose — klubuo
se. Mūsų laikraščių redaktoriai, 
dvasios ir visuomenės vadai pri 
valo dažnai raginti mūsų, jau
nimą bei vyresniuosius lavintis 
muzikos šakoje ir priklausyti 
prie chorų bei scenos mėgėjų 
ratelių. Taip pat, lietuviškose 
parapinėse mokyklose ir dabar
tiniuose lituanistikos kursuose 
lietuviškos melodijos privalo 
užimti svarbią vietą. Mano il
gų metų (daugiau, kaip 40 m.) 
cnorų vedėjo patyrimas aiškiai 
liudija, kad visi-os, kurie buvo 
pamilę lietuviškąją giesmę-dai-
ną, neužmiršo savo tėvų kalbos 
ir mūsų tautai visados arti
mais pasiliko. 

STASYS BARZDUKAS, Cle-
veland, Ohio: — Pagal tris pa
grindinius anketos minties as
pektus siūlosi ypačiai šie trys 
atsakymai: 

1. Rodyti Lietuvos laisvės 
prasmingumą. Pasauliui impo
nuoja sąmoningos, kultūringos 
ir ryžtingos tautos. Savo tau
tinėmis pastangomis turime lai 
mėti tarptautinį pripažinimą ir 
vietą pasaulio tautų šeimoje. 
Kas kitoms sudaro sąmoningo 
lietuvio, kultūringo ir laisvės 
verto žmogaus įspūdį, tas tei
giamai pristato savo tautą ir 
prisideda prie jos laisvės sieki
mo. 

tinęs pareigas. Daugelis užsi- tų, jų tarpe ir Lietuvos, likimą 
tunme) ^ istoriją J>ent dešimtį | d a r o t i k s a V Q m t c r e S ų m a lonu- sprendžiant, mes turime steng-

mų ir patogumų rate. Kas ne- tis įtikinti Amerikos visuome-
dalyvauja lietuviškame gyve- nę, ka i lietuvių tauta yra darb | U e t u v i ų d i d ž i a u s i a s u ž d a v i n v s 
nime, juo nesidomi ir iš jo pa- šti, kūrybinga ir verzh tauta, ' 

A. GALDIKAS, Kew Gar-
dens: — Užsienyje gyvenančių 

kuri galės suvaidinti svarbų 
vaidmenį Rytų Europos gyve
nime. Tai mes galime atlikti tri 
mis keliais: 1. savo kasdieniniu 
sąžiningu darbu ir savo ištver
mingu asmeninės bei profesi
nės pažangos ir geresnio atly
ginimo kiekvienas mūsų gali 
įtikinti savo amerikiečių aplin
kumą, kad jis yra vertingas 

kio liberalizmo Lietuvos laisvės | pilietis, atstovaująs darbščią 
tautą; 2. viešais kultūriniais, 
meno ir muzikos pasirodymais 
ir įvairiomis studijomis anglų 
kalba apie Nepriklausomos Lie 
tuvos pažangą mes galime pla
čiai paskleisti lietuvių vardą 
amerikiečių visuomenėje; 3. 
Altui pakvietus kiekvienas mū
sų turėtų siųsti telegramas ir 
laiškus savo kongresmanams ir 
senatoriams reikalaudamas Lie 
tuvos reikalų gyvenimo. 

DR. JONAS BALYS, Wa-
shington, D. C : — Reikalingas 
pagrindinis persiorientavimas. 
Visame mūsų tremties gyveni
me pirmauja ekonominiai, po
litiniai, religiniai ir kitokie rei
kalai, o kultūriniai yra nustum 
ti į paskutinę vietą. 

Žinokime, kad mes būsime 
paskutiniai lietuviškieji mohi
kanai, jeigu mūsų vaikai trem
tyje negalės turėti tikros lie
tuviškos mokyklos. Tik kultū
rinės vertybės tegalės suįdo
minti priaugančiąja kartą, o ne 
politinės ar ideologinės riete
nos. 

Dėl mūsų tautiečių daugumos 
abejingurnp, tokia pirmaeilės 
svarbos institucija, kaip Litua
nistikos Institutas, vis dar ne
gali atsistoti ant kojų. Nėra iš 
kur paimti menkų centų lietu-
|vjškai bibliografijai, Lietuvos 
istorijai ar mūsų tautosakai iš 
leisti. Šitokie reiškiniai rodo, 
kad tauta išsigimsta ir eina ne 
išvengiamos etninės pražūties 
linkme. Tauta be kultūros yra 
tik trąša svetimai dirvai ir jai 
veikiai bus lemta išnykti. Jei 
neturėsime savų mokyklų, teat
ro, lietuviškos literatūros, me-

ir pareiga išlaikyti tautinę dva
sią, vieningai flirhti Lietuvos 
laisvinimo darbą ir suorgani
zuoti Kultfiros Fondą, kuris pa 
dėtų pasižymėjusiems kūrė
jams sukurti dvasines ir meno 
vertybes,, kad sugrįžę į išlais
vintą Tėvynę jomis sunaikintu
me rusų bolševikų pragaištingą 
palikimą. 

Laisvė 

politikoje: lietuviškoje ir vie
tinėje ir būti politiškai suinte
resuotiems. 

MARIJA ALSEIKAITfi-CIM 
BUTIENft, Boston, Mass.: — 
Dideliu pasiaukojimu meno ir 
mokslo kūrybai, prašokant vi
dutiniškumo ir provincijos ri
bas. Su šviesa ir gera valia ei
nant į visuomenini ir kultūrini 
darbą. Kuria»t kultūrines v e r - ! G r a ž i n a T u k u s k a i t S 
tybes, kurios su sia diena ne
mirtų. Ir dirbant už du - tris, 
atsveriant žūstančias jėgas. 

J. GLIAUDĄ, Los Angeles, 
Calif.: — Auginti vaikus są
moningais lietuviais ir skaityti 
lietuvių patriotinę spaudą. 

Kiekvienas tedalyvauja lais
vinimo darbe ir kultūrinių ver 
tybių kūrime pagal savo suge
bėjimus — svarbu, kad visos 
tos veiklos pagrindas būtų: mei 
lė Lietuvai, sielvartas dėl jos 
kančių, tiiftjink* jos laisve. 

Lietuvos Himno turinys y n 
tikros proletariškos veiklos kel 
rodis: meilė Lietuvai, kova už 
Lietuvą, tarpusavė vienybė. 

asano sesioliktoii 
Toly gieda Kauno kuorai. 
Šūviai plėšo sraunų orą. 
Plevėsuoja miestas švytįs. 
Augštyn kyla piestas Vytis. 

Minios plaukia: skruostai žydi; 
trykšta džiaugsmas; mostai lydi. 
Šventė ūžia naują giesmę: 
Už Tėvynę kraują liesme!. . 

Kas tai? sapnas? Ne, to būta — 
žygių, džiaugsmo meto, liūtų, 
kai kovota, kai mylėta, 
kai papėdės*laimei dėta. . . 

O dabar? Toli nuo krašto, 
Dieve, nešam švino naštą — 
graudžią tremtį. Brangią dieną 
dengia gedulas kiekvieną. 

Siela blaškos. Ar sugrįšim ? 
ar Tėvynės garbei krisim? 
ar Motulei ką nuveiksim? 
ar vien priešų tvaną keiksim? 

KRONIKA 

Argi esam nusikaltę, 
kad, pagavę mūsų valtį, 
mėto bangos, skaido smūgiai, 
šaldo šiurpuliai įbūgęf.. 

Paskutine egles sakele 
• 

Mano rankoj eglės šakelė, 
Likusi dar nuo Kalėdų, 
Ir ošia man miškas žalias, 
Ir paukščiai svajingai gieda. 

. 

JUOZAS GOBIS, Los Ange
les, Calif.: — Kiekvienas sąmo
ningas lietuvis, gyvenąs emig
racijoje, pavergtoje Lietuvoje 
ar ištremtas į Sovietų valdomą 
Aziją, turi kasdien savo rytme
tinėj ir vakarinėj maldoje pri
siminti visą lietuvių tautą ir ją 
ištikusią nelaimę ir per maldą 
stiprinti savo dvasinius ryšius 
su Tėvyne. Krikščioniška mal
da yra išeinamoji Tėvynės va
davimo ir kultūrinių vertybių 
kūrimo bazė. Žmogaus santy
kiai su žmogum, taigi ir asmens 

Paimu nukritusį spyglį 
Ir širdim į tėviškę bėgu. 
Nieks mano žingsnių negirdi, 
O matau aš tik kraują ant sniego. 

Kad šitą eglės šakelę • 
Padėčiau ant brolio kapo, 
Gal sapnuotų jis tėviškę žalią... 
Tegul mus sugrįžtančius mato. 

-

——— -*-

apvalo žmogaus sielą nuo "em ties vertybėms būtina yra gra-
pirinių" dulkių ir daro. jo poli- žios formos ir kilnaus turinio 
tinį ir kultūrini patriotizmą dra harmonija. 
singesnį, pastovesnį ir morales 
nį. Tik U paviršiaus žiūrint, j * ™ " J ^ " v i ų kongreso 

, , J , .. i - i i - esame paskatinti imtis plates-
malda atrodo esanti kažkokia .̂  ? 
metafiziška iliuzija, kuri nei Lie 
tuvos vadavimui, nei lietuviš
kos kultūros kūrimui esanti ne-

nio masto laisvinimo darbo, or 
ganizuodami sutarimą su kito
mis suinteresuotomis tuo atžvil 
giu JAV tautinėmis grupėmis, 

t i n k l ą , bet is tiesų - iš poh-. R e t ^ k a i k u r i ų gmpi ^ 
tikos ujama metafizika kasdien j p u s a v i o s a n t y k i a i d ė l ^ r t t o * 
daro įtakos mūsų gyvenimo rea nių ginčų senose tėvynėse stoja 
lybei - mūsų elgesiu ir galvo-1 Š n a r a m darbui skersai kelio 
senai. Juk ir mūsų asmens lais-

su savo tauta, eina per Dievą, ve yra kito, metafiziško pašau 
ne per gamtą bei visokias **em|"o prasiveržimas, kuris ne vi-
pirijas", išjungiančias metafi
zinių jėgų įtaką iš visuomeni
nio gyvenimo. 

Dievas yra lemiamasis Veiks 
nys istorijos procese, ir Jis yra 

2. Asmenybių ugdymu. Esa-
2. Palafkvti tautinės kultūros me maža tauta ir savo mase 

interesą. Niekas negali iš mūsų I niekuo neužimponuosim. Dėl to no ir mokslo, tai būsime tik tuš 
rrptalauti pasidaryti tau^fnės vienetas, t. y. individas, turi ti puodai, į kuriuos vienas kitas 
savo kultūros kūrėjais. Kūrėjai būti pabrėžiamas daugiau, ne- mėgs pabarškinti savo asmenis , S ^ ^ r t f £ " 5 w W W t t " 4 S 
gimsta. Tai Dievo dovana kiek- gu masė. Individo atbaigimas kos reklamos dėliai. Šituo keliu 
vienai tautai. Bet kūrėjui išaug yra jo asmenybės gilume. To- jau einama. Pats metas pasukti 
ti, subręsti ir pasireikšti reikia dėl gilinti savo asmenybes, ne-1 kita linkme, 
tinkamu sąlygų. Prie ju suda- maišyti verčių, nestatyti žmo-
rvmo galime jau kiekvienas pri gaus žemiau už pinigą ir ne-
sidėti. Jei nors nedidelę dalį to, pasiduoti patogumų ir praban-
intereso, kokio parodome per-j gos svaiguliui. Taip pat: jieš-
kamam namui, automobiliui. į koti ir stengtis pažinti lietu 
baldui, tifonui ar siekiamam| viskas as 
malonumui, skirtume ir savo; padėtu kiits kitam šiame sunkia 
tautinei kultūrai, sąlvgos kultu j me darbe. 
rinių vertvbių kūrybai susida- 3. Likti tmo, ka.s esame. Ne
rytų. Netekdami intereso, savo ^akeiskime savęs pavardžių 
tautine kultūra nasmerkisme trumpin'mu arba ju "atlietuvi-
nuolatiniam merdėiimui — į to-i nimu". Gsl tuo būdu kiti dau-

I. BANAITIENE, Brooklyn, 
N. Y.: — Gyvenančio išeivijo
je lietuvio didžiausia pareiga— 
būti vienu ar kitu būdu įsijun
gusiu į visuomeniškąją veiklą, 

menvbes ir tuo būdu ?,- . .V1 ^ J n . H 

Mūsų visuomeniškumas ir or
ganizuotumas šiandieną yra vie 
nintelė reikalinga ir įmanoma 
priemonė kovoti už Lietuvos iš 
laisvinimą, bei išsaugoti turi
mas kultūrines vertybes. 

jų Įkvėpėjas, tad kiekviena tau 
ta, ypač nelaimėje, turi per mal 
dą, per minties kėlimą "sur-
sum" glaudinti savo santykius 
su Dievu, o per Jį ir su savim, 
su savo bendruomene. Malda 

sada derinasi su gamtos dės
niais ir kuris dažnai laužo gy
venimo "fiziką", darydamas 
žmogų arba kilnesnį, arba že
mesnį už gyvulį. 

JULIUS GRAVROGKAS, Cle 
veland, Ohio: — Mūsų kultūri
niai laimėjimai pasireiškia dau
giausia meno, o ypatingai gro
žinės literatūros srityje. Ma
nau, prisidėtume prie kalbamų 
laimėjimų, sutarę, kad šios sri-

kio lietuvio, neretu atveiu neilgiau dėmesio mums atkreips ir . ^Iem!žiau. *»•*»«* .™P^tis' 
tariamo inte.igento. namus ta-Uuo r--du opie mūs., tėvyne S L f f i l J " " 5 * ? * ! * * 
da jau neranda kelio nei lietu- išgirs. 
viška knvga, nei lietuviškas žur Atliksime tai. k? darome, ge 
nalas. nei kita kuri tautinė verj riaus ;ai. kaip galime, ir tie. ku-
tybė. Dėl to reikėtų pradėti jau riems mes h-sime reikalingi,! 
šaukte šaukti. 

lizmo keliu, siektų mokslo ir 
gėrio ir būtų pajėgus kurti 
kultūrines vertybes. 

L. DAMBRICNAS, So. Oso-
ims mus tokiais, kokie, mes<fle Park, N. Y.: — Tėvynei va-

3. Ugdyti tautelės atsakomy-j esame ie* tik mes nesibijosime; duoti reikšmingiausia priemo
nės .jausmą. Rūpinamės laikui s:ve tapatybes parodyti, 
nuvykti į darbr*, atsiimti atlygi
nimą, su malonumu nueiname 
į svečius. Sunkiai renkamės į 
susirinkimus, vėluojamės į po
sėdžius, nenoriai atliekame tau 

ne laikau kultūrinį darbą, nes 
tik kultūrinė veikla palaiko ir 

DR. J. BUDZEIKA, G reat-i stipriną lietuvybę, ir tik stipri 
Barrmgton, Mass.: — Kadangi j lietuvybė yra tautos išsiiaisvi-
Amerika ateityje suvaidins pa- nimo bei atsigavimo laidas, 
grindinį vaidmenį pasaulio tau- Būtų nusikaltimas prieš tau- Lietuvos vaizdelis 

Tad, imkimės iniciatyvos su
tarti, kad garbingiausias būdas 
tiems ginčams išspręsti yra ati
duoti juos tarptautiniam tribu
nolui. Kai visos tautinės grupės 
sutars propaguoti tokio tribu
nolo reikalingumą, jų santykiai 
tikrai atšils. 

KUN. DR. J. GUTAUSKAS, 
Kanada: — Išlaikyti ir ugdyti 
mūsų tautoje religines ir dori
nes vertybes, nes nėra ir nega
li būti tikro tautos prisikėlimo 
be dvasinio jos vaikų atgimi
mo. 

Tauta tiek gyva, kiek kūry
biška. Mes turime veržtis į mok 
slo, meno ir medžiaginės gero
vės viršūnes, kiekvienas pagal 
savo gabumus ir pašaukimą. 

Didesnis tautinis solidaru
mas, nuoširdesnis broliškumas 
— mūsų savitarpinio bendravi
mo būtinumas. Lietuvis lietu
viui turi būti brolis, sesuo, o 
ne priešas. 

Bendruomeninį suąiorgani-
zavimas — šio meto reikalavi
mas. Be viso pasaulio lietuvius 
apimančios organizacijos daug 
darbu liks nenudirbtų, daug kū 
rybiškų pastangų neatneš lai
mėjimų. 

DOMAS JASAITIS, VValling-
ford, Conn.: — Mes, visi lietu
viai, seni ir nauji ateiviai, ir 

(Nukelta i 2 pusi.) 

• Prof. Vitas Manelis kalbė
damas Liet. Studijų institute 
apie ekonominių sąlygų reikš
mę tautiniam išsilaikymui kė
lė mint|, kad reikia ugdyti au
kojimo dvasią ir to duosnumo 
mokytis iš senųjų amerikiečių. 
Ekonominės vertybės turi di
delės reikšmės tautos kultūrai 
teeiti. Turtas yra*' sutaupytas 
darbas. Ir kai yra duodama di
desnė ar mažesnė auka kultū
riniam ar religiniam reikalui, 
tai savo darbu tas sumanymas 
yra paremiamas. Kitas klausi
mas, ar žmogui turtėjant kar
tu didėja ir jo sugebėjimas sa
vo turimas vertybes paversti 
gerais darbais. Labai dažnas 
yra reiškinys, kad turtingas 
žmogus yra nedosnus ne tik pla 
tesniems geriems darbams, bet 
ir savo paties asmeniškiems 
reikalams. 

Kalbėdamas apie konkrečias 
parefgas, susijusias su turtu, 
prelegentas jas suvedė į tris. 
Visų pirma reikia rūpintis, 
kad žmogus būtų ekonomiškai 
pajėgus. Tai yra labai aišku 
teoretiškai, bet ne taip lengva 
praktiškai. Antra, reikia ugdy
ti mūsų visuomenėje aukojimo 
dvasią. Nereikia pavydėti, kai 
ta dvasia yra gyva ir pasireiš
kia aukomis pvz. Bažnyčiai. 
Kas mokės aukoti Bažnyčiai, 
tai esant atitinkamam paska
tinimui, jis aukos visiems ge
riems dalykams. Ir trečia, no
rint daugiau paramos tauti
niams dalykams, reikia gyvos 
tautinės sąmonės. Amerikos 
dvasia yra palanki tautinei są
monei ugdyti. Čia kiekvienas 
žmogus nori būti savaimingas, 
ir turi galimybės savo savitu-
ams laikyti, nepakenkiant Ame 
rikos vieningumui. 

• Jono K. Kario naują ią kny 
gą "Nepriklausomos Lietuvos 
pinigai" gražiai paminėjo stam 
bus New Yorko apylinkės laik
raštis "Brideeport Post", dm> 
damas antraštę net per 3 skil
tis, veikalą laikydamas labai 
vertingu istorikams, mokslinin 
kams. bankininkams, pinigu ko 
lektoriams. Straipsnis pailius
truotas paveikslu J. Kario ir 
žmonos (atidavusios savo ran
komis fabrike uždirbtus $3.000 
knygos išleidimui). Laikraštis 
su užuojauta aptaria autoriaus 
— inteligento tremtinio likimą 
ir šiltais žodžiais mini "nelai
mingą Baltijos respubliką" — 
Lietuvą. 

• Povilas Laurinavičius, jau 
anksčiau padaręs visą eilę pui
kių medžio drožinių, naujai su 
kūrė gana augštą trijų kryžių 
kombinaciją, su šviesomis ir su 
lietuviškais stilizuotais orana-

jmentais: rugiagėlių, pienių sė
klų, tulpelių, aušrinės, saulu-

|tės. eglės šakų. Centre esantis 
i kryžius — koplytėlė su saly-
I mals įtaisytais kitais dviemis 
kryžiais sudaro darnų vienetą. 

• Art News — Amerikos me-
j no žurnalas rašo, kad dabar-
I t'nis Paryžiaus meno gyveni-
! mas srarsus ne tiek prancūzų, 
kiek kitataučių dailininku jna-

; su. Taip, Ecole de Paris kredi-
' tus, esa. reikia pripažinti I i e -
! tuvai (iš Lietuvos kilusiems 
i dailininkams) ir Ispanijai dau
giau, nei patiems prancūzams. 

• Muz. I. Vasiliūnas su šei
ma an'e vasario pabaigra iš Ko
lumbijos persikelia į Bostoną, 
Kaip pats muzikas, taip ir jo 
žmona Elena Vasvlifm*enė yra 
mūsų dienraščio kultūrinio 
priedo bendradarbiai. 

• 

• tnmaitefci sahin«rOs revi
zijos komisijon vieton iš vyku
sio į Europą G. Galvos įėjo Alb. 
Valentinas, buvęs pirmuoju 
kandidatu. 
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Spjūviu sienos nėprakirsi Leonardas Žitkevičius 

AL. BARONAS, Cicero, 111. 

Praėjo apmokamos ir neap
mokamos šventės. Išbluko šven-

SIELOS IŠPARDAVINĖJIMAS 
Suprantama, laiko nėra. Lie

tuvis profesionalas a r šiaip pra
simušęs materialiniu atžvilgiu 

tisus dienraščio numerius ke- pilietis neturi galimybių Der
liems pulkininkams niekinti kits skaityti viso, kas lietuvių kalba 

tiniai papuošimai, ir vėjas nu-1 kitą ir visą kariuomenę. Supran išeina, jis turi žiūrėti ir skai-
draskė pigius paspalvinimus. j tama, kad Girniaus straipsnio j tyti . kad neatsiliktu, kas pa-
Didžiulės krautuvės nori apma-1 nagrinėjimui reikėjo laiko pa- s saulvje sreriausio, bet neskaity-
žinti prieš šventes suvežtas ir ; galvoti ir įsitikinti, nes jis bu-Ui nė vieno hirnalo ir nenupirk-
neišparduotas prekių krūvas, i vo esminė, o ne nuvalkiota ša-- t i per viena mėnesj nė ^ vienos 
todėl ir skelbia išpąrdavinėji- j lutinė tema. Tame straipsnyje, 
mus. Skelbia dolerio dienas iri kurį J. Girnius skiria "tiems, 
papiginimus švenčių išpompuo- kurie liks mūsų tautoje, neišė-
tam pirkėjui pagauti. Nenoriu je į pasaulį", autorius sako. jog 
čia pasakoti apie reklamos rėks j svarbiau savo kūryba likti sa 
mą, bet noriu priminti apie sie 

lietuviškos krvpros. neužsisaky
ti Enciklopedijos vien todėl, kad 
turi vokišką ar anglišką, yra 
aiškus de^ertvravimas iš lietu
viškos kult "ros lauko. Kas lie-

los kapitalą, kurį mes atsivežėm 
iš savo lyriško krašto ir kurį 
nuosekliai ir palaidūniškai mė
tom, kaip gero tėvo palikimą. 

Nekeik nei namų, nei auto
mobilio 

vo tautoj , negu išsiveržti j t a rp tuviui iš tur t ineo gvdytoio ar 
tautinius vandens. "Tebūnie pir | graboriaus. kuris niekuo lietu-
muoju rūpesčiu, kad kūrybinė višku nesidomi? Jis lvgus vi-
šviesa neišblėstų mumyse, besi- šiems svetimtaučiams, kuriems, 
stengiant ją svetimuosius nu- lygiai kaip ir jiems, lietuviškas 
šviesti", pabrėžia J. Girnius mi- reikalas tolim?s ir "nereikalingas 
nėtame straipsnyj. Tuo tarpu ' r kurie, nors ir nemokėdami 
mūsų inteligentai nevieną kartą j lietuvių kalbos, gali puikiai iš-

Jau nevienas šiandien gal- s a k o , jog mūsų kūrėjai nieko pjauti apendicitą a r į tautines 
voja, kad žmogus mažiau ver- nesugebą, o jie jau moką pa- bei kazimierines mandagiai ir 
tas negu mašina. Arba bent kankamai kalbų pasiskaityti No šauniai nugabenti. J ie bent ne-
lvgus jai Arthuro Koestlerio kelio P r e m U 0 S laureatų ir už spjauna į lietuvišką kultūrą, 
romane "Ilgesio amžius" rusas k e l e t ^ dolerių gali pasiklausy- j kaip j nepajėgią ir atsilikusią. 

ti ir pasižiūrėti žymių aktorių Jie iš viso mažai anie ją žino. 
į Kartais sužino daugiau kokioj 
nors mokykloj, nes ne vienas, 
o dešimtys lietuvių lektorių dir-

Nikitin Šitaip sako savo meilu
žei: "Tu tiki, kad visi žmonės b e i solistų. Kam pagaliau pre 
yra didelė paslaptis. Tačiau jie 
yra ne paslaptis, bet refleksas, 
kaip šis radijo aparatas . Tu 
pasukai mygtuką — yra reak
cija. Užgavai — yra sužaloji
mas. Pataisei, vėl viskas gerai. 
Jis kalba, spiegia, groja — daug 
naudingo ir linksminančio, bet 
tai nėra jokia paslaptis"... 

Žmogus betkokia kaina nori 
sudaiktėti. Jis atsižada savo lai 
svės ir dvasinių vertybių ir in
dividualumo. Tu imk viską, tik 
galvok už jį, duok daiktą už 
kiekvieną savęs atsižadėjimą, 
už kiekvieną dvasios susiaurėji
mą užmokėk, ir bus šventa ty
la, palaiminanti, neėdanti nei 
draugystės, nei dirgsnių. Nesą
monė būtų keikti namus, auto
mobilį, šaldytuvus a r televizi
jas. Namai reikalingi, kad ga
lėtum laisvai kosėti ir turėti 
vaikų, ne tik šunį, — automobi 

Aloyzas Baronas 
Išleidęs naują romaną 

"Užgesęs sniegas" 

numeruoti žurnalą ir mėtyti pi
nigus už kažkokio diletanto ste 

ba nelietuvių kolegijose. 

I r iš čia susidaro paradoksas. 
Jei lietuvis apgina daktara tą 
Montrealio a r Tuebinereno uni
versitetuose, jei jis bendradar
biauja svetimųjų spaudoj, tai 
yra Lietuvai nuopelnas, gi jei 
jis retkarčiais parašo lietuvių 
spaudoj, tai mes vadiname di
letanto stenėjimu. Jei išverčia
ma mūsų autoriaus knyga į sve
timą kalbą ir ji gerai įvertina-

-ma, tai jau nuopelnas, bet jei 
palieka tik lietuvių kalboj, ta i 

I iau grafomaniškas kriminalas. 
Jei padaro vokiečiam pašto 
ženklus — genijus, jei piešia pa
veikslus mums — nežmoniškas 
tepliojimas. Reikia reikalauti iš 
autorių ir reikalavimas y ra pa
žangos laidas, reikia kritiškai 

v a l K Ų , „ e » K »u,ų, »u«,«uuu.- v r a ^ r t ' n t i ir « « * m klaidas, rei 
i- i J U41 -• x. . "ėjimus, žinoma, tai yra uesa. , i - i v „ : n « <,,, kjtai<, ; r oiip+i 
1,S. kad galėtum nuvažiuoti , , r t a d a p a d e d a m t a š k a . Dis-; , . ! ! , . . : ! !!"!! ' 
pikniką ar į l i teratūros vaka rą, televizija, kad galėtum pa 
matyti , jog yra Amerikoje mi 
lionai bepročių, kurie pergyve 

padedam tašką, 
kusijos baigtos. Lietuvių tau
tinė kultūra nusilenkia amžiam 
ir genijam, mes uždarome lietu
viškas bibliotekas bei mokyklas 

i kiekvienam meno puoselėtojui j 
augštį, bet ignoravimu kultūros 

i nepakelsi, mūsų kultūros nie
kinimu tautos dvasios nesusti-

na ligi širdies priepuolių bloga • hAitriaTn W i , HAI T i J n v n . p m s i l r S P1 U V 1 U * taut inę kul-
i t\ i r D a i S i a m k o v a - d e l Lietuvos f - t a rntaut inėq knltūrn«s rfi-

surezisuotasimtvnminkųrungty ] a i s v ė s n e s k a m r e įka l inea ta tarptaut ines Ruit 
nes. Bet reikia kalbėti apie tai, m a ž y t ė ' , b e t a u t i n ė s k u l *- i r o s > ™" lango neprakirsi, 
kad šie daiktai 

Be tėviškėles man tamsu 
Nusėtas kelias akmenėliais, — 
Kiek akmenėlių, tiek varsų. 
Tai kelias mano tėviškėlės. 
Be tėviškėlės man tamsu. 

Gal tai vargeliai ten taip žydi. — 
Kiek akmenėlių, tiek varsų. 
Vargelių niekas nepavydi — 
Be tėviškėlės man tamsu. 

Šalele ašarom šlakstyta, — 
Kiek akmenėlių, tiek varsų! 
Kur tėviškėlę rasiu kitą, 
Jei ten vargelių taip gausu f 

Nušviesk, saulute, jos dirvoną, — 
Kiek akmenėlių, tiek iKtrsų. 
Geltoną žalią ir raudoną 
Išsirinkau sau iš visų. 

Saulute debesėliuos 
Vai nebežvengia bėri žirgeliai 
Marguos padubysėliuos. . . 
Lūžta dalgeliai, pūsta rugeliai. .. 
Saulutė debesėliuos. 

Skambėk, dainuže, minėk laimužę 
Marelių gintarėlius! 
Vėjelis kaukia, marelės ūžia. . . 
Saulutė debesėliuos. 

Širdis nerimsta svečioj šalelėj 
Ir skęsta ūgesėliuos. 
O mūsų broliams — dygūs keleliai, 
Saulutė debesėliuos. . . 

Partizano mirtis 
Broliai, žemę išpurenę, 
Apraudojo arimus: 

«4*— Mielas broli partizane, 
Ar sugrįši į namust 

Sugirgždėjo tik varteliai, 
Ir išėjo jis tylus: 
— Jei negrįšiu, grįš paukšteliai 
Į pavasario šilus. 

Grįš į lauką artojėliai, 
Grįš į laisvę Lietuva. — 
Ir sudundo arimėliai, 
Ir nusviro jo galva. . . 

Iš premijuotos knygos „Saulutė debesėliuos' 

daiktai pasidaro ' b e g e m j ų j r b e a u g š t o p r a g y . 
tikslas, o ne priemonės. I r daž- v e n i m o s t a n d a r t o k a r ų i r m a _ 
niausią jie įgijami už savo dva- ^ a l i n U i r t e b e a l i n a m a ž e m ė > 

šios, savo sielos tegu ir nedi- B e t č i a p a t m e s p r i s i m e n a m a n o 

dėlę dalį, gi kita sielos dalis 

Šviesa iš terbos 

Nusipirksim nevienas name
lius su porčium ir be jo, turė
sime ūkį a r krautuvę, bet pra-

ievtam l' ^ i m į a u s s t r a i P s n i o ž o d ž i u s - bėgs laikas, metai nutr ins neatiduodama jau pačiam jgytam k a d v i s d ė l t o „ s a ^ v e r e m i ^ v a n = t u v i g k u g u ž r a š u S t j e i j i e b u v o > 

gai pinigų 

daiktui. Jokiai lietuviškai or
ganizacijai nebelieka laiko, jo
kiam parengimui ir jokiai kny-

Žinoma, dar ir tai 
būtų pakenčiama, nes nėra ko 
norėti, kad kiekvienas, kuris pi- t i k g r a ž b y l y s t ė ( kuria, prileis- H m l H f f l l 1 .„ . f 
nie-a uždirba mokėtu ir knv?a . . . . K . " milionienus, bet, 
nigą uzaima, moKetu ir Knygą k j t a u t o r i u s n e t k i t a - : ^ u „ : u r i « u ^ , , - , ^ 
paskaityti , gilintus į Maceinos č i a u p a g a l i a u r e i k i a t i k ė t i tau- ^ ' lh

 h e t u v i s k o s 

filosofiją, džiaugtųsi Nagio po- t a k u r i n i e k a d a n e m o k ė s p r a n . ; 

ezija a r Kasiulio paveikslais. 
Tu žmonių, kuriems tie dalykai 
tiek Lietuvoi. tiek čia buvo sve timi. negalima kaltinti. Jų ir n e s k a i t v s < T i m e 

duo gaivesnis uz svetimų salių; i r i š v i s o k a g š i t a m e k r a š t e 

vyną. savajai tautai laimėtoji l i e t u v i u b ū f a > t e g a l ė s p a l i u d v t i 

šviesa brangesnė už pasaulinio tautinės kultūros, o ne biznių 
vardo garsą". Bet tegu jis ne- ] i e k ? n o s V i su mūsų troškimas, 
būna gaivesnis. Tegu tai būna k a d k i e k v i e n a s l i e t u v i s t u r i b ū . 

būdamas 
kul-

remejas ir 
skatintojas, 

cūziškai, kuri niekada neatva-
TUOS klausytis Clevelando sim Norėčiau čia pasakyti , kad 
'oninjo koncerto, kuri niekada :»etu*iai nemėgsta spaudos. Kad 

pagandai. Juo labiau mes turi
me gerbti žodį, kuris tė ra vie
nintelis šioj sunkioj kovoj. 

Silpna mūsų kultūra ir litera
tūra, todėl, kai prieš 50 metų 
prancūzai įsteigė savo Goncour-
tų premiją ir kai tik neseniai 
įsteigtos Nobelio premijos susi
laukė poetas prancūzas Mistral 

ir ispanas d ramaturgas Eche-
garay, lietuviai tegalėjo pradėti 
šviesos semtis ne iš terbos, bet 
iš knygų spintos. Vieni grįšime 
namo sukrešėję tik mirti, kiti 
čia paliksime, padidindami ka
pų miestus, bet savo tauta i bū
sime buvę naudingi ne tiek, kiek 

(Nukelta į 2 pusi.) 

pasiteismimai yra paprasti , ar
ba ir iokiu iie nesugalvoja. Jie 
nesidomi ne dėl soecialaus no-

ir neprenu- jie ia daug mažiau vertina, ne-
meruos Er.cvclopedia Britanica. * u ^lte-vikai. kurie turi pusę 
oasraliau juk turime dirbti tai ^ š a u l i o ir didele jė*ą, gi tuo 
t a r t a i ir tam *mo<nii. kuris sa- t a r P u m e s kova tegalime vesti 

ro ignoruoti, bet dėl jiems įp- v o k n j v , n u p r a k a i f u i š l a i k e L i e tik raštu, bet to negaliu teisti 
tuvos universitetus ir kitas a u g - n n s , m , n e s - k a d ^ t u v i u tau ta 
^ ? H a s mokyklas, kad iš jos iš- šviesa, kain anie anekdoto šva-
A->S r-ofesionalas ^alėtu rusi- b a i ' > s a v o k r a ^ t a nešė terbo-

. - rva- t i i visa tai, kas anam bro m i s - L«etu*»lii tautai soauda te-
|«ui h ivo šventa. Turime dirbti k o R»»^nW kontrabanda, ir už 
h*m žmogui, kuriam modernio- ^ l v t e M i š t e r b o s n e v i e n a s l i e 

rasto ir Lietuvos atsivežto kul
tūrinio gvvenimo standarto, 
Kas kita vra su inteligentais. 

Diletanto stenėfimai 

Prieš kiek laiko, tiksliau pe
reitų metų balandžio mėn. Aidų 
žurnale. J. Girnius parašė labai 
įsidėmėtiną straipsnį "Bejieš-
kant kelio mūsų tautinei kultū
rai į pasaulį", kuris beveik ne-

î poe7iia nėr° penkioliktas van 
duo n;'o prancūziško kisieliaus 
ir kuriam lietuviška daina nėra 

zie-tuvis nž^^so oo poliarinės 
mos dpneumi, 

ftįm^t 50 metu nuo spaudos a t 
«ravimn §ie metai Knvgnešio 

senos panelės, soliste vadina- m e t a i . Šie metai ir liūdiia, kad 
buvo spaudoj paminėtas. Žino- mos. beviltiškas žiopčiojimas. lietuvis nėra šviesos priešas, tie 
ma, čia dalykai buvo svarstomi kuriam lietuviškas dienraštis met*i t'ivri tai liudyti ir toliau, 
iš esmės ir todėl buvo sunkiau n ^ r a p a ? r a b j n i s išmirštančios i ^ o d i s padaro daug. Bolševiko 
diskutuoti, negu tema, kiek ber ,. , . . . ^odis sukvailino visą pasauli. _ . . ** . . . . . g e n e r a c i j o s liudijimas, kuriam ; _ 1 V .. . n . , , . , , . Vr* nas Lietuvoj algos gavo, kalbėti J J Bolševikais tiki didele dalis žmo 
apie generolo numuštą, pames-1 lietuviška knyga tebėra ta pati , L ^ i n t e l i g e n t u , nes bolševi-
tą a r vėjo nuneštą kepurę, arba | u ž k u r i j i Jo senelis į Sibirą nu-; k a i n e t i r klasikinį grafomaną 
sieksniniais straipsniais per iš-1 nešė kaulus. pajungė vidaus a r užsienio p ro 

Argi jau temos išsibaigusios? 
LEONARDAS ŽITKEVIČIUS, Brooklyn, N. Y. 

Jos niekada neiSsibaigs. Tik Maža mergaitė rašo "Eglu-
vis daugiau jų atsiras. Viso- | t e s" redaktoriui laiSką. J i sa
kiuos laikuos ir visuos kam- j ko : 
pus. Giedroj ir negiedroj, per "Prašau nedėti tiek daug ei-
tekliuj ir nepritekliuj, šiltuos lėraščių. Katinėli nu-nu-nu ar 
namuos ir landynėse. Visur dau katinėli a-a-a — man visi tie 
gybė temų. Temų kiekvienai eilėraščiai kaip vienas". (Au-
plunksnai, lietuviškai rašančiai, dronė Simokaitytė, 10 metų.— . 
nors aplink ir nebūtų lietuvių. "Eglutė", 1953 m. Nr. 5 ) . 

Netrūksta jų nė poezijai. Net Kokia dabar išvada? Nebe-
ir tokiais nepopuliariais laikais, aiški. Todėl imu į rankas "Eg-
kaip šie. I r tokioj nepoetiškoj lutės" komplektus ir tyrinėju. 
Amerikoj. Brazdžionis čia ra- Po visų tyrinėjimų nieko geres-
do sau naujų temų, ir jo žvaig- nio nesugebu pasakyti, kaip tik 
ždė (kaikurių kritikų nuomone, tą patį, ką pasakė dešimties 
jau gęstanti) iš naujo ir dar metų mergaitė. Man atrodo — 
skaisčiau sušvito ("Didžiojoj ji teisi. 
kryžkelėj"), savo šviesa nustelbi Iš daugelio "Eglutėje" spaus
dama kitas (kritikų išgarbin- dintų eilėraščių atrodo, kad ne 
tas) žvaigždes. Randa čia temų Į vien tik jų temos išsibaigusios, 
ir tie, kurie neberašo lietuviškai i bet ir forma aptriušusi. Pa tys 
(lietuviški tik žodžiai, visa kita i vaikai toje pačioje "Eglutė je" 

dažnai geriau parašo už suau
gusius. 

Betgi pasakojimų skyrius ga

jau ne) . 

Mano šiame straipsnely tenka 
užkliūti už vaikų poezijos rei-f 
kalo. Yra ir proga. Neseniai H didžiuotis. Vyt. Tamulaitis 
pasirodė Stasio Džiugo eilėraš- j ?&*>* mūsų vaikų literatūroje, 
čių rinkinys "Kiškučio v a r d i - į J i s drąsiai gali konkuruoti su 
nės". Žinoma, tai džiugus reiš- j k i t U tautų tos rūšies l i teratūros 
kinys. Bet aš užkliuvau už kito I kūrėjais. Yra ir daugiau gerų 
reiškinio, kurį paminėjo A. Ba- pasakotojų. Tuo tarpu vaikiš-
ronas, šią knygutę recenzuoda- koji poe;<ija — skurdi, ir ne-
mas ("Draugas", 1954.1. 16). bandyk jos lyginti su ki tatau-
Tai temų išsibaigimo reiškinys. č h* poezija. Apie Vytę Nemu

nėlį čia nekalbu, nes jis seniai 
A. Baronas šioje recenzijoje i «Eglutėje" besirodė. 

mini ir mane. Esą, aš kartą pa- Mergaitė pasakė teisybę. Vie-
reiškęs, "jog vaikams berasy- n a g a u t o r i u s n i o : k a t i n e l i n u _ 
siąs tik poemėles, nes šiaip vai- n u . n u : k i t a s _ katinėli a-a-a. 
kiškiem eilėraščiam temos išsi- Q A Baronui (kaip jis sako, ir 
baigusios arba jau bent labai m a n ) p r a d e d a r o d y t i s . kad vai-
nbotos . kiškiems eilėraščiams temos jau 

Nesiginu, galėjau taip "pa- išsemtos, 
reikšti". Bet spaudoje niekur ši- Taigi blogai su vaikų poezi-
taip nerašiau. Šiaip visokių non 
sensų pasitaikydavo pareikšti 
(ir daugeliui taip pasi taiko). 
Nenoriu, kad A. Baronas aną 
dalyką laikytų rimtu. Rašiau 
vaikiškus eilėraščius ir tebera-

joe rašytojais. Su skaitytojais 
— kiek geriau. Jų dar yra. Da r 
daugiau jų būtų, jei vaikų tė
vai nebūtų eilėraščiams abejin
gi. Reikia juos sudominti. Bet 
kaip? 

sau. Rašiau ir poemėles — net Tiesą sakant , vaikai kar ta is 
dvi, bet nė vienos nebaigiau. I r m ė g s t a ir silpnesnius (bet įs-
jokiu būdu netikiu, kad vaikis- j pudingus) dalykėlius. Ta būdo 
kiems eilėraščiams temos jau į s a V y b e pasižymi ir suaugusieji, 
išsibaigusios: jos net nėra ri- £m m i - i s i i poetu pareiga nesi-
botos. stengti žavėti vaikų pigiais bliz 

Nebūtinai šuo ir ka tė gali į bučiais. Reikia lavinti jų skonį, 
būti vaikų draugai. Apie juos j y . Nemunėlio " 'Meškiukas Rud 
jau daug rašyta (bet vis dar g a ! n o s i u k a s " nėra silpnas, bet jis 
Įima rašyti ir būti originaliam) 
Meškos, drambliai, beždžionės, 
kengūros, ančiasnapiai — irgi 
vaikų draugai. Galima ir pačius 

gerokai silpnesnis už to paties 
autoriaus "Pietų vėjelį" (ir ki
tus jo rinkinius). Bet vaikų t a r 
pe jis populiaresnis. Atimk iš 

baisiausius žvėris bei reptilijas 5 i o s knygutės iliustracijas, ir 
paversti vaikų draugais . Tik 
reikia gabios plunksnos. Gali
ma rašyt i ir apie automobilius, 
šaldytuvus ir televizijas. Apie 

nebebus ii tokia žavi. O "Pie
tų vėjelis" žavės iir be iliustra
cijų. Tokiems "Pietų vėjeliams" 
reikia daugiau reklamos spau-

viską, ką matai . Bet ir apie tai, | d0 je . 
ko nematai. Nėra išsibaigusios Sut raukdamas šio straipsne-
net ir tėvynės temos. Negi v i e - j ^ m į n t i s , galiu pasakyti tik 
nas Vytė Nemunėlis būtų visas t i e k : t e m o s vaikiškiems eilė-
jau išsėmęs? Juk kiti vaikų r a k i a m s nėra išsisėmusios, iš-
poezijai palyginti, nedaug ką s i s ė m ę tik jų rašytojai . 
tėra sukūrę. _ . 

Apie temų i š b a i g i m ą tiek ir .. ™ * • * * » * ~ T a , r . 1 S , , m ' r i . .v. , cm. š ta i , pavyzdžiui, nauja te-uztektų, jei su tuo nesiristų dar . ._. T^ \ 
kiti reikaliukai. O . kyla opės- m a : VI". k ^ . ^ V U a u V " U 

. , , . _,-, . . eirerasciai sudėti vienas salia nis klausimas. Būtent : kaip su / 4 4_ . iJL„ 0 . 
o xr • u u -Z - kito ("Eglutė", 1951 m. Nr. 3 ) . rašy tomis? Kurie išsibaigę ir _ , . fe . • , • „ _ ' ; 9 Bet jų nuomone apie kiną ne-Kurie ciar n e . \ « « • vienoda. 

Nedrįsdami atsakyt i į šį klau- Vienas (Aloyzas Baronas) 
simą iš karto, jieškokime atsa- sako : 
kymo šiuose "Darbininko" (š. "Mamytė a r tėvelis ry to j nu-
m. sauso 26) žodžiuose apie vai- ves į kiną. Žiūrėsime, kaip pe-
kų žurnaliuką — "Eglutę"' : lės gyvena ir vaidina. Kaip vii-

"Dar praeituose metuose b u - ! k a s
x
 l a k a , • * » * • *.** * * * " • " 

vo nemaia kreipiama dėmesio ; ™ u S a u o d a ' k a , P k l S k l s k r ^ m t o 

i poeziją, bet. kain redaktorius š i e " a , r P ^ " v e J a Pu o d l» • 
p . t y r ė . eilėraštukų vaikai ne- ^ ' t a s . , V " ' « • * " > J*"1 n e -
mėgsta. Tad šiemet sustiprin- „ a

T " a ^ 
tas pasakojimų skyrius, įvesta Nenoriu šiandien kino — baf 
v-, r~ wj..... ^ . ., e ^^_ nusibodo: vis ta oati šunį. 
daug.au pasakų .r legendų ap.e k a t e £ £ £ tero^.™U "* 

Kokia mūsų išvada? Rodos, 
t u rė t " būti aiški: yra poezijos 
rašytoju, tik nebėra skaitvto-
jų. Bet kažkoks kipšas nelei-

•Tnv^no aktorium t ikėt i? Ne-
- :no ( 1 p e f RKI r a ( ^ r jrera temą. 

P. S Ga'ia — n e t u r ė t u po 
^^nka kito v^aiku laikraštėlio— 

Algirdas Landsbergis su šeima 
Jo premijuotasai romanas dabar spausdinamas "Drauge" 

džia tokia išvada tenkintis ir "Tėviškėlės". Straipsnelį rašy-
verčia knistis toliau (ir gi-1 damas, naudojausi tik "Eglu-
liau). I te". 

http://daug.au
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POEZIJOS TRIUMFAS 
BEN. BARKAUSKAS, Cicero, 111. 

Bernardas Brazdžionis 
• »• '!*•»; i — — • 

Trečią kartą tautos poetas 
gauna aukščiausią lietuvių lite
ratūros atžymėjimą. Trečia jo 
poezijos knyga išskirta ir pripa 
žinta vertingiausiu metiniu įna
šu į mūsų literatūrą. Vilnius, Tue 
bingenas ir Chicaga 14 metų lai
kotarpyje (1940, 1947, 1954) 
bus buvę šių iškilmių liudyto
jai. I 

Mėtomi ir blaškomi esame 
per tą laikotarpį po įvairius že
mės taškus, kur mūsų vargų ir 
kraujo, gimimų ir mirties pėd-, 
sakai žvmi lietuviškos dvasios > 
veržimąsi į laisvę. Nauji vaizdai', 
ir veidai ateina vis ir praeina 
pro mus, anot poeto, "kartais 
kaip laisvės šešėlis", "kartais' 
kaip baisūs raupsai". Su jaiSį 

nigaikščių miestas 1939 (Val
stybinė lit. premija), Šaukiu aš 
tautą 1941 (išspausdinta be 
cenzūros žinios), Iš sudužusio 
laivo 1943 (išsp. be cenzūros 
leidimo), Per pasaulį keliauja 
žmogus I laida 1943, 11—1944, 
III — 1949, Viešpaties žings
niai 1944, Svetimi kalnai 1945 
(Švietimo valdybos premija), 
Šiaurės pašvaistė 1947 ir Di
džioji kryžkelė 1953. 

Antra tiek eilėraščių rinkinių 
jauniesiems poeto išleista Vy
tės Nemunėlio slapyvardžiu: 
Mažųjų pasaulis 1931, Druge
liai 1934, Kiškio kopūstai 1936 
(Liet. Raud. Kryžiaus vaikų 
liter. premija), Algirdukas pu
puliukas ir Kazytė jo sesytė 

Anapus Atlanto 
Anapus Atlanto magnolijos žydi, 
Anapus Atlanto jas skina mirtis. . . 
Ir blanksta ten žingsniai, tremty pasiklydę, 
Ir gęsta kaip laužas visa praeitis. 

Pavasario paukščiai, tai jūs į tėvynę, 
Tai jūs, grįždami už kalnų, vandenų, 
Man atnešėt tolimą tėviškės žinią, 
Kančias ir maldas ant baltųyų sparnų. 

Ir atgimė žydinčios vasarų šventės 
Varguos ir jaunystės dienų spinduliuos, 
Ir saulėto ežero žalios pakrantės 
Tik vien atminimų sapnuos teliūliuos. 

Anapus Atlanto verks-rankose vėjo 
Negyvos alyvos, pilki ajarai, 
Anapus Atlanto, krauju kur žydėjo, 
Kaip kraujas širdy skleisis rožių kerai. 

I 
Ir šauks ir netils su varpais Vabalninko 
Anųjų dienų atminimas ausys*, 
Ir eisi, kur ves, nors bus marios aplinkui, 
Tie rožių kerai, tas namų ilgesys. 

Rud — • • enio ve|u| 

Bernardas Brazdžionis 

ateina ir į mūsų poeziją naujų 
vėjų, kurie nekartą taip šaltai, 
o gal ir svetimai papučia į mus. 
Bernardo Brazdžionio poeziją 
imdamas į rankas, esi tikras 
jos lietuviškumu ir originalu
mu. Aktuali lietuviška poezijos 
tematika ir patraukli forma au 
torių seniai jau iškėlė populia
riausiu tautos poetu. 

Kaip tik dėl tos neįprastinės 
tematikos ir formos prieš 23 
metus vyresniųjų iš dalies su
tiktas skeptiškai, jaunimo ta
čiau iš karto £uvo entuziastiš
kai priimtas, kaip nė vienas ki
tas. Po 20 metų tatai galiu pa
liudyti ne aš vienas, buvęs dau
gelio literatūros vakarų univer
siteto ir gimnazijų jaunimui 
bendradalyvis: tai patvirtins 
tūkstančiai ano meto klausyto
jų, iš kurių mūsų sudužusio 
laivo skeveldroje nebeliko, de
ja, tūkstančiu skaitytojų... Bet 
ir šiandien nėra kito poeto, ku
ris turėtų tokią plačią ir gyvą 
savo skaitytojų šeimą. 

Pirmas po Maironio 

Nė vienas kitas poetas nėra 
tiek poezijos knygų išleidęs, 
kiek jų paleido Brazdžionis. Iki 
šiol susidarė jau visas puska
pis: 13 "suaugusiems" ir 17 pri
augantiems. Kiekviena tų kny
gų turi savo veidą—pro metu 
sluogsnį atsišauka vis gyvais 
eilėraščiais, kurie atvejų atve
jais iškyla poezijos mėgėjo at
mintyje. Vien jau nuogi seniai 
skaitytojų poeto knygų vardai 
nevienam praeina gyvais pa- į 
veikslais: 

Baltosios dienos 1926, Ver-| 
k :antis vergas 1928, Amžinas 
žydas 1931, Krintančios žvaigž
dės 1933, Ženklai ir stebuklai 
1936 (Sakalo lit. premija), Ku-

1936, Laiško kelionė 1938, Vy
rai ir pipirai 1938, Purienos 
1939, Meškiukas Rudnosiukas 
I laida 1939, II — 1951, Dėdė 
rudenėlis 1941, Gintaro kregž
dutė 1943, Pavasario upeliai 
1944, Kalėdų senelis 1944, Tė
vų nameliai I laida 1945, II — 
1947, Mažoji abėcėlė 1946, Pie
tų vėjelis 1951, Lietuvai Tėvy
nei 1952, Po tėvynės dangumi 
1952. 

Gal daugiau ne toji eilė ant
raščių imponuoja, bet tų kny
gų tiražas. Brazdžionio paleista 
"į pasaulį pasižmonėti" 37,000 
egz. Vien tik Maironio poezija 
stovi šio tiražo priekyje su maž 
daug 50,000 egz. Betgi prie 
Brazdžionio visai teisėtai gali
me prijungti Vytę Nemunėlį su 
daugiau kaip 60,000 egz. — tai 
viso labo susidaro beveik aps
kritas 100,000; skaičius, kurio 
nė vienas kitas mūsų poetas nė
ra pasiekęs. 

Didžiųjų tautų dažnas rašy
tojas verčiasi vien rašymu. Ne
nuostabu, kad jų parašytųjų 
knygų skaičius (beje, ne poezi
jos) pralenkia mūsiškius. Tu
rint galvoje, kad mūsų poetas 
rašo tik "kartais", Brazdžionio 
poezijos įnašas yra nepaprastai 
didelis. Jis juk buvo ir tebėra 
daugelio period'nių ir neperio
dinių leidinių bei leidyklų re
daktorius : Ateities spindulių 
1932—40, Lietuvos studento 
1933—34, pirmojo ir vienintelio 
mūsų poezijos žurnalo Pradal
giu 1934—35. literatūros žurna
lo Dienovidžio 1939, Eglutės 
.Qakplo literatūros redaktorius 
1937—39, Valstybinės leidyklos 
1942—44, dviejų literatūros 
metraščių 1942 ir 1947, dviejų 
baigiamų sudaryti antologijų 
red, ir t.t. Be to, nuo 1935 su 

Kai rudenio žemę, kai gedulo dangų, 
Kai raudantį vėjąaplinkui regiu, 
Man šalta ir širdžiai, man šalta ir rankoms, 
Man liūdna be tėmškės lauko rugių, 

Be sodo žalių kadugių. . . 

Ar miegat po gruodu, žali želmenėliai, 
Ar ošiate vėtroj, aukšti ąžuolai?. . 
Kaip ankšta^ kaip siaura pasaulyje sielai, 
Kaip grįžtų ji dūminėn pirkion mielai 

Nors rudenio naktį vėlai. .. 

Ant vakaro uolos 
Žiburiai artėja. . . Žiburiai nutola. 
Žiburiai į tirštą marių miglą puola. 
Aš, vėlus keleivis, stoviu ant uolos 
Ir klausausi amžių kalbančios tylos. 

Ir klatisau ošimo dūžtančių bangų. 
Ir man darosi baisiai liūdna ir baugu. 
Ir man rodos, tartum okeanas kyla 
Į tą žemės naktį, į tą juoda žyla, 

v 
« 

Kaip mirtis ateina į pasaulio širdį, 
O širdis pro sapną žingsnių tų negirdi. 
Ir dangus man šaukia iš juodos tylos: . 
— Tartum švyturys stovėki ant uolos! 

Ir kai paskutiniai žiburiai užges, 
Šauk pasaulio širdžiai pro mirties bangas. 
Šauk, kaip marių paukštis, skrisdamas prieš vėją: 
— Tai naktis nutola, tai aušra artėja!. . 

protarpiais literatūros dėstyto
jas, Maironio Literatūros muzė 
jaus vedėjas 1939—44, nuo pat 
įsikūrimo aktyvus Rašytojų 
dr-jos narys, ilgus metus jos 
valdybos narys, 1941 pirminin
kas, 1952—53 Bostono Rašyto
jų klubo pirm. 

Įvertintas skaitytojų ir rašytojų 

Kaip skaitytojų ar klausyto
ju, lyeiai ir pačių rašytojų 
Brazdžionio poezija vertinama 
išskirtinai. Pastarasis pačių ra-
švtoju efektingas išskvrimas 
"Didžiosios kryžkelės" tatai ne 
dviprasmiškai liudija. Literatū
rinis įvertinimas, šiuo atveju, 
rašvtojo atžvmėjimas premija, 
aišku, nėra lenktynių pasekmė. 
Nėra čia laimėiusio ir pralai
mėjusiu. Kūrybiniai pasiekimai 
vyksta ne varžvbu, nelvginant 
tarp arkl;ų ar šunų. keliu: kū
ryba yra individualaus dvasi
niu p?jėsrų įtempimo vyksmas 
savyie. Pagaliau ir tikslas kū-
rvbos ne lenktyninis. Poetas 

* I 

kuria ne tam, kad pralenktu j 
kit*. het kad pilniausiai ir }s-[ 
pūdingiausiai išsakytų save sa 
vu būdu. Ir tie, kurie paskui, 
vert'na kfrvbinius p?siek'mus, I 
daro tai ne lyginant vieną su 
kitu, bet konstatuodami to ir 
kito vert savyje. Kaipgi gali
ma būtų lyginti, pvz., tokius 
skirtingus žanrus kaip roma
nas ir lyrika? 

Po ilgesnės pertraukos šie
met vėl triumfuoja poezija. Ir 
'Javunimo literatūros premiją 
gavusi Leonardo Žitkevičiaus 
eilėraščių knyga vertingai ri
kiuojasi tame poezijos parade. 
Net ir nebūdamas linkęs misti
fikuoti žemės sklypo, turi pri
pažinti Biržų žemės derlingu
mą poezijai. Nėra kito tokio 
siauro rėželio, kuris būt davęs 
šitokią poezijos meistrų pleja
dą: Binkis, Sruoga, Brazdžio
nis. Žitkevičius ir kiti. 

Jeigu klastingai elgsimės, 
nors pasaulis mus apklos gėlė
mis ir pagyrimais, sąžinė, ne
paklusdama žmonių nuomonės, 
visada mums prikaišios mūsų 
kaltę. —Vuillermet 

ū m e knmika "Įjjfc Kryžkeles" atsiradimas ir idėjos 
• J. E. arkiv. J. Skvirecko # J 

80 m. amžiaus sukaktį pager
biant Melbourne, Australijoje, 
išleistas mimiografuotas leidi
nys "J. E. Kauno Arkivysku
pas Metropolitas Juozapas 
Skvireckas". Knygute turi 40 
puslapių. Čia aprašoma gerbin j _ Kokiomis aplinkybėmis su 

Bern. Brazdžionis apie poezijos aktualijas 
Liotuvių RaSytoJų draugijos lau

reatas Bern. Brazdžionis dar kar
ta susilauk* visuotino pripažinimo 
Befaukdami jo atvykimo J Chlca*ą 
premijos atsiimti krHpfmSs j j | 
su keletą klausimu. Jo atsiųstuo
sius atsakymus čia ir spausdina
me. — Red. 

rinį, blaškosi abstrakčiuose, dar 
jokiais pojūdiais nesuga ana-
muose pasauliuose. Jis ranka 
rankon eina su neapsispren-
džiančia demokratijos laisvėj 
išlepusia politika, kuriai pritrū
ko ryžtumo. Tiesa koketuoja su 
melu. Brutali ir despotiška jėga gojo sukaktuvininko jaunystė", Į kūrėte premijuotąją "Didžiąją 

pinnieji kunigavimo žingsniai, j k r y ^ * " Kodėl pavaduot , ^ į ' ^ ' " £ £ £ ir nuolaidu 
mokshms darbas šv Rasto ver; "kryžkele" ir kokia, idej*, jo- ^ „ ^ ^ j£į u i n e ^ 
timas pirmoj, tremtis, darbą. Į J» norėjote bb.ai.siai iškelti? a n t k r y ž k e l e s £ d i d i i a u s i a s 
Nepriklausomai Lietuvai besi- s . , v , ... ^ Wftj„ :„*^-:«_A» u ^ z , 
. . . T . , - _ . . - — Šią knygą rašant, arba tik *** kada istorijoje buvęs šal-
kunant, Lietuvos bažnytines n a u p a s a k i u s s i o g k a t , tojo karo turnyras? 
provincijos įkūrimas, sovietu ir s k i r u s e i l ė r a š č i u s „ ^ ^ 
vokiečių okupacijos, antroji k y b e s b u V o t o k i o s k o k f i ^ < £ £ ££%£* k*1*™08 

tremtis, jubiliato visuomenine | p a ^ gyvenimas. Tremtinio, prooiemos. 
veikla, jo reikšme ir įt^ka. Ra- j benamio ir beteisio žmogaus — ** aktualijos ir politika 
šant pasinaudota tremties spau likimas, išsisklaidymo po pašau šiandieną turi savo pagrindą 

lį ir nuo Europos ' kontinento P«^Jo je ir ar tokia tematika 
atsiplėšimo metai, sunkus "pri- t i n k a meno kūriniui? 
S T ™ l n a U J 8 w F 2 £ £ - O kas nustatė meno kūri-
pergyven.ma, varstant mihom- m tematiką? M e i l ė > D i e v a s , 
ne bevarde juodojo (ir su iuo-
A . . » J . . J " " . , J , gamta ir gyvenamasis momen-
daisiais) masinio darbininko da f o„ „;„„J„ u x-
._«_ .. . . . „* tas visada buvo žmogaus poeti-
lele pagaliau įsijungimas i ze- „A- IA-,~.V~ ^ *. >. • 
_ - i i . * . *.. n e s kūrybos centre. Gyvenimui 
mosios klases gyventoju eiles. i,̂ -x- ^ * . . . 
w . , . . / ; . T TV keičiantis, jo turiniui augant, 
kai tau vakarais ir naktimis i - j o g i t u a c i j o m s ta^Bk^JSS 
sintis, beveik per galvą kori- j o p r o b l e m o m s ^ ^ n e . 
donumi i v ^ u t m , augštą lipa gB]im* n o r ė t i | ^ d \ m 
ant kojų nebepasilaikąs girtuok ; k u r y b a f 0 k a r t u i r ^ l ė k . 
I is .kai jis laiptais su triukšmu š t ė t ų n u o g y v e n i m o atsiliktų, 
gnuva atgal, kai rytą. eidamas a t i t o U u i p b , o t t i k . j u_ 
iš namų turi peržengti per jo s i ų d j ž o d f i a i B ^ v a j z . 
"lavoną" prie durų... Pagaliau d a i s 

doje tilpusiais straipsniais 
vysk. dr. V. Padolskio, vysk. 
dr. V. Brizgio, kan. M. Vait
kaus (— atsiminimai "Drau
ge"), kan. V. Zakarausko, prel. 
K. Razmino, kun. J. Kuzmic-
kio, o taipgi paties J. E. arkiv. 
Skvirecko atsiminimais bei dr. 
A. Šapokos istorijos duomeni
mis. 

• B. Sruogos "Milžino pa-
unksmėj" jau spausdinama. 
Bus išleista 1,000 egzempliorių. 
Knygoje pavaizduojami Vytau-
to Didžioio laikai Veiksmas 
sukasi apie Lusko suvažiavimą, i n e 8 V e i k a t a . * u

n e d a I , b a 8 - M o k y "Pirmiausias meno kūrinio rei 
kuriame Vyt. Didysis turėjo! ™ a 8 ' 8 „ S P ^ ' a l y b e ? : T » P ' ™ * ™ kalavimaa - meninė forma. Be 
būti vainikuotas. Lenkų klas- " ^ * " ? m™*™?: N l e k o meninės formos nėra meno kū-

neismanancm. Nuolatims gyve- rinio> n e ž iūrint , kokios srities 
nimas dualizme. Sielos "aki- i r k o k i o ^„^ _ d a i l ė s a r , j _ 
mis • regint kitus pasaulius, ki- t e r a t ū r 0 8 i poezijos, beletristi-
tą gyvenimą. Tačiau visa tai koą ar dramos.- j te būtų.Bet vie 
tik fonas. Tik "drobė", ant ku- n o g formos veikalui taip pat 

s u l a . k o p a s m n t . m u s g a b e n a n . jrios turi būt nutapytas paveik- L ^ . Veikalas, kaip ir žodis. 
cms Vytautu, va.mką u- tu* šias. Pro dažus ir pro sukurtą ^ v i e n o k i ą a r k i t o k i 4 p r a s m ę , 
sutrukdo vainikavimą. Staigt, kūrinį neturi kyšoti "nuoga", taarinj. Formos ir turinio stnte-

tos, Vytauto pastangos atsipa
laiduoti nuo ryšių su Lenkija Ir 
noras Lietuvą atstatyti pilnai 
nepriklausoma valstybe. Lenką* I t i k fonas x į k "drobė", ant ku 

Vytauto mirtis sužlugdo jo pla
nus. Autorius stengiasi būti ar 

drobė. Kūrinyje, kad ir kai- . ^ y r a pagrindinis meninio kū-
kaip jis būtų lyrinis, reikia pa- rinio reikalavimas, 

ti istorines tikrovės, visą eilę, I Kilti augšttau asmeniškumo, 
dialogų derindamas su kroni- į s t o t i "objektyvinėn" plot- • K ^ d a m a s dėl "aktualijų" ir 
komis, atkurdamas istorinius as mėn, į kurią kūrini pakėlus, jis P ° h t l k f - • * * • a ^ m e n * * 

galėtų tapti kiekvieno kito as- m a n o t*™1*. Savo kūryboje 
mens nuosavybe - išgyveni- n i e k a d nevarau jokios politi-

Petras Babickas savo pir- mais, mintimis, troškimais, liū- k o s . i r n^audau aktualijų. Pir
mąją knygą jaunimui "Nuosta- nešiu, laime, kančia ir džiaugs- moję eilėje man svarbu kun-

<*jq J&«* J n v s j u o tiesa, nonų tą ar ki-

menis ir istorines situacijas. 

bi Jonuko kelionė" išleido 1929 
m., tai šiemet sukako 25 metai 
nuo jo pirmosios knygos pasi
rodymo. Paskui kasmet ar po 
kelerių vis duodavo ir lyrikos 
ir kelionių knygų, jaunimo mė
giamų. Kaikurių išėjo keli lei
dimai Rašytojas šiuo metu gy
vena Brazilijoje ir ruošia spau
dai savo keliones ir turi naujau 
šios lyrikos. Visai paruošta 
spaudai dramatizuota pasaka 
"Jūragis" ir baigia tvarkyti 
apysaką "Žvaigždės viršum S> 

mu. 
tą mintį pasakyti. Minties išraiš 

Visuomenė, arba tiesiog sa-! kai jieškau žodžių, vaizdų ir ki-
kant, skaitytojas yra labai ne- i tų poetinių priemonių, — for-
gailestingas. Jis nepakenčia jo j mos (ritmo, rimų, laisvo eilia-
kių autoriaus "silpnybių" ir no-j vimo). Kas poezijai "tinka" ir 
ri "matyti", kad autorius bū- kas "netinka", matome žvelg
tų už j | ir turtingesnis, ir iš- į darni nuo graikų, romėnų, per 
maningesnis, ir daugiau prama j anglų, prancūzų, vokiečių ir 
tąs. Tik tokiam autoriui jis j net Azijos tautų poetus ir jų 
"atiduoda mandatą", leidžia kai 
bėti jo (skaitytojo) vardu. Ir 
ne tik "kalbėti", bet ir veikti, 
ir jausti. Čia ir yra meno kū

rinio sugestijos paslaptis ir už-
»_. M T> « u- i ««««;*« «,*> davinys. Neiškelęs j menmes 
biro". P. Babickas pereitų me- / • * „ . . . _ augstumas kunnio, autorius ne tų pradiioje peržengė savo am- j JJEtta ^ v t a u o f l n n m o _ 
žiaus 50-sius metus. Šiuo metu 

- —-

Balys Pakštas 
Muzikas, LRD premijos mecenatas 

geriausius, išlikusius kūrinius. 
Poezija yra Horacijaus pamo
kymai, kaip gyventi Mecena
tui, poezija Dantės kardinolų 
ir kitų laiko didžiūnų įmetimas 
i pragarą, poezija ^6ekspyro 
klausimas žmogui būt ar nebūt, 
poezija arabų batsiuvio girtuok 

jo sveikata yra kiek sušluba- j Mano karščiausias noras ir ^ ^Pagarbinimas poezija 
l u s I y ^ gyventi, jausti, kalbėti kū- ^ " e l a i a o pamokslai būrams ir 

rinyje ne savo vieno, bet visų M a i r o n i 0 d«*la racija " M y ^ . 
• Kun. Feliksui Mart'šiui | vardu, lietuvio ir žmogaus var- h e t u V 1 ' ta- b r a n ^ a žemę..." Vi-

vasario mėn. 2 d. sukako 75 du. Kiek tai pavyko ir kuriuo- s o s t o s t e m o s i r * e m a * a m ž i " 
metai amžiaus. Gimė Banaičių « , dalykuose, žinoma, tai jau ; n u J u t e m i * i r l d e J u l o b v T l * ' k u " 
kaime, Sudargu vata., šakių nebe man spręsti. I tą klausimą Į ? . . / J L - b e

1
g a n t t u r t e j a . i r 

aps. Mokėsi šakiuose, Veive- atsakys skaitytojas ir kriti- * d e J a ' . B u č i a u ^įmingąs, jeigu 
* Z . . . i__„ -bent vienas mano bandymų pn-

riuose ir Seinų kunigų semma- kas. LS^AH. ««« f„ .««««<« *In«5 
rijoje Daug išvertės knygų ir, Kodėl "kryžkelė"? Juodraš- s l d e ^ D n e ^ amžinųjų žmoni-
njuje. w»«g «» v j f t t mmu^m „„i j o n ( r : 0 1 1 nAtny los temų ir idėjų, kunos išeina 
net davęs originalių, tai iš so- tyje paliko gal daugiau negu k a s d i e n v b ė s ^ r^vvena ?v-
dininkystės ir daržininkystės. | dešimt įvairių vardų, žodis , s kasdienybes, pergyvena gy-
Prienuose turėjo užvedęs pa- = kryžkelė" labai patogus nepa-
vyzdingą sodą Neprikl. L i e t u - į l a n k i a m kritikui: ana, žiūrėkit, 
vos laikais jis buvo Prienų k i e . i pats a i r i u s pametė kelią, sto-
bonu i r gimnazijos direktorių- K 1 " * * * * nežmo, ką da-

ryti. Panašiai buvo ir su "Knn 
tančiom'S žvaigrždėmis": girdi, i 
autoriaus "žvaigždė krinta". ~ M a n a u ' k a d U i p -
TiesP sakant, gal ii nebuvo nė ^ e a P i e P0"".1 0* mirtj gir-
pakilusi. Bet "kryžkelę" išdri- d z i v n u o tu metų. kai pradėjau 
sau pasirinkti, nes tame jody. ^rmuosms kyrvbos bandymus. 
je aš norėiau sukaupti visa šio T r l k ' š l o l e i -11 ^ a : M " s ^ t a u 

mi. Y n likęs Lietuvoje, ar gy
vas, nežinia. 

# Dr. Vydūno "Prabočių Še
šėliai" šią savaitę atiduota į 
spaudą. Norima ją jau turėti 
kovo 14 d., kada bus dr. Vy
dūno minėjimas Chicagoje Kn-' 
ga apie 200 puslapių, didelio 
formato, su Vydūno atvaizdu, 

venamąjj momentą ir lieka gy
vos ateičiai. 

— Ar manote, kad šiandieną 
Poezija turi reikiamą gerbėju 
skaičių ir tvirtas ateities viltis? 

Euro-

la*kotarr>io netikrumą misose gy 
venimo. mokslo ir meno sntv-

*os pvven'me noe^M'n tragedijų 
metais, k?in it*eĮr»4 brvo ak
tuali, nes ii HM?V» vftr^" tau-

se. Juk «r ^°t- rrnnln'T*at'!B'«' s1" 
dienu egzistencializmo ^iloso- f ? s t ^ \ " > ™ »' v ; ^ « ^ P a 

skirta jo mirties sukakčiai pa- ; f i j a y ^ n e kas kitas, kaip kryž- r i a t u n
u

i e i ne jerbeju tai bent 
minėti. Prabočių šešėliai yra k e lės filosofija. Ir šiU dienų megejų, buvo įskilęs klausimas 
pagrindinis Vydūno veikalas. menas, pametęs objektyvinį tu- (Nukelta į 3 pusi.) 

http://bb.ai.siai
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BERN BRAZDŽIONIS 

Premijos, poezija ir literatūrines kartos 
Kalba, pasakyta literatūros premijos įteikimo šventėje 

Vitalija Bogutaite 

Broliai is seserys literatūroje, i mininkai: Jonas Maliorius ir 
Mano žodis bus grynai as- ' Balys Pakštas, 

meniškas trigubas ačiū: Die-l 
vui, tautai ir lietuviui. Dievui' K a s J u o s Paskatino stoti 

horizontus. Neabejoju, kad atei 
tyje laimės ir drama. 

Poetinis žodis praeityje 

už jėgas per tris literatūros1 l i e t- literatūros mecenatų eiles ž o d i s "tradicija", jei jis su-
darbo dešimtmečius, tautai,) i r t c R t i t a a Nepriklausomojoje sietaa su lietuviškąja poezija, 
kad tris kartus pasirinko ma- L i e t u v ° i e P r a d ė t a s kiekvienerių j muB nukelia nebe per dvi de-
no parašytą žodį. O prie ačiū 
lietuviui, t. y. lietuviškajai vi
suomenei, noriu pasiaiškinti. 
Kodėl? Nes ir mano širdis pa
dalyta tarp trijų miestų. 

V a n a g a i 
Sideskit grūdus 
Ir sužalokit sausą drevę, 
Savo sparnų pavėsyje 
Skaičiuokite metus medienoj. 
O pumpurai jauni 
Nuvysta be širdies, 
Kuri visus maitina. 

KULTŪRINE KRONIKA 
• Inž. arch. Edmundą* Ar-Į tą-Nakaitę ir augina 8 metų 

has - Arhačiauskas tiek Ameri- dukrelę Violetą ir 3 metų su

metu grožinės literatūros pre- į šimtis, bet per du šimtus metų 
mijavfmo tradicijas*? "Pri trū-j į praeitį, iš kurios glūdumų iš-
ko kantrybės, kad iš 180.00^ k y ] a Kristijono Donelaičio barz 
lietuvių negalima surinkti pen-idotos gadynės lyra, žemės gro-
kių šimtu dolerių" "Truks kan ŽJ i r derlių, žmogaus dienas ir 

Trvs miestai ir trvs mecenatai 
t'rybė, apmaudu širdis sugels", 

dainavo kadaise poetas. Pa-
Pirmasis miestas - B o s t o . j laimintas apmaudas ir pagirta 

nas. Amerikos Atėnai, uostas j n e k a n t n "^uviska kantrybe. I 
prie Atlanto, kur praleidau M - i * b a l s ą »^V\ » ™\ «e" 
vo pirmuosius vaikystės me- ****** visuomenė* nariai, kaip 
tus, kur antrą kartą pajutau Valerijonas Šimkus, ir sudėjo 
žeme ir svyruojančią, po ko- s u m a tradicinei jaunimo litera-
jomis; arčiausia Lietuvos u o - ' ^ r o s Premijai kuri šiais me
stas, ir iš jo norėčiau, kad iš- t a * T )o ln> r t a i t e k o Leonardui 
plauktų laivas į tėvynę. Antra- Vitkevičiui, eeriausiam šiuo me 
sis - New Yorkas; pasaulio t u m a 5 u J « skaitytojų poetui, 
sostinė. Didysis tautų ir poli- idealus balansas tarp premijfe 
tikos Babelis. Ten daugiausia lyrikos ir epo 
mano kartos rašytojų. Ir Chi-
cago. Didžiausia lietuviška ž o d i s "tradicija", jei jis su
sąla pasaulyie. miniatūrinė Lic s i e t a s su literatūros premijų 
tuva Amerikoje: su teatru, skyrimu, nukelia mus į Nepri- į pozityvistai varpininkai griebė-
kaip Kaune, su akademinių klausomą Lietuvą, į praeit) be j si poezijos ir šaukė "Kelkite", 
dienų artimiausiais bičiuliais, v e » k P r i eš 20 metų, kai 1934 "Labora" arba "jei stulpas... 
kaip universiteto sienose, su metais buvo pirmą kartą pa- j grius, jūs neišlakstykit". Ta-
tūkstantine auditorija gyvu ir skirta jaunimo literatūros pre :čiau nei Poškos Mužikėlio gies-
visos tautos rūpesčiais plakan- mija, ir sekančiais metais Švie- mėj, nei Baranausko Kelionėje 
čių širdžių. Ir tos širdys mane tuno ministerijos teikiama vai- Petaburkan (toje lietuviškoje 
nebe šiandieną papirko. Mano stybinė literatūros premija už marseljetėje), nei Maironio pat 

darbus, Dievo ranką ir galybę 
apdainuojanti lyra. Ir fler išti
sus šimtmečius toji lietuviškos 
poezijos tradicija — nuolatinis 
ryšys su žeme, su tauta, su jos 
žingsniais iš laisvės į vergiją 
ir iš vergijos į laisvę ir kūrybą, 
ir, pagaliau, kruviniausią isto
rijoj tragediją, nenutrūksta
mai eina iki pat šių dienų trem 
ties elegijų ir partizanų dainų. 
Nė vienas politikas kovoje dėl 
Lietuvos nepriklausomybės to
kiu visuotinumu neapima visų 
tautos aspiracijų, kaip p o e 
t a s Maironis. Todėl ne vien 
romantikai aušrininkai, bet ir 

Sapnas 
Tai mano karavanas 
Oazės įieško dykumose. 
Ir pina į gelsvas kasas 
Šiaurės pašvaistės plaukus. 

Miražai, smėlio pilys, 
Vėjai... 
O karavanas nesustodamas 
Praeina... 

nų Edmundą-Arimantą. —B.P. 

• Baltijos dailmhikn meno 
paroda, Teko sužinoti, kad šie
met rudenį Chicagoje bus su
ruošta Baltijos valstybių daili
ninkų kūrinių meno paroda. 
Tai bus ne visuotinis tų tautų 

nedaugeliui lietuvių tėra žino-1 menininkų pasirodymas, o 16— 
mi. Vienas iš didžiausių Detroi- 18 dailininkų grupės darbų pa-

kos lietuvių visuomenėj, tiek 
Detroito lietuvių tarpe yra dau 
giau žinomas kaip aktyvus vi
suomenės veikėjas: buvęs at-
kų aen/Jraugįų/ kuopos pirm., 
dabartinis L. Fronto skyriaus 
pirm. Tačiau jo, kaip architek
to, darbai ir pasiekti rezultatai 

Rūb as 

rodą. Joje be JAV-se gyvenan
čių tapytojų ir grafikų su savo 
darbais pasirodys ir kitose val
stybėse gyveną Baltijos tautų 
dailininkai, šiuo metu latvių ta 
pytojas Hugo Purvins, mūsų 
tapytojas Juozas Pautienius ir 
jaunas estų dailininkas W. Pu-
sepp jau tariasi su Chicagoje 

riotiniuos Pavasario Balsų pos
muose poetinis žodis nebuvo 
pajungtas socialiniams, visuo-

poezijos žodis, kartais rūstus geriausią metų grožinės litera-
ir negailestingas, kartais kaip tfiros veikalą. Lietuviškoji pre 
Mozės lazda norintis iš uolos miia. kaip reta kurioje tautoje, 
išskelti vilties ir gyvybės šal- neskirstydama kūrinių žanrais, meniniams ar politiniams tiks 
tini, rado nuoširdų pritarimą. i r nė vienam neteikdama pirme lams. Jis, ištryškęs iš giliausių 
Tą poezijos žodį, sudėtą į Di- nybės iš anksto, šioje moderni- j tautos sielos gelmių, iš karš-
džiąją kryžkelę, išrinko Rašy- nių laiku kūrybinių jėgų olim- j čiausių jos troškimų, įkūnijo 
tojų draugijos nariai, kad chi- Piiadoje leidžia dalyvauti ir be- amžių sukauptus ir laikui sa-
cagiškių tarpe imamas premi- letristikai, ir lyrikai, ir poemai,! vais žodžiais, vaizdais ir kūry-
ją, prisiimčiau ir tą didžiąją1 ir dramai. Ir iš 12-kos per tuos binėmis priemonėmis meno for-

Štai mano rūbas. 
Mano papuošalas, kurį 
Per ilgas nemigo naktis 
Išaudė motina, sulinkusi 
Prie staklių. 
Dabar jame miega išsprūdusi 
Vaikystė. 
Gilioj žolėj, kvapiam šiene... mano 
Vaikystė. 

to dienraščių "Times" įdėjo pla 
tų aprašymą apie šį lietuvių ar 
chitektą, įgijusį mokslą Euro
poje ir savo darbais užsireko
mendavusį Amerikoje. Arch. 
Arbačiauskas į J. A. V. atvy
ko 1947 metų pabaigoje. Besi
darbuodamas pas C. L. T. Gab-
ler A. I. A. architektą, didžiu
moje prisidėjo prie ajtommės esančiomis galerijomis kur bus 
energijos tyrimo laboratorijų' įruošta numatomoji paroda, 
projektų parengimo Michigan Jau yra ir minėtos meno paro-
universitetui. Šie Fenix ir Coo- j dos mecenatas, kuris tam rei-
ley pastatai be savo paskirties I kalui pažadėjo skirti $1,000. 
turi įdomią architektūrinę ir Į 
konstruktyvią formą. Taip pat į • Ant. Sabaliausko išverstoji 
parengė planus ir škicus naujai knyga "Don K am i liaus mažasis 
Detroito miesto vandentiekio pasaulis" jau išspausdinta ir 
stočiai, kuri apima 100 akrų 
plotą ir susideda iš 7 milžiniš-

pasiekė Chicagą. Veikalo auto
rius Giovanni Guareschi yra 

Vizija 

pareigą, kurią uždeda premijos visus metus augščiausią premi
ją laimėiusiu knygų — šešios 
yra beletristikos ir šešios — 

Rašytoju draugijos poezijos veikalai. Idealus balan 
ir ne be pagrindo: sas tarp lyrikos ir tarp epo. 

paskyrimas. 
Chicagoje trejus metus vei 

kia Liet. 
centras 

ma išreikštus lietuvio idealus. 

Paskutinis pusšimtis metų 
Per dvidešimtį nepriklauso-

Taip neseniai pas mus viešėjai. 
Mus gaivinai. 
Išalkusius pasotinai kvapia 
Ir dar garuojančia duona. 

;

*agirdei pernykščiu vynu ir vėl 
škehavai. 

^ Sustok, jei orjži tuo pačiu keliu 
Į mano apsiniaukusią buveinę. 
Aš Tave pavaišinsiu 
Tuo pačiu vynu, 
Ta pačia duona 
Ir vėl migdysiu su daina... 

kų pastatų. Ilgesnį laiką dirbo dar jaunas, 45 m. amžiaus. 
Hartey, Ellington & Day archi- laikraštininkas, karikatūristas, 
tektų ir inžinierių bendrovėj iliustratorius, buvo taipgi val-
prie įvairaus pobūdžio pastatų dininku, elektromechanikų, mo-
projektų parengimo, kaip pvz, Rytoju, įmonės tarnautoju, du-
ligoninių, mokykla, bravorų, rininku... Studijavo teisę. Yra 
sporto halių ir pan. Projektų oarašęs 8 knygas, šiuo metu 
užsakymai buvo ne tik iš J. A. redaguoja Milano iliustruotą 
V., bet taip pat iš Italijos, Ar- savaitraštį "Candido". "Don 
gentlnos, Brazilijos, Peru ir ki- Kamiliaus mažasis pasaulis" 
tur. vaizduoja italų politiką ir įvy-
- Pastaruoju metu dirba su k i u s n u o 1 9 4 6 m - lapkričio iki 
Lawrence Technologijos insti- 1 9 4 7 m e t l * lapkričio mėn. Vei-
tuto, Architektūros katedros k a l a s padeda pažinti komuniz-
dekanu prof. Earl W. Pellerin m o pasireiškimą Italijoje. Kny 
kaip bendradarbis — arch. pla- * a parašyta su gabaus reporte-
nuotojas prie projektų paren- r i o lenkgumu. vertėjo kiek su-

J gimo naujam universitetui, ku- lįetuvinta, turi 324 pusi. 
ris bus statomas už miesto, gra # Teisute Zikaras vra Vik-
ziame 63 akrų plote, šio univer topiJ08 S k u l p t o r i ų s ą i u n g o s na 

jį palaiko čia ne vien tai, kad Lietuva dainos kraštas. Lie-
šiame mieste susitelkė kelioli- j tuvis lyriškai išsako savo skun 
ka draugijos narių; ji čia veik- j da, lyriškai viliasi geresnėmis 
ti gali gal daueiau dėl to. kad Į ateities dainomis ir džiaugiasi, 
savo užnugaryje turi didelę ju sulaukęs. Tačiau paskuti-
lietuvišką visuomenę. Gražiau- niųių metų grožinės prozos vei 
šias tos visuomenės ir Draugi- kalai rodo naujus beletristikos 
jos draugystės apvainikavimas laimėjimus ir pirmųjų kūrybi-
yra šių metų premijos ir šven- nių poezijų užėmimą. Šalia 
tės mecenatai — patys chica- Nepr. Lietuvoje išaugusių gro-
giškės lietuviu visuomenės at- žinės prozos klasikų ateina nau 
stovai. Lietuvių auditorijos šei- ji talentai ir atveria naujus 

lietuviškos kultūros kontinuite-
to. Mes neturime pereit į emi
grantų stadiją: nei asmeniškai, 
nei visuomeniškai, nei politiš
kai, nei kultūriškai. Mes esame 
ir turime likti gyva, atplėšta, 
bet niekur neprigyjanti lietuvių 
tautos dalis. Mūsų širdys tebū
na toji vaisinga dirva, kur au
ga lietuviški lavai, kur ošia lie
tuviški medžiai, kur liūliuoja 
lietuviški ežerai ir upė, o jų gel 
mėse atsispindi lietuviškas dan 
gus. 

50-siais spaudos grąžinimo 
metais 

Gyvenam 50-tuosius spaudos 
gražinimo metus. Kai negali 
tauta savo žodžio pasakyti sa
vo teritorijoj, tarkime mes jį 
laisvajame pasaulyje: tarkime 
jį kasdienišką — realų ir pa

čiuose reikėjo sukurti savo tau-1 Drastą. tarkime politiškai — 
tos kultūros aukso gadynę. Ar | tvirtą ir neatlaidų, tarkime mal 
ji to savo kūriniais užsipelnė, Į doje — kuklų ir šventą, tarki-
ar ne. ar tai jau buvo liet. Ii- j me šventėse — iškilmingą ir 
tejnjtūnoa klasikines lajkotar- Į ryžtmsra. 
pis, ar ne. teatsakvs literatu-i Rašvtoio, kain žodžio kūrė-

mo gyvenimo metų liet. litera
tūra turėjo naujų uždavinių: ji 
turėjo pergyventi tiek, kiek ki
tos per ištisus šimtmečius. Jai 
teko blaškytis, lėkti galvotrūk
čiais, jieškoti, rinktis. I r susi
darė literatūros istorija su spra 
gomis ir nepilna. Ir visdėlto iš 
augo literatūra — vardais, vei
kalais negausi, metais ir am
žium nesena, — tačiau menine 
verte ne vienu atveju prilygs
tanti kitų kultūringų tautų li
teratūroms. Visos srovės ir są
jūdžiai — realizmas, natūraliz
mas, simbolizmas, eksnresioniz 

I mas ir kiti izmai iki futurizmo 
( reikėjo pergyventi tame nepil
name XX a. pusšimtyje. O to 

i pusšimčio dviejuose dešimtme-

išvykome trys literatūrinės k a r l s ! t e t o k ^ n i o a k m e n s P a š v e n " rys (Australijoje), "dalyvauja 
tos. Ketvirtosios kartos pirmo- p ^ " ^ i ^ u ^ W V i S O S e J U ^ ^ P e r e * U m e " 

rellei sI tų pabaigoje suruoštoje paro-sios knygos liko arba spaustu
vėse arba rankraščiuose. Per 
tą dešimtmetį ketvirtoji karta 
ne tik išaugo, bet ir subrendo. 
Auga ir skleidžiasi jaunesni už 
juos; tad ir jie nebe paskuti
niai mohikanai. Netiesa, kas 
drįsta sakyti, kad rašytojų kar
tų "kova" yra biologinė, ar dar 

teto vardu išreiškė viešą padė- doje, kur dalyvavo apie 30 
ką arch. Edmundui Arbas-Ar- s k u l p t o r i U i Z i k a r a s b u v o i S s t a_ 
bačiauskui už jo kūrybines in- t c g 3 d a r b u g . R ū p i n t o j ė l i 8 f S ė . 
spiracijas^ ir pastangas per d i n t i m o t e r i s i r K a l i n y s K r ^ 
trumpą laiką parengiant univer, ^ a t s i l i e p i m a i a p i e m ū s ų d a i . 
siteto pagrindiniam pastatui, l m i n k ą _ l a b a i p a l a n k ū s 
auditorijoms ir laboratorijoms 
projektai ir sukuriant moder-! # Vitalija Bogutaite — stu-
niškiausią architektūrinę pas- į dentė iš Baltimorės, literatūriš 

drastiškiau, zoologinė kova. | tatų konstrukciją. Taip pat uni-j k a i į š a u g u s į vietos ateitininkų 
Rašytojų kartų kova yra Ma-, versiteto leidžiamam laikrašty- literatų būrelyje. Didesnį pluoš-
ratono bėgimas su kūrybos ug
nimi. Nuo aukuro tautos pra
eityje iki aukuro neužmatbmuo 
se ateities akiračiuose. Tas kū
rybinio žodžio žibintas eina iškar 
tos į kartą, iš rankų į rankas, iš , ra ir kartu jis dirba kaip kon- j 

je įdėta arch. Arbačiausko ir jo t a i jos eilėraščių paskelbta 
škicinių planų ir perspektyvų, "Ateityje", poezijos draugų bu 
nuotraukos su aprašymais. Jam! v o l abaį šiltai sutikti. Cia de-
yra patikėta universiteto sta-« dame jos specialiai "Draugui" 
tybos darbų vykdymo priežiū- j atsiųstą kūrybą. 

ros istorikas ir laikas. Ne 
mums teisti ar svarstyti, kai 
patvs esam ant Temidės svar
styklių. Bet kai ta klestėjimo 
eadynė buvo despotiškiausio, 
komunistinio, jungo nutraukta, 
tik šiandiena, oo gero dešimt
mečio, ir juo toliau, tuo aiškiau, 
matome, ko esam netekę ir ko
kiomis už milionus nenu|»erka-
momis vertybėmis spindi mūsų 
nepriklausomo gyvenimo kultu 
ros rūmai. 
Mūsų širdys tebūnie vaisinga 

dirva 

$v. Kazimiero koplyčia Vilniuje 

Todėl mūsų, kad ir nedidelės, 
iš prievartos pančių išsivadavu-

; šios tautos dalies švenčiausia 
t pareiga pirmoje vietoje kovoti 
i ne vien dėl savo materialinės 
! egzistencijos, ne vien dėl val-
1 stybinio, bet, svarbiausia, dėl 

io pareiga č'a didžiausia. Bet 
šiais moderniaisiais laikais ne
pakanka rnšvtoiui veikalą pa-
rašvt l Reikia, kad tis tuojau 
būtų pateiktas visuomenei. 
DSUT vra priemonių kitiems, 
fcet mums priemanvausia — 
knyga. Knygai reikalingas skai 
tytojas: kad prasidėtų rašyto
jo ir skaitytojo bendradarbia
vimas. Juo tas bendradarbiavi
mas bus didesnis, tuo vaisiai 
bus sėkmingesni: aues knygos 
tiražas, gausės nauji veikalai, 
turtės literatūra,- kils nauji ta
lentai. 

Keturios literatūrinės kartos 

Jei jaunų talentų nepriaugtų, 
liūdna ir beviltiška būtų litera
tūros ateitis. Bet ir nepalan
kiausiose tremties sąlygose mū 

širdies į širdį. Jei kris vienas 
tų, kurie nešė, ims ir neš jį ki
tos, jaunos, galingos, broliškos 
rankos. Ir niekad kritimo vie
toje nebus įsmeigtas kryžius 
su užrašu: čia mirė ir palaido
tas lietuviškas žodis. Jis am-

sultantas prie universiteto ar-; • K**°lė Pažėraitė (Brazili-
chitektūrinių problemų spren- io

;ie)« k u r * l a i k * mokytojavusi. 
dimo. 

Pereitais metais arch. Ar
bačiauskas pasistatė pagal savo 
paruoštą projektą Detroito už
miestyje, Bloomfield Hills, mc 

žiais degs ir bus gyvas, kol dernišką rezidenciją. Savo nau 
bus gyvas bent vienas lietuvis. 
Jis, kaip ugnies stulpas, mus 
vedė, veda ir ves į didžiausią 
mūsų žemės idealą, į Lietuvą. 

joviškai įdomią struktūrą na-

dėl nesveikatos, pertraukė ir a t 
sidavė vien kūrybai. Turi para
šiusi romaną iš mūsų dienų. Be 
to, ruošia spaudon, vadinamas, 
nuotrupas—gyvenimiškus vaiz
delius, kur įeis ir novelės. 

Kazys Barauskas Nendrė 
mas patraukia daugelio susido-1 (Anglijoje), be išėjusių, nese-
mėjimą. Edmundas yra vedęs 
gerai žinomą rašytoją Alę Ru

sų literatūra auga. Iš tėvynėsHamilton Parko salėje. 

niai verstinių ir originalių da
lyku, numatęs duoti verstinį 
romaną ir novelių rinkinį. Ben
dradarbiauja ir spaudoje, bet 
tai vis vogtas nuo poilsio Mi
kas. 

• Eugenijus Kasper šią žie
mą De Paul universitete gavo 
menų bakalaureatą, o Raimon
das Rimkus — mokslų baka-
lpureatą. Abu yra chieagiečiai. 

• Feliksas Purinas yra pla
navimo inžinierius prie Ameri-. 
can Type Founders, Inc., Eli-
zabeth mieste, N. J. 

• Jonas 2virblis-Sparrow yra 
AP korespondentas May aps
krityje ir aptarnauja Philadel-
phia Inąuirer, The Phūadelphia VI. Vijeikio dekoracijų eskyzas A. Nakaites vaidinimui "Lai>e8 sąžine {L ^ . ' JL 

kurį Chicagos Lietuvių Vaikų Teatras stato š. m. kovo men. 6 ir 7 dd. I Bulletin IT The Atlantic mty 
Times. 
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ŠVIESI KAIP SPINDULYS 
DANUTĖ LIPČIŪTĖ, Chicago, III 

Alė Rūta ,J)uktė", apysaka, pytos pažiūros į gyvenimą. Nors 
249 pusi., 1953 m. Išleido Ben
drija, Hannover, Germany. 

rė kelia principinius žmogaus Henry W. Longfellov/ 
pasaulėžiūros dalykus, viską ji 
ima giliai. Ji stovi už augštos 
moralės reikalavimus, auklėja
muosius klausimus išryškina gi
liai krikščioniškoje šviesoje, dau 

Alės Rūtos knygoje motinos gely vietų pastebi ir junti, kad 
asmuo ir paliktas pilkas, neiš- dalykai suvokiami ir vertinami 

Tiems, kurie neturėtų kantry- į ryškintas, išskyrus vieną kitą i iš Amžinybės taško. „Nebūkite 
bės perska :tyti mano recenzijos | detalę (ji kantri, darbšti, nelau- šio amžiaus pamišėliai, kurie 
apie Alės Rūtos apysaką „Duk-1 kianti materialinės pagalbos, ge
te" ligi galo, galėčiau pasakyti j ra kaimynams, spinduliuojanti 
trumpai: knyga gora. skaitoma j šilumą, visur įžiūrinti Dievo ran 
lengvai, intriga auga ligi pasku-1 ką, neturinti savo pasaulio, pri
tink) puslapio. Kas ypač pabrėž- klausanti visiems), tačiau Au 

Hi mnas nakčiai k 

tina, knyga tinka ir rekomen
duotina jaunimui ne vien dėl 
jam artimos temos, bet dėl au
torės priėjimo prie dalykų ir 
s v e i k o , lietuviško problemų 
sprendimo. Forma grakšti, bet 
santūri, neapkrauta naujada
rais. Stilius realus, lankstus, gy
vas. 

Veikalas yra masyvus. Be Au 
gės, apie kurią čia viskas suka
si, autorė liečia daugybę kitų 
žmonių ir temų, kurios išvysty
tos duotų naujus ir pilnus kūri
nius. Autorė apysaką kiek per
krauna. Jos antraeiliai veikėjai 
nesitenkina atsistodami šalia pa 
grindinio; jie atsibeldžia su vi
su savo gyvenimu. Tokie: Aldo
na, Alena, Birutė. Ona su Myko
lą. Gal autorė juos j vedė veika-
lan, akcentuodama jų neigiamą
sias puses ir jų lengvą žiūrėji
mą j dalykus, norėdama išryš
kinti tą šviesųjj Augės charak
terį. Tačiau, palikus Aldoną, ki
tų gyvenimo smulkmenų skai
tytojas nepasigestų. 

Kokia gi Alės Rūtos apysakos 
„Duktė" fabula? 

Vidutiniai Pūkinės kaimo ūki
ninkai Mėliūnai metas po meto 
leidžia ] mokslus sūnų Rimantą 
ir dukterį Augę. Tėvas nutaria, 
kad Augė pasitenkins mokytojų j 
seminarija. Baigus ją, Augė mo- i 
kytojauja ir ima privačias mu
zikos pamokas pas Liudą Vilai- j 
nį. Tarp jų užsimezga abipusė 
simpatija. Bet kaime liko Augės 
mylimas Antanas, staiga turė
jęs nutraukti mokslą. Antanas, 
suprasdamas, kad Augė dabar 
jau ne jam — veda kitą. Vilai-
nis, užtikęs ją ašarojančią dėl 
tų vedybų, išvažiuoja užsienin. 
Bolševikų okupacija Lietuvoj. 
Augė keliasi į Vilnių. Karas. Vil
niuj ji išteka už daktaro, kuris 
amžinai neturi laiko ir, kurio ji 
nespėja arčiau pažinti. Jie augi
na dukrą ir laukia antro kūdi
kio, kurio vyras nenori ir siūlo 
operaciją. Augę tai įžeidžia ir ji 
išvažiuoja pas motiną. Su vyru 
ji nebesusitinka. Rusai artėja. 
Augė atsiduria tremtyje. Gims
ta sūnus. Vokietijoj susitinka 
su Vilainių. Užgniaužtas jaus
mas atgyja. Augė kovoja su juo. 
Pagaliau ji Amerikoje. Dirba. 
Po kiek laiko atvažiuoja ir Vi-
lainis. Jų santykiai nuoširdūs, 
vis darosi artimesni. Augė neuž
simiršta, žino — ji ištekėjusi. 
Kartą randa laikraštyje žinią 
apie vyrą. Jis gyvas. Augė išva-H 
žiuoja į kitą miestą. Su Vilainių 
jai nepakeliui, ji surišta priesai
ka, kurią ji ištesės. 

praeisi šiuo gyvenimu Sviesi 
kaip spindulys". Iš tikrųjų, Au
gės asmuo nesusiteršia nė viena 
dėme. Jos mąstymas, elgesys, 
jos pažiūros, jos būdas, jos sie
kimai — visa yra taurios ir kil
nios lietuvės mergaitės, vėliau 
moters žymės. Tačiau Augė nė
ra tendencingas charakteris, di
daktinis ar dirbtinis, ne—jis na
tūralus, išbaigtas ir įtikinąs, pa
grįstas ir išgyventas. Dabarties 
akimis žiūrint, gal jis atrodys 

gės gyvenimo raidoje mes ją ma 
tom stovinčią šalia dukters ir 
šviečiančią savo didžiąja meile. 

Augė nei graži, nei kuo išsi
skirianti: smulkus veidelis su 
kiek atsikišusiu smakru ir tam
siai rudomis akimis. Tačiau jos 
išvaizda pilna moteriškumo, 
švelnumo, naivumo (79 p.). Ji 
turi kažkokį magnetą, kuris pa
traukia žmones. Ji nekenčia 
miesčioniškumo. Kukli ji ir sa-

Alė Rūta Nakaite 

vo apsirengime, ir elgesy. San
tūri, užsidarius, užgniaužianti 
kiekvieną aistros pasibeldimą, 
protaujanti ir atsiremianti į svei 
kus doros ir gyvenimo princi
pus. Autorė veda tą šviesiąją 
moterį per keletą bandymų: An
tanas, poetas, Vilainis, Jonyla, 
restorano savininkas, vėl Vilai
nis. Augė visur išlieka tiesi, bet 
psichologiškai nesužalota. Ji 
daug kenčia, tačiau raminasi 
tuo, kad: „Kiekvienas kentėji-• 
mas gal yra indėlis į tavo džiaug 
smo lobius". 

krinta laiptais žemyn } prarają. 
Ne per malonumus, o per sopu
lius pas'ekiama amžina ramybė 
ir laimė". Šitų kunigo žodžių pa
veikta, ji pasiryžta rinktis kelią, 
kuriuo reikia eiti vistiek, ar jis 
lygus, ar duobėtas ir akmenuo
tas. Ji pasitraukia nuo Vilainio, 
nes jaučia ir žino, kad jos vy
ras, kad ir nežinia ką beveikiąs, 
turi teisės reikalauti iš jos pa
reigos atlikimo. Ji ištikima prie
saikai. Ankstybesnioji Augė ne
buvo tokia aiški. Matėm ją kar 
tais savęs nesuprantančią ir ne
žinančią kelio. „Kad ji žinotų, 
ko siekia ir ko ilgisi, rodos, ne
būtų taip sunku". Kaip negreiti 
jos judesiai, žingsniai, mintys, 
taip neaiškūs ir jausmai. Tai bu
vo brendimo metai. 

Apie Augės charakterį kal
bant tegalima pakartoti pačios 
autorės žodžius: „Augė atliko 
savo uždavinius patenkinamai, 
jei ne gerai, atsakė teigiamai į 
didžiausią ir jautriausią savo 
jausmų klausimą ir dabar tvir
ta, pakelta augštyn galva, žen
gia iki baigiamųjų egzaminų — 
mirties". Skaitytojas ir neabe
joja, kad ji praeis šiuo trumpu 
gyvenimo keliu šviesi kaip spin
dulys. 

Gražu, kai autorė'visur jieško 
prasmės, gelmės, šaknų, kai ji 
filosofuoja apie laiką, apie žmo
nes, apie laimę, tačiau vienur ki
tur ji persimeta į publicistiką: 
kalba apie neturtingų, neturin
čių protekcijų studentų likimą, 
apie žemės padalinimą, apie „į 
ponus išėjusių" kaimiečių vaikų 
santykius su tėvais, kaimu ir jo 
jaunimu, apie jų persigėrimą 

Girdėjau čiuožiant drabužius nakties 
pro marmuro sales, 
į juodas klostes spindulį ištiest 
dangaus kraštu atves. 

Didžių jos burtų akys nematys: 
virš mano ji kelių. 
Šalta ir išdidi buvo naktis 
kaip ta, Jcurią myliu. 

Girdėjau džiaugsmo ir skausmų aidus. 
Harmonijoj ramu — 
Pripildytas tylus nakties vidus 
poezijos rimu. 

Vidurnakčio vėsioje platumoj 
siela ilsėjosi. 
Šaltinis tai ramybės amžinos, 
jos pasisems visi. 
Šventa naktis! Išmokei nejučia 
suprast žmogaus skausmus. 
Rūpintojėlio gero pirštas čia 
ramybėn veda mus. 

t 
Ramu, ramu! Kai atdūstu malda 
augštyn pakils skaisti. 
O, laukiama, graži tu visada! 
O, mylima naktis! 

S+rel IP d aina 

Augės pažiūra į moterį labai j svetimybėmis (126). Stovyklinis 
(tremties) gyvenimas, sakytum, 
užprotokoluotas tikrai ir sausai 
(188). Susimąstymas apie šv. 
Joną autorės duodamas lyg no
rint pažerti bendrų žinių apie 
Lietuvą, apie krikščionybės pa
vėlavimą, baudžiauninkus, apie 
tą tamsią Lietuvos praeitį ir jos 
sunkų ekonominį būvį. 

tradicinė. Ji leidžia Rimantui 
pasisakyti prieš augštas moters 
studijas: „būti mokytoja — pa
kankamai išsilavinimo, profesi
ja gera ir tikra, atitinkanti mo
ters prigimtį". Ji sutinka su Sta
sio teigimu, kad moterims augs 
tasis išsimokslinimas nereikalin
gas, nes jos esančios skirtos kū
nu ir dvasia ištirpti vaikuose Gamtos vaizdų reta. Jei ir nė

ra gražesnio kaimo už Pūkines, 

jaučia ir priduria kitur: „bet ji 
žmogus, ne vien moteris". Sta
sys taip pat jaučia reikalo pri
kergti: „Moteris f — ji irgi žmo
gus, tiktai kiek mažiau valios, 
o daugiau jausmų". Bet autorei 
moteris dar kažkas daugiau. Ji 
lyg saulė iškelta ant rankų, nai
kinanti drėgmę ir tamsą, džio
vinanti ir sušildanti kelius, ku
riais keliauja žmonės (166). 

Augė didelė moralistė. Ji tiki 
tik viena meile. Gali meilė iš
nykti, bet neišnyksta priesaika. 
Ji sprendžia problemą, ar ište
kėjusiai moteriai mintimis my
lėti nėra tas pats kaip nusidėti 
veiksmu (226-7) . Ji drąsiai 
tvirtina, ^ad: „negalima leisti li-
k'mu." griauti ssirnės ir valios 
tiltuc; l a s liktu iš žmogaus be 
jų —skuduras". 

Augei svetima smerkti kitus. 
I*-, je' A dona yra jos priešingy
be:: vyr šl;a, laisva, pilna ironi
jos. |žuli, dirbtini, nenuoširdi, 
reali* karšta r̂ staibi, jei gyve'ni-

perdaug idealizuotas, bet pažis- me leidžiasi j avantiūras ir puo-

(155). Panašiai galvoja ir moti 
na. Augė, sulaukusi dukters, tą I pasitenkinama tą grožį nusaky-
patį pajunta. Tai, žinoma, disku-1 t i š i u o 3 ^ ^ . . > > P e r visą pasau-
tuotinas klausimas. Tą ir autorė ų eidamas neužtiktum tokių apy 

Paleidau strėlę tiesiai dangun, 
nukrito žemėn, nežinau kur; 
nuskrido taip greit, negaliu 
erdvėje užtikt jos kelių. 

Paleidau dainą aš į dausas, 
nukrito žemėn, negaliu rast; 
Ar žvūgsnis kada besugaus 
dainuojančią mintį žmogaus? 

Po klajonių, jieškojimų daug 
kartą ąžuole strėlę radau. 
O daina ? Ar jos neberandi t 
Atradau ją draugo širdy. 

Vertė Alė Rūta 

Henry W. LongfeUoto (1807-1882) anglų kilmės amerikietis; 
poetas, rašytojas ir modernių Europos kalbų profesorius; rašęs 
iki pat mirties; moralus,, gero būdo ir optimistas; priešingai daž
nam tragiškam arba tamsiam poetų keliui, jis išgyveno laimingą 
ir šviesų gyvenimą ligi 75 m. amžiaus. 

Jo poezija Amerikoj ir Europoj buvo labiausiai populiari iš 
visų, anglų kalba rašiusių, poetų. 

ši (124). Visur akcentuojamas 110 p.). 173 p. ir kitur gražus 

linkių, tokių mielų didelių me
džių, tokių kvepiančių sodų ir 
dirvų, tokio gelsvo kaip vaškas 
vieškelio". Toliau duodamas, sa
kytai, realistinis Pūkinės pla
nas. Ir pavasarį aprašinėdama I N o r ė t ų s i matyti <jį labiau ap-
(223) ji ne tiek rūpinasi gamtos S e n ė t ą ' I r s*Wni)iose J a u t i s k u " 

jausminis, o ne vaizdinis fakto
rius, kaip ir daugelyje kitų vie
tų. Viskas persunkta autorės iš
gyvenimu ir šiluma. 

Niekur nerandi dirbtinumo, 
kalbėjimo dėl kalbos ar rašymo, 
kad rašytų. Jei, kaip anksčiau 
minėjau, autorė nukrypsta į tą 
ar kitą kūrybos charakterį — 
visa išplaukia iš temos, iš reika
lo ir noro skaitytoją informuoti. 
Tačiau tai apsunkina kūrinį. 

• tančiam lietuves moteris, jis ro
dysis tikras, nors... gal ne daž
nas. 

Kas vertė, kas paskatino ir 
padėjo Augei likti tuo šviesiuo-

ia, Augė jai nepritaria, bet jos 
nesmerkia. Ji prlnc'pų žmogus. 
Ji gerb.ų netgi jai prieš ;ngus, 
jai lepriimtinus, nss jie gerbti
ni, kaip žmogaus mąstymo, jieš-

ju spinduliu? Jos sveikas auklė-, kojimo, klaidžiojimo iki įsitiki-
jimas, Lietuvos žemė, religija, nimų ribos ženklas (77). 
motinos augštų principų jskie-1 Iš viso, daugelyje vietų auto-

vaizdu, kiek yra persiėmusį to 
amžino skubėjimo, to amžino lė
kimo ir nieko nepaisymo nusi
vylimu. 

Nesigaili kartais ir moralizuo
jančių įtarpų. Kartais šmėkšteli 
autorės erudicija. Tai nieko blo-
g6 iš esmės, tačiau kiekviena 
statistika ar konkretybė išblaš
ko vaizdo poetiškumą. 

Negailestingai tikrai aprašo 
Aiė Rūta tą pašėlusį gyvenimą, 
.besivsr&antį per gaivą" ir tą 

žmogų neatsiliekantį nuo jo. Pa-
-liuslruot: imu ištrauką: „ iū-
:ėk, mergyte tik žaidė su lėlė-
.11.0, 
'.a 
neię: f;a:b niuota galvute, suau-
£uoių manieromis, raudonomis 
ū.iomis ir nagais. Visą jos „gro-

Sj" vainikuoja „tautinis drabu
žis" - - s :auros mėlynes drobės 
^eln 's" (224). 

Šiltai ir su meile kalba autorė 
apie Vilnių. Jos Vilnius: — ar
timas ir brangus, kaip tėvų kie
mas, sodas ir pakluonės,. kuri a-

botumą, neišbaigtumą, nepa 
rinkti žodžiai, nieko nesakanti ir 
nedarnūs pasikartojimai (8, 88, dinančiai artima. 

vaizdas, sultingi sakiniai, bet 
dar norėtųsi daugiau išdailini-
mo. 2inoma, tobulumui nėra ri
bos. 

Baigdama norėčiau pakartoti 
tą pradžios elementarinę aptar
t i : knyga gera, šviesi, ji bus mie 
lai skaitoma tiek mūsų bręstan
čio jaunimo ,tiek suaugusių žmo 
nių. Ir Augė, gimusi ir augusi 
Lietuvos kaime, humanitarinius 
ir muzikos mokslus ėjusi Kaune, 
Vilniuje, mokytojavusi, nešusi 
tremtį ir atsistojusi šalia mūsų 
čia JAV, gyvenimo ne glostoma, 
o bandoma bus daug kam jau-

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Paryžius paminėjo poetą O. Į sukaktuvių minėjimą. Paskaitai 

V. L. Milašių, š. m. kovo 2 d. su- laikyti apie šiuos du poetus dip-
ėjo 15 metų, kai Fontainebleau' lomatus yra pakviestas prof. dr. 
mirė poetas O. V. L. Milašius, 
atstovavęs Lietuvą Paryžiuje 
nuo 1919 ligi 1926 metų. Šios su
kakties proga Lietuvos pasiun
tinybės Paryžiuje nariai ir Pran 
cūzijos L. b-nės valdyba suren
gė kovo 2 d. Lietuvių koplytėlė
je pamaldas, kurias atlaikė kun. 
dr. F. Jucevičius, Lietuvių ka
talikų misijos Prancūzijoje di
rektorius. Pamaldų metu grojo 
kompozitorius - smuikininkas S. 
Užpolevičius. 

Be lietuvių į pamaldas atsi
lankė Prancūzijos U. R. m-jos 
atstovas, artimieji Milašiaus 
draugai — grafai de Lambert, 
ponia Chapmann, p. Le Sidaner, 
p. Dubly, Milašiaus vaikaitis ra
šytojas - poetas C. Milosz, Esti
jos ministeris Pusta bei kiti. Ge 

J. Grinius. 
• ,JMokytojų Dienos" Kana

doje. Šių metų kovo mėn. 27—28 
dienomis Kanados Liet. bendruo 
menės Švietimo komisija ruošia 
pirmąsias Kanadoje „Mokytojų 
dienas" Toronte. Šių „Mokytojų 
dienų" tikslas yra iškelti moky
tojo reikšmę lietuvių tautos iš
laikymo kelyje ir paskatinti ak
tyvesniam veikimui mokytojus, 
jaunimo organizacijų vadovy
bes bei tėvus ir sukelti jauno-

'sios kartos dar didesnį pasiry
žimą stoti į garbingų kovotojų 
už savo tėvynę eiles. 

Visi Kanados lietuviškų para
pijų klebonai ir kapelionai yra 
pakviesti kovo mėn. 28 d. sek
madienio šv. Mišias, jei nebus 

nerolienė de Tinan, gyvenanti vietos kliūčių, pašvęsti už žuvu-
Fontainebleau aplankė tą dieną sius lietuvių švietėjus - mokyto-
Milašiaus kapą ir padėjo gėlių, jus spaudos draudimo gadynėje, 
Kiti Milašiaus draugai bei gar- Nepriklausomybės kovose, bolše 
bintojai pranešė Lietuvos atsto- j vikų bei nacių kalėjimuose ir 
vui, kad negalėdami dėl įvairių i Sibire, o taip pat ir už kenčian-
priežasčių pamaldose dalyvauti čius tremtyje bei kovojančius 
— jie savo širdyse įsijungia į lie pavergtoje tėvynėje, 
tuvių mostą — pagerbti Milą- Pirmąją programos dalį už-
šių. Apie pamaldas paskelbė di
dieji Paryžiaus dienraščiai — 
„Le Figaro", „Le Monde" ir 
„La Croix". 

Visi Paryžiaus laikraščiai ir 

ims ped. A. Rinkūno paskaita, 
visų Kanados lietuvių mokyto
jų (dirbusių ir dirbančių šeštad. 
pr. mokyklose, augštesniuose 
lituanistiniuose kursuose, o taip 

savaitraščiai, duoda radijo pro- pat ir tų, kurie šiuo laiku dėl 
kurių nors priežasčių nėra akty
vių mokytojų tarpe), jaunimo 
organizacijų vadovų ir svečių 
darbo posėdžiai bei vaišės po jų. 

Sekmadienį, antroje „Mokyt, 
dienų" programos dalyje psicho-

gramas, paskelbė, kad š. m. ko
vo 4 d. radijo stotis Paris - Inter 
duos nuo 22 vai. ligi 23 vai. 30 
min. specialią transliaciją, pa
švęstą poetui Milašiui, jo 15 me
tų mirties sukaktuvių proga. 
Programą organizavo artistas logė dr. A. Šidlauskaitė supažin-
Henry Vermeil, kuris pirmasis 
pastatė Milašiaus veikalą „Mi-
guel de Manarą". Programos 
pradžioje buvo pažymėta, kad 
Milašius yra lietuvių kilmės ir 
kad jis nuo 1919 metų ligi 1926 

dins visuomenę su lietuvio vaiko 
psichologija. Po to seks mokyk
lų mokinių bei jaunimo organi
zacijų meniną programos dalis. 

V. M. 
• Nelė Mazalaitė parašė nau-

metų atstovavo Lietuvą Pary- j ą wm3in^ „Saulės takas". Lei-
žiuje, o prieš karą priėmė pran- ^ ^ Lietuviškos Knygos klubas, 
cūzų pilietybę ir apsigyveno i Autorė, kuri savo kūrybiniais 
Fontainebleau. Programa buvo ! l a i m ė j i m a i s pelnė vieną iš pir-
labai plati. Pirmiausia de Fr. m a u jančių vietų mūsų beletris-
Chapon supažindino su Milą- t ų U r p e š i a m e naujame savo 
šiauš asmenybe, kaip su didžiau r o m a n e pasireiškia ne tik, kaip 
siu šių laikų katalikų poetu. Po j v a i z d i pasakotoja, įdomių situa-
jo kalbėjo tėvas domininkonas c i j ų kūrėja, bet taipgi kaip psi-
Roguet, Francis de Miomandre, c h o i o g ė , gyvai pertiekianti mer-

P i r m a s i š k ė l ė - gaitės jausmus, lengvai kaip 
; plaštakė skriejančios nuo vie-kaip poetą genijų. Toliau sekė 

vaidinimas — ištraukos „Migu-
el de Manara" veikalo bei Mila
šiaus poemų deklamacijos, ku
rias atliko Prancūzų Teatro žy
miausios artistės — Simone ir 
Mony Dalmės. Artistai atlikę 
vaidinimą buvo — J. Danet, R. 
Chandeau, G. Chamarat ir Mo
ny Dalmės. Programa buvo pa
įvairinta H. Tomasi muzika. 

Pr. L. B-nės Krašto valdyba 
š. m. kovo 28 d. Paryžiuje ruo
šia J. Baltrušaičio 10 metų ir O. 
V. L. Milašiaus 15 metų mirties 

nadcda mokyklą, pramoks 
s! a tyli, ir jau sutinki „pa-

"Dainavos" ansamblis kartoja operetę "Šienapjūtę" šį sekmadienį 4 vai. p. p. Marijos Augštesnės mo* 
me pagyvenęs — jo mebeužmir-1 kyklos salėje. Dekoracijos Ad. Varno. 

nos spalvingos gėlės prie kitos, 
bet kuri tuose, iš dalies keistuo
se, meilės nuotykiuose nepraran 
da savo valios ir išlieka nepa
laužta. Priešingai, po to sekę 
okupacijos, tremties, artimų 
žmonių mirties įvykiai joje su
telkia nuostabų ryžtingumą. Jos 
gyvenimas tai nuotykių pynė, 
kelianti sunkias problemas — 
sugyvenimo su lengvabūde bro
liene, pavojaus vedybų su sve
timtaučiu, pasipiršimas žmo
gaus, kurs jai pasidarė taip ar
timas, bet kuris buvo jau sais
tomas moterystės ryšio. Maza
laitė pasireiškia čia ne tik kaip 
gabi pasakotoja ir personažų kū 
rėja, bet ir kaip painių gyveni
mo problemų laiminga sprendė
ja. 

• Pauliaus Jurkaus knyga 
„Pavasaris prie Varduvos" ruo
šiama spaudai. Leidžia Lietuviš
kos Knygos klubas. Biuletenis 
„Lietuviškos Knygos Mėgėjas" 
šį veikalą taip apibūdina: 

„Miestely prie Žaliojo tvenki
nio gyveno poetas. Jis buvo ap
dainavęs Varduvą, Kalvarijos 
kalnus, žmonių procesijas ir Die 
vo Motinos stebuklus. Tarp savo 
knygų turėjo tokį sąsiuvinį,. į 
kurį rašė miestelio istoriją". Ta 
Varduvos istorija ir yra paskel
biama šioje knygoje. Tik ji ne
turi nieko bendro su vardais, me 
tais ir skaičiais. Ji yra pilna „Se 
no jo Dvaro" pasakos ir Jeruza
lės piligrimų mistikos. 
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Liberalizmas ir religija 
STASYS YLA, Putnam, Conn. 

— Tu, religija, veržiesi į gy- viską maišai, kaip tie kvaili f i-
venimą, kuris man priklauso. Tu ! losofiški įmantrauto jai. Tu svai-

— — • 

visur leidi savo šaknis — žmo
guje, šeimoj, mokykloj, organi
zacijoj, tautoj ir valstybėj. Tu 
tariesi esanti dvasinis gyveni
mas, gyvenimo dvasia. Tu klys
ti. Gyvenimas yra realus ir be
dvasis. Jis yra laisvas. Tai lais
vė nesivaržyti ir nieko nevaržy
t i ; laisvė tvarkytis, kaip nori, ir 
norėti, kaip tau patinka. Štai 

gini sąvokom, kad tik atitrauk 
tum žmogų nuo jo tikrovės. Jau 
vien dėl to tau neturi būti vie
tos gyvenime. 

— Aš esu gyvenime, nori ar 
ne. Gali manęs nepripažinti — 
tavo reikalas. Gali prieš mane I Pažįstu tavo išrinktuosius! Bea-
kovoti. Kiekvienas egoizmas ko- ti possidentes! Cha, cha! Dėl to 
voja su kuo nors, tik niekad su aš pakankamai ramus savo ne 

žmonės vaikščios lyg prigesę ži
buriai, bet ir tavieji nebus ra
mūs. Jie žvalgysis į mano švie
sulius, klajos akimis paukščiu 
tako toliuose, pasiilgs manęs ir 
vis mažiau klausys tavęs. 

—Bus tokių, neabejoju! Kvai 
lių niekur netrūksta ir ištižėlių. 
Neprasikursi tu su jais. O kas, 
jei jie grįš pas tave? Kai jie pa
ragaus tavo ramybės, galės snū
duriuoti tavo saulės atokaitoje. 

Kotryna Grigaitytė 

ž e m e i! 

savim pačiu. Atleisk, tavo egoiz-
kur mudu skiriamės. Aš neno- j mas yra pati akliausią tavo gy 
riu, kad tu kaišiotum savo dva-j venimo tikrovė. 
sią, kuri mane varžo. Nenoriu — Tu pripažįsti: egoizmas 
tavęs niekur. Supranti, niekur! yra tikrovė! Taip. Gyvenimas 

, , . »• yra egoizmas. Tad ko tu iš jo no 
— Žinau, kad tu nenori. Zi-: *7. . . , . 9 „ M a 

. . . . . ! n , ar manai JĮ pakeisti? Nesą-
nau, tu nesivaržai ir nenori var- t . _ VV, A ~„*; 
. ' . f ., . ~ ;mone! Egoistine tikrove pati zyti nieko, išskyrus mane. Tu . ° _. . . „n„n J . . , • v • save tvarko. Ji susiras ir savo tariesi esąs laisvas, bet tu nesi bedvasis. Tu nebūtum laisvas, 

tikslą. Palik tad ją ramybėje! 
, Nekaišiok savo moralų. Ne-įei neturėtum dvasios. Bet tu pa , , . . :. T* . . , , . . . . . , , drumsk natūralios jo eigos. Is-

neigi šaltinį, iš kurio tavo lais
vė trykšta. Tu prieštarauji pats 
sau. Tu apgaudinėji save, iškrei
pi savo charakterį, ir jau senas 
laikas, kaip tu tai darai. Tu vie
ną galvoji, kita kalbi ir dar kita 
darai. 

— Tai mano reikalas! Aš ta
vęs neklausiu, religija, kaip man 
elgtis. Gyvenimas nėra vienti
sas, kaip tu galvoji. Gyvenimas 
nėra tiesi linija. Jis nėra išties
ta virvė, kuria žmogus vaikščio
tų kaip akrobatas. Gyvenimas 
lankstus. Dėl to aš galvoju, ką 
noriu, o kalbu tai, ko nori kiti. 
Bet aš padarau tai, ką aš noriu. 
Tai mano valia! Aš esu laisvas 
daryti, ką ir kaip aš noriu. 

— Bet tu nesi tiesus, libera
lizme! Tu nesiremi tiesa, kuri 

nyk mums iš akių! 
— Išnykti ne mano galioj! 
— Aš tau padėsiu išnykti! 

Stasys Yla 

— Tu man padėsi — ne iš
nykti, o įsišaknyti. Tu manęs 
nesunaikinsi. Nesunaikinsiu ir 

visiems privaloma. Tu kalbi, aš tavęs. Mes esame prieštary-
kaip tu nori, o tiesa nori, kad j bės, ne priešybės, ir mums nėra 
tu kalbėtum, kaip yra. \ susiderinimo, deja! Bet tu nie- j į į ^ į ^ ^ ~ ^ r J 3 £ į ~ į 

ramybėje. Esu tikras, tu jų ne
išjudinsi. Jie paskęs tavo roman 
tiškoj gyvenimo priešybių dar
noj. 

— Tu pažįsti. Taip. Bet jie 
nėra tokie ramūs, kaip tau atro
do. Jie nesiblaško, kaip tavieji. 
Kartais jie veikia persiaurai ir 
paskęsta savyje. Bet tu būsi tas, 
kuris išjudinsi manuosius. Visi, 
kurie nusivils tavimi, sugrįš pas 
mane kitokie. Jie atsineš neri
mą. Tai bus ne tas nerimas, ku
riuo tu svaigini savuosius. Tie, 
kurie grįš iš tavo klystkelių, 
degs nerimu ištraukti iš tavo 
glėbio kitus. To neužmiršk. Tu 
man parengsi geriausius narius, 
kurie sukrės tavo karalystę. Jie 
tavęs nesunaikins, nebijok! Nes 
tu esi ir dar būsi reikalingas. 

— Tu pripažįsti mano egzis
tenciją. Tau manęs reikia, a? 
Tu jieškal stipresnio, nes jauti 
savo menkystę. Tu niekad ne
buvai savaranki. Tu pjauni, kur 
nesėji. Tu išnaudosi mano pra
kaitą, įtemptas mano jėgas. Tu 
niekše! Sutrypti tave! (Voltaire 
žodžiai). 

— Manęs tu nesutrypsi! Gali 
sutrypti tą mažą daigą, kurį aš 
sodinu. Jis nesavarankus. Jam 
reikia žemės, kurioj prigytų. Rei 

Žeme, 
Nori ar nenori 
Mane pasiimsi, 
Gelsvų smilčių sauja 
Saulę užgesinsi. 
Rytą kūs ji vėliai 
(Tik aš nesikeistu) 
Šildysis šešėliai 
Drėgnam kapo smėly. 

Kam tave dainuoti, 
Kam tave mylėti, 
Jei mane sugersi 
Tarsi saulė rasą. 
Nusijuoksi ryto vėjui 
Tu pečiais gėlėtais 
Neminėjus mirtį, nė parnasą. 

Mano rankos tiesias 
į dangaus žvaigždynus 
Ir paklysti trokštu 
Liūne debesų. 
Ir išgirsti noriu 
Amžių aidą kimų 
Ir atspėti laiko žodį 
Slaptingiausią iš visų. 

Žeme, 
Nori ar nenori 
Mane pasiimsi. .. 

Tu 

Sūdysią šešėliai 
Drėgnam kapo smėly. 

nepražūsi 

— Nieko nėra! Aš tau sakau j kad nesidžiaugsi savo pergale, 
— nieko, išskyrus žmogaus no- Į niekad nebūsi jos tikras. Dėl to globotų. Taip. Mano pradžia, 

kaip mažo grūdo. Bet tas grū
das slepia savyje didžiausią jė
gą. Kartą patekęs žemėn, jis iš
siveržia į paviršių. Tada tu jį 

, blaškvk savo audrom, nebepa-Tu laimes, si pnuosius ir senti-, k e n k g L T u j a m p a t a r n a u s i > ^ 

tu niekad nebūsi ramus. 
— Pasilik savo ramybę sau! 

Aš jos negeidžiu. Man užtenka 
kovos, kuri nežino sentimentų. 

rą. Tu nesupranti, nes tu neturi 
logikos, kaip visos moteriškos. 

— Matau, tu garbini savo lo
giką, kuri moka apeiti kito no
rus ir patenkinti tavuosius. Bet 
tavo logika bedvasė, nes jai 
trūksta išminties. Tu niekini iš
mintį, nes tu neigi dvasią. Tu 
nesi tiesus, nes tavo logika ne- , 
turi masto, ir jo nejieško. Tavo | s a l d l J J f l S l 
logika neturi tiesos. Ji yra aklas 
įrankis dar aklesnės tavo va
lios. 

Štai kur tu klysti. Klysti, ir 
didžiuojiesi, kad esi vyriškas. 
Gyvenimas nėra vyriškas ar 
moteriškas. Gyvenimas visuma. 
Gyvenimas tikrovė, kurią ir tu 
pripažįsti. Taip. Tikrovė, bet va 
dovaujama išmintingos dvasios. 
Gyvenimas yra valia, kurią tu 
taip pat pripažįsti. Jis yra veiks 
mas, valios vykdomas, bet iš- — Žinau, galėjai to nesakyti 
minties nušviečiamas, dvasios Bet ne vienas jų grįš, ir bus iš-
įkvėpiamas, tiesos ir gėrio nor-' mintingesnis. Ateis ne vienas ir 
mnojamas. Gyvenimas nėra į iš tavo protingųjų. Tavo perga-1 Mudu lenktyniaujame laike^ bet 

mentalius, bet mano pusėje bus 
valingieji ir protingieji. Žiūrė
sim, kas nugalės: valia ir protas 
ar tavo meilė ir išmintis, ir ta 

ldi ramybė. 
— Žiūrėsim! 
— Man užteks noro kovoti, 

gali tuo neabejoti. Aš seksiu 
kiekvieną tavo žingsnį. Tavęs ne 
kankinsiu, nebijok! Bepročiai 
tave tekankina. Aš tave sunie
kinsiu! Tavo sentimentali armi
ja pakankamai naivi, kad su
prastų mano metodus. Ne vie
nas tavo išrinktųjų pateks į ma 
no rankas ir kalbės prieš tave. 
Ne aš, jie tave suniekins. 

užgrūdinsi želmenį, tu padėsi 
jam sukrauti vaisių. 

> 

— Nelauk, aš to nedarysiu. 
Netrypsiu tavo daigų, nei siųsiu 
jiems audrų. Aš pagraušiu juos 
iš vidaus, supūdysiu jų šaknis. 
Paleisiu žaibus, ir tavo želmenys 
liks bevaisiai. Išdaiginsiu bega
les kitų žolių, ir tavo augmenys 
skurs, kaip tie neūžaugos. Jie 
paskęs ma*no augmenijos jūroje, 
ir tu pamatysi, ko verta tavo 
sėklos jėga. Jie bus menkystos. 
Tu sakai, jie bus silpni pradžioj. 
O aš padarysiu, kad jie jausis 
dar silpnesni išaugę. Jie neturės 
jokios galios — bus ąuantite ne-
gligable. Štai kas bus! 

Galės būti, bet neilgam. 

chaosas, bet darna. Gyvenimas ! lė niekad nebus tikra! 
yra derinys priešybių, kurios \ —Bet mano kova tikra, su-
grumiasi. Tai yra kova. Bet ne j pranti! 
ta kova, kurią tu supranti. Ta- — Sunki tavo kova, liberaliz-
vo kova fatali, egoistinė, dėl to | me. Tu plakiesi kaip malūno 
chaotiška. Ji neturi kito tikslo, | sparnai ir tavo protas, kaip gir-
kaip laimėti sau. | nų akmenys, mala dieną naktį. 

-O ką tu laimi? Ką tu duodi ! Tau reikia daug miltų, kad ga- j 

ne laiku. Mano veikmė siekia to
liau ir tveria ilgiau, negu tavo. 
Tu visą laiką pabrėži jėgą. Tu 
vertini jėgos rezultatą. Tu greit 
apsvaigsti savo persvara ir lau
ki pergreitos galutinės pergalės. 
Bet ji niekad negali būt galuti-

Vaikeli mano, 
Neištrauk rankutės 
Tu iš mano delno 
Ir nenuženki pertoli: 
Mes stovime tik ant mažos salelės — 
Aplinkui praraja gili. 
Aplinkui blykčioja gyvatės žalvarinės 
Ir šiepias kruvini, nežinomi nasrai, 
Ir skamba auksas čia sielą išpardavimui, 
O tavo žvilgsnis gaudo viską, 
Vaikeli mielasai! 
Priglausk galvutę prie krūtinės: 
Sapnuok, sapnuok 
Mūs paliktus namus 
Ten girių vidury... 
Ir šalį tą, kaip riešutėlį mažą 
Kur buvom sotūs ir geri. 
Tegul prie mano geliančios širdies 
Nutils tau miestų ūžesys klaikus. 
Tegul praeina vaško lėlės pro tave, 
Ir aukso upės dumblinos 
Tegul pro Šalį pratekės — 
— O tu klausykis vien 

1 Tik motinos širdies 
Kol ašarų išplautos akys 
Dar saugoja tave — 
Vaikeli mano, 
Tu nepražūsi, ne! 

nė, nes ji apspręsta tavo paties 
galutinumo. 

Tu užmiršti vieną, ką turė
tum žinoti. Juo daugiau suspau-
di energiją, juo didesnės ji įgy
ja išvidinės jėgos. Kai ją sutren
ki, ji sprogsta. Kai ją pajungi 
laipsniškai veržtis? ji suka visą 
gyvenimą ir jam šviečia. Štai 
kur menkystės ir silpnybės jėga, 
kurią tu niekini. 

Tu nieko nelaimėsi mane ir 
manuosius prispausdamas, su
menkindamas, užgniauždamas. 
Tu man tik padėsi, supranti! Tu 
nesi mano tarnas, bet man padė
si. Nenorėdamas padėsi. Pykda-

gyvenimui? 
— Aš duodu jam kryptį! Prie 

šyb's nėra išskirčiai, nėra su-

lėtum užpilti akis mano nai
viems vaikams. Dažnai tau pa
vyksta, bet aš nenusimenu. Kiek 

naikinimui. Jos viena kitą pažą- vie;iar<, kurį tu apžėri, turi dva-
dina, viena su kita lenktyniauja, sią. Šito tu neįskaičiuoji, ir tai 
siekia derinio, pilnumos. Dėl to : yra tavo silpnybė. Tu niršti, tu 
aš nevartoju žodžio kova. Tai kerštauji tiems, kurie nuo tavęs 
yra tavo žodis. Mano gyvenime ! nusigręžia, ir dėl to kaltini ma-
yra Įtampa, rungtis — neišski- ne. Ne mane kaltink, bet save,! 
riaiti , bet suvedanti. Ji nėra kari nematai dvasios, kuri švie-
žmogaus kova egoistiniam savo j čia. Ji prasklaido tavo rūkus, 
reikalui. Ji nesiekia naikinti ki-1 Gali gudrauti, kiek tavo logika 
tą (koks niekingas ir zoologinis pajėgia. Juo daugiau gudrausi, 
noras!). Mano grumtis yra skir- juo greičiau ateis mano diena, 
tingų krypčių, polinkių, gabu- . — Tavo diena, o mano nak-
mų grumtis — jų pačių pažan- tis! Pati sakai, mūsų keliai ne-
gai, tobulybei ir vienam bend- sutampa. 
ram, suderintam jų tikslui. — Jie susitinka. Tu man kliu-

— Tu fantazuoji, religija! Tu dysi šviesti, bet aš tau neleisiu 
visą laiką kalbi nesąmones! Tu 1 viešpatauti tamsumoje. Mano 

mas, man tarnausi. Pats laimė
damas, man rengsi pergalę. 

— Non serviam! Nesu bepro
tis, kad būčiau tavo tarnu. Ra
siu kitų būdų, kad tau nepatar
naučiau — tiesiogiai ar netiesio
giai. Neprasikursi iš manęs. Tu 
netriumfuosi, nesakau: neegzis
tuosi ! Bet tu neturėsi ramybės, 
niekad! Velniop su tavim, reli
gija! 

— Sudiev, liberalizme! 

Romos panorama (tempera) 

Trys konkursai 
Mundelein kolegija Chicagoje 

paskelbė konkursą straipsnio, 
eilėraščio, novelės, editorialo ir 
kritikos rašinio. Paskutinis ter
minas rankraštį įteikti yra ba
landžio 9 d. 

Commonwealth žurnalas, lei
džiamas pasauliečių katalikų, 
paskelbė straipsnio (essay) kon
kursą. Premija—$1.000. Straips 
nio ilgis 3,000 — 5,000 žodžių. 
Tema: „Katalikas demokratinė
je visuomenėje". Konkursiniai 
rankraščiai turi būti įteikti iki 
balandžio 15 d. 

Kappa Gamma Pi, katalikų 
moterų kolegijų draugija, į ku
rią priimamos pasižymėjusios 
moksle ir veikime studentės, pa
skelbė trumpų novelių konkursą, 
su dviemis premijomis — $50 ir 
$25. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Kun. dr. A. Baltinis Mokslo • Mykolas Sleževičius, kolek-

Mėgėjų Mubo posėdy pereitą sek tyvinis vadovaujančių liaudinin-
madienį skaitė pranešimą apie kų parūpintas veikalas, jau yra 
tautiškumo sąmonę ir jos ugdy- pasiekęs knygynus. Knygoje J. 
mą išeivijoje. Prelegentas iškėlė Būtėnas ir M. Mackevičius ap-
tautos mokslų naujumą ir nu- rašo M. Sleževičiaus gyvenimą 
švietė kaikurias šią sritį liečian- ir darbus, K. Škirpa — duoda 
čiaa sąvokas. Ypač jis apsisto- prisiminimus „Pakeliui su My-
jo prie tautinės sąmonės klausi- kolų Sleževičiumi", Andrius Va
rno ir tų veiksnių, kurie šią są
monę ugdo, bei kurie jai kenkia. 
Pagrindinis tautinės sąmonės 

luckas pasakoja apie savo pažin
tį su M. S. kalėjime. B. Novic-
kienė atžymi apie Sleževičiaus 

ugdytojas jam atrodo šeima. Ta veiklą kuriant Lietuvą, J. Kar
čiau jis pastebi, kad grėsmė, ku- delis ir Ant. Novickis duoda są
ri ištinka tautą, taip pat gali bū- vo atsiminimų žiupsnelius, L. 
ti tautinės sąmonės ugdytoja. į Šmulkštys velionį apibūdina 
Prelegentas bandė rasti atsa
kymą painiam klausimui: kiek 
galima pasisavinti kitų kultūrų 
laimėjimų, neprarandant savo 
tautinės individualybės. Tautinė 
sąmonė prelegentui atrodo ver
tingas dalykas, tačiau jei ji nė
ra atremta į visą žmoniją api
mančią pasaulėžiūrą, ji gali ves
ti į imperializmą. Nors mažose 
tautose to pavojaus nesą. 

Savo pastabas dėl referate iš
keltų dalykų kalbėtojui padarė 
dr. Z. Smilgevičius, dr. P. Celie-
šius, P. Maldeikis ir kun. V. 
Bagdanavičius, MIC. 

MMK posėdžiai vyksta kas 
mėnesį. Pereito mėnesio posėdy 
referatą skaitė Petras Maldei
kis apie lietuvių tautos mokyklą 
iki Nepriklausomybės laikų. Jis 
savo referate apžvelgė visus lie
tuvių tautą ugdžiusius veiksnius 
nuo neatmenamų laikų. 

Kotrina Grigaitytė 
Skaitytojams pažįstama iš eilių 

rinkinių "Akys pro vėduoklę" "Pa-
laptis". Cia dedame jos i>orą spe
cialiai "Draugui" atsiųstų eilėraš
čių. 

• Dail. R. Viesulas dalyvavo 
XX šimtmečio Tarptautinėje Re 
liginės Grafikos parodoje, kuri 
buvo surengta Cincinnati Meno 
Muzėjuje, su litografija „Užgi
mimas". Parodoje buvo repre
zentuojami apie dvidešimt Ame
rikos, Europos ir Azijos kraštų. 
Stipriausiai buvo reprezentuoti 
Europos kraštai, su visa eile ži
nomų dailininkų. 

Kadangi litografija „Užgimi
mas" parodon buvo paimta iš 
vienos privačios amerikiečių 
(Mrs. Mr. Sloniker) religinio 
meno kolekcijos, dailininkas bu
vo priskirtas amerikiečių daili
ninkų grupei. 

Dailininkas, apart lietuviškų 
meno parengimų, paskutinių me
tų bėgyje dalyvavo apie 15 ame
rikiečių meno parodose įvairio
se krašto dalyse. Po kasdieninio 
darb# komercinėje meno studi
joje, vakarais dailininkas dėsto 
litografiją amerikiečių studen
tams Blackburn studijoje, New 
Yorke. 

• Antano Vienažindžio, ano 
meto žymaus mūsų lyriko, eilė
raščių rinkiniui „Lietuvninko 
Dainos, parašė Vienužis, pakur-

kaip advokatą ir žmogų, dar sa
vo atsiminimus patiekia J. Bil-
dušas, J.*Audėnas, J. Mikuckis. 
Knyga turi 342 pusi., papuošta 
20 iliustracijų. 

• ,JAteratūros Naujienos", 
dvisavaitinis lietuvių rašytojų 
laikraštis, pradėjo eiti Kaune 
1934 m. ir šiemet sueina 20 me
tų. Tas literatūros laikraštis ėjo 
iki 1937 metų, išvaręs plačią li
teratūrinę vagą ir savo būrin 
sutraukęs įvairių pažiūrų rašy
tojus ir nagrinėjęs literatūrines 
aktualijas ir knygos gyvenimą. 
Laikraštis buvo įdomiai veda
mas ir redaguojamas poeto An
tano Rimydžio, buvusio ilgame
čio „Ūkininko Patarėjo" redak
toriaus. 

• Adolfo Baliūno paskaita 
„Lietuviai ir ekonominė veik
la", laikyta šeštoje Amerikos 
Lietuvių Ekonominėje konferen
cijoje, įvykusioje 1953 m. lapkr. 
29 d. Chicagoje, atspausta atski
ru leidiniu. Leidinys turi 12 p6l., 
išleistas Amerikos Lietuvių Eko 
nominio centro. Knygutėje ap
žvelgiami ūkiniai, ekonominiai 
reikalai Lietuvoje, lietuvių vers
lininkų veikla, sovietų okupaci
jos padariniai, Amerikos lietu
vių biznierių vaidmuo. 

• Dr. A. Maceina su dr. Z. 
Ivinskiu kovo mėn. gale turės 
bendrą pasitarimą Baltų insti
tuto reikalais, kur jie atstovau
ja Lietuvą. Vėliau, balandžio 2 
—3 d., Baltų institutas (po du 
iš lietuvių, estų ir latvių) posė
džiaus Romoje. Institutas išleis 
vokiečių kalba savo stambų met 
raštį, kur bus atspausdinta ir 
dr. A. Maceinos bei dr. Z. Ivins
kio darbai, liečia lietuvių kultū
ros istoriją. 

• Dail. A. Kašribienė dalyva
vo New Yorko Society of Cera-
mic Arts 60-toje metinėje paro
doje, kuri buvo surengta Ameri
kos Gamtos muzėjaus patalpose. 
Dailininkė buvo išstačiusi savo 
glazūrinę tapybą — „Sv. Jurgį" 
ir didžiulę dekoratyvinę plokštę 
„Lietuvių pasaka". Pastaroji 
yra padaryta Valiūnų užsaky
mu, jų gyvenamųjų namų papuo 
Šimui. Darbai sukurti lietuvių 
liaudies meno dvasioje ir atkrei
pia į save parodos lankytojų dė
mesį. 

• Vyt. K. Jonynas, Ad. Galdi
kas, Vyt. Kašubą ir kiti mūsų 
žymieji tapytojai ir skulptoriai 
savo darbais puoš naują Mar-
quette parke statomą lietuvių 
bažnyčią. Šios bažnyčios projek
to autorius inž. J. Mulokas, kar
tu su parapijos šeimininku kan. 
J. Paškausku, rūpinasi, kad tiek 
puošimo, tiek vidaus įrengimo 

šėje prisigūžęs" (kuris buvo darbus atliktų kiek galima lietu 
kun. Juozo Žebrio išleistas jau) 
vardu „Dainos parašytos kun. 
Antano Vienožinskio") sueina 
60 metų. Rinkinys turi 50 pus
lapių ir i jį įeina 27 eilėraščiai. 
S p a u s d i n t a Juozo Paukščio 
spaustuvėje Plymouthe, Pa. An
tras leidimas pasirodė 1910 m. 

• Elena Urbaitytė, tapytoja, 
ilgesnį laiką studijavusi Euro
poje, šiuo laiku gilina savo stu
dijas viename iš geriausių meno 
institutų New Yorke. 

, • Dail. A. Bielskis dalyvavo 
Knickerbicker Artists 7-toje 
metinėje visų sričių meno paro
doje. Buvo išstatęs darbą alieju
mi „Vaikas su narveliu". Paroda 
vyko New Yorko National Art 
klube. 

m 

• Dail. J. Račkus gilina savo 
tapybos studijas Paryžiuje, pas 
žinomą dailininką Andre Lothe. 
Pastarojo studija ketina suruoš
ti dail. Račkaus tapybos darbų 
parodą Ottawoje, Kanadoje. 
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Tarp tikrovės ir atsiminimo 
Venancijaus Ališo „Cascata c r i s ta l ina" 

A. TYRUOLIS, Brooklyn, N. Y. 

— 

Apie tą egzotinio vardo poe
zijos knygą jau seniai girdėjo
me, bet jai pirma dar teko nu
kilti per didžiąsias marias į Vo
kietiją, kur ją dailiai, kaip ir 
kitas knygas, išleido Bendrija. 
Prie to dailumo dar žymiai pri
sidėjo ir dail. Vlada Stančikaitė-
Abraiticnė, smagia ir įmantria 
fantazija išpuošdama kiekvieną 
eilėraštį. Po Fausto Kiršos ,,To
lumų", dail. V. Petravičiaus me
niškai ,,priartintų", tai bus an-' 
tras žymesnis poeto ir dailinin
ko bendradarbiavimo pavyzdys. 
Beje, dailininkė, greta savęs, tu
rėjo parodyti ir poetą. 

,,Cascata cristalina" yra ket
virtoji Venancijaus Ališo (Alek
sandro Armino) poezijos knyga. 
Kitos, ankstyvesnės jo poezijos 
knygos: Sao Bento varpai, Ana
pus, Pietų Kryžius. Poetas jau 
senokai paliko savo kraštą ir gy 
vena bei kuria tolimojoj Pietų 
Amerikos šalyj — Brazilijoj. 
Tačiau per visą tą laiką jis, at
rodo, bus buvęs ištikimas savo 
poezijos mūzai. Šiuo paskutiniuo 
ju lyrikos rinkiniu jis bus pasie
kęs savo kūrybos viršūnių, bent 
pagal laiką sprendžiant. Kuogi 
tad šis poezijos rinkinys būdin-

Nuo estetinių iki etinių vertybių 

Savo esme V. Ališas yra ne
oromantikas, kuriam brangi pra 
eitis su „senovės vaidilomis", 
kurs, maironiškai tariant, „no
rėtų dar kartą — tegu tiktai sal 
džiam sapne — išvysti užvertą 
praeities „skrynią". 

Kol poetas pasilieka tame es
tetiškai romantinio vadavimosi 
kelyje, kol jis teberanda meninę 
jungtį tarp duotos realybės ir 
kad ir mintijamo atsiminimo, 
tol jis išlieka ir pakilesnėj me
ninėj augštumoj. 

Sunki paliktos tėviškės dalia, 
jau nevien jos atsiminimas, bet 
ir žinojimas, tikras ir realus ži-

» 

Jonas Aistis je apie baroką irgi plačiai supa- nistinės agitacinės dvasios. To

gas 
Poeto credo 

Toli palikę gimtieji namai, 
žmogus aplamai, pergyvenimai! 
ypač estetiniai, svetimame kraš 
te, mintimi grįžimas į dabarties 
nelaimingąją tėviškę — štai tie 
motyvai, kuriuos poetas apdai-| 
nuo ja savo 160 pus!, knygoj. Jie, 
nėra gausūs, bet poetas, net nuo 
vieno į kitą peršokdamas, vis 
grįžta, dažnai pasikartodamas, 
kartais net stereotipiškai (plg. 
97 ir 101 pusi.). 

Istorinė motyvų grandis nu
sako mums ir poeto credo. Tai 
estetinis vadavimasis, atsistojus 
ant tikrovės ir atsiminimo ri-1 
bos. Svetimas kraštas niekad ne- • 
atstos tėvynės, bet jis bus pake
liamas turint prarastos žemės 
vaizdą prieš akis. Dėl to atsi-1 
minimas V. Ališo lyrikoj užima 
žymią vietą: 

Taip gyvai, taip gyvai viską 
* atmenu, 

Tavo veido vardą nešiojuos 
ant lūpų. (p. 75). 

Tačiau atsiminimas siejasi 
daugiau su išprotavimu ir skun- į 
du, kaip su imaginacija ir esteti-1 
niu pasigėrėjimu. Mąstymas I 
vien apie įvykusią kančią gali 
nužudyti betkokį grožį, todėl tą 
kančią reikia sieti su duotąja 
tikrove ir ją estetiškai išgyven
ti : 

O aklas marių potvyni, o kas 
tave išves 

Iš ankšto uolų patalo į 
žydinčias lankas? 

Užliek rytinių ūkanų kaska
domis erdves, 

Dėk saulę į rankas, (p. 79). 

Kančia dėl prarastos tėviškės 
tuo būdu tampa substratu este
tiniam išgyvenimui svetimajame 
krašte. Be tos kančios daug kas 
būtu nesuprantama ir neaišku. 
Tai būtų tartum lengvabūdiškas 
laigymas grožyje, ypač egzoti
nio krašto grožyje. Ko nesu
pras su tuo grožiu apsipratęs, 
tą supras kančioj užsigrūdinęs 
poetas: 

Svajok, svajok, atogrąžų 
mergaite; 

Iš kur upelis išteka — žinai 
tu? (p. 93). 

Šis „užnugario" turėjimas tam 
pa svarbiu kūrybiniu akstinu ir 
meniniu laimėjimu: 

Mane kažkas apsikabino 
Ir glaudžia mylinčia ranka. 

Pakyla metų uždanga! p. 11). 

Pasiskundimas 
BERNARDUI BRAZDŽIONIUI 

Ne dėl to, kctd ruduo, ne dėlto. . . 
Ne dėl to, kad nukando lapus 
Ir kad rūstauja vėtros piktos 
Šakose vėl kaukimas kraupus. 

Ne dėl to man graudu, ne dėl to. . . 
Ne dėl to, kad žvarbusis lietus 
Mūs likimo kely nuolatos 
Veiduose išvagoja metus. 

Ne dėl to man baisu, ne dėl to. .. 
Ne dėl to, kad užgriuvo dangus 
Ir palaužė mus čia. . . Ne dėl to, 
Ne dėl to, o tautieti branqus! 

žindinama su šio meno stiliaus 
išsiskleidimu Lietuvoje, visų pir
ma Vilniaus bažnyčiose. Jo liu
dininku yra ir Kauno Rotušė — 
Baltoji Gulbė. Taip pat ir straips 
nis apie baletą supažindina su 
lietuviškuoju baletu. Duodama 
viena iliustracija net jau ir trem 
tyje, Vokietijoje, pastatyto Cop-
pelios baleto. 

Ckinę nepriklausomosios Lie
tuvos pažangą vaizduoja šiame 

dėl nenuostabu, kad net ir mas 
kvinė publika, kuriai kom. agi
tacija yra įgrisusi iki gyvo kau
lo, šiuos dalykus sutiko ypač šil
tai — tai dainos „Pempei, pem
pei", „Saulutė tekėjo", lietuvių 
liaudies šokis „Klumpakojis" ir 
kt. Jei žiūrovai galėtų savo sko
nį pareikšti nevaržomai ir turė
tų progą pamatyti tikrojo meno 
dalykus, bet ne bolševikinę agi
taciją, kaip dabar, tai netenka 

• Dr. Henriko Lukoševičiaus 
romaną „Likimo žaismas" api
būdindamas Argentinos lietuvių 
laikraštis „Laikas", rašo: 

„Argentinos lietuviai neklaus, 
kas toks autorius — jie dr. H. 
Lukaševičiaus dar nepamiršo. 
Vienas pirmųjų tremtinių po ka 
ro atsiradęs Buenos Airėse, jis 
čia keletą metų praleido įsijun
gęs į kolonijos kultūrinį bei vi
suomeninį jos gyvenimą, domė
damasis tautiečių praeities var-

Brooklyn, 1953 m. gruodžio 4 d. 
« 

straipsnis apie bekonus. Prisi
mename iš jo, kaip 1932 Lietu
vos bekonas buvo sudaręs 4<£ 
viso pasaulinio bekono eksporto. 
Bendroji nepriklausomosios Lie
tuvos ūkinė sveikata pabrėžiama 
J. Pažemecko straipsnyje apie 
Lietuvos bankus. Ateities Lietu
vai pažangos kelią rodo Adolfo 
Damušio straipsnis apie betoną, 

Kraštas, kur auga palmės, lau| Svetimo grožio nepagarbini-, n u r o d ą a k a d b e t o n o g a m y b a i 

rai ir eukalipto girios, negalėjo Į mas, bet jo kritiškas įvertini- j L i e tuvoje bus plačios perspekty-
neturėti įtakos ir poeto žodžiui, mas, taigi neparsidavimas sve-1 v o g 
jo vaizdui. Tačiau pro juos visus timam vaizdui yra viena svar-
ateina savo žemės tikras, nepa- biausių poetinės atsparos savy- [ A P r a šomos ir lietuviškosios 
keistas žodis ir veikiau „atsimi- bių V. Ališo lyrikoj. Jungtinis \ organizacijos. Šiame tome di-

išgyvenimas apipavidalinamas G a u s i a W y r a B a l f a s - š i a m e 

savojo, gimtojo naudai. Dėl to; P a c i a m * tome informuojama ir 
poetui svetima gėlė ar svetimas I a P i e A m e r i k ° s Kongreso atsto-
paukštis tai tik atitinkami sim- ^ r ū m i * sudarytą Baltijos komi 
boliai kaip keleiviui, į namus be
skubančiam : 

, abejoti, kad ovacijos tada butų 
II tome V. Manelio parasytasai "r^Į ,..17. M«M^<ra £ a i s . dabartine būtimi ir išvyk . Z * V> • • tiesiog griausmingos. Neblogą ° * o f- '1 , n f l n" ' ° — ^ t ™ « ° *>*.,«,- t c B & » Trncr>„oio damas ^ JAV paliko simpatingo pas.sek.mą turėjo .r LTS R vals- ; ^ P* * 

tyb. operos bei baleto teatro 
naujas pastatymas — opera 
„Traviata". 

teatro z m o S a u * 
' minimą. „Likimo žaismui" me

ninio aidas" kaip „atsiminimo 
vaizdas": 

Paskui Žodį pasauliui neši. 
Ne, ne Žodį: neši tik jo aidą. 
Niekas Žodžio nesteigs 

parašyt — 
Mes kartojame klaidą, (p. 54). 

Yenancijus Ališas 

nojimas, „Cascatos cristalinos" 
poetą, kaip ir ne vieną mūsų šių 
dienų poetą, padaro poetu pilie
čiu, poetu visuomeninmku to pa
ties Maironio prasme. Ir nors 
visuomeninė bei patriotinė poe
zija gali būti ne menkesnė ir už 
kiekvieną kitą, ji visdėlto užme
ta tam tikrą skirtingumo šešėlį. 

Todėl tokiuos tikrai vertin
guos eilėraščiuos iš „Laiškų" 
skyriaus, kaip „Motinai" ar 
„Lietuvai ir lietuviams", šalia 
meninių ir techninių laimėjimų j 
rasim ir tos vadinamos ,,propa- j 
gandos", prieš kurią dabar taip | 
šiaušias ir „modernioji" poezija j 
ir „modernioji" kritika. Ši, ne- į 
būdama istorijos draugė, teigia, 
kad ne amžinai mergaitės nau
dosis Malthaus teorija, kaip ir 
neamžinai būsią partizanų. * 

Tačiau pačios tos temos mums 
bus gal ir aktualios ir brangios 
ir tik tektų vis jieškoti naujų ir 
naujų kelių, nes poezijoj šalia 
tiesos 

Lietuva Tėvynė šiandien 
mums tenai, 

Kur lietuvis 
jau kur kas mielesnis vaizdas 

Lietuva, regėjimuos tave 
matau: 

Žvaigždės pilasi pulkais 
nykioj naktyj. . . (p. 155). 

Forminis jungtinių išgyvenimų 
apipavidalinimas 

Daugelio užsieninių, be abejo, 
ir pietamerikinių poetų pavyz
džiu, V. Ališas tebėra klasikinio 
metro atstovas. Jo rimas yra, 
palyginti, tobulas, „klasiškas", 
nors ir nebanalus. Nei „laisvais" 
rimais, nei ritmais jis nesinau
doja, net tat priešinga jo esteti
kos dėsniams, kurie saisto ne 
tiek imagistinį, kiek mintim iš-
svarstytą vaizdą (vadinamą Pet-
rarcos „reministenciją", kuria 
esą sukurti ir jo sonetai). Rasi 
čia jau ir originalesnių strofų 
su eile pasikartojančių rimų, tei j 
kiančių eilėraščiui ypatingo ] 
skambumo, kurio galėtų pasimo- j 
kyti ne vienas šių dienų supro-Į 
zėjusių lyrikų. Poeto būdo sa
vybėm išaiškintini ir kaikurie 
ritminiai staccato. 

Kai poetas turi skaitytis su 
tikrove, jis jos nepakeis nei at
siminimu, nei imaginacija. Jis 
ją turi išdainuoti ir apipavida
linti savo meno, poetinėmis prie 
monėmis. Tačiau, kai gražiam 
Heinės eilėrašty visą grožį su
griauna tokia proza, kaip „die 
Kuh", taip Ališas visą egzotinį 
vaizdą „Upely" „sugriauna" ato 
gražų mergaitės „išjuokimu": 
„Iš kur upelis išteka — žinai 
tu?" (p. 93). Tai tikras vaizdo 
„sulietuvinimas". 

Atsimušė šviesos 
į lizdą pas vaikus skubėjęs 

paukštis -
Prieisiu, tą lavoną vakaro 

gėlėm pridengsiu 
Ir grįšiu į namus. (p. 83). 

Aišku, kad tai duotos tikro
vės pridengimas „atsineštiniu 
kraičiu", atseit, savo žodžio poe 
tinėm priemonėm. Tuo keliu 
turėtų būti pasinešusi visa mūsų 
tremties lyrika, kai eina grum-

siją ištirti Lietuvos sovietiniam 
pavergimui. 

• Apie tūkstantis Lietuvos 
žmonių buvo nugabenta į vadi
namą Meno dekadą Maskvoje. 
Apibūdindama dekados eigą 
„Elta" rašo: 

Per visą vad. „lietuvių meno 
dekadą" Maskvoje nuvežtieji į 
ją įvairių sričių lietuviai meni
ninkai gavo tik „mokytis" iš 
rusų ir savo darbais įrodinėti, 
kiek iš viso per bolševikinės oku 
pacijos laiką įstengė prisidėti 
prie okupuotos mūau. tėvynės ko 

tynės tarp svetimojo ir savojo j munistinimo bei rusinimo. Į pa 
poetinio vaizdo. Tik taip bus iš-
laikytas poezijos tyrumas. 

• A. Tyruolis (dr. šešpiaukis) 
davė naują savo sonetų rinkinį 
„Laukų liepsnos", kurį dailiai iš
leido Venta Vokietijoje. Skonin
gomis iliustracijomis papuošta 
eilėraščių knyga turi 44 pusla
pius. A. Tyruolis, mūsų dienraš
čio kultūrinio priedo rūpestin
gas bendradarbis, spaudoje jau 
gerai žinomas. Jis yra paruošęs 
poezijos antologiją „Marijos žie
dai" ir davęs savo eilėraščių 
knygas: „Pavasario saulėj", 
„Kelionė", „Mano žemė"; yra 
išvertęs Goethės rinktinę poezi
ją, Šilerio giesmę apie varpą, 
Šekspyro sonetus bei Hamletą, 
išvertė kaikuriuos beletristinius 
kūrinius Bjoernsono, Federerio. 
Scotto, Doerflerio; taipgi yra 
paruošęs spaudai bibliografiją 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Lietuviškosios Enciklopedi

jos II tomas jau išėjo iš spaudos. 
Šis tomas apima didžiąją B rai
dės dalį. 

Keturi nemaži straipsniai šia
me tome skirti baltams. Anta
nas Salys aptaria baltų tautas 
bei kalbas. Marija Alseikaitė -
Gimbutienė apibūdina baltų re
ligiją. Toliau Kostas Avižonis 
duoda straipsnį apie bajorus. 
Taip pat ilgu straipsniu supa
žindina su senąja baudžiava (— 
senąja, nes naujajai baudžiavai 
aptarti reikės palaukti K raidės 
— kolūkio arba kolchozo žo
džio). Laisvės kovų dvasią at
spindi straipsnis apie bermon-
tiadą. Iš atskirų istorinių asme
nybių II tome eina plačiai apra
šyta Barbora Radvilaitė, Stepo
nas Batoras, Birutė. Zenonas 
Ivinskis davė straipsnelį ir apie, 
Barborą Čagarietę, kurios palai
kus bolševikai buvo išniekinę 
jau pirmosios okupacijos metu. 
Daug didelių lietuvių tautos as
menybių teko II tomui: poetas 
Jurgis Baltrušaitis (ii apraš^ 
r»oet,"5 Jonas Aistis - Aleksan
dravičius) ; „Anykščių ŠHelio" 
autorius vysk. Antanas Bara
nauskas (Mykolo Biržiškos ap
rašytas) ; rašytojai Jonas Biliū
nas ir Kazys Binkis*. Šalia jų ri
kiuojasi ištisa eilė kitų vardų; 
senosios 'storinės Lietuvos vei
kėjų, 1831 ir 1861 metų sukilė
lių, knygnešių, nepriklausomy
bės kovų partizanų, paskutinių 
okupacijų aukų (tarp kitų Rai
nių miškelyje nužudytasai poe
tas Baltramiejūnas, Budavonės 
miške bolševikų žvėriškai nužu
dytasai kun. Balsys, vokiečių 
nacių koncentracijos stovyklose 
nužudytieji (tarp jų K. Baubą). 

Visu vietos leidžiamu platumu 
II tome stengtasi atvaizduoti ir 
Lietuvos žemė. Baltijos jūrą ap 

rašė Antanas Bendorius, o re
dakcija gausiai iliustravo. Daug 
vietos skirta ir Baltvyžio (Bie-
loviežo) giriai. Iš upių su basei
nų žemėlapiais II tome duotos 
Bartuva ir Vilniaus krašto Ber-
žūna (Bereza). Duodami visi 
Lietuvos upeliai nuo 10 km. il
gio, visi ežerai nuo 10 ha ploto, 
visi miškai ir durpynai nuo 50 
ha ploto. Duoti, daugiausia ir 
su iliustracijomis, atitinkami 
Lietuvos miesteliai ir bažnytkai
miai. 

Yra Jono Balio studijėlė apie 
liaudies balades. Įdomu čia, kaip 
lietuviškos baladės nežino to 
žiaurumo, kuris savas ki\ų tau
tų panašioms baladėms. Net ir 
perimdama svetimąsias balades, 
liaudis jas savotiškai švelnino^ 
persunkdama savo žmoniškumu, 
tuo pagrindiniu lietuvio sielos 
bruožu. A. Tamošaitis duoda lie
tuvių liaudies baldų apžvalgą, 
su jų iliustracijomis. Straipsny-

rodas, viešus pasirodymus etc. 
kom. cenzorių buvo praleisei tik 
tokie kūriniai, kuriuose buvo vie 
nu ar kitu būdu niekinama Ne-
prikl. Lietuva, jos praeitis, ko
vos dėl laisvės, žodžiu — visa 
tai, kas kiekvienam tauriam lie
tuviui yra brangu. Viskuo buvo 
stengiamasi garbinti Maskvą, 
augštinti rusų kultūrą, reikšti 
padėką už Lietuvos okupavimą 
ir „negirdėtos laimės" įvedimą, 
net ir už krašto suskurdinimą 
kolcsozais, kaip tai padarė Se-

A. Tyruolis 

džiagos autorius taigi ėmėsi ne 
iš fantazijos, o iš savo asmeni
nės ir iš gerai pažintų tautiečių 
patirties... Ir autorius skaityto
ją įspėja nejieškoti vaizduojamų 
tipų pavardžių bei fotografijų, 
nes „vienintelė vieta, kur jie bu
vo ir gyveno, yra autoriaus šir
dis", tai betgi Argentinos lietu
viai galės lengvai pastebėti, kad 
„Likimo žaismo" dauguma vei
kėjų yra gyvi ir žinomi koloni
jos tipai, tik. suprantama, api
būdinami literatūrinėje plotmė-
je . . . 

Lukaševičius rašo paprastai, 
be stilistinių įmantrumų ir taip 
lengvai, kad vietomis jo romano 
forma panaši net į feljetoną. Jis 
ne tiek psichologas ir filosofas, 
kiek fotografinis žmonių ir įvy
kių vaizduotojas. Natūralizmo 
atkūrimas yra autoriaus stipry
bė, dialogai taip pat. Bene sod
riausi romano skyriai, tai „asa-
do" vaišės Zygonio darže, vizi
tas pas Dūdą, pasivaikščiojimai 
su Vida... 

Beje, Argentinos nepažįstan
tiems skaitytojams galima pri
minti, kad atpasakojant mūsų 
pirmųjų išeivių nuotykius toje 
šalyje neišvengta ir vieno kito 
perdėjimo. Ta prasme reikia pri
imti anekdotus apie vištos ir 
jaučio vertę Argentinoje (72 p.) 
arba Vilkaičio nuotykius džiung 
lėse (78 p.). vokiečių kalbai ir literatūrai stu 

dijuoti, Vokiškai lietuvišką ir 
lietuviškai vokišką žodyną, Vo-1 Argentiną ir kitas P. Ameri
kiečių kalbos skaitymus ir Vo-1 k o s §aiįs kaikas vaizduojasi 
kiečių kalbos vadovėlį. Šis šone- • knibždančiais gyvatynais ir ne-
tų rinkinys atsispindi gilia Lie- j išbrendamomis džiunglėmis. Ne 
tuvos meile, gausiais 
vaizdais, poeto ilgesiu. 

gamtos 

• Prel. Konstantino A. Vasio 
dos rajono kolchozo „Lenino ke-! gyvenimo bruožai. Šitokia ant-
liu" saviveiklininkų vardu „drg. 
Kiaupa". Net ir daugelis grynai 
lietuviškų, kad ir komunistinių, 
dalykų turėjo būti perteikti ru
sų kalba, o parinkti rusų veikė
jai gyrė Maskvos agentus už lie
tuvių vardu rodomą jiems pa
dėką, betgi savo ruožtu pareika
laudami „dar daugiau". Buvo 
nugabenta apie 1.000 okup. Lie
tuvos menininkų ir parinktų ko
munistų, pasivadinusių „meno 
saviveiklininkais", įpareigotų, 

rašte neseniai išėjo iš spaudos 
24 puslapių knygelė, parengta 
kun. Konstantino A. Vasio am
žiaus 65 m., kunigystės 40 me-
~ . , , . •_ i * ^ ™ ^ , . tus, pasaulinei krizei siaučiant . 
tų ir klebonavimo vVorcester,^ r 

Mass., Aušros Vartų parapijoje! • Vilius Kalvaitis (g. 1848 m. 

visi žino, kad ten sparčiai kyla 
net augštos ir rafinuotos civili
zacijos centrai ir kad lietuviai 
daugiausia spiečiasi kaip tik tų 
centrų pakraščiais. Jų gyvenimo 
lygis, teisybė, dar nėra viliojan
tis, bet nėra jau nei taip baisiai 
skurdus, kaip buvo prieš 25 me-

ir mirė 1914 m.), buvo vienas 
žymiausių Mažosios Lietuvos 
tautosakininkų. Išėjo jo surink-

sukakčiai paminėti. Žinias su
rinko Nukryžiuotojo Jėzaus Se
serys, pageidaujant Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjams, Lietu-! tos dainos: „Rūtų lapeliai", „Lie 
vių Istorijos komisijai Ameri- j tuvos kanklės" ir „Lietuvių dai-
koje ir Lietuvių Kultūros insti-, nos". Minėti „Rūtų lapeliai" iš-
tutui. Prel. A. Vasys yra gimęs; ėjo 1894 m., taigi, šiemet sueina 

kaip atvirai rusų kom. spauda 1888 m. liepos 14 d. Gedgaudiš- 60 metų nuo šio veikalo pasiro-
prisipažino, „neapvilti tarybinės kio parapijoje, Lietuvoje. I JAV j dymo. Knygutė mažo formato, 

atvyko 1911 m. Kaikurį laiką gotišku raidynu; joje telpa 100 
dirbo „Draugo" redakcijoje. • dainų, surinktų Mažojoje Lietu-
Kunigu įšventintas 1913 m. Yra voje. Išleido pats Kalvaitis. Tai 

liaudies pasitikėjimo". Tiesa, 
dekadoje buvo duotas vienas ki
tas dalykas ir be aiškios komu-

redagavęs „Kataliką", „Mokslei 
vį", išleido dramos vaizdelį „Vai 

kiek stambesni ir vieninteliai 
dainų rinkiniai surinkti iš Ma-

kata", parengė ir išleido pamal- j žosios Lietuvos. Be šių dainų 
doms vadovėlį „Kristaus Kry
žius", vėliau „Maldaknygę ir 
bažnytinį vadovėlį", paskutiniu 
metu išleido stambų veikalą 
„Dievas ir žmogus", spaudai pa
rengtą dr. F. Bartkaus ir dr. P. 
Aleksos, vadovavo Kunigų vie
nybei, daug yra nuveikęs labda
ros srityje. 

• Vydūno „Prabočių šešėliai" 
jau atspausdinti ir atiduoti įriš
ti. Knygą leidžia „Terra", finan 

rinkinių V. Kalvaitis 1910 m. 
savo lėšomis išleido Mažosios 
Lietuvos vietovardžių, vardų, 
mitologinį vardyną „Vardų klė
telė", lietuvių ir vokiečių kal
bomis, kur talpinama 15.000 
vardų. 

• Jono*Aisčio „Apie laiką ir 
žmones" jau baigiama rinkti. 
Tai pirmasis „Terros" leidinys, 
kurio „recenzijos" pasirodė spau 
doje („Literatūros Lankai" nr. 

M. Paškevičius Gestapo krata lietuvio bute 

suojama Vydūno raštams leisti I 3) dar prieš knygos išleidimą, 
fondo. Didesniam Vydūno atmin 
ties pagerbimui knygoje palikta 
senoj' vydūniška rašyba, o taip 
pat knyga papuošta Vydūno at-
va-zdu ir laiško ištrauka, papil
dyta trumpa įžanga, pr menan
čia Vydūno gyvenimą, darbus ir 
asmenybę. 

r<nvra vir&cl* ir skyrių, inicia
lus piešia dail. Romas Viesulas. 
„Ape lail-ą Ir fcmoaes", kaip ir 
n:,"noi" š o ž?r»ro ' n y r a .Dievai 
ir smūtkcliai", yra literatūri
nių apybraižų knyga apie nese
niai praėjusius laikus ir sutik
tus žmones. 
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Dailininkas Viktoras Vizgirda 
I o 50 metų amžiaus sukakties proga 

F. KIRŠA, So. Boston, Mass. 

Ak, tie metai, metai! Dar. ro- Ne mano reikalas V. Vizgirdą 
dos, neseniai Kaune, Nepriklau- vertinti kaip tapytoją. Čia spe-
somoj Lietuvoj, visur galėjai su- cialistų dalykas. Aš tegaliu guos 
tikti jaunųjų dailininkų būriais tis ir džiaugtis eilinio žiūrovo 
ir pavieniui. Tai Kauno Meno širdimi. Geriau tegul jis pats 
mokyklos auklėtiniai. Baigė' kalba, ką teko iš jo išgauti, 
mokslus Kaune, kaikurie jų vy- /. Kada pradėjote piešti ir 
ko dažniausia į Paryžių, pašau- ^ s fatf impulso? 
lio meno centran, sutvirtėti ir j _ 1914 m . , r adęs.kažkuriame 
praplėsti akiratį. Gr\žę įsijungė: į u r n a i e liūtą, jį perpiešiau ant jungia grupe menininkų, kurie 
į Lietuvos meno gyvenimą: lais- d i d e l i o j a p o i r nuspalvavau pieši yra artimi vienas kitam savo 
vais dailininkais, dailininkų są
jūdžiais ir pedagogais. 

Ilgi tremties keliai tuos entu
ziastus išblaškė po pasaulį ir 
daug metų pridėjo. Jie tampa 
tremtyje lietuvių meno rams
čiais. . 

Nepriklausomoj Lietuvoj daž 
nai buvo rašoma apie didžiuo
sius prancūzų tapytojus: Cezan-
ne, Matisse ir kitus. Supranta
ma ir vertinga, kad mūsų meno į rėsi su atgimstančia Lietuva, 
jaunoji karta augo didžiųjų me- Buvo daug entuziazmo ir pasiry-
nininkų šviesoj ir vertybėse. Jau žimo. Jos įkūrėjas dail. Justinas 

jei būčiau likęs Lietuvoje. Tik 
aišku, normalių sąlygų darbui 
nebuvo. Kita vertus, atrodo, kad 
nėra galimybės aklimatizuotis 
naujos tėvynės gamtovaizdyje. 
Mes, tremtiniai, visur jieškome 
prarastos tėvynės. Jeigu einame 
į pajūrį maudytis, tai visų pir
ma patikriname, ar smėlis toks 
pat, kaip Palangoje. 

6. Visą laiką esate aktyvus 
Lietuvių Dailės Instituto narys. 
Kaip pasireislcia Liet. D. Insti
tuto veikla Amerikoje? 

— Lietuvių Dail. institutas 

I. Žmuidzinas 

tukais. Tai buvo pirmas mano menine pasaulėžvalga ir įsipa-
darbas. Po to jau nupiešiau iš I reigojimais draugų ir visuome-
gamtos Kauno vaizdą nuo Žalia
kalnio. Tie darbai patiko mano 
pažįstamiems, o labiausiai man 
l ičiam. Tai buvo pradžia toli
mesniems darbams. 

2. Kokius turite atsiminimus 
apie Kauno Meno mokyklą? 

—Kauno Meno mokykla kū-

eiti tuo keliu yra didelis laimė
jimas, nes ten gali tik kilti. 
Daug buvo kalbėta apie Čiurlio
nį, bet Čiurlionis ir paliko vieni
šas (tiesa. Šimonis jį sekė pavir 
šiauš nuotaika). Čiurlionis pali
ko mįslė. Čiurlionis buvo švytu
rys spalvomis, tematika, misti
ka, o daugiausia lietuvių dva
sios pajautimu. Čiurlionis tary
tum neleido mūsų menui smuk
ti. 

Plačiai buvo vertintas mūsų 
liaudies menas. Bet jis neatku
riamas, tik perkuriamas. Jis pa
liko didingu impulsu visiems 
mūsų menams. Menininkai juo 
žavisi, bando pagauti jo esmin
guosius polėkius ir vis tik jis 
pasilieka atspėjimų erdvėje. 

Kauno Meno mokykla? Ją su
darė iš visų pasaulio kraštų pe
dagogai. Vienožinskis. Didžio
kas — iš Petrapilio. Varnas — 
iš Krokuvos, Petras Kalpokas 
— iš Italijos. Žmuidzinavičius 
— bene iš Šveicarijos, Šileika 
— iš Amerikos. Visokios nuo
taikos ir kryptys buvo pertiekia 
mos jaunajai menininkų kartai. 

Dailininko kelias 

Tokioj aplinkoj augo mūsų 
jaunieji menininkai. Tai atgimu
sios laisvos Lietuvos fermenta-
vimosi periodas. Jis davė ištisą 
kartą gabių, talentingų meninin 
kų, kurių tarpe matote ir V. 
Vizgirdą. Jis yra visuomet ra
mus, mansius ir įžvalgus. 

Viktoras Vizgirda, kiek mes 
matėme jį parodose, kūrybinius 
vaizdus tapė daugiausia žalio
mis ir mėlynomis spalvomis. Žiū 
rovo atminty palieka toks pir
mas įspūdis. Tik tremtyje jis įpi 

Vienožinskis didelės energijos 

Viktoras Vizgirda 

asmenybė. Be to, jis labai pajė
gus pedagagos. Kaip pedagogas 
ir meno kritikas jis turėjo dide
lės įtakos visai jaunajai lietuvių 
dailininkų kartai. Iš jo studijos 
išėjo eilė tapytojų, kurie gyvai 
domėjosi visais moderniojo me
no laimėjimais, bet jo nei pa
mėgdžiodami, nei pataikaudami 
jau nusistovėjusiam skoniui. 
Grynai tapybinėmis priemonė
mis nuoširdžiai studijavo gamtą 
ir jos nuotaikas. Jaunoji karta 
jau po mokyklinio laikotarpio 
subrendo į rimtą meno pajėgą, 
turinčią savo individualų, Lietu
vai charakteringą atspalvį. 

3. Vėliau studijavote Paryžiu
je. Kiek tos studijos paveikė į 
Jūsų kūrybą? 

— Paryžiaus mokykla yra pir 
maujanti. Jinai atidengė naują 
varsų pasaulį, kuris yra abstrak 
tus kaip muzika ir realus nuo
taika, kuria pasireiškia indivi
dualūs ir subtilūs menininko iš-

lietino savo paveiksluos ir baltą' gyvenimai. Sąlytis su šiuo pašau 
spalvą, kuri paveikslus daro gy- |Uu ir visa Paryžiaus menine ap-
vesnius. (Tarp kitko, net baltu 
automobiliu važinėja!) 

V. Vizgirda gimė 1904 m., Do-
mininkonių vienkiemy, Garliavos 
valse. Tėvas — matininkas nuo 
Višakiu Rūdos. Baigęs Kauno 
Meno mokyklą studijavo Pary
žiuje. Mokytojavo ir profesoria
vo Kaune ir Vilniaus Meno aka
demijoj, kur buvo jos direkto
rius. Dalyvavo Lietuvoj ir už
sieniuose daugybėje parodų. Jo 
paveikslų randame muzėjuose ir 
privatinėse nuosavybėse. 1951 ir 
1952 m. dalyvavo Bostono Me
no muzėjuje Nepriklausomųjų 
menininkų parodose. 

Dabar gyvena Bostone,. Mass., 
ir dirba vitražų dirbtuvėje. Prie 
savo tapybos studijos yra įsi
rengęs vitražų ateljė. Jis yra pa
daręs keletą vitražų: ,,šv. Jur
gį", ,,šv. Kazimierą" ir „Sopu
lingoji Dievo Motina". Dabar 
daro: „Kražių skerdynės". Vit
ražais, atrodo, jo mielai prisidė
ta prie šventovių puošimo Ame
rikoje. 

linka praplečia kiekvieno meni-
įinko horizontus ir įkvepia nau
jų jėgų kūrybai. 

4. Kiek panaudojate savo ta
pyboje lietuvių liaudies kūrybos 
motyvų ? 

— Liaudies kūryba, kaip kiek
vienos epokos menas ar apskri
tai praeities kūryba, gali būti 
tik akstinas ar pagalbinė prie
monė jieškojimui tautinės ir sa
vos, individualios, išreiškimo 
formos. Ne pamėgdžiojimas, ar 
kopijavimas. Lietuvių liaudies 
kūryba, kaip labai savita, maža 
turinti svetimų įtakų, kiekvie
nam menininkui gali padėti gi
liau suprasti lietuviškos gam
tos ir gyvenimo nuotaikas. Bet 
aklas liaudies meno formų ko
pijavimas, jų perdirbimas ir pri
taikinimas prie šių dienų meno 
kūrybos gali privesti prie absur
dų. 

5. Kaip paveikė tremtis į Jūsų 
kūrybą? 

—Sunku pasakyti, nes neži
nau, kuriuo keliu būčiau ėjęs, 

nės atžvilgiu. Didžiausia veikla 
yra ta, kad Instituto nariai ir 
labai nepalankiose sąlygose ne
palūžo ir kūrybiškai yra pajė
gūs labiau negu kada nors. Nau
joje aplinkoje jie neprarado nei 
savo individualybės, nei to, kas 
jų kūryboje yra lietuviško ir 
gražiai atstovauja lietuvių me
ną svetimųjų tarpe. Institutui 
priklauso per penkiolika daili
ninkų. 

7. Kurios kryptys dabar reiš
kiasi lietuvių dailininkuose? 

—Negalima atskirai kalbėti 
apie kryptis, kurios reiškiasi da
bar. Pažangesnieji lietuvių me
nininkai liko ištikimi savo indi
vidualiems įsitikinimams ir ne
pakeitė krypties su gyvenamos 
vietos pakeitimu. Jie ir toliau ei
na kiekvienas savo kūrybos ke
liu, nors Amerikoj kartais pa
keisti kryptį būtų gal ir pelnin
giau. Jeigu juos reikėtų išri
kiuoti į meno srovių grandinę, 
tai dešinėje jų būtų konservaty
vūs modernistai, o kairėje kraš 
tutiniai abstraktistai. 

8. Kaip žiūrite į lietuvių daili* 
ninku prieauglį tremty? 

— Yra gražaus prieauglio. 
Dar Lietuvoje pasireiškę gabu
mais, bet jau tremtyje subrendę 
j rimtus menininkus: Vokietijoj 
pasilikęs grafikas A. Krivickas 
ir Australijoj gyvenąs skulpto
rius T. Zikaras. Pati jauniausio
ji karta, jau tremtyje išaugusi, 
duoda gražių vilčių. Kaikurie 
jau pabaigė savo studentišką 
laikotarpį ir davė našių darbų. 
Tai New Yorke gyvenąs grafi
kas Viesulas, Prancūzijoj — 
Mončys, keramikai — Bakis ir 
Kašubienė. I r daug kitų, kurių 
veikla dėl atstumų man nėra ži
noma. 

9. Kokios sąlygos menui Ame
rikoje? 

— Amerika — turtingas kraš 
tas. Bet, kaip paprastai, turtin
gieji mėgsta tik brangius daly
kus. Amerikos muzėjai jau per
krauti gausiais praeities meno 
lobiais. Už mirusiųjų meninin
kų darbus mokama tūkstančiais, 
tuo tarpu gyvieji dailininkai 
skursta, kaip ir visur kitur. Tik 
labai mažas nuošimtis Ameri
kos dailininkų pragyvena iš gry
nos kūrybos. Daugumas dirba 
vadinamam komerciniam ir rek
laminiam menui. Tas labai nei
giamai veikia kūrybą. Bet Ame
rika eina pažangos keliu. Meno 
mokyklose jaunimas gyvai do
misi ir seka Vakarų Europos, 
ypač Prancūzijos, meno gyveni
mą, sprendžia su jokiu bizniu 
nesusijusias estetines proble
mas. Didelį aktyvumą visuome
nės auklėjime rodo muzėjai, į ku 
riuos įėjimas visur nemokamas. 
Ten nuolat vyksta paskaitos, de
monstravimai, koncertai. 

Pakeiskime gėrio sąvokos tai
syklę, kuria pirma buvo mūsų 
valia, o dabar tebūna Dievo va
lia, nes visa tai, ką Jis nori, 
yra gera ir teisinga, o ko Jia 
nenori — bloga ir užginta. 

—Pascal 

Ž i e m a 
Kur tik žiūrai — visur balta, balta ir šviesu. 
Žvaigždžių pudra spindi ore, 
pušys — šiaurės viešnios gulbiniais sparną,s 
įsipustę kailiais žebenkšties minkštais. 
Chrizantemų piramidės žydi pakeliuos, 
obelis panėrus nuotakos šilkuos. 
Kur tik žiūrai — visur balta, balta ir .šviesu, 
o sieloje linksma, 
tartum sniegena joj čiulba 
sidabrinę giedrą vieversio balsu. 
Ir augštai laikydams mėnesienoj galvą, 
vakaras ateina žėrinčiom akim. 
Baltvykinės liūtys liejasi laukais, 
ir dabar lyg girdi žvaigždžių ežeruose, 
tartum žuvų kaulai šalčiu trasia juose. 
Bet visur tebėra balta ir ramu, 
ir regi kaip laimė ranką iškėlus 
vaikštinėja Paukščių deimantų Taku. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Dr. A. Musteikis, kuris, 

kaip trumpai buvo pranešta, yra 
gavęs New Yorko universitete 
daktaro laipsnį, rašė disertaciją 
apie religinius svyravimus re
formacijos metu Lietuvoje ("Re 
ligious Fluctuations during the 
Period of the Reformation"). Ši 
lietuviška tema išplėtota, pa
naudojant daug lietuviškos me
džiagos, kuri nebuvo naudota ki
tų autorių. Tai naujas bandy
mas sociologiškai aiškinti pro
testantizmo bangą Lietuvoje. 
Beveik ta pačia tema rašė dar 
maždaug 1919 m. J. Purickis, 
apgynęs tą disertaciją Freibur-
ge, Šveicarijoje („Die Glauben-
spaltung in Litauen in XVI Jahr 
hundert bis zum Ankunft der 
Jesuiten Am Jahre 1569. Frei-
burg, 19I&). Taip pat tuo pačiu 
klausimu yra išsamiai rašęs S. 
Sužiedėlis („Reformacijos sąjū
dis Lietuvoje" ir „Reformacijos 
nuoslūgis ir Katalikų reakci
ja" ) . Čia minėti darbai protes
tantizmo problemą Lietuvoje na 
grinėjo istoriškai, tuo tarpu kai 
dr. A. Musteikis, nagrinėdamas 
klausimą iš sociologinio taško, 
prieina išvadą, kad tam tikra 
lietuvių socialinė struktūra ir jų 
mentalitetas bUvo svarbios prie
žastys, kurios prisidėjo prie ka
talikybės, o ne protestantizmo 
įsigalėjimo Lietuvoje. Malonu 
pažymėti, kad šią vertingą stu
diją parašęs dr. A. Musteikis 
yra buvęs tremtinys, Amerikoje 
visą laiką sunkiai dirbęs fabrike 
ir nuostabiu kantrumu 4 metus 
vakarais tęsęs savo studijas 
New Yorko universitete, kur 
1951 m. gavo sociologijos ma
gistro, o dabar daktaro laipsnį. 

Naujasis daktaras yra gimęs 
1914 m. Lauciuniškių km., Sala
ko v., Zarasų aps. 1935 m. baigė 
Zarasų gimnaziją, 1941 m. Vil
niaus universitetą (kaip litua
nistas), mokytojavo Pasvalio 

gimnazijoj, o sociologijos studi
jas pradėjo 1946 m. Heidelber
ge. Dr. Musteikis yra Korp. 
„Vytis" filisteris, aktyvus aka
demikų skautų veikėjas. 

• Kazys Motuzas, gyvenąs 
New Yorke, dažnai išvažiuoja į 
tolimesnes vietas rodyti jo Lie
tuvoje suktų filmų. Tai. gal vie
ninteliai tokie vaizdūs ir jaudi
nantieji dokumentai iš Nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo. 
Kaip gyvą matome Kauną su jo 
moderniška statyba, iškilmes, 
paradus, sporto šventes, suvažia 
vimus, kariuomenės gretas, stu
dentų iškilmingas šventes, gim
nazijas, universitetą. Labai gra
žiai spalvotoje filmoje pavaiz
duota Lietuvos gamta. Reikia 
pripažinti, kad savo privačia ini 
ciatyva amerikietis lietuvis K. 
Motuzas yra atlikęs didžiai ver
tingą darbą. Gražu, kad K. Mo
tuzas yra puikus lietuvis patrio
tas ir savo filmas naudoja ir ro
do ne kitais sumetimais, o iš 
meilės Lietuvai. 

• Neiv Yorko Kultūros tary
ba labai plačiu mastu yra pasi
ryžusi paminėti Didžiajam New 
Yorke Lietuvos spaudos draudi
mo sukaktį. Tuo tikslu yra su
darytos net 6 komisijos, kurios 
organizuos minėjimą, skelbs 
atitinkamą rašinių konkursą jau 
nimui, išleis atskirą šio jubilie
jaus ženklelį, plačiai informuos 
amerikiečių visuomenę per Ame 
rikos spaudą, radiją ir televiziją 
ir visais būdais stengsis, kad tas 
svarbus jubilėjus atitinkamai 
būtų paminėtas. Į komisiją įeina 
net 26 asmenys. Gaila, kad New 
Yorko Kultūros taryba, būdama 
užimta darbais, mažiau apie 
tuos darbus informuoja spaudą. 
Šios veiklios Kultūros tarybos 
prezidiumą šiuo metu sudaro: 
dr. A. Musteikis — pirm., kun. 
V. Dabušis — vicepirm., Regina 
Frankaitė — sekretorius, J. 
Kiaunė ir inž. J. Valaitis — pre
zidiumo nariai. 

• Žurn. A. Šalčius, gyv. New 
Yorke, planuoja tam tikrą anke
tą lietuvių — gudų problemoms 
aiškinti, kurią jis mano išsiun
tinėti atitinkamiems lietuvių, 
gudų ir kt. veikėjams. 

• Literatūros, dailės, mokslo, 
visuomenės ir j)olitikos žurnalas 
„Vairas" pradėtas leisti 1914 m. 
sausio mėn., taigi šiemet suėjo 
40 metų nuo jo pasirodymo. Pir
masis numeris kreidiniame po
pieriuje, iliustruotas nuotrauko
mis ir mūsų dailininkų M. K. 
Čiurlionio ir A. Žmuidzinavi
čiaus reprodukcijomis. Jame til
po kun. Juozo Tumo straipsnis 
apie kun. A. Kaupą, „Draugo" 
redaktorių, mirusį 1913. X. 27, 
toliau buvo įejėti straipsniai: 
kun. dr. J. Steponavičiaus — 
apie Čiurlionį, Sofijos Čiurlionie
nės — „Maironio kanklių sty
gos". M. Yčo — „Amerikos lie
tuviai", Sof. Čiurlionienės — 
vaizdelis — „Draugui", Vydūno 
— „Labai mums reikalinga ypa
tybė", Prano Penkaičio — „Tė
vynėn grįžtant" ir Aišbės — sce 
nos vaizdelis — „Viso ko pra
džia — kiaušinis". Be to, 1913 
metų politinė apžvalga ir knygų 
apžvalga — J. Tumo recenzijos. 
Laikraštis ėjo Vilniuje, spaus
dintas M. Kuktos spaustuvėje. 
Redagavo A. Smetona. 

• Pranė Lapienė, kurios va
sarvietėje Stony Brook, L. L, N. 
Y., buriasi mūsų kultūrininkai ir 
kur yra ruošiamos net dailinin
kų parodos, įvairūs kultūriniai 
subuvimai ir kitos augšto lygio 
kultūrinės pramogos, — šiai va
sarai yra paskyrusi 2 žmonėm 
vienos savaitės nemokamas atos 
togas, kurios teks nežinomiems 
laimingiesiems. Ponia Lapienė 
yra Akademinio Skautų Sąjū
džio nuoširdi rėmėja. Tas Sąjū
dis švenčia šiemet 30 metų ju-
bilėjų. Specialiam leidiniui „Aka 
deminė skautija" išleisti loteri
jos būdu telkiamos lėšos. Šioj lo
terijoj kaip tik ir bus galima lai
mėti minėtas atostogas. Teko 
patirti, kad kiti Akad. Skautų 
Sąjūdžio mecenatai — p. Bačiū-
nas ir p.p. Kalvaičiai — rezer
vuoja taip pat tam reikalui vie
tas savo vasarvietėse. 

• Muzikas Stankūnas, prieš 
kurį laiką atvykęs iš Brazilijos 
į Jungtines Amerikos Valstybes 
ir apsigyvenęs Elizabethe, netoli 
New Yorko, labai nuoširdžiai 
įsijungė į kultūrinį darbą. Be 
„Rūtos" draugijos choro, jam 
buvo patikėtas ir New Yorko re
prezentacinis Operetės choras, 
kuriam jis sėkmingai vadovau
ja, šis choras dabar vėl gyvai 
veikia ir rimtai dirba, ruošda
mas naują repertuarą. Artimiau 
siu laiku choras numato pasta
tyti operetę, kuriai jau ruošiasi. 
Dirigentas net du kartus per sa
vaitę iš Elizabetho savo lėšomis 
važiuoja į New Yorką' repetici
joms ir net savo balsingą šeimą 
atsiveža dalyvauti chore. Cho
ristų ir dirigento santykiai la
bai nuoširdūs ir gražūs. 

• Dail. Ad&s Korsakaitės gra
fikos darbas „Šventoji Naktis' 
(atliktas serigrafo technikoje) 
Springfielde, Mass., Art League 
35-je metinėje dailės parodoje 
buvo atžymėtas garbės atžymė-
jimu — Honorable Mention. Tai 
nebe pirmas kartas, kai dailinin
kės darbai parodų jury komisi
jose susilaukia išskirtino dėme
sio. 

• Naujos lietuviškos plokšte
lės. Dainininkė Prudencija Bič-
kienė įdainavo 3 plokšteles, for
tepijonu pritariant kompoz. VL 
Jakubėnui. Plokšteles leidžia J. 
Karvelio Prekybos namai; jas 
gamina garsioji RCA Victor fir
ma, kurios studijoje buvo atlik
tas įdainavimas. Įdainuotos dau
gumoje lietuvių kompozitorių: 
J. Tallat - Kelpšos, A. Kačanaus-
ko, K. Kavecko dainos. Iš nau-

| jesnių numerių pažymėtina VI. 
Jakubėno daina „Išsvajotą Ka
ralaitį", Fausto Kiršos žodžiai, 
ir Miko Petrausko baladė „Jau
noji Lietuva", Maironio žodžiai, 
šis iki šiol mažai žinomas kūri
nys užima ypatingą vietą M. Pet 
rausko kūryboje: jis pasižymi 

'gilia nuotaika ir įdomiu techniš 
ku darbu. Baladė buvo nežymiai 

! pataisyta ir sutrumpinta ir P. 
S Bičkienės bei VI. Jakubėno atlik 
ta dideliu pasisekimu per pernai 
rudenį įvykusį lietuviams trem-

į tiniams skirtą koncertą Interna
tional House. Kita naujenybė: 
liaudies daina „Nelaisvėje" iš 
Vydūno rinkinio „Lietuvos Ai
dos", jo brolio A. Storosto har
monizuotą ir komp. VI. Jakubė

n o aranžuotą. Iš pasaulinio re-
! pertuaro buvo įdainuota „Lopši
nė", priskiriama W. A. Mozar-
tui. Plokštelės pasirodys maž
daug už mėnesio. 

• Literatūros metraštis rū
pestingai ruošiamas. Jį leidžia 
Gabija. Lietuvių Rašytojų drau
gija šį leidinį uoliai palaiko. Met 
raštyje bus rinktinės poezijos, 
beletristikos, dramos veikalų ar 
jų ištraukų ir literatūrinių bei 
kritikos straipsnių. Metraščio 
redaktoriai yra taip pasiskirstę 
pareigomis: J. Aistis tvarko 
poeziją, dramą ir literatūrinius 
straipsnius — kritiką, o St. Zo-
barskas — beletristiką. Rank
raščiai metraščio redakciją jau 
turi pasiekti balandžio mėnesį. 
Dar prieš vidurvasarį visą me
džiagą nusistatyta atiduoti į 
spaustuvę. 

• Kun. Mykolo Miežinio (g. 
1826. IX. 23 — m. 1888. XI. 12 
d.) lietuviškai - latviškai - len
kiškai - rusiškam žodynui, išė
jusiam 1894 m. Tilžėje, M. No-
veskio spaustuvėje, sukanka 90 
metų. Jis buvo paruoštas spau
dai 1886 m., bet išėjo tik po 
autoriaus mirties. Be šio veikalo 
— žodyno, kuris daug patarna-

! vo ano meto besimokančiam jau 
nimui, kun. Miežinis dar parašė 
ir lietuvių kalbos gramatiką, ku
ri išėjo 1886 m. ir buvo ilgame
tis vadovėlis mokyklose ir na
mie. 

• L. E. Kazin, apie kurį mus 
informuoja vaistininkas V. Pet
rauskas, kad jis yra lietuvis, pa
rašė straipsnį vaistininkų laik
rašty „Pharmacy and Sciens 
News". 

• Jono Bretkūno giesmynas, 
kurių 1589 m. išėjo du, tais pat 
metais ir maldaknygė, sueina 
jau 365 metai amžiaus. Jie ir bu
vo vieni pirmųjų giesmynų lietu
vių kalba. 

• Dail. Arbit Blatas, prieš su
grįždamas į Paryžių, žada su
ruošti dar vieną savo tapybos 
darbų parodą New Yorke. 
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Pasaulėžiūros ir kultūros kryp+ys Švedijoje 
Konvertitai literatai ir teatralai, diskusijos apie katalikybę 

JUOZAS U N G I S , Stockholmas 
Į 

Tikriausiai Europoje nėra ki- jo dešimtmečio pranašus, ypač kad Graham Green knyga 'Sir 

A. Tyruoiis 

Poetui 

to tokio krašto, kuris taip ne-! paskutiniame savo romane 
kęstų, taip nesuprastų, taip ma- " H a m l e t a s Straengnaese" 
žai težinotų ir taip bijotų kata-, (Straengnaes nedidelis mieste-
likybės, kaip Švedija. Bet taip lis netoli Stockholmo, vyskupi-
pat vargiai a r atsirastų kitas'. jos rezidencinis miestas) jis 
toks evangeliškas - liuteriškas palietė švedų literatūroje jau 
kraštas, kaip Švedija, kuris sa -než in ia kada gvildentus klausi-
vo liturgikoje bei hierarchijoje mus — šventumą, ekstazę bei 
būtų tiek nenutolęs nuo savo' absoliutų nuo pasaulio atsipa-
senojo tėvų tikėjimo, nuo senų į laidavimą, 
iš viduramžių paveldėtų katali
kiškųjų tradicijų. Švedų teolo
gai visomis keturiomis šoka, jei 
gu kas drįsta teigti, kad Švedi- Kaipgi dabar r imtas liutero 
joje vyskupai neturi apaštališ- nas, ne koks nors rėksnys sek- kia suprasti .". 

Kodėl rašytojai krypsta j 
katalikybę?* 

dies t aškas" esanti nekatalikiš
ka ir kad jis ateityje labiau tu-j 
retų pagalvoti apie tikėjimo gry, 
nai dogmatinius suformavimus,! 
tačiau kaip ten bebūtų, gaunasi 
įspūdis, kad tie popiežiaus pre
latai vargiai a r kišasi, kaip t o 
kie kaip Francois. Mauriac, Ju-
lien Green, Graham Grecn ar" 
Sven Stolpe rašo savo knygas, 
kaip jie vaizduoja aplinką ir 
žmones. Laisvė yra meniškosios 
kūrybos viena iš pagrindinių 
sąlygų, taip kad rašytojus rei-

kos sukcesijos. 

Paskutiniu laiku katalikiško
ji idėja vis labiau ir labiau, nors 
ir labai iš lėto. ima skverbtis 
tiek į švedų bažnytinius (švedų 
valstybinės bažnyčios), tiek į 
literatūrinius bei kultūrinius 
sluogsnius. Jau pačioje švedų 
teologijoje nuo seno grumiasi 
du frontai augštojo (Lun
do universiteto teologija) ir 
žemojo (Upsalos universiteto 

Bažnyčia ir kūrybos laisvė mininkas, žiūri į t as katalikybės 
, tendencijas Švedijoje ? Neperse
niausiai švedų rašytojas ir pe-I Katalikų žurnale "Credo" 
dagogas Sigvard Karlsson krik Į (1953 m. Nr. 4) ryšium su tuo 
ščioniškojo falango dienraštyje Karlssono straipsniu įžanginio 
"Svenska Morgonbladet" mėgi- autorius rašo: "Kataliku paši
ną atsakyti , kodėl rašytojai i darai, kadangi esi jsitikinęs, kad 
krypsta į katalikų, o ne liūte- katalikų Bažnyčia yra neklai 
rionų - evangelikų bažnyčią. 

Jau šio šimtmečio penktaja
me dešimtmetyje švedų jaunas 
poetas Axel Uffner meldė, jei 

teologija) bažnytiškumo. Augs-1 ne kryžiaus, ta i nors aguonos 
tojo bažnytiškumo sluogsniuose stiebelio nerimo apsiaustui pa-
kaikurie kunigai savo liturgiko- sikabinti. "Jeigu asmeniniai jo , 
je ima ryškiai ar tė t i prie Ro- (Liffnerio) prašymas ir nebuvo ' °C m ų

v \ n e s . a ? P™S1 Jungiau p 
r. . . •- , , . \ x* J i A Bažnyčios kaip tik dėlto, kad 

mos — vietomis mėginama įves- išklausytas, tačiau atrodo, kad ; * J . .__ . r ., ... 
. , , . . • A • • 1 j iaš esu įsitikinęs tų dogmų tikti net elevacną, skambinimą vis daugiau ir daugiau švedų; • 0 _\ ~.. J L w « « « 

varneliais, smilkymą, dedamas rašytojų pradeda tikėjime jieš-
krvžiaus ženklas, klaupiama ant koti to pastovaus taško, už ku-
kelių. vis dažniau ir dažniau rio jie galėtų nusitverti ir ku-
imama kalbėti, kad jau laikas j ris šiame nusivylimo bei sąvo-
švedų bažnyčią "grąžinti" išpa- kų sujauktame pokariniame 
žintį, neversti jautresnės saži- laikotarpyje yra vienintelis ke 

Suauš taurusis Gralio indas, 
Jei tu jį neši neatsargiai. 
AtminJ^nclygų kelio dugną, 
Žingsnius, kai klumpa jie išvargę. 

Ilgai rinktoji meilės saulė, 
Kuri nūn kristale žėruoja, 
Kaip ašara sudužtų žemėj 
Ir mirtų grindiniui abuoja. 

Bet tavo žodžiai kaip drabužis 
Brangus vestuvių šauniai puotai. 
Ir negali tu nekalbėti 
Didingai šventei, džiaugsmo duotai. 

Visi mes esam prie bedugnės, 
Bet tu gal būt arčiausia. 
Tu balansuoji ir kiekvienas 
į tavo ritmą kelio klausia. 

S t e b u k l a s 
Aklieji mato ir kurtieji girdi. 
Bet mes nenorim nei matyti nei girdėti. 
Tokia kieta ir atkakli širdis: 
Kieti joj akmenys sudėti. 

Mes laukiame stebuklo jo neprašę 
Ir kaip su lygiu norim su dangum kalbėti. 
Bet šypsosi iš mūsų įžūlumo 
Kurs aukso debesyse sėdi. 

Tada ateina Jis nelauktas 
Ir ima saule didele žėrėti. 
Mes pasidarėme maži. Lyg kūdikiui 

rūmu. Suvaržymų problema, Auksinis varpas mums sugieda. 
kitais žodžiais tar iant , yra už 
katalikų Bažnyčios, o jos j j o s p a m a ] d ų formos duoda dau orientaciją laiko tiesiog pražu-

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Andrius Kuprevičius ant-1 • Ign. Šeinius - Jurkūnas, 

ru kar tu atskridęs iš Buenos j mūsų rašytojas, šiuo metu gy-
Aires į JAV sekančią dieną jau , venas Švedijoje, yra gimęs 1889 
pradėjo mokytojauti Clevelando m. balandžio 3 d., taigi šiemet 
Muzikos Mokykloje piano klasė- jam suėjo 65 m. amžiaus. Rašy-
je. Šiuo metu pianistas turi per tojas yra kilęs iš Šeiniūnų, Uk-
30 mokinių, tarpe kurių 10 lie- mergės apskr. Gimnaziją lan-
tuviukų, išimtinai naujųjų at- kė Vilniuje, universitetines stu-
eivių "muzikinis prieauglis", j dijas ėjo Maskvoje. Būdamas 
Teko girdėti, kad lietuvių muzi- diplomatinėje tarnyboje daug 
kinis prieauglis pasižymįs stro- laiko praleido užsienyje — Suo-
pumu, pažangumu, o taip pat mijoje, Švedijoje. Kaikurį laiką 
ir savo gražiu elgesiu. 

Tos mokyklos vadovybė, ku
rios vyriausių vadovu y ra pa
garsėjęs šio krašto pianistas 
Leonardas Shure, laikas nuo lai
ko ruošia savo mokyklos moky
tojų koncertus. Kovo pradžioje 
įvyko Andriaus Kuprevičiaus 
pirmasis kaipo mokytojo kon-

buvo "Lietuvos Aido" redakto
riumi ir gubernatūros patarėju 
Klaipėdoje. Skaitančioji publika 
daugiau jį pažino iš "Vaivorykš
tės" žurnalo (1911-1912 m.) . 
Toliau sekė knygos: romanas 
Kuprelis, apysakos 
vaišės", "Bangos 
"Nakties žiburiai". 

dingą, kad ji autoritetinga, tai 
kaip tada galima pergyventi 
prievartą gyvenant toje autori
tetingoje bažnyčioje. Aš nega
liu būti kankinamas katalikų 
Bažnyčios tvirto nusistatymo, 
to jos nepajudinamumo, jos 

"Vasaros 
siaučia", 

Rašė dra-
cer tas - rečitalis. Jo debiutą m a s i r s a t > ' r a s - ž i n ° ™ jo saty-
Clevelando didžioji spauda suti- r a P r i e š r a s i z m ą : "Siegfried 
ko šiltai Immerselbe atsinaujina", pjesė 

, "Diplomatai", novelės "Aš dar 
Kaip mus informuoja V. Bra- kartą grįžtu", atsiminimai "Tė-

ziulis, dienrašt is "Cleveland viškės padangėj". Yra išleidęs 
Plain Dealer", turį apie milioną 
skaitytojų, supaikidino skaity
tojus su Andrium Kuprevičium 
bei jo menu, ir rašė : 

"Tokio pasižymėjusio pianis
to pakvietimas mokytoju yra 
vert ingas įnašas Clevelando Mu
zikos mokyklai, kurios narių 
tarpe yra tokių pirmaeilių meni
ninkų, kaip Leonardas Shure, 

eilę veikalų švediškai, turėjusių 
nemažą pasisekimą, kaip "Nak
tis ir saulė", "Stebuklo belau
kiant", "Raudonasis t vanas" ir 
kt. "Raudonasis tvanas pasiro
dė ir lietuviškai. 

• Baltijos kraštų okupaci
jos dokumentai. JAV valstybi
nė spaustuvė išleido Baltijos 

visam krašte pagarsėjęs pianis- kraštų okupaciją liečiančius liu-

; viduje. Jeigu katalikas norėtų i g į a u v į e t o s grynai estetiniams tinga. Tas racionalistinis falan-
garbingai savo išvidinius gyve- Į vaizdams, kas labai paveikia es- gas visiškai negalėjo pernešti 

j nimus išsakyti, jis, priešingai, | t e t i ška i nuteiktus jausmus, o pernai Dramos tea t re Stockhol-
nės'kunigų^ Tuok^tnšsIskvrushTs. lias iškęsti arba gal ir pragy- I * u r ? t H ^ Ū t L p r i v e , ? t a S

T . p a " a u : : rašytojai daugumoje juk yra me ėjusios Graham Green pje 
._ .. . .. . . . . . . . rint.i žodi "laisve . Jis stovi «„«.k+«; ir<„~—^.iiiu~„; u.,*.,,^ ~A„ "r»—!...*:..:..,• i i I r Marijos kultas pradedamas venti tą nesaugumo ir baimės 

kartais kelti. Nors tai tik ma- jausmą", rašo Karlssonas. Dau 
žos mažos prošvaistėlės, dar be gelis tačiau surado daug pasto-
didesnės įtakos, tačiau jos jau vesnį daiktą, negu aguonos stie 
gerokai užvirina kraują, bet belį savo gana sužalotai gyve-
kas svarbiausia ne tiek pačių nimo formai pakabinti — popie 
valstvbės bažnyčios išmokslin- žiaus bažnyčia noriai patarna-
tu teologų tarpe, kiek laisvųjų vo savo senu ir dogmatiškai 
konfesijų (ypač vadinamųjų fi- stipriu autori teto tikėjimu, ku-
ladelfininkų — sekmininku tar- tis, žinoma, reikalauja skau-
pe). nekalbant jau apie kultūr- daus nusilenkimo, bet kuris šv. 
radikalinį falanerą, kitaip sakant Tomo Akviniečio pagalba mė-
bedievius. pastarieji kataliky- gins kaip nors sutaikyti tikė-
bės bijojo kaip maro. 

Didelį "papizmo" bei "Ro
mos" baimės pavojų tiems ra
cionalistams Įvaro kaikurių šve
du kultūrinio gyvenimo asmeny
bių grįžimas į katalikų Bažnv-
čią. Konvertitų iš akademinių 
sluogsnių paskutiniu laiku vis 
daugiau ir daugiau pasitaiko, 
užtat laikraščių skiltvs vis daž
niau ir dažniau ima šaukti apie 
"katalikvbės pavoiu" Švedijoje, 
o fu katalikų Švedijoje. įskai-
t a r t visus katalikus pabėgėlius 
bei importuotus katalikus dar-
fcin;nkus. bus kokie 15,000. 

Konvertitai kultūrininkai 

Iš kultūrinio gyvenimo asme
nybių, perėjusių į katalikybę, l e m t i n * o s gyvenimo intėrpreta-
reikėtų pirmoje eilėje suminėti C1J0S ' D a u š e l i s rašytojų, t ikro-
rašvtoius Sven Stolpe (žymus v ė s r i m t a i spaudžiami, vistik 
rašvtoias ir aštrios plunksnos ^ ' P r o t ė i o , kad tos psicholo-
deratminkas . vienas iš didžiųjų p i n ė s d o k t r i n o s d l l o d a blogesnį 
katalikybės šulų Švedijoje), An z m o * a u s k r o v ė s apipavidalini-

iimą su žinojimu, tuo paruoš
damas kelią, vedantį į išganin
gą tikėjimą". 

Karlssonas taip pat primena, 
kad susidomėjimas tikėjimo da
lykais toli gražu nėra svetimas 
modernioje švedų l i teratūroje 
ir kad jis šiuo metu įgavo nau
ją atspalvį ir naujaip priėjo 
prie literatūrinių motyvų. Anot 
kito l i teratūros kritiko, Ha r ry 
Lindstroem, naujojo testamen
to pažiūros į žmogų 19 š. bai
giantis buvo sunkiai suspaustos 
moderniosios psichologijos dau 
giau ar mažiau natūralistinių-
evoliucinistiniu pagrindinių pa
žiūrų, o labiausiai freudizmas 
daugeliu atvejų privedė prie 

doti žodį "laisvė". Jis stovi e s t e t a i Evangeliskosios bažny-
ant tvirto pagrindo, jis yra įsi-1 č i o s p r a s iž iopsoj imas tuose dvie 
tikinęs nesuvyruojančiu autori- j u o s e postuose gal ir yra prie-
tėtu, nes t a s autor i te tas tur i j žastim, kodėl dabar imama kai 
dievišką sankciją, o s tovėdamas, b ė t i a p i e "katalikybės pavojų", 
ant tvir to pagrindo k a t a l i k a s ; ' T a i p m a n o i į u t e ronas Karlsso-
turi pilną laisvę tiek gyvenimui, j n a S j t a č i a u ^ p r į k l a u s o t am ti-
tiek mokslui, tiek kūrybai 

Psichologinis ir estetinis 
momentas 

Tačiau grįžkime prie Karls
sono ir žiūrėkime, kokius jis ki
tus randa motyvus, dėlko rašy
tojai labiau linksta į kataliky
bę. "Katalikų Bažnyčia daug 
labiau negu evangeliškoji - liu
teriškoji susidomėjusi psicho
logija ir supranta, kaip t a s gi
lesnes žinias apie žmogų panav-
doti sielovados darbe, o be U 

kinčių liuteronų falangui, kuris 
nebijo jokio katalikybės pavo
jaus. Katalikybės stiprų - žygia
vimą į priekį jis laiko "pripuo
lama apraiška", į kurią reikia 
žiūrėti tur in t prieš akis pasku
tiniųjų "neramiųjų dešimtmečių 
foną". Ką gi, kaip nors guostis 
juk reikia. 

Žodis kul turradikalams 
Karlssonas gana aštriai pa

sisako prieš kultūrradikalus, kt 
rie, anot jo, tą krikščioniškąją 

na F m a Fljrstroem, Gertnid Sta 
denr.*% Kaisa Rootzen, valstvbi-
nio dramos teatro Rtockholme 
žymuiį re?isoriu > l̂of Mnlander 

mo pa°T;nHa. negu krikščioniš-
koii osichologija. 

Taigi Karlssonas ir klausia, 
kodėlgi taip susiklostė, kad 

( p i g ų j į Ptr :ndber«ro mterrret 'a kaip tik katalikybė la ;mi tiek 
tor iu) , radiofono dramos direk- daug pasekėju, kodėlgi pro
tonu Herbert Gr*»venhis, didijį testantizrr.as nepajėgia sudo-
tomizmo ž'novp bei nropaeato- minti rašytoju? I tai iis pats 
rių Švedijoie filosofiios dakta- ir a t sako : "...Evangeliškoji baž-
ra L. Johaness<7ia. Be šiu jau nyčia yra žymiai lab :au suskal-
kato1 ;kvbėn erjiusiu vra dar ir dyta, o nuo suskilimo iuk šali-
katalikybėn neperėjusių, bet sa namasi". Be to : "Daugeliui 
vo k r ,rvboie katalikiškąsias idė- evangeliskosios bažnyčios šakų 
jas liečiančiu rašvtoių, kurie mūsų krašte (t. y. Švedijoje) 
nuolatos matosi Švediios kata- yra nei šilta, nei š^lta, o ka^ 
liku akademiku subuvimuose, kur jos net labai priešininkiškai 
Iš tokių paminėti YValdemar nusistačiusios prieš kultūrinio 
Hamn?enhoeg ir pačios jauniau- gyvenimo meniškai paveiktus 
šios kartos atstovas Bo Setter- sektorius ir kūrybai bei kūrė-
lind. Pas taras is tiek savo poezi-, jui s ta to daug didesnius reika-
ja, tiek proza metė ne vieną lavimus, negu katalikų Bažny-
bombą J šio šimtmečio ketvirto-i čia. Žinoma, girdėjome kalbant, 

A. Melnikas Christo e morto. . . 
Premijuota pirma premija "Newman Foundation" religinio meno 

parodoje. 

ses "Paskutiniajame kambary 
j e " (kataliko Olof Molanderio 
režisuotos), nes pjesėje prasi
veržia amžinybės perspektyva. 
Tiems racionalistams labai ne
patinka nei Mauriac, nei Green, 
nei Eliot, juos laiko jie "talen
tingais monelninkais", kurie la
bai "vykusiais t r iukais" iš kan
čios daro estetiką, nors už to
kius jų " t r iukus" Švedų Aka
demija juos ir Nobelio auksu 
pagerbia. Apie tuos kultūrradi
kalus Karlssonas sako: "Nors 
tie ponai ir ožiuojasi ir laikosi 
savo racionalistinių pažiūrų į 
žmogų, tačiau jiems nereikėtų 
taip jaudintis, kad kiti jieško 
tų pažiūrų kitur. Jų įnašas } 
diskusijas (spaudoje ėjo didelė 
polemika dėl Graham Green 
"Paskutiniajame kambaryje" ir 
dėl Eliot "Cocktailparty", kurią 
tie kultūrradikalai vadino "ka
talikiškuoju kokteiliu". Abi pje
sės ėjo Dramos tea t re ) aiškiai 
parodė, kad jie nepajėgia suvok 
ti tikėjimo ir tikybinio jausmo 
temos intelektualizmo netaip 
jau pastoralinėse simfonijose. 
Tam reikia jautr ios klausos, o 
jos nepasieksi vien tik proto pa
galba". 

Karlssonui kaip jau t r iam liu
teronui norisi, kad į kovą už 
tikrąją pažiūrą į žmogų būtų 
į t raukta ir evangeliškoji bažny
čia, todėl jis tuos švedų racio
nalistų - kultūrradikalų užmeti
mus nori laikyti ne vien užme
timais prieš katalikybę, bet ir 
iš viso prieš betkurią" religinę 
orientacija. 

"Katahkvbės ir liuteranizmo 
pažiūra į žmogų yra labai pa
naši, t'ain kad sunku tą pana-
šnmr išskirti, ta t užpuolimas 
ant vieno yra kar tu užpuolimas 
ir ant an t ro" , — rašo Karls
sonas. 

Memas ir religija 

, .0 kai dėl l i teratūros, tai vi
sai yra nepamatuota kalbėti 
apie kokį nors katalikybės pa
voju. Reikia tik su džiaugsmu 
konstatuoti , kad tiek katalikai, 
tiek liuteronai mėgina eiti prie 
tokios pažiūros į žmogų, kuri 
žmogų laiko daugiau negu mus 
kulų, nervų bei kraujo indų 

tas , ir Juozapas Gingold, Cleve
lando Simfoninio Orkestro kon
certmeisteris ." 

Po Andriaus Kuprevičiaus! 
koncerto, Elmore Bacon, "Cle
veland News" muzikos kri t ikas, 
rašė : 

"Clevelandas susilaukė dar 
vieno žymaus pianisto, An-

dymus ir dokumentus, surink
tus per investigaciją 1953 lapkr. 
30 — gruodžio 11 dienomis. 
Veikalas pavadintas : "Baltic 
Sta tes Investigation. Hear ings 
before the Select Committee to 
Investigate the Incorporation of 
the Baltic States into the 
USSR". Knyga turi net 678 pus-

driaus Kuprevičiaus, gimusio lapius. Čia telpa 53 liudininkų 
Lietuvoje ir gerai pažįstamo iš p a r e i š k i m a i , iš jų didžioji pusė, 
koncertinių pasirodymų Euro- n e t 29 — lietuviai. Toliau — į-
poje. J is turėjo didelį pasiseki- jungta daug dokumentų, kaip 
mą savo debiutiniame rečitaly- s u t a r t y s su Rusija, fotostatinės 
je, kurį vakar atliko Clevelando kopijos vaizdų iš okupacijos, 
Muzikos Mokykloje. Savo muzi- nuotraukos baisiai sužalotų bol-

| kinius įsitikinimus išreiškia sa- šeVikų nužudytų žmonių lavonų, 
Į vaiminga interpretacija, pasižy- fotostatinės kopijos ankstybes-
imėdamas gera technika". n i u leidinių tuo klausimu: A. 

Cleveland Press nuolatinis Trakiškio "The Situation of the 
i muzikos kri t ikas Ar thur Loes- church and Religious practices 
ser mūsų pianistą apibūdina įn occupied Lithuania", Tito 
kaip puikią pirštų techniką ir Narbuto "4 Martyred Bishops", 
tikrą muzikinį bei emocinį su- j u o z o Prunskio "Fifteen 4Li-

ąuidated' Pr iests in Li thuania" , 
žemėlapis, nurodąs krypt is kaip 

zikos skyriaus redaktorius Her- J u dė jo sovietų.okupacinė kariuo 
j bert Elwell apie Kuprevičių sa- m e n e žygiuodama į Lietuvą, fo

ko, kad: tostat inė kopija žemėlapio su 
Tai yra pianistas, kuris jau- S t a l i n o i r Ribbentropo parašais , 

čią vidinę muzikos substanciją k a i P bolševikai su naciais dali-
ir sugeba ją perduoti su paarti- n o s i i t a k o s zonomis, Raštikio 

pratimą... 
"Cleveland Plain Dealer" mu-

kėjimu ir įgudimu. 

• Marijona Zubavieius, A-

bylos fotostatinė kopija, nuo
t raukos įrankių, bolševikų var
totų tor turoms. Knyga duoda 

merikos lietuvė iš, Chicagos, lai- g a u s i a i medžiagos Baltijos kraš 
mėjo stipendiją studijoms sek- l ų okupacijai t i r t i . 

I retorės kolegijoje; stipendiją 
duoda Chipewa Paper Co., kur # TT Pranciškonų metraš
ti dirba. ^ sk i r tas jų vienuolyno reika-
i • , P i L m * lams, išėjo iš spaudos, pavadin-
saujele ir duoti daug tikresnį t a s "Catalogus Independentis 
bei teisingesnį žmogaus vaizdą, Commisar ia tus Li thuaniae S. 
negu toji šio šimtmečio ketvir- Casimiri". Išleistas Kennebunk 
tojo dešimtmečio žiropraktinė P o r t , Maine, 1954 m., pusi. 20, 
psichologija. Jeigu katalikai didelio formato. Iš šio leidinio 
šiuo atžvilgiu toliau nužengė, aiškėja, kad lietuviai pranciško-
vargiai a r tai turi ką nors bend nai y ra įs ikūrė: JAV-se — ke
ro su katalikiškąja teologija, turiose vietose, Kanadoje — 

dviejose, Lietuvoje — penkiose. 
Iš viso lietuviškai pranciškonų 
provincijai priklauso 36 kuni-

nas iš jaunųjų švedų prozaistų) gai, 8 klierikai, 23 brokai ir 2 
knyga "Pamaldžioji žmogžudy- postulantai . Pranciškonai Lietu-
stė". Teologija ir menas var- voje savo darbą pradėjo apie 
giai ar gali susilieti, tačiau me-j vidurį XIII šimtmečio, 
nas su religija gali. Laimė, kad 
mes esame pakelyje į tokį su-1 • Lietuvaicų Seserų insti-
silieiima". baigia Karlssonas tūtas tu rės savo posėdį šv. Ka
sa vo išvedžiojimus apie katali-; z 'miero seserų vienuolyno moti-
kyb« ir r^švtojus. J am kaipo n^škame name. Chicasroie. Tą 
krikščioniui evangelikui labai inst i tutą sudaro v's'.i l e tu r ių 
norėtųsi prie tų katalikiškųjų lietuviškųjų moterų vienuolynų 
pažiūrų į žmogų nriglausti ir atstovės. Posėdžiuose paprasta i 
evangeliškają bainvčią ir paro- dalyvauja vienuolynų mo4inos 
dyti, kad ji kovoja už žmogų, generalės ir mokyklų inspekto-
su tve r t į į Dievo panašumą. - r ė s . Posėdžiai tęsis porą dienų. 

kaip kad nieko bendro su 95 te
zėmis prie VVittenbergo pilies 
bažnyčios neturi L. Ahlino (vie-
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Mūsų prisikėlimas ir moralinės kultūros pažanga I *• *ug»stai,vt°:™»™™ 
ATSAKYMAI J ANKETA 

Artėjant Prisikėlimo šventei I renesanso žiedai. Jų tinkamas gaus prisikėlimo galimybę vi-
buvo kreiptasi į eilę mūsų kul- puoselėjimas, laikantis papras- i sais amžiais. 
tūrininkų su klausimu: "Kiek, čiausių Evangelijos meilės dės-Į Prisidėti prie dorovinio prisi-
Jūsu nuomone, yra galimas, nių; krikščioniškų ir but'iniau-; kėlimo kituose galima atsklei-
žmogaus dorinis prisikėlimas sių moralės dogmų, neiškreiptų Į džiant dorovinio idealo grožj, 
bei kuo yra gaJima prisidėti tiesų (laisvės, teisybės — tiesa į žadinant ilgesį šio idealo, kurs-
prie tokio prisikėlimo kituose yra viena, ne tiek, kiek visuo-Įtant žmoguje snaudžiančią mei-
ir kiek atskiru individu moraJi- meninių santvarkų) aiškinimas lę šiam idealui. Šiam tikslui be 
nes kultūros pažanga gali ture- priaugančiai kartai — štai ke- religinių priemonių didelės 
ti įtakos į tautos ateitį." Buvo Uai, kurie nuvestų žmogų į dori- j reikšmės turi ir menas, nes jis 
prašyta, kad atsakymas būtųinio prisikėlimo aušrą. Taisyki-' gyvina idėjas, taigi ir dorinius 
trumpai, suglaustai formuluo- me visuomenę, tobulėkime pa-i idealus, daro juos gyvus žmo-
tas. Čia ir duodame atsiųstą- t ys, nevergaukime medžiagai, o Įgaus dvasioje. 
šias mintis, kurios daugeliu at- daugiau ilgėkime* amžinų iri Atskirų individų doriniame 
žvilgių giliai šią problemą palie- pastovių tiesų, aiškindami jas prisikėlime glūdi tautos ir net 
čia. Red. ne egoistiniais, -bet altruisti- žmonijos dorinis atgimimas. 

niais ir Augščiausio nustatytais j Garsus šių dienų gelmių psicho-
artimo meilės principais. logijos žinovas C. G. Jung sa-

„ . . , . . , , - • - , ko: "Atskirų žmonių psicholo-
Visais laikais dekalogas buvo ! t j n k a U u t ų p s i : h o l o g i . 

Mano giliu įsi-. aiškiausias žmonijos įstatymas d r f o t a u t o s < t ą d a r o i r 
tikinimu, žmogaus prisikėlimas j Ar tik ne dabarties žmogus ^ j k i e kvienas atskirai, ir kiek ilgai 
ateis labai iš lėto. Jis galimas jo nebenori suprasti? — Štai,! ^ d a r o k i e k v i e n a 8 af8kirai, da-
tik stipraus individo dvasioje, kur mūsų amžiaus tragedija, 
kartu su jį supančia aplinka. | 

Prof. Jungo liudymas 

Žmogaus renesanso žiedai 
BALYS AUGINĄS, Cleve-

la.nd, Ohio: -

P R I S I K Ė L I M A S 
Ištrykšta ugnys iš auksinio rato. . . 
Bėgioja žiburiai po tamsumas skubiai. 
Iškylančią iš marių saulę mato 
Ant tvenkinio krantų susėdę neregiai. 

Išris Magdalena iš miesto, miegančio po puolų. . . 
Nustebs, po budelio kirviu neradusi mirties, . . 
Ant želmenų ir lapų. švelniai sušukuotų, 
Bahūmo taurę išsigandusi išlies. 

Nulinks dangus į žemės upių srauja. . . 
Naktų, nuo šalčio drebančias, žvaigždes, 
Kaip gyvo smėlio užgesintą saują, 
į upių tuos bebėgančius talcus su mes. 

O nuo to ryto viso amžiaus ilgį 
Kvepės ir kaktusai, ir palmė, ir rūta: 
Nes žengiančio padus Ji kvepalais suvilgė. . . 
Ir vaivos juosta spindi numesta. .. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 

ro ir visa tauta, tik atskiro 

Atsieit, reikalingas visiškas gy
venimo būdo pakeitimas, grįži
mas prie pirmapradžio Gėrio 
— Dievo, artėjimas į paprastas 
ir taip aiškias prigimties doro 

žmogaus 

DR. A. BALTINIS, Chieago, 
III.: -Kiek yra galimas mūsų 
dienų žmogaus dorovinis prisi-

vės dogmas. Civilizacija iškrei- kėlimas, ir gilus religijos psi-
pė žmogaus galvojimą, suteikė chologijos klausimas, į kurį 
per daug materialinių kūno gė- b e n t i š d a l i e s atsakyti galėtų 
rybių, nualino jo dvasią. Visuo- t i k k e l i u ž m o n W sutelktinė stu-
menė sukūrė netinkamą valsty- d iJa- č i a galima tik pabrėžti, 
binę santvarką, kur valstybė k a d v i s o s religijos yra atremtos 
ėmė kištis į paskiro žmogaus1, i dorovinį žmogaus prisikėlimo 
asmeninį gyvenimą, norėdama i galimumą, o krikščionybėje šis 
paveržti žmogaus fizines ir galimumas yra apsireiškęs isto-

spindulingoj gyvybėj, kaip že- dorybių ugdymo židinys. Tame 
mės laukų kvepiančios lelijos, j tad židinyje turi įsižiebti pir-

Taip mūsų visų širdy kažin | mieji jauno žmogaus introspek-
duoda k a s Sye™* k a s r i š a m u s s u , c i J o s i r kritiškumo daigai. 

pradžią tautos prisikėlimui. At- Vl<?spaciu Pagalba kitų prisikėlimui ga-
Ir su Juo rn.rtmg.eji kenc.a ^ • * * 

kančias, lieka nukryžiuoti, ,. -••,-• ,. 
. . , A. J pavyzdi ir nuoširdžios pagalbos 

miršta ir palaidoti. 
Paskui iš mūsų senųjų aš, 

kurie pašalina savo nuodėmes.. n . r e j k a l a v i m a i j o m o r a l i n e i 

. - . kai'' k a d ld ,J0S nus tu™a ™o kultQrai Tjk t a s k u ] t ū r o s s p i n . 
V. i. BIDRIKAS, [ l^os Z*J8*Z£ spindJ *^SL % ̂ f , ^ - T ' 

, L. • - .,. ,. jancių individų gali turėti įta-
' liuoia mums iš meiles saules, , . ,. .. 7L ,. 

kas yra nuodėmė ir jaučia at- ^ - a l U n i s y r a p a s l ė p t a s kos taut.ec.ams. Tų md.v.dų zo-

skirų individų dornis prisikėli 
mas tat turi lemiančios reikš
mės mūsų tautos ateičiai jos 
sunkioje kovoje už būvį. 

Rezurekcijos lelijos 

žygius. Juo augščiau iškilęs vi
suomenėje individas, juo dides-

ADV. 
Brooklyn, N. Y.: 

leidimo reikalingumą 
Krikščionybė sumažinta ligi 

savo originalio paprastumo, yra 

nuo miruolių akių, bet* kurios 
spinduliavimas šildo ir laimina 

džių ir darbų sutapimas bei 
energija gali pastoviai veikti vi
sos tautos moralinę kultūrą ir y mus ir veda į pilnutėlį ir tobulą . . . . ., r . ... 

Die-i - ,.-• "Vii- • - turėti įtakos tautos ateičiai dvasines galias, įbrukdama lai- • riniuose religinio atgimimo są- nusidėjėlio sutaikymas su *,»c- p r a ž y d ė j i m ą kukliausia mūsų 
kinius stabus, liepdama jiems I jūdžiuose ir tūkstančiuose žmo- vu, tikrumo pagalba, kad Die- L J i y b e > p a l iesta ir pažadinta ir 
lenktis, auklėdama žmogų gry- j nių. kurie yra išgyvenę didžiąją vas myli ir kad Jis baudžia del i š v a d u o t a t ą j a m e i l e > k u r i m o k o 
nai šio gyvenimo paskirčiai i s a v ° prisikėlimo valandą, pra- to, kad myli. 

j dedant' Šv. Povilu, Augustinu, | Krikščionybė patiekė naują 
Tad, grįžimas į gamtą, grin-Į p r a n c i škumi ir netraukiama ei- I motyvą ir naują stiprybę mora-

išminties. 
Dievo palyginimu, mes žino-

Nusikratyti sekuliarizmo 
dvasios 

JULIUS GRAVROKAS, Cle-

• Lietuviu Žurnalistu sąjun
ga šiuo metu turi 151 narį, iš 
jų 113 yra JAV-se, 9 — Vokie
tijoje, 7 — Kanadoje, 6 — Au
stralijoje, po keturis Argenti
noje ir Brazilijoje, 3 — Prancū
zijoje, 2 — Urugvajuje, po vie
ną Anglijoje, Italijoje, Švedi
joje, šiuo metu korespondenci-
niu būdu balsuojamas naujų 
įstatų priėmimas. Liet. Žum. 
sąjungos New Yorko skyraius 
valdyba, Tomui Žiūraičiui pa
siūlius, vienbalsiai pasisakė už 
įrašymą į Žurnalistų sąjungos 
įstatų 1 str., kalbant apie tiks
lus, kad LŽS telkia lietuvius 
žurnalistus kovoti dėl lietuvių 
tautinės ir krikščioniškos kul
tūros. Žurnalistų sąjungos na
riams išsiuntinėtas motyvuotas 
T. Žiūraičio raštas, — kodėl šis 
punktas į įstatus įrašytinas. 
Drauge taipgi pridėti V. Raste-
nio motyvai prieš siūlomąjį pa
pildymą. 

• Kazimiera Deveikytė, bai
gusi Sao Paulo lietuvių semina
riją, pakviesta braziliškas pa
mokas vesti lietuvių mokykloje. 
Mokoje. Sao Paulo mieste. Ra
šytojai Ka,rolei Pažėraitei atsi
sakius iš liet. kabos mokytojos 
pareigų Lietuvių sąjungos išlai
komose mokyklose, toms parei
goms pakviesta poetė Magdale
na Vinkšnaitienė. Ji dabar dės
to lietuvių kalbą Vila Beloję ir 
Mokoje. Vila Anastazijoje lieka 
tas pats mokytojas Stasys Ku
biliūnas. Vila Belindoje — lie
tuvių kalbą dėsto seselės pran-
ciškietės. 

• Muzikas Jonas Kaseliunas 
Sao Paulo priemiestyje Vila Be
loję kiekvieną sekmadienį orga
nizuoja jaunučių popietes, ku
rių metu juos moko lietuvių kai 
bos, deklamacijų, lietuviškų žai-
dimųų bei dainų, rodo kultūri
nius filmus su paaiškinimais. 
Be to — berniukai mokomi mu
zikos (akordeonas), mergaitės 
— rankdarbių. Lietuviškų juos
tų audimo moko Magdalena 
Vinkštaitienė, lietuviškų raštų 
audimo moko Genė Salomėja 
Teresevičienė, kitokių rankdar
bių — Raulušaitienė. 

• St. P. Balzoko referatas, 
skaitytas šeštoje Amerikos Lie
tuvių Ekonominėje konferenci
joje Chicagoje, išėjo atskiru lei
diniu, antrašte: "Stiprinkime 
lietuvių ekonominį bendradar
biavimą". 

• Nadas Rastenis šiuo metu 
rūpinasi iliustravimu savo il
gesnio kūrinio "Trijų rožių šven 
tė" ir angliškojo, irgi netrum
po, "The Toast to the Host". 

• DaH. M. Šileikis išvyko pa
sigrožėti Floridos vaizdais. 

• J. Narūntė parašė knygutę 
"Kalėdiniai vaizdeliai"; ji tebė
ra rankraštyje. 

• Juozas Kiaulėnas, gyvenąs 
Detroite, savo bute pasistatęs 
stakles audžia lietuviškus audi
nius, kaklaraiščius, takelius ir 
pan. 

• M. Valiukevičius Brazilijos 
sostinėje, Rio de Janeiro mies
te, studijuoja teologiją; šį pava 
sarį jau gavo subdiakono šven
timus. 

___ , • — - , , o- .- ^ranciSKumi ir neirauKiama ei- motyvą ir II*UJ4 atųiiyuc ^ ~ - k a d G a l m g o j i M e i l ė į š m o kė v _ t a f | H « 0 h i r t . M l ' l a 
dimas visuomenimo gyvenimo l e ž i n 0 R l u i r n e ž i n o m ų m o r a l i . I l i n i o t o b u i u m o pasiekimui. J i l į fc a p * J

d i n o m u a ~ . " * £ * ™ " L ~ * ? " £ * Pa"; biausiai rūpi vakarų kultūros dvasiniais pagrindais, daugiau; , n e s a u k š t u m a s pasiekusių as- padarė šventumą patrauklų, s u - 1 " " . . " . -aiiėtump nri-
laisvės ir meilės žmogui ir arti- menybių, kurie tarsi šviesūs ži- 'Veikdama jam kūdikiško dėkin- D ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ © 1 ! ^ z m o ^ a u s d v a s i m s . P^Kel imas , 
•Mui 5*oj r^ivr«;«i; «mAoona Klišio; Un^uio Anmirinn ^mr,_ criirnn priima n e s m u s U tauta yra Vakarų mui — štai pirmieji žmogaus būriai liudija dorovinio žmo 

J . Augustaitytė" - Vaičiūniene 

Istorija apie Mariją 
Iš Tavo rankų visos upės plaukė, 
Liūliavo slėniai želmenų srauja; 
Apliedavo aušrinė geltonplaukė, 
Laukus pirmąja Sveika Marija. 
Namai ir žemė atidaro langus, 
Gelmes kad įpustytų žodžiai brangūs 

Ten bokštuose linksmi balandžiai ūbaus, 
Iš marių violetinių Velykas nešdami. .. 
Šviesiai žaliuos Sekminių rūbuos 
Ateidavai tokia gera, rami. 
Ir Ievą baltmarškinę. verkiančią ant vartų, 
Kas be Tavęs, kaip motina, užtartų. 

Per žemę, vasaros ntaldų pripiltą, 
Kai lūždavo širdžių simfonija paini, 
Nušvietus šimtmečiais apklotą tiltą, 
Tu su mumis į Šiluvą eini. 
Ten išvyniojusi žyniams paduodi aukso raštą, 
Kad jie mylėtų Tavo šventą kraštą. . . 

Kol lapkritys uždegs vaškinę žvakę 
Ir šalnos žirgus pabalnos sartus, 
Slapčiausių žodžių Šiluvoj nebeišsakę, 
Pabundant Vilniuj, pas Aušros Vartus. 
Tautos kančių ir Tavo grožio stebuklingą dydį 
Plačiai palinkę vėliavos į amžius lydi. 

Išgirstame karališkų dienų ošimą 
Kaskadoms žengiančių pro buitį užmiršto žmogaus. 
Užgesę vyzdžiui praregėti ima 
Nuo Tavo veido dieviškai lietuviškojo nuostabaus. 
Kelionės mirksnyje, rate karališkojo ūpo, 
Kaip vaikas, Radvila Perkūnus minioj klūpo. 

Per šilkines žiedų putas, per pusnį žalią 
Pažaislis išlekia iš pušynų gulbe, 
Kur Nemunus, išgrindęs gyvą kelią, 
Vandenės pavėsinga burna iškalbia 
Pranašingesnę psalmę linkdamas išsako, 
Kur žiede paskutinio Pacų tako, 

Vainikuos ašarų žvelgi į mus pasiilgus, 
Tauta kur kėlės ir po jungu puolė. . . 
Naktis paleidus plaukus pilkus — 
Pareina tokią naktį elgetavusi vienuole. .. 
Parsiveda iš traukinio išpuolusią mergytę. . . 
#wo jos šešėliai slapstosi, kaip žvaigždės ryte. 

gumo orumą 
Žemės purvuos Dievas pasė

jo sėklas taškinių lelijų — sal-

zurekcijos lelijomis. kultūros tauta. O Vakarai ne
galės prisikelti doriškai pirma, 

džių ir gražių ir tyrų, kaip ir i introspekcija ir autokritika "efu j i e pas[ryš " įkratyt i se-
pats tyrumas; kiekvienas žie
das toks nuostabus, tarytum, 
gyva, meili mintis tos didelės 
meilės, kuri kužda mūsų šir-

kuliarizmo dvasios, kurios jie 
V. ČIŽICNAS, PatersonJ s e n i a i Y™ apvaldyti ir kuri 

N. J.: - Dorinis paskiro žmo- J i e m s l a b a i Pasunkina jų dorinę 
gaus prisikėlimas yra galimas Pažangą, 

dims šventąją tiesą, kad, nors j per gilią ir pastovią introspek-i Tad, lietuviai — katalikai, 
ir nešvarume ir mėšle sėklos to, jciją (savižiūrą), taip pat ir per norėdami suvaidinti tame dori-
ką mes silpnokai t'eatpažįstam griežtą, neatlaidžią autokriti- i niame prisikėlime tinkamą 
kaip Dievo mintis, galėtų laukti 
meilės saulės ir suskaidrėti 

ką. vaidmenį, turi stengtis pažinti, 
Šeima yra visų žmoniškųjų kiek jie patys yra sekuliarizmo 

"Jūs jieškote Jėzaus Nazareno... Jis prisikėlė.,." Šv. Morkus, 16. 

paliesti. Tikrai, tikrindami sa
ve, rasime ne vieną labai stam
bią ir ryškią tos dvasios žymę 
savyje. 

Kai iškeliame ideologiškai be
spalvės mūsų kultūros reikalą, 

j kai ir meg, katalikai, laikome 
tai tokia vertybe, kuriai tenka 
pašvęsti visą savo energiją, ku-

Iri gali įprasminti mūsų gyveni
mą, mes reiškiamės kaip seku
liarizmo dvasios apvaldytieji 
kultūrininkai. Kai išjungiame iš 
lietuvybės pasaulėžiūrinį aspek-

; tą, kai nenorime jos tokios, 
i kaip ji buvo išgyvenama ją iš-
' saugojusios mūsų kaimo mo-
j ters-motinos, kuriai ši vertybė 
buvo apvainikuota religiniu as
pektu, kuriai mūsų tautos tau
tinis vieningumas jau tuo pačiu 
buvo ir vieningumas Kristuje, 
pasireiškiame kaip ryškūs se
kuliarizmo minties atstovai. Tai 
tik pora mūsų minties supasau
lėjimo pavyzdžių. Kristaus Pri
sikėlimo šventės proga turėtu
mėm įsisamoninti, kad pirmu
čiausia mūsų, kaip krikščionių, 
pareiga anvalyti savo širdi nuo 
sekuliarizmo dulkių, kelti ir 
kreipti ją į Amžinąjį Gėrį ir tuo | 
būdu nelygstamai įprasminti 
visus mūsų šios žemės žygius ir 
idealus. Turime brandinti savy
je ir plačiai jpilietinti pažiūrą, 
kad Pasaulio Kūrėjui nusilen
kimo dvasia privalo persunkti 
visa žmogaus gyvenimą, turi 
reikštis ne tik jo maldose, ne 
tik jo privataus, bet ir viešo gy
venimo aktuose — įstatimda-
vystėse, konstitucijose, ar tau
tų bei valstybių himnuose, kur 
ši dvasia turi dominuoti, kad 
žmogus būtų skatinamas reikš
tis tinkamais veiksmais ir kelti 
dorovinį gyvenimo lvgį. 

Tik patys pakilę, galėsime 
kelti ir kitus ir sukurti, kai 
ateis tam laikas, tikrai krikš
čionišką valstybę mūsų tėvynė-

Į (basines austumas 
KUN. DR. J. OlTTAUeKAS. 

Kanada: — Kitados lietuviška
sis genijus veržėsi į tolumas. 
Vytauto Didžiojo laikų Lietuva 

išaugo nuo Baltijos iki Juodųjų 
jūrų. Ji užėmė ir apvaldė milži
niškus žemės plotus. Tai hori
zontalinė arba medžiaginė tau
tos ekspansija. Ją primeaia į to-

; lį lekiąs baltasis vytis. 
Šv. Kazimieras savo pavyz

džiu parodė lietuvių tautai nau
ją kelią, būtent žygį j dvasines 
augštumas. Mūsų medžiaginės 

! galios plėtrai sukliudė didesnės 
tautos, gi moralinės didybės ke
lias tebėra ir visados paliks 
mums atviras. 

Žmogus gali pakilti į nuosta
bias šventumo augštumas. ir 
nupulti į šiurpias pikto gelmes. 

Kas kyla. kitus kelia. Kas 
taurė ja. taurina savo aplinką. 

Per atskirų asmenų dvasinį 
atgimimą mūsų tauta eis į di
dingą prisikėlimą. 

Nemeluotu dorovingumu 
VL. KULBOKAS, Boston, 

Mass.: 1. — Tikiu, kad kiekvie
nas žmogus gali do-iškai pakil
ti, — jeigu jis pajėgia suprasti 
savo sugriuvimą ir ryžtasi, ne
paisydamas atkritimų, kilti ir 
tam naudoja visas galimas dva
sines ir fizines priemones. Paki
limo augštis nevienodas, kaip ir 
žmogaus pastangos nelygios. 
Aiškus tikslas, griežtas apsi
sprendimas, pakeitimas visuo
meninės ir kartais net fizinės 
aplinkos, neskaičiavimas, kiek 
jau žingsnių palypėta į kalną, 
savo gyvenimo pripildymas 
nauju turiniu, siekimais bei 
tauriais malonumais, suradi
mas tauraus draugo ar draugų, 
pasitikėjimas jais, —- visa tai 
prisikėlimo talkininkai. Tikin
čiojo gyvenime — žvelgimas į 
Asmeninį Diev§. kaip begaliniai 
mylintį, pasitikintį, o dėl žmo
gaus kritimo kenčiantį Kristų, 
— Brolį, — lemiančios reikšmės 
dalykas. 

ITžsiMrt^ noras nematyti sa
vo nupuolimo, — beveik vienin
telis atvejąs, kur prisikėlimo 
lavkti negal'ma. 

2. Kuo galime prisidėti prie 
tokio prisikėlimo kituose? — 

(Nukelta į 2 pusi.) 
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Orfejaus medis • • 

i i ! poezijos peisaze 
JULIUS KAUPAS, Eloise, Mich. 

Antroji Nykos - Niliūno poe- problema yra perduota šiltų, iš pianti Dievo manifestacija rea-
zijos knyga „Orfejaus medis" kasdienybės paimtų, poetinių jį lybėje. Dėlto ir maža gėlelė pa
turi eilę ypatumų, skiriančių jaj simbolių pagalba. Tuo būdu Pu-Į kelyje Baltrušaičiui atrodo ver-
nuo pirmojo „Praradimo simfo-1 t inas y ra ne vien lyriškas dai- j t a didelės meilės, kaip Dievo iš-
nijų" rinkinio, tačiau juos jun- j nius, bet kar tu ir savitas mąsty- minties ir Jo slėpiningų planų 
gia bendras filosofinis koloritas j to jas. Putino kova su žmogaus simbolis. 
ir autoriaus bandymas išsakyti ; kasdienėjimu ir su gyvenimo pil- Milašių reiktų charakterizuo-
savo pasaulėžiūrą. Dėl tos prie- į kurna yra išreikšta paprasta, ly- ^ jc a i | ) s v a r D į ą figūrą prancūzų 
žasties, nagrinėjant Niliūno kū- riška ir lengvai suprantama for- poezijoje , r pasaulio li teratūroje 
rybą ir jos reikšmę lietuvių poe- j ma. Nesigilinant į kitus Putino apskritai Jo į laka yra tarptau-
zijoj, dėmesys savaime krypsta atsiekimus, neabejotina, kad j is tinio masto ir y ra ypač ryški lo-
į savotiškai filosofinį tos poezi- yra reikšminga figūra mūsų poe| t v n u p a s a u i y j e . (Man teko susi-
jos charakteri . Mus domina ne zijoje jau vien tuo atžvilgiu. | p a ž i n t i s u Kubos poetais, dide-
vien originalus filosofinis turi- Tam t ikra prasme jį galėtume | l i a i s M i i a š i a u s gerbėjais, žinoju-

nys, bet jau ir pats autoriaus laikyti filosofinės poezijos pra-, s i a i s e i l ę J O p o e m ų a tmin t ina i ) . 

Alfonsas Nyka Miliūnas 

Aklasis pasakoja apie namus 
Tu klausi, ką aš mačiau parėjęs, 

*Nors jau nė vieno daikto žemėje nebematau, 
Nors nenorėjai palydėt: 
Mane ui rankos vedė vėjas, 
Ir gimto lauko paukščiai liepė neUūdėt. 

Girdėjai motinos sekmadienių maldas vidudieni; 
Tylius žingsnius tuščiuose kambariuos; duris 
Ir krintančius artėjančio lietaus laši^, nuliūdęs, 
Kad nieko Tau š-amr pasaulyje nebeturi. 

Prisiglaudžiau prie paliktų daiktų: jie plakė. 
Plazdėjo, lyg krūtinėje gyva š'n\lis, 
Tai nuostabi kalba, nes ją, apkartęs ir apakęs. 
Krauju ir gyslomus girdi. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 

A. Nyka-Niliunas 

pasiryžimas kultivuoti šią, paly- į dininku lietuvių li teratūroje 
ginti, naują dirvą lietuvių poezi- j Filosofinis motyvas y ra ryš-
joje. Kaikurie daugiau konser- j kus ir eilėje Brazdžionio eilėraš-
vatyvūs senosios kartos atstovai j čių. Šis mūsų poetas yra plačiau 
tą filosofinj motyvą ta rė esant | šiai skaitomas ir, turbūt , pats 
perdaug akcentuotą, ir jį laikė įtakingiausias skaitančiųjų vi-
Niliūno poezijos trūkumu. Šie : suomenėje. Brazdžionis nėra ori 
a tsargūs pasisakymai tačiau tik j ginalių tiesų skelbėjas ir naujų 
įrodo, kaip reikalinga mūsuose į kelių jieškotojas, tačiau jis yra 
yra kaip tik tokio pobūdžio poe- | geras tradicinės pasaulėžiūros 
zija, jei mes neketiname stag- interpretatorius ir skleidėjas. J i-
nuoti senose meno sąvokose, bet sai nėra panašus į naujus pasau-
žengti kar tu su gyvenimu. Filo- į liūs atrandantį Kolumbą, bet 
sofinė poezija, tegu kol kas ir greičiau į vėlesnį pionierių, sė-
mažai vystyta lietuvių literatu- jantį gerą sėklą toje naujai at-
roje, y ra išsikovojusi labai reikš 
minga poziciją vakarų pasauly
je. 

Filosofija ir literatūra 

Analizuojant filosofijos moks 
lų istoriją, lengva pastebėti, kad 
po Hėgelio filosofija daug kur 
pametė grynai racionalų, teorinį 
ir abstraktų charakterį ir įgavo 
literatūrinį atspalvį. Jau pirmie
ji , pohegeliniai Nietzsches ir 
Kierkegaardo veikalai yra labai 
skirtingu nuo tradicinių filosofi
nių studijų. Jie yra gyvi, nera
mūs, pasižymį stipria menine 
forma ir poetiškumu. Riba tarp j 
filosofijos ir l i teratūros šiame 
amžiuje y ra mažiau ryški negu 
pereitame. Literatai yra įnešę m o s - Brazdžionis y ra konserva-
daug naujumo į filosofinės min-; tyvus, ir t as jį išvaduoja iš ne-
ties sritį, savotiškai atgaivin- malonaus pavojaus būti nesu-
dami ją ir priart indami ją prie , prastu dėl paties skelbiamų idė-
kasdieniškos žmogaus egzisten- Į 3U naujumo. Brazdžionio kūryba 
cijos. Kraštutiniai asmenys net d e l t o &a l b u s daugiau reikšmin-
teigia, jog šių dienų filosofijoje &a plačiai visuomeniniu negu 
literatai yra kur kas įdomesni už i S rynai filosofiniu požiūriu, 
pačius filosofus. Šis filosofijos | Savitas pasaulio suprat imas 
ir l i teratūros suartėj imas yra ' spindi Mačernio poezijoj, ypač 
abipusis, nes ir filosofinė mintis | J° „Vizijose", ir tenka apgailėti, 
daug kur įžengia į l i teratūrą ir < k a d ankstyva mirt is nutraukė 
yra čia vystoma. Šie faktai tad j tą talentingą kūrybinę giją. Ma-
ir nurodo, kad reikia įnešti tam č e r n i s jaunatviškai reikalauja di 
t ikrų pataisų į mūsų senąją me-1 d e l i o i r P i l n o . ^gu ir negailes-
no koncepciją ir poezijoje pasi-! t i n £ ° gyvenimo, o savo giedrio-
taikančios filosofijos nebelaiky-' s e vizijose j is tapo ramius peisa-
ti svetimu elementu. Šiandien j ž u s« k u r skir tumo t a rp sapno ir 
mažai kas bereikalauja, kad poe- j t ikrovės j au nebėra. Mačernio 
zija būtų gražių gamtovaizdžių kūryba skelbia visatos harmoni-
panorama ir asmeninių nuotai- j 3** ir žmogaus gyvenimo pras-
kų dienoraštis. Poeto filosofinis mingumą, nežiūrint juodų šešė-

Milašius yra didelis eruditas, 
plačiai susipažinęs su l i teratūra 
ir kultūros istorija, savo poezi
joje nagrinėjęs žmogaus santykį 
su amžinu ir nepraeinančiu dva
siniu gyvenimu. Milašius spren
dė mirties ir amžinybės proble
mą ir skelbė, kad Tenai bus vis
kas kaip ir čia, nes kasdienybė, 
kaip ir t a kimi žuvų pardavėjo 
daina, bus įamžinta. J is akcen
tuoja keistą gyvenimo paslaptį 
ir savotišką mirties gyvumą, kur 
ir lietus Lafontaino kapinėse 
dvelkia nesuprantama mistika. 

Niliūno kelias 

Jau vien prabėgom suminėję 
tuos kelis svarbiausius filosofi-

gas ir įdomus savyje, pastebiu, labai subjektyvūs ir individuali-
kar ta is buvo nesuprastas dėl sa- zuoti. Iš kitos tačiau pusės jie 
vo naujumo ir neįprastumo. Gri • kar tu yra ir simboliniai, reflek-
nius ir vėliau Girnius yra giliai - tuoją bendras žmogiškas proble-
įsijautę į Biliūno poeziją savo j mas ir idėjas. Objektų eudvasi-
recenzijose ir essay. Daugelis j nimas priduoda kasdienybei ypa 
rimtų recenzentų yra akcentavę i tingą reikšmę. Ji jau nebėra kaž 
vieną a r kitą charakteringą jo kas atokaus, stovinčio šalia žmo 
kūrybos aspektą, duodami įdo- j gaus. Ji nebėra aplinka, su ku-
mių interpretacijų, kai kur su-1 ria reikia grumtis , bet vidinis 
t ikdami šį žanrą palankiai, kai! žmogaus dvasios fenomenas, 
kur atmesdami recenzentui ne-j J a u pats šis kasdienybės su-
priimtinus elementus. Kaikurie I dvasinimas dalinai paaiškina 
mažiau mąstyman linkę asme-1 autoriaus meilę pilkai kiekvie-
nys, iš kitos pusės, vadovavosi, nos dienos buičiai. Nors ji ir ne
sakyčiau, tam t ikru util i tariniu; patenkina didžiausių žmogaus 
principu ir pasisakė prieš Niliū- aspiracijų, ji yra mūsų egzisten-
no poeziją dėl to, kad ji j iems j cijos pagrindas ir bet kokių dva-

nės poezijos atstovus mūsų lite- j rodėsi mažai suprantama. Dėl sinių siekimų išeities punktas. 
ratūroje, lengvai pastebime, | tos priežasties, atrodytų, būtų Joje mes kovojame už amžinus 

rastoj ir vaisingoj dirvoj. Jo re
liginės ir patriotinės temos y ra 
patraukliai perduotos, gerai įfor 
mintos, sugestyvios, skaidriai 
aiškios ir dėlto noriai priima-

koks įvairus ir margaspalvis y ra 
tas dvasinis peisažas. Tad mums 
ir kyla klausimas, kokia yra ja
me išdygusio Orfejaus medžio 

visai ne pro šalį šioje vietoje pa- idealus, kurių mes, galbūt, nie-
t iekti Niliūno idėjų interpreta- kados pilnai neįgyvendinsime, 
ciją. Nemanau čia gilintis į sub- Šis Niliūno santykis su kasdie-
tilesnius bruožus, skir iančius 

rolė ir kokie vandenys mait ina | „Orfejaus medį" nuo „Praradi-

individualumas ir jo pasaulėžiū
ros naujumas yra priskiriamas 
prie svarbiausių teigiamų jo poe 
zijos žymių. Kad šios tendenci
jos yra universalios, matyt i jau 
vien iš to, kad, pavyzdžiui, Va

lių, kuriuos keisti erdvių paukš
čiai meta ant saulėtos žemės. 

jo šaknis. „Orfejaus medis", ly
giai kaip ir „Praradimo simfo
nijos" y ra originalus leidinys ir 
vargiai duodasi įjungiamas į ko
kį nors platesnį sąjūdį. Galima 
būtų įžiūrėti tam tikrą Niliūno 
art imumą Milašiui, nes abu poe
tus domina dvasinio gyvenimo 
amžinumas, dėsniai ir metafizi
nė vertė. Tačiau, nors Niliūnas 
vietomis ir sprendžia Milašiaus 
spręstas problemas, j is visur iš
laiko savo individualumą ir at
stovauja savo susikurtą origina
lią pasaulėžiūrą. Vietomis Niliū
no ir Mačernio poezija aidi gimi
ninga gaida, tačiau šis ryšys 
y ra labai labai t r apus ir sunkiai 
apčiuopiamas. Vert inant šiuos 
l i teratūrinius sai tus mus tad ir 
domina šis Niliūno poezijos nau
jumas ir autonomiškumas. Tai 
y ra originali, savaiminga, mažai 
į takota pasaulėžiūra, perduota 
giliai poetiniais vaizdais. Vieto
mis, tiesa, mes užtinkame gry
nai filosofinių terminų, kurie čia 
ta rnauja kaip priemonė galimai 
tiksliau išreikšti skelbiamą min
tį. Milašius ir Niliūnas, turbūt , 
bus patys ryškiausi intelektuali
nės ir filosofinės poezijos ats to-

mo simfonijų", bet stengsiuos 
pabrėžti kai kuriuos ryškesnius 
Niliūno poezijos leitmotyvus. 

Dvasinio gyvenimo amžinumas 

Kaip minėjau, poetas didelį 
dėmesį koncentruoja į dvasinio 
gyvenimo amžinumą ir į to f ak - ' šaltinis. Niliūnas tuo tarpu kas-

nybe y r a savotiškas. Kaip kon
t ras tą galime pacituoti skirt in
gai pasaulį išgyvenančio Nagio 
poeziją. Nagys aštr iai akcentuo
ja tą idealo ir t ikrovės dvilypu
mą. Realybės pilkumas ir žmo
gaus nepajėgimas gyventi švie
sių sapnų karalijoje Nagiui y ra 
kančios ir audringo maištavimo 

Nagio poezija yra didelė Ma
černio priešingybė, nes ji y r a I vai mūsų li teratūroje. Filosofi-
nerami, audringa, kovojanti už Į nis motyvas čia y ra išvystytas 
nepasiekiamą idealą suskilusio-

trijose ilgą l i teratūrinę tradici
ją turinčiose tautose. 

Filosofinė poezija lietuviuose 

lery, Rūke ir Eliot y ra t rys žy- j e realybėje. Nagys skelbia am-
mūs filosofinės poezijos atstovai j ž i n a konfliktą t a rp ilgesingo 

žmogaus sapno ir t a rp nuvilian-
čios materijos, kurs amžinai ža
dins žmoguje nerimą, skatinantį 
jieškoti tobulų, tikrovėje neat-

Šis filosofinis motyvas lietu-: randamų šalių. Nors jo poezija 
vių poezijoj iki šiol buvo retas, 1 y ra ir labai emociška, čia y ra 
tačiau negalima teigti, kad jo j ryškūs amžinų metafizinių pro-
visiškai nebūtų. Nereikia net j blemų atspindžiai ir individua-
griebtis grynai poetinės, vaiz- lūs atsakai į juos. Emocinis Na-
dais ir nuotaika perduotos pa-1 gio kūrybos pobūdis priduoda 
saulėžiūros, kuri nusileidžia į! savotišką koloritą jo filosofijai 
metafizinės problematikos gel- i ir ją gal tikslingiau galėtume pa 
mes. Ji ryški kiekvieno įtakingo vadinti pasaulėjauta, 
mūsų poeto kūryboj, pradedant š is filosofinių motyvų sumi-
Donelaičio būriška mąstysena ir nėjimas lietuvių poezijoj būtų 
baigiant Aisčio nostalgiškumu nepilnas, jei užmirštume u i Lie-
a r Bradūno ūkiška rimtim. Vie- į tuvos ribų gyvenusius poetus 
tomis mūsų poezija visai aki- Baltrušaitį ir Milašių. Baltrušai-
vaizdžiai gvildena metafizinę ; t is skelbia darnią visatos har-

iki paskutinių konsekvencijų. 
Šis Niliūno ats tovaujamas poe
tinis žanras, kad ir labai vertin

to konsekvencijas. Realioji gy
venimo tikrovė ir patys medžia
giniai objektai j am t ė ra mažai 
svarbūs. Jų egzistavimas yra 
mažai ver t ingas savyje. Savo 
vertę jie įgauna tik santykyje su 
žmogumi. Žmogaus išgyventa 
t ikrovė t ampa jo dvasios dalimi 
ir tuomi įgauna skirtingą vertę. 
Čia ji p raranda savo materialinį 
pobūdį ir t ampa dvasine, žmo
gui egzistuojančia t ikrove. Tuo 
būdu išgyventa realybė tampa 
brangus prisiminimas ir svarbus 
mūsų dvasios komponentas. Jei 
žmogaus dvasia y ra amžina ir 
nepraeinanti , tai ir sudvasinta 
kasdienybė y ra amžina, kaip ne 
sunaikinamas p r i s i minimas, 
kaip nostalgiškas šauksmas at
galios į kadaise išgyventą ir my
lėtą kasdienybę. Galbūt vienas 
t ik Milašius yra nagrinėjęs šią 
problemą mūsų poezijoje iki šiol. 
Nuo Milašiaus tačiau Niliūnas 
skiriasi savo koncentravimusi į 
t ikrus , konkrečiai maty tus ir iš
gyventus vaikystės epizodus. 
Tuo būdu Niliūno vaizdai y ra 

dienybę priima be rezervų kaipo 
vienintelę galimą kovos areną. 

Niliūno žemė 

Niliūno žemė y ra persunkta 
bekraščio ilgesio ir kankinan

č i o s nykumos. Čia sielvartingai 
šlama drėgni medžiai, lyja šalti 
lietūs ir aidi už širdies stverian
ti samdinės mergai tės daina. Liū 
desys ir skausmas y ra kasdieni
nė mūsų duona, tačiau poetas j 
negali atmesti mus supančios j 
tikrovės*, nes tik joje mes galime 
realizuoti save ir kovoti už sau 
pasis ta tytus tikslus. Tik šiuose 
tuščiuose rudens laukuose mes 
galime kovoti už Dievą savyje, i 
Neramus, kovojąs žmogus ir y ra j 
t ikrasis gyvenimo herojus. J i s : 
yra vienišas žmogus, Dievo pa
liktas šaltoje ir negyvoje t ikro- i 
vėje, j ieškantis kelių į amžiny- j 
bę. Žemėje viešpatauja laikas, 
tars i rūs tus ir nesvetingas val
dovas. Šios žemės daiktai ir įvy
kiai yra praeinami ir epizodiniai. I 
Galutinis jų likimas, atrodo, y ra Į 

(Nukelta į 2 pusi.) 

LOS ANGELES LIETUVIŲ KOLONIJOS ARTISTAI 

problematiką. Tokį ryškesnį fi
losofinį akcentą užtinkame Pu
tino poezijoje. Poeto intelektua
lizmas čia y ra įdomiai susijęs su 
giliu emocingumu, ir filosofinė 

moniją, dievišką žmogaus pa
skirtį žemėje ir mažiausio ob
jekto a r įvykio didelę metafizi
nę vertę. Pat i gyvenimo buitis 
j am buvo šventa, pagarbą įkve-

Jie kovo 27*-27 d. suvaidino av. Kazimiero gyvenimą. Viduryje 
rius J. Kaributas (karaliaus Kazimiero vaidmenyje). 

kleb. kun. J. Kučingis ir režiso-

• Nauja informacija apie Lie
tuvos statutą. Besidomintiems 
Lietuvos istorija ir ypač Lietu
vos teisės istorija bus pravar tu 
pasižymėti, kad Eas t European 
Fund, Inc., Research Programm 
on the U. S. S. R., yra finansa
vęs vieną darbą apie Lietuvos 
Statutą, New York City. (Be ko 
kita, pats Eas t European Fund, 
Inc., yra finansuojamas Ford 
Foundation). 

Tas darbas : 53 p. mineogra-
fuota brošiūra — The Law of 
tho Grand Duchy of Li thuania: 
Background and Bibliography. 
Kaina — $ .75. 

Bibliografijoje išskaičiuota 
apie 300 įvairių šaltinių, knygų 
ir straipsnių, kuriuose plačiau 
ar siauriau paliečiama pats Lie
tuvos S ta tu tas a r jo laikotar
pis, socialinė santvarka ir pan. 

Išvardytųjų autorių tarpe 
yra ir lietuvių: Avižonis, Au
gustinas, Ivinskis, Jablonskis 
Janulaitis, Jonynas, Mikalaus
kas, Puzinas, Šapoka, Veryha 
Derevskis, Veržbavičius. 

Vos šeši šaltiniai priklauso 
pokariniam dešimtmečiui. Pa
žymėtina, kad vienas jų išleis
tas 1947 m. Vilniuje (W. Ka-
mieniecki, Spoleczenstwo litews-
kie w XV wieku) . 

Kalbant apie dabart inę būklę, 
negalima nesutikti su autoriu
mi, kad "Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos istorijos tyrinė
jimas po karo apmirė. Daugu
mas senųjų tyrinėjimo centrų 
uždarė duris a r ėmėsi naujų ob
jektų. Daugelis mokslininkų mi
rė . " 

Negalima taip pat nesutikti. 
kad būsimosios studijos, kurių 
autorius pageidauja, turė tų būti 
paremtos nuodugniu šaltinių 
medžiagos ištyrimu, siekiant 
"ne kokios nors iš anksto susi
darytos teorijos įrodymo, bet 
tiesos — be nukrypimų nuo jos 
net ir tada, kai ji pr ieštarauja 
vyraujančiai pažiūrai a r teori
j a i 

Pažymėtina, kad autorius 
stropiai laikosi tokios takt ikos 
visuose komentaruose — back
ground —, kurių susidaro apie 
15 p. Jie parašyt i labai objek
tyviai. 

Gaila tačiau, kad lietuviškųjų 
pavardžių ir veikalų pavadini
mų transli teracija labai bloga: 
Gonynas (Jonynas) , seuosions 
(senosios), valstbes, valstubi-
niamoe. bebaisviai, kunigaikšti-
yoyo, Židinio (Židinys) ir t.t.. 
— Dr. A. Tarulis (VVashington, 
D.C.) 
• Mirė . dipl. inžinierius Alek
sandras Mačiūnas. Kovo mėn. 
25 d. New Yorke mirė dipl. inž. 
Aleksandras Mačiūnas, buvęs 
Vytauto Didžiojo universiteto 
profesorius. 

J is buvo gimęs Šiauliuose 
1902 m. vasario 26 d. Mokslą 
pradėjo Šiauliuose, tęsė Mask
voje Didžiojo karo metu ir bai
gė gimnaziją Šiauliuose 1920 
metais. Augštajam mokslui eiti 
j is nuvyko į Berlyną, nes tuo 
metu da r neturėjome savo uni
versiteto. 1920 — 1924 metais 
j is studijavo elektrotechniką 
Charlottenburgo A. Technikos 
mokykloje, kurią baigęs gavo 
elektros inžinieriaus diplomą. 

Grįžęs į Lietuvą A. Mačiūnas 
dirbo Siemenso elektros firmoje 
ir A. Technikos mokykloje dės
tė Elektros stočių kursą. 1938 
metais jis buvo pakviestas į 
V. D. Universitetą adjunkto ti- į 
tūlu. Technikos, vėliau Techno
logijos fakultete jis dėstė Elek
t ros variklius ir Pramonės elek
t ros įrengimus. Pasižymėjo kaip 
geras specialistas ir puikus lek
torius. 

Pabėgės nuo raudonojo maro 
su visa šeima, pateko į šią dide
lių galimybių Salį ir buvo tinka

mai įvert intas: gavo gerą darbą 
elektros tinklų projektavimo 
srityje ir padoriai įsikūrė. Bū
damas visuomenininkas ir ge
ras organizatorius dalyvavo 
Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Draugijos kūrime, 
buvo jos pirmuoju pirmininku. 
Dabar buvo New Yorko sky
riaus pirmininku. ' 

A. Mačiūnas dalyvavo Lietu
vių Inžinierių ir Architektų su
važiavime Chicagoje 1952 m. 
rugpjūčio 30 d. Ten teko jį pas
kutinį kartą matyti . Sveikas, 
energingas, optimistiškai nusi
teikęs, pilnas gerų sumanymų ir 
vilčių, patenkintas savo darbu. 
Žinia apie netikėtą mirtį pri
t renkė visus jo bičiulius: širdis 
neatlaikė šios šalies tempo... 

Velionis paliko žmoną, dukte
rį ir sūnų, dipl. architektą. 
Jiems priklauso mūsų nuoširdi 
užuojauta bendroje nelaimėje. 

Prof. Steponas Kolupaila 

• Dailininkas Povilas Puzinas 
naujai įsikūrė ir intensyviai dir
ba vienoje iš gražiausių Holy-
woodo studijų (1604 Courtney 
Ave, Holywood, Calif.). Gausūs 
įvairių amerikiečių meno klubų 
pakvietimai duoti tapybos de
monstracijų bei gražūs atsilie
pimai spaudoje rodo didelį Pu-
zino popularumą Kalifornijos 
menininkų tarpe. Pas taruoju 
metu jis atlaikė didelę konku
renciją ir gavo užsakymą nu
piešti puošniajam šventnamiui 
Kalifornijoje — Hillside Memo-
rial Mausuleum — 15 x 20 pėdų 
paveikslą, vaizduojantį sceną iš 
Senojo Testamento. 

San Fernando Valley meno 
klubo informacinio biuletinio 
sausio mėn. numeris veik ištisai 
buvo skir tas nušviesti Puzino 
gyvenimui ir kūrybai. Kovo 
mėn. dail. Puzinas buvo pa
kviestas į televiziją, kur davė 
30 min. pasikalbėjimą ir de
monstravo savo paveikslus. 
Dailininką publikai pr is tatė ir 
klausimus davė Los Angeles 
miesto meno direktorius Ken-
neth Ross. 

Šiuo metu Los Angeles grai
kų t ea t ro patalpose vyksta Las 
Art is tas dailininkų s-gos su
ruošta meno paroda. Premijom 
skirt i sudaryta trijų asmenų ju-
ry komisija, kurion pakviestas 
ir mūsų Puzinas. 

Dailininkas Puzinas neprita
ria abstraktinio meno ir "me
nas menui" idėjoms, bei kabine
tinio meno tendencijoms. Jo kū
ryba — XX amžiaus dvasios 
dokumentacija. Tai liudija Los 
Angeles parodose premijuoti 
darbai, kaip "Pabėgėlė", XX 
amžiaus madona" ir kt. Jo stu
dijoje rasime ir daugiau šia 
kryptimi užsimojimų, k. t . ški
cai dideliam darbui "Be Tėvy
nės" (Sibiro t remtinia i ) , "Trys 
motinos"., Prez. Eisenhoveris i r 
1.1. Viena iš įdomiausių brandi
namų idėjų — sukurt i "Pasku
tinės Vakar ienės" paveikslą, 
kur matysime žymiausias mūsų 
laikų politines figūras, t ik 
.. .Kristaus vieta tuščia. 

Dailininkas r imtai ruošiasi 
(ir taupo pinigus) sekančiais 
metais savo darbų parodas su
ruošti Europos vals tybėse: Šve
dijoje, Belgijoje, Vokietijoje, 
Prancūzijoje ir Italijoje. Gi grį
žęs su savo darbais planuoja 
įsibrauti į Jungtinių Tautų rū
mus New Yorke. 

Ar šiais mūsų dailininko pla
nais neturėtų susidomėti lietu
vių kultūrinės bei politinės ins
titucijos1, nes dail. Puzinas už 
lietuviškos kultūros reprezenta
ciją bei kūrybines aspiracijas 
kovoja visiškai pats vienas, be 
'okios savo tautiečių moralinės 
(juo labiau medžiaginės) para
mos. J . K. 

' v 
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J. Gliaudos "Gęstanti saule" 
ST. VAZBYS, Ch ioago, 111. 

"Mes dar mylime savo įjaudina daugiau, negu pagarsė-
tėvelius, paskui mes | jusios romėnų aristokratės, ku-
dar mylime Lietuvą, I ri po klausimo, kokias ji turinti 

brangenybes, atsivedė savo vai
kus. 

Kas nereikš pagarbos ir nusi
stebėjimo, skaitydamas novele 

/1T3 p . / ! "Slėptuvės žavesys" — 86 p. — 
apie profesorių, nesiliaujantį net 
po bombų kruša slėptuvėje gi
lintis į studijas apie poetą Jure
vičių ir pasakojanti apie garbin-

tuo pačiu įsipareigojo tiekti I guosius Stanevičių, Pošką, Vil-
skaitančiai visuomenei augštos ; n i a u s universitetą. Ne, ne dirb-
Kokybės kūrinius. Pagal posakį t i n a t a i - L v g i a i . k a i P neprasima-
— "Noblesse oblige." Deja, prie f l v t a a P i e senovės mokslininką 

nes ji yra mūsų tėvy
nė ir kad ten gyvena 
bočelis ir bobutė". 
"Palaimintas melas" 

P O E 
IŠ I N K Ų 

Z I J O S 

Įkopės į mūsų 
Parnasą dvigubu 
premijos laimėjimu-

lietuviškąjį 
literatūros 
J. Gliaudą 

Archimedą, sušukusį Įsiveržus 
priešo kareiviams — "Nol tan-
gere circullos meos" /Nedrįsk 
liesti mano cirkulius/, kaip 
neprasimanyta apie rusų mo
kytoją, kuri nepaisydama ba
do ir šalčio sovietinėje vergų 
stbvykloie sunkaus darbo metu 
kartojo Turgenevo lyriką apie 
rožę. 

tokių nepriklauso visu 100 r^ 
nauja 218 pusi. knyga "Gęstan
ti saulė". 

Išleista ji be plano, paskubo
mis, įjungiant jau tilpusius pe
riodikoje dalykus /pvz. 3:, "Vi
visekcija" ir k t , prikraunant 
greta stiprių^ novelių, vos pavel
kančius kojas feljetonus. Pasi
taiko juose dirbtinumo /pvz. 3., 
juoduko mirtis — "Violetinė pa
švaistė" — 211 p., rankos nete
kimas — "Ranka" — 176 p./ , 
šlubuojančio sąmojaus — "kal
bėtojas., permirkęs proistorės 
vizijose — 14 p., "augšto įtempi
mo patriotinis kūrinėlis", "nuo
dinga išvaizda", "Lozanos /su
prask, viešbučio — Vbs./ vaidi
lutės — 75 p. / , pasikartojančių 
sakinių, tautologijos pavyz
džių /"nusijuokė nusijuoki
mu", "kenčia, kaip kankiniai" 
— 69, "šeimininke pašeiminin
kauti" — 100 p./ , darkytų žo
džių /"žiemavoti", "girdėjome 
Kiprą Petrauską pačią" ir t t . / , 
keistų naujadarų /pusmintė, 
pusžmonis, kritikanas, filosifi- , Gliaudą 
niai kankanai — 76, 31 pp./, 
banalių ir žargoninių išsireiški- Ar negraudu darosi skaitant 
mų — niuksai, urapatrijotiniai kūrinius "Poetas" — 146, 
vaizdai, sutrūnijusių palygini- "Aguonėlė — 100, "Pagunda" 
mų "tau viskas tinka, kaip _ 152, "Becaria" — 166, "Vi-
karvei balnas", "radijo stiebas visekcija", kuriuose, tarsi sfig-
debesis užkabina" ir tt.. Net m os , pulsuoja sielos kančios 
besibraunantiems į mūsų kalbą m u S ų inteligento, verčiamo dėl 
anglicizmams — benas, karelis, duonos kąsnio dirbti beprasmiš-
parė, trokas, kenas, mūviai ir tt. ką jam fizinį darbą, žudantį jo 
autorius leidžia švaistytis, ne- gabumus ir stumiant] eiti atžan-
sukaustęs juos kabutėmis. g 0 s keliu ir priedo dažnai kęsti 

Nedžiugina akies dail. J. Pau- bosų grubumą ir pasityčiojimus, 
tieniaus murzinokas, neorigina- Ryški psichologiniu atžvilgiu no-
lus viršelis, turįs vaizduoti nu- vėlė "Becaria", kurioje piešia-
tūpusią jūron /gal ežeran?/ mas tiek nualintas teisininkas 
saulę. Lakios vaizduotės skaity- /vystant jo bendradarbio fabri-
tojas net eali šokti ginčytis, ke žodžius — "Sugriuvom, su-
kad esama ne saulės, bet šiau- fabrikėjom, susimašininom". 
rės pašvaistės. Dvelkia melan- /gal sumašinėjom? — Vbs./, 
cholija ir knygos antraštė — kad jis bejėgis prisiminti net 
"Gęstanti saulė", tinkanti dau- garsaus traktato apie bausmes 
giau elegijų rinkiniui. Raštijoje autoriaus pavardę — Becaria, o 
neįprastas tilpusių 42 dalykėlių juk buvo rašęs universiteto se-
pavadinimas — Metmenys. minare darbą apie jį. Taigi, kiek 

~ , c . buvo džiaugsmo, kad po blogai 
Bet neziunnt formos ir esmes . . • ' . . . •? 
. , , j - • miegotos nakties pasisekė uz-

trukumų knyga verta dėmesio , . . . . . A. r
 v . 

kisti atminties properšą ir pa
gauti išslydusį vardą — Beca
ria. Jam stengimasis atminti 
/atsiminti — Vbs./ Becarios 
vardą pavirto į to gyvenimo 
tragedijos simbolį. Pavirto į 
stengimasi rasti save, teisinin
ką Paulėną, šiame gyvenime" — 
169. Anot jo žodžių — "Man at
rodė, kad ne Bacarią aš pamir
šau, kad aš savo vardą pamir
šau, save praradau, savyje vis
ką praradau." 

O ar laimingesnis mūsų ūki
ninkas ar lauko darbininkas, at
plėštas nuo kvemančių ir dai
nuojančių laukų ir alsuojąs plie-

; no liejyklos verdančia lava. Bet 
tai jausmu kalba. Protas mums 
sako. kad visi be išimties, tikin
tieji ir bedieviai, turime dėkoti 
Dievui kad leido mums nu
traukti lr'dną Odisėją ir pasiek-

1 ti Amerikos laisvąją, žeme. Nes, 
į imant Sovietų šiurpioj vergijoj 
likusių brolių ir seserų kančią, 

1 nėra dar gimęs žodis, kuriuo 
1 būtų galima ją nusakyti. Jis ga-

(Perkelta į 2 pusi.) . . . . 

Išvertė 

JUOZAS KtKšTAS 

CAYALLA LLAPI 
(INCA GARCILASO DE LA VEGA) 

Vdharo giesmėj 
tu užmigsi. 
Aš ateisiu 
vidurif nakties. 

YARAVI 
(FEL1PE GUAMAN POMA DE AYALA) 

Mano išblyškus, išblyškus vandenio vynuoge, 
o vandenžole! 
Tu, kuri nejauti širdies gėlimo, 
negali verkti. 
O esi grožis mano, esi karalienė mano, 
esi princesė mano. 
Liūdesys mane gausiai užtvindo, 
gausus Metus mane plukdo, 
matant šį rūbą tavo, 
stebint šią priejuostę tavo. 
Diena dar nešvinta, 
kai aš pabundu, 
diena dar nekyla. 
Būdama karaliene, 
ar prisiminsi mane? 
Juk šiame slėny liūtas ir šakalas mane 

suplėšys, 
juk uždarei mane šiame kalėjime, 
o groži mano. 

HAYLU 
(FELIPE GUAMAN POMA DE AYALA) 

tiek dėl aktualios tematikos, 
tiek dėl 1/3 gerų novelių. At
mesdami ją visą, kitais žodžiais, 
išpildami kartu su vandeniu iš
maudytą kūdykį, galime sulauk
ti priekaišto, kad genėdami ša
kas, į patį mišką neįsižiūrėjome 
arba panešėjame stačiai į cini
kus, kuriuos Oscaras VVilde'as 
vadina visko kainą žinančiais, 
bet niekam betkokios vertės ne
pripažįstančiais. 

Kuom nepatraukli novelė "Pa
laimintas melas", kurioj pa
vaizduota 7 ir 5 metų tremtinių 
lietuviukų motina, sugalvojusi 
prakilnų melą — esą jų seneliai 
/faktiškai deportuoti į Sibirą/ 
tebėra Lietuvoje ir siunčia anū
kėliams laiškus ir dovanas. Tam 
įrodyti pati juos gamindavusi. 
Štai jos žodžiai — "Tie laiškai 
iš Lietuvos, tas kabliukas /žu
vims gaudyti — Vbs./ ir ta gė
lytė "tai viskas tiktai vaikams. 
Kad jiems Lietuva būtų savai
me suprantama, tikra, artima"... 
Kas nenorėtų turėti tokios mo
tinos ir, dievaž, jos taurumas 

MOTERYS: 
Ayau haylH, ayau haylli. 
Ar yra pipirų tavo sode, , 
kad jų vardan aš galėčiau ateiti? 
Ar tavo lysėse yra gėlių, 
kad jų vardan ateičiau? 

VYRAS: 
m Tai karalienė. 

MOTERIS: 
AhayUi, tai šokėja, 
ahaylli ant pat krašto, 
ahaylli, tai princesė, 
ahaylli, tai mergaitė, 
ahaylli. 

ARAUAY 
(FELIPE GUAMAN POMA DE AYALA) 

Tėve kondore, imk mane. 
Tėve sakale, nešk mane. 
Pranešk mano motinai. 
Jau penkios dienos 
nieko nevalgiau, 
nieko negėriau. 
Tėve žyny, 
ženklų nešėjau, pasiuntiny greitasparni, 
išratfk man liežuvį ir širdį v 

ir pranešk mano tėvui, pranešk mano 

KARO DAINA 
(R. ir M. D'HARCOURT) 

Mes gersime iš tavo kaukolės, 
pasipuošim tavo dantim, 
tavo kaulus naudosim kaip fleitas 
ir šoksime skambant tavo odai, 
ištemptai ant būgno. 

i 

TICATA TARPUINIKICU 
(R.ir M. D'HARCOURT) 

Ar aš nesakiau, koi šią gėlę sodinsi 
čia ir tenai, 
kai dar nelijo 
Aš ją galiu sėti 
čia ir tenai, 
laistydama ašarom 
čia ir tenai. 

Aš esu mergaitė šauni ir garsi 
čia ir tenai, 
grąžink mano meilę, kurią tau daviau 
čia ir tenai. 
čia ir tenai. 

INCA ROCA GIEDA HIMNĄ KŪRĖJUI 
(YAMQUI PACHACUTI SALCAMAYHUA) 

Taigi ateik, Valdove, 
didelis kaip Dangus, 
kaip Žemė, 
visko Kūrėjau, 
kilnioji Pradžia, 
žmonių Sutvėrėjau! 
Dešimtį kartų garbinu tave 
savo alpstančiom akim 
mirksėdamas. 
Noriu pažvelgt į tave 
kaip į upę, 
kaip į šaltinį, 
iš troškulio džiūdamas. 
Sustiprink mane, 
padėk man 
visu mano paties balsu 
ir savo meile. 
Apie tai mąstydami 
mes džiaugsimės, 
mes juoksimės 
labai ir taip, 
tik taip 
kalbėsime. 

Prieškolumbines Amerikos gyventojai tu 
re jo savo originalią civilizaciją ir kultūrą, tikėji-^ 
mą, meną ir literatūrą. Stipresnių už juos europi 
nių užkariautojų nugalėti jie ilgainiui nyko, iš
tirpdami ateivių jūroje. Išliko tik impozantiški jų 
architektūros paminklai, liudiją juos buvus ga

lingais ir sąmoningais savo gyvenimo statytojais. 
Liko taip pat nemaža jų poezijos ir muzikos už

rašų, kuriuos su didele meile padarė baltieji tauto 
sakininkai XVI, XVII ir XVIII amžiuos. Po mūsų 
duodamais inkų poezijos pavyzdžių titulais deda 
me vardus tų tautosakininkų, kurie pirmuosiuos 
naujojo kontinento užkariavimo amžiuos nemažai 

indėnų poezijos turtų užrašė, išversdami į ispanų 
kalbą ir perduodami ateinantiems amžiams. In 

Į kų poetai, kaip ir kitų tautų dainiai, savo kūri-
'niuose reiškė erotinį momentą, mistines-religi-, 
nes ir karo nuotaikas. Spausdiname kelis charak
teringus inkų poezijos pavyzdžius Juozo Kėkšto 
vertime iš ispanų kalbos. — Redakcija. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Antano Maceinos Saulės kee. Kun. Bružas jau seniai gy-

Giesinė, knyga apie šv. Pranci.š- vena Amerikoje. Filosofijos stu-
kų Asyžietį, pasiekė skaitytoją, dijas jis yra atlikęs Gregorianu-

^ a i yra knyga, apie kurią buvo mo universitete Romoje, yra 
tiek daug kalbėta dar jai nepa- buvęs Ipswich, Mass., seminari-
sirodžius. Ji laimėjo 1952 m. jos rektoriumi, o dabar ten pat 
"Aidų" mokslo premiją. Jos dėsto filosofiją. Kun. Bružas 
spausdinimas užtruko iki šių yra narys La Salette kongrega-
dienų. Knygos leidėjas yra gar- cijos, kuri yra susikūrusi Sv. 
susis mūsų knygos rėmėjas Panelės apsireiškimui La Salet-
prel. Pranas M. Juras. Knyga te kalnuose, Prancūzijoje, pa
yra papuošta labai įspūdingu, gerbti. Kun. Bružas gyvai do-
spalvotu Talesforo Valiaus ap- misi Amerikos filosofinėmis 
lanku; 454 kietai įrišti pusla- problemomis ir lietuviškos vi-
piai didelio formato. Kaina ne- suomenės klausimais. Labai ge-
pažymėta. Nihil obstat pasira
šytas Bern. Grauslio, OFM, o 
imprimatur — Portlando vys
kupijos administratoriaus D. 
Feeney. 

Pratarties vietoje autorius 

rai kalba lietuviškai. 
• Kun. Jonas Sukackas, £J 

rašo daktarato darbą Loyolc3 
universitete tema: "Satyros pa
grindai ankstyvojoje graikų 
ezijoje". Kurt. Sukcckas yra gi-

yra įdėjęs laišką knygos leidė- męs Amerikoje, bet ilgai studi-
jui prelatui Jurui, iš kurio pa- javęs Lietuvoje. Jis priklaus; 
aiškėja, kad ši knyga buvo pa- Amerikos Jėzuitų provincijai; 
rašyta prelatui Jurui prašant. be to jis dar y: . studijavęs Ro-Šis prašymas atitiko senai ruse- . . - . . . 

moie ir Ispanr,o;e. Jo studi ų nantj paties autoriaus norą pa- J F J •* -H 

rašyti filosofinę bei teologinę s r i t y s > T a : S™*1:, ^ctynrj ir 
Šv. Pranciškaus gyvenimo a n S l u k a l b o s «" filosofija. Kun 
"sklaidą", kaip šiuo nauju žo- Sukackas dalyvavo 2S-ame 
džiu išsireiškia autorius. Tai yra Amerikos filosc'j suvažiavime, 
knyga apie didįjį Dievo giesmi- aktyviai įsijungdamas į diskusi-
ninką ir jo pokštininką. Į Šv. jas. 

Inkų ainiai groja pinoulu 
(fleitos prototipas) 

Inkų aiiAai groja pututu 
(archaiškas protėvių instrumen

tas) 

Gegužes mėn. Karaliene 
Jos garbei šį mėnesį meldžiasi katalikų pasaulis 

Pranciškų A. Maceina žiūri ne • Lietuviškos plokštelės Mo-
tiek kaip į "pilnutinį krikščionį, tinos dienai. Dainininkės Sofija 
įvykdžiusį Evangeliją iki galo''. Adomaitienė ir Prudencija Bič-
kiek kaip į originalų krikščionį, kienė, fertepionu pritariant 
įvykdžiusį Kristaus idealą savi- komp. Vladui Jakubėnui, įdaina-
tu būdu. vo vieną duetų plokštelę: St. Šim 

Visą med2iagą autorius yra kaus žinomąjį duetą — „Plau-
sugrupavęs apie keturis didžiuo- kia sau laivelis" ir Česlovo Sas-
sius mūsų gyvenimo stulpus: nausko „Tu mano motinėlė". Šis 
aplinkui gamtą, turtą, žmogų ir paskutinis yra paremtas mūsų 
Dievą, nes apie šiuos stulpus su-j liaudies melodija ir kompozitg-
kasi visų žmonių gyvenimas.1 riaus plačiai išplėstas polifoni-
Zvelgdamas į Šv. Pranciškų; niu būdu, pabrėžiant motinos ir 
gamtoje, jis apžvelgia jo santy-1 dukrelės pasikalbėjimą, minimą 
kį su k '••J, jo gamtos pergyve- dainos tekste. Šis duetas yra 
nimą ir gamtos apvaldymą. 
Skyrius apie turtą turi šias da
lis: nusistatymas turto atžvil
giu, ^?turto prasmė, elgetavi
mas, jr namų baimė. Rašyda
mas apie šv. Pranciškų tarp 
žmonių, jis apžvelgia šiuos 

ypač pritaikintas Motinos Die
nai paminėti, ir, kaip teko patir
ti, išeisiąs į viešą pardavimą 
prieš pat Motinos dieną. 

• Dail. A. Bielskis padarė sce
nos dekoracijas amerikiečių 

klausimus: gyvenimas bendruo- Showcase teatrui Xew Yorke, 
menėje, nusižeminimas, tarnyba j statant Giraudoux veikalą „Am-
ligoniams, moters pergyveni-1 fitionas 38". Savo kostiumų es-
mas, kova prieš mokslą. Pasku-| kizais ir veikalo trijų veiksmų 
tinis skyrius yra skirtas Šv.; apipavidalinimu, dailininkas, 
Pranciškaus santykiui su Die-| kartu su rež. J. Blekaičiu, susi-
vu. Čia įeina: bažnyčių atstaty-; laukė šilto atgarsio amerikiečių 
mas,. apaštalavimas, džiaugs- j teatralų tarpe ir abu yra kvie-
mas, malda, kančia ir k i r t i s . čiami keletai pastatymų kitam 

• K n . An'anr B~u~as, MS, ozonu tame pačiame teatre, 
filosofiios profesorius La Salet
te Seminary, Insw^ch, MPRS., yra * J"nras E"'^a ruošia spaudai 
Amerikoi kataliku filosofų žema^Čų laudies dainas. Kny-
draugijos narys ir dalyvavo ią žada išleisti Žemaičių Lite-
dvidešimt aštuntame metiniame ratūros/ draugija. Tuo rūpinasi 
filosofų N suvažiavime Milwau-' K. Augustas ir P. Mileris. 
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St. Būdavo "Uždraustas * M ^H£ 
stebuklas" 

PRANAS RAZMINAS, Chicagc, 111. 

"Uždraustas stebuklas." R o , "uždraustas s tebuklas" ir iš lie-
manas. Išleido Gabija 1954 m e - t u v i š k o s pareigos — neskriaus
tais. Dail. Albino Bielskio ap- l ti savo naikinamos tautos, nes 
lankas. 248 psl. kiekvienas nubyrėjimas stumia 

Nėra reikalo "Uždrausto st'e-' ją vis sunkesnėn padėtin. Tik 
buklo" autorių pristatyti skai-, mišriosios tautos gali šypsotis 
t ančiai visuomenei, nes jį jau į dėl mišrių vedybų. Petras , patą-

Ati lsio 

pažįsta iš ankstyvesnės kūry
bos, kaip: Loreta, Mokytojas 
Banaitis, Sala, Laukų beraiu-

ręs draugui Juozui nekišti 
"pirštų prie to stebuklo," (p. 15) 
pats vėliau panašiam stebuklui 

kas, Varpai skamba ir kt. Pr ieš ' nusilenkė. Tai amžina žmogaus 
dvidešimt aštuonerius metus de- žodžių ir darbų nesantaika, 
biutaves eilėraščių rinkiniu "Šir- Reikėjo, atrodo, rašytojui il-
dies stygoms virpant"' (1925 j gėliau sustoti prie pagrindinės 
m.) , vėliau perėjo j grožinę pro- Į romano problemos, o apleisti 
zą ir dabar, galima sakyti, tik I nereikšmingas kitas kasdieny-

Vakaras tvįsta, pasaulis minga; 
skleidžia ramybė svajonių skarą; 
vargas prigludo gėlynų sapnuos; 
lieja mėnulis tylon gintarą... 
Aš gi nerimstu geismu gelmingu, 

atilsio didžio ilgiuos... 
Skriečiau aš ratą 
svaigioj visatoj — 

gal begalybėj šventų žvaigždynų, 
kur taip didinga, taip laisva, gryna, 

rasčiau, kas sielą paguos... 

KULTŪRINĖ KRONIKA 

Laukimas 
1 

joje savo talentą ir ugdo. bes. Šiaip jau dalykas sunkiai 
Rašytojas turi savitą kury- ^sprendžiamas, nors skaityto-

binį kelią. Apie jį daugiau gru
puojasi jaunesnio amžiaus skai
tytojai, kurie dar žiūri į gyve
nimą, kaip į šviesią ir džiaugs
mingą kelionę. Jo gaivus idea
lizmas be stipresnių tragiškojo 
gyvenime stuktelėjimų, be juo
dųjų subrendusio žmogaus gy
venimo dėsnių, kažkaip šventiš
kai nuteikia skaitytoją. Gal tai 
ir būtų vienas iš pagrindinių jo 
kūrybos bruožų. Vietomis pasi
gendama minties gilumo. Bet su 
šita grožinės prozos bėda ir 
daugelis kitų mūsų rašytojų ne
įstengia kovoti arba kovoja ne
sėkmingai. Kas iš t o : nusitver-. 
ti dilginančių problemų ir jas jas ir lauktų laimingos pabai-
nevykusiai išspręsti. | gos. 

Gyvenimo tragizmas nesužei- Nei profesoriaus Bakaičio 
džia jo veikėjų, priešingai, švie- apysilpniai argumentai, nei Pet-
sus idealizmas išveda herojus ro sesers lengvi priekaištai ne-
per gyvenimo balas sausomis galėtų sulaikyti dviejų širdžių 
kojomis. Reikėtų sutikti, kad nuo įprasto šiuo atveju spren-

Stasys Būdavas 

Širdy daina: 
ilgyn diena; 

augščiau saulutė kopia; 
švelnyn speigai, 
puriau sniegai 

lūšnelę dengia slopią; 
ilgai netruks — 
ir čion užsuks 
pietų šiltsparnis vėjas — 

žvilgės čiurlens linksmai vanduo, 
pavasario skelbėjas, 

ir trililiuos žvalus piemuo, 
žalion vejon išėjęs... 

Pilnas mėnuo 
Pilnas mėnuo gilią naktį 
aukso valtim mėly plaukia... 
Gera, gera tyliai sekti, 
slypint kur šešėly jaukiai... 

Jo šviesoj lyg kloniai gipso 
sidabruoti sniego plotai... 
Skleidžia burtus miego puotai 
tyliai jis ir graudžiai šypso... 

yra kilnių sielų, kurios ir be di
delių kančių pereina švarios per 
murziną pasaulį. Jos panašios į 
tuos šviežius žiburėlius, kurie 

dimo. Tik pats kūrinys būtų 
įgavęs tezinio romano pobūdį. 
O tada jis būtų patenkinęs ne 
atskirą skaitytoją, bet vyriau-

šviečia raistuose, rodos, tam, i j a nčią visuomenės opiniją, 
kad slopinanti nykuma neuž-| Rašytojas pasirinko mažiau 
migdytų tų, kurie tikisi pasiek-į priekaištingą k e l i ą s tegu pa ts 

gyvenimas išsprendžia dviejų 
širdžių reikalą, ir tegu pats 

Kiek žmonių jo veidą sekė, 
kur liūdėjo juokės, džiaugės... 
Atdūsiu jų aidas lekia, 
sklando vėlės, tokios baugios... 

" 

• Dingo jie. Visi keliausim... 
Kur f — per amžių dangų klausiam. 
Mėnuo skleis virš seno kapo 
amžinybės tvano kvapą... 

Iš spausdinamos knygos "Ats imerkus" 

ti gėlėtų gyvenimo, kalvų 

Pareigos ir meilės problema 

"Uždraustam stebukle" pa
liesta pareigos ir meilės proble
ma, bet čia ji akivaizdžiai neiš
spręsta, nors ir gana vykusiai 
iškelta. 

Šios problemos atžvilgiu mū
sų vfsuomenė turi gana katego
rišką nusiteikimą. I r ji vargu 
a r pritartų rašytojo užsimotai 
linkmei. Tiesa, jam valia spręs
ti ir ne pagal viešosios nuomo
nės nusiteikimus, tik iškiltų ge
ro psichologinio pagrindimo rei
kalas. 

Romano centre Pet ras Man-
kus, lietuvis, ir Erna Morgen-
strahl, austrė. 

skaitytojas pratęsia romaną, 
kaip jį, žinoma, pratęs ir Pe t ras 
su Erna . I r jų betkoks sprendi
mas nebūtų nuostabus. 

Moters paveikslas 
Rašytojas sukūrė vieną iš 

gražesnių mūsų tremties groži
nėj prozoj moters, kad ir ne lie
tuvės, paveikslą. 

E rna ne dejuojanti ir never
kianti, bet* veikianti moteris. 
Argi jos laiškas (p. 175 — 178) 
nėra augštos sielos kultūros 
paveikslas? Ji net intymiuose 
prisipažinimuose nepraranda 
moralinės pusiausvyros. J i ne
kalba nei anie kūno aistras, nei 

ras ir pats profesorius sekamas, ardo visumos grožį, 
ir kai daugelis, išėję į gatvę, ne- į Išvada. Romanas ver tas skai-
besugrįžo į namus. Panašių sa- tytojo. St. Būdavas — žodžio, 
kinių galima būtų pririnkti gau- j sakinio ir minties estetas . J a m 
šokai. Juk ir romanas yra t am j svetimi grubumai, kurių pasi-
t ikra architektūrinė s tatyba, taiko apsčiai mūsų grožinėj 

• "Lietuviai mokslo darbuose. 
Illinois ribose yra valstybinė 
mokslo akademija vadinama — 

! Illinois State Academy of Scien-
1 ce. Joje yra keletas skyrių ir 
t a rp jų vadinamas Collegiate 
skyrius, kuriame gali pasireikš
ti kolegijų studentai savo origi
naliais darbais. Akademija kas 
metai ruošia suvažiavimus, ku
riuose skaitomi referatai iš įvai
rių mokslo sričių, paruošti 
mokslininkų, gvvcnančių mūsų 
State ir dirbančiu Ulinois 
mokslo įstaigoje ir universite
tuose. Žymesni pranešimai 
spausdinami metiniame akade
mijos oficialiame leidinyje, va
dinamame — Transactions of 
the Illinois State Academy of 
Science. Akademijos nariai gau
na metinį leidinį ir gražų leidi
nėlį Iflinojaus Valstybinio Muzė-
jaus Springfield'e — The Living 
Museum, skirtą supažindinti su 
Illinois gamta ir aplinkuma.Illi-
nois akademijoje yra nariais ir 
keletas lietuvių, besidominčių 
mokslo darbu. Be to — akade
mijos darbuose randame labai 
džiugų mums, lietuviams Ame
rikoje, reiškinį, liečiantį mūsų 
jaunuomenę. 

Štai, pereitais 1953 metais, 
metiniame akademijos susirin
kime, įvykusiame Macombe, Illi
nois, buvo skai tytas kolegijų 
skyriuje pranešimas iš organi
nės chemijos srities apie veiki
mą aldozių į proteiną, vadina
mą cisteinu. Tas pranešimas bu
vo vienas iš dviejų to skyriaus 
pranešimų, parinktų t a rp vie
nuolikos perskaitytų, kuris bu
vo a tspausdintas met iniame 
akademijos leidinyje. I r to re
ferato autoriais nurodyta stu
dentė St. Francis College, Joliet, 
111., Irene Vadopalaitė ir J. V. 
Karabinos. (P-lė Vadopalaitė, 
kaip teko girdėti, baigusi kole
giją siekia magistro laipsni*" 
Ulinois universi tete) . 

Šiais metais akademijos me
tinis susirinkimas įvyksta gegu
žės mėn. Monmouth, 111.. Jo pro
gramoje, išsiuntinėtoje nariams, 
randame vėl referatų autorių 
tarpe lietuvišką vardą — Danu
tė Kutkai tė iš St. Francis Col

lege, Joliet, Ulinois. Jos prane- ' 
Šimas liečia valymo priemonių 
veikimo tyrinėjimų ir užvardin
tas — Surface Tension Studies. 

Kaip džiugu matyt i mūsų jau
nas jėgas čia svetingoje Ameri
koje prasimušant į pirmas eiles 
pačioje pradžioje savo moksliš
ko darbo. Jų rimti darbai ir pra
nešimai susilaukia t ikro įverti
nimo ir paskelbimo rimtame ofi- ; 

dal iame Mokslo akademijos or
gane. 

i Kan. M. Vaitkus 
Rytoj Chicagoje kalbės spaudos 
laisves atkovojimo 50 m. sukak
ties minėjime. 

Gražūs lietuviški vardai atžy
mėti r imtame Amerikos moks
liniame leidinyje įrodo, kad mū
sų jaunuomenė ryžtingai ir gra
žiai pradeda pasireikšti savo 
įnašais į priglaudusio mus kraš
tą rimtą, kūrybinį, mokslo dar
bą, gražiai pabrėždami savo lie
tuviškumą. 

Tai džiuginantis ir jaudinan
tis reiškinys, suteikiantis daug 
vilčių, kad ir mes, lietuviai, dė
ka gabiems ir pasiryžusiems 
jaunuoliams, pasireikšime ir 
Amerikos kultūriniame gyveni-, 
me, ir užimsime lygiavertę vie
tą su kitomis tautomis. 

Inž. Jonas Rugis. 

• Julių* Arlauskai yra Na 
josios Anglijos Meno mokyki ' 
direktoriumi, Bostone. 

• Raimondas Krikščiukaitis, 
Hartford, Conn., gavo J. Fox 
fondo stipendiją. 

• Knygnešys Antanas Moc
kus, 76 m. amžiaus, Šiuo metu 
gyvena netoli Chicagos esančio
je Šv. šeimos viloje — Labdarių; 
ūkyje. Jis yra kilęs nuo Gaurės. 
Amerikoje jau išgyvenęs 54 me
tus. Būdamas 17 — 18 m. am
žiaus važiuodavo* į Tilžę, į Sma
lininkus, iš kur gabendavo mas
kolių draudžiamus lietuviškus 
raš tus . Jų platinimu užsiėmė 
apie 4 metus. Maskoliai jo nei 
sykio nebuvo sugavę, tačiau du 
kartu, eidamas per sieną, turėjo 
jų vejamas numesti knygų ri-
šulius. Platino daugiausiai mal
daknyges. Slėpdavo jas tai pas 
Gaurės kunigus, tai namie. Gau
rės klebonas buvo senas, bet ge
ras lietuvis, ragino platinti kny
gas. Daugiausiai jų apylinkėje 
slaptų lietuviškų spaudinių par
duodavo tie patys, kurie prie 
bažnyčių būdelėse pardavinėda
vo devoeionalijas. Šias žinias su
teikė pa ts knygnešys Ant. Moc
kus. 

• Rašytojo draugija šią va
sarą r inks savo valdybą. Dabar
tinė valdyba raš tu a ts ik laus ' 
narių, kur jie būtų linkę suda
ryti naujos valdybos centrą. Mi
nimas New Yorkas, Bostonas, 
Baltimore, Detroitas. Chicagoje 
greičiausiai paliks tik garbės 
teismas. Rašytojų draugijos na
riai iki gegužės 20 d. laiškais 
turi pareikšti, iš kurio miesto 
turėtų būt! renkami valdybos 
nariai, paskiau jau seks pa tys 
rinkimai. Visuotinis Liet. Rašy
tojų draugijos narių suvažiavi
mas numatomas šaukti liepos 
31 — rugpjūčio 1 d. toje vieto
je, kur bus išrinkta valdyba. 

Vieni meilės jieško ir jos ne-1 apie dirbtinį "dangų", bet apie 
randa, kitiems gi pati prisista-1 realųjį gyvenimą ir iš jo einan-
to, bet dėl įvairių priežasčių ji 
tampa didžio sielvarto šaltiniu. 

Petrą ir Erną likimas suvedė, 
reikia pasakyti rašytojo nau
dai, gana vykusiai. Juodu susi
tiko pavojingoj karo meto ke
lionėj. Petras , įkeldamas Erna i , 

. .,..., , Rašytojo kalba, nors ir vieto-sunkų ryšuli i vagoną, pats lai-1 . . . . . . .. . , mis be gilesnes minties, skubo-

čias išvadas. 
Kiti romano veikėjai išėjo ge

rokai silpnesni. Net pa ts Pe t ras 
Mankus vietomis gana paviršu
tiniškas ir nepastovus. 

Kūrinio kalba 

mėjo jos širdį. Argi ne varge 
sutikta širdis brangesnė už 
auksą? O čia jis t ikrai sutiko 
stebuklą, ne pagundą, kuri, su
purvinusi širdį, palieka tik kar
tumą. 

ta, be išvidinio dinamizmo, bet 
nemanieringa. 

Moderniųjų kūrėjų bandymai, 
nesakytumėm sėkmingi, jo gal
vos nekvaršina. Užtat ji leng
va ir patraukianti . Atrodo, kad Judviem meile skaidri. O E r 

. . . ,. ,. ) ir skaitytojui mieliau vaiksčio 
na, rodos, sugebėtu savo s i rd i - , , . , . . , , , . . mi ir patį dangų palenkti. Beje, 
tokiu "stebuklų" sutiko ne vie
nas lietuvis, ir, kaip bendra iš
vada, atsirado mišrios šeimos. 
"Stebuklui" sukasdienėius, net 
tamsūs šešėliai apgaubia ne 
kartą šeimos gyvenimą. 

Dvigubai uždrausta 

ti lygiais laukeliais, negu ugni
kalnio išlaužtomis atbrailomis. 
Bet tokių sakinių reikėtų veng
t i : " — Kas, a r Karosa i tė?" 
(p. 197); " — Na, tai baikim 
tas kalbas, prieteliau. Man j 
galva susisuko. Išeikim į orą, 
kiek nors prasiblaivykim" (p 
197). Jie tik rodo nesukoncent 

Pet ras susiduria su dvigubai į motos minties silpnumus. Arba 
"uždraustu s tebuklu": pirma,j profesoriaus minti j imas: "Gali 
"uždraustas s tebuklas" iš vo- Į nebijoti, gatvėj nieko blogo ne-
kiečių šovinizmo pusės; antra , j a ts i t iks" (p. 195), — kai Pet- IJetuvių spauda šimtmečių bėgyje. Piešinys paruoštas šv. Kazimiero seserų 

• A. a. komp. Antano Po
ciaus knygyną, gausų gaidų rin
kinį, kelių tūkstančių vertės 
pianą, ir ki tas kultūrines verty
bes velionio žmona Ketr ina at i
duoda Marijos Augštesniosios 
mokyklos knygynui. Kiek ankš
čiau, pagerbdama velionio Kom
pozitoriaus atminimą, Kct r ina 
Pocienė Šv. Kazimiero seserims 
švietimo reikalams paaukojo 
$ 600. Čia drauge buvo prisimin
ta ir velionio pirmoji žmona so
listė Ona Klimavičiūtė, nuo ku
rios mirties šiemet sueina 25 
meti. 

• Anna Kaskas koncertavo 
Indianos universiteto Muzikos 
mokykloje. Programoje buvo 
Haydno, Mahlerio kuriniai, a r i 
jos iš Verdi ir Halevy operų bei 
dainos dar septynių kompozito
rių. Indianapolio laikraščiai mū
sų solistės pasirodymą įvertino 
šiltai, girdami jos gražų balsą, 
jos art ist išką dainos interpre
taciją, jos mielą jautrumą. 

• V. K. Jonyno darbų paroda 
New Yorke ats idaro gegužės 
mėn. 8 d. šeštadienyje ir tęsis 
ligi 5 d. birželio. 

Dailininkas ištato 15 didelio 
formato akvarelių sukurtų 1953 
— 54 m. Amerikoje ir savo pas
kutiniųjų darbų grafikoje, me
dyje, litografijoje ir piešinių 
plunksna. Tai pirmoji jo darbų 
paroda Amerikoje kurią rengia 
žinoma meno galerija W E Y H E , 
New Yorke. 

• New-Yorko Dailininku 
Sambūris geg. 2 d. visuotiname 
susirinkime išsirinko naują val
dybą iš trijų asmenų: dail. A. 
Vitkauskai tė — pirmininkė ir 
nariai — P. Lapė ir C. J anusas . 
Buvo aptar t i tolimesnio darbo 
planai. 

• FU vardas Banos, Amerikos 
lietuvis iš Pi t ts ton, Pa., gavęs 
magis t ro laipsnį dabar dėsto 
Hughestown Augšt . mokykloje. 
Jo sesuo tur int i bakalaureatą, 
y ra technologė Mercy ligoninė
je Wilkes-Barre. 
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Ženklų ir stebuklų paraštėje 
JURGIS GLIAUDĄ, Los Angeles, Calif. 

Stasys Santvaras 

Vėliau aš sutikau poetą sce
noje. 

Antras Brazdžionio veidas* 

Praėjo jau tremties bohema. 
Jau knisėmės pamatus naujam 
gyvenimui čia, kur keičiame pi
lietybes, kaip nunešiotus drabu
žius. 

Brazdžionis nekalbėjo apie 
tėvynės gėles, nei apie ledą ant 
gėlių širdelių. Jis kalbėjo, ne, jis 
deklamavo apie elektrą, kuri už
ges Liverpuly, Bostone, Jeruza
lėje ir net Kaune. Kad būsią 
labai tamsu, ir tauta nebema-
tysianti tautos etc. ir etc. 

Ir aš supratau matąs antrą 
Brazdžionio veidą. Pamačiau 
Brazdžionį plakatiškąjį. Lygiai 
kaip pirmas jo veidas, sutiktas 
mažos mergaitės deklamavime, 
buvo Brazdžionis subtilusis, bet 
pastoviai visur ir kitur: poetas 
visuomenininkas. 

Tai tuos abu Brazdžionius 
jungia, ir skirtumas čia tik 
toks, kad jo lyra atsiliepia į įvy-

Ar gera poezijai, jeigu į jos 
stichiją įsismelkia gyvenimo re
alybė? Jeigu poezija pasidaro 
tik atoskambis į gyvenimo įvy
kius. 

Niekad toks aktualijos slėgi
mas nebuvo taip jaučiamas mū
sų poetiniame pasaulyje, kaip 
tremtyje. Net tokie individua
listai, kaip Aistis, pasistengė 
suderinti savo lyrą su choro gie
damos patriotikos himnais. 

1947 m. vasario 15 d. Tuebin-
gene, pačiame įvade į kuriamą 
tremties eros poeziją, premijų 
įteikimo rašytojams iškilmėse, 
J. Brazaitis akcentavo, kad 
nors, esą, meniniu požiūriu kū
ryba ir apsilpo, bet visdėlto ji 
yra herojinė. 

Pridurdami, kad ji tikrai yra 
herojika, semiama iš aktualijos, 
tuoj priartėjame prie ryškiau
sio aktualinęs herojikos reiškė
jo Bernardo Brazdžionio. 

B. Babrauskas "Didžiosios 
Kryžkelės" išleidimo proga pa
garsino tą knyga "visu vardu" 
duotos deklaracijos titulu. Tai 
reiškia, kad poeto visuomeni
ninko titulas vertintojui intui
tyviai atėjo galvon pavarčius 
eilėraščių rinkinį. Poetas indivi
dualistas dažnai reikalingas me
tų ir metų, kol jis būna supras
tas. Poetas visuomenininkas, 
atskambis į gyvenimo įvykius, 
greit tampa savas, norimas ir 
mylimas. 

Herojinė poezna 

Herojinė poezija šios dienos 
žmogui, ypač laužytam nepap
rastu bėdų lietuviui, tampa sa
votišku žmogaus vertės mani
festu. Su satyrine poezija mu-
mvse įsiveisia galbūt paniekos 
pciutis savajam, kurį stengia
mės laikyti menkesniu už mus. kį, tik įvairias stygas nevieno-
Herojinės poezijos įtakoje, kaip dai vėtra paliečia, 
klasikinės gadynės odėse, jau- i r kada man patiekia klausi-
čiame kovos kilnumą, išdidų mą: ar patinka tau Brazdžio-
smerkimą priešui ir, kartu, sa- n į s ? a š atsakau irgi klausimu: 
vo vertę aktualybių sūkury. kuris Brazdžionis? Ar plakatiš-

Tinkamiausias Brazdžionio 
rinkinių vardas bene bus "Ženk
lai ir stebuklai". Tai jo misija 
matyti tuos aktualaus gyveni-
mo ženklus ir juos apgaubti he- t y d a m i l a i k o reiškinių realybė-
rojikos aureole, paversti juos Je> r e S ė J° l a i k o mirksnius savy-
bent stebuklų užuomazga. &> ̂ ^ sukurtame pasaulyje. 

Visos Brazdžionio knygos po Brazdžionis jų pasaulėjautos 
"Ženklų ir stebuklų" skirtos fi- antitezė. Jis mato įvykius jų re-
losofiškai — poetine forma pa- aliame apsireiškimo laike. Jo 
reikštai aktualybei. Jis regi v e r t ė č i a S l ū d i t a m e ' k a d J i s s u " 
"ženklus", tad ir toji "Ženklų ir S a u n a t a m t i k r a i J° "įterpre-
stebuklų" knyga buvo įvadu į!tuojamą esmę tuose konkretu-
periodą, kuriame jis surado sa- m u o s e ir jieško išvadų. Artėda
vo mas prie konkretaus įvykio, jis 

Kuriuo metodu jis prieina ap- sukonkretina savo poetinę vizi-
reikšti mums "ženklus", atai- & iki laikraščio korespondenci-
dėti į aktualybės sąmyšius? j Jos apčiuopiamumo. Jis bėga 

Jis surado čia du kelius. Štai' m ū s 4 l a i k o rikiuotėje, todėl 
vienas: patikslinant B. Babrausko epi-

Tremties metu, kada mes ap- tetą: visų vardu, tenka tarti 
siašarodavome ir *t'ik tėvynės mū$ų kartos vardu, 
vardą paminėjus, viename pa- Esama pcetų, kalbančių visų 
rengime, mažytė mergaitė pa- j kartų vardu. Jie sugeba tokiais 
deklamavo: būti, būdami filosofai ir atitrūk

dami nuo laiko. Esama poetų, 
Ko liūdnos jūs tėvynės gėlės, \ kurie neperskiriamai surišti su 
Ko iūs, pavasario žiedai — savo aplinka, su savo gadyne. 

P o e t a s 
BERNARDUI BRAZDŽIONIUI 

Pavasaris giriose gieda, 
Padangėj virpa vyturiai — 
Ir nuo viršukalnių bedugnėn akmens rieda, 
Ir vėl sidabro drobėm rengias nagiriai... 

Kaip eukaliptas Tu prie kelio stovi, 
Pavėsy šūkauja vaikai — 
Tai alda rytmečio didingoji šventovė, 
Giesmėj užsiburia laikai... 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• M. Vaitkus Chicagos rašy- Albinas Valentinas paskaitė 

augimą lietuviškos seklyčios l**^ tarpe. Gegužės 8 d. Jvyku- linksmus nutikimus apie blaivy-

čio dvare ir jo dūšioje. Kuriais 
žodžiais tas autoritetas Stebei-
kis atsišauks dabar į Aisčio 
tvirtinimus ir į Brazdžionio pra-

Gyvcnimo vieškeliai dunda, 
Ateina žmonės ir nueina.. — 
Tavoj širdy procesijų garsai pabunda — 
Ir Tu kuri didžios kelionės daina... 

Vienatvė didelė. Kančia bekraštė. 
Nakty paskendus rytdiena... 
Vilties, kaip vandenio, Tu ateini atnešti, 
Kad pakelėj žolė nemirtu alkana... 

Per tolumas viesulai skrieja, 
Žaibai nakties aklumą suardys — 
Ir broliai rinksis rinkt pavasarinę sėją, 
Dienų dienom juose virpės Tava širdis... 

1954.V.1. 

augštį? 
Visad būkime nuoseklūs išva

dose. Ir smagu šyptelėti pasku
tiniam. 

Teisėjas — Ateitis 
Kur glūdi Brazdžionio laimė

jimai? Ar eilėraščiuose plačių, 
herojinių temų? Ar jo subti-

sioje Chicagos rašytojų sueigo- bės apaštalavimo idėją ir jos 
je dalyvavo Rašytojų dr-jos vykdytojus — "Pildomąją Ta-
garbės narys kan. Mykolas rybą". J. švaistas pateikė ilges-
Vaitkus, B. Babrauskas, A. Ba- nį dvilypį apsakymą, kurio pir-
rcKis, P. Gaučys, Kl. Jurgelio- Į moji dalis taikliai parašyta, pa-
nis, P. Orintaitė, S. Pipiraitė, j mėgdžiojant žinomo rašytojo 
V. Ramonas, J. Švaistas, G r. stilių. — N. Ga. 
Tulauskaitė ir A. Valentinas. D # . — . _ _ 

• Prof. 4. Eretas, prof. A. 
Galdikas aprašomi naujajame, 

Atsilankė taip pat eilė rašto 
dr. J. liuose eilėraščiuose? Aš žinau _ ,.' ' _. . . . " ' U " trečiame, Herderio eneiklepedi 

mi««*.i W-JU <« f„~. „„u*™^ Prunskis, S. Vazbys ir kt. Su -L . _ . . ! Z 2 _ 
mintinai kelis jo tuos subtiliuo- į 'sofiios Tomarienės j ° S t o m e ' T a i p g i y r a s t r a i P ? n p " 
sius eilėraščius. Kompozitoriai i liai anie Gediminą, apie kuri pa
ima muzikai taip pat ne jo he-

nis už Majakovskį. Majakovs- cenzento išsiblaškymas!), liku-
kis dažniausiai gieda pagiežą, j šioje recenzijos dalyje, kaip tik 
Brazdžionis — smerkimą. Ma 

rojiką. Ir scenoje deklamuoto-
iai ne su herojika pasirodo. Tai 
visuomenės nuojauta. Visuome
nė junta, kas artėja į amžinu
mą, kas surišta su dienos įvy
kiu. 

O kas šiandiena skaitys ir 
pergyvens jautriai "Odę muzi
ko garbei", D. Poškos parašy-

bute. 
Nagrinėta naujųjų mūsų ro

manų kompoziciniai trūkumai, 
stiliaus nelygumai ir personažų 
negalavimai. Kalbant apie nau-

iną. apie kurį pa
žymima, kad jis įkūrė Vilnių ir 
kad jo sūnus Algirdas buvo Jo-
gailaičių dinastijos tėvu. Ši vo
kiečių katalikų enciklopedija 
apskritai duoda daug informan t e mūsų poezną, Jurgehonio 

JHJ<* H t~ jy » . .. cijų. Pvz. šiame tome sportinm-nurodyta po dviejų tukstncių .. . , ^ . . , , . \ t v . ,. ;. ^ .. „ kai ras futbolo taisykles ir pametu tebešviečianti Catullaus 
poezija. M. Vaitkus mielai pri
siminė XDC 'šimtmečio pradžios 

isykles ir pa
saulinių rungtynių lentelę (mi
nimas ir Kaunas). Gausiai med
žiagos apie pirmąją pagalbą. 

Bernardas Brazdžionis 

kasis ar subtilusis? 

Laiko rikiuotėje 

Goethe ir Baltrušaitis nema-

u,-. 

Čia jie greit tampa supranta
mi, populiarūs, kumirai, nes jų 
kūryba yra tik ryškiai išreikš
tas aplinkos pulsas. 

Prancūzai turėjo Beranger, 

Ar šaltas saulės spindulėlis, 
Ar ant širdies žiemos ledai.... 

Ak, tai buvo neginčijamai vi
sų vardu tarta. Juk eilėraštį bai
giant jieškota nosinių, akys bu- vokiečiai (iš dalies) Heinę, ru-
vo gi ašarotos... sai — Nekrasovą. Šiomis die-

Verkiau ir aš ties tuo šaltuo- nomis, norėdami sekti tų poe-
ju spindulėliu, ties ta taip sub- ; tu aktualybėms skirtas eiles, 
tiliai ir taip išsamiai perteikta i neviską eralėtumėm suprasti be 
tautes tragedija — o juk ta i ; enciklopedijos žodyno, 
tik klausimas gėlėms ir gėlių j Ir subtilusis ir kunkuliuojan-
atsakymas. |tis Brazdžionis eina toje pat 

Tolimos Šveicarijos kampely-i rubrikoje savo dienos žmonių 
je pajutome tame graudulyje [labai suprantamas, 
poetą visuomenininką, kartu su Plakatiškasis Brazdžionis ar-
visais sustojusi ties liūdnomis j tėja ir prie pagarsėjusio rusų 
tėvynės gėlėmis. Ir jo subtilu-1 Majakovskio. Brazdžionyje yra 
mas buvo mums šiltas saulės i kova ir kovos objektu ir siūlo-
spindulėlis... mais kovos metodais jis giles-

jakovskio kova — kova klasi
nė, gimininga zoologinei; Brazd
žionio kova — mistinio atspal
vio, kova pranašavimu priešui 
nesėkmės; bet kažkoks nejun
tamas ryškiai ryšys riša tuos, 
ant tokių nesueinamų polių sto
vinčius, poetus. Juos jungia jų 
plakatiškumas. (Beje, nesisavi-
nu to termino, atrasto J. Aisčio 
tam tikros tematikos Brazdžio
nio kūriniams). 

Pilietinio sopulio dainius 

Rusai buvo nukalę ir specifi
nį vardą tokio tipo poetui. Tai 
"pilietinio sopulio dainius". 
Taip jie vadino Nekrasovą. 

Misija tokio dainiaus — ko
voti dėl gėrio ir laisvės idealų. 
Jis kovotojas. Ir kovotojas yra 
Brazdžionis. Subtilusis ar pla
katiškasis — jis yra kovotojas: 
subtilusis jis mums šnibžda, 
plakatiškasis rėkia. 

Pilna žodžio prasme jis seka 
įvykius įkandin. Jo UNO (o tu
rėtų būti tik UN) protesto pa
vyzdys prieš piktą, prieš blogį, 
bet blogis įkūnytas konkretume, 
įvykyje, UN karuselėje. 

Brazdžionis nesivargina jieš
ko ti čia simbolių ar alegorijų, 
kaip tai darytų kad ir Baltru
šaitis norėdamas įvilkti mintį 
apie blogį į eilėraštį. Brazdžio
nis mato UN ir vadina daiktą 
jo vardu. Todėl jis taip artimas 
dienai ir mums, toje dienoje gy
venantiems. 

Iš plačių Parnaso erdvių 
Brazdžionis visada ateina į mus 
susijaudinęs, nes buvo sustojęs 
ties ekranu, kuriame bėga pa
saulio ir mūsų tėvynės bėdos. 

Ženklai ir stebuklai 

Bet čia artėjame prie didelio 
jo poezijos privalumo — prie 
ženklų ir stebuklų. Ženklai yra 
čia, žemėje; o stebuklai — ženk
lų supratimas ir transformavi
mas augštesnėn sferon. Aktua
lybė lyg ir simboliu tampa.kal
bant dienos tema. Poetui platė
ja akyratis ir jis regi ženklų 
stebuklingumą toli už mūsų die
nos r'bų. Jis regi elektros gesl-
mą Bostone ir Jeruzalėje. Ta 
amplitudė (dabar jau simboliš
kai kalbant), ir sudaro visą 
Brazdžionio stiprybę. Siekimas 
virš mūsų galvų, poiieškis tų, 
kas bendra pasauliui — tai 
užuomazga tolimesnio jo kelio, 
nes tik kelias jam palieka, jeigu 
jis nenorėtų likti monotoniškas. 

J. Aistis "Didžiosios kryžke
lės" recenzijoje, 4/5 paskyręs 
poeto kūrybinei biografijai (re-
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m.). Plačiai patiekiama įsradi-
mų istorija. Daug vietos skiria-ta. UNO menkumui vaizduoti, anai 

Tautų Sąjungai, ir parašytų tai 
ir įrodo, kad premija verta bu- 1935 metais. Kas šiandieną j vens visą jausmų gamą, kaip ma televizijos ir telefonų klau-
vo skirti, nes Brazdžionis kūpi-, stvertų tas eiles, kada ir pati Į mes, o kaip su UNO, su Ike? simams. Smulkiai aprašyta emi-
nas idėjų, giminingų visam pa- Tautų Sąjunga nugarmėjo be- j Jūs atsakote už mane į tą klau- grantu, pabėgėlių, tremtinių 
šauliui. 

Taip man miela tai girdėti ir 
dugnėn. O kaip bus su jo da
bartiniu UNO taip maždaug 

taip aš tam pritariu, čia suk-j 1993 metais? Juk ir tada, tikiu, 
telėdamas šnektelti pro do-
mo sua. O buvo taip. Tūlas Ste-
beikis karštai buvo puolęs ma
ne už siužetą, panaudotą "Na
mams ant smėlio". Esą, ne tuo 
mes terime dabar gyventi. Be
je, kaip tik ir rašiau apie elekt
rą užgesusią na *knn. Liverpuly 

išeis scenon mažytė mergaitė ir 
pasakys — 

Baltas, baltas, kaip vyšnios vir-
/šūnė, 

Žydras, žydras, kaip žydras 
/dangus... 

-
- c 

simą. problema. Herderio enciklope-
O gal mes klystame. Gal 1993 dija, iš viso 10 tomu, kainuoja 

metais žiūrės į mus, jus mūsų dol. 85. Ją įsigyti tarpininkauja 
pėdų žygiuotę ir sakys — sa- dr. J. Januškevičius. 213 Fair-
kys apie mus — jie buvo lai- view str., Riverside, N. J. 
mingi> jų poetai ėjo su jais vie
noje gretoje ir tarnavo ne ne
gyvėliams Olimpo dievukams, 
? v . . v. «. . . • cagoie leidžiamas biuletinis — 
bet gvvai kenčiančiai tevvnei, & J 

kenčiančiam žmogui. pasirodė su nauju Nr. 1(6), ku-
Mes tik svarstome — o teisė- ™ame vedamasis skirtas spau-

• "Lietuviškos Knygos Mėgė
jas" — Liet. Knygos klubo Chi-

ar Jeruzalėje, bet vieno vokie- ir 1993 metų Auditorija išgy- jas Ateitis dos laisvės jubiliejui. 

Lietuviu spauda XX amžiaus antrame ketvirty. Paveikslą paruošė Sv. Kazimiero seserys. 
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Nuo fantazijos iki filosofijos Robert Frost 

žvilgsnis į Roberto Frosto poeziją jo 80 metu amžiaus 
proga 

A. TYRUOLIS, Brooklyn, N. Y. 

Temos pareiškimas 

Šalia vyresniųjų E. A. Rpbin-
son ir Carl Sandburg ir jaunes
niųjų Ezra Pound ir Conrad 
Aiken, šiandien R. Frost laiko
mas vienu žymiausiųjų, jei ne 
pačiu žymiausiuoju, amerikie
čių poetų. 

Knygom netikėk, sako Rilke. 
Ir nors visos knygos rodo šį po
etą gimus 1875. 3. 26, tačiau ne
seniai rastas jo tėvo laiškas po
eto gimimą paankstino ištisais 
metais. Pats Frost tam nesi
priešino: neseniai New Yorke 
jis, pasikvietęs 80 draugų, dau
giausia poetų ir mokslo žmonių, 
prie 80 žvakių atšventė šią jam 
reikšmingą gimimo sukaktį. 

"Eilėraštis prasideda džiuge
siu ir baigiasi išmintimi," rašė 
Frost savo "Rinktinių eilių" 
(1930) įžangoj. Tačiau tą jo ke
lią nuo fantazijos iki filosofijos 
reikia suprasti ne evoliucine, 
bet statine prasme. "Jo poezijoj 
nėra kitimo evoliucine prasme," 
sako L. Untermeyer Frosto 
"Nepaimto kelio" įvade. Saky
sim, Goethe irgi ėjo nuo fanta
zijos savo jaunystės eilėse į fi
losofiją vėlesnio amžiaus kūry
boj. Bet tai buvo evoliucinis1 

ėjimas palaipsniui. Frosto kū-
rc?boj šuolis nuo fantazijos į f i-j 
losofiją vyksta kone kiekvienu 
momentu. Jo senatvės lyrika 
tiek pat žaisminga, kiek ir jau
natvės filosofinė. 

Poeto kūrybos kelias 

Koks gi šio poeto kūrybos ke
lias? Tai savotiško sintetiko ke
lias. Gimęs San Francisco, au
go ir gyveno daugiausia Naujo
joj Anglijoj, kurią ir savo po
ezijoj daugiausia piešia. Kadan
gi abu jo tėvai buvo pedagogai, 
pedagoginių bruožų randi tiek 
jo asmenybėj, tiek gyvenime, 
tiek ir kūryboj. Metęsis į ūkio 
gyvenimą, pradžioj nusivylė ir 
1911 m. iškeliavo į Angliją, kur 
praleido keleris metus. Grįžęs iš 
Anglijos, ėmė garsėti kaip po
etas dviem pirmaisiais savo po
ezijoj rinkiniais "Berniuko va
lia" (1913) ir "Bostono šiaurė" 
(1914). 

Po to tam tikrais intervalais 
sekė kiti rinkiniai: "Kalnų in
tervalas" (1916), "New Hamp-
shire" (1923), "Į vakarus te
kantis upelis" (1928), "Toli
mesnė grandinė" (1936), "Liu
dininkas medis" (1942). 

Gėrio ir grožio jungtis 

Eilės universitetų ir kolegijų, 
jų tarpe Kolumbijos, Harvardo 
ir Yale, literatūros garbės dak
taras, Frost, rodos, bus pirma
sis amerikiečių poetas, keturis 
kartus laimėjęs Pulilzerio pre
miją: už "New Hampshire" 
(1924), "Rinktines eiles" 
(1931), "Tolimesnę grandinę" 
(1937), ir "Liudininką medį" 
(1942). Nors tai jau brandes
nio amžiaus rinkiniai, tačiau 
juose slypi tie patys pradai, ku
rių yra ankstyvesnėj kūryboj. 

Frosto poezijoj galėtum ir 
neįžiūrėti ano amerikinio prag
matizmo, kurį skelbia šio raši
nio tema ir apie kurį tiek daug 
kalbama šiandien, jei atsimin
tum, kad ir mūsų tautos kūry
binis idealas glūdi tame "prag
matizme" — grožio ir gėrio 
jungime. Nėra abejonės, kad 
dabar vis labiau įsigalįs for
mos adoravimas mums yra tiek 
pat svetimas, kiek svetimas ir 
šališkas naudos jieškojimas me
no kūriny. Ir lyrika ateina su 
idėja, ir nėra vien nuotaikos ne
šėja, kaip kad muzika. 

Kad lyrika ne vien nuotaiką 
kelia, bet ir į susimąstymą ve
da, rodo kaip tik visa R. Fros
to kūryba. Sakytum, tikru 
amerikiniu būdu jis pradeda 
nuo žaismo ir akivaizdumo ir 
eina prie rimtesnio susimąsty
mo. Vaizduotę jis jungia su iš
mintim. 

Kai kas Frostą laiko klasiki
niu poetu dėl jo kūrybos skaid
rumo bei aiškumo, dėl jos per-; 
matomumo, dėl jos vergilinio 
bei wordswortinio artimumo 
gamtai, dėl jos tikslingumo pa
saulėžiūrine prasme. Toji gi jo 
pasaulėžiūra ir glūdi sintezėj. 

Frosto kūrybos sintezė 

Tačiau Frosto sintezę turim 
suprasti ne mums įprasta, bet 
jam savita prasme. Toji sintezė 
kaip tik padaro jį mums artimu 
ir šviesiu poetu be daugelio šių 
dienų poetų draskymos tartum 
uždaram narve j ieškant bui
ties prasmės sprendimo. Toji 
Frosto sintezė būtų suvestiną į 
paprastą formulę: jei negali 
gyventi kaip nori, gyvenk kaip 
turi gyventi. 

^Reikalas apsiprasti su duota 
padėtim, negalėjimas tikrovės 
pakeisti, teikia tam tikrą tra
giškumo atspalvį. Iki to meto 
neišjmgta ir kova, bet ten, kur 
ji nebereikalinga ir nebetinka, 
ateina meilė. Meilė 8ublimuoja 
aną "apsipratimą". 

Draminio elemento gausu vi
soj Frosto poezijoj. Jis ypač 
pasirodo "Bostono šiaurėj". 
Antai, "Taisomoj tvoroj" kyla 
laisvės ir disciplinos problema. 
Gal apsieiti be tvorų? Juk ma
no pušies skujos nesuvalgys 
kaimyno obuolių. Bet jeigu kai
mynas barbaras, jis ne tik 
griauna svetimas tvoras, bet, 
kai jam reikia, pats apsitveria 
kinų geležinėm tvorom. Tad ten
ka pasiduoti "nelaisvai" discip
linai tam, kurs tvoros nenorėtų 
iš m e i l ė s . 

"Kalnų intervale" Frost ne 
tik jieško anos sintezės, bet ei
na dar toliau — nugirsti, ką 
daiktai jam kalba, net maži, ne
reikšmingi daiktai, ypač iš gam
tos ir ūkio gyvenimo, į kurį jis 
vėliau vėl sugrįžo. "Hylos upe
lis" jam sako, kad daiktai bus 
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Knygnešys A. Baltrušaitis 
su žmona 

Daugiau žinomas Antanėlio var
du; gimęs 1865 m. Papartynių 
kaime, netoli šakių miesto, Sin
tautų parapijoje, neturtingų tėvų 
sūnus. Kun. Siderevičius jį įtrau
kė į knygų platinimo darbą. To 
nesutrukdė nei amputuota jo ko
ja. Knygas plačiai skleidė Nau
miesčio apylinkėje. Jo žmona čia 
jam buvo gera talkininke. Mirė 
1949 metais Vokietijoje, turėda
mas 85 metus amžiaus. Šiemet 
sueina 5 metai nuo jo mirties. Jo 
atminimą gražiai pagerbsime pa
milę lietuvišką knygą, lankydami 
spaudos parodą, kuri šiuo metu 
vyksta Chicagoje. 

Medis prie mano lango 
Medi prie mano lango, tango medi, 
Nuleidžiu aš langinę, kai naktis ateina; 
Tačiau užuolaidos tenebūnie 
Tarp jūsų ir manęs. 

Sapnų galva pakilusi iš dugno, 
Neaiškiai, debesiui arčiausia, 
Ne visa tarta garsiai liežuviu lengvu 
Didinga gali būt. 

Bet, medi, jus mačiau aš paimtą, daužytą, 
Ir jei jūs matę būtumėt, kai aš miegojau, 
Išvydę būtut blokštą ūžesy, 
Tačiau nežuvusį. 

Tą dieną suglaudė ji mūsų galvas, 
Lemtis ir jos vaizduotė apie ją, 
Kovojant galvai jūs ore, 
Manajai — viduje. 

Sustojimas miške žiemos v 
1 

Kieno tie medžiai, aš tartuos žinau. 
Nors namas jo yra kaimely. 
Jam nepatiktų, jei sustočiau čia, 
Matyčiau, kaip jo girioj sniego daug. 

Matau: žirgeliui mano keista čia 
Sustot, kur niekur namo nematyti, 
Tarp medžių, ežero užšalusio 
Pačiam tamsiausiam metų vakare. 

Supurto jis pakinktų varpelius, 
Lyg klaustų, ar nebūtų čia suklysi 
Tik pūko snaigę krintančią, 
Tik vėją dvelkiantį išgirst gali. 

Taip miela čia giliam, tamsiam miške, 
Tačiau manęs ten laukia pareiga. 
Nes daug keliaut turėsiu dar nakčia, 
Nes daug keliaut turėsiu dar nakčia. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
Patsai Kasiulis, kaip rašo 

"Time", mano, kad dabar pats 
laikas žmonėms ir menininkams 
parodyti daugiau gyvenimo 
džiaugsmo. Jis sako: "Žmonės 
perdaug rūpinasi. Juk — ko gi 
mes tikrumoje esame reikalin
gi: kambario, lovos ir vieno so
taus pavalgymo dienoje. Dar 
yra pakankamai saulės aplink 
mus". 

ar] 
O, duok mums malonumo žydinčiąją dieną, 
Neleisdamas galvot apie netikro derliaus 
Dienas ateinančias; laikyki mus visus 
Paprastume, šių metų laikui išsiliejus. 

• 

* * * i • * 

O, duok mums malonumo, kai baltuoja sodas, 
Kaip niekas kitas dieną, dvasios naktį; 
Ir padaryk laimingus su laimingom bitėm, 
Spiečiu apspitusiom medžius pilnuosius. 

Ir padaryk laimingus su paukšteliais, 
Kurie staiga sugieda virš tų bičių, 
Kaip meteorui kritus adata smailia, 
Kada ore pravyra žiedas tyliai. 

Nes tai tik meilė ir niekas kitas meilė, 
Augštybėse terezervuota Dievui, 
Pašvęsti valios Jo toliems tikslams, 
Kurią mes čia tik turime išpildyt. 

Vertė A. TYRUOLIS 

tiek vertingi, kiek meilės į juos 
įdėsi, "Medžių garsas" jį veda 
į gilesnį gyvenimo supratimą, 
"Karvė obuolių metu" jam ža
dina pasibaisėjimą materializ
mu. 

Idealizmo pergalė 
Poeto sintezė, kaip priešingy

bių jungimas, gal ryškiausiai 
pasirodo "New Hampshire" rin
kiny, kur išnyra į viršų idealis
tinis jo nusiteikimas. "Ugnis ir 
ledas" moko, kaip pragaištin
ga neapykanta, o "Tikslas bu
vo daina" švelniai išveda muzi
kos garsą iš šiurkščios šiaurės 
į švelnius pietus. Poetas jau su
brendęs kančiai ir ima jos dalį 
po džiugesio valandų ("Link 
žemės"). "Mūsų giedančioj jė
goj" jis įstengia ir pro audrą 
su pergalės giesme išeiti. 

Jungdamas faktą ir fantazi
ją, stovėdamas gan arti realiz
mo, poetas jame neprasiranda, 
lygiai kaip ir iš satyros Ir hu
moro jis moka iškopti į susi
mąstymą arba kritiką. Parei
gos jausmas jau žymiai pasi
reiškia "Tolimesnėj grandinėj". 
•Cia taipgi "paukštis tamsoj su
gieda", kad tikroji malda tai 
meilės malda, ir kas myli, tas 
tikrai meldžias. 

Formos ypatumai 

Kaip ir Dylan Thomas, Fros-
tas nekartą jungia priešingu
mus, leisdamas jiems kovoti ri
terišką kovą. "čia yra kas nors, 
kas nemėgsta sienos". I r čia 
pat teigia "Geros tvoros daro 
gerus kaimynus." 

Jungimas yra bendra Frosto 
asmenybės ir kūrybos savybė: 

Kas nori, lai daro skyrybas, 
Bet manasai tikslas — tik jungt 
Tai, kas pašalinio ir kas pagrin-

/dinio, 
Kaip akys, ką mato, į vieną su

j u n g i a . 
Tik kur meilė ir reikalas jun

g i a . 
I r darbas žaidimas tikslam mir-

/tingiesiem, 
Ten darbas tikrai padarytas 
Ir Dangui ir busimiem amžiam. 

("Du klajūnai purvynmety"). 

Jungimo Frost siekia ir iš
raiškos formose — dainoj bei 
kalboj. Kai dar "Berniuko va
lioj" apstu dainos (dionizinio 
nusiteikimo), "Bostono šiaurėj" 
jai* įsigali pasikalbėjimas, ko-
lokvinis stilius, kaip draminės 
kūrybos elementas. Dėl to Mar
kas Van Doren pastebi: "Fros-

• Vytautas Kasiulis, jau
nas dar tik 36 m. dailininkas, 
susilaukė pasaulinio susidomė
jimo savo kūryba. Atidary
tą Paryžiuje jo parodą "Gy
venimo džiaugsmas" apra
šo net ir "Time", plačiai skaito
mas amerikiečių žurnalas, žur
nalas pažymi, kad paroda yra 
rimta kaip ten besilankančiais 
kritikais, taip ir pirkėjais. Iš
statytieji 27 paveikslai, anot 
žurnalo, yra nostalgiški, vaiz
duoja švelnias scenas su tradi
ciniu sentimentu. Paveikslas 
"Harmonija" vaizduoja dvi 
blondines mergaites, sėdinčias 
sofoje ir abidvi griežiančias tą 
pačią gitarą. "Preliudas" yra 
idiliška kaimo scena su pievo
mis, medžiais ir skaidriu prūdu; 
malonus berniukas ir mergai-, 
tė ruošiasi užkandžiauti savo! 
iškyloje. "Portrete" Kasiulis p a 
rodo rimtą, barzdotą dailininką, j 
piešiantį, lyg veidrody atspin
dintį, portretą modelio, apsiren
gusio raudonais ir žaliais dra
bužiais. 

Kasiulis, sako žurnalas, 
mėgsta piešinio dugne padėti A r c h i t * k t »s *r. Stasys Rudokas 
tamsų foną, kad atsispindėtų Vienas pajėgiausių mūsų archi-
spalvų šviesumas. Visi jo pa- \eki^ P r i e š Paketą metų atvy-
«~:i.«i..: «-t * v. .,. kęs į JAV-bes ir pastoviai įsikū-
veikslai, išskyrus sesius gelių ^ j u d r i a j a m e cievelande, šių 
ir vaisių piešinius, vaizduoją jo metų pradžioje Columbus/ Ohio. 
pamėgtą medžiagą: šiek tiek išlaikė valstybinius egzaminus ir 
juokingus, bet mielus vidurinio- g a ™ ^ i 1 * * 1 * Praktikos teises. . . ° ' . . Dr. S. Kudokas vra baigęs Me-
jo luomo žmones, kuriuos me-; n o mokyklą Kaune ir augštuosius 
nininkas traktuoja su švelnia architektūros mokslus Italijoje, 
ironoja. Į Romoje, kur įsigijo ir daktaro 

laipsnį. Grįžęs Lietuvon dirbo 
Toliau žurnalas pažymi, kad Kauno miesto Valdyboje ir buvo 

dailininkas Kasiulis yra žmo- pakviestas į Vytauto Didžiojo uni-
gus be pretenzijų, malonus, pas- vedėju^ a r c h i t e k t ū r o s k a t e d r o s 

kutiniojo karo auka. Prieš 1943 ^T " , 
•• j i J . TT •»«• Nepriklausomo gvvenimo me-

m. jis deste Kauno Meno mo- t a i s Lietuvoje dr. S.*Kudokas yra 
kykloje, Maciat jį išvežė vergų žymiai praturtinęs Kauną ir kitus 
darbams į vieną Rytų Prūsijos miestus savo naujais ir puošniais 
ūkį. Ten jis melžė karves ir pie- R S 2 3 * e i l e mokyklų bažnyčių, 
77* . . . 7 , . *. , . , . , . karininkų ramove ir kitais. Čia 
šė vietinių vokiečių didikų port- Amerikoje yra pastatęs Cleve-
retus, už ką gaudavo ekstra lando naujosios parapijos bažny-
maisto porcijas. Po karo susi-1 č i* i r e i l« gyvenamų namų. 
_ w . . . . . . Šiuo metu architektas intensv-
pažino su sąjungininkų kanmn- v i a i d i r b a p r i e T § v ų P r a n c i š k ( m ų 
kais, kurie jam padėjo pasiek- ; naujai kuriamos lietuvių Prisikė-
ti Paryžių. Iš pradžių gavo dar- j limo parapijos Toronte, Kanadoje. 
bą kiemsargiu: naktimis su re- ] rtatybos d , a r b u projektavimo: baž-

, . . . . ,. nj'cios, salių ir mokyklos, 
volvenu rankoje saugojo radi-- D ž i u g u > k a d m ū s ų tautiečiai ir 
jo parduotuvę, o dienomis lan- naujose gyvenimo sąlygose pajė-
kė parodas ir stebėjo prancūzų I £ia surasti kelius į pasirinktąjį 
impresionistų darbus. E ^ S S d a r b ą £ J!!*8ideda *™ 
lupcoiui « i 4 ^a.iuuo. ^ o k r a s t o ger0ves kehmo, granai 

Pirmąją savo darbų parodą į reprezentuodami lietuvius ir jų 
jis turėjo 1949 metais ir lanky- k r a š t ą ' 
tojai greit išpirko nąt 23 jo pa- • PreL Pr. Juras, nuostabus 
veikslus. Praeitą rudenį greit \ lietuviškos knygos mylėtojas, 
buvo išparduota 50 jo litografi- j yra jau išleidęs apie trisdešimt 
nių darbų ir per paskutinius 6 ' įvairių knygų. Šiais, Marijos, 
mėnesius Moderniojo Meno mu- metais užsimojęs dar išleisti dr. 
zėjus Manhattan, N. Y., nupir- Ant. Maceinos veikalą apie Ma 
ko tris paveikslus. Dabartinėje 
parodoje paveikslai taip pat ge-

riją ir TT. Saleziečių paruoštą 
katekizmą. Prel. Pr. Juras daž-

rai perkami, mokant po $200 niausiai leidžia poeziją, įvairias 
už kiekvieną, xir kritikai entu- studijas, gilesnio turinio kny-
ziastiškai giria Kasiulį, kaip ' gas, kurių skaitytojų būna ri-
džiaugsmo oazę niūraus dabar- i botesnis skaičius ir kurių leidi-
ties pesimizmo tyruose. -Imas dažniausiai būna surištas 

n I su nuostoliais. Beletristiką, ku
ri plačiau eina ir geriau apsimo
ka, jis palieka leisti kitoms lei
dykloms. 

to eilės tai kalbą žmonės". Iš to 
gimsta kita poezijos savybė — 
spekuliuoti ir stebinti. Dėl to 
Frostui tolimas Ezros Poundo 
imagizmas, nedisciplinuotas ir 
beprasmiškas vaizdų atidengi
mas. Frosto gi kuriamas ne 
vaizdas dėl vaizdo, bet jo ste-
giamasi atidengti gilesnę gro
žio, gėrio ir tiesos realybę. Šis 
atidengimas, tiesos per papras
tą vaizdą suradimas mus kar
tais nustebina kaip "paprastas 
tiesos stebuklas." Jam nė nerei
kia retorikos, įkalbėjimo ir įti
kinėjime. Dėl to Frosto poezi
jos kalba paprasta, bepuošme-
nų, net kasdieniška, nes jo tiks
las ne trumpalaikiu blizgučiu 
t^ykstelt, o į gilesnę tiesą pa
nirti. 

Frosto poezijos kalba turi 
dargi vietos žmonių akcento, 
dėl ko sunkiai išverčiama į ki
tas kalbas. Gal tai ir bus prie
žastis, kad Frost savo poezija 
mažiau pagarsėjo svetur, kaip 
namie.. 

• K. Vidikauskas šiemet jau 
sulaukė 75 metų amžiaus. Ne
žiūrint savo vyresnio amžiaus 
— palaiko gyvą ryšį su kitatau
čių periodine spauda. Neseniai 
jo eilėraštį apie prez. A. Smeto
nos mirties dešimtmetį įsidėjo 
"Patriotą", pranešimą apie 
kan. J. Končiaus veiklą, su jo 
atvaizdu, patalpino ukrainiečių 
lcikraštis "Šliach", šiaip žinelių 
apie lietuvius ir Lietuvą jis pa
rūpina "Gwiazdai" ir kitiems 
laikraščiams. Tas mūsų plunks
nos veteranas yra gimęs 1879 
m. sausio 6 d. Kaune — Šan-

• 
čiuose; jau seniai kaip įsikūręs 
Philadelphijoje, Pa. Esperanti
ninkas, mėgėjas rašyti įvairiau
sius proginius eilėraščius ir kai-
kuriuos jų iš esperantų kalbos 
yra išvertę net į kinų ir japonų 
kalbas. Už garsinimą Lietuvos 
vardo kitataučių spaudoje apdo
vanotas DLK Gedimino ordinu. 
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• N. Gogolio "Mirusios sielos* 
šiomis dienomis išėjo iš spau
dos ir yra naujausias leidinys 
mūsų knygų rinkoje, šitas vei
kalas priklauso prie rinktinių 
senosios rusų literatūros pa-
vyzdžių. Vertė M. Miškinis, iš
leido chicagiškė knygų leidykla 
Terra. Knyga gražiai išleista, 
gausiai iliustruota, » didelio for-

j mato apie 300 psl. Viršelį ir ap
lanką piešė Albinas Bielskis. 

Knygoje vaizduojama baud
žiavos laikų Rusija, dvarininkų 
gyvenimas ir jų tarpusavio san
tykiai. Vyriausias knygos veikė
jas yra Čičikovas, pasiturįs 
žmogus, sumanęs bent žmonių 
akyse tapti turtingu dvarininku, 
valdančiu daugelį dvarų su 
tūkstančiais baudžiauninkų, jis 
paklusta keistai idėjai ir keliau
ja iš dvaro į dvarą, supirkinėda
mas nuosavybės teises į miru
sius ir dar neišregistruotus bau
džiauninkus. 

"Kad jis (čičikovas) ne l.o-
rojus, kupinas dorybių ir to ta 
lybių, visiems aišku. Tai kas gi 
jis? Vadinasi, niekšas? Kodėl gi 

j niekšas ? Kodėl turime būti 
! toki griežti savo artimui? Tei
singiausia būtų jį pavadinti šei-

, mininku, turtininku. Turtas — 
i visko kaltininkas: dėl to daro
mi darbeliai, kuriuos žmonės va-

I dina ne labai švariais", pats Go- * 
golis pristato skaitytojui savo 
svarbiausiąjį herojų, besisuki
nėjantį tarp dvarininkų, provin-

j cijos miestų valdininkų ir ponių, 
sukurdamas nuostabią tipų ga
leriją ir duodamas klaikų ir tik
rą senosios Rusijos vaizdą. 

• Atgaivintas žurnalas "Lux 
Christi". Kurį laiką sustojęs ro
dytis Amerikos Lietuvių R. Kat. 
Kunigų Vienybės žurnalas "Lux 
Christi" vėl pradėtas leisti. Nau
jais jo redaktoriais yra kun. dr. 
Rimšelis, MIC, kun. S. Gaučius, 
kun. A. Miciūnas, MIC. Naujai 
pasirodžiusiame Nr. 1 (12) yra 
Kun. Vienybės pirmininko kun. 
P. Katausko žodis, dr. P. Celie-
šiaus straipsnis apie Velykų op
timizmą, kun. V. Rimšelio apie 
prigimties sąvokos dialektiką, 
vysk. V. Brizgio — Į Lietuvą 
keliaujanti Marija, kun. dr. J. 
Vaško, MIC — apie Šv. Juoza
pą ir dr. Z. Ivinskio apie Šv. 
Kazimierą, kun. K. Patalavičius 
rašo apie ispanų atsparumą 
protestantizmo srovei. Kun. dr. 
J. Maknys patiekia seriją pa
mokslėlių — šventadienio min
čių apie sakramentus. Plati re
liginio gyvenimo apžvalga įvai
riuose kraštuose, ypač* kreipiant 
dėmesį į lietuvių kunigų veiklą. 

• Vydūnas — šviesi ir įdomi 
asmenybė, vienas didžiausių ir 
iškiliausių Mažosios Lietuvos 
lietuvių, reiškęsis kaip filosofas, 
rašytojas ir visuomenės veikė
jas. "ProboČių šešėliai" bene 
pats pagrindinis jo veikalas, 
kuriame, kaip ir visoje savo 
kūryboje, Vydūnas jieško žmo
gaus santykių su žmogumi ir 
Dievu. Veikalas ne be priekaiš
tų literatūriniu atžvilgiu, bet 
giliai humanistiškas. Jis, kaip 
ir visi Vydūno literatūriniai 
darbai, kilo iš gyvo reikalo duo
ti ką nors savo tautiečių scenai, 
ir ne tik suvaidino didelį vaid
menį Mažosios Lietuvos lietu
vių kultūriniame gyvenime, bet 
ir liko gyvu Vydūno paminklu. 
Knyga išleista mažu 500 egz. 
tiražu ir pirmiausia pasirodė 
dabar vykstančioje spaudos pa
rodoje. 

• Dr. J. Balys atsiuntė mūsų 
dienraščiui laišką, kuriuo spau
doje nori suminėti, kad vieno 
Spaudos klubo paskirtoji kny
gai simbolinė premija $25 var
gu ar yra pakankamas pagrin
das rašytojams ir leidėjams iš
pildyti to klubo pageidavimą: 
— siųsti jam visus leidinius. 



* * 
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Liudo Zeikaus'' Laiptai į Tolumas1' 
PRANAS RAZMIN AS, Chicago, I1L 

"Laiptai į Tolumas", romą-Į Nieko nėra lengviau, kaip ne-
nas. Prof. A. Galdiko viršelis, reikalingus asmenis pašalinti iš 
Spaudė "Draugo" spaustuvė gyvenimo: Stefanija nusižudo, 
1954 m., 241 psl. Kaina $2.50. | Džan Kelin užsimuša, Ernest 

Su "Laiptai į Tolumas" ro- Milon (Vito uošvis) žūsta lėk-
manu ateina naujas vardas, I tuvo avarijoj, Onutė Rastytė 
naujos pastangos ir naujos pre- užsimuša, bandydama lėktuvą... 
tenzijos į mūsų grožinę prozą. Tegu viešpatauja Vitas Skir-
Kuo jis save pateisina ir kuo jis gaila, 
nuvilia skaitytoją? Ar čia atei- Jeigu Rastytė susipainioja 
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na talentas, ar tik pretenzijos? 
Jeigu tik pretenzijos, tai pats 

"beanalizuodama susidariusią 
padėtį, kad ilgiau gyventi" ne-i 

gyvenimas, pati ateitis palaikys randa "jokios prasmės" (236 
tik popieriniu nuostoliu. Mano psl.), tai suprantamesnis daly-! 
supratimu, jis neužsitarnauja I kas, bet kad Skirgaila nukliedė- Į 
nei pasmerkimo, nei pagyrimo, 
veikiau nurodymų ir paskatini
mų. Reikia pasakyti, kad atei
na žalias, neapvaldytas ir, iš 
dalies, nerūpestingas talentas, 
kuriam reikia mokyklos ir dar
bo. 

Nereikėtų knygai skubėti tai
kyti ir "dogminių" romano "iš-
mierų". Tegu jei talentas augs 
ir bujos, pirmasis bandymas, 
tarsim vėliau, buvo patenkina
ma pradžia. 

šis pirmasis bandymas išėjo 
L. Zeikui realybės ir fantazi
jos mišinys, žinomų tiesų ir ta
riamųjų suplakimas. 

Nelygumų daug ir įvairių. 
Pirmiausia, pastebimas kūrybi
nės harmonijos trūkumas, šis 
defektas minimoj knygoj nelai
kytinas maniera ar madizmu, 
bet kūrybinio subrendimo stoka. 
Deja, jis — ne unikumas, šalia 
jo stovi į jį panašių. Jeigu jau 
turiniu laimėti reikalinga susi
mąstymo, tai forma reikalauja 
stipraus įsitempimo, dažnų sus
tojimų, darbo ir laiko. Prie to 

jo: "Ir nerasi! Jeigu žmogus ži
notų tikrąją gyvenimo prasme, 
tai tikrai negyventų" ( t p.), — 
sunkiai suvokiama. Na, jeigu 
taip, tai tegu jis ir kultūrina 
Gyvatyną. 

Sprendimai ir pritarimai nai
vūs: "2inai ką, brangioji Aida, 
statykim miestą"... (114 psl.). 
*Tai gerai, Vyteli, statykim 
miestą"... (115 psl.). 

Visa Dainavos matematika 
skaitytojui neįdomi; įdomesnis 
būtų pačių gyventojų dvasinis 
pasaulis. 

Gerai, kad rašydamas moko
si ir lietuvių kalbos, nes pradė
jo rašyti žydelkaitė (89 psl.), o 
baigė žydaite (172 psl.). 

Kaip ir kiti atžymėti ir neat
žymėti mūsų naujieji romanis
tai, taip ir Liudas Zeikus turi 
neabejotino talento, bet dar ka
muojasi savęs jieškojime ir kū
rybiniame nelygume. Pasigen
dama ir gilesnio žmogaus dva
sinio pjūvio, ir plotų, kur šitie 
bandymai būtų buvę daug sėk-
mingesni. Darbas išsprūdęs iš 

KULTŪRINĖ KRONIKA 

Bernardino Luini — Madona 

visko glaudžiasi ir talentas. Ne-! Pirrm43U apybraižų. 
nuginčiju ir L. Zeikui talento,! Skaitytojas laukia knygos, is 

kurios dvelktų žmogaus dvasi
nės kultūros laimėjimai ir pa
žanga, dvasinio tobulumo gro
žis ir pralaimėjimų skurdas. 

Nėra jau taip didelis daiktas 
stačiai iš miško nuo pečių nu
mesti žalių stagarų naštą. To
kiam reikalui gali patarnauti 
užsispyrimas ir jėga bei nuola
tinis sportas. 

Kalbėdami gaspadoriškai, pa-
sakytumėm, šie "namai" staty
ti tik su kirviu, be obliaus. Už
tat jaučiamas ir pastebimas jį 
rėžiantis grubumas ir pirkėjų 
skaičiaus mažumas. 

Šis dekadensas pavojingas ir 
knygos prestižui, skaitytojui ir 
pačiam rašytojui. Reikėtų sau
gotis kūrybinių balų, kuriose 
būtų pavojaus nebesusivokti. 

bet kūryboj vien jo nepakanka. 
Kaikurie mūsų romanistai į 

savo knygų puslapius įveda jau-
nametes mergaites, skirdami 
joms spiritus movens roles. Jie 
rizikuoja, ir dažniausiai rizika 
susmunka. Taip atsitiko ir šiuo 
atveju. Šešiolikmetė Aida, bū
dama viena iš centrinių veikėjų, 
savo rolės pakankamai neatli
ko., Trūko gyvenimo patyrimo 
ir subrendimo. Vargšė Vito pa
pūgėlė... 

Ir atlietuvinimo problema val
doma ne už ragų, bet už uode
gos. Nei ji įdomi, nei aktuali, 
nes šis kelias veda prie niekin
gų rezultatų. 

Vargu a r tiko autoriui nau
dotis amerikonizmo reiškiniais, 
sukuriant tokią šeimą, kaip 
Skirgailų. 

"Kokiem biesam dabar čia 
tas seksualizmas ?" keikiasi 
Skirgaila 11-me knygos puslapy, 
žiūrėdamas į televizijos ekraną, 
o 18-tame puslapy tuo seksu-
alizmu ir pats pasinaudoja. 
Taip ir subyra skaitytojo akyse 
šaunusis Vitas Skirgaila. Arba, 
kam tas jaunos mergaitės Ai
dos gąsdinimas: "Tu manai, 
kad aš per šešiolika metų gy
venau kaip šventasis... Mano 
gyvenimas audringas — buvo 
visko" (25 psl.), o už kelių pus
lapių: "Ir vėl kaip prieš šešio
lika metų! I r vėl kančia! Ir kas 
kaltas? — Meilė. 

Idealizmas. Padorus gyveni
mas... Ir kodėl tokia velniava? 

Dieviškumo paslaptis 
Tarp naujausių veikalų JAV-

-se yra vertimas prof. Ceslaus 
Špicą knygos "The Mistery of 
Godliness" (Dieviškumo paslap
tis). Tai veikalas apie kunigų 
dvasinį gyvenimą, parašytas 
pirmon eilėn panaudojant šv. Po
vilo laiškus Timotiejui ir Titui. 
Autorius yra buvęs Šv. Rašto 
profesorius, domininkonas. Vei
kale svarstomi klausimai: apaš
talavimas, kunigo pamaldumas 
ir gaunamos malonės, dvasinės 
pratybos, pamokslavimas, teo
loginės ir kitos dorybės, malo
numas ir švelnumas, gyvenimo 
grožis ir tobulumas. Knyga tu-

Fray Angelico Chavez 

Lidices Dievo Motina 

i 
** h. 

Iš Dieviško Miesto 
žemyn žvelgdama, 
ji myli ir mažą, 
jį atmindama; 
mažiau gal gailės jo 
nei ilgisi tojo, 
kurio jau nėra; 
nes žmonės išblokšti, 
namai — tuštuma, 
ir slaviškas bokštas, 
pasenęs, užstojęs 
juos — anglių krūva. 
Iš Dieviško Miesto 
žemyn žvelgdama, 
ji myli ir mažą, 
jį atmindama. 

Ramybes Dievo Motinai 
(Honolulu katedra) 

Vainiką palikau 
Jums, Ponia, kai 

Sudiev sakiau išplaukiant, kur 
Kovų laukai, 

Ir prisiekiau, kai grįšiu, sausus žiedus 
Pakeist naujais. 

Bet jei negrįžčiau, Ponia, 
Aš iš kovos, 

Atleisk man tai ir saldžią 
Mirtį duok, 

Ir kur gulėsiu vainiku, ramybe 
Užklok. 

Vertė A. TYRUOLIS 
(Ii spaudai paruošto rinkinio STELLA MARIS) 

Angelico Chavez — jaunas, šiemet 40 metų amžiaus sulau
kęs, amerikiečių poetas. Kilęs iš meksikiečių šeimos, gyvenusios 
New Mexico valstybėj. Jis yra indėnų misionierius, mūsiškis tė
vas Klumbys. Poetas jungia savy ir dailininko pašaukimą: iš jo 
rankos yra išėjusių nemaža New Mexico triptikų. Kaip pereitojo 
karo amerikiečių kariuomenės kapelionas, Chavez yra dalyvavęs 
Tolimųjų Rytų bei Ramiojo vandenyno karo lauko scenose. Iš to 
meto kilę ir šie jo eilėraščiai. Iš vieno jų matyt, kad* poeto perva
žiuota ir Europos širdimi — jo matyta karo sugriauta čekų šven
tovė. Iš Chavez raštų žinomi jo poezijos rinkiniai: Saule apreng
toji (1939), New Mexlco triptikas (1940), Vienuolika Mūsų Po
nios eilių (1946). 

ri 183 puslapius, išleista "Fi-
Gal gamta keršija už susival-1d e s ; ' leidyklos, kurios direkcijo-
dymą? Gal? Skirgaila prie kan- Je "* lietuvis J. Vilimas, 
čių pripratęs. Bet už ką kenčia 
Aida? Toji dieviškoji Aida? Už Knyga apie JAV komunis 
ką? (30 psl.). Kaip surišti mei- fuS 
lę ir idealizmą su nešventu gy- James Burnham, kurs domi-
venimu? Su tuo "visko buvo"? si komunizmo grėsme pasauly-
Kas netiesą kalba: praeitis ar įe, pasirodo vėl su nauju veika-
dabartis?.. lu: "The Web of Subversion". 

Viskas sekasi, kaip ekrane; Knyga parašyta pasinaudojant 
(filmų įtaka), bet jokio sielos į atstovų rūmų ir senato investi-
gyvenimo. Inžinieriai ir pulki-1 gacinių komitetų surinktais 
ninkai "užkariavo" Ameriką... 
Tik profesoriams sunkiau — 
jie tik tinka anekdotams... 

duomenimis. Autorius yra šali
ninkas griežtesnės akcijos prieš 
valstybės priešus. 

Knyga, kurios išpirko 
3,000,000 

JAV-se, daugiau kaip 3,000, 
000 egzempliorių išpirko kny
gos "The Greatest Story Ever 
Told". Ją parašė į katalikybę 
atsivertęs rašytojas Fulton 
Oursler. Tai Kristaus gyvenimo 
istorija. Dabar Twentieth Cen-
tury — Fox bendrovė nupirko 
teisės padaryti filmą pagal tą 
knygą. Filmas bus spalvotas, 
cinemasckopinis, pasirodys į 
1955 metų pabaigą, ruošiama 
vadovaujant Darryl Zanuck. 

Garbes daktaratas 
Sir Arthur Lunnui Zuericho 

universitetas Šveicarijoje sutei
kė garbės daktaro laipsnį. 
Reikšminga, kad pats universi
tetas yra stipriai protestantiš
kas, tuo gi tarpu britų rašyto
jas Lunn yra atsivertęs į kata
likybę. Be kitų dalykų, jis yra 
parašęs gerų veikalų apie komu
nizmą. 

• Vytautas Bacevičius, kurs 
įvairiuose Europos ir Amerikos 
kultūros centruose jau yra tu
rėjęs apie 300 koncertų, pak
viestas ducti piano rečitalį Bos
tone, žymioje salėje miesto cen
tre, kur telpa apie 1.400 klau
sytojų. Koncertas organizuoja
mas ark. Cushing fondui, įvyks 
rugsėjo mėn. vidury. Ateinan
čių metų pradžioje Carnegie 
Hali įvyks N. Y. Filharmonijos 
simfoninis koncertas, kuriame 

rą Concerto (lietuviškomis te 
momis). smuikininkas V. Ši-
mek atliks V. Bacevičiaus smui
ko koncertą ir be to orkestras 
išpildys jo elektrinę poemą ir 
jo karo simfoniją, 3-jų dalių, pa
rašytą dar būnant Buenos Ai
res. Koncertą rengs Cclumbia 
Artists Management. Paskutinis 
V. Bacevičiaus koncertas New 
Yorke susilaukė palankių atsi
liepimų vietos amerikiečių spau-

• Intelektualu Klubas. Prie ' • Prof. Jonas Simoliūnaa, 
Kanados Lietuvių Bendruome-; nors jau atšventęs 75 m. am-
nės Krašto Valdybos Toronte, žiaus, parodo nemažą kultūrinį 
Ont neseniai įsisteigė intelektu- i judrumą: yra PLIAS pirminin-
alų klubas, į kurį steigiamajam kas, ir net rado galima iš Raci-
susirinkime įsirašė per 20 na- j ne, VVisc. atvykti į Chicagą ir 
rių. Neseniai įvykusiame antra- j dalyvauti atidaryme ir apžiūrė-
me minėto Klubo narių susirin- jime lietuvių spaudos parodos, 
kime narių skaičius dar pasipil-! o savaitę vėliau — vėl atvyko 
dė. į paskaitą spaudos klausimais. 

Darbotvarkėj buvo Lietuvos • DaiL Jonai Rimša jau bai-
Gcn. Konsulo Kanadai min, j gia savo paruošiamuosius dar-
V. Gylio paskaita apie politinę; bus kelionei į JAV. Atsiranda 

, T . , ~ , pasaulio padėtį. Ta načia tema nemaža kliūčių dėl išvežimo jo 
dys Liszto Concerto ir savo ant- * ... . . . . r „..> i, - . •», .7 •,. 
..« ** m.i.. . .m. „i.. *„ reiske papildymų bei kėlė klau- kurinių. Muitai, draudimas, 

simų šie asmenys: J. Matulio-{transportas atsieina daugiau 
nis, žurn. Skudra (latvis), inž. i kaip 1000 dolerių. Jei viskas ge-
Meiliūnas, inž. Sližys ir kt. J j rai seksis, tai jau šių metų pa-
Klubo v-bą išrinkti: inž. J. Sli- j baigoje daU. J. Rimšą su jo dar-
žys — pirm., J. Simanavičius — bais galėsime pamatyti Chica-
pavad. ir inž. M. Meiliūnas — f goję. 
S e k r (Pr. Al.) j # Tapytoja ir grafikė V. Stan-

• Dail. Adomas Varnas jau cikaitė ruošiasi savo apžvalgi-
gerokai įpusėjęs savo jspūdin-nei meno parodai Brazilijoje, 
go kūrinio "Mindaugo Karūna- Sao Paulo mieste. Dailininkės 
vimas" darbą. Neseniai jį atlan- grafika meno mėgėjų tarpe ke-

doje. Be kitų dalykų, laikraš- kė meno profesorius Ignas Sla- lia nemažo susidomėjimo. Ji šiuo 
čiai pažymėjo, kad Bacevičiaus I pelis ir juodu tarėsi dėl kaiku- laiku smarkiai dirba prie lietu-
sonata Nr. 4 pianistiškai efek- j rių paveikslo detalių bei pa- viškų knygų iliustravimo, 
tinga ir autoriaus labai gerai veiksle vaizduojamųjų asmenų 
atlikta. Mūsų muziko naujas ad- drabužių ir kt". 
r esąs yra: Spencer Arms Hotel, 
140 W 69 th st ant 27A New' Š I k°n>P<«fcija, apimanti dau- k " " pasisekusių pajūrio vaizdų, 
York 23 N Y ' ' g i a u k a i ? 7 0 f i S ū n i ' reikalauja | dailininkas savo paskutiniuosius 

' ' * daug įtempto darbo ir pasišven- paveikslus žada išstatyti Chica-
• Komp. J. Gaidelis rašo o r a - , t i m o Paveikslą dailininkui už- gos ir kitų miestų amerikiečių 

toriją pagal B. Sruogos "Giesmė s a k ė š v - Kryžiaus klebonas, me- i meno parodose, 
apie Gediminą". Jos libretą pa- n 0 mecenatas kun. A. Linkus. # Adomas Galdikas žiemos ir 
ruošė muz. A. Kučiūnas. Jos pil- Galutinis šio kurmio baigimas ^ ^ g m e t u n u t a p ė pe r 30 
dytojai bus tik vyrai: tenoras, Jaukiamas tiktai šių metų pa- į v a į r a u s didumo New Yorko 
baritonas ir bosas — solistai, haigoje. apylinkių peisažų, kurių dalį da-
vyrų choras. Oratorija truks j •rj>aįi Albino Bielskio-Elskio bar išstatys savo didelėje *neno 
daugiau kaip valandą laiko, tapybos darbų paroda atidary- parodoje New Yorko miesto 
Kompozitorius jau baigia voką- ta š m geg 24 d New Yorke centre. 

mą. Po to m m orkestruoti. Ma ^ .sstątyU^ daUminko pasku- p r o b l e m T l J e t u v o s laisvinimo 
veiksnių konferencijoje New 

tuviškai — liaudiška, 
Dailininkas savo studijas pra

dėjo Kaune, jas baigė Freibur-
ge i. Br. dail. Jonyno vedamojo
je meno mokykloje — Ecole 
aux Arts et Mettiers. Studijas 

• Mikas Šileikis parsigabeno 
iš saulėtos Floridos visą eilę pui-

no viską baigti apie vasaros pa-1 U n i ų metą a t H k t i d a r b a i a l i e j u . 
baigą. Oratorija bus gerokai lie-

nors ne
naudoja jokios liaudies dainos. 
Šalia kūrybos kompozitorius 
dar gilina savo muzikos studi
jas New England konservatori
joje. 

Yorke nusistatyta organizuoti 
leidinius: "Lietuvos Rytai" ir 
"Lietuvos Vakarai". 

• Tapytojas Antanas Skupas 
atostogų metu nutapė apie 10 
įvairaus didumo peisažų. Jisai 

• Antano Žmuidzinavičiaus 
Žemaičio vienas iš istorinių ir 
lietuvių tautai reikšmingiausių 
kūrinių "Regėjimas" yra atsi
dūręs Chicagoje pas dantų gy
dytoją Drangelį. Sio kūrinio 
antrasis egzempliorius yra likęs 
Kaune, Karo muzėjuje. Koksai 
likimas to paveikslo — dabar 
nežinoma. Sį istorinį didelį pa
veikslą reiktų patalpinti kur 
nors viešoje, prieinamoje vieto
je, kad ir jaunoji karta galėtų \ būdžio, patrauklaus leidinio 
pamatyti Lietuvos prisikėlimą, anglų, prancūzų, vokiečių, ispa-
pavaizduotą dailininko prieš nų kalbomis. Numatyta išleisti 

gilino Paryžiuje ir New Yorke. £ ^ k ū r m i a i s k a g m e t p a s i r o 

Dail. A. Bielskis yra plačiai do meno muzėjuje ruošiamose 
pasireiškęs ir dekoravimo srity. 
Visa eilė lietuvių teatro pasta
tymų yra jo dekoruoti. Taip pat 
jo vitražais puošiasi ne viena 
bažnyčia šiame krašte. 

• Naujus leidinius suplanavo 
Lietuvos laisvinimo veiksnių 
konferencija New Yorke: numa
tytas išleidimas rimto, išsa
maus turinio enciklopedinio po* 

daugiau kaip 35 metus. 

parodose. 
• DaiL J. Pautieniaus kūrinių 

meno parodoje bus išstatyti ir 
naujausi tapytojo darbai, dar 
nerodyti kitose parodose. 

• Dr. Jonas Puzinas atsidė
jęs dirba prie redagavimo penk
tojo Liet. Enciklopedijos tomo, 
kurs apims raides E, F ir dalį 
raidės G. 

• Grafikas Viktoras Petravi
čius laiks nuo laiko dirba ame
rikiečių bažnyčioms vitražus ir 
kitus meniškus puošimo projek
tus. 

Lietuvos žemėlapį, istorinę Lie
tuvos geografiją anglų kalba. 

• Latvių dailininko Hugo Ar- Eltą norima leisti dar anglų, 
vids Purvins kūrinių galima ras- prancūzų ir ispanų kalbomis, 
ti galerijose ir amerikiečių me- 1 # Cicero Lietuvių Bendr. vai- I Egoistas yra miręs visoms 
no parodose. Pereitą savaitę j ^ y ^ ruošiamu spaudos ir me- \ socialėms dorybėms. Jis nieko 
THE NORTHERN TRUST Į ^ p^rody atidarymo iškilmėse į nedaro dėl savo brolių. Dėl to 
COMPANY, kurioje dirba šis : s a v o k u rmius pasižadėjo skai-jant egoisto paminklo būtų ga-

tyti poetės J. Augustaitytė-Vai- Įima uždėti užrašą: 

Nedauginki savo priešų skai
čiaus be reikalo. 

—Turkų priežodis 

dailininkas, buvo suruošusi sa 
vo patalpose vadinamą hobby 
show, kur buvo išstatyta akva
relės, aliejinė tapyba ir kt. kū
riniai ir darbai. Parodoje daly
vavo keli jau pasireiškę ameri
kiečiai dailininkai. Hugo Arvids 
Purvinšui už jo tapybos darbus 
jury komisija paskyrė pirmąją 
premiją. 

• Dail. Bronių Muriną nuta
rė pagerbti Chicagos priemies
čio Oak Park dailininkų sąjun
ga sumosiant jo darbų parodą 
savo nuolatinėse tam tikslui 
skirtose patalpose. Minėta pa
roda būsianti surengta ateinan
tį sezoną. 

• DaiL A. Korsakaitės grafi
kos darbas "šventoji naktis" 
yra išstatytas 12-je grafikos 
meno parodoje, Kongreso Bib
liotekoje, VVashingtone. Paro
da truks iki rugp. 1 d. 

čiūnienė, S. Tulauskaitė-Bab-
rauskienė, rašyt, 
čius ir kt. 

K. Grincevi-

'Mirė turė
damas trisdešimt metų, buvo 
)mkf'lotias,' Jsulaukes , šešiasde
šimt". —Anonimus 

V. Jonynas Ruduo Albany apylinkėse 
Iš 1954 m. parodos New Yorke, Weyhe galerijoje 

/ 
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Jurkus prie Varduvos 
JURGIS GLIAUDĄ, Los Angeles, CaUf. 

Jerzy Dolęga Kowalewski 

Motto reikaliukas 

Tatai būtų labai ekstravagan
tiška — be abejo — jeigu rašy
tojas, rašąs eilėmis ir proza, pa
siimtų savo prozos knygai motto 
iškarpą iš savo eilių. 

Paulius Jurkus savo ką tik pa 
sirodžiusiai prozinei knygai „Pa 
vasaris prie Varduvos" motto 
paėmė J. Aisčio ketureilį. Tai 
kreipimasis į Lietuvą. O kreipi
mosi paskutinis akordas skamba 
taip: 

Tau, žinau, nūnai varge ir 
ūkanoj paskendus, 

Laukt pabosta giedresnių 
dienų. .. 

Vargu ar vykęs ketureilis — 
strofa iš ilgesnio eilėraščio — 
jis neperteikia dabartinio Lietu
vos siaubo. Vargu ar mes supran 
tame iš jo visą dabartinės oku
pacijos tragediją. 

Varge ir ūkanoj pabodo laukti 
giedresnių dienų! — tipiškas 
atodūsis išeivio, ir labai senti
mentaliai nusiteikusio, nemačiu
sio vaizdo tėvynės, kryžiuoja
mos Golgotos kalne. Bičiuliškas 
patapnojimas Lietuvai per petį 
ir atjautimas — žinau, brangio
ji, pabodo tau laukti giedros. 

Poetai, kaip Spalis jau į patį 
Poną Dievą kreipiasi: Žinai ką, 
Dieve! Lietuva prieš mus dabar, 
kaip Kristus ant kryžiaus, o mes 
jai: pabodo tau laukti giedres
nių dienų. 

Ne, apie Lietuvą kalbant da
bar bėra tik Brazdžionio patosas 
ir riksmas! 

O grįžtant prie temos — aš 
pridurčiau, jeigu taip jau reikė
tų, motto tam „Pavasariui prie 
Varduvos", štai paties Jurkaus 
eilėraščio strofa iš jo „Barboros 
Radvilaitės sodai" (Aidai, No. 
15, 1948): 

me, „Viktutė" pasirodė pas mus 
ir žavėjo mus 1901 metais. 

Tam siužetui autorius teikia 
kiek mistinį atspalvį, tvirtinda
mas, kad tai iš motinos užrašų 
skaito taip jos sūnūs (turinio 
pagavimo balastas). Centre sta
tomas „aukso paveikslas", dėl 
kurio poveikia žmonės junta 
keistą nostalgijos priepolį, šau
kiantį juos tėvynėn. Tą paveiks
lą Anuškai padovanojęs Ivan 
Aleksandrovičius, tas kilnusis 
rusas. Turėtų ir būti, kad Anuš-
ka grįžtų savo šeimon to misti
nio paveikslo įtakoje. Bet to pat 
Ivano pranešimas, kad lenkiukas 
juokiąsis iš „litvinkos" meilės 
ir laiku gautas laiškas iš tėvo, 
sugriauna esminį pasakojimo 
bruožą, kad čia būta paslaptin
gos „auksinio paveikslo" įtakos. 
Viskas įvyko labai natūraliu ke 
liu — nusivylė mergina ir grį
žo. 

„Auksinio paveikslo" siužetas 
turi keletą faktorių, kurie, gru-
puodamiesi, nevedi į vieną visu
mą, į galutinį akordą, ką ameri
kiečiai ir literatūroje vadina 
(kaip sporte) „goal". Bet tie f ak 
toriai susikirsdami savo tarpe 
sutmpina įspfodį. Prie to prisi
deda ir beveik epistoliarinis pa
sakojimo charakteris ir tingiai 
slenką įvykiai. 

• . Deo luvan + e 
Kai žmonės atgręžia akis, 
jiems tiesiai į akis pažiūri Dievo*. 
Dievas raupsuotųjų, dėmėtųjų, 
durnelių, elgetų, bekojų, 
vandengalvių 

Foyer des Artistes" gegužės Lietuvos vadinamai pažangai 
mėn. 1 — 11 d.d. įvyko dail. J. pavaizduoti. Esą, šiais metais 
Račkaus paroda 

Dail. J. Račkus pereitų metų 
vidurines mokyklas baigiančių 
moksleivių skaičius padidės 

Dievas visų, kurie tarp 
turi tik amen — 
svarų žodį, 
atplėštą nuo šašotų lūpų, 
įspaustų į kaukių gleivę, 
ir — "susimilk ant 
iki paskutinės skausmo 
valandos. 

t< aš" ir Dievo 

mūsų", 
1 

Dievas bejėgių, 
niekam nereikalingųjų, 
nežinančių kas yra birža ir prekyba, 
nepraktiškųjų, 
kurie gėdinas ko nors "neduoti' 
neišmokusiųjų melo, 
pamaldžių tekstų ignorantų 

Dievas išduotųjų 
ir į nelaisvę paimtųjų, 
niekam neprotestuojant. 

rudenį atvyko iš Kanados (To- dvigubai, palyginus su pereitais 
ronto) į Paryžių pagilinti meno' metais, o į augštąsias mokyk-
studijų. Beaux Arts Mokykloje | las ir technikumus būsią priim-
studijavo pas prof. Andrė Lo- ta daugiau kaip vienas milijo-
the, kuris dailininko gabumus nasv asmenų. 
augštai įvertino. Toks teigimas iš karto iške-

Dięvas, atspėjąs pralaimėjimus ,# 
ir slaptas tragiškas pakampių 
ašaras 
Tas pakelės koplytėlėj 
naiviai išdrožtas rūpintojėlis, 
Nazareto Jėzusėlis. 

Iš lenkų k. išvertė JUOZAS KĖKŠTAS 

Tu ateini čia vėl, o Karaliene 
mano, 

į savo seną sodą, kaip kodais, 
Klausyt, kaip kalbas valandų 

fontanai, 
Vidurnaktis kaip krinta 

virpančiais lašais. 
Ir taip, savavališkai įsiveržę 

į atuoriaus kompetenciją pasi
skirti motto savo>knygai, atsklei 
džiame ją — 

Auksinis paveikslas 

Po knygds pavadinimu mes ne 
randame knygos turinio, t. y. jos 
pobūdžio apibūdinimo. Tai penki 
atskiri dalykai: Auksinis pa
veikslas, Vargonai, Kregždės 
prie Nukryžiuotojo pečių, Vieno 
auksino istorija ir Atsklęstos 
durys. 

Leidykla, priedelyje prie vir
šelio nurodo, kad tai „pasakoji
mai". Taip susitarkime ir vadin
ti. 

Pirmasis pasakojimas „Aukso 
paveikslas". Tai merginos užra
šai. Tai iškarpa iš seniai nugy
ventos gadynės, kada plyšo Lie
tuvoje šeimos tarp lenkybės ir 
„litvomanijos". Duktė, Anuška, 
kaikurių veiksnių veikiama (su
lenkėjęs dėdė, sulenkėjusi moti
na, jaunas frantas lenkiukas, ap 
sigyvenimas 2ytomiriuje) priei
na prie ribos, kada ji taps lenke. 
Ji paliko Lietuvą ir ten seną mei 
lę — Povilą, lietuvį; ir mylintį 
tėvą „htvomaną". Bet, laimei, 
toli nuo Lietuvos, Žytomiriuje, 
iš kilnaus ruso Ivano Aleksan-
drov.čiaus Anuška sužino, kad 

i tasai frantas lenkiukas už akių 
juokiasi iš „litvinkos". Visai lai
ku ateina tėvo iaiškas, kvieti
mas Anuškai grįžti namo. Ir 
Anuška apsisprendžia, grįžta 
L.etuvon ir ten randa vis vieno
dai stipriai mylintį ją lietuvį 
Povilą. 

Tai istorija, sąžiningai išlaiky
ta „Viktutės" žanre. Kaip žino-

Jeigu autorius, verždamasis 
perteikti ekzaltaciniai - senti
mentalų tų užrašų stilių — lie
tuviškos institutės užrašai — 
stengėsi sąžiningai sekti Šatri
jos Raganos ar Lazdynų Pelė
dos rašymo manierą, jis elgėsi 
tinkamai. Tos rašytojos paliko 
mums tikslius vaizdavimus lū
žių tų lietuviškų institučių, sto
vinčių lenkybės ir litvomanijos 
sankryžoje, čia viskas gražu ir 
švaru. Čia nėra to nešvankėlio 
realizmo, čia viskas slenka gy
venime pro prizmę institutiškų 
atodūsių — net ir pono bei mu
žiko santykiai. 

Ir tas, toks platus svarstymas 
apie tą „Auksinį paveikslą" čia 
dėstomas tam, kad būtų matyti, 
kad tasai „pasakojimas" yra vi
sa eilė pasakojimų. Kad „aukso 
paveikslas" yra neišvystytas ro
manas. Čia didelio romano met
menys, romano juodraštis, kuria 
me, išvystant romaną, gimtų 
mums krūvos puikių situacijų, 
ateitų į mus įdomūs asmenys. 
Mes su įdomumu sektumėm jų 
konfliktus ir jų gyvenimo lūžius. 
Dabar tai tik neišvystyto roma
no griaučiai. 

Jeigu autorius ryžtųsi duoti 
mums tą medžiagą romano for
moje, tasai romanas žavėtų mus 
savo tylia melancholija, savo 
skaidrumu, savo atitrauktumu 
nuo šių dienų sąmyšio. 

Vargonai ir Kregždės 

Tai du pasakojimai — Vargo
nai ir Kregždės ant Nukryžiuo
tojo pečių. Abu pasakojimai ku
pini labai mokytų ir išmintingų, 
bet ir išsiblaškiusių, klebonų 
(anekdotinio profesoriaus ti
pas), vargonininkų a la Šuber
tas (skaisčios sielos, o tose sie
lose muzika; kad ir be skatiko), 
ir pikčiurnų, pilnų tulžies varga-
mistrų. 

„Vargonų" pasakojime labai 
gera pirmoji dalis. Ją galima ly
ginti su Č. Grincevičiaus „Vidur
nakčio vargonais", kuri puiki ir 
turiniu ir, kas ypač vertintina 
pas mus — kompozicija. Eiklus 
vyksmo plitimas ir paslaptingo
je sferoje eina augštyn aštraus 
kampo linija. Ir čia, kada įvykis 
pasiekia savo zenitą, kada geni
jus triumfuoja, reikėtų padėti 
plunksną. 

Bet autorius pradeda kitą pa
sakojimo dalį ir tai, kas buvo pir 
moję dalyje — kova dėl pripaži-

1953 m. miręs lenkų poetas JERZY DOLĘJGA KOWALEWS-
KI yra vienas iš geriausių lenkų religinės lyrikos reprezentantų. 
Jam būdingas paprastumas, jausmo autentiškumas ir absoliutus 
nuoširdumas. "Oficyna poetow i malarzy" neseniai išleido Lon
done jo pomirtinę poezijos rinktinę, vardu — "Rozprawy poetyc-
kie" (Poetiškos bylos), iš kurio paėmę vieną eilėraštį čia spaus
diname Juozo Kėkšto vertime į lietuvių kalbą. — Red. 

•• •• 

nimo — pasikartoja. Kitos ga- du žiedus, Burišusius laimingą 
dynės kiti žmonės beveik tą pat 
kartoja, kas jau buvo išdėstyta 
pirmoje dalyje. Netrūksta čia 
sentimentų ir sutirštinto miste-
riškumo, bet tai toks nusikalti
mas kompozicijai! Tai įvykių ru
tulys su dviem ašim. 

„Kregždės ant Nukryžiuotojo 
pečių" labiausiai vykęs šio rin
kinio pasakojimas. Šiuo dalykė
liu galima džiaugtis, kaip džiau
giamės Oscar Wilde'o pasaka 
„The Happy Prince". Kaip Wil-
de'as kregždės ir princo statulos 
susibičiuliavime išreiškė laimę 
kitam daryti gera, taip Jurkus 
Nukryžiuotojo ir kregždžių susi
bičiuliavime išreiškė m e i l ė s 
triumfą širdžių sausrai. 

% I r kaip tik tasai pasakojimas 
yra viso rinkinio centras. Tos 
„Kregždės" išskirtinos iš visų 
kitų pasakojimų savo kondensuo 
tumu, vaizdavimo ryškumu ir 
švelniu koloritu, skirtingu nuo 
viktutiškai - sentimentalaus ar
ba tirštinamai - misteriško. 

Vieno auksino istorija 

Pasakojimas pirmojo asmens 
būdu, kaip pirmasis — „Auksi
nis paveikslas". Autorius surado 
paprastą besirutuliojančių įvy
kių siūlą. Auksinas eina iš ran
kų į rankas, iš gadynės į gadynę. 
Jo susidūrimai su žmonėmis pa
gimdo visdėlto švelnius, ne tra
giškus pasakojimo apsireiški
mus, nors ir natūralu čia prisi
minti, kad auksas visad įkvėpda
vo rašytoją rišti tą metalą su 
tamsiausiais žmogaus dvasios 
labirintais, čia ta auksino kelio
nė pro žmones praeina pasakos 
formoje, tinkamoje jaunuolių 
lektūrai, švariai ir santūriai. 

Iš kelių to pasakojimo pastrai 
pų — pastraipa apie dailininką 
Lorenzo elegantiška ir pilna ga
dynės varsų. Ir jai visų labiau
siai tinka tas moto, kurį, paėmęs1 

iš P. Jurkaus eilėraščio, norė
čiau rišti su šiuo rinkiniu. 

Būdingas autoriaus praleidi
mas to momento, kad auksinas, 
šio pasakojimo autorius —' pa
sakojimo vyksme perdirbamas į 

porą — o visdėlto žiedais pavir
tęs auksinas pasakoja įvykį auk
sino vardu, čia jau realumas rei
kalauja pavadinti tą pasakojimą 
„Auksinio žiedo istorija". Seno
viškasis auksinas buvo žiedo, fi
nalinio pasakos subjekto, probo-
čius. 

Pasakojimas vyksta nesamos, 
jau perdirbtos žiedais, monetos 
vardu. Beje, Moneta magni du-
catus Lithuaniae rašytina be h. 

Finalas 
„Atsklęstos durys" — vaikys

tės atsiminimas. Tam atsimini
mui suteikiamas paslaptingu
mas, kuris išryškėja t ikra miste
rija. Kartu tame pasakojime ir 
ryški sentencija. 

Trumpas dalykėlis, dailus ir 
nuotaikingas. Jis geras savo 
greitu situacijų pasikeitimu. 

Vaikystės atsiminimus mes 
jau įpratome gaubti sentimentu, 
grauduliu ir, susigraudinę, jieš-
koti paprastumuose nepaprasty-
bių. Taip gimsta pas mus tie 
„vandens malūnėliai", kurie vis 
yra ne filosofavimo, bet filosofi
nių gelmių simboliais Nagio ir 
Nykos eilėraščiuose. O podraug 
ir jų recenzentų. 

„Vandens malūnėlius" jūs ra
site labai dažnai — ir jie, jeigu 
nereiškia, tai turi reikšti nepa-
prastybę paprastybėje. 

Jurkus baigė „Atsklęstas du
ris", tirada, kurios neturėtų bū
ti. Ji gadina jo savaimingumą ir 
teikia kūrinėlio pabaigai persud-
rų susentimentalinimą. Jurkus 
rašo: 

Naktį buvo kažkas prie mūsų 
durų! Aplink spindėjo nuplieksti 
laukai, ir man buvo gera, gera. 

Tipinga vaičiulaitiška pabaiga 
nuotaikai sukelti, kai jis rašo 
vaizdelį „Eglutei". 

„Pavasarį prie Varduvos" ga
lima drąsiai įskaityti į geriau
sias knygas mūsų jaunimo bib
liotekoms. (Prileidžiant, kad jau 
nųjų lektūros pajutimas neiš
kreiptas mūsų gyvenimo sąlygo
mis). Toje knygoje visi gerieji 
privalumai, kurie reikalingi jau 
nojo skaitytojo knygai. 

Dail. J. Račkaus paroda "Fo-j i i a klausimą: kiek gi gyvento-
yer des Artistes" salėje — tai į j u Lietuvoje yra — daugiau 
menininko kūrybųiio darbo Pa- kaip prieš karą ar mažiau? 
ryžiuje išdava. Išstatyti tik čia 
sukurti darbai. 

Parodą gausiai aplankė lietu-
viai, Paryžiaus meno gyvenimu 
besidomintieji prancūzai ir kiti 
svetimtaučiai. 

Prancūzų meno žurnalas "Le 
Peintre" apie mūsų jauną me
nininką jo parodos proga atsi
liepė sekančiai: Dail. J. Rač
kaus tapyboje aiški estetinė iš
raiška. Dailininkas vysto for
mas galingomis linijomis, kurių 
grafizmas laikosi realių gyveni
mo išraiškų. Jo spalvinga pale
tė — santūri, be dirbtinumų ir 
kraštutinumų. Gražus tapybi
nių spalvų derinys — retos ver
tės." 

Dail. J. Račkus gimęs 1927 
m. gegužės mėn. 27 d. Lietuvo
je, Marijampolės apskr. Nuo 
1934 m. gyvena su tėvais Kana
doje. Studijavo meno istoriją 
Detroito universitete ir tapybą 
Toronto Meno mokykloje. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
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• Da£L J . Račkaus paroda • "Studentaus" Lietuvą. ."Tie- • Mūsų giesmynas — Adelai-
Paryžiuje. Montpamasse — Pa- sa" gegužes 1 d. pateikia keletą dėje, Australijoje, šiemet išleis-
ryžiaus menininkų kvartale, I būdingų duomenų pavergtos | ta 155 puslapių knyga, multipli

kuota rotatoriumi, bet darbas 
atliktas rūpestingai. Duodamos 
Šv. milių ir švč. Sakramento 
giesmės, Marijos giesmės, ad
vento, Kalėdų, gavėnios, Vely
kų, Sekminių giesmės ir kitos 
įvairios — 4š viso 60. Priede: 
dviejų giesmių lotyniški tekstai 
ir dešimties lotyniškų giesmių 
vertimai. Giesmės paruoštos 
vienbalsiui giedojimui su vargo
nų pritarimu. Dalis medžiagos 
imta iš rankraščių, daug kas 

Prieš karą dabartiniame Liefu-1lm t a . * £ * £ S e n k a U S "f*' 
vos plcte gyveno apie tris mili-1 ̂ b a ž n y č i a porą melodijų 
jonus žmonių. Prileiskime, kad {*"*"£ * ^ l v a i U s . porą -
ir dabar jų ten tiek yra. Jei taip, k u n - P ' J a t u l l s - Gieam>™> m « " 
tai pagal "Tiesą" išeitų, kad į z l k l n ę dal> t v a r k ė J - z d a n a v i " 
auštąsias mokyklas turės eiti I č i u 8 ' s P e c i a l i a i š i a m giesmynui 
vienas trečdalis gyventojų. Ido- k ° m p - ': G a u b a s « a ™ ° ^ v o 
mu, ką gi augštųjų mokyklų 'Graudaus verksmus ; ka.ku-
studentai Lietuvoje studijuos ? ; n a m * d z l a g » • • * » "etu^škų 
Ar tik "politgramotą" ar rim- &*** archyvo atsiuntė J. Krei-
tuosius mokslus ? Jei pastaruo- ' , v e n a s -
si}\a\ta:[,8tu^os turėtų trukU, . 1 * ^ ^ XfMų a I b a m ą 
vidutiniškai apie ketverius me- - r u o f i i a s p a u d a i . . N e m u n o « l e i . 
tus Ar gali tai padaryti trečda- d y k l o g v a d o v a s A Vilainis-šid-
lis krašto gyventojų? l a u s k a g > 

Albume bus istorinės 
Ar toks Lietuvos studentini-' Lietuvos vaizdai: Mateikos, 

mas iš viso galimas? Konkretūs A n d r i o l i i r k i t u menininkų pie-
l>avyzdžiai rodo, kad labiausiai š i n i a i i r k t - A t r o j i dalis — 
kultūriškai pažengusiuose kraš- a P i m s Nepriklausomąją Lietu-
tuose augštąsias mokyklas lan- ' v a - : J o s Pastatus, gamtos vaiz-
kančiųjų skaičius nesiekia 5*7 d u s - I š ^ ^ a l b u m a s turės apie 
gyventojų skaičiaus. 2 5 ° Poslapių ir sutalpins apie 

400 paveikslų. Paaiškinimai bus 
• A. Rinkūnas, Kanadoje gy-; lietuvių ir anglų kalbomis. Lei-

venąs pedagogas, paruošė II dinį norima išleisti rudenį, 
dalį skaitymų, aplinkos ir tėvy-nes pažinimo, pagal naują JAV 

A. Vilainis-šidlauskas, "Ne-
• Kun. P. Jata paruošė " muno" leidyklos vadovas, išlei-

skaitymus gegužinėms p a m a l J Jr K a nados lituanistinių mokyk- d o g t a m b ų p i r m a J į t o m ą L N 

doms, juos pavadindamas "Ma- J į ^ f ? " ! ? , ' ^ f 0 8 ^ ^ - . T o l s t o j a u s veikalo Anna Kare-
Išleido šiemet ? ! g a d u t e * V & d o v ^ <*«* nina, Pr. Povilaičio vertimas. 

skaitymų, tėvynes pažinimo • da-; K n y g a t u r i 4 3 7 p u s l a p i u S f g a n a 
lykų, patriotinės poezijos, paim- s m u l k i u š r i f t U f ^p _ d a u g 
tų iš liaudies pasakų bei kuri- s k a i t y m a T a i v i e n a s i š s v a r . 
nių: V. Nemunėlio, L. Žitkevi- b i a u s i ų v e i k a l ų r u s ų l y t o j o 
ciaus,^ Z. Gavelio, Vaižganto, i r f i l o s o f o L T o l s t o j a u S t s t a t o _ 
St. Džiugo, V. Joniko, D. Lip- m a s g ^ s u j o " K a r a 8 i r j y į 
čiutės, Maironio, J. Minelgos, k a „ p a r a š v t a s p r i e š 77 metus, 
A. Vireliūno, Margalio, V. Ku- b e t ̂  v e r t ė s n e n u s t o j ą s n ė 
dirkos, A. Giedriaus, J. Jaku- d a b a r > įve r s tas į įvairias pa-
ciomo, M. Valančiaus, V. Benja- s a u l i o k a l b a s T o l s t o j a u s p a ž h l _ 

rijos mėnuo' 
Adelaidėje, Australijoje, "Šven
tadienio Balsas" savo pirmuoju 
leidiniu. Autorius panaudoja 
daug gražios medžiagos iš pa
saulinio garso rašytojų, kaip 
Fulton Sheen ir kt., beveik 
kiekvienai dienai cituoja mūsų 
poetus: P. Jurkų, St. Ylą, M. 
Vaitkų, J. Augustaitytę-Vaičiū-
nienę, Maironį, J. Aistį, B. 
Brazdžionį. Skaitymai trumpi, 
nuoširdūs, gaila tik, kad išleis-

mino, J. Gailiaus, J. Rimašaus- ros kaikuriais atžvilgiais egzo-
ko, M. Ramūnienės, L. Šukytės, t i š k c s n e v i s o g m u m s p r i i m t i . 

Narutavičienės, J. Jankaus, | n o s > tečiau u teraturiiiiu atžvil-ta rotatoriumi; gana stambaus n _ . . . 7 ' ! ! " . ' 
Z Z n / E .c _ * . ĮBern. Brazdžionio, V. Pietario,, ̂  š i s v e i k a l a s a u g š t a i v e r t i na -

Putino, P. Vaičaičio ir kitų raš- j m a g 
tų. Knyga gausiai iliustruota T. 
Valiaus piešiniais ir Lietuvos, # Vaistininkas Jonas Tareila, 
vaizdais. Darnus viršelis taipgi gyvenąs VVaterbury, Conn., bir-
paruoštas dail. T. Valiaus. Va-! • " •* 1 5 d- sulaukia 80 m. am-
dovėlis turi 184 pusi., kaina $ 2 . | ž i a u s - Sukaktuvininkas yra ge-

formato, knyga turi 48 pusla
pius. 

• Dailininkas J. Daugvila, ne
seniai apsigyvenęs Ciceroje, 
dirba vienoje amerikiečių baž
nytinio meno įmonėje, kuria pie
šinius ir projektus šventovėms 
puošti. 

75. Išleido Bostono lietuviai 
mokytojai. 

i. Pautienius Kristus (aliejiniai paišeliai) 

rai žinomas senosios lietuvių 
kartos Amerikoje veikėjas. Į 
JAV J. Tareila atvyko 1892 m. 
Tada Waterburio lietuvių kolo-

Inija buvo maža — vos kelias-
| dešimt (apie 35) šeimų. J. Ta
reila buvo vienas iš šv. Juozapo 
parapijos organizatorių. Kai ku
rį laiką buvo "Ryto" savaitraš
čio Waterbury red. padėjėjas, 
parašė ir J. B. slapyvardžiu iš
leido kun. Žebrio biografiją ir 
brošiūrą "Tėvynės spauda". 

• S t Pilka baigia redaguoti 
"Teatro almanachą", kurs 
inims visas lietuviu kolonijas 
Amerikoje ir Kanadoje, ypač 

paskutiniame latkotarDyje — 
1949 — 1954 metais. Knyga bus 
anie 200 puslapių, gausiai iliust
ruota. Prie redagavimo talkina 
dar redakcinės komisijos na
riai: J. Lukas, M. Morkūnas, P. 
Orintaitė, V. Valiukas, V. Žu
kauskas. 

• Laikraštininkas Adolfas 
Vėgėlė yra miręs 1914 m. birže
lio 3 d., taigi šiemet sueina 40 
metų nuo jo mirties. Buvo gi
męs Musteikiuose, Tauragnų 
valse.. Bendradarbiavo Vilniaus 
Žiniose, šaltinyje, Žemėje, Lie
tuvos Ūkininke; redagavo R£-
gos Garsą,| Žemdirbį, Koopera-

1 torių, Naująją Srovę. Yra išlei-
|dęs eilę populiarių knygelių. Mi-
rė Kazliškiuose, Pandėlio valsč. 
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Kultūros Taryba paredė daug įvairumus (Nr. 15, 4, 6, 3, 2, 20, 
žvalumo panaudoti Lietuvių 8, 14, 12). Be jokios abejonės, 
Auditorijoje spaudos parodai Dargis žino ką daro ir kur eina! 
carengtas patalpas grafikų pa- Tikiuosi, kad dar girdėsime jo 
rodai, kuri reprezentuota gau- žingsnių dundėjimą daug dides-
siai įY^orai, nežiūrint to, jog, nėję erdvėje kaip "Halsted Lie-
įtariu, kaikuriuos dailininkus tuvių Auditorija"... 
dėl distancijų nesuspėjusius pri- Vilimas duoda keturis, tikiu, 
siųsti savo naujesnių darbų ir naujesnius darbus, kurių juoda 
šiuo būdu leidusius Lietuvių —balta sprendimas yra visai 
Dailės instituto archyvuose naujas ir skirtingas nuo jo dar-
esančius senesnius darbus išsta- bų mums anksčiau žinomų. Jdo-
tyti šioje parodoje. Iš šio taško m u bus sekti jo tolimesnį kelią 
pažiūrėjęs, paredą norėčiau lyg šia kryptimi, kuri, be abejo, tu-
perskirti į tris dalis: žinomi au- rį v į s a s galimybes į didesnį me-
toriai. pristatę naujesnių darbų, ną aktualiausiuose sprendimuo-
žinomi autoriai nepristatę nau- s e . Vytautas Virkau man ma-
jesnių darbų ir autoriai naujai j tomas pirmą kartą. Nežinau jo 
atėjusieji į mūsų tarpą, arba I amžiaus, tačiau, jeigu jis yra 
man pirmą kartą matomi. jaunas, sakau, turi daug gerų 

Dėl tų autorių, kurie jau davinių būti žinomu! Jo keturi 
mums gerai žinomi ir nusipelnę darbai parodo neabejotiną ta-
mūsų grafikos menui — kaip tentą. Nr. 73 net didelį kompo-
Augius, Ratas ir Valius — ne- i zicinį ir ritminį sprendimą, kas 
galėsiu pasakyti nieko daugiau,; liečia poeziją ir muziką plasti-
kaip tai, kas jau mums yra ži- j niame mene. Pirmą kartą ma
noma iš Lietuvos ir tremties j tau ir Bielskį-EIskį. Tai jauno-
Vokietijoje. čia Augiaus mato-' šioj. kartos jau bręstantis dai-
me eilę senesnių darbų, matytų Hninkas. Nr. 135 gero ir užbaig-
dar Lietuvoje, kurie savo meni- to sprendimo. Kiek sustilizuotas 
niu lygiu yra pripažinti ir mums; Nr. 132 ir 137, kas, nežiūrint 
žinomi. Norėčiau matyti ką Au-j švelnaus lengvumo ir vykusio 
gius dabar turi sukūręs, kad bū-: traktavimo technikoje, nuverti-
tų galima žinoti jo tolimesnisj na patį darbą, jeigu ir nutartu-
kūrybos vystymasis ir tuom pa-' me nekreipti dėmesio į farsinį 
čiu daugiau pasisakyti. Ratasj sentimentą. Nr. 131 nors ir 
-Ra tai skis šioje parodoje taip: matytos tematikos, neišspręs-
pat neparodo nieko kas mums: tas techniškai; netgi kompozi-
būtų iš jo gerų darbų dar neži- j ciškai. Nr. 130 perdaug forsuo-
noma. Valius, kaip visada, rim- į tas ir iššaukiąs niekam nereika-
tas ir stiprus techniškuose lingą efektą, kas priartina dar-
sprendimuose, kad ir gausus j bą prie XVIII šimtmečio senti-
šioje parodoje, nesukėlė jokio j mentalistų. Tačiau, Bielskis tu-
įtarimo dėl pasikeitimo darbuo-! ri pretenzijų būti geru piešėju, 
se, iš ko spėju taip pat buvo re-1 Kurauskas taip pat naujosios 

M. Vaitkus 

prezenLuotas tik jau mums ži
nomais gerais ir įvertintais dar
bais. 

Parodžiusių paskutiniųjų dar
bų ir naujųjų grupėje matau 

kartos ir matomas man pirmą 
kartą duoda šešis darbus, visus 
šešis skirtingų krypčių ir trak
tavimų, taip, kad dar neaišku 
kuris jo tikras veidas. Kaip 

Dargį, Petravičių, Vaičaitį, Vi- technikas, taip ir piešėjas geras, 
limą, Virkau, Bielskį ir Kuraus- j Tikiuosi, Kurauskas parodys 
ką. Bargį matau pirmą kartą, 
ir... džiaugiuosi, jog visa .širdi
mi ateinu jį pasveikinti dėl to, 
kas liečia šių dienų supratimą 
apie meną. Jo "laivas", kaip 
vikingų, visa jėga brenda per 
poezijos marias, iššaukdamas iš 
rafinuoto skonio formų visą jo 
muzikinį judėjimą (Nr. 14). Ar
ba koks plokštuminių formų ir 
arabeskų tarpusavio žaismo su
pratimas! (Nr. 12, 5, 20, 2, 7, 3, 
6, 15). Arba koks formų balan
sas ir poezija tarp linijų deta
lių ir ornamentuotų plokštumų? 
(Nr. 15, 7, 2, 1, 10). Stiprus 

(ateityje), kuris iš šių šešių 
yra jo tikras veidas ir kiek jis 
vertas ? 

Vaičaičio aštuoni piešiniai 
(nemanau, kad naujausi dėl tos 
distancijos, kuri jį skiria nuo 
Chicagos) parodo Vaičaičio di
delį subrendimą ii* pažangą nuo 
to, ką matėme Lietuvoje ir Vo
kietijoje. Nr. 33, 31, 29, 35 ir už
baigto ir be priekaištų sprendi
mo, kaip linijiniai taip ir kom
poziciniai. Tikrai čia parodyta 
daug gero piešėjo talento! 

Petravičius jau daug ir gerai 
mums žinomas ir svetimų pri-

kompoziciniais ir spalviniais! pažįstamas, duoda tikrai gau-
sprendimais žengia jo moder-1 singą kolekciją net trijų paši
nus žmogus (Nr. 10, 12, 3, 4) . įkeitimų. Pirmasis pasikeitimas 
Taip pat jo techniški sprendi- jau gerai pažįstamas mums iš 
mai tikri, drąsūs, rafinuoti ir Lietuvos ir daugeliu atvejų tęs-
nuosavi, priverčia gyventi ir tas Vokietijoje. Jį norėčiau pa-
paprastas negyvas plokštumas vadinti mūsų liaudies motyvų ir 
arba linijas ir jų ornamentinius liaudies pasakų jungties įpras-

Pirmasis sliekas 
Nesitraukia dar vasaris, 
nors švelnesnis pasidaręs, — 
o jau savo angštą urvą 
taip ankstyvai bepaliekąs 
dėl to mielo žemės purvo 
rudas jaunas tako sliekas. 
Vargše, tu elgies perdrąsiai! 
Argi nenurodė niekas, 
kas tau gresia? 
Slrraulo paukščiai - galą rasi! 

Nuostabu - tavęs man gaila 
tokio jauno, mielo, Icvailo. 

<Tu man artimas: abudu 
pasiilgę saulės, laisvės; 
geismas mumyse pabudo 
pasidžiaugt laukais plačiaisiais, 
jausti kūnu vėjo spartį, 
čiulpt gėlių kvapsningo vaisiaus, 
rasą gerti 
ir gėrėtis Dievo arty. 

Galvos tik nenuleisti 
Nors atzdros daužo valtį mums 

y "kasdien 
ir, rados, tuoj Juodon įgrums 

f gelmėn, — 
tiktai narsiau, mylimasis brolau! 
kovot ir ištvert! ir širdį augščiau — 

žvaigždė ten žiba tau! 

Nors žemė mūsų mylima 
toli, 

ir siaučia priespaudos žiema 
gili, — 

pietų kalnais vasarėlė ateis 
ir speigą išvis karštais spinduliais, 

ir tau sugrįžti leis! 

Sudi ie, vasari 
* *%"* 

J 

Sudie, vasari! 
jau tavo valandos pasauly baigias, 
ir krinta mirksniai, kaip žiedai nuo dalgės; 
jaunasis kovas laiko angą veria — 

sudie, vasari! 

Brolau vasari! 
mažytis lašas laiko okeano — 
buvai tu žaibas amžinybėj mano, 
darbų vainiko auksažiedis nari, 

svajų vasari... 

Svajų vasari... 
tavy mąsčiau, svajojau ir meldžiausi, 
tavy man grožio džiaugsmas plūdo gausiai, 
tavy... Gana! — graudu man pasidarė, 

žmogaus vasari... 

Žmogaus vasarį... 
Štai metas jau! jau reikia amžiams skirtis, 
Laikų banga nyneš tave įnirtusi, 
o aš - aušron, tau ilgesy ištaręs: 

sudie, vasari! 

Iš spaudinamos knygos "Atsimerkus" 

T. Valius šv. Sebastionas 

minimu ir pateisinimu meno kū
rinyje. Šį jo pasikeitimą galima 
drąsiai pavadinti pirmąja Petra
vičiaus kūrybos epocha. Ji pasi
žymi baltų linijų žaismu juodo
se dėmėse arba juodų arabeskų 
ir linijų žaismu baltose dėmėse; 
dažnai ir šių abiejų, giminingų 
variantų sugrupavimuose. Tik
rai daug subtilios poezijos ir 
žaismingumo šiuose darbuose 
vedančių iki jautriausių muzika-
linių gamų, kuriose girdisi mū
sų liaudies legendos ir šaunios 
pasakos, kas jau kitų ir mūsų 
buvo pastebėta ir šauniai įver
tinta. Tremtis Petravičių pakei
tė dar į du pasikeitimus, kurių 
eksponatai parodoje negausūs, 
bet ryškūs. Iš šių naujų pasi
keitimų norėčiau sulaukti nau
jos Petravičiaus epochos. Pa
vyzdžiui Nr. 98, 92 pasižymi 
mažiau aiškiu dėmių paliejimu, 
kuriose linija pasidaro bereikš
mė ir visai pražudoma sąskai-
ton dėmių ir dėmelių žaismo, 
sukeliančio ritminę harmoniją, 
kurią jautriai balansuoja kele-
tos spalvinių niuansų įvedimas. 
Tuo tarpu, kai kitas pasikeiti
mas bazuojasi pirmosios epo
chos linijų ir dėmių kiek satatū-

resniu principu, kas jį priarti
na daugiau prie klasikos ir dar 
arčiau prie bizantikos bei goti
kos. 

Mikšys ir Krasauskas išstatė 
po porą darbų, kurių buvimas 
nei kiek neprisideda prie paro
dos lygio, o manęs neįtikina. 

Prie neigiamų reiškinių taip 
pat norėčiau priskirti ir vieną 
etikos kilnumo peržengimą. Tai 
jury komisija. Pakviestas Pet
ravičius ir Kurauskas... Tik, 
abu, gi, dalyvauja toje pačioje 
parodoje... Kaip platus "svie
tas" nesu matęs atsitikimo! 
Tikrai, neturiu jokios įdėjos nei 
pagrindo jokiems įtarinėji
mams. Esu tikriausias, kad vis
kas buvo labai tvarkoje, tik no
rėčiau, kad pradėtume prie eti
kos reikalų taip pat priprasti. 
Kažkaip netikiu, kad grafikų 
parodai į jury komisiją Chica-
goje nebūtų buvę galima suras
ti poros žmonių parodoje neda
lyvaujančių?! Kad ir dėl to 
švento "mažutėlių" nepapiktini-
mo. 

Kūno grožis yra kažkas gy
vuliško, jei -grožis nėra dvasios 
išraiška. —- Demokrft 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Broliai Mekai — New Yor-j ^Nikodemas žiekus, knygne- • Dr. Pr. Raulnairis RU šeima 

ko filmu pasaulyje. Biržiečiai; šysj gyvenąs 6651 So. Artesian atvyksta apsigyventi į JAV, bu-
broliai Mekai, Adolfas ir Jonas, j ave, Chicago 29, 111., šiemet su- vo iškilmingai išlydėtas ateiti-
pasireiškę kaip reikšmingi lietu- \ laukė 75 m. amžiaus sukaktį, ninku, teisininkų, Karaliaus 
vių literatūros modernistai, lei- Knygas platino Gaurės parapi- Mindaugo instituto ir privačių 
dę literatūres leidinį "Proza*', joje, bet daugiausiai jam teko šeimų suruoštose išleistuvėse, 
prieš porą metų susidomėjo fil- gabenti jas iš Tilžės, kadangi 

gyveno paliai sieną, kur tarp 
Jurbarko ir Tauragės tęsėsi 
apie 40 kilometrų ilgio miškai 

mos menu ir technika. Studijuo
dami, visa jaunystės energija 
metėsi įgaunamas} žinias per
teikti savo tautai. Buvo užsu-
moję ruošti lietuviAkas kronikas, 
trumpas istorijas ir apžvalgas. 
Adolfą Meką pašaukus atlikti 
karinę prievolę, o lietuviškai vi
suomenei neparėmus Jcno Me-

Raulinaičiai Melbourne išgy
veno veik 5 metus. Jie buvo iš 
pirmųjų lietuvių kolonijos kūrė
jų. Prof. Raulmaitis daug vra iš vienos puses ir iš kitos. Per :AAiexa J ( 1 ,L n • „„ . . . 

* . w , , Jdejęs darbo j organizacini ir 
sieną nešdavo Altorius, kalen- t, t į V t « ., . . . . . . 
, . . . . . . . 4 ' . , kulturinj lietuvių gyvenimą. Jis 
donus, laikraščius. Atnešę kny
gas jas slėpdavo miške, daržinė
se, tvartuose,, o iš čia pasiimda-
vo tolimesni nuo sienos knygne- d i n s t i t u t a s > k u r i a m 

ko tęsto darbo - moderninio šiai, kurie jas paskleisdavo po j l a i k ą i r ^ d o v a v a V i 8 u 
lietuviško filmo laisvajam pa- j žmones. Per sieną eidavo kas 

organizavo ir pirmuosius dve
jus metus vadovavo L. K. Fon
dui. Jo įkurtas Karaliaus Min-

visą 
omeni-

niame gyvenime, susirinkimuo-
saulyje plėtojimas nutrūko, savaitę, kartais dukart, ypač s e š v e n t ė s e , m i n ė j i m u o s e _ vi_ 
Broliai Mekai, sugrįžus iš ka-Į vasarą; žiemą buvo pavojus dėl. s u r b u v o f R ^ ^ J 
riuomenės Adolfui, labiau atsį-' 
dėjo filmui, įeidami į New Yor-

pasiliekančių pėdsakų. RusU j č i o ž o d i f i N e m a ž a ^ ^ ^ 
sargybiniai pašovė drauge s u į i r m o k s l i n i u s t r a i P sn ių jis yra 

ko filmo menininkų ir teoretikų juo ėjusį knygnešį Izidorių T a - ; i r m c k s U n i ų straipsnių jis yra 
b ū * m u l*' k u r s m i r ė a t š l i a u ž e s J *«H parašęs ten spaudoje. Nežiūrint, 

New Yorke.veikia Draugija k ^ t a T ą \ A ^ ; . 7 d c . ž m o n e s , kad sunkios, kaip tremtinio, ^cw luiRt-^veiKia uraugija U 7 S l e m n_ glantoie lietuviu SDau-i *.: i vA. \ .. -_, X 
"Film Forum", kurios tikslas 
yra filmo meno kėlimas. Ši 

užsienin, slaptoje lietuvių spau
doje išspausdino žinią, kad Žič-
kus gerai patarnauja per sieną. draugija ruošia paskaitas, ku-1 T a i atkreioė žandarų dėmesį. 

nas_ skaito šio filmų- miesto G r u p ė knygnešių tapo susekta, 
žymūs ir pripažinti specialistai, 
kaip Arthur Knight, — filmų is- jų tarpe ir Žičkus, iki 20 m. am

žiaus gabenęs knygas; taip jis 
torikas, "Saturday Review of \ 1 9 0 0 m p a b e g o j J A V 
Literature" kritikas, Rudolf 
Arnheim — veikalo "Film als 
Kunst" autorius, VVilliam Ever-
son — filmų istorikas, knygų 
"Sight and Sound" ir "Films in 
Review" autorius, Charles Dann 
— Britų Informacijos centro di
rektorius, George Capsis — Co-
lumbijos Universiteto dėstyto
jas ir kiti. Liepos 3 d. šios drau 

• Dr. S. Aliūno humoristinių 

svetimame krašte įsikūrimo są
lygos, o čia dar organizacinis ir 
visuomeninis darbas atėmė lie
kamas valandas," jis dar suspėjo 
paruošti spaudai ištisą veikalą 
apie lietuvių tautos suverenu
mą. 

Penia P. Raulinaitienė yra 
taip pat palikusi nemažą kultū-

eilėraščių knyga "Valeriono la- rinį įnašą į Melbourno lietuvių 
šai", nuo seniau laukta, jau yra gyvenimą. Ji yra steigėja Kata-
pasiekusi knygynus. Autorius 
labai gausiai turi sveiko humo
ro, temas parenka iš dabarties 

likių Moterų dr-jos, kuriai visą 
laiką ir vadovavo. Paskutiniais 
metais ji dirbo ir parapijos ta-

ir apskritai tremties aktualijų, i ryboje. Raulinaičių sūnus Algis, 
stipriai paplaka įvairias ydas, 
ypač šykštumą kultūros reika-

gijos ruošiamos vasaros serijos | lams, moralinio nežabotumo ir 
vieną paskaitų, tema "Fostein k t - Gaila, kad autorius pats vie-
and the Art of the Silent Film" noj kitoj vietoj nušneka neva-
skaitys, kaip pranešime sako-

kuris Melbourne sukūrė lietu
višką šeimą, ilgą laiką vadova
vo sporto klubui ir gyvai reiš
kėsi visuomeniniame gyvenime. 
Jie taip pat atvažiuoja kartu į 

ma, "poetas ir filmų gaminto
jas, Jonas Mekas". 

• Vienas leidėjas pasiskelbė 
50 metų spaudos atgavimo su
kakčiai išleidžiąs S. Daukanto 
Būdą, fotografuotiniu būdu at
spausdindamas 1935 m. J. Tal-
manto parengtą leidimą. Anas 
Būdo leidimas Pr. Skardžiaus 
1936 m. Židinyje buvo labai 
smarkiai kritikuotas: mokslui 
esąs sugadintas, o mokyklai ne
pritaikytas. Talmantas daug ko 
nesupratęs ir nevykusiai nutai
sęs: "daug kas joje yra sujauk
ta ir klaidingai parašyta" (Židi
nys 1936 Nr. 5 — 6, 625 p.). 
J. Talmantas "viską sujaukda
mas, padaro savotišką žemaičių 
ir augštaičių tarinių mišinį, ku
rio gyvojoje kalboje visai nėra" 
(622). Nepalyginti daugiau bū
tų pasitarnauta, perspausdinant 
originalinį paties Daukanto 1845 
m. leidimą. Juo džiaugtųsi ne 
tik lituanistai, bet kiekvienas 
mūsų praeities mylėtojas. 

| lyvai. Suaugę skaitytojai leidi- JAV. Kitas Raulinaičių sūnus 
nį perskaitys su nauda, č ia tik Julius visą laiką lankė Melbour-
būtų galima suminėti posmelį, ne universitetą. Dabar Raulinai-
kurio skaitytojai neras, bet ku- i čiai rengiasi apsigyventi Los 
rį dr. Aliūnas įrašė rinkinį de-, Angeles mieste, 
dikuodamas šio pranešimėlio au-, , ^ ^ L i l l t k a i l s t a p y b c s 
toriui: Kartais širdj prislegia p a r o d a k g t a b i r ž e l i o 3 _ Į ? 
ir gelia. Kad pridirbi visko ne- L ^ ^ B r e t u g a l e r i jo je , Pary-
gerai. Bet juk bartis mes me- • ^ I š s t a t y t a 20 d a r b u > P a r o . 
kaip negalim, Būdami abudu; d a p a v a d i n t a " P a v a s a r i s p r i e 
daktarai... . Viduržemio". Į parodos atida-

• Adomo Galdiko paroda New j rymą atsilankė Lietuvos atsto-
Yorke susilaukė amerikietiškos vas su žmona, Latvijos ministe-
spaudos gyvo susidomėjimo, ris Grosvald, pulkininkas Lans-
"Pictures on Exhibit" sustoja J koronskis, lietuviai menininkai 
ties mūsų dailininko paveikslais bei kiti Paryžiaus lietuviai; 
"Prieš audrą", "Ūkanotas ry
tas", "Rudens simfonija". "New 
York Herald Tribūne" geriausiu 
A. Galdiko kūriniu laiko "Luk-
semburgo sodą" ir jo parodą 
vadina "nepaprastai patrauk
lia". 

• Mykolas Vaitkus ruošia 
spaudai porą tomų savų atsimi
nimų. Tose knygose bus panau
doti periodinėje spaudoje pasi-

dalyvavo ir kaikurie lietuvių 
draugai prancūzai, jų tarpe ir 
skulptorius J. K. Martei. Paro
da gausiai lankoma ir tęsis iki 
birželio 16 d.. 

• Dr. S. Backis, Lietuvos ats
tovas Prancūzijoje, Laisvosios 
Literatūros ir Tiksliųjų Mokslų 
Tarptautinės akademijos posė
dyje Paryžiuje laikė paskaitą 
tema: Charakteringieji kultūri-

rodę jo atsiminimai ir įjungti nio gyvenimo bruožai okupuo-
nauji, dabar rašomi. toje Lietuvoje. 

—. _ • 1 — £1 ~1 
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SAULĖS GIESMĖ 
DR. P. CĘI.IEAIFS, Indiana Harbor, Ind. 

Neseniai mūsų skaitomųjų l pasaulyje, bet tik tuo atveju, 
knygų tarpe išdygo naujas An- (jeigu jis afeįpa vykdyti jam 
tano Maceinos veikalas "Saulės į Viešpaties skirto pašaukimo" 
Giesmė" 454 pusi., išleistas prel. Į (p. 55). 
P. M. Juro, Brooklyne, N. Y., j Tiesiogine prasme su gamta 
1954 m.. Veikalas laimėjęs 1952 mus riša kūnas, o su Dievu sie-
m. "Aidų" mokslo premiją. Vir-1 la- Kūnas yra prasmuo sielai, o 
šelis pieštas dail. T. Valiaus, i siela Dievui. Mokėjimas išlaiky-
prasmingai vaizduojąs šv. Pran*1 ti pusiausvyrą tarp kūno ir sie-
ci.škų besiveržiant dangun. 

A. Maceina yra visuomet įdo
mus savo straipsniais, tilpusiais 
mūsų periodikoje, gilus savo 
mintimis "Didysis Inkvizitorius 

los, nenutrūkstant (nenusigrę-
žiant) nuo Dievo yra žmogaus 
didžiausias uždavinys žemėje. 
"Kūno pastanga virsti savaran
kiška būtimi reiškia jo paties 

\" m-Z '7,° "Y1, T* " t ! * .žlugimą" (p. 71). Kūnas yra ne Jobo Drama veikaluose, bet . , , : . , , . . . , . . . » , tam, kad jis klestėtų savaran-
ypac platus, vaizdus ir žymus . .„. . . . \ . 7 j .^~ . 

IH 2w. MO-..1A- ™L-^ i k , s k a i > bet tam, kad per 3r>les-
tėtų dvasia (84). Pagal šią 
kryptį mes turime orientuotis 

ir 

savo dialektika "Saulės Giesmė 
je". Tai brangus veikalas ne tik
tai savo ontologine sklaida, bet i *"*7

I*'\' "."" LTI""*. ! p"*J~*,rn-r"" 
. , . , « » . ... . . kiekvienoje mūsų žemiško gy-
įr krikščioniškosios egzistenci-' venimo situacijoje. 

ir žmonių bendruomenė 

jos samprata. S. G. yra gilus 
komentaras Evangelijos, įgy-
vendintos šv. Pranciškaus gyve
nime ; komentaras pagrįstas po- Mes randamės tarp daiktų ir 
piežių enciklikų mintimis ir Baž- esame supami turto, kaip žmo-
nyčios tėvų raštų ištraukomis, j gaus darbo rezultato. Tačiau 
Skaitydamas S. G. nežinai, ar j mes negalime turtu - pakeisti 
esi susidūręs su vienu žymes- i Dievo. Dievas mūsų egzistenci-
niųjų lietuvių tautos teologų, ar | joje turi likti centrinis siekimas, 
su filosofų. O gal teisingiau bū-, 0 turtas tegali užimti vietą eg« 
tų pasakius: su abiem iš karto, zistencijos pakraštyje (117). 
Nors autorius ima savo veikalo Į kadangi sunku yra apsuptam 
turiniu Evangelijos įsikūniji-i turtu neapsvaigti ir nepadaryti 
mas šv. Pranciškaus gyvenime jo savo dievaičiu, nusigręžiant 
ir tuo pačiu stoja teologinėn nuo Viešpaties, todėl neturtas 
plotmėn, tačiau, susitikdamas geriausias laidas siekiant išga-
su įvairiomis žmogiškosios eg- nymo. Neveltui Kristus sako: 
zistencijos problemomis. pasi- "Palaiminti beturčiai dvasioje". 
reiškia gilus būties r ^ė to j a s ir "Pavesti tad šiuos rūpesčius 
jos atskleidėjas. Painiuose gyve- Viešpačiui, atremti rytdieną ne 
nimo reikaluose jis puikiai į medžiagines žemės gėrybes, bet 
sprendžia problemas, duodamas į dieviškąją Apvaizdą ir yra būti 
kiekvienam reiškiniui savo vie- beturčiu dvasioje" (129). 
tą. Kaikurie gyvenimo reiški- _, . 
niai mums atrodo nesuderina-' Mes gyvename supami ne tik 
mi su'sveiku žmogaus protu ir turto, bet ir žmonių bendruome-
ivaili, o tačiau A. Maceinai jie į n e s Todėl kitas pavojus pake-
yra perregimi savo būtimi ir l l u l P n e D i e v o ** ž m o ^ s ' 

Krikščioniškosios egzistenci
jos kelyje mokslas yra Teigia
mas veiksnys, bet ne galutinis. 
"Moksliniam pažinimui pasau
lis išsisemia savo regimybe. Re
liginis pažinimas už šitos regi
mybės jaučia augštesnę tikrovę" 
(313) Siekti mokslo reiškia 
siekti būti tuo, kuo žmogų pats 
Dievas yra skyręs, būtent: pa
saulis valdovu" (2?4). 

Apaštalavimas 
Kaip ypatingą žmogaus užda

vinį AtoriujFiškelia apaštalavi
mo misija. Nors ne visi žmonės 
pašaukti būti kunigais, bet visi 
yra pašaukti apaštalauti. Kiek
vienas krikščioms yra kunigas 

' t a prasme, kad kiekvienas yra 
dalyvisN Kristaus žmogystėje, 
kuri visa jos pilnatvėje paukota 
Tėvui ligi visiško jos sunaikini
mo Kalvarijos kalne (352). Iš
pildžius savo pašaukimą arti
mui ir per jį Dievui, žmogus tu
ri tyra siela džiaugtis. "Bažny
čia yra atpirktosios būties džiu
gesio istorinis įsikūnijimas" 
(382). Tikrasis džiaugsmo šal
tinis yra Dievas. Tačiau prie to 
šaltinio prieinama laisvu kentė
jimu. "Laisvai kenčiama kančia 
atveria mūsų būtį Dievui, kuris 
vienintelis mus atstato ir per
keičia" (441). Kančia yra per
galima jos iškentėjimu. Kančia 
naikina mūsų būtį ir atveria 
mūsų akis, kuo mes tikroviškai 
esame: mes esame žengią į ne
būtį. Laisvai kęsdami atsiveria
me Viešpačiui, kuris atstato 
mūsų būtį. Ir priešingai, kęsda
mi iš prievartos mes save su
žlugdome. Kančia, kaip ir mal
da, reiškia visuomet teigti savo 
kūriniškumą Dievo — Kūrėjo 
akivaizdoje. Galėjimas mirštant 
giedoti yra ženklas mirties nu
galėjimo ir įžanga į naująjį gy
venimą. Tuo baigiamas yra 
krikščioniškosios egzistencijos 
mąstymas, kuris skaitytoją pa 

Nadas Rastenis 

E g I u fej§ 
Pasodinau eglutę žaHą, 

Tarpe namų ir kelio, 
Viduj darželio; 

Toli nuo girios ji, 
Kaip aš nuo Nemunėlio, 

Lieknutė ir smagi, v#, 
Lai stiepias, auga, želia, 
į dangų galvą krlia. 

Primins ji man, kas mietą dieną, 
Pažaimenio eglyną — 
Nupjautą šieną, 

Sklandžias bangas laukų, 
Kurklius ir mėnesieną, 

Jaunimo džiaugsmo dainą — 
Kvepėjimą sakų, 

Brangią gimtinę mano. 
J 

Tempus fugi t 
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'""" r o — Evane-eliškaidu žmoimiiH <TWP ""*«"-*"«». ««"«i o^an.yuują pa
turi gilesnio pagrindo. Ir dėl to ^ * n f ™kaf* . ™ o g a u ? . ^ Ivgauna, užburia ir veda savo 
K . J L v . i . . 0 , „ r t f i o m A ^ f ; i ^ _ ! m T n a s ^ a bendmomeninišNgy-;* * . . . . - - . , . . . , šis veikalas savo esmėje filoso- i sis veiKaias savo esmėje ulono-, ^ k r i k š č i o n i š k i m m C 1 U k e l U L * 
fine sklaida krikščioniškosios - " T T ^ . - ™ 1 ? k n ^ 1 0 n i s k ^ t . 1 u i a t s i p lėš t i i 
egzistencijos. Jis atveria prieš! e S 2 1 s t e ™ja vyksta bendruome-
mūsų akis krikščioniškąją egzis
tenciją, kaip tikrąjį Evangelijos 

nes ir vienatvės įtampoje" 
(2Hį . Bendruomenėje gyveni-

atvaizdą; ir, būtent, atvaizdą! ™ Pareikalauja didelio nusiže 
konkrečiame % . Pranciškaus m i m m o . 1

i r f r t i m ° m ? ! ! e S ' K e 

gyvenime. Bet ir atsiję šv. Pran
ciškaus gyvenimą nuo S. G. aiš
kinamųjų tekstų, mes visdėlto 
turėtume nepažeistą žmogaus 
būties sklaidą, atliktą krikščio
niškosios pasaulėžiūros įtako
je. 

Autorius taip stipriai įsijau
tęs yra į krikščioniškąją pasau
lėžiūrą, kad nė vienu^ požiūriu 
negali apie ją mąstyti, nemąs
tydamas kartu apie Dievą. Todėl 
pas jį nėra ir filosofija atsieta Į dangi'ši esmė neša Visagalio ̂ pa 
nuo teologijos, kaip kad pas kai. j veikslą" (244). Galime kritikuo-
kuriuos mūsų laikų egzistencia-1 ti blogą darbą, bet nesmerkti 
listus. Pagaliau, pats veikalo au-i nusidėjėlio žmogaus, 
torius įžangoje pasisako: "Kny-1 Arjtfįio meilė remiasi artimo 
gos turinį sudaro j ne istorinis Į šelpinuY. "Išmaldoje susitinka 
šv. Pranciškaus gyvenimo apra- '< žmogus — elgeta su žmogumi 
šymas, bet filosofinė bei teolo- — užvaizdą" (163) "Žemėje*iš-
ginė šio gyvenimo sklaida" silaikyti yra pagrindinė kiekvie-
(p. 11). Todėl kiekvieną sutikit no teisė, o padėti kitam išsilai-
tą klausimą A. Maceina sprend- kyti yra pagrindinė kiekvieno 
žia iš karto abiem požiūriais. pareiga" (158). Ypač artimo 

lias į pilnutinį išaugštinimą ei-
nartiktai per pilnutinį nusižemi
nimą". (223). Pagrindas nusiže-. 
minti yra ontologinis; visa ką 
turime, ne iš savęs turime. Jei
gu Dievas nusilenkė prieš žmo
gų, tai žmogus neturi kuo patei
sinti savo išdidume (221). Did
žiausia kliūtis nusižeminimui 
yra puikybe ir kitų kritika. Ta
čiau mes neturime teisės kitą 
žeminti kritikuodami, nes "žmo
gus yra šventas savo esme, ka-

minčių keliu. Sunku yra skaity-

Gamta, žmogus, Dievas 

Gamtos daiktų buvimas yra 

meilė reiškiasi tarnyboje ligo
niams ir nuodėmės ištiktiesiems, 
nes liga ontologiškai ir yra nuo-

ne kas kita, kaip Dievo žodžio j dėmės paseka. "Artimo meilė 
beasmenis įsikūnijimas. "Gam- į yra esmėje gailestingumo veiks-
ta yra įsidaiktinęs Dievo žodis" į mas tiems, kurie yra nuodėmės 
(p. 25). Dėl to ir visos kūrini 
jes paskirtis yra vienas didžiu 

ištikti" (262). 
^ Vyras ir moteris 

lis šauksmas Dievop, nes visa 
kūrinija liudija dieviškąją savo i Labai idealiai A. Maceina at-
kilmę" (p. 29). Nors gamtos ; skleidžia moterystės esmę. Vy-
daiktiškumas yra kilęs iš Die- ro I r^coters sąjunga yra ženk-
vo žodžio, tačiau jos perkeiti- linama Kristaus su Bažnyčia 
mas priklauso žmogaus dvasios i sąjunga. Moteris yra vyro, o vy-
kūrybai. Todėl žmogus yra tar-j ras moters egzistencijos para-
pinin^as tarp gamtos ir Dievo.j ma kelyje prie Dievo. Kas mo
j is turi padėti gamtą išganyti, terystėje temato juslinį, o ne 
Gamta lenkiasi žmogui, kad per 
žmogų galėtų nusilenkti Dievui. 
Todėl ir žmogus tėra prasmup 
kelyje prie Dievo. "Kūrinija 
džiaugiasi žmogaus pasirodymu 

sielų bendravimą, tas prasilen
kia su moterystės esme. 
"Trokšti moters tiktai kaip prie
šingo kūno yra lyčių egzisten-

žodžių ir minčių jėgos. Jis turi 
žavintį ir galingą stilių, kuria
me tirpsta problemų šiurkštu
mas ir tikrovinis nelogiškumas. 
Skaitytojas tik viena te junti: 
įdomu, gražu ir tikra... 

Jei išsiplėšime iš jo stiliaus 
burtų 

Bet visdėlto, jeigu mes išsi
plėšime iš jo stiliaus burtų ir 
pro minčių dialektiką blaiviai 
pažvelgsime į visumos sprendi
mą, tai pastebėsime keletą klau
simų neišbaigtų mąstyti. 

Autorius įsibėgėjęs teigia: 
"Nuosekliai tad žmogus, kuris 
nori gyventi Evangelija ir jos 
nuostatus paversti konkrečia 
savo 'būsena, savaime renkasi 
elgetavimą, kaip žemiško išsilai
kymo būdą" (167 ir tol.). Imant 
šį posakį mums įprasta prasme, 
gaunasi nelogiškumas. Jeigu vi
sa žmonija, metus turtus, pra
dės elgetauti, tai kas bus išmal
dos davėjai? Nebent elgetavimą 
suprastume religinė prasme, 
kad mes visi esame elgetos, pra
šantieji išmaldos iš Dievo. O jis 
vienas(yra išmaldos davėjas. 
Bet koptekstas daugiau ekcen-
tuojįa, pirmąjį teigimą, negu 
antrąjį. Antrąs/phękaištas au
toriaus mąstymo trūkumui yra 
namų/ baimės tezė: Apsigyveni
mas keturiose namų sienose yra 
savos begalybės išsižadėjimas" 
(184). Autorius mano, kad sek
ti Kristų reiškia nuolatos būti 
pakeliui (177), nes žmogus iš 
esmės yra save ir pasaulį per-
žiangianti būtybė (180). Išsiplė
tus žmonijai po visą žemės ru
tulį fiziškai yra neįmanoma vi
siems neturėti namų, nes žiau
rios klimato sąlygos šaltuose 
kraštuose beinamų, ar pastogės 
išnaikintų {tose žmonijos. Ne
manau, kad autorius čia turi 

* 

Kur bėgate dienos auksinės? 
Kur skubate naktys perlotos f 

Kam blaškot iš mano krūtinės 
Dainas -daineles nedainuotas? 

Vos kūdikis - rytas prajunka, 
Tuoj žiojasi va}caras - kapas; % 

Tik paimi plunksną į ranką, 
Jau skleidžiasi nebaigtas lapas. 

Čia kraunasi jaunas žiedelis — 
Čia žydi, tuč gelsta, tuč svyra. 

Čia šypsosi linksmas pasaulis, 
čia kruvinos ašaros byra. 

Svajonės, troškimai, idėjos — 
Sapnai apie taiką ir tvarką — 

Vos papučia nerimas - vėjas, 
Kaip kortų pilis susidarko*. 

Tik guodėm guviai Naują Metą, 
**•* Sušukom „valioft porą kartų,* 

Gerkšnodami aVikui sveikatą, 
Jau matome Senį prie vartų! 

- . . 
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Oi, bėga tos dienos auksinės, 
Oiy&kuba tos naktys perlotos, 

Ir blaško iš mano krūtinės 
Dainas - daineles nedainuotas. 

• Nadas Rastenis, kurio porai • Kompozitorius Juozas Stro-
eilėraščių spausdiname šios die- Ua, gyv. 1626 Rockwood St., 
nos numeryje, yra Amerikos lie- j Los Angeles, Calif., daugelio 
tuvių rašytojas, gimęs 1891 m. Į dainų ir giesmių autorius, šiuo 
sausio 4 d. Stagalienų k., Link- j metu intensyviai dirba prie di-
menų valsč., Švenčionių apskr. dėsnio bažnytinės muzikos kū-
Skaityti jį iš maldaknygės iš- rinio Reąvaem. Taip pat ruošia 
mokė tėvas. Dėl vargingos pa- j studiją apie atonalinę muziką, 
dėties jam jaunatvėje teko dirb- j kur bus paliesti ir betuviai kom-
ti miškuose, Minske prie gėle- j pozitoriai — ryškesnieji atona-
žinkelio, 'Kronštate prie dokų. linės muzikos atstovai. 
Daug skaitydavo, buvo manęs i Sunkoka būtų patikėti, kad 
eiti į kunigus, tarėsi su prof. i komp. Strolią įdomauja ir tokie 
Matulevičiumi, tačiau neturėda- \ dalykai, kaip botanika ir ...kū
mas lėšų išvyko į JAV. Kaikurį linarija. Jis rašo botanikos žo-
laiką dirbo audimo fabrike, vė- dyną lotynų, lietuvių, anglų ir 
liau — paukščių ūkyje. Dalyva- vokiečių kalbomis. Jau yra su-
vo lietuviškoje veikloje. Pamė- rinkęs 1500 augalų pavadinimų, 
gęs Vienožinskio eiles, ėmė pats Šių metų gavėnios laikotarpyje 
kurti poeziją. I Pasaulinio karo muz. Strolia, siekdamas dvasi-
metu tarnavo JAV kariuomenė- nio ir fizinio atsinfttfjinimo, pil-
je- Pasinaudodamas veteranams nai išbadavo 37 paras n* badavi-
teikiama pagalba, ners jau su- mą nutraukė prieš pat Velykas, 
augęs, išėjo augštesnę mokyk- Badavimo laikotarpyje, vedė 
lą ir teisių mokslą, tą kursą smulkų dienoraštį ir paruošė 
baigdamas per 4 metus, nors platų vegetarinių valgių rinkinį, 
pirma nebuvo baigęs nei prad- spaudoje užtiktus ir jo paties 
žios mokyklos. Prieš 30 m. Bos- "y įas tus" receptus. Botanikos 
tono universitete gavo teisių ba- ; žoaCnas ir kulinarijos knyga 
kalaureato laipsnį. Kaikurį laiką skirtos ne spaudai. Komppzito-
mokytojavo vakarinėje lietuvių rius mano, kad laikas nuo laiko 
mokykloje. Il-Pftsaulinio karo žmogui reikia susikoncentruoti 
metu buvo Balfo\ vadovyb^e. į kokius nors atskirus punktus, 
1942 metais jis — pirmas lietu- j kad sumažintų perdaug įsibėgė-
vis — buvo išrinktas į Maryland jusią dvasinę įtampą kituose 
legislatūrą. Eilėraščius rašo nuo taškuose. Komp. Stroliai jau il-
1917 m., anglų kalba — nuo 1922 gesnis laikas nesiseka tvirčiau 

*m. Į lietuvių kalbą yra išvertęs medžiagiškai įsikurti, tad gyve-
šekspyro "Vėtius ir Adonis", na ne visai palankiose darbui 
Omar Kajamo "Rubajatai", ir kūrybai sąlygose. 

Poe "Varnas" ir kt. Anglų kal
ba yra parašęs "War's Cours" 
(gavęs medalį Countess d'Es-
ternaux konkurae, New T o r t e ) , spaudos darbo sukakties. Yra 
"The Tost to the Host" ir kt. H f m c s , 1 9 0 4 m ' b l r a e l ' ° men 19 
lietuvių kalbos j anglų kalbą f; . ? * * ? P , * f e ^ P V ^ ' 0 T į S 
vra išvertęs "Anykščių šilelį", į 8 ^ ^ s i a ° P"" 1 ' m o k y k ^ 
Donelaičio "Metus", Vaičaičio **'. Saules mokytojų ™ a r . 3 ą 
"Yra šalis, kur upė . teka" ir kt. ^ « T e o * W » ~ . F ^ o f i j o s 
Dauguma jo kurinių tebėra 1 1 * * * * * 1928 m. Veiklu, orga-
rankražčiuose. Mūsų redakcijai naac,?x\ " ^ P " " a u s ^ i pava-
N. Rastenis malonėjo atsiųsti 8 a " n , l n k a m ^ J

0
a " n u ° 1 9 1

c
9 "V 

9SV0 eilėraščių rinkinio rank- , 0 . 1 9 1 4 ~ 1925 m - . ^ S ^ ' 
raštj, iš kurio spausdiname š i a - ! k ' e e , « re^ono pirm.nmkas. Prie 
me numeryje, o taipgi ir savo ateitininkų priklauso nuo 1926 
autobiografijos bruožus, kuriuos •m- Uetuvos 2"™a« s h». • « « • -
panaudojome šiai informacijai, f s c e n t r o centro v,cep.rmin.n. 

• Jonas Vaidelys šiemet su
laukė 50 m. amžiaus ir 35 m. 

problemą, bet bendrai apsisto
jimą vietoje bet kurio pavydalo 
buveinėje. Oia yra svarbu ne 
tįek turėjimas materialaus na
mo, kaipo nuosavybės, bet iš vi
so dvasios būsena, kad žmogus 
lydimas grėsmės per daug pri
risti savo širdį prie betkurio 
turimo daikto. Galima ir name 
gyvenant keliauti prie Dievo, 
kaip lygiai ir keliaujant galima 
nusigręžti nuo Dievo. Šiame 
klausime svarbiau yra žmogaus 
dvasinės būsenos kryptis,* negu 
daiktinė proga. Dar galima su
abejoti dėl vyskupų gydomo
sios galios nevykdymo pagrin
do, apie kurį autorius kalba $51 
p. Ginčytinas yra klausimas, kad 
Eucharistinio Kristaus turtais 
būtų galima išspręsti skurstan
čiųjų brolių problemą (plg. p 
100 ir tol.). 

Tačiau, nepaisant šių keletos 

siūbtelėjimų, Saulės Giesmė nu
pelno autoriui didžio rašytojo ir 
mokslininko vardą. Autorius ga
li drąsiai reikštis savistoviais 
filosofinėmis problemomis rašo
mais veikalais. Nebūtinai turė-

^ą autorius ^universalaus pločio 
problemas įglaudinti į konkre
taus asmens gyvenimo interpre
tavimą, kaip, pavyzdžiui Didžio
jo Inkvizitoriaus legendą, arba 
Jobo gyvenimą, arba šv. Pran
ciškaus gyvenimą ir panašiai 
Tiesa, tuomi jis tampa popula-
resnis ir didesniam skaičiui 
skaitytojų prieinamesnis. Bet 
popularumas savyje nėra moks

lingumo žymė. Kuo veikalas po-
pularesnis, tuo jis greičiau at-
gvvena, kai tuo tarpu didieji 
mokslo veikalai tveria šimtme
čius ir telkia didesnį skaitytoja 
skaičių ne erdvėje, bet laike. 

ko pareigas 1945 — 1947 m. 
Taipgi yra dirbęs Šaulių sąjun
goje, Liet. Rašytojų draugijoje, 
verslininjtuose, Lietuvių Kalbos 
dr-je^uetuyių krikščionių demo
kratų politiniame klube ir k. 

ei jos akligatvis" (282 ir tol.), j mintyje tik keturių sienų namų Kun. J. Tumas-Vaižgantas sako pamokslą spaudos laisvę atgavus 

Dabar rašytojas gyvena Balti-
more, Md. \ 

• Vytautas šliupas, studija
vęs Wisconsino universitete, 
Madison, Wisc, gavo magistro 
laipsnį. Specializavosi hidrotech- j Uolus laikraštininkas, yra bend-

jnikoj. Jo mokslo darbai baigti; 'radarbiavęs 78 laikraščiuose ir 
| iki akto buvo atvykęs į Mar- j žurnaluose, patsai buvo redak-
I ąuette Parką pas motiną Gra- toriumi ar redakcijos nariu Va-
! šildą ir patėvį vaistininką Anta- karų, Lietuves Keleivio, Klaipė-
i ną Kartaną. Pasakojo, kad mū- dos Garso, Ūkininko, Pavasario, 
jsų bendradarbis lietuvis moks-!Ylos; artimai bendradarbiavo 
lininkas įvoi. Kolupaila, profe- s u Lietuvos Aido, Jaunosios 

Į soriaująs Notre Dame universi- Kartos, Ryto, XX Amžiaus ir k. 
j tėte, Amerikos hidrotechnikų laikraščių redakcijomis. Trem-
tarpe esąs laikomas dideliu au- tyje buvo vienas iš steiįėjų ir 
toritetu. j redaktorių "Žiburių" savaitraš-

• DaiL R. Viesulo spalvotą Ii- č i o Augsburge 1945 — 1947 m. 
tografiją "Poilsį" įsigijo Wash- U c l u s k n ^ i r la*raščių ™ -
ingtono Kongreso bibliotekos k ė J a s - Lietuvoje buvo susidaręs 
I. & E. R. Pennell grafikos ko- biblioteką iš daugiau kaip 12, 
lekcija. Darbas nupirktas iš ° ° ° t o m u ' ™ n Periodikos buvo 
Kongreso bibliotekos rūmuose , surinkęs daugiau kaip 1,200 to-
vykstancies Amerikos grafikų m u - Dabar - 7 mėnesiai, kaip 
parodos, kuri truks iki š. m. ***** Chicagoje, dalyvauda-
ruep 1 d m a s s P a u d 6 J e , paskutiniu metu 

ypač daug pasidarbavęs beruo
šiant sukaktuvinę spaudos pa
rodą. 

Dabar ruošia lietuvių perio-
dikes bibliografiją (1904 — 1954 
m.) ir JAV knygos biblidgrafi-

• Ekonomistas Dr. Stasys K. 
Balys, baigęs dviejų metų sutar
tį su American Institute for 
Economic Research, Great Bar-
ringtone, Mass., grįžo rudenį at
gal į Grand Rapids, Michigan 
(kur "jo šeima pastoviai gyve
na) ir kaikurį laiką dirbo su In
stitute for Sočiai Research, vei
kiančiu prie Michigano univer
siteto, bet nuo Naujų Metų per
ėjo pastoviai dirbti, kaip ekono
mistas, prie vienos Grand Ra
pids vietinės bendrovės. 
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Bostonas grąžina bardų laikus 
BERNARDAS BRAZDŽIONIS, So. Boston, Mass. 

Aš nežinau, kiek klausytojų 
turėdavo ano meto keliaujan
tieji poetai — bardai. Bostono 
šių metų Meno Festivalyje po
ezijos vakare (birželio 13) ame
rikiečio poeto Roberto R. Fros-
to pasiklausyti susirinko apie 
5000 klausytojų. 

Po saulėleidžio. Kur ne kur 
.žiebiasi elektros žiburiai. Mainy-
damos spalvas mirga miesto 
reklamos. Jos prasimuša pro 
nakties tamsą ir pro medžių vir
šūnes. Parko pakrašty kaip upė 
slenka minios: tai dailės paro
dos lankytojai. Parko vidury 
ežeras", kuriame plauko laive
liai ir vežioja vaikus, senelius, 
įsimylėjusias poreles. Prie van-i 
dens estrada su mikrofonais ir 
garsiakalbiais. Iš čia jau skam-į 
bėjo operos, chorų garsai, kurių 
klausėsi tūkstantinės minios. 

— Bernardai, kaip romantiš
ka, — džiaugėsi Santvaras, ste
bėdamas choristes ir gondolas. 

Čia šį vakarą renkasi poezi
jos mylėtojai išgirsti gyvą keis
tą paukštį — poetą. Daug seni
mo, dar daugiau jaunimo. 

Į scena įžengia keturi: poezi
jos komiteto pirmininkas, J. L. 
Sweeney, David McCord, Archi-
bald MacLeish ir — laureatas 
Robert Frost, ^baltaplaukis 80 
metų, bet dar tvirtas naujųjų 
laikų bardas, "vienas origina
liausių visų kraštų ir visų laikų 
balsų", kaip jį pristatė A. Mac 
Leish. Pasigirsta džiaugsmingi 
plojimai, daugelis stoja, norėda
mi geriau dainių pamatyti, ar jį 
pagerbti. Ploja ilgai. Plojimų 
banga nustelbia ir miesto 
triukšmą ir lėktuvų ūžesį pa
dangėje. 

Pirmuoju parinktasis 

"Vainikavimas" įvyko "už 
scenos". Gaila. MacLeishas pas
kaito tik sprendimą ir motyva
vimą. Jis pabrėžia, kad yra re
tas ir nuostabus atsitikimas, 
kad toks popularus poetas bū
tų kartu ir taip didžiai meniš
kas. Malonu esą bostoniečiams 
pirmuoju parinkti poetą, kuris 
taip garbinamas, gerbiamas, 
mylimas, skaitomas ir kuriuo 
taip pasitikima. Tai "N. Angli
jos granitas", tai "žvaigždė", 
apie Sūrią jis savo poezijoj dai
nuoja. Ši premijų tradicija bū
sianti tęsiama ir kitais metais. 

Frosto gyvenimo odisėją nuo 
Californijos, kur jis gimė, iki 
Lawrenco, kur jis mokėsi, per 
įvairių amatų mėginimą, per 
Harvarde poros metų studijas, 
per Britanijos "tremtį", kurią 
jis pasirinko, čia nepavykus li-
teratūron prasimušti, iki iškili
mo tenai ir įsikūrimo šiaurės 
Bostone, žinojau dar būdamas 
Europoje. Vokiškų vertimų pa
galba bandžiau skaityti. Bet 
apie jo garbę ir popularumą te
sužinojau tik čia, Amerikoj. Tas 
daugelio universitetų dėstytojas 

%ir garbės daktaras, keturis kar
tus laimėjęs Pulitzerio poezijos 
premiją, poilsio ir išminties va
landoms nuėjęs ūkininkauti, net 
oficialiai pakeltas į šių dienų 
Amerikos literatūros klasikus, 
yra pirmasis amerikietis poetas, 
kurį štai šį vakarą matau ir gir
džiu. 

žymėtais puslapiais, skaitomuo
sius eilėraščius pailiustruodamas 
komentarais iš savo gyvenimo ir 
nuotykiais, surištais su skaito
mais dalykais, įvykiais, iššau
kusiais tą ar kitą kūrinį, humo
ristiniais vaizdais, praplečian-
čiais tą ar kitą sakinį bei mintį. 
Kartais ištisus ilgiausius eilė
raščius jis deklamuoja iš atmin
ties. Suklydęs grįžta atgal. Pa
kartoja. Meta publikai sąmojų. 
Pabrėžia rimus. Kaikurias eilu
tes skaito po keletą kartų. Lyg 
atsiminęs, vėl prideda keletą ko
mentarų, ir vėl pradeda nuo pra
džios. Trumpuosius eilėraščius 
kartoja. Kaikuriuos kūrinius 
sutikdama publika, ypač mote
riškoji, garsiu klyksmu džiaugs
mingai šūkteli, po kiekvieno są
mojaus, kuriuos poetas vis gau-
siau ir gausiau beria iš savo 
praeities ir iš gyvenimo, visas 
parkas garsu kvatoja. O paskui 
ir vėl rimtis ir susikaupimas. 
Taip sutinkami ir palydimi Sto-

Venancijus Ališas 

Nauja diena 

P. Laurinavičius — Knygnešys 
Lempos ornamentas, vaizduojąs 

grįžtantį iš Tilžės knygnešį/ 

Eilėraščiai ir komentarai 

r Prie mikrofono stalelio jis at
sistoja rankoje su knyga, kurios 
puslapiai atžymėti popieriaus 
atkariomis. Pradžioje jis kalba. 
Pasidžiaugia atgimstančiais bar
dų papročiais ir tikisi, kad per
duodamas garsiakalbiais kiek
viename parko medyje, jis ne
sutrukdys vakarinio paukščių 
čiulbesio. Publiką tie žodžiai iš 
karto pagauna. Nuaidi džiugus 
pritarimas. Ir tada jis ima var
tyti knygą, sustodamas ties at-

pings by woods, Tree a t my win-
dow, Desert places, Birches, The 
death of hired man. 

Poezija prasideda džiugesiu, 
baigiasi išmintimi 

Pats Frostas yra pasakęs, kad 
poezija prasideda džiugesiu, o 
baigiasi išmintimi. Tai patvirti
na ir šis vakaras, ir visi jo skai
tytieji dalykai, atremti į papras
čiausią gyvenimo kasdienybę, 
gi išvadoje virsta į susimąsty
mą ir gilios gyvenimo prasmės 
atskleidimą. 

Kūrinį ir jo interpretaciją su
jungdamas sąmojingu žodžiu ir 
sugestyviu skaitymu, poetas 
net poezijos formaliniams pa
aiškinimams randa "plačiajai" 
auditorijai suprantamą būdą: 
duodamas keletą sonetų, tų 
"uždariausių" poezijos kūrinių, 
jis, pasakęs jų stancų ir jų ei
lučių skaičių, nrideda, jog — 
pirmoje tokio kūrinio dalyje au
torius pasako, ką turi pasakyti, 
o antroje — padaro gerą ar blo
gą tos minties paaiškinimą, iš
vada. 

Šiltai priimami visi kūriniai, 
bet šilčiausio pritarimo randa 
The Mending Wall (su garsiuo
ju pesakiu "geros tvoros daro 
gerus kaimynus") ir Amerikos 
revoliucijos dienų eilėraščiu The 
Gift outright. 
Seni židž'ai naujiems daiktams 

Komitetas poetą pristatė kaip 
Naujosios Anglijos poetą. Bet 
pats Frostas sakosi nesąs ir nie
kad nesistengęs būti nei N. Ang
lijos, nei krašto poetas. Jis tik 
stengiąsis naujiems daiktams 
rasti senus žodžius, dėti rimą 

Aš sestelsiu nūnai pas gilią srovę 
Ir vėl aušrų lakštingalos susuoks. 
Daina — kelionės mano palydovė: 
Ji — motina, ji — brolis, ji — sesuo. 
Aš sestelsiu nūnai pas gilią srovę. 
Daina — kelionės mano palydovė. 

Velku aš vargą — savo ir nesavo, — 
Kaip vilkdavo jį protėviai - tė\mi, 
Su dainomis, kurias man Dievas davė 
Ir su kančia, kurią man tu davei. 
Velku aš vargą — savo ir nesavo — 
Su dainomis, kurias man Dievas davė. 

Vienišas gandras pievose be krašto, 
0 koja jo po balta krūtine. 
Taip mąsto jis ir mąsto jis, ir mąsto 
Ir vis giliau skandinasi sapne. 
Vienišas gandras pievose be krašto. 
Taip mąsto jis ir mąsto jis. ir mąsto. 

-
Ar neša jį atsiminimo snautas, 
Paplufięzrstnėlio degančia upe, 
1 ten, kur amžių lobis kruopščiai krautas 
Ties Piramidžių tylinčių grupe? 
Ar neša jį atsiminimo sriautas 
Į ten, kur amžių lobis kruopščiai krautas? 

Ar grįžta ilgesy į gimtą lizdą 
Kleve medinių prilankyt namų? 
Apsukti platų ratą — paskui kristi 
Iš mėlynųjų saulės augštumų? 
Ar grįžta ilgesy į gimtą lizdą 
Apsukti platų ratą — paskui kristi? 

Pro liūtis ir pro žiežulingus vėjus 
Ir vėl linksmi kalenimai kvatos. 
Nauja diena šypsosis praregėjus 
Be vakaro, be galo — nuolatos. 
Pro liūtis ir pro žiežulingus vėjus 
Nauja diena šypsosis praregėjus. 

prie rimo ir kurti poeziją. Taip. 
Iš esmės. I r ne taip. Iš kūrinių. 
Tai parodo ir daugumas eilėraš
čių, skaitytų šį vakarą, kuriuo
se klausytojai matė "savo" die
nas, "savo" žemę, "savo" pergy
venimus ir "savo" krašto isto
riją. Net du ištisi Frosto rinki
niai pavadinti ne kaip "atitrauk
tais" estetiniais vardais, bet re
alių realiausiais "New Hemp-
shire" ir "South Boston" var
dais. I r nei tie provincialiniai 
vardai, nei tos "siauros" tik sa
vo "parapijos" scenos bei te
mos, niekas nesusiaurino poeto 
iškilti iki "universalumo" laips
nio, iki to pripažinimo, jog Fros
tas yra "viena iŠ originaliausių 
visų kraštų ir visų laikų balsų". 

O ką mes? Vardan "tarptau
tinių vandenų" garbės ir vardan 
"grynojo meno" kaikurie mes 
bijome paminėti net savo tėvy
nės Lietuvos ar Nemuno vardo. 

Apie klikas ir mases 

Po beveik pusantros valan
dos skaitymo ir deklamavimo 
šių dienų Amerikos bardas, ku
riam įau kelinti metai laukiama 
Nobelio premijos laurų, užver
čia knygą, pavadintą "Afore-
said" (kas anksčiau pasakyta), 
išleistą nedideliu 650 egz. tira
žu jo 80 metų sukakties pami
nėjimui. Iš kažkurio knygos tar

po iškrenta atžymėto eilėraščio 
lapelis. Jis skrenda per sceną 
kaip baltas nakties paukštis. O 
parkas aidi nuo plojimų. Blyk
si fotografų lemputės, bėga ger
bėjai autografų. Deja, aš jo 
rinktinės neatsinešiau, bet jo 
kūrybos autografas liks ilgai 
širdyje įrašytas. 

Berašant šiuos žodžius, man 
prisimena momentas iš anų ko
munistinės okupacijos metų. Ta
da vienas jaunosios kartos poe-
tėlis, visa širdimi susižavėjęs 
naujaisiais laikais ir naujomis 
kūrybos galimybėmis išeiti į 
liaudį, dėstė savo draugams, 
kaip reikia rašyti eiles, kad jos 
būtų ne vien siauros "klikos", 
bet plačiųjų masių priimamos ir 
suprantamos. Jaunieji įtartinai 
šypsojosi. O aš tariau: tepaskai
to jis savo "masinį" kūrinį ir 
tebūna leista man išeiti prieš 
tūkstantinę auditoriją ir pas
kaityti savo vadinamą "siauros 
klikos" interesams parašytą ei
lėraštį, ir pažiūrėsime, kuris ir 
kaip bus priimtas ir suprastas. 

Walt Whitman pasakė: dide
liam poetui reikia ir didelės au
ditorijos. Šį vakarą tai mačiau. 
Ir kaip neapsakomai gera, mąs
čiau širdyje, būti kad ir mažos 
bet savo tautos poetu ir savo 
tautoje gyventi ir kurti. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Br. Daunoras (Daubaras), 

kurs kelinti metai redaguoja sa
vaitraštį "Europos Lietuvį", 
yra didelis grožinės literatūros 
mėgėjas. Atlikdamas nuo tiesio
ginių redagavimo pareigu, ku
rios pareikalauja dau<? Uaiko, 
ne3 redakcijoje dirba vienas, — 
kuria ir dailiosios literatūros 
kūrinius. Jau anksčiau išėjo iš 
spaudos jo apysakėlė "Neramu 
buvo Laisvės Alėjoj", kur jis 
vykusiais vaizdais nupiešė pir
mąją komunistų invaziją ir Lie
tuvos okupaciją. Dabar nese
niai Londono liet. spaustuvė 
"Nida" atspausdino naują Br. 
Daubaro apysaką "Mėlyna suk
nelė". Knygai viršelį padarė 
dail. K. Dargis, o jos kaina 1 
dol. Šioj naujoj apvsakoj auto
rius, pasilikdamas ištikimas sa
vo žanrui, vaizduoja raudonųjų 
agentų siautėjimą Anglijos lie
tuvių tarpe. Apysakos intryga 
gyva, masinanti, dėlto knyga 
mielai skaitoma. Br. Daubaras 
su savo nauja apysaka prisista
to skaitytojams kaip įmantru
mų nejieškąs ir niekuo ypatin
gu nustebinti nesistengiąs ra
šytojas, kurio konkretus tiks
las — pasakoti, vaizduoti ir įam
žinti šiuos laikus, būdingus at
skiro individo nepagerbimu ir 
jo laisvės netikrumu. 

"Nidos" knygų klubas, kurį 
įsteigė ir suorganizavo lietuvių 
"Nidos" spaustuvė, birželio^ 
mėn. išsiuntinės savo skaityto
jams antrąją klubo knygą — to 
paties Br. Daubaro "Duonos 

• Jonas Gailius (Kuzmickis), 
dirbąs pastoracinį darbą plačio
se Vi d. Anglijos apylinkėse, ran
da la iko ir literatūriniam dar
bui. Jis bendradarbiauja įvairių 
kraštų lietuvių periodinėje spau
doje, nemažą duoklę atiduoda
mas žurnalistikai. 

Nesvetima jam ir literatūri
nė kūryba. Jau anksčiau išėjo 
iš spaudos dvi Jono Gailiaus 
apysakos — "Susitikimas" ir 
"Kartuvės", kuriose autorius 
stengėsi pavaizduoti gyvenimą 
sūpuoto je Lietuvoje, kartu iš
keldamas ir pabrėždamas kai
kurias vertybes kaip ištikimybe, 
meilę gimtam kraštui ir pasiau
kojimą dėl aukštųjų idealų. 

Šiuo metu Venecueloje "Tėvų 
Kelias" baigia spausdinti naują 
jo apysaką — "Kaip jis ją nu
žudė". Kartu pridėtas ir kitas 
jo kūrinys — "Audronės dalia". 
Knygai viršelį piešė 2. Duobai
tė. Abiejose apysakose vaizduo
jama charakterių kova, kai ar
timai gyvenančių žmonių inte
resai sutampa tik detalėse ir 
kai nėra augštesnės vertybės, 
kuri rištų jų siekimus. 

• Juozas Dabužis, laikrašti
ninkas ir kunigas, yra miręs 
1934 m. birželio 22 d., taigi šie
met sueina 20 metų nuo jo mir
ties; bendradarbiavo "Nedeldie-
nio skaityme", "Vienybėje", 
"Lietuvos Ūkininke", "Viltyje" 
ir kituose laikraščiuose. Yra iš
leidęs kelias knygutes blaivybės 

bejieškant". Klubo nariams kny- į ir kooperacijos klausimais, 
gos kaina D. Britanijoje — 31 Veiklus visuomeninkas. Kaikurį 
šil., Amerikoje ir k. — 1 dol. j laiką buvo Šv. Kazimiero dr-jos 
Šioje naujausioje savo knygoje sekretorius. Buvo pakviestas į 
autorius atpasakoja vokiečių,1 Vilnių jvieton^kun. F . Kemešio 
kilmės mergaitės, Vasario 16 
gimnazijos mokinės Lipertaitės 
skaudžius pergyvenimus Lietu
voje. Atskiros ištraukos jau bu
vo spausdinamos "E. Lietuvoje" 
ir reikia tikėtis, kad ir visa kny
ga bus įdomi, visų skaitoma ir 
svarstoma. 

• Lietuvių kilmės filmų akto
rius. "The New York Times" įsi
dėjo straipsnį apie filmų aktorių 
Laurence Harvey, pažymėda-
damas, kad jis yra lietuvių kil
mės, gimęs Lietuvoje, britas. Jis 
turėjo vieną iš pagrindinių ro
lių filme "Romeo ir Julia", o 
taipgi "Karalius Richardas ir 
kryžeiviai". Jo^ pavardė Lietu
voje buvo Skiknė. Gimė nedide
liame Lietuvos kaime. Apie 
1934 m. jų šeima išvyko į Jo-
hannesburgą, Pietų Afrikoje. 
Jaunas stojo į britų armiją ir 
tarnavo Egipte, Austrijoje ir 
Italijoje. Išėjęs iš kariuomenės 
statė muzikines komedijas. Kai
kurį lailią studijavo Londono 
Karališkoje Dramos akademijo
je. 1947 metais filmų talentų 
žvalgai pastebėjo jį Mancheste-
ry ir nuo to prasidėjo jo sėk
minga filmų karjera. 

\ 

Dail. Ji Pautienių* "Audra artėja" 

talkinti A. Smetonai "Vilties" 
redakcijoje, bet, nuo 1913 m. 
laikraščiui pereinant į kitas ran
kas, pasitraukė ir išvyko į JAV. 
Dirbo prie "Darbininko". 1918 
metais buvo pasiųstas kaip vie
nas iš Lietuvos Tautos tarybos 
delegatų į Europą remti Lietu
vos nepriklausomybę. Sekan
čiais metais buvo paskirtas Lie
tuvos valstybės delegatu prie 
taikos konferencijos Paryžiuje. 
1923 metais grįžęs į Lietuvą pa
dėjo rengti Telšių kunigų semi
nariją. Mirė džiova-

• Dr. Jono Balio knyga "Li-
thuanian Folksongs", apie ku
rią jau platokai buvome rašę 
anksčiau, jau išėjo iš spaudos. 
Knyga turi 144 puslapius, api
ma liaudies dainas apie bernelį 
ir mergelę, apie šeimą, karą ir 
žiaurumus, istorinėmis ir magi
jos temomis, apie mirusius, mi
tologines, apie likimą, medžiok
lę, gyvulius, paukščius ir auga
lus. Veikalas dedikuotas atmi
nimui kun. Antano Juškevičiaus 
(1819 — 1880), kurį autorius 
vadina didžiausiu lietuvių liau
dies dainų mylėtoju, rinkėju ir 
leidėju, dabar amžinai besiilsin
čiu tolimoje svetimoje Kazanės 
žemėje. Šį darbą beruošdamas 
autorius patyrė malonų palan
kumą iš prof. J. Meier, prof. E. 
Seemann, prof. E. Fraenkel. Ši 
knyga — visa anglų kalba, gau
siai nurodyti dainų šaltiniai h* 
nurodyti atitikmenys baltgud-* 
žių, ukrainiečių, rusų, serbų, 
lenkų, vokiečių, anglų ir kitų 
tautų liaudies kūryboje. 

• Jurgis Arnašius, Mažosios 
Lietuvos laikraštininkas, mirė 
1934 m. birželio 23 d., taigi šie
met suetaa 20 metų nuo jo mir
ties. Kilimu buvo ūkininkaitis iš 
Klaipėdos apskr., žurnalistikos 
pramoko bedirbdamas spaustu
vėse. Kaikurį laiką redagavo 
"Tilžės Keleivį" ir atkurtą "Auš
rą", besistengdamas pakelti lie
tuvių politinę įtaką krašte. "Til
žės Keleivį" iš 60 skaitytojų 
įstengė pakelti iki 7,000. 

• Vysk. Juozapas Arnulpas 
Giedraitis, stambus lietuvių kul
tūrininkas XVIII ir XDC šimt
mety, buvo gimęs 1754 metų 
birželio 29 d., taigi prieš 200 
metų. Jis yra išleidęs "Lietu
viškas Evangelijas" (1806), 
"Naująjį Įstatymą" (1816), 
vertęs į lietuvių kalbą beletris-

j tikos kūrinius, kaip Tasso "Ku-
; pidonas", išvertęs Milkės (Rui
gio) lietuvių kalbos gramatiką 

i ir parašęs studiją apie lietuvių 
kalbą; apie tai žinias paduoda 

\ prof. Vacį. Biržiška "Lietuvių 
rašytojų kalendoriuje". Vysk. 
J. Giedraitis mirė Alsėdžiuose 

1 1838 m. liepos 5/17. 

• O. V. Milašiaus- kūrybą ap
rašė Vatikano dienraštis 
"L'Osservatore Romano" 
straipsnyje, pavadintame "Mi
lašius ir mažosios Lietuvos dai-

|na". Straipsnis pradedamas Mi
lašiaus žodžiais, kad Lietuva 
tai senas katalikiškas kraštas, 

| pirminio, apaštališko krikščio
niškumo šalis, dūmų ir miškų 
žemė, kraštas, saldus ir links
mas, kaip šventovė nusėtas kry
žiais, didingais, paprastais ir 
paslaptingais, nužemintais ir 
imponuojančiais, kur krinta 
sniegas ir kur iš Baltijos pučia 
vėjas į Nemuną. 

• Zigmas Gavelis — inži
nierius. Jaunimui skiriamų ei-
lėraščių rašytojas Zigmas Gave
lis, talentingai pasireiškęs "Eg
lutėje" ir kitoj mūsų periodinėj 
spaudoj, baigė Northeastern 

Į universitetą ir Boston Garden 
patalpose iškilmingo akto me-

įtu gavo inžinieriaus diplomą. 
• Zigmo Gavelio pasirinkta profe
sija — statyba. Jis jau gavo 

' toj inžinerijos srity darbą ir ne-
| trukus pradeda dirbti kelių sta
t y b o s bendrovėj kaip jaun. in-
Į žinierius. Linkėdami inž. Zig-
! mui Gaveliui sėkmės, tikėkimės, 
! kad jis ir toliau bus mūsų jau-
1 nimo spaudos artimas bendra
darbis. 

• Gabūs lietuviai. Baigdami 
įvairias Chicagos augštesnės 
mokyklas laimėjo stipendijas 

| (mokslapinigius) šie mokslei
viai: Al. Bernatas — Denver 
universitete, Kaz. Motekaitis — 
De Paul univ., Bob Gercas — 
Chicagos universitete, V. Bud-
revičius — Bradley univ., Nan-
cy Rozanas — Wisconsin univ., 
Geraldine Šimkus — Chicagos 
mero stipendiją. 

• Dail. A. Tamošaitienė su
projektavo ir liepos mėn. baigs 
išausti 12 (dvyliką) gražiausių 
ir skirtingų lietuvių tautinių 
drabužių Omahos miesto 100 
metų šventės iškilmėms. 

Tautinius drabužius užsisakė 
j lietuvaitės šokėjos, kiekviena iš 
savo kilmės vietovės Lietuvoje. 
Drabužiai itin puošnūs ir deko-

| ratyvūs jie flks scenai ir kitoms 
tautinėms šventėms. 

Drabužius įsigyti sumanė P. 
{Cicėnienė (rašytojo J. Cicėno 
Į žmona), kuri yra didelė tautinių 
drabužių žinovė, Lietuvoje bu-

'vusi Marginių B-vės vedėja. 
• Balys Dvarionas, Lietuvoje 

I likęs mūsų muzikas, šiemet su
laukia 50 m. amžiaus. Jis yra 
autorius baleto "Piršlybos" ir 
kitų kompozicijų, taipgi yra pa
sižymėjęs pianistas, iškilęs kaip 
gabus simfoninio orkestro diri
gentas; mėginąs rašyti operą. 
Yra gimęs 1904 m, birželio 19 
d. Liepojuje. 

• Kazys Šeškevičius, "Vil
niaus Žinių", "Draugijos" bend
radarbis, yra miręs 1914 m. bir
želio 25 d., taigi šiemet sueina 
40 metų nuo jo mirties. 

• Šatrijos Meno draugija Chi-
cagoje netolimoje ateityje su 
savo kūryba pasirodys per 
Draugo radiją. 


