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Czeslaw Milosz 

Labai gražiai išleista ir gau
siai iliustruota knyga, Latviai 
Literature, supažindina angliš
kai skaitančią visuomenę su lat
vių literatūra, jos svarbiausio
mis kryptimis ir žymiausiais ra
šytojais. Įdomi ji ir mums lie
tuviams, nes angliškai paskai-
tančių atsiras žymiai daugiau, 
nep i latviškai, o savo kaimynų 
kultūrinius laimėjimus pažinti 
ir įdomu, ir reikalinga. 

* 

Latviu dainos 

Pirmoji knygos dalis (p. 1 — 
46) paskirta liaudies kūrybai 
ir čia trumpai aptariamas lat
vių dainų pobūdis, jų lyrišku
mas, konkretiškumas, amžius 
ir išsivystymo raida. Pirmąją 
patekusią į spaudą latvių dainą 
užrašė Frederikas Menius 1632 
m. (pirmą lietuvišką dainą už
rašė J. A. von Brandas 1673/74 
nyi Liaudies epo pilna to žodžio 
prasme latviai irgi neturi, ta
čiau mitologinėmis dainomis jie 
žymiai turtingesni, negu mes. 
Apskritai, yra pastebėta, kad 
epas randamas tose tautose, ku
riose yra išlikusi pilnai išsivys
čiusi mitologija. Kartu su seną
ja religija miršta ir heroinis 
epas. Baltų mitologijos liko tik 
skeveldros, tad ir epas negalėjo 
išlikti, jeigu toks ir buvo. Liau
dies dainos darė labai didelės 
įtakos latvių literatūrai, tatai 
nuolatos šioje knygoje pabrė
žiama. Sužymėti svarbiausi dai
nų rinkėjai ir tyrinėtojai. Kr. 
Barono 1894 — 1915 m. išleis
tas didysis latvių dainynas aš
tuoniuose storuose tomuose 
duoda 35,789 originalias dainas. 
Didžioji senųjų latvių dainų da
lis susideda tik iš vieno ketur
eilio posmo, tačiau ir tokie 
trumpi posmeliai dažnai yra to
bulai užbaigtas kūrinys. Nagri
nėjant dainų poetiką yra pab
rėžta, kad latviai mėgsta alite
raciją arba žodžių pradėjimą 
tais pačiais garsais, pvz., balti 
balelini, žala žale, vara varti 
(lietuviškai bus: balti broleliai, 
žalia žolė, vario vartai) ir pan. 
Latvių dainose tokių aliteracijų 
esą daug daugiau ir dažniau, ne
gu lietuvių dainose'. Norėtųsi 
pastebėti, kad aliteraciją labai 
rpigsta estų ir suomių liaudies 
j>?ezija. Galimas dalykas, kad 
čia latviams padarė jtakos suo
miškos kilmės lybių tauta, su 
kuria latviai daugelį amžių ar
timai gyveno. Mūsų dainose 
aliteracija yra tik pripuolamas 
dalykas. Latvių dainos, išliku
sios iki šių dienų, daugiausia 
buvusios sukurtos tarp 13 ir 16 

nuo germanizmų. Reiters reiš
kėsi tik religinės srities raštais. 

Kūrybinės srovės 

Latvių literatūra pergyveno 
visas žymesnes vakarų Europos 
literatūrines sroves nuo pseudo 
-klasicizmo iki sentimentalizmo. 
Tautinio atgimimo laikotarpiu 
pasižymėjo Andrius Pumpurs 
(1841 __ 1902), kuris sekdamas 
tautosakinėmis temomis parašė 
poemą "Lačplesis" (meškų 
smaugėjas). Ši poema apie liau
dies pasakų didvyrį turėjo tiks
lą atstoti latviams tautinį epą, 
panašiai kaip mums "Vitolio 
Rauda". Iš paskutinio šimtme
čio latvių rašytojų aptariami Ja
nis Poruks, Andrievs Niedra, 
Rainis, Aspazija ir kiti. Litera
tūrinės srovės, kaip naujasis 
judėjimas (jauna strava), lyri-
cizmas, realizmas, psichologiz-
mas ir kitos yra aptartos IF 
svarbesni jų atstovai pavaizduo
ti. Baigiama skyreliu apie lite
ratūrą tremtyje. 

Autorių portretai 

Knygoje įdėta 47 latvių auto
rių portretai, piešti latvių daili
ninkų (nėra nei vienos fotogra
fijos!) ir trumpos biografinės 
žinios. Be to, įdėta 76 iliustraci
jos, daugiausia grafikos darbai, 
kurie puošia latviškas knygas. 
Tie dailininkų darbai priklauso 
įvairioms meno kryptims ir 
technikoms, tačiau ten nėra nei 
vieno .paveikslo, į kurį pažiūrė
jęs tegalėtum pasakyti: "Nei 
velnias, nei gegutė..." Žodžiu, 
leidėjai suprato, kad rimtame 
veikale, atstovaujančiam tautos 
kultūrinius pasiekimus, moder
niškam šlamštui negali būti vie
tos. 

Komplimentas lietuviams 

Pirmas dvi knygos dalis, apie 
liaudies poeziją ir senąją litera
tūrą, parašė Janis Andrups, o 
skyrių apie paskutinio šimtme
čio rašytojus — Vitauts Kalve. 
Įžangą davė istorikas prof. Ar-
nolds Spekke, neseniai paskir
tas Latvijos ministeriu Wash-
ingtone. Toje įžangoje pasakytas 
komplimentas ir mums pami
nint Donelaitį, būtent, suminė
ta, kad; latviai 18 amžiuje netu
rėjo tokio didelio rašytojo, ku
ris apdainuotų savo gražią gim
tinę šalį, kaip lietuvių Done
laitis (p. 5) . Beje, t a pati lei
dykla Stockholme išleido didelę 
prof. Spekke angliškai parašy
tą ir gausiai iliustruotą "Histo-
ry of Latvia". Abi knygos pa
sitarnaus latvių kovai dėl lais
ves. Pasauks kuo daugiau turi amžių. Pirmoj eilei tai moterų .„ . .. . . . . T . -, 

i - Z T ^ I T - - I . U išgirsti, kokia neteisybe pada-
kuryba. Pastebėtas nuostabus \ ~ * _. . . . . J r , . v . ryta augstos kultūros tautas dainų pastovumas: pnes tris * , ° . . ,.v. , . atiduodant aziatiskų barbarų šimtus metų užrašytas dainas 
galima buvo rasti gyvas žmonė
se beveik be pasikeitimų. Iš dai
nų tyrinėtojų ypač pažymėtini 
profesoriai L. Berzinš ir P. 
Šmits. 

Rašytinės literatūros pradžia 

Senoji rašytinė latvių litera
tūra prasideda religinio turinio 
leidiniais. Pirmoji latviška kny
ga, katalikiškas katekizmas, bu
vo išleista Vilniuje 1585 m. (pir
moji lietuviška knyga, kaip ži
nome, išėjo 1547 m. Karaliau
čiuje). Pirmasis rašytojas, ku
riam rūpėjo latvių kalba, jos 
gramatika ir žodynas, buvo G. 
Mancelius (1593 — 1654), o lat
viškai eiliuoti pradėjo Chr. Fue-
reccerus (1615 — 1671). Lietu
viškų hegzametrų turime jau iš 
1589 m. Abu anuodu vyru vo
kiškos kilmės. Pirmasis latvis 
rašytojas buvo Janis Reiters 
(1632 — 1695), kuriam teko 
kovoti ir nukentėti dėl latvių 
kalbos grynumo, švarinant ją 

malonei. ' 

Fondo ir Tarybos lėšomis 

Knygos išleidimą lėšomis pa
rėmė Latvių Tautinis Fondas 
Skandinavijoje ir Latvių Tauti
nė Taryba Didž. Britanijoje. 
Abiejų organizacijų lėšas suda
ro savanoriškos tremtinių au
kos. "Didžiausią padėką nusi
pelno tie tremtiniai, kurie, būda
mi išblaškyti visuose penkiuose 
kontinentuose ir dirbą fabri
kuose, ligoninėse, kasyklose, že
mės ūkyje ir 1.1, vistiek pasilie
ka pilni budrumo savo tautos 
kultūriniams reikalams", sako
ma knygos pratarmėje. Jau tų 
dviejų puikių veikalų apie savo 
literatūrą ir istoriją išleidimas 
rodo, kad latvių organizacijos 
tautiečių sudėtas lėšas prasmin
gai sunaudoja. 

Latvian Literature, Essays 
by Janis Andrups and Vitauts 
Kalve. Published by M. Gop-
pers. Stockholm, 1954. xvi, 206 
p., bibliography, illust. , 

• 

Mot inos kapas 
• 

Mažas sidabro globas ir planetos 
Elektroniniais riedmenim skraido 
Aplink saulės atomą. Bet mums 
Visad yra tik vienas taškas žemėj, 
Kurs grjžta bereikšmiam sapne, 
Kai medinių kaklų manekenai 
Begalviai šoka arba šunys 
Trepsi išdrožto medžio kojom. 
Tarp atminties, lniri neramina, 
Nes sako: tuščia praeities pergalė, 
Ir užmiršimo, kurs žeidžia 
Mūsų gerumo supratimą, 
Gyvenam lankstūs, o tuo tarpu greitai, 
Lyg musė, šviesoj nuolatinių lempų, 
Tuštumoj, elektronas pralenkia elektroną. 

II 

Ak, kaip ūžia rudeninę naktį 
Jūra Vyslos žiotyse. Griausmas užpildo 
Lygumą plokščią po gluosnių alėjom 
Ir šiaurės vėjas sausas žoles glosto, 
Dūsauja sunkiai ir byra stiklas 
Iš negyvos bažnyčios langų išdaužytų. 
Sunkaus lietaus lašais plaujami 
Pailgi skydai iš storo metalo 
Užtrintus ženklus į debesis kreipia 
Arti tos vietos, kur susijungia 
Žemė su liekanom mano gimdytojos. 
Amžina vienatvė, klajūnų paukščių riksmas 
Ir nuolatiniai kurtūs atodūsiai jūros. 

/ / / 

Švarus rytas, motin, ties vandeniu buvo. 
Balta paukščio krūtinė ant ružavo fono 
Tarp tamsaus tvenkinio garo, 
Ir spindulių nesudrumstas džiaugsmas. 
Ir pakilo staiga debesis ir debesys 
Užgulė saulę. Kodėl būna taip, motin, 
Kad nei rytas, nei gėlė, nei obuolys 

•Ant šiurkščios medžio šakos paraudęs 
Netrunka ilgiau kaip tik vieną sekundę? 
Kodėl peteliškės sparnai atsidaro 
Lėkiui, matuota/m klepsidros grūdeliais, 
Ir kodėl, motin, pati būt nustoji 
Gražia mergaite, kurią aš mylėjau? 
Ar nėra būdo aukso ar nepermatomumo 
Dažais šviežią rožę pridengti 
Ir išlaikyt visuomet, visuomet 
Gėles ir rytą, medžius ir plaštakes? 
Aš šiai problemai aukojau gyvenimą, 
Norėjau būt lyg paviršius, kuriame kartojas 
Tai, kas tik kartą jame atspindėjo, 
Abejingas, ar pavyks man prailginti 
Visam amžiui pasaulį, ar tik vienai dienai. 

IV į 
O po to, motin, brandus amžius eina, 
O su juo siekimas talpinti 
Tai, kas sukrauta, į paprastas formas 
Ir noras tarnauti žmonėms. Didžios teisės, 
Kuriom auga ir miršta būriai, 
Pasirodo tuomet ir praeina liūdnai 
Po langu, už kurio prie lempos šeima 
Sėdi už stalo ir nežino savo likimo. 
Ir rytdienos verksmas įeina į sodus tylius 
Ir mažas gyvenimas, sutrintas molis, 
Suspaustas geležies pirštuos, 
Pavirsta į medžiagą kruvino epo. 
Gaivalingų upių nesulaikomas bėgis, 
Bergždžia stovėt šalimais uzlaužus rankas, 
Žmonių kūnais padegtas amžius 
Verčiau lai svajones mūsų pasmaugia. 

Bet tarp tų, kur supranta 
Tautų rugpjūtę ir žaibo lėkį, 
Kaip pranašų dieną, yra vyras teisingas 
Ir širdies nešvarios daugiakalbis vyras. 
Kodėl, motin, Pragaru tikėt neturėčiau, 
Jei delnus tų esu spaudęs, 
Kurie savo aklose akyse 
Nerimą neša ir pasmerktųjų melą? 
Prakeikti šunys, žmogaus žudikai, 
Klausią pro juoką: kas gi žmogus? 
Arba šaukią: žmogus, žmogui, 
Kelią įrėmę į artimo gerklę. 
Nelaimingieji, kurie nepažįsta 
Baimės sekundės po šiuo dangaus plotu 
Ir nepripažįsta savęs pažinimo. 
Netiesa, motin, kad žmonių giminėj 
Nėra išganytų nei pasmerktųjų. 
Bet kas gi tars: esu teisingas, 
Kai iš bailumo auga abuojumas, 
Iš abuojumo tyla apie skriaudą, 
Iš tylos tik mirtis ir kaltė ? 

• 

VI 

Stebėdamas istorijos sufalsuotą knygą, 
Kur suklastoti įrašomi sprendimai, 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Lietuvos žemėlapį paruošė 

Juozas Andrius, Liet. Enciklo
pedijos kartografijos ir geode
zijos skyriaus redaktorius, o jį 
išleisti pasiryžo Lietuvių Encik
lopedija. Brėžiniai šiam žemėla
piui jau buvo suprojektuoti 
1951 m. Savo pastabomis čia 
talkino geografas prof. K. Pakš
tas, Lietuvos Laisvinimo komi
teto Sienų komisijos pirm. K. 
Bielinis. Lietuvos vietovardžių 
rinkėjas ir tyrinėtojas prof. A. 
Salys patikrino žemėlapyje mi
nimus vietovardžius. Žemėlapis 
vra 33 colių augštumo ir 50 co
lių ilgumo, mastas 1:500,000. 
Jame pažymėta visa Lietuvos 
teritorija su Rytų Prūsais. Že
mėlapyje atžymėta: 1. Lietuvos 
(1920 m.) siena su Rusija, Lat
vija ir Vokietija, 2. buvusios Su
valkų gubernijos riba, 3. Pots
damo linija, 4. Kurzono linija, 
5. administracijos linija su len
kais (1922 — 1939 m.), 6. Ta
rybų Rusijos 1940 metais nus
tatytoji Lietuvos — Gudijos sie
na, 7. vokiečių nustatytosios 
Lietuvos ribos (1941 — 1944), 
8. Hymanso linija. 

Prie pagrindinio žemėlapio 
parūpinami dar trys mažesni: 
1. Didžiausias baltų (aisčių) pa
plitimas žalvario ir geležies lai
kotarpiais; šiam žemėlapiui me
džiagą paruošė dr. M. Alseikai
tė-Gimbutienė, 2. Lietuva XV 
amžiuje; šis žemėlapis sudary
tas dr. A. Šapokos, 3. orienta
cinis Baltijos regiono žemėlapis 
anglų kalba. Kartu su žemėla
piu kaip priedas bus pilnas že
mėlapio vardynas, surašytas 
raidyno tvarka, su vietovės rū
šies nurodymu ir kur ta vieto
vė yra žemėlapyje. Iš anksto 
(Liet. Eenciklopedijos adresu) 
užsisakant sieninio žemėlapio 
kaina $3.50, įrišto — $2. 

• Algis Šimkus, kompozito
riaus Stasio Šimkaus sūnus, šį 
mėnesį iš Lawrence, Mass., per
sikelia į Chicagą. 

• Karolė Pažėraitė davė nau-1 Metraštis. Tautos Fondo At-
ją beletristikos veikalą: "Did- stovybės Kanadoje, Hamiltono 
vyrių žemė". 132 pusi.. Tai pat-j skyriaus išleistas, apimąs laiko-
riotinė proza apie partizanų mo-j tarpį 1951.V.27 — 1954.V.27. 
tina, apie nekaltus ištremtuo-! Redagavo St. Bakšys, V. Kaz-
sius į Rusijos gilumą, apie pri- j lauskas, Pr. Lesevičius ir J. Tre-
augančiai kartai perduodamą | eiokas. Viršelis papuoštas dail. 
tėvynės meilės paveldėjimą, St. Dramanto piešiniu. Turinys 
apie tėvynės meilę per sapną pradedamas Vliko deklaracija, 
sutvirtinantį Gediminą, apie Lie- bei informacijomis apie Vliko 
tuvai atsidavusias mergaites, j sudėtį. Toliau — visa eilė 
Šias temas apima tėvynės meile straipsnių apie Tautos Fondo 
persunktieji vaizdeliai: Motina, veiklą ir svarbą, apibūdinimas 
Debesėliai, Du susitikimai, Ma- Tautos Fondo valdybos narių 
žąsis generolas, Vaidilos paliki- bei atsilankiusių paskaitininkų. 
mas, Gedimino žodis, Didvyrių 
žemė, Kraujo balsas, "Aš ir čia 
būsiu reikalingas". Visi šie kū-

Nemažai nuotraukų iš Lietuvos, 
pvz. mūsų aviacijos. Toliau — 
smulki pajamų — aukų apys-

rinėliai persunkti gilia Lietuvos\ kaita, informacijos apie lietuvio 
meile, respektu religijai, tai auk-1 pasus, apie suruoštas pramogas, 
lėjančio pobūdžio skaitymai 
ypač mūsų jaunimui. Viršelis 

apie veikimo kliūtis ir naujas 
gaires, pagaliau gana stambus 

papuoštas suklumpančio parti- skelbimų skyrius. Knyga 82 
zano, išmetančio granatą, vaiz
du, pieštu VI. Stančikaitės. 

Ši knyga autorės nebe pirmo
ji : Lietuvoje ji davė "Nusidėjė
lę", kurios II laida išėjo Austrą-

puslapių, gaunama adresu: St. 
Bakšys, 38 Stanley ave, Hamil-
ten, Ont. Canada. 

• 50 metų sukaktį atžymėda-
mos įvairios lietuvių parapijos 

Ii joje. Tremtyje, Vokietijoje, rengiasi išleisti savo istorijas. 
1948 m. išėjo jos "Liktūnas". 
Autorė dar rengia spaudai "Tro
pikų maldą" ir "Svetimus vė
jus". 

Be jau anksčiau minėtųjų — So. 
Bostono lietuvių parapijos kle
bonas kun. Pr. Virmauskas ta
riasi su dr. A. Kuču dėl jo pa
rapijos istorijos paruošimo, p. 

• Gen. Teodoras Daukantas, Spetyla kviečiamas paruošti 
buvęs Lietuvos kariuomenės ge- j Springficldo sukaktuvinį leidinį, 
neralinio štabo viršininkas, du ! be to — savo parapijų sukak-
kartus krašto apsaugos minis- tuvinius leidinius planuoja kun. 
teris, jūrininkystės inspekto-! J. Jusevičius Omahoje, kun. Pa-
rius ir Lietuves atstovas Argen- kalnis Brooklyne, prel. Stra-
tinoje, rašo savo atsiminimus, kauskas Brocktone. 
Tam darbui skirdamas visą nu
liekamą laiką, tikisi šiais metais 
užbaigti. Šių metų rugsėjo 8 d. 
jam sueina 70 metų amžiaus. 
Gana dažnai gen. Daukantas 
dabar rašo Argentinos lietuvių 
katalikų savaitraštyje "Laike". 

• Kun. Adolfas Klimanskis 
yra paskirtas mokytoju paruo
šiamojoje Mercedes vyskupijos 
seminarijoje, Guanaco mieste, 
Buenos Aires provincijoje, Ar
gentinoje. 

Kas gali drįsti kreiptis į istoriją, 
Kad jo veiksmams ji duotų vardą ? 
Kas nusilenks prieš popierio laurus, 
Kuriuos paminklui sau turi paruošęs? 
Kas pasitenkins nuo savo šešėlio 
Stimulą gavęs ar pripažinimą 
Ir tikėt metais, kol pavers jį dulkėm? 

VII 

Padėk man sukurti amžiais gyvą meilę 
Iš mano su pasauliu nesantaikos tvirtos, 
Įkvėpimų ir žygių vienintelę grandį, 
Nežinomą gyviams gamtos bemintės. 
Žmogišką daiktą, kurį elektronų 
Pulkai abejingai sviediniais plaka, 
Kūrinį to, kurs vienas name dideliam 
Gyvena su savo dėmės pelėsiais, 
Nejudrų tašką, kurs priešais istoriją 
Visa kas juda dalo į bloga ir gera, 
Padėk žmoguje man įtvirtinti, motin, 
Pažįstanti mano priesaikas vaiko. 
Padėk man nemesti sunkios naštos. 
Lai vėjas nuo Vyslos okeanu bėga. 
Už tai, kad gyvenimą duot man norėjai. 
Dievo vardan būk valaiminta. Amen. 

Iš lenkų kalbos išvertė 
Juozas 

• C. Veraxo knyga "Ei impe-
rio del genocido" (ispanų kalba, 
"Genocido imperija") Kolumbi
joje jau išėjo iš spaudos. Kny
gų leidyklos "Impresos Interna-
cionales" organizatorius ir sa
vininkas K. Klastauskas birže
lio 13 d. įteikė Medellino komen
dantui pulk. Emilio Tovar Le
mus 10 egz. to veikalo. Knygoje 
pavaizduotas Pabaltijo ir kitų 
bolševikų užimtų kraštų naiki
nimas. Tam tikras jos egzemp
liorių skaičius paskirstytas po 
Kolumbijos kariuomenės biblio
tekas. 

• Inž. A. Semėnas, prof. inž. 
A. Jurskio pakviestas, Lietuvių 
Enciklopedijai rūpina medžiagą 
iš televizijos, radaro bei moder
niosios elektronikos sričių. Be 
to dar yra pakviestas į "Techni
kos žodžio" redakcinę kolegiją 
televizijos ir elektronikos klau
simams. 

• Muzikas Izidorius Vasyliu-
nas užima vargoninko vietą Šv. 
Pranciškaus parapijoje Lawren-
ce. Mass. Prel. Pr. Juro globoje, 
tikimės, muziko šeima ras pa
lankias sąlygas savo platesnei 
kultūrinei veiklai. 

• Inž. Malinauskas pakvies
tas Lawrence, Mass., mieste ves
ti Merrimack Paper Co. bendro
vės popieriaus fabriką. Jis buvo 
gavęs iš tos bendrovės stipen
diją trejiems metams eiti moks
lus. 

• Prel. Pr. Juras yra pasiry-
Kėkštas, g e s ^ a r šiemet išleisti dr. A. Ma-

i ceinos knygą apie Mariją, tuo 
leidiniu mūsų kultūrinėje srity
je atžymėdamas Marijos metus. 

Dr. J . Griniaus porą dramų 
išleis prel. Pr. Juras. 

• Juozas Laučka, Europoje 
tvarkęs radijo transliacijas į 
Lietuvą, porai mėnesių atosto
gų atvyksta į JAV-bes. 

K. Cibiras-Verax, parašęs naują knygą ispanų kalba 

Lėšos studijoms 
Naujai išleistas ž u r nalas 

"Science Bulletm", kurį leidžia 
Alberto Didžiojo gildą, paskel
bė sąrašą įstaigų, iš kurių ga
lima gauti lėšų studijoms ir ty
rinėjimams. Stengiamasi įtrauk 
ti daugiau žmonių į mokslinį 
darbą. 
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Nemirtingasis Krėve 
Nekrologo vietoje 

Č. GRINCEVKIUS, Cicero, BĮ. 

Lietuvių tauta šiandien gedi: 
Vincas Krėvė-Mickevičius mirė. 

Prieš porą metų, kai minėjom 
jo 70 metų sukakt], kultūrinin
kai teisingai jį pavadino did
žiausiu iš gyvųjų. 

Platūs buvo jo veikimo dir
vonai: mokslininkas, profeso
rius, humanitarinių mokslų fa
kulteto dekanas, valstybininkas, 
tačiau už vis didžiausias ir liks 
nemirštamas kaip rašytojas kla
sikas. Jokia mokyklinė chresto
matija neapseis be dviejų did
žiųjų romantikų, žodžio meni
ninkų: Maironio ir Krėvės. 

Vinco Krėvės kūryba yra pla
čiašakė. Jis beletristas pasako
tojas, vienur realistas, kitur ro
mantikas, lyrikas, nepakarto
jamas liaudies poetikos atkū
rėjas, pagaliau ir dramaturgas. 
Jo literatūrinė kūryba išnagri
nėta ir įvertinta ne tik mūsų. 
Krėvės vardas žinomas ir pla
čiajam pasauly. 

Mes paprastai įvertiname di
delius žmones tik jiems mirus. 
Su Krėve gal kiek kitaip buvo. 
Jis buvo perdaug didelis ir kar
tu pavydėtinai kuklus ir pap
rastas, kad juo visuomenė nesu
sižavėtų ir jo nepamiltų. Teisy
bė, kaip ir su visais daug dir
bančiais esti, buvo ir čia nelai
mingų išimčių, pav. kad ir švie
timo ministerio išsišokimas ir 
po paskutinio Krėvės perrinki-
mo dekanu jo nepatvirtinimas. 
Irgi visaip vertinamas jo kelių; 
savaičių ministeriavimas bolše
vikams užėmus Lietuvą. Tačiau Į 
kaip ten bebūtu komentuoja
mas tas jo įsivėlimaes į bolševi
kų tinklą, daugiausia galima 
būtų pavadinti politiniu naivu
mu, kokiais mes veik visi ano
mis dienomis buvome. Jis grie
bėsi tų labai nepopuliarių pa
reigų norėdamas gelbėti nors 
Lietuvos likučius. O kai pasiro
dė pastangų beprasmingumas, 
jis kapituliavo ir bolševikams 
netarnavo. 

Tremty 

Salzburgo, Austrijoj, lietuvių 
kolonija didžiavosi, kad tremti
nių barakuose su jais gyveno ir 
V. Krėvė. Būdavo graudu žiūrė
ti, kai apsivilkęs rudais kaili
niukais, juoda, augšta kepure, 
su skardiniu katilėliu ilgai ir 
kantriai laukdavo eilėj ties Un-
ros virtuve, kad ir jis gautų 
samtį sriubos. 

Gyvendamas tremty Krėvė 
jokio darbo nesikratė. Du kart 
į savaitę liaudies universitete 
skaitė paskaitas iš Lietuvos se
novės, buvo vyriausiuoju redak
torium "Tėvynėn" žurnalo, pir
mininkavo L. Raudonojo Kry
žiaus skyriui, direktoriavo lietu
vių gimnazijoj, kuri jam išvykus 
buvo jo vardu pavadinta. Buvo 
socialus, draugavo su jaunes
niais žmonėmis. Begaliniai mė
go Alpes, kurios jam priminė jo 
jaunystės laikų Kaukazą. Sielo-
damasis Lietuvos nelaimėmis, 
visus ragindavo melstis, nenus
toti vilties ir pasitikėti Dievu. 
Jeigu dėl jo religinių įsitikinimų 
praeity kaikas buvo ir kitokios 
nuomonės, tai tremty jis buvo 
pavyzdingiausias katalikas. Jo 
kambary kabojo rožančius, su 
kapelionu nuolat komentuodavo 
šv. Rašto mintis, o kas vaka
ras į kaimo bažnytėlę eidavo 
gegužinių pamaldų. 

Atvykęs į JAV, neužmiršo 
savo jaunesniųjų draugų, su 
jais susirašinėjo ir iš savo men
ko uždarbio nuolat siuntinėjo 
pinigus. Vienu žodžiu Krėvė bu
vo ir kaip žmogus draugiškas, 
tėviškas, malonus, 

Krėvės netekimas šiandien 
yra taip netikėtas ir skaudus, 
kad mes net nežinome, kaip ga
lime keliais žodžiais įvertinti jo 
asmenį, ir darbus lietuvių tau
tai. Mumyse liko dideli tuštu
ma, ir tie žodžiai tą tik ir parė
jo pasakyti. 
VINCAS KRĖVĖ-MICKEVIČIUS 

Ankstyvesne nuotrauka trečiadie
nį mirusio mūsų rašytejo. Pirmie
ji velionio literatūros darbai spau
doje pasirodė 1907 m. Žymiausi 
veikalai: Dainavos senų žmonių 
padavimai, Iš šiaudinės pastoges, 
Šarūnas, Žentas, Raganius ir kt. 
Velionis buvo surinkęs kelis to
mus tautosakos (Patarles ir prie
žodžiai), redagavo žurnalą: Skai
tymai, Tauta ir Žodis, Tautosakos 
Darbai, Humanitarinių Mokslų 
Fakulteto Darbai ir kt. Buvo pir
masis Lietuvos Mokslų akademi
jos pirmininkas. Tremtyje, Salz-
burge, redagavo žurnalą Tėvynėn. 
Į JAV atvažiavo 1947 m. Dėl šir
dies pmūgio mirė 1954 m. liepos 
mėn. 7 d. 

• Prof. B. Dvarionas sukūrė 
"Simfoniją Mi-Minor". Praside
da trimitų tema, po kurios eina 
ilgoka įžanga. Pagaliau pasi
girsta labai taisyklingai sona
tos forma išvystyta pirmoji 
simfonijos dalis. Temai pasirink 
ti sutaurinti lietuvių liaudies 
dainos "Alaus, alaus" elemen
tai. Instrumentarijuje labai 
"mylėta" žemieji pučiamieji in
strumentai. Šitoji dalis — la
bai rimto ir dalykiškai augšto 
lygio, tačiau turi kiek įtartinai 
daug bendro su Čaikovskio 
penktąja, o tai kiek gadina rim
to ir mokovinio darbo įspūdį. 
Antroji tema taip pat vyksta iš 
tos pačios tematikos, gal per 
maža kontrastinga pirmajai. 
Imponuoja didelis muzikos vita-
lumas, sklandus techninis pro
blemų sprendimas ir — suvere-
niškai valdoma instrumentuotė. 
Antroji dalis — svajingos, rap-
sodinės formos temų rinkinys. 
Tematika imta iš pirmosios da
lies. Trečioji dalis — tai žais
mingas, optimistinis ir pokštau-

Carlos Bousono j . 

Trys poemos apie mirtį 
i . 
Kartais mes žmonės liūdime 
ir giedam giesmes mirčiai. 
O ji skelete pasislėpus 
kieta, tikra ir laukia. 

Bet žmonės niekuomet nežino. 
Mirtis jų lūpas žymi, 
o jie, stebėdami klajūną dangų, 
dainuoja meilei amžinas dainas. 

Ir jų gyvenimo gelmėje kaulo 
laukia žemė ir nevargstanti mirtis. 
Ramus jis, nes nebėr šviesos 
jo tūkstantmečiam laidotuvių guoly. 

Aš žinau tai, ką kaulai žino 
ir žiūriu neabejodamas 
į tyrą vėją ir be liūdesio 
kvepiioju juo ir myliu kartais. 

2. 
Nes amžini yra tik kaulai. 
Jie bus mirtis, kur grobio laukia. 
Mirtis, tikra savo laimėjimu, 
tenai, vienatvės gelmėse. 

Kaulai seni. Apie jų kilmę 
nežinom nieko, žmonės, 
be to, mūs kūnuose giliai gyvena 
tai, kuo teks būti po velėna. 

Ne vėjo grūdu tik 
ir ne šviesos džiaugsmu, 
bet neišskaitomais ir kietais griaučiais, 
kurčiais ir nebyliais, po žvaigždėmis. 

3. 
Galbūt mūs kaulai uola buvo, 
gal kalnas, upė, ugnis, slėnis, 
anksčiau nei žmogus atsirado 
kaip didis skausmas žemės vėjuj. 

Ir todėl kaulas tai troškimas 
likt vėl švariu plotu be nieko, 
todėl jis kietas, rudeninis, 
liūdnas ruduo ir neaiškumas. 

Bet kaulai siunčia lėtą bangą 
iki akių, kurios nežino, 
ir mes, tikėdami į laimės putą, 
po dangumi bekraščiu mirštam. 

Iš ispanų k. išvertė J. KĖKŠTAS 

CARLOS BOUSONO priklauso pačiai naujajai ispanų ppetų 
kartai. Čia spausdinamos jo "Trys poemos apie mirtį" yra paim
tos iš pirmojo jo sugestyvios poezijos rinkinio — "Primavera de 
la muerte" (Mirties pavasaris, Madridas, 1946). — Red. 
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jantis "Scherzo". Pirmoje eilėje 
naudotasi lietuvių liaudies dai
nos "Aš negert atėjau" temati
niais elementais. Labai įdomi 
ritmika. Autorius greitokame 
valso ritme nesibaido ir džazi-
nių elementų, keičiasi lygūs ir 
nelygūs ritmai, temos grakščiai 
šokinėja iš vienos instrumentų 
grupės kiton. 

Paskutinioji dalis vėl prasi
deda ragais grojama fraze — 
deja, vėl kyla visokių "girdė
tų" reminiscensijų (šį kartą 
Beethoveno Penktosios prad
žia...) Toliau tikrame "giocco-
so" įvairiais melodiniais, instru
mentiniais ir ritminiais kaprizais 

gvildenama lietuvių liaudies šo
kio "Oželis" tema. Simfonija 
baigiasi pirmykštės pradinės 
frazės rūsčia tema. 

• Kazio šlaito šiemet pripuo
la dvi sukaktys: 60 m. nuo gi
mimo ir 30 m. nuo jo mirties. 
Gimė Žemaitkiemyje, Ukmer
gės aps. 1894 m. kovo 4 d. Mo
kėsi Ukmergėje. Anksti pradė
jo rašinėti į "Rygoc Naujienas" 
"Viltį" ir kitus ano meto laik
raščius. Jauną išbloškė į Rusi
jos gilumas ir 1924 m. spalio 
7 d. mirė Maskvoje, kur ir pa
laidotas. 

• Dr. Marijai Alseikai tci-fiim-
butienei Harvardo universitetas 
Cambridge, Mass., yra pavedęs 
parašyti kelių tomų Rylų Euro
pos proistorę. Autorė jau ket
virtus metus dirba minėt J uni
versiteto antropologijos depar
tamento archeologijos tyrimų 
darbą, gauna stipendiją, turi 
nrogos naudotis tur t ina i biblio
teka. Kaip Eltos koresponden
tui dr. Gimbutienė p&reiSkėJ 
"Rytu Euronrs proistorė" apims 
š'os Europos dalies kultūros į 
istoriją nuo pat ankr,tyviau-i 
^ių žmogaus prvvenimo pėdsakų 
iki istorinių laiku pradžios, t. y 

! nuo ledynu pasitraukimo iš šiau
rinės Europos dalies laikotarpy
je tarp 20.000 ir 7000 m. pr. Kr. 
iki pokristiniu laikų, kada rašto 
šaltiniai pakeičia archeologinius 
paminklus. Šios rūšies studija 
yra bandoma rašyti pirmi knr-
tą. Ji dėl to nebus populia
riai parašyta, bet su visu moks
liniam darbui reikalingu baga
žu — šaltinių aprašymais, turi
mos medžiagos įvertinimu bei 
pilna bibliografija. Joje bus pa
naudota literatūra, pasirodžiusi 
maždaug per šimtą archeologi
jos tyrinėjimo metų (ne mažiau 
kaip 5000 bibliografinių nume
rių, įskaitant įvairius kasinėji
mų pranešimus, straipsnius ir 
didesnes atskirų sričių studi
jas) . Knygos tikslas — duoti 
kultūros raidą per apie 20.0C0 
metų chronologine ir genetine 
tvarka, nustatant atskirų kul
tūrų egzistavimo laikotarpį, kil
mę, jų charakterį. GeografiškaiJ 

studija apims Rytų Vokietiją, r 
Lenkiją, L i e t u v ą , Latviją, j 
Estiją, Suomiją, Rusiją. Ukrai
ną bei Kaukazą ir iš dalies ki
tas valstybes. Pirmasis tomas, j 
kuris apims akmens amžių, yra I 
beveik baigtas. Šiuo metu vyks-
ta parengimas fotografijų, brė-! 
žinių, žemėlapių. Harvardo uni
versitetas paskyrė atitinkamą 
sumą išleisti I tomą. Antrasis 

'tomas pasirodys neanksčiau 
kaip po poros metų. 

Paskutiniu laiku mūsų moks
lininkė bendradarbiauja įvai
riuose moksliniuose žurnaluose 
ir enciklopedijose. American 
Anthropologist atspausdino jos 
straipsnį "Šiaurinių indoeuro
piečių kilmė", Londono "Man" 
— "Ankstybiausia kultūros isto
rija šiaurinėje Europinės SSSR 
teritorijoje". E. Britanicai yra 
nusiuntusi straipsnį apie baltus, 
Paryžiuje UNESCO leidžiamam 
"Journal of VVorld History" 
paprašyta parašyti du straips
niu apie Rytų Europos proisto
rę. Savo srities knygas recen
zuoja įvairiuose JAV, Britani
jos, Šveicarijos moksliniuose į 
žurnaluose. Skaito paskaitas 
Harvardo seminaruose, kituose; 

Bostono universitetuose, daly-! • Minėjo B. Dvariono 50 m. 
vauja antropologų bei archeolo- • sukaktį. Š. m. birželio 19 d. 
gų konferencijose, yra narė I komp. B. Dvarionui suėjo 50 
Amerikos Archeologų asociaci- j metų amžiaus. Toji sukaktis bu
jos. Nepraleidžia progos vienu vo atžymėta iškilmingu vakaru 
ar kitu būdu iškelti ir paremti \ Valst. Filharmonijoje, Lietuvo-
Lietuvos reikalų. je. Vakarą atidarė "tarybinių 

« kompozitorių atsakingasis sek-
• Katalikybės persekiojimas 

Lietuvoje caro ir sovietu reži-
retorius drg. Klenickis". Apie 
Dvariono kūrybą kalbą pasakė 

muose" — šitokia tema tezę pa- kultūros min. pavaduotojas "LT 
rašė čekė sesuo Jarlath, O. S. SR nusipelnęs meno veikėjas 
R, pranciškonė, ir Marąuette i drg. Banaitis". Po sveikinimų 
universitete gavo istorijos ma- į vakaras buvo baigtas koncertu, 
gistrės laipsnį. Studija turi 266! kuriame radijo simfoninis or-
puslapius; jos autorė yra gimu-; kestras ir radijo jungtinis cho-
si JAV-se ir dabar dėsto istori- ras, diriguojami sukaktuvinin-
ją Alverna High School, 3901 ! ko, atliko visą eilę jo kūrinių. 
N. Ridgeway. šitokią tezę jai Sukakties prega per Vilniaus 
pasirinkti paskatino prof. Ro- radiją duota B. Dvariono muzi-
man Smal-Stocki, ukrainietis kinės veiklos "apžvalga, o "Sov. 
tremtinys, dėstąs tame univer- į Litva" išspausdino J. Banaičio 
sitete nuo 1947 metų. Jis ragi- j ir "Tiesa" — A. Račiūno straips 
no rinktis šią studiją todėl, kad nius. Savo kalboj J. Banaitis 
ji padės atskleisti, kas dedasi už nepaprastai gyrė B. Dvariono 
Geležinės Uždangos; Lietuva gi i "Pasveikinimą Maskvai", kuris, 
esanti įdomi, kaip paskutinioji girdi, "išreiškęs giliausius lietu-
Europoje priėmusi krikščiony- j vių tautos jausmus didžiajai tė-
bę ir su katalikybe taip stipriaij vynės sostinei", įrodinėjo, kad, 
suaugusi, kad nei protestantiz • esą, "Dvariono meninei pasau-
mas jos žymiau nepalietė. lėžiūrai ypač padėjusi susifor-

T* i «i — . * imuoti jo kelionė į Maskvą" 
• Prel. Blaziejus Česnys, pa- ., o o c . . . . ,. T c TT i TV- LM * J 1936 m. ir smarkiai užsipuolė gal prof. Vacį. Biržiškos paduo- r D ... Jr n ... ; r , . j r „v . Tr , j . . ,V. Bacevičių, K. Banaiti ir kt. damas Rašytojų Kalendonujo „ m u z i k i n i u s p i g m ė j u s ' \ . . f o r . 

žinias, 
rugpji 
eina 10 metų nuo jo mirties, 
Tai buvo retų gabumų žmogus, J u s " e t c -
plačių pažiūrų kultūrininkas, 
Vyt. Didžiojo universiteto pro-< * Antanas Bortkevičius, slap-
fesorius. Kilęs iš Luokės vals- t c s i ° s spaudos bendradarbis ir 
čiaus, augštąjį mokslą išėjęs platintojas, mirė 1894 metų lie-
Petrapilio dvasinėje akademi- P°s 10 d., taigi šiemet sueina 
joje. Friburge studijavo filoso- 6 0 m e t U- Jis buvo mokslus išė-
fiją, teologiją ir ideologiją, para- Je s Varnių seminarijoje ir vi-
šydamas disertaciją apie Budą ' k a r a v <> Žagarėje, Šiauliuose, 
ir Vishnu-Krishną pagal Bha- klebonavo Šakynoje, Joniškėly-

,. . i +AMM i muzikinius pigmėjus , "for-:imas, yra miręs 1944 metų _ .. . , ,... ..v. - , . . . v. malizmo ir kosmopolitizmo epi-ugpjucio 1 d., taigi šiemet su-
An« m m*f„ „,,rt ™ ™irti«o gonus , "turtinusius išnaudoto-

gavat- Purana knygas. 

Jau vysk. Cirtautas šį jauną 
mokslininką buvo paskyręs Že
maičių kunigų seminarijos pro
fesoriumi, tačiau rusų valdžia, 
kaip neištikimo, netvirtino, bet 
pavyko išgauti patvirtinimą Pet
rapilio dvasinės akademijos pro-

je. Palaikė nuolatinį ryšį su Jur
giu Bieliniu ir kitais knygne
šiais. Dalį jo rūpestingai ruo
šiamų lietuviškų pamokslų yra 
Tumas išleidęs Amerikoje. Kun. 
Bortkevičius išvertė Schmidto 
katekizmą, rašė pasakėčias, ei
lėraščius, kurių dalį kun. Burba 
buvo nusiuntęs "Aušrai", bet 

fesūrai. Kaikurį laiką dėstė j rankraščiai spaustuvėje dingo. 
Liublino katalikų universitete ; Dalis jo rankraščių buvo padėti 
ne tik teologinius mokslus, bet j Lietuvių Mokslo draugijos ar-
ir sanskrito ir lietuvių kalbas, 
rekomenduotas prof. Baudouin 
de Courtenay. Rašė daug 
straipsnių įvairiuose Lietuvos 
laikraščiuose ir žurnaluose, J. 

chyve. 

• Kazimieras Leonardas And-
riekus, poetas ir kultūrininkas, 
liepos 15 d. sulaukia 40 m. am-

Keliuočiui talkino steigiant i z i a u s - Y r a k i l S s & Barstyčių, 
"Naująją Romuvą", buvo Liet. j Mažeikių apskr.. Prieš 20 metų 
Enciklopedijos redakcijos na-! įstojęs į pranciškonus teologiją 
rys, veikė įvairiose lietuvių or-1 studijavo Austrijoje. Jugosla-
ganizacijose. Buvo studentų mė
giamas profesorius, didelis eru-

vijoje, Italijoje. Romoje padarė 
doktoratą. Daugiausiai reiškia-

ditas ir didelis džentelmenas, gal j s i * t pranciškonų spaudoje: 
tik ne visada savo gabumus j Penketą metų redagavo "šv. 
pilnai panaudojęs. Pranciškaus Varpelį", sureda

gavo pranciškonų Metraštį, nuo 
• Prof. VI. Jakuoėno orkest-, 1949 m. yra techniškuoju "Ai-

ro suita "Miško šventė" bus a t - ' dų" redaktorių. Pasižymi gabu-
liekama trečiadienį, liepos 14 d. mais ir būdo švelnumu, yra ne-
Grant parko koncerte, diriguo- mažai padėjęs beglobodamas 
jant N. Malco. Tas kūrinys pa
rašytas Amerikoje, užbaigtas 
instrumentuoti apie Kalėdas. Jo 
muzika daugumoje remiasi ba
letu "Vaivos juosta". Šis bale
tas, pagal lietuvių pasaką buvo 
rašomas dar Lietuvoje. Kuri-i Gimė 1889 m. gegužės 2 d. 
nyje dirigento nuožiūra padary- Aukštakoiucse, Obeliu vals. Mo-

mūsų tremties kultūrininkus. 

• Antanas Busilas, pedago
gas ir visos eilės vadovėlių au
torius, šiemet minėjo savo gi
mimo 65 metų amžiaus sukaktį. 

tos tam tikros kopiūros ir jis 
bus pildomas 15 minučių. Vei
kalas statomas iš viso pirmą 

kėši Obeliuose. Mintaujoje. Mo
kytojavo Kaune ir kitur. Buvo 
eilės laikraščiu bendradarbi-; ir 

karta. Orkestro balsai buvo pa-:redaktorius. Rašinėdavo dau-

Prta* Jefferseno paminklas Washingtone, D. C. 

giausiai pedagoginiais klausi
mais. Likęs Lietuvoje. Šiuo me-

daryti naties autoriaus ir Juo
zo Kreivėno. Kadangi dirigen
tas pareikalavo greičiau pa-; tu apie jį nieke nežinoma, 
ruošti orkestrų balsus, norėda
mas repetuoti sezono pradžioje, 
tai abiems kopistams teko gero 

• Juoze s Gurauskas, ano me
to "Vilniaus Žinių", "Vilties" ir 

kai pasispausti, o J. Kreivėnui,! kitų laikraščių bendradarbis, bu-
kurs buvo užimtas "Muzikos vo gimęs prieš 70 metų: Gimęs 
Žiniomis" ir kitais da rba i , teko 1884 m. Žemaičiuose — Yla-
d'rbti per naktis. Kūrinį išpil- kiuose ir miręs 1911 m. gegu-
dys Grant parko orkestras, apie žės 18 d. Rusijoje Jaltoje, 
70 muzikantų. Po šio koncerto 
prof. Jakubėnas dviems savai
tėms išvyksta į Kolorado, kur 
tarp kitko numato aplankyti 
muzikos festivalį Aspene. 

prie Juodųjų jūrų. Anksti pra
dėjo rašinėti, daugiausia proza. 
Išėjo iš spaudos jo apysakos: 
"Duobė", "Kalakutai", "Susi
mildamas", ir kitos. 
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Baltijos valstybių likimas 
DR. PETRAS MAČIULIS, Chicago, 111. 

T(flria antrašte šįmet pasiro-1 Atrodo, kad jeigu ši brošiū-
dė Edvardo Turausko redaguo- į relė būtų pasirodžiusi prieš ke
ta 80-ties puslapių Vliko Infor-1 lerius metus, kada dar tebebu-
macinės tarnybos išleista bro-jvo neatblėsę Vakarų valstybių 
šiūrėlė prancūzų kalba apie j santykiai po Jaltos ir Potsdamo 
Sovietų Sąjungos smurtą Balti-; susitarimų su Sovietų Sąjunga, 
jos kraštuose, kurie 1910 metų būtų visai suprantamas tas šal-
biržclio menes] Raudonosios ar- tas atsargumas, kuriuo norima 
mijos buvo okupuoti, sudarytos prancūzų skaitytoją įtikinti, 
pro-komunistinės "vyriausy- kaip klaiki skriauda buvo pada-
bės", pravesti "liaudies seimų" ryta Baltijos valstybėms ir ko 

L I T U A N I C A 
/ . 

Kazys Binkis 

rinkimai, o vėliau, kaip žinome, 
tiems liaudies seimams buvo pa
kištos rezoliucijos, Maskvoje 

gali susilaukti visa Vakarų Eu
ropa iš bendravimo su Sovietais. 
Šiuo metu, kada ne vien Rytinė 

Pakilo paukštis metalinis 
Į dangaus mėlynę, 
Nustebę šnabžda minių minios: 
,JCaip bus jam vandenyne? 

Ar nugalės beribius plotus 
,Jr sūkurius audringus? 
„Ar jūros putų pašarvotas 
„Sųglaus sparnus galingus? 

»» 

suredaguotos, kad prašytųsi pri- ir Centro Europos kaikurios ša-
imami į Sovietinių respublikų lys labai gerai pajuto komunis-
sąjungą. itinio pasaulio klastingą leteną, 

Kalbamoji brošiūrėlė sudurs- kada Jungtinės Amerikos Vais
tyta net iš XIV-kos skyrelių, 
kuriuos reikėtų gal paskirstyti 

tybės išėjo į atvirą kovą Korė
joje prieš bolševikines užma-

į tris didesnius, apžvalginius | čias, pasisakymai Baltijos vals-
skyrius. Tiesa, kad keletas sky-1 tybių klausimu galėjo būti kie-
relių brošiūrėlėje teužima po I tesni, plačiau ir giliau paliesti, 
vieną puslapį, bet autoriui, ma-1 Iš viso, mums reikia vieną 
tomai, rūpėjo daugiau ne tiek | kartą patiems prisipažinti, kad 
politiniu kiek žurnalistiniu po-! propagandos atžvilgiu mes toli 
žiūriu duoti prieš keturiolika ; gražu esame atsilikę nuo kitų 
metų įvykusio sovietinio smur- ' kraštų, nors laiko, žmonių, lėšų 
to Baltijos kraštuose chronolo- i ir medžiagos tokiai propagan-
ginį atpasakojimą. Vieno tik,' dai turime ne mažiau už kitus, 
labai gaila, kad tokia svarbi in- ir tai yra mūsų didžiausias ap-
formacija prancūzų kalba tepa-' sileidimas! 
sirodė po keturiolikos metų. 
Nors mes esame dažnai pateisi
nę savo nerangumą žinomu po
sakiu: "geriau vėliau negu nie
kad" — tačiau šiuo atveju, ro
dos, turėjome pagrindo ir tei
sės susilaukti platesnio ir išsa
mesnio veikalo apie tą trijų Bal
tijos tautų tragediją, kuri dar 
ir šiandie tebegilinama nuolati
nėmis tų kraštų žmonių depor
tacijomis į Sovietų Sibiro tai
gas priverčiamiems darbams. 

Kaip augščiau minėjau, bro
šiūrėlė skirstytina į tris dides
nius skyrius: nuo 1 iki 31 psl., 
kur duodama trumpa politiškai-
teisinių tarp Lietuvos respubli 

„Ar neišgąsdins audros tamsios 
„Ir tūkstančiai pavojų? 
„Iš kur drąsos narsuolis semsis 
„Beribių klaikumoje ?" 

Minia nustebusi sustingo. . . 
O paukštis nfdvejoja, — 
Pakilo augštumon ir dingo 
Miglotoj tolumoje... 

Traukitės siaubingos vėtros! 
Kelią — klykiančios žuvėdros! 
Ten toli už okeano — 
Lietuva, tėvynė mano! 

II. 

Trys širdys muša paukštyje, — 
Viena jų iš metalo. . . 
Išskrido paukštis audroje 
Į kitą žemės galą. 

Tenai, tenai, toli, toli, 
Už plotų vandeninių, 
Jo laukia meilės svaiguly 
Pavilgusi tėvynė. 

Tenai pražydo jaunos dienos, 
Ten pirmos godos suraizgytos, 
Tenai pamatė paukštis vienas. 
Kaip ore nardo paukštis kitas. 

Tenai erdvė viliot pradėjo 
Ir ugdė svaigulingą mintį, 
Ten Baltijos audringo vėjo 
Sparnai lakūno išmėginti. 

Per vandenyno plotus, 
Per lygumas miglotas 
į kitą žemės galą 
Lėk, paukšti iš metalo! 

KULTŪRINĖ KRONIKA 

KRONIKA 
• Jurgio Jankaus knyga 

"Namas geroj gatvėj" jau pa
siekė Chicagos knygų rinką. 
Veikalas papuoštas dail. Biels
kio trijų spalvų aplanku, turi 
267 puslapiu. Lengvai skaito
mas, su didele intriga. Vaizduo 
ja vieną jauną šeimą, kurios na 
riai slegiami savo nelegalios kil 
mes, nori prasimušti į visuome
nę, tikėdamiesi tai pasieksią įsi
giję nuosavą namą. Mergaite 
girebiasi šantažo prieš jauną 

kos ir Sovietų Sąjungos santy-1 inžinierių. Tai pajunta jos bylą 
kių apžvalga, nusakant ir Lie-1 paėmęs vesti advokatas ir ją iš-
tuvos okupaciją bei įjungimą į I naudoja. Vyras palaipsniui ati-
sovietinių respublikų sąjungą;! dengia paslaptį. Baigiasi mer-
antrame skyriuje, nuo 31 iki 511 gaitės mirtimi ir vyro despera-
psl., paskelbti lietuvių deporta- \ tišku nusviylimu. Savo idėjiniu 
cijos dokumentai bei instrukci- atžvilgiu veikalas stipriai išryš-
jos. Medžiaga imta iš "Lietu- kiną prie kokių nelaimių gali 
vių Archyvo". Tai tik vertimas' privesti beatidairinis turto sie-
į prancūzų kalbą lietuvių visuo- kimas, vaizdžiai nusako suiru-
menei žinomos dokumentacijos, Į šios šeimos slegiančią nelaimę, 
kuri buvo surinkta Lietuvoje Jankaus įstengia tai padaryti sa 
vokiečių okupacijos metu. Deja, v o gabaus pasakotojo stiliumi, 
tenka pasakyti kad tai tik ne- sukurdamas intriguojančias si-
didelė dalis tos dokumentacijos, | tuacijas, visą laiką palaikyda-
liečianti pirmuosius masinius 

Sis K. Binkio eilėraštis, parašytas 1933 m. liepos mėn., ski rtas lakūnų Dariaus ir Girėno žygiui paminėti, spausdintas tik 
lietuvių periodinėje spaudoje ir neįeina ne j vieną Binkio poez ,J°s knygą. 

•A. Tyruolis, neseniai pasiro
dęs su eilėraščių rinkiniu "Lau
kų liepsnos", dabar ruošia nau
ją poezijos knygą. 

• K. Patalavičius, lietuvis 
kunigas ir laikraštininkas, gy
venąs Ispanijoje, netrukus iš
vyksta tolimesnėn kelionėn — 
aplankyti savųjų. Bus Vokieti
joje, Italijoje, Šveicarijoje ir 
Prancūzijoje. 

• Antanas Borlkcvieius, ano 
meto eilės laikraščių bendradar
bis, bet, ypač, "Tėvynės Sargo", 
rašęs, be straipsnių ir eilėraš
čių, kuriais margino nuo 1899 
m. minimą laikraštį, buvo gimęs 
1835 m. Žemaičiuose Eržvil
ke, ten ir pradinę mok3'klą ėjo, 
vėliau pasiekė Telšius ir kitur. 
Mirė 1894.m. liepcs 12 d., taigi 
sukanka 60 metų nuo jo mirties. 

• Jurgis Henrikas Ferdinan
das Nesselmanas 1869 m. Kara
liaučiuje išleido Kristijono Do
nelaičio raštus vokiečių kalba 

naujos, gabios rašytojos. Apy-
! sakai buvo duotas naujas "Ru
dens vakaro" vardas; ji buvo 
pirmą kartą įdėta į 1894 metų 
kalendorių, o vėliau išėjo atski
ra knygele. P. Višinskis Julijai 
Bcniuscvičiūtei-Žimantienei d i -

i vė ir Žemaitės slapyvardę, kuri 
vėliau taip prigijo. 

• Stasiaus Būdavo romanai 
"Uždraustas stebuklas" jau iš
verstas anglų kalbon (The For-
bidden Miracle). Romaną leid-

jžia viena iš stambiųjų New 
lYorko amerikiečių leidyklų, su 
kuria autorius neseniai pasira
šė sutartj . 

• Dail. R. Viesulas perai sa-
vaičių atvyko į Chicagą ir apsis

t o j o pas dail. A. Kurauską, 
7234 So. Woodlawn ave (tel. 
DOrchester 3-2673) . Šiuo me
tu mūsų dailininko kūriniai yra 
išstatyti Amerikos dailininkų 
parodose Philadelphijoje, New 
Yorke, Nevv Mexico ir Sacra-

Dail. A. Bielskio tapybos paroda 
R. VIESULAS, Brooklyn, N. Y. 

Dailininkas A. Bielskis-E. po 
išvykos Europon į šį kraštą su
grįžo prieš nepilnus metus. O 
buvota daug kur: Paryžius, 
Chartre, Roma, Ravenna, Assy-
žius. Tai keletas meno centrų, 
kur krautasi įspūdžių. Iš tų kal
nų įspūdžių nedaug kas tebuvo 
skubotai užfiksuota drobėj. I r 
visdėlto dailininko tapybos pa
roda Picwood galerijoje New 
Yorke — buvo našus žingsnis. 
Išstatytieji darbai, tai nedidelė 
dalis darbų, padarytų per pas
kutinį beveik pusmetį šičia. Tai 
sakytume, nemažas dailininko 
kūrybinio vitališkumo ženklas. 

Norėtųsi patiekti keletą gal ir 
visai subjektyvių įspūdžių apie 
tą parodą. 

žmonių trėmimus iš Lietuvos. 
Labai tenka pasigesti brošiūrė
lėje duomenų, kaip buvo su-1 
griautas Lietuvos ekonominis j 
gyvenimas, švietimas, krašto \ 
gynyba, visa vidaus santvarka, j 
religinis gyvenimas ir tt. 

Pagaliau tretysis skyrius: nuo 
51 iki 80 psl., taip pat labai su-į 

mas stiprią įtampą. Deja, ir čia 
neapsieinama be pasinešimo į 
ciniškumą, nors jo čia gal kiek 
mažiau. Visdėlto, veikalas ne
tinka skaityti jaunimui, netinka 
į mokyklų bibliotekas; daugiau 
taikytas suaugusiems. 

• Prof. M. Biržiška po savo 
atsiminimų knygų išleidimo kai glaustai, mano supratimu, per . 

nelig švelnia, diplomatine kalba, k u r> l a i k * ^ga lavo . Dabar vel 
stengiasi lvg įtikinti prancūzą i a t P V 0 darbingumą ir paruošė 
— skaitytoją, kad tie visi mo-1 s P a u d a l n a u ^ l a i d a - k n ^ o s a P 1 8 

tyvai, dėl kurių Sovietų Sajun-1 sukaktuvine Vilniaus akademiją 
ga okupavo ir pavergė Baltijos 
valstybes, nei strateginiu, nei 
ekonominiu, nei idealoginiu, po
litiniu ar, pagaliau, psichologi
niu požiūriais neišlaiko kritikos 
bei šito smurto nepateisina. 

Kūrybinis svoris natiurmortuose 
Parodos bendras įspūdis yra 

vienalytis ir tvirtas. Darbų at
ranka rūpestinga. Iš išstatytų
jų darbų jau galima būtų spėti 
dailininko kūrybinį asmenį. Ži
noma, reiškimosi formos gali 
kisti, ir kaikuriuose darbuose 
tam ir užuomazga matyti yra. 

Parodoje dominuoja natiur
mortai. Kelios figūrinės kompo
zicijos juos tenustelbtų nebent 
formatu. Gi kūrybinis svoris — 
natiurmortuose. 

Detaliau pažvelgus — nepap
rastai mielas savo kūrybiniu be
tarpiškumu tai paveikslas "Vyš
nios" (Nr. 4) . Ant melsvai pil
kuojančios staltiesės ir lėkštės 
nerūpestingai pabertos vyšnios. 
Taip viskas lyg pripuolama, bet 
ir atbaigta — pasakyta. Štai 
taip! Žiūri į jas ir turi įspūdį 
lyg girdėtum kokį muzikinį pre
liudą. Lengva kažko tai atbrai
la, pilnas epizodas drobėj. 

"Vyšnioms" giminingas "Ak-
Kaip atskirųjų mokslų ribos' t a s" (Nr. 91). Šaltai pilkame f o-' 

mus nurodo į filosofiją, taip f i-1 ne trikampinė moters kompozi 

veik visi daiktai pilni susikau
pimo, disciplinos. Ir svarstymas 
ir polėkis čia rugtyniauja. šian
dien galbūt vyrauja svarstymas. 

Dailininkas — geras piešėjas, 
mestomis, bet taikliomis lirtijo-1 labai jautrus kompoziciniam 
mis — vienas išraiškiausių dail. balansui, paslankus formali-
kūrinių. i niam jieškojimui. Gal ne visai 

"Jauna moteris" j norėtųsi sutikti su plieniniai pil-
Įdomi "Jauna moteris" — sė- i kuojų spalviniu tonu, kuri gali-

dinti baltom atlošom kėdėj. Pri- ma užtikti daugelyje išstatytų-
slopinti tonai, beveik juodas rū- • jų drobių. 
bas — sėdinti figūra, pati visa, j Kaip minėta — galima jausti 
kaip kokis "pilkas tiesumas", j dail. polinkį kameriniam užda-
Atviras ir tvirtas tapybos mos- j viniui. Antai, ji gali absorbuoti 
tas. Gal visoj kūrybinėj nuotai-1 vaisių vazės forma, staltiesės 
koj, čia būtų galima pasakyti, i kvoldos, kriaušės formos dina-
kad čia jausti dailininkas — 
žmogus. 

Šiaipgi darbuose — gal išsky
rus pvz. "Bonkas ir vaisius" 
(Nr. 5) , kuriame jausti nema
žai dramatiškos įtampos, — 
vyrauja dailininkas — estetas. 

Ir šiuo pastaruoju ženklu be
ne būtų galima paženklinti ir 
visą parodą. 

Grįžtant prie Nr. 5, ("Bon-
kos ir vaisiai") norėtųsi pažy
mėti jo drąsią kompoziciją, ir 
tolygias spalvas. Objektai ap
rėžti tvirta dinamiška linija, 
lyg kietas dailininko parašas: 
štai už tai atsakau. Paveikslas, 

mika, kėdės atlošos bėgimas. 
Daiktiškai ėmus, kai kam tai 

galėtų atrodyti mažmožiai. Kū
rybiškai — tai problemos. 
Nėra mažų kūrybinių objektų, 

gali būti tik maži dailininkai 
Štai Delacroix arba Gėricault 

žabojo putotus žirgus, atlapoda
vo krūtines, mosavo vėliavas 
drobėje, o Cezanne'as mėnesiais 
galėdavo nugrimzti į vieno 
obuolio spalvas ir sukrauti dro-
bėn nepaprastos spalvinės įtam
pos. 

I r jie visi šiandien gyvi — nes 
jų darbai pilni kūrybinės tiesos. 

Taip, dailininkas nebijo mažo 

Procesija su Dariaus ir 
*v 

Girėno kūnais Kaune 

— universitetą. 

losofijos ribos mus kreipia į 
Apreiškimą. J. Girnius 

Darius ir Girėnas prie lėktuve vairu 

cija. Kūno judesys ir rausvo 
kūno tapybinis audinys atlikti 
su didele laisve ir mostu. Deli-
katiški tonų kontrastai kaip 
delikatiška paveikslo atmosfe
ra. Šiuose dviejuose paveiksluo
se norėtųsi beveik įžiūrėti ryto-
iaus Bielskį. Su atviromis duri
mis betarpiškam, laisvam tapy

biniam žodžiui; eilėj kitų dar
bų, gal išskyrus "Kėdę su vai
siais" (Nr. 11), kartais jausti 
varžtas, tiesioginis uždavinys, 
užmanymas. 

"Kėdė su vaisiais" (Nr. 11) 
ir "Bonkos" (Nr. 1) šalia dvie
jų jau minėtų, bene bus antra 
pora iš išskirtinų parodos eks
ponatų. Ypatingai "Kėdė" ir sa
vo spalviniu sodrumu ir laisvai 

Sudužusi Lituanica Soldino miške 

nors kiek šaltokas, žiūrimas su objekto, nes jis žino, kad sena 
dideliu respektu. Panašiai artin-
tasi ir prie "Žiuvų" (Nr. 8), bet 
rezultatas didele dalimi schema
tiškai kietas. Eilėj kitų darbų 
daug delikatiškumo ir miniatiū
rinės šilimos. 

Dailininko kryptis 

Iki šiol nemažai laiko skyręs 
dekoratyviniam menui, dabar 
dailininkas visą dėmesį skiria 
grynos tapybos uždaviniams. Ir 
reikia sakyti — jo žingsnis 
spartus. Kur jis nužengs rytoį 
— rytojui ir spręsti. Apie šian
dieną būtų galima gal štai ką 
pasakyti. 

Būdingas dailininko koncent-
ravimasis į uždarą objektą. Čia 

scenos tiesa apie vaidmenis ir 
aktorius galioja ir drobėje: nė
ra mažų kūrybinių objektų, ga
li būti tik maži dailininkai. 

Dail. A. Bielskio-Elskio mo
kytojais buvo dail. V. Vizgirda 
ir dail. A. Valeška. Ne be to, 
kad netiesioginiai Cezanne'as ir 
visa jauniausioji Ecole de Paris 
karta. 

Dailininko nemažas dekoraty
vinis meno kraitis — teatras, 
vitražai, kostiumai. Bet tai jau 
atskira tema atskiram kartui. 

Ne turtas yra blogas, o blo
gas yra šykštumas. 

—Šv. Jonas Chrizostomas 

"Christian Donalitius Litaui-
sche Dichtung nach Koenigs-
berg Handschriften", taigi šie
met sueina nuo jo pasirodymo 
85 metai. J. H. F. Nesselmanas 
gimė 1811 vasario 14 d. Prūsų 
Lietuvoje — Fuerstenau, Elbin
go aps. ir mirė 1881 m. sausio 
7 d. Karaliaučiuje. Be minimo 
darbo išleido lietuvių tautosa
kos žpdyną ir eilę studijų iš lie
tuvių kalbotyros. Tai vienas žy
mesniųjų lituanistų. 

• Vydūno davių rinkiniui 
"Lietuvos Aidos", išėjusiam 
Tilžėje 1904 m., suėjo 50 metų. 
Tan rinkinin įeina 55 dainos 
su gaidomis. 1909 metais Tilžė
je išėjo antrasis dainų rinkinys 
"Lietuvos Varpelių" vardu, ku
riam sueina 45 metai. Abu dai
nynus išleido "Rūtos leidykla, 
įkurta ir vedama Mortos Raišu-
kytės, kuri mirė 3933 m. liepos 
14 d. M. Raišukytė leido ir ki
tus Vydūno raštus. Nuo jos gi-

lmimo šiemet sueina 80 metų. 

• Balys Brazdžionis, "Vyčių" 
skyriaus redaktorius "Drauge", 
mini savo plunksnos darbo dvi
dešimtmetį. Pradėjo bendradar
biauti 1934 m. "Jaunajame Ūki
ninke" ir kituose, o vėliau ir 
"Karyje", rašydamas įvairiais 
klausimais. Bendradarbiavo 
"Pavasaryje" ir dirbo pavasa
rininkuose. Nuolat skaito pas
kaitas per Barkienės radiją iš 
rasaulio lietuvių gvvenimo ir 
bendradarbiauja eilėje laikraš
čiu. Tremtyje priimtas į L. Žur
nalistu S-gą. 

• 60 metu suėio Žemaitės 
apysakai "Piršlybos". Ji atsira
do 1894 m. Žemaitė turėjo jau 
50 metu k^i ėmė rašvti. Šia apy
saka perž'ūrėjo Povilas Višins
kis ir rado, kad Žemaitėje bręs
ta rašytoja ir, nors amžius pa
sinešęs, bet talentui nekliudąs. 
Davė dar peržūrėti Bitei, kuri 
kvietė rlunksnos nemesti ir ati
davė kalbininkui Jonui Jablons- \ 
kiui pataisyti kalbą. J. Jablons
kis džiaugėsi, kad sulaukėme 

mento, Calif. Vieną jo kūrinį 
i "Paukščių giesmė" įsigijo Ne\v 
Yorko Viešojo knygyno grafi-. 

i kos kolekcija. 
• Dailininku sambūrys Ne\v 

j Yorke rengiasi rugpjūčio mėne-
j sį išvykai į užmiestį. Numatoma 
! ir kultūrinė programa. Sambū
rio valdyba taip pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkė J A. Mer-
ker, iždin. Pr. Lapė, sekret. Česl. 
Janusas. Vienai teisininkei yra 
pavesta sudaryti sambūrio sta
tutą, kurs bus paruoštas dar 
šį rudeni. 

• Dail. Petro Iliaulėno svei
kata palaipsniui gerėja. 

• Lietuvišku dainų albumą, 
naujai Karvelio išleistą, turėsi-

j me iš Lietuvos Valstybės ope
ros solistės Vincės Jonuškaitės 
Įdainuotų plokštelių. Iš viso yra 
penkios plokštelės su 14 dainų. 
Iš jų 9 liaudies dainos, lietuvių 
kompozitorių harmonizuotos: 
J. Gruodžio "Oi an t kalno", 
"Piemenėlio raliavimas" ir 
"Pragilų daina"; VI. Jakubėno 
"Plaukia antelė", E. Gailcvi-
čiaus "Anoj pusėj mareliu". Vi
sos šios penkios dainos išpildo
mos su mažu orkestru. Jas or
kestrui paruošė VI. Jakubėnas. 
Toliau — įdainuota Jakubėno 
— Račiūno "Už augštųjų kalne
lių", J. Žilevičiaus harmonizuo
ta "Už jūrelių, už marelių", J. 
Karnavičiaus "Oi kas sedai". 
Tai vis lietuviu liaudies dainos. 
Taipsri solistė idamavo kompo
zicijas: A. Račiūno "Ar atmin
si", St. Šimkaus "Ten kur Ne
munas banguoja", K. Banaičio 
"Aš per naktį", K. Jakubėno 
"Mėlyni varpeliai", A. Račiūno 
"Pasakykit" ir A. Kačanausko 
"Kur prpruoK* tas kelelis". 
Šiam plekšteliu albumui solistė 
marink© tik lietuviškas dainas, 
kurias yra labai pamilusi. Plokš
teliu leidimo finansuotojai yra 
Chicagoje gyvenantieji Kazimi-
ra ir Antanas Petruliai. Nuo 
rudens solistė planuoja New 
Yorke atidaryti dainavimo ir 
scenos studiją. 
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NAMAS GEROJ GATVĖJ 
BFN. BABRAITSKAS, Cicero, UI. 

Sudėtingų ir įdomių, keistų ir 
neįtikėtinų žmonių būna ne tik 
literatūroje, bet ir gyvenime, ši
tokį pamačius, nė vienam neky
la abejonė: kodėl jis toks, iš 
kur jis toks, kaip jis toks atsi
rado. Jo būdui, poelgiams ir 
veiksmams pateisinti pakanka 
gyveniškumo; kitaip tariant, pa
kanka to vieno fakto, kad gyve
nime tokį žmogų pamatei. Tik 
reikia pripažinti, kad ne visi ir 
nevisur keistenybių pamatome. 

Ko patys neišvystame gyve
nime, randame literatūroje. Ga
lime džiaugtis, kad turime rašy
tojų, kurie ne tik šiokiosios die
nos paviršių nugriebia, surašo 
abejonių nekeliančius įvykius, 
sulipdo prieštaravimų neturintį 
personažą, — bet ryžtasi pada
ryti ekskursijas po psichines 
komplikacijas. Jei literatūrai 
būtų privalus gyvenimiškumo 
kriterijus, šitokių psichologinių 
ekskursijų atvejais reikėtų ne
kartą konstatuoti netikrumą, 
neįtikinamumą. Betgi literatūra 
turi savo gyvenimą su savais 
žmonėmis, savų įvykių priežas
tingumu. Rašytojas ką tik mi
nėtuosius retus atsitikimus gali 
komentuoti savaip, siekdamas 
išryškinti tą arba kitą bruožą 
ar mintį. Dar daugiau: gali s u-
k u r t i tai, ko nebuvo ar galė
jo nebūti. 
Nufizinti vaizduojamieji dalykai 

loginio ar socialinio veiksnio. 
Autoriui terūpi psichologinės 

ir socialinės problemos, kurių 
tyčia jis neapsunkina fizinėmis 
personažų charakteristikomis, 
žinoma, nei gamtos aprašymais. 
Tuo būdu kaip tik labiau susi-

jaunam žmogui su plačia širdi- M. ViitkllS 
mi ir tuščia kišene", 42. Jų po
lėkiai veržiasi į gražų nuosavą 
namuką, o neturi nė padores
nių drabužių. Matydami vienas 
antro potroškius, stengiasi kits 
kitam sudaryti tokį ar kitokį 
daiktinį malonumą. Jis tatai pa
siekia privačiais papildomais už
darbiais ar loterijos laimėjimu, 
o ji — gudriai suplanuota gra
žios merginos provokacija pa-

koncentruo jama ties veikėjų j g a l i a u r u p e r k a n e t t ą j o g e i d 
dvasia. Ir taip, perskaitę veika 
lą, nežinome advokato išvaiz
dos, bet jo palaidą moralę pui
kiai pažįstame. Ryškiai pavaiz
duotas teismo raštininkas, tas 
savotiškas žemesnės kategori
jos mūsasis Hamletas: visą lai
ką galvojąs, bet nesiryžtas. Ne
siryžtas laiku vesti; vedęs ne
siryžtas atvirai pasakyti kilan-
čių įtarimų žmonai; slaptai ją 
tyrinėjąs ir tiesiai tardąs, bet 
nesiryžtas pranešti sprendimo; 
vis galvodamas apie ateitį, ne
paima to, ką laiku reika imti; 
pasiryžęs save ar konkurentą 
nušauti, bet nepajėgiąs pistole-

Jurgis Jankus 

to paspausti. Apie jo išvaizdą 
tačiau tiek tepasakyta, kad jis 
augštas ir nuo to lyg palinkęs 
į priekį. Ne ką daugiau sužino
me ir apie jo žmonos Stasės, tos 
"gražiausios mūsų priemiesčio 
moters", išvaizdą. Nežymiai vie
nur, tai kitur brūkštelta, jog 
ji liekna, mėlynų akių, papuru
sių auksinių plaukų. Betgi stip
riausią efektą padaro jos psichi
niai bruožai: tai ji "n u o s t a-
b i a i patraukli", tai pakelia 
" n u s t e b u s i a s akis" — ir 
jomis negali atsigrožėti partne
ris. 

SociaUiuUu veiksniai ir ekonomi
niai rūpesčiai 

Romano stuburą sudaro so
cialiniai ir ekonominiai varžtai, 
pakertą besistengiančių iškopti 
augštyn siekimus. Abu būsimo
sios poros nariai — Stasė ir jos 
vyras — užauga skurdžiausia-
me priemiestyje, vienas antro, 
nepažindami; abu nelegaliai gi
mę ir dėl to turį išmokti tyliai 
pakelti aplinkos panieką. Jeigu 
tačiau jo mamytė, atpirkdama 
savo vienkartinę kaltę, stengia
si išauklėti dorą sūnų ir jį leis
ti į mokslą, tai Stasės motina, 
kada tik pasitaiko, vis naudo
jasi malonumais ir dukterį mo
ko gudriai bei pelningai išnau-

Tas pernelig elementarios tie
sos turėjo būti primintos tam, 
kad būtų išvengta galimų nesu
sipratimų, vertinant naująjį 
Jurgio Jankaus romaną "Na
mas geroj gatvėj", kurį šiomis 
dienomis gražiai išleido Venta 
Vokietijoje. Nei autoriaus, nei 
leidėjo nepažymėta, kad tai ro
manas, tačiau čia yra kur kas 
daugiau romano elementų, ne
gu visoje eilėje knygų, aprūpin
tų romano etikete. 

Ypatingas jau pats Jankaus 
romano fonas: nei laiko, nei 
vietos, kur vyksta veiksmas, pa
galiau nei vaizduojamojo laiko
tarpio gyvenimo. Jaučiame vi
są laiką, kad veiksmas, be abe
jonės, vyksta Kaune; nujaučia
me, kad šit Žaliasis kalnas, va, 
tūkstančius kartų tavo mindžio
ti Kauko laiptai; toji upė, kur 
vos nepaskęsta pagrindinis ro
mano veikėjas, yra mūsų mie
lasis Nemunas. Bet apie tai au
toriaus niekur įsakmiai nepra
sitarta. Taip jo pasielgta sąmo
ningai, išlaikant vieningą veika
lo spalvą. 

Kaip fonas, taip lygiai ir žmo
nės čia nufizinti: ne tik fizinių 
charakteristikų, bet ir profesi
jų, net ir vardų stokoja. Asmuo, 
kuris pradeda ir baigia Jankaus 
veikalą, sudaro esminę atramą, 
be kurios nebūtų įmanoma ši
tokia veikalo sankūra, kadangi 
tik tokio pokalbininko, kuris ne
dalyvavo įvykių eigoje, akivaiz
doje tegalimas įvykių atpasako
jimas, kuris apima 95% veikalo. 
O kas tas pokalbininkas — 
klausytojas, taip ir nepasakyta: 
gal pats autorius, gal šiaip 
koks advokato bičiulis. Tiek te
žinoma, kad jis nevedęs ir kaž
kur tarnauja. Netgi centrinio 
veikėjo — nuostabu! — nežino
me vardo nei pavardės. Geriau- į s t a m ą kaimynę, fabriko darbi- i š v a d a "pasiguodžia" pasakoto-

žiamą namuką. Tačiau susituo
kus ne laimė ateina su turtais, 
bet moralinė bausmė (mat, to
ji fatališka josios klaida suriša 
ją su advokatu tam tikra nele
galia sutartimi), nuo kurios ji 
pati viena nepajėgia išsigelbėti, 
o jos vyras nesupranta ir, užuot 
moraliai stiprinęs, ją visą laiką 
gniuždo. 

Psichologiniai labirintai 

Jeigu ekonominiai varžtai yra 
stambi kliūtis santuokai tiems, 
kuriuos įgimto vargo perspek
tyvos organiškai purto (kaipgi 
pradėsi šeimos gyvenimą su šeš
ta kategorija!), tai "psichologi
niai reikalai", skirtingi charak
teriai, medžiagiškai jau aprūpin
tą santuoką palaipsniui veda 
prie tragedijos. Visą romano 
patrauklumą kaip tik ir sudaro 
intymiojo šios porelės gyveni
mo analizė, nuogai atidengianti 
jų sielų kampelius. Toji anali
zė skaitytojui pateikiama per 
Stasės vyro išpažintį advokatui 
ir jo bičiuliui. Išpažintis išsako
ma vienu pradėjimu, neatgau-
nant kvapo. J i t runka maždaug 
8 valandas; lygiai per tiek lai
ko ir skaitytojas, neatgaudamas 
kvapo, praryja knygą. Pasako
jimo forma leidžia pačiam he
rojui, nestabdant įvykių eigos, 
daryti įvairių įterpinių: ap
spręsti tą ar kitą poelgį, anali
zuoti įvykį, pavertinti save ir 
savo partnerę. 

Ju.JU gyvenimas susikerta nuo 
pat pradžios. Kada j i sutiktų 
tuoktis, jis dar nesiryžta; kai 
jisai siūlo tai atlikti, ji prašo 
palaukti... žiemos. Jis užsigeid
žia ko, tai j i : ne dabar, brangu
sis ! Vėliau, kada ji maldauja jo, 
jis ima įtarinėti, kodėl ji pano
ro, būtent, dabar. Ir taip atski-* 
r i tos porelės nariai vaikšto iš 
vieno kambario į kitą, vis neati
tikdami bendrų momentų. Skai
tytojas vietomis ima jau nebe
tikėti tokiais galimumais. Ta
čiau autorius ir šičia turi savus 
sumetimus — paryškinti bėgių 
nesutampamumą. Beje, reikia 
pridurti, kad čia neturime rei
kalo su verteriniu sentimentaliz
mu. Jiedu nuo pat pradžių pasi
jaučia neabejotinai vienas ant
ram skirti, bet visdėlto ir susi
tuokę turi siekti to, kas, rodos, 
jau pasiekta. 

Dangaus Balsas 
Nerimsti, siela, baltaplunksnė gulbė, 
kada lakštutės alda sučiulbę, 
kada žvaigždėtas dangus plevena, 
ir vėjas bangą kvapsningą gena; 

kada sužydę gėlės ir medžiai, 
ir širdys grožy ištirpti geidžia, 
o jis karūną padangėn kelia, — 
tu vis nerimsti, ilgies, dukrele. 

• 

Permaža dvasiai to žemės grožio, 
kurį žvaigždėti skliautai apvožę, 
nes jis — vien mažas, seklus upelis, 
pagirdyt sielos kilnios negalįs. 

• 

Gėlėtais kloniais jis teka — neša 
ir tavo širdi, ir savo lašą 
j amžių grožį, į okeaną, 
kur bangos glaudžias prie kojų mano. 

Tad džiaukis, siela_, kada ilgiesi: 
tai augščio grožis tau ranką tiesia. 
Skrisk! Nepatenkins širdies tau niekas, 
iki nurimsi, mane pasiekus. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Dr. Jonas J . Bielskis, Lie

tuvos garbes konsulas Los An
geles, savo bibliotekoje ir ar
chyve yra sukaupęs daug ver
tingos archyvinės ir bibliografi
nės medžiagos. Dokumentai ir 
labai įdomios nuotraukos api-

• Aleksandras Matekūnas 
! jau 15 metų kai ilsisi Kauno ka
pinėse. 

Jis buvo gimęs 1913 m. bir
želio 11 d. Rytų Lietuvoje — 
Zarasuose. Pradinę mokyklą ir 

.gimnaziją ėjo tėviškėje, baigė 
ma jo diplomatinę — konsulari-1 K a U R e > ^ a n i e t o l į m e s n e s stu-
nę be i , t a u t i n ę — visuomeninę j d i j a s n e g a i v o j 0 > n e s jauną su
veikia Amerikoje, Šveicarijoje p a n č į 0 j o džiova, o dar mokykli-
ir Lietuvoje. Amerikos Lietu- ; n i a m a m 2 į u j j a m teko rūpintis 

vių Tautos tarybos, Lietuvos j p r a g yven imu ir nepamiršti tėvų. 
Vyčių, Lietuvos Sargų organi- l j a u g į m n az i jo j bandė rašinėti 
žavimo, Amerikos lietuvių kari-1 žineles, kai jis turėjo tik 16 me
nės misijos Lietuvoje, Lietuvos [tų amžiaus. Pradžioje "Karyje" 
konsularines tarnybos kūrimo j j r "Mūsų Rytojuje", kur pakvie-
Amerikoje ir apskritai Amori- čiamas bendradarbiauti ir op-
kos lietuvių tautines veiklos is- mokamas honoraras. Vėliau: 
torijai dr. Bielskio archyvas tei- "Lietuvos Aide", "Lietuvos Ke-
kia labai daug ir gerai doku- | leivyje", "Jaunojoje Kartoje", 
mentuotos medžiagos. Jis įdė- į "Versle", "Amatininke", Kūno 
miai seka ir dabartines Ameri- j Kultūroje ir Sveikatoje" ir eilė-
kos lietuvių kultūrinės bei tau- j je kitų. Rašė daugiausia kultū-
tinės veiklos apraiškas ir renka riniais klausimais ir dienos ak 

P avasar is 
Ir suskambo giesmė — aukso varpas aidžiausis — 
ir prigludo gamta, ir nušvitusi klausosi: 
„Jau praėjo žiemos negandai, broliai - seserys! 
Štai grįžtu su gėlėm, su dainom aš, Pavasaris!" 

Tai išgirdęs 'dangus sužydravo rugiagėle, 
ir nusijuokė saulė, nes džiaugsmo nepakelia; 
sužaliavo miškai; šypso vandenys upėse; 
sučiulbėjo paukšteliai, mėlynėje supasi. 

Milionai gėlių sumirgėjo žvaigždutėmis 
ir apsupo gegužį kvapsningomis grutėmis, 
ir atrodo, kad žemės laimingame klonyje 
vien tik žydi kvapsningą spalvota simfonija 

ir, kai visa žavingomis virto gėlelėmis, 
gal ir širdžiai nebūtų stebuklas negalimas, 
kad, pražydus ir ji žiedeliu nors kukliausiuoju, 
suvirpėtų kvapsnim ir pasiektų Augščiausiąjį. 

= 

istorinę medžiagą. 

Iš bibliografinių reteny
bių, galbūt ir unikumų lais-

tualijomis. Sveikatai pašlijus 
grįžo tėviškėn — Z,arasuosna. 
Be bendradarbiavimo minimuo
se laikraščiuose, sumanė leisti 

teris, su kuria būčiau tikrai lai
mingas", 252. Betgi su pasirink
tuoju vyru ji nebegali toliau gy
venti, nors jį ir labai mylėjo. 
"Verkiu, kad išeinu, ir visdėlto 
išeinu", 250. Pradžioje išeina 
tik iš to savo svajonių namuko, 
o vėliau visai pasitraukia iš gy
venimo. Psichologiniam roma
nui vargu ar buvo galima psi-
chologiškesnė atomazga: nebe-
pakeldama moralines naštos, 
priversta baigti medžiaginių gė
rybių pertekusį gyvenimą. 

Namukas ir namas 
Tie, kurie skaitė 1947 metų 

Aidų žurnalą, atsimena ten 
spausdintą Jurgio Jankaus 
"Namuką", kuris beveik žodis 
žodin sutampa su pirmąja čia 
aptariamo romano puse. Anos, 
pirmosios, versijos tačiau prie
šinga buvo pabaiga: ten Stasė 
paliekama gyventi, o nusišauna-

• Kun. J. Burkus, paminėda
mas Marijos metus, išleido kny 
gutę "Rožių puokštė". Pava
dinimas — pagal pirmame pus
lapyje išspausdintą motto: "Ma 
rijai nešu puokštę rožių, kurios 
auga, tarpsta ir žydi Kalvarijos 
kalne. Knygute turi 32 pusla
piu. Joje paaiškinama rožan
čiaus prasmė, duodamos rožan
čių sudarančios maldos (Tikiu, 
Tėve mūsų, Sveika Marija), at
žymimos paslaptys su trumpais 
jų paaiškinimais, pagaliau — 
— Švč. Mergelės Marijos lita
nija. 

Moterystė tai kaip mirtis — 
tik nedaugelis ją pasiekia pasi
ruošę. — Tommaseo 

"Namas geroj gatvėj" skiria
mas, aišku, ne tai publikai, ku-

vajame pasaulyje, konsulo bib- savaitraštį "Zarasu Kraštą", 
liotekoje randame "Lietuvos k u r i s ė j 0 n c t į]?į 1939 m c t ų . 
Mokyklos" 1918 m. komplektą Laikraštis buvo gabiai vedamas, 
su prof. Prano Dovydaičio au- qiUstructas, o pats redaktorius 
tografu, "Vyčio" 1918, "Vy- _L tik devyniolikos metų am-
riausybės Žinių" 1918-23 m. žiaus. Zarasai, nors užkampis, 
komplektus, vysk. M. Valan- bet neatsilikos kraš tas : čia yra 
čiaus "Žemaičių vyskupystės" ėję "Akiratis", "Jaunoji Diena", 
1897 m. laidą, Simano Daukan- "Kūrybos Pradai", "Laužas", 
to "Lietuvos istorijos" abu to- "Liepsnojantis Laužas", "Skau-
mus, 1893 m. laidą, kan. Prapuo tu Laužas", "Mūsų Žingsniai", 
lenio "Lenkų apaštalavimą Lie- "Žiemiu Lietuva", "Kūryba" ir 
tuvoje", lietuvių ir lenkų kalbo- kiti. "Zarasų Kraštas" turėjo 
m į s įr t.t. gabių bendradarbių, kaip Jurgis 

Nedaug kam žinoma, kad dr. žagrakalys. Antanė Žagrakalie-
J. Bielskis savu laiku spaudoje nė. ypač, duodami vertingų ver-
dalyvavo ne tik publicistiniais j timų, net klasikų. A. Mateku-
straipsniais, bet ir beletristi- nas bandė rašyti scenos vaizde-
ne kūryba. Turi paruošęs apy- "us * . Į « m. Kūno Kultūros 
sakų ir novelių rinkinį, k u r i o | R ^ a i išleidę scenos veikaleli 
nemano greitai atiduoti spau-! "Sporutos dienoms švintant 
, . , . . v ,-. - k u r i s su pasisekimu buvo vai-
dai bet nori p paties-odziais pr

P
ovincijoje. Autorius 

tariant, "leisti išsigulėti . ; ̂  m e t u
F

t u r ė j o g 2 0 m e t ų a m -

šiuo metu daktaras rašo p n i ž i a u s 1 9 3 4 m K a u n e leidžiamas 
siminimus, kurių dalį mano pa- s a v a į t r a š t i s "Darbas" pakvietė 

jį nuolatiniu bendradarbiu. Į 
perspėjimus, kad saugotų savo 

skelbti artimiausiuose Lietuvių 
Dienų numeriuose. 

Kibirkštėlių, XI-tos mergai sveikatą, atsakydavo: "Kas ga-
čių stovyklos laikraštėlio Nekal-1H būti maloniau už žurnalistini 
to Pras. vienuolyne Putnam, i darbą, darbą savo miela jai te-
Conn., redakcinę komisiją suda- vynei, o amžius neišgyvensiu, 
ro- T Masionytė, E.' Stankevi- šiandien ar rytoj, vistiek reikės 
čiūtė, K. Škėmaitė, Gr. Gudaitė, niirti". Ir tas jaunas plunksnos 
R. Krivickaitė, M. Ankudavičiū- darbininkas akis amžinai uzmer-
tė, L. šileikytė. 

riai to paties autoriaus parašy-
jos vyras. Toks jo žygis ma- t a « P o r a g a n o s kirviu". Ryški-

"Ko tu vis taip žiūri j ma- f™ hU,VO * t i k i n a m a s v i e n J a u nant susipynusią šeimininio gy 

kė 1939 m. sausio 28 d., kai ne
buvo nei 26 metų nesulaukęs, 

• Poetas Juozas Mikuckis iš 0 j a u b u v o žurnalistų s-gos na-
Baltimorės savo atostogų metu r y s Mirtis išskabė visą eilę jau-
lankėsi Chicagoje. Čia aplankė n ų g a b i u žurnalistų: Aleksand-
įvairias redakcijas, susitarė dėl r ą Matekūną, Kazį Berulį, Petrą 
poezijos knygos išleidimo, sve- Karužą, Stasį Seleną. Jurgį Ste-
čiavosi pas Rašytojų dr-jos p o n a į t į įr eilę kitų. Tebūnie jie 
pirm. B. Babrauską. Baltimorė- p a s kat in imas ir jauniems trem-

ne?", lyg išgąsdintos paukšty
tės, Stasės akių skundas jo abe
jonių neišdildo. Jis seka vis ir 
galvoja; jieško pėdsakų, uosti
nėja ir kamantinėja; padaro 
užuominą, bet minties neišsako 
ligi galo. Dėl šitokių tardytojo 

dotf iaunvstės grožį. Ir taip jie- metodų šeimininiuose santy-
du, vienoje aplinkoje, bet skir- šiuose teismo raštininkas po lai-
tingais keliais auginami, susidu- i k o i m a s a v e smerkti, nors kartu 
ria tragišku atveju, kada jis, | *r teisina, versdamas kaltę g a 1-
šeštosios klasės gimnazistas, i š - | v o j i m u i , kuris iš esmės juk 
girdęs riksmą, išgelbsti nuo I negali būti yda. "Laimingiausi 
prievartos ją, iš matvmo tepa- žmonės, kurie negalvoja," tokia 

siu atveju jį tegalime pavadin 
ti Stasės (kurios pavardės irgi 
nežinome...) vvru, na, ir teismo 
raštininku. Inžinieriaus, kimban
čio prie fabriko darbininkių, ne 
tik vardo, bet ir tautybės neži
nome. Lietuviu fabrikantu mi-
lionierių neturėjome, tai taip ir 
norisi prileisti, kad to fabrikan
to būta kitataučio. Gal taip ir 
buvo, bet autoriaus sąmoningai 
to nepažymėta, idant tautybinis 
veiksnys be reikalo nekompli-

ninke. Čia nrasideda patys I J35-
skaidrieji jų santykių momen-1 Stasės nusikaltėlės sielą nus-
tai, kuriems tačiau ekonomin ia i ! k a i d r i n a josios vidinė, kančia. 
rūpesčiai neleidžia greitai virsti 
vedybiniais ryšiais. 

Jis, gavęs tarnybą teismo 
raštinėje, meta gimnaziją; abu 
išsikelia gyventi į švaresnį ra
joną ir taip, galima sakyti, pa
bėga nuo savo gėdingos kilmės. 
Bet ekonominiai nepritekliai vi
są laiką slopina dvasią: "nie

k u o ^ . \. y nesilpnintų, psicho- kam nebūna taip sunku., kaip [Stasė yra "tojji pati tikroji mo-

Toje suraizgytoje istorijoje jos 
paveikslas lieka kur kas švie
sesnis, negu jos poelgių visuma 
galėtų iį atvaizduoti. Ji nėra 
anaiptol kokia rafinuota kurti
zanė, bet meilės, likimo, iš da
lies ir vyro kankinė. Nė kiek 
tad nenuostabu, kai advokato 
bičiulis, išgirdęs iš jos vyro vi
sas jos istorijas, tarė sau, kad 

dėl to, kad jis... netinka nei nu 
žudymui, nei nusižudymui. Ne 
kartą jis žada tą ar kitą nu
šauti, bet niekad to neįvykdo. 

Antrosios versijos romanas 
toli gražu nėra tik dvigubas pra-

venimo problemą, greta psicho
loginių paliečiama ir fiziologi
niai momentai; praverta ne tik 
valgomojo, bet ir miegamojo 
durys. Reikia pripažinti, jog ir 
čia autorius išsilaiko literatū-

tęsimas pirmosios: čia įterpia- rinėje augštumoje: tokius daly-
mas naujas veiksnys, kuriam 
prireikė ir antraštės naujos. 
Ten vaizduojama tragedija, su
sidariusi besiekiant namuko; čia 
parodyta, jog nešvarumų esa
ma taip pat n a m e g e r o j 
g a t v ė j . Ten advokatas tebu
vo kaltinamas vien "meile iš to
lo", čia jau nuodėmingais veiks
mais, kuriuos paliudija nelem
tasis corpus delieti. 

Sumani veikalo kompozicija, 
įtempta intriga padaro veikalą 
patrauklų. Įvykiai taip glaud
žiai supinti, kad visas romanas 
tesudaro vienintelį ištisinį sky
rių. Jankus, pasirinkęs pasako
jimo stilių, nejieško stilinių į-
mantrybių; palyginimas, meta
fora ar kita vaizdingumo prie
monė, atrodo, tik pakenktų to
kiam pasakojimui. 

tiniams žurnalistams, kad dar
bas tepuošia gyvenimą. 

— Jn. Vaidelvs 

je poetas kasdieninei duonai dir 
ba kepykloje. 

• M. Vaitkus yra paruošęs 
spaudai naują eilėraščių rinkinį 
"Nuošaliu taku". Iš tos dar ne-( 

spausdintos knygos mūsų dien- Būki teisingas ir geras, kad 
rastis protarpiais įdės parinktų pažintumei tiesą, 
poezijos dalykėlių. * — Konfucijus 

kus aprašo santūriai, pačiais 
bendraisiais žodžiais ("viskas 
įvyko", "atėjo apsiblausęs ir ne
siskubino"), nedirgindamas že
mųjų pojūčių. 

Autorius, žinoma, nemonopa-
lizavo skaityt ojo g alvojimo. 
Šen bei ten galima kitaip nugal
voti, negu autoriaus parašyta. 
Pavyzdžiui: kam buvo reikalin
gas banko direktoriaus epizodas 
("Namuke" jis pateisinamas, 
bet čia — šalia advokato — 
bankininkas neturi prasmės) ? 
Ar įtikėtina, kad advokatas die
nos šviesoje vaikščiotų pas sau 
nelygią kaimynę, nesant vyro 
namie? Argi Stasė tikrai būtų 
norėjusi, kad jos vyras nuskęs
tų? 

Tačiau toks knibinėjimas ro
mano vistiek nenuvertins. Juozas Kaminskas — Svajone 

. 
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Studija apie Lietuvą ir JAV 
Sukaktuvininko dr. K. Jurgėlos moksline ir patriotine 

veikla 
SALOMĖJA NARKftLItJNAITfi, New York, N. Y. 

Šių meti* liepos mėn. sukako su Livonija, autonomiją Rusi-
32 metai, kai JAV suteikė Lie
tuvai de jure pripažinimą. Ta
rytum šiai sukakčiai paminėti 
šiemet pasirodė spaudos dažų 
dar nemačiusi, bet jau dokto
ratą nusipelniusi studija kaip 
tik apie tai, kaip prie to pripa 

jos sudėtyje, ekonominius ry
šius ir t t . 

Amerikos lietuviu nuopelnai 

Autorius aprašo, kaip, savo 
ideologinius skirtumus atidėjus 
į šalį, Amerikos Lietuvių tary-

žinimo prieita ir kaip jis įvyko, j ba (katalikų) ir A. L. Tautinė 
Tai Kosto R. Jurgėlos platus j taryba sudarė ryšio komisiją 

Lietuves bylai padėti. Vėliau su
darytas abiejų tarybų Vykdo
masis komitetas ir suderinta 
Informacijos biurų veikla (ka-

darbas, pavadintas "Lithuania 
and the United States: The Es-
tablishment of State Relations." 

Rankraštyje rūpestingai įriš-

ve, pasigailėk mūsų"; kiti jo 
vertimai: Pilietybės vadovėlis, 
Petre Klimo Chillebert de La-
noy in Medieval Lithuania, ir 
k t 

Kultūrinėm, istorinėm ir po
litinėm temom straipsnių yra 
parašęs lietuvių, lenkų ir ame
rikiečių periodikoje. Yra buvęs 
akredituotu korespondentu prie 
JT nuo jų įsikūrimo ligi 1951 m., 
kad perėjo Amerikos Balso tar
nybon, šiuo metu daktaras ren
gia medžiagą Amerikos lietu-

M. Vaitkus 

ta studija atnešė ne tik morali- talikų VVashingtone, tautininkų v j ^ istorijai prieš masinį emig 
nį atlyginimą jos autoriui, ku- New Yorke). Amerikos lietuviai 
riam šių metų sausio mėn. Ford-
hamo universitetas suteikė filo
sofijos doktoratą istorijos 

siuntė misijas Europon, buvo 
atstovaujami Lietuvos delegaci
joje Paryžiuje, jai parūpino ke-

moksluose. Drauge ši studijai liūs, lėšas ir ryšius Paryžiaus 
yra ir brangi dovana lietuviams,! Taikos konferencijoje. Jie taip-
kadangi ligi šiolei tiek medžią 
gos šiuo klausimu niekas nesu 
rinko ir atskira knyga nepatie
kė. 

gi veikė per Kongreso komisi
jas, ypač senate, ir pas pre. 
Wilsoną. 

Su senatorium Lodge buvo 
Būdinga, kad šis malonus įvy- padarytas susitarimas, jog lie

kis sutapo su kitu autoriaus — tuviai jį rems rinkimuose, o ši-
dr. Jurgėlos gyvenimo faktu — sai veiks JAV politiką Lietuvai 
jo amžiaus 50 metų sukaktimi, palankia prasme. Betgi "visaru-
Retas kuris pusšimčio metų su-1 sinė" VVilsono politika neleido 

racijos laikotarpį. 

Ofenzyvoje prieš tylą 

Paskutiniųjų kelerių metų dy-j 
pukiškajai ateivijai dr. Jurgė
la labiau yra žinomas kaip Ame
rikos Balso lietuviškojo sky
riaus viršininkas, bet, prieš pa
tekdamas į šį svarbų postą, dr. 
Jurgėla buvo kitose, savo metu 
lietuviams labai atsakingose pa
reigose — Lietuvių Amerikiečių 
Informacijos centre (LAIC). 

Taip, kaip dabar jo vadovau
jamas Amerikos Balsas lietuviš
kai eterio bangomis kerta gele
žinę uždangą, taip anuo metu, 
kai jis vadovavo A. L. Informa
cijos centrui, jo sumanumo ir 
energijos dėka lietuvio balsas, 
spaudos ir radijo keliu, stengė
si pramušti tą tylą, kuri gaubė 
bolševikų pavergtą Lietuvą ir 
jos reikalus, kai JAV tebebuvo 
Sovietų Rusijos karinė sąjungi
ninkė prieš — Romos — Tokyo 
ašies valstybes. 

Prieš komunizmą Jurgėla kal
bėjo amerikiečiams ir rašė jau 
tuo metu, kad oficialiams Lietu
vos atstovams veik nebuvo įma
noma imtis konkrečių žygių. 
Ypač daug straipsnių tada dr. 
Jurgėla yra paskelbęs New 
York Times, NY Herald Tri
būne, N Y World Telegram, 
Hearrsto ir lenkų spaudoje sa
vo ir kitų vardais. Kartu su J. 
B. Laučka pradėjo leisti ir re-

nistracijos politikos, nes Vals- daguoti "Lithuanian Informa-
sikertant rusų, vokiečių ir.len-j tybės departamente buvo tie pa- tion Service" biuletinį (išėjo du 

numeriai). Vėliau jo vadovauja-

Kūdikiui albuman 
Tu pas mus atėjai, kaip skaistus spindulys 

iš geresnio pasaulio, 
į tą vargo pakalnę, kur skausmas - dalis, 

kur tiek priešų, kur kerštas, apgaulė. 

Ir mes laukiam ir troJcštam, skaistus Spinduly, 
kad šioj žemėj, kur klesti taip kerštas, apgaulė, 
kur tiek skausmo ir vargo būtybės kely, 

tu mums būtumei guodžianti saulė... 

Neskink gėles 
Neskink gėlės, kur žydi taip žavingai, 
kaip skaisčios lūpos, bucio dar negėrę; 
neskinki jos: tegu ramiai užminga, 
gėrėdamos vėsoj, kvepėdama, laiminga, 
lig saulėj vėl pabus, sapnams išnykus spėriai. 

Lietuvos išsiskyrimą iš Rusijos 
pripažinti arba Lietuvą parem
ti politiškai ir kariškai. Tam tik
rą laiką atrodė, kad JAV poli
tiką šiuo klausimu nustatinėjo 
Rusijos ambasadorius- Boris 
Bachmetjev, ir Paryžiuje VVilso-
no laikysena trukdė ekspertų 
rekomendacijas Lietuvos nau
dai. 

laukęs profesionalas turi ener
gijos ir užsispyrimo siekti aka
deminio laipsnio kitoje mokslų 
srityje, bet dr. Jurgėlai to už
sidegimo netrūko taip, kaip ne-
stekojo jis jo ir per visą savo 
gyvenimą. 

Apie ką dr. Jurgėla rašo? 

Studija paremta Valstybės 
departamento paskelbtais do- Aliantų 1919 m. gegužės 26 
kumentais, įvairių amerikiečių, d. nota Kolčakui, drauge su Kol-
dirbusių Paryžiaus Taikos kon-' čako pasižadėjimu teikti auto-
ferencijoje, prisiminimais, taip-i nomiją dar prieš Rusijos Stei
gi papildyta duomenimis iš gen. j giamojo seimo susirinkimą, bet 
Lietuvos konsulato New Yorke Į tik Steigiamajam seimui palie-
ir Informacijos centro. Ji pase- kant galutinį sprendimą, išsi-
ka įvykius, privedusius prie Lie-| vystė į JAV politiką Lietuvos 
tuvos valstybės atkūrimo, Lie- i klausimu. Vėliau prisidėjo Lie
tuvos aspiracijų išsivystymo j tuvos sunkumai su Lenkija ir 
problema; ji nušviečia JAV po- j Klaipėdos ateities reikalas. Nau. 
litiką naujai po karo susikūru-; joji Hardingo administracija 
sių valstybių, ypač Lietuvos, 
atžvilgiu; peržvelgia JAV gili
nimąsi į Lietuvos problemą, šu

tam tikrą laiką dar laikėsi nu
sistovėjusios demokratų admi-

kų interesams; toliau — berg-jtys prorusiškos orientacijos pa-
ždžias jieškojimas vieningos reigi*hai. Pagaliau, patyrus apie mas Informacijos centras perė-
aliantų politikos Paryžiaus Tai-i aliantų sumanymą suteikti Pa- mė iš Lietuvos Piliečių tarybos 
kos konferencijoje, VVilsono po-1 baltijo valstybėms pripažinimą, 
litika ir — pagaliau pavėluotas: nelaukiant Vilniaus Klaipėdos 
Lietuvos pripažinimas 1922 me-į bylų sprendimo, JAV suteikė 
tais. Lieutvai de jure pripažinimą 
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nušviečiama Amerikos lietuvių; Autorius kruopščiai patiekia 
veikla, siekiant Lietuvai nepri-l dokumentinės medžiagos ir 
klausomybės ir kad JAV su- apie Lietuvos diplomatinės at-
teiktų Lietuvai pripažinimą.i stovybės kūrimąsi JAV, kada 
Amerikos lietuviai buvo pirmie- pradžioje atvykęs J. Vileišis, 
ji, 1917 m. sausio mėn., reika- kad ir neoficialiai, pradėjo at-
lavę Lietuvai nepriklausomybės, stovauti Lietuvą. Nors JAV vis 
o jau vėliau — tų pačių metų 
birželio mėn. tą pakartojo Pet
rapilio lietuvių seimas ir paga
liau rugsėjo mėn. Vilniaus kon
ferencija. Toliau: rusų revoliu
cijos paskelbtoji tautu apsis
prendimo teisė, bolševikų pas
kelbta? formalus "Lenkijos da
lyku aktu" atšaukimas, Lietu
vos Tarybos 1918 m. vasario 
16 d, Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo aktas, Rusijos 
suveranumo teisių į Lietuvą at
sižadėjimas 1918 m. kovo 3 d. 
Lietuvos Brastos Taikos sutar
timi ir kaizerinės Vokietijos — 
vienos kūriau 'ančiij pusių — 
suteiktas Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimas, — visa tai, 
krūvon sudėjus, Lietuvos prob-

dar susilaikė nuo diplomatinio 
pripažinimo, bet su J. Vileišiu 
bendradarbiavo. 

Gaila, kad, bent šiuo tarpu 
dr. Jurgėla nesiryžta studijos 
atspausdinti, kad tuo būdu ji 

"Lithuanian Bulletin" 
ir redagavimą, 

leidimą 

Kai Amerikos Lietuvių Ta
rybos delegacijos ėmė lankytis 
Valstybės departamente, Kong
rese ir pas prezidentus, prašy
dami užtikrinimo, jog JAV ne
pripažins sovietinės aneksijos? 
dr. Jurgėlai pačiam pirmajam 
vis tekdavo praminti kelius de
legacijoms. Taipgi jo buvo su
rašytos ir rezoliucijos įvairio
mis progomis, stipriai motyvuo
tos JAV politikos sumetimais 
ir principais. Jis buvo pirmasis, 
surinkęs dokumentinės medžia
gos apie genocidą Lietuvoje ir 
patiekęs senatui 1951 m. ir tais 

tik reikėdavo ginti Lietuvos rei
kalus. 

Jurgėla yra dzūkų tėvų sū
nus. Nors gimė Elizabethe, N. 
J., bet vos dešimties metų bū
damas, 1914 m., kartu su tė
vais atsirado Lietuvoje, po to 
— 3 metus Rusijoj. Grįžus Lie
tuvon, Vilniun, jo veikla šako
ta. Jis ir Klaipėdos sukilimo da
lyvis, jis ir Vilniuje kartu su 
broliu Petru organizavo skau
tus, jis ir Kaune įsteigė pirmą
jį skautų laikraštį "Skautas", 
jis buvo ir jo pirmasis redakto
rius. 

1921 m. jis buvo dienraščio 
"Litwa" Kaune redaktoriaus 
pavaduotoju. 1922 — 23 m. jis 
Liet. užs. reikalų ministerijos 
lenkų spaudos referentas, vė
liau anglų radijo ir lenkų spau
dos stebėtojas ir apžvalgininkas. 

Sugrįžęs iš Lietuvos į JAV, 
dr. Jurgėla veikliai reiškėsi vy
čių ir studentų veikloje, ėjo ka
rinį mokslą, nuo 1929 m. ligi 
1935 m. buvo gen. Lietuvos kon
sulo New Yorke sekretorius ir 
vakarais mokėsi. 

Per visą laiką ir vėliau daly
vavo New Yorko ir New Jersey 
lietuvių veikloje, kaip paskaiti
ninkas, organizacijų pirminin
kas ir kt. pareigose. 1939 m. jis 
buvo pasaulinėje parodoje New 
Yorke lietuvių vyr. maršalas, 
1942 m. jis vedė New Yorko lie
tuvius parade "New York at 
War", išreikalavęs teisę gatvė
mis nešti Lietuves trispalvę, ne
paisant sovietų protestų. Iš to 
parado užsimezgė draugijų sam
būris, N. Y. Lietuvių taryba, ku
rioje jis ėjo reikalų vedėjo, pir
mininko ir kt. pareigas valdy
boje ligi 1951 m. 

Taipgi dalyvauja Baltic Ame
rican Society veikloje, palaiko 
glaudų ryšį su ukrainiečiais, or
ganizuoja Amerikos Lietuvių 
Legioną (1930 m. vasario 16 
d.), dalyvauja diskusijose su 

lenkais Lenkų Mokslų institute 
ir kt. 

Yra apdovanotas Lietuvos 
kariuomenės ir nepriklausomy
bės žymenimis ir Maž. Lietuvos 
medaliu. Belgijos skautai jam 
yra suteikę Medaile du Merite, 
o Italijos skautai jį pagerbė 
garbės naryste nuo 1923 m. 
JAV kariuomenėj yra gavęs 
"gero šaulio" medalį už taiklu
mą minosvaidžių ir smulkaus 
kalibrų ginklais. 

Šiuo metu daktaras su šeima 
gyvena gražiame vilų rajone Ja-
maicoje, bet, kaip girdėti, Ame
rikos Balsui kraustantis į Wa-
shingtoną, šį rudenį žada tenai 
keltis. Su žmona Elena Apoloni
ja 'Čepinskaite, šioje šalyje gi
musia bei augusią lietuvaite, iš
augino dukrą Eleną Aldoną ir 
sūnų Algimantą, kuris baigė Ja-
maica High School pirmuoju 
(Valedictorian), N. Y. univer
sitetą per pustrečių metų (B. 
A.) ir šiemet gauna magistro 
laipsnį ekonomikoje iš Colum-
bia universiteto. 

! KULTŪRINĖ KRONIKA 
• "Lietuviu Archyvo" (bolše- yra gimusi 1937 m. Šilutėje, 

vikų metai) penktasis tomas j kur jos tėvas dipl. inž. P. Varia-
yra jau galutinai paruoštas kojis turėjo tarnybą. Jina Det-
spausdinimui. Lietuvoje buvo roite baigė augšt. mokyklą ir 
išspausdintas, bet viskas liko i kartu lankė konservatoriją — 
spaustuvėje ir tik vienas egzem- Institute of Music and Art. Sa-
pliorius — unikumas yra pas vo dainomis daug kartų patrau-
redaktorių. Ruošiamas ir šešta- kė ne tik jų mokyklos parengi-
sis tomas; tikimasi, kad žiemos j mų dalyvius, bet ir radijo sto-
metu abu išeis. Redaguoja žur- čių klausytojus. Kai vysk. Cody 
nal. Jonas Leonas-Leonavičius. suorganizavo VVindsore, Kana-

• Rūta Kilmonis plačiai apra- doje, universiteto salėje, minėji-
šyta "The Denver Post" laikraš- mą 16-kos rusų pavergtų tautų, 
tyje. Pažymima, kad ši Montre- meninėje pragramoje pasirodė 
alio lietuvaitė yra garsėjanti mūsų Variakojytė, išpildydama 
Hollywoodo artistė. Į Denverį "Avia Maria", ir "Našlaitėlę", 
buvo atvykusi ryšium su garsi- pavadintą "Lietuvių giesme"; ji 
namu nauju filmu "Seven Brides taipgi daug kartų dalyvavo lie-
for Seven Brothers". Laikrašty- tuvių parengimuose Detroite ir 
je ji pažymi savo lietuvišką kil-. VVindsore. 
mę, nors scenoje jai kartais j • A. Landsbergio premijuota-
tenka rodytis prisiimtu Lee var- sai romanas "Kelionė" jau iš-
du. Lietuvaitė minėtame filme spausdintas ir yra rišykloje; bė
ga vo stambų vaidmenį, kaip vie- reikia paruošti aplanką ir galu-
na iš tų septynių nuotakų. Kan- tinai knygą užbaigti, 
didatės buvo renkamos iš tuzi- • V. Žukauskas dirba A. Stu-
nų aktorių ir iš Broadvvay'aus ; ko radijo valandėlėje — "Lietu-
šokėjų, iš klubų ir filmų įžymy- j vos Atsiminimai", transliuoja-
bių, bet mūsų lietuvaitė laimė- moję iš Hillside, N. J. 
jo. Ji taipgi yra pasirodžiusi ' • J. Kralikausko romanas 
televizijoje. Studijavo baletą, ^'Urviniai žmonės" jau baigia-
ritminį šokį. Jau būdama 6 me- mas spausdinti Chicagoje. 
tų laimėjo vieną konkursą Mont- • Dail. Meškėnas nutapė M. 
realyje. Atmindama karo nu- Jankaus portretą. Jį padovano-
kentėjusius ta lietuvaitė aktorė j 0 Sydnėjaus (Australijoje) Ma-
yra paėmusi savo globon vieną žosios Lietuvos draugijos sky-

Korejos našlaitį. | r n j i -
• L. Voieekausko dramos 

• Jina Aleksandra Variako- "Gims tautos genijus" išleista 

Riebalai ir arterijos 
Pastebėta, kad, valgant dide

lius kiekius riebalų, kietėja 
žmogaus arterijos. Manoma, 
kad riebalai lengvai nepraeina 
per kraujo indų sieneles, o nu-
sistoja prie jų, jas sukietinda
mi. 

Tačiau iš kitos pusės, Cleve-
lando gydytojas dr. Invine H. 
Page, Amerikos Širdies Ligų 
draugijos pirmininkas, perspė
ja gydytojus, kad neprirašytų 
pacientams maisto su tiek ma
žai riebalų, jog jiems pakenk
tų, sukeliant vidurių sutrikimą, 
depresiją, nervingumą. Tas 
mokslininkas pirma pataria pa
tiems gydytojams išbandyti die
tą ir tik tada ją prirašyti pa
cientams. 

jytė-Varis gavo stipendiją Mi- antra laida. Veikalas vaizduoja 
chigano valstybės kolegijoje. Ji i senovės lietuvių gyvenimą. 

LAISVĘ GINANT 
Atsiminimai iš kovu su lenkais 

Pulk. J. Petruitis buvo gabus rėžtinai iškelia padarytąsias 
pasakotojas. Su kokiu susido- klaidas, kainojusias daugelį gy-
mėjimu mes skaitėme jo atsimi- vybių. Su žodžiais nesivaržyda-
nimus iš raudonųjų kalėjimo ir mas autorius pasmerkia mums 
Červenės įvykių knygoje "Kaip nenuoširdžių kitataučių įsileidi-
jie mus sušaudė"! mą į atsakingas pozicijas ("Ka-

Tuo gyvu pasakotojo stilių- ro metu kareivį fronte utėlės 
mi pulk. Petruitis paliko mums apsėda, o tautą — kitoki parazi-
savo Lietuvos laisvės kovų at- tai" — pusi. 21). 
siminimus, kurie Lietuvoje A u t 0 r i u s atskleidžia mums 
"Žaibo" buvo išleisti 1935 ir | d o m i ų f a k t U | k i e k prancūzai 
1937 metais antrašte "Mūsų p a t a i k a v o t u o m e t u lenkams, 
žygiai . Pvz., prancūzai žinojo gen. Že-

Abudu šiuos tomus dabar ligovskio avantiūros planą. Kai 
tremtyje perspausdino "Vaga", j Želigovskis užėmė Vilnių, pran-
duodama antraštę "Laisvę gi- cūzų karininkas Reboulis, buvęs 
nant". Viršelis papuoštas dail. kaip instruktorius prie lenkų 
P. Osmolskio, ofestu spaudos dalinių, pasiskelbė Vilniaus ko-
darbą atliko "Patria". mendantu ir siūlė paskelbti Vii-

būtu prieinama platesnei visuo- pat metais kaip Laidininkas jis 
menei su tuo įdomiu klausimu suteikė parodymų Kongreso ap

klausinėjimuose genocido kon
vencijos reikalu. Kaip teisinis 

arčiau susipažinti. 

Kiti dr. Jurgėlos raštai 

Kalbant apie autoriaus raštus, 
Datarėjas, dr. Jurgėla talkinin
kavo Kersteno komitetui ir ret-

prisimintina, kad šis veikalas karčiais vertė liudininkų paro-
nėra jo pirmutinis. 1948 m. iš dymus. 
spaudos išėjo jo plati Lietuvos Teisininkas ir visuomen'ninkas 
istoriia. paremta medžiaga, ku- Dr. Jurgėla yra teisininkas, 
ri ligi šiolei Lietuvos mokslinin- Mokslus ėjo Columbia universi-
kam prieinama. Tai angliškai tėte ir baigė ** Brooklyn Law 
parašyta "History of the Lithu- School cf St. Lawrence Univer-
anian Nation" su arti poros šim-i sity teisiu bakalaureato (1931 

lern.° 1918 m. kovo mėn. padą-1 tu iliustracijų. jin.), vėliau teisių magistro 
rė ttritmmfrt problema. Galop; 13 ° " i t a l i ų ių ^o darbu yra (1934 m.) laipsniais. Išlaikęs 
ir JAV vyriausybė pradėjo tą; 1941 m. išėjusi studija "Lithua- Baro kvotimus, nuo 1934 m. pri-
problemą studijuoti — "The In-j nia in the Twin Teutonic leistas advokatūros praktikon 
auiry" savo darbotvarkėn 1918 Clutch," Reoseveltų genealogi- N. Y. valstybės ir federaliniuo-
m. kovo mėn. įrašė Lietuvos ja, susieta su De Lannoy šeima, se teismuose, ir ligi šiolei advo-
problemą, prileidžiant įvairias i straipsniai Grolier enciklopedi-
galimybe3 — nepriklausomybę,! joje. Kartu su broliu Petru yra 
uniją su Lenkija, su Vokietija,I išvertęs Wm* T. Selanton "Die-

katūra užsiima. Teisinis pasi
rengimas buvo jam naudingas 
jo visuomeninėje Veikloje, kur IMI. J. Subačius Mergaitės portretas 

"Laisvę ginant" antrasis to- nių visiškai laisvu miestu, tuo 
mas turi 308 puslapius su dau- j visdėlto atkirsdamas jį nuo Lie-
gybe informacinės, daugiausia ! tuvos (pusi. 196). Prancūzams 
atsiminimų formoje, medžiagos. j buvo svarbu turėti kaip galima 
Pulk. Petruitis čia užgriebia galingesnę savo sąjungininką 
kiek iš toliau — pradeda nuo tarp Rusijos ir Vokietijos: Len-
D. Karo pabaigos, tautų apsi- kiją. Tik anglai šiek tiek ardė 
sprendimo teisės vykdymo ir prancūzų planus, prisibijodami, 
Lietuvos nepriklausomybės at- kad prancūzu įtaka nebūtų per-
gavimo. Nupasakoja 1920 m. daug stipri Europoje, sugriau-
navasarį Lietuvoje, aprašo sve- dama britų pageidaujamą jėgų 
timų gaivalų organizuotus 1923 pusiausvyrą, 
m. vasario 23 d. sukilimus Lie- Šiame veikale be išdailinimo 
tuvos kariuomenėje. Specialus pamatome mūsų laisvės kovų 
skyrelis Steigiamajam seimui sunkumus, daugelio mūsų savos 
paminėti. Ruošdamas skaityto- karininkijos heroiškumą. Kny-
ją aprašymams kovų su lenkais, sa skaitoma lengvai, ir yra 
autorius duoda lyg foną: pa- mums istorinių faktų bei patrio-
vaizduoja lenkų katastrofą kau- tinių nuotaikų mokykla, 
tynėse su bolševikais, lietuvių 
pravestą internuotos lenkų bri
gados nuginklavimą, toliau jau 
seka nupasakojimai lietuvių ka- DldySSS KOflSjeSO k n v g v p a s 
riuomenės judėjimo lenkų pasie- ž j u o m e t u Kongreso knygy-
nyie, Augustavo operacijos, de- n e VVashinetone yra daugiau 
rybos Kalvarijoje, Seinų opera- k a i p 31,630,000 knygų, brošiū-
cijos, Suvalkų sutartis, gen. Že- n i rankraščių ir žemėlamų. 
ligovskio įsiveržimas, trejos : V i e n tik to knygvnc mokslo vei-
Giedraičių kautynės, aprašomi k p l ų r į n k į n į perskaityti vienam 
labiau pasižymėję kovose žuvę Smogui, perskaitant po knygą 
didvyriai, kovų su lenkais už- k a s d 'en , užimtų 333 metų, taigi 
ba'ga. — net penkius normalius žmo-

Pulk. Petruitis šiuo kartu ne- jy a u s amžius, 
turėjo uždavinio nerduoti tik 
patriotini sentimentą. Priešin
gai, pasakodamas istorinę tikro-

— J . Pr . 

Žmogus, kurs savo sielą pa
lieka blaškyti jausmų skersvė-

vę vietomis jis, gal net tam tik-1 jams. greit pasijus, kad ir jo 
ro subjektyvumo neišvengda- protas (ir valia) pasilieka, kaip 
mas, yra aštrus kritikas mūsų laivas, viesulų malonėje, 
to meto karo vadovybės, pab- ' — Bhagvad Gitą 
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SIMPATINGĄJĮ ČECHOVĄ PRISIMENANT 

Šių metų liepos 2 d. dieną su
kako 50 metų, kai mirė džiova 
vos 44 metus susilaukęs labai 
talentingas 19 amžiaus galo ru
sų rašytojas Antanas Čechov 
(gimęs 1860 m. sausio 17), mū
sų Jakšto bei Maironio bendra
amžis, mūsų anuomet mokslus 
ėjusiųjų gerai žinomas bei mėg-
tas, rusuose savo laiku labai po-
pularus, o ir nūn dar visame ci
vilizuotajame pasauly augštai 
vertinamas — tad ir mums ver
tas sukaktuvių proga bent pa
minėti. 

Baudžiauninko sūnus 

Gimė^jis Taganroge, prie Azo
vo jūros. Jo senelis buvo dar 
baudžiauninkas, o tėvas — pirk
lys. Vaikinas išėjo Taganrogo 
gimnaziją, o paskui studijavo 
mediciną Maskvos universitete. 
Dar studentaudamas pradėjo 
rašinėti į humoristinius laikraš
čius. 1886 m. kai kuriuos savo 
pasakojimus jis išleisdino kny
gos forma. Ta knyga turėjo di
delį pasisekimą. 1887 m. pasiro
dė pirmasis draminis jo kūrinys 
"Ivanov". 1896 m. jis parašė 
antrąją dramą — "Žuvėdrą". Ji 
buvo suvaidinta St. Petersbur-
ge, bet visai neturėjo pasiseki
mo. Bet po dviejų metų tą vei
kalą parodė savo "Meno Teatre" 
Stanislavskis — ir publika bu
vo sužavėta. Čechovas tad susi-
jo su tuo teatru ir pastatydino 
jame "Dėdę Vanią" (1899), 
"Tris Seseris" (1901) ir "Vyš
nių Sodą" (1904). 1900 metais 
Mokslų Akademija išrinko jį sa
vo garbės nariu; bet jis nuo tos 
narystės atsisakė, kai vyriau
sybė nesutiko pripažinti Maksi
mo Gorkio išrinkimo. 

Humoristinis ir lyrinis talentas 

Ankstyboji Čechovo kūryba, 
kaip jau minėjome, buvo dau
giausia humoristinė. Ją plačiau
siai ir buvo žmonės Rusijoj pa
mėgę ; daugumas ir tepažino Če
chovą iš tų humoreskų. Tačiau 
tie pasakojimėliai nepasižymi 
ypatinga menine vertybe, bent 
neiškyla žymiai augščiau tų 
laikraščių lygmens, kuriems jie 
buvo skirti. Betgi Čechovas 
anksti pradėjo reikšti ir tai, kas 
jam ypač būdinga ir kas sudaro 
esminę jo vertę. Taip, jau 1884 
m. parašytasis pasakojimas 
"Choristė" yra jau beveik su
brendęs šedevras. 1886 — 88 
pasirodė eilė nuotaikos kūrinė
lių gamtos fone (Stepė, Laimė, 
Velykų išvakarės), kuriose pil
niausiai pasireiškė lyrinis jo ta
lentas ; be to, dar buvo parašyta 
pasakojimų, kur jis panaudojo 
savo kaip gydytojo patyrimą, 
jvilkęs j j j artistinę formą. Nuo 
1889 metų jis galutinai ištobuli
no s a v ą j į stilių ir sukūrė vi
są eilę šedevrėlių, kaip va: Liūd
na istorija, Dvikovė, Kamera nr. 
6, Literatūros mokytojas, Na
mas su mezoninu, Kaimiečiai, 
Mylimasis, Jonič, Dama su šu
nim, Nauja vila, Archijeriejus. 
Tie kūrinėliai buvo sukurti tarp 
1889 ir 1902 metų. 

Psichologas ir jo įtaka 

Čechovas yra rašytojas psi
chologas ; bet jo psichologija at
skleidžia ne tiek konkretų indi
vidą, kirf? apskritai "žmogų". 
Jis ne tiek vaizduoja išviršinį 
gyvenimo vyksmą, kiek kuria 
nuotaiką. Paprastai jis seka vie
no asmens santykį su kitu bei 
tolydinį to santykio keitimąsi, 
veikiant, taip sakant, smulku
čiams nenumatytiems gyvenimo 
"spilkučių" dūriams. Jautrumas 
tiems dūriams yra pagrindinis 
Čechovo herojų bruožas. Jie 
paprastai kenčia ir palūžta, bet 
žadina skaitytojo užuojautą, ir 
autorius duoda suprasti, jog jie, 

K. M. VAITKUS, Peaee Dale, R. L 

jo nuomone, yra augštesniojo 
tipo žmonės; o kurie nepalūžta, 
priklauso prie nejautriųjų, že
mesnės rūšies žmonių. Čecho
vas, kaip ir daugelis kitų anks
tyvesniųjų rusų rašytojų, ne
mėgsta stiprių ir gyvenime sėk
mingų tipų. Jam itin brangūs 
Hamletai. Tas bruožas buvo 
anuomet bendras rusų literatū
rai, tik Čechovas jį išvystė iki 
kraštutinės ribos. Gal dėlto da
bartinė Rusija jo nemėgsta, 
kaip "dekadentinės buržuazinės 
visuomenės atstovo". Užtat užu 
Rusijos ribų Čechovo įtaka pas
kutiniaisiais laikais yra labai iš
augusi, ypač Anglijoj. Ir ne
nuostabu: juk europinio žmo
gaus nuotaikos nūn labai pana
šios į čechovines: kaip Čecho
vas savy nešiojos mirties bei 
liūdesio gemalą, taip ir moder
nusis žmogus jaučiąs esąs iš-
sviestas į šį negailestingąjį pa
saulį, kaip silpnas ir beginklis 
skirtas pražūčiai padaras. 

Kiek nuošaliai nuo kitų Če
chovo kūrinėlių stovi du šedev
rai — Meno gyvenimas ir Dau
boj: čia nejaučiama tos liguis
tos nuotaikos, čia dvelkia dau
giau sveiko, aktyvaus nusista
tymo dorovinių bei humaninių 
vertybių atžvilgiu. 

Dramaturgas 

Dabar truputis apie Čechovą 
dramaturgą. Draminiai jo kūri
niai, turinio, veikėjų, nuotaikos, 
konstrukcijos bei technikos at

žvilgiu yra panašūs į beletristi
nius jo kūrinius. Jis yra sukū
ręs nemaža vienaveiksmių vai
dinimų, kurie buvo Rusijoj labai 
popularūs, kaip kad ir humoris
tiniai jo pasakojimai, betgi už 
šiuos augštesnės meninės ver
tės, kadangi sukurti jau labiau 
subrendusio menininko. Tik ne 
jie sudaro tikrąją Čechovo kaip 
dramaturgo garbę, o jojo 5 di
dieji dramos kūriniai: Ivanov, 
Žuvėdra, Dėdė Vania, Trys se
serys, Vyšnių sodas. 

Tie kūriniai turi daug bendro 
su Čechovo pasakojimais, o kuo 
jie skirias nuo šiųjų, tai, anot 
rusų literatūros istoriko D. S. 
Mirskio, yra štai kas : pasakoji
muose viskas sukas apie vieną 
centrinį asmenį, iš kurio nusi
statymo bei padėties išsivysto 
visa situacija, o dramose nėra 
tokio centrinio asmens, ir visi 
personažai turi maždaug lygias 
teise scenoje. Tos dramos yra 
lyg simfonijos partitūra orkest
rui, ir rezultatas gaunamas vi
siems instrumentams savo dalį 
atliekant. Tai— vadinami "nuo
taikos" veikalai. Juose svar
biausiasis dalykas yra ne veiks
mas, o sceninis akompanimen
tas veiksmui. Čechovas, taip 
sakant, "nuteatrino" teatrą. 
Kiek įmanoma, jis vengė visų 
tradicinių scenos efektų. Jo dra
minė kūryba yra loginė ankstes
niosios rusų dramos evoliucijos 
riba. 

Ties Vyt. Kašubos skulptūrom 
Akmeny nukaltos keturios lietuviškos Madonos 

Marąuette Parke statomai bažnyčiai 
PAULIUS JURKUS, Brooklyn, N. Y. 

Meno kūrinio atsiradimas yra 
tar tum šventė: kažkas pasto
vaus įsižiebia ir prakalba nau
jom formom. Ypač tai džiugilna 
dabar, kai menininkus tiesiog 
žudo nepalankios kūrybos sąly
gos. 

Tokią šventę suruošė Vytau
tas Kašubą New Yorke, nedide
lėje savo studijoje iškaldamas 
iš akmens didelius kūrinius — 
keturias lietuviškas Madonas, 
skirtas Chicagoje, Marąuette 
Parke, statomai bažnyčiai. Kai 
jas įmūrys viršum didžiųjų du
rų iš lauko pusės, kai jas pa
lies saulė, ir ten bus šventė, nes 
reljefai liudys, kad lietuvis me
nininkas nepavargo tremtyje. 
Priešingai, jis turi ir valios, ir 
kūrybos! 

Šie keturi reljefai tai Vil
niaus, Pažaislio, Šiluvos ir Že
maičių Kalvarijos stebuklingos 
Madonos, kurias kiekvienas, 
bent paveiksluose, yra matęs, 
kurias šiais Marijos metais ypa
tingai prisimena. Marijos gar
bei statoma ir bažnyčia. Tad 
Jos garbei, Jos šventųjų mėty 
atžymėjimui ir bus įmūrytos ir 
šios Madonos, pirmos tokios mū
sų dailės istorijoje. 

Kai pasižiūri į jas, 

pirmiausia krenta nuostabus 
darbo švarumas 

Vytautas Kašubą jau Kaune 
sukurtais granito darbais įrodė, 
kad jis moka gražiai apvaldyti 
šią sunkią medžiagą, palenkti ją 
pilnam idėjos išbaigimui. Po ke
liolikos metų pertraukos jis vėl 
grįžo prie akmens, bet ir dabar 
jo kaltas taiklus ir subtylus. 
Švariai iškalė drabužių klostis, 
aureoles, ornamentiką. Ypatin
gą dėmesį skyrė veidams, ran
koms ir Kūdikėlio kojoms. Vei
duose išgauti subtylus bruožai, 
o truputį nušlifuojant, suteikta 
jiems daug švelnumo, religinės 
nuotaikos. O Vilniaus Madonos 
rankos nuskamba lyį muzika. 

Antra, kas krenta į akis, tai 
skulptoriaus savarankiškumas 

Užsakytojai davė ne tik for
matus, bet nurodė ir jų pobū
dį —stilių. Kartais tai meninin
kui gali būti peilis. Besitaikyda
mas prie reikalavimų, jis sus
tingsta, praranda polėkį ir kū
rinius užkankina. Tačiau V. Ka
šubą šitos nelaimės išvengė. 
Nors jis ir ėmėsi realistinio 
traktavimo, bet kūrybinės dva
sios neprarado. 

Grįžti į realizmą šiuo metu 
būtų didžiai netikslu, nes tai 
seniai nušienauti laukai, kurių 
derlius muzėjuose jau spėjo ap
dulkėti. Menininkas turi veržtis 
į naujus laukus, kovoti už nau
ją pasisakymo būdą, nes kitaip 
jis nebūtų kūrėjas, o tik inter
pretatorius. Tad ir V. Kašubą 
skulptūrom suteikė kiek galima 
laisvesnį, modernesnį priėjimą. 

J is stipriai stilizavo, pabrėž
damas tik svarbiąsias dalis. De
rindamas 'kompoziciją, j is paro
dė ypač daug laisvumo. Sava-
raniškai modeliavo pačias figū
ras, vienur jas pačiame pagrin
de išjudindamas, kitur pergru
puodamas rankas, kojas. 

Be to, 
» 

kiekvienai Madonai, išeida
mas, iš jos originalo, surado gi
lesnį idėjos atbaigimą. 

Tokioj Šiluvos Madonoje 
skulptorius paprastom linijom 
išryškina Marijos karališką di
dingumą : Pažaislio Madonoje 
pabrėžia subtylią, tiesiog lyrinę 
meilę, Ž. Kalvarijos - ^ motiniš
kos meilės gausumą ir gobą, o 
Aušros Vartuose subtyų iūdesį 
ir aukimą. 

Tai ir padaro, kad šios skup-
tūros yra vertingos ir įdomios. 
Ar jos nebus pirmosios kregž
dės, skelbiančios geresnius mū
sų bažnytinio meno laikus. 

Iki šiol Amerikoje, neturint 
pavyzdžių, maža tepasitikėta 
lietuviu menininku, šie kūriniai, 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Anatolijus Kairys davė nau

ją eilėraščių rinkinį "Auksinė 
sėja". Išleido "Nemunas", Chi
cagoje, tiražas — 500 egzemp
liorių, knygos didumas — 85' 
pusi. Autorius eilėraščius sugru
pavęs į: Giesmė lakštingalai, 

• M. Vaitkus rugp. 9 d. išvy
ko į Canadą (Ottawą bei Toron
tą) . Pakeliui aplankys ir Nia
garą. Grįždamas Putname, 
Conn. laikys paskaitą atetinin-
kų stovykloje bei aplankys 
Brocktono, Mass. Nukryžiuoto
jo V. J. seseris. Jei suskubs, 

Skulpt. Vyt. Košuba, baigia kalti Žemaičių Kalvarijos Madoną 

Antonio Porchia 
Žvaigždžių migloj aš darau viską, kad tik universo pusiausvy

ra, kurios esu dalis, neprarastų pusiausvyros. 

Netikėjimo blogis yra mažai tikėti. 
* * # 

Milionas žvaigždžių tai dvi akys, kurios jas stebi. 
* * * 

Prie šulinio, manojo troškulio pilno gėriau tol, kol sutram
džiau savcr troškulį. 

Kas myli žinodamas kodėl myli, nemyli. 
# # # 

Dažnai naktį užžiebiu šviesą, kad nematyčiau. 
* * * 

Realūs daiktai trunka tol, kol mes juos puošiam nerealių 
daiktų prwahiŠk»is bei trūkumais. 

Mergaitė lietuje, Stiklinis džiaug S a l dar užsuks ir į Chicagą. Nuo 
smas, Begalinėj erdvėj. Stengia-1 ^ g s ė j o 3 d. vėl atsiduos savo 
masi jieškoti naujų fermų, bet! raštų tvarkymui. 
perdaug nenutolstama nuo t ra- , . , . - , . , „ . . ,. 
: , . . . . . . . • Adolfas ir Jonas Mekai d ir-dicmio rimo ir ritmo. Vietomis, u XT -^ i „„„„•„ -. . . . . . ba New Yorke suorganizuota-prasiverzia autoriaus lyrines! -., - . . . . . „ , . .. , .. .» . J . . me filmų forume, kuriame kick-nuotaikos, kai jis įssipasakoia i . , . ._ ,. . . ,. . . ... ,. J !vieno ketvirtadienio vakarą yra apie savo dienas, kurios "kėliau- ,. , . . ,.. v . 
,•„ ui„« 4- i J- II i diskutuojami su filmų produk-
ja klaustukų grandine", vieto- .. . J . , . . . J_ .. : . I . v • ...... icija susieti klausimai. Pvz. he-mis pasmesama j beviltišką re- 0 0 , . . . .. . ,. 
r,i^~~- i • \ • T • P°s 22 d. buvo pakviesti zodj 
zignaciją, kai autorius sakosi; f .. .... . Jl . . T ^ _, * 
««Jlu« • - i i. • • tarti filmų gamintojai J. E. Da-nebenonu nei kovot, nei gin-, . „ . , * J ? . ^. T 0 . . +;„>» ai u , . b . vis, Wh. Gelantine, J. Slevm, tis . Tačiau daugumoje savo ei- ! ~ ~ ,, „ T , . , _, r .._„,, J .. D. Grawther, R. Kassoff. To fo-lerasciu autorius vra pilnas , „, . , . . . ... . l . rūmo sekretoriato nariu yra skaidrios patnotikos ir respek-1 A , , r . , , J 
, i. .. . , . , . . . Adolfas Mekas, o programos to religijai. Jis dainuoja apie I - . .. T „ i 
T . .. . . . J . . , i sudarinėtojas — Jenas Mekas. Lie uvos rugius kūne tarės, lyg | P o s ė d b Q n a C a r , ^ ^ 
broliai, apie partizanus, ir žada: C o n „ e r t H a 

žemes purvinos nelies giesmė XT v , , » _*..._, , . . Z 
., T -iv * ., i x. New Yorke, kas ketvirtadieni 8 

mana . Jam vilčių teikia moti
nos nepasibaigianti malda, jis 
žvelgia į Dievo mėlynąsias erd
ves, šaukiasi Viešpaties kančių 
jūroje, jis maldoje jaučia, kad 
šalia jo gyvena Kažkas, ir "te 
niekad neužgęsta Jo šviesa". 
Būdingas ir nuoširdus eilėraštis: 
"Pavogtoji nuotaka": Gėlė (Is-

v. 30 min. v. Posėdžiuose daly
vauja tik forumo nariai, kurie 
įrašomi su pirmu atsilankymu. 

• Lietuviškąjį tomą iš serijos 
"Dokumente der Menschlich-
keit" leidžia vokiečiai. Šiam lei
diniui dešimties vokiečių, buvu
sių Lietuvoje, parodymus apie 

dažė man akis melsvai,) Nes liet <»*ių pagalbą, susitarusi su 
taip (Žydėjo ji ir jos laukai,) j Vykt. Taryba, parūpins Liet. 
Kad aš (Laimingas būčiau visa- Bendr. Vokietijos krašto valdy-
da,) Kaip ji, (Žydėčiau ta p a - ^ a , o kitus 10 — patys vokie-
čia spalva.) Bet ją (Pagavo ,čiai. Prieš išleidžiant visą med-
siausdamas ruduo,) Ir ji (Nuė-:žiagą peržiūrės lietuviškosios 
jo verkdama su juo.) I r a s (Ant įstaigos. Paruošiamieji darbai 
žemės be Gėlės savos —) Li- j jau įpusėti 
kau (Be vardo, žiedo, be spal 
vos.) 

* * -# 

Kaip mažai trokštama, kai netrokštama negalimybės! 

• Akademinė Skautija — te
lkia antrašte baigiamas ruošti 

Jonas Bendorius, žinomas l e i d i n y s ' s k i r t ^ akademikų 

# # * 

Užmiršdamas tai, kuo nebuvau, aš užmirščiau save. 
# # # 

Kas nemoka tikėti, neturėtų būti laikomas mokytu. 
• • • 

Niekas pasaulyje nėra šviesa vien tik iš savęs, nė saulė. 
# * * 

Viską, ką praradau, randu kas žingsnis, ir tai man primena 
viską, ką esu praradęs. 

» • • 

Nesuprantu, kaip aš galėjau tiek kartų čion grįžti, niekad 
nepajudėdamas iš čia. 

* • * 

Žinau, kad neturi nieko, todėl prašau visko, kad turėtum 
viską. 

muzikas ir pedagogas, mirė Vil
niuje š. m. birželio 26 dieną. Pa
laidotas birželio 28 d. Paskuti
niu metu buvo Vilniaus konser
vatorijos profesorius. Yra išlei
dęs gražiai harmonizuotų liau 

skautų 30 m. sukakčiai atžymė
ti. Leidinys apims akademinės 
lietuvių skautijos gyvenimą, 
veiklą, tradicijas Lietuvoje, Vo
kietijoje ir užjūryje. Knyga bus 
gausiai iliustruota. Redaguoja 

dies dainų rinkinį, pavadintą iBr* K v i k l y s -
"Aušrelei beauštant" (išėjo 2 • Jono Aisčio "Apie laiką ir 
laidos). Parašė ir keletą origi- žmones" išėjo iš spaudos. Kny-
nalių kompozicijų, kaip Tėve j ga turi 250 puslapių. Knygoje 

• * * 

Diena negali tyčiotis iš manęs, nes aš niekad nesu tyčiojęsis 
iš nakties. 

* « # 

Mano daiktai totaliai prarasti bus tie} kurie, mano prarasti, 
niekeno nebus atrasti. 

Yra žmonių, kurie, kitus pralenkdami, laimi dykumą. 
* # • 

Vis plaukiosiu po svetimas jūras, kol sudušiu savojoj jūroj. 
* # # 

Mano artumoje yra tik tolumos. \ 
# • # 

Yra daiktų, kurie ilgai gyvena, nes gyvena mirę. 
Iš ispanų kalbos išvertė 
Juozas Kėkštas 

A n t o n i o P o r c h i a priklauso pačiai jauniausiai Ispano-
Amerikos poetų kartai. Andre Breton nuomone, jis statytinas pir
moj eilėj tų jaunųjų poetų, kurie tęsia gražiąsias surrealizmo tra
dicijas. Šiame n-ry spausdinamos jo mintys yra paimtos iš žur-
np'o MSur", 1953 m. 223 nr. („Noces"). 

toli pralenkdami statybos kom
panijų darbus, kaip tik ir lau
žia šias užtvaras. Jau laikas lie
tuvį dailininką įsileisti į savas 
šventoves, mes tik savieji me
nininkai šilčiau, kartu ir giliau 
praskleis mūsų religinius tauti
nius jausmus. 
v Šiuo klausimu yra rašęs vysk. 
V. Brizgys 1951 m. 7 nr. "Ai
duose". Straipsnyje Ekscelenci
ja kaip tik pabrėžia, kad Baž
nyčia ne tik globoja, bet ir ska
tina bei ugdo tautinį meną, kuo 
plačiausiai jį įsileisdama į šven
toves. 

Šia prasme statoma Marąuet
te Parke bažnyčia ar tik nebus 

-V 

pirmas drąsus žimgsnis. Arch. J. 
Mulokas išorės architektūroje į-
vedė daug lietuviško elemento. 
Prie jo prisijungė ir kiti meni
ninkai: V. K. Jonynas suprojek
tavo didįjį altorių, išvystyda
mas jį klasikinėje baroko kons
trukcijoje su lietuviška atmos
fera, o V. Kašubą papuošė fasa
dą lietuviškomis Madonomis. 

Tad ir kleb. kun. Paškauskas, 
išdrįsęs statyti tokią bažnyčią, 
vertas pagarbos ir kar tu paska
tinimo — ištesėti iki galo ir pas
tatyti originalią lietuvišką baž
nyčią, prie kurios sava kūry
ba prisidėtų daugelis lietuvių 
dailininkų. 

mūsų ir kt. Buvo gimęs Skais
čiuose, Marijampolės apskr., 
1889 m. rugpjūčio 15 d. (taigi 
mirė turėdamas arti 65 m. am
žiaus). 1912 m. baigęs Varšu
vos konservatoriją vargoninka-
vo Marijampolės vienuolyne, 
drauge dėstydamas dainavimą 
Žiburio mergaičių progimnazi
joje ir taipgi vadovavo muzikos, 
literatūros ir dramos draugijai 
Gabijai, vedė moksleivių chorus, 
dalyvavo veikalų pastatymuose 
ir koncertuose. I Pasaulinio ka
ro metu dėstė daintvimą moky
tojų kursuose. 1920 — 1924 m. 
Leipcigo konservatorijoje stu
dijavo kompoziciją ir muzikos 
teoriją. Vėliau dėstė Kauno kon
servatorijoje. Vilnių atgavus 
buvo paskirtas organizuoti Vil
niaus muzikos mokyklą, 1941 
— 1949 m. buvo jos direktorius. 
Kiek galėdamas stengėsi ugdyti 
naujus muzikos talentus. Jo 

prisiminimų formoje aprašomi 
mūsų žymieji rašytojai: Binkis, 
Miškinis, Tumas ir daug kitų. 
Taip pat prisimena ir to laiko
tarpio Kaunas, jo gyvenimas, 
nuotaikos knyga parašyta gra
žiu, sąmojingu stiliumi. 

• Dr. Jurgis Budzeika nuo 
rudens yra pakviestas dėstyti 
ekonominius dalykus Manhat
tan kolegijoje, New Yorke. Ne
seniai šešetą savaičių praleido 
specialiuose, profesūrai suorga
nizuotuose kursuose Clevelande. 
Iš jų grįždamas buvo sustojęs 
Chicagoje. Dr. Budzeika ir to
liau bendradarbiaus "Drauge" 
ūkiniais klausimais. 

• Dr. Ant. Juška paruošė Šv. 
Kryžiaus ligoninės Chicagoje 
trumpą istoriją, kuri bus išleis
ta rudenį, ligoninės sidabrinės 
sukakties proga. Bus išleista 
lietuvių ir anglų kalbomis, gau-

paties kūryba L. Enciklopedijo- j šiai iliustruota. 
je apibūdinama: "Bendoriausl . J u o z o M i k u c k i o e i l ė r a š č i u 

harmonija yra tradiciniame sti- knyga "Lyrikos kraitis" jau su-
liuje. Dainose jis išryškina tau-1 rinkta t u r ė s a ? j e 1 6 0 p u s l a p i ų 
dies melodiją, bet ir atskiri bal 
sai turi aiškų melodinį ir ritmi
nį charakterį". 

• A. Baldaus straipsnį anie 

ir apims visą poeto kūrybą. Kny 
gą leidžia "Terra". 

• Aldonos Nasvytytės, gyve
nančios Clevelande, Ohio, pir-

dabartinę lietuvių poeziją įsidė-, moji poezijos knyga "Vėjo dai-
jo "Welt — Stimmen". Iliust-jnos" jau surinkta ir vasaros 
ruota Rūpintojėlio nuotrauka. \ pabaigoje pasirodys knygų rin-
Straipsnyje iškelti svarbiausie- koje. 
ji lietuvių grožinės kūrybos eta
pai, dainų grožis ir jų europiš-

• Red. P. Labanauskas Ame
rikos Balse pavaduoja išvykusį 

kūmas, plačiau sustojant prie; atostogų lietuviškojo skyriaus 
prof. V. Jungferio patiektų jų 
vertimų į vokiečių kalbą. Api-

viršininką dr. K. Jurgėlą. 
• Rašytojas Česlovas Ginoe-

būdinta kūryba Donelaičio, Mai- \ vičius prisirinko naujų įspūdžių 
ronio, Vaižganto, Vydūno, V. savo kelionėje į vakarus. Pasie-
Krėvės, Vienuolio, Kiršos, Braz- kė Los Angeles, pakeliui aplan-
džionio ir k t kydamas Grand Canyon. 

v 

/ 
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Marija rusy poezijoj 
A. TYRUOLIS, Brooklyn, N. Y. 

Alfonsas Gricius 

Rusų tauta visada yra būvu-* jęs "amžius praleisti" sėdėda-
si religinga, tikinti. To religin-'mas. Tai M. Marijos paveikslas, 
gumo iš rusų tautos negalėjo iš- Tai buvo poeto gyvenimo troš-
plėšti nė komunistinė valdžios kimas turėti tokį paveikslą, ir 
santvarka. Nėra abejojimo, kad kai tas troškimas išsipildė, poe 
toj tautoj žmonių tikėjimas, | tas sušuko 
kad ir paslėptas, kad ir nevie 
šas, nėra žuvęs, bet laukia savo 
laisvės ir pergalės valandos. 

Kaikurie didieji rusų minty-
tojai, filosofai, kaip Solovjovas, 
yra veikę Vakarų Europos žmo
nių mintis ir mąstyrųą. Mūsų fi
losofas Stasys Šalkauskis yra 
labai gerbęs Solovjovą kaip 
krikščionišką mąstytoją ir buvo 
parašęs veikalą apie jo mokslo 
darbus. 

Nenuostabu todėl, kad litera
tūros kritikų Puškinas laikomas 
krikščioniškiausiu poetu. Jis 
buvo pažįstamas ir bendravo 

Bet ir grožinės rusų literatu- j t a i p p a t s u m ū s ų p o e t u Adomu 
ros kūrėjai, kaip Dostojevskis, Mickevičium. 
Tolstojus, Turgenevas, nebuvo 

Turiu ko troškau: Dievas pama-
/ ty t 

Tave man leido: lik, Madona, 
/čia, 

Tyriausios meilės tyras pavyz-
/dy. 

nutolę nuo krikščionybės. Prie
šingai, kaikurie jų, ypač Dosto-

Kitas žymiausias rusų poetas, 
Mykolas Lermontovas, gyvenęs 

jevskis, krikščionybės vertę itin \ beveik tuo pačiu laiku, kaip ir 
iškėlė. Dostojevskio veikalo Puškinas, tai yra pereitojo šimt-
"Nusikaltimas ir bausmė" vy- mečio pirmojo pusėj, savo Mer-
riausias veikėjas Raskolnikovas gėlės Marijos eilėse kreipiasi į 
po šiurpių savo gyvenimo žygių Ją malda, taip ir pačias eiles pa-
nusiraminimą ir išsivadavimą vadindamas. Lermontovas buvo 
randa Kristaus Evangelijoj. karys, dėl to ir jo eilėse jaučia-

Šventoves 
O sunkios, o sutemusios šventovės, 
Senų ir milžiniškų miestų širdyse! 
Pagraužtos jūs laikų tėkmės taip stovit 
Per rudenis, kai leidžiasi ir ieško guolio 
Rūkai po ištuštėjusias naktų gatves. 

Pastatė žmonės jus altoriais paauksuotais 
Ir išpuošė graviūrom nuostabiom, 
Kad jum galėtų savo kančią atiduoti 
Ir jūsiį tamsoje sau pasiseint šviesos. 

Ir skamba jūsų prietemose žingsniai, 
Pavieniai žingsniai, sunkūs, prislėgti; 
Karalių tai, vienuolių, elgetų sulinkusių, 
Maldaujantys ir nevilties baisios pilni. 
Iš pokyčio namų jie, iš tamsių landynių slenka, 
Su nuometais juodais sau veidus prisidengę, — 
Be pabaigos per žemės šios naktis. 
Todėl tad jūsų bokštai, kildami į dangų, 
Su širdimis randuotomis varpų jautrių 
Iš sielvarto beprotiškais akordais spengia 
Agoniją naktinių valkatų kurčhį 
Ir kančia — visą kančią miestų, 
Kurie, per žemę išsitiesę, 
Į mirtį slenka pamažu. 

O tamsios, o pavargusios šventovės, 
Dulkėtų požemių ir gatvių dundesy! 
Kaip degina jus jųjų aimana baisi 
Ir ašarų žmogaus išlietos srovės, — 
Per metų tėkmę jūsų akmenis paplovę. 

O kenčiančios šventovės, sužeistom širdim. 
O nykstančios jūs milžiniškų miestų pražūty!.. 

'DRAUGAS" SKELBIA POEZIJOS KONKURSį 
1. Dienraštis "Draugas" skelbia eilėraščių konkursą. Pasku

tinė data konkursui skiriamiems eilėraščiams įteikti — 1954 m. 
lapkr. 15 d. f 

2. Už tris geriausius eilėraščius skiriamos premijos: I — 50 
doleriu, II — 30 doleriu ir DI — 20 doleriu. Pirmą premiją parū
pina Mutual Federal Savings l a i Loan Association, 2202 W. 
Cermak Rd., Chicago 8, 111.; antrą — Viktorija ir Bruno Tūbe
liai, 5015 N* Kenmore, Chicago, 111.; trečią Balzekas Motor 
Sales, Inc., 4030 So. Archer ave, Chicago 8, III. 

3. Premijuotiems eilėraščiams nustatyti teisėjus paskirs po 
vieną Rašytoju draugija, Kultūros taryba Chicagoje, Meno drau
gija "Šatrija" ir du "Draugas". 

4. Tema paliekama pasirinkti pačiam rašytojui. Pageidauja
ma, kad eilėraštis būt:j parašytas mašinėle ir neilgesnis kaip du 
ar t rys puslapiai. 

5. Autorius gali siųsti vieną, du arba tris eilėraščius, pasira
šytus tuo pačiu slapyvardžiu. Premija tegalės būti skiriama tik 
v k,na tam pačiam autoriui. 

6. Kūrinius siusti adresu: Poezijos Konkurso Komisija, 
"Eraugas", 2334 S. ftakley ave, Chicago 8, 111. 

7. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tikrąją 
pavardę ir adresą; taipgi įrašant siunčiamu eilėraščių pavadini
mus ir slapyvardį. 

A + 

• Dr. Pranui Padaliui išvyks
tant dirbti prie radijo siųstuvo 
Europoje, "The Detroit News" 
parašė straipsnį, kuriame pažy
mima, kad prof. Padalis buvęs 
du kartu įrašytas į raudonųjų 
sudaromus likviduotinų asmenų 
sąrašus. Iškeliama, kad jis lais
vą nuo darbo universitete laiką 
pašventė kevai su komunizmu, 
tais klausimais rengdamas pas
kaitas. Per paskutinius dvejus 
metus jis davė 130 paskaitų 
amerikipc'.ams ir apie 300 pas
kaitų kitas kalbas vartojan-
čioms organizacijoms. 

• Lietuvi Į Rašyto Ja Dr-jos 
narių suvaž'avimas įvyksta Chi-
cagoje, Lietuvių auditorijoje, 
sekmadienyje, rugsėjo 26 d. Su-
važiaviman laukiama atvyks
tant rašytojų iš tolimesnių vie
tovių: Baltimorės, Nevv Yorko, 
Detroito ir kt. Tą pat dieną Lie
tuvių auditorijos didžioje salė
je įvyksta literatūros vakaras, 
kuriame savos kūrybos paskai
tys svečiai ir vietiniai rašytojai. . 8 . siųsdami savo eilėraščius konkurso komisijai, rašvtojai 
Vakaro metu bus paminėtos pa' iuo F a č h l sutinka, kad jų kūriniai, premija laimėję ar nelaimė-
zymėtinos mūsų rašytojų sukak- j e > g a l i h m išspausdinti "Drauge" ir paskaitvti per "Draugo" 
t?8- radiją. • 

• V. K. Jonynas, žinomas mū- -
sų grafikas, profesoriauja Ja
maikos Meno institute, kur ame
rikiečių labai gerai vertinamas 
ir mėgiamas, nes iš Europos at
sigabeno didelį patyrimą ir pe 

• Rašytojų Dr-jos Valdybos • Tapytojas J. Pautienius ir 
korespondenciniai slapti rinki-, Ignas šlapelis pereitą savaitę 
mai baigti, šiandien komisija l buvo T. T. Marijonų vedamos 
renkasi tikrinti balsavimo duo-

m i n i m a i 

Marija. (Lietuvių liaudies motyvais) 

Saulėti atminimai rūkuose klajoja 
Ir lyg plaštakės blaškosi buliais; 
Jie visados rikiuotėm tom pačiom sustoja 
Ratu užburtu bėgti amžinai. 

Lyg vasarų drungnieji lietūs lyja 
į žemę jie žlegsėjimu dusliu, 
Kad ten, laukų bangavime atgiję, 
Žaliuotų savo pasakišku žalumu. 

Tačiau yra ir atminimų labirintai 
Nepakeliamos tamsumos pilni, 
Kuriuos beviltiškais refrenais trinksi 

Dienų praėjusiųjų žingsniai įminti; — 
Diena po dienai, lyg kalėjimuo plieniniuos, 
Ten žvanga jųjų nenutraukiamos grandinės. 

kunigų seminarijos Hinsdale 
dagogines žinias, kurios dabar j m e n u - V a l d v b a ir kiti Draugijos svečiais, kur nutapė keletą bū 
perduodamos amerikiečių jau
nimui. Baigęs darbą Meno insti
tute po trumpų atostogų šią sa
vaitę atvyksta į Chicagą, kur 
paruoš naujai statomai Mar-
ąuette Parke lietuvių bažnyčiai 
kaikuriuos meninius darbus. 

organai renkami dvejiems me-, dingų tų apylinkių peisažų. Ne-
tams. Draugijos narių daugu
mos pasisakymu, valdyba ir 
garbės teismas renkami iš Chi-
eages rašytojų tarpo. Revizijos 
komisiją sudarys detroitiškiai. 

• Latgalijos lietuvių spaudos 
atgavimo 50 m. sukaktis pami
nėta Muenchene leidžiamame 
letgaliečių žurnale "Dzeive" nr. 
14. Tame numeryje tilpo ir Juo-

KULTŪRINĖ KRONIKA 

Didelio būta rusuose ir Mer- mas kariškio nusiteikimas: po-
gelės Marijos garbinimo. Kas 
nežino jos nuostabiųjų paveiks
lų Vladimire ir Smolenske, ku
rių pirmasis pieštas nežinomo 
dailininko, o antrasis — rusų 
dailininko Čirino. Tai, berods, 
tokio.pat garso paveikslai kaip 
mūsų Aušros Vartuose Vilniuj. 

Tad ir nenuostabu, kad pop. 
Pijus XI savo maldas už rusų 
tautos atsivertimą pirmiausia 
nukreipė į M. Mariją, kuri yra 
taip pat nevieno kito krašto 
Globėja. 

Tautos mintys, jausmai ir sie
kimai reiškiasi jos kūryba, va
dinama liaudies bei žmonių kū
ryba (dainos, giesmės ir t t . ) , 
arba rinktinių tautos atstovų, 
poetų darbais. Poetai išgieda 
tautos jausmus. 

etas žengiąs į Dievo Motiną, 
ta rp kitko, ne "kovon ruošda
masis", bet "tik kaip kūdikis". 
Meilės Motiną poetas meldžia 
to, ko kiekvienas Rusijos žmo
gus būtų meldęs: kad tam vai
kui tektų žemėj laimės, — kad 
turėtų draugų, giedrą jaunystę 
ir ramią senatvę, — kad, dargi 
turėdamas palikti šį pasaulį, jis 
virstų dangaus angelu: 

Neduok, kad mirdamas 
Kentėtų, krimstus jis, 
padėk išlikti jam 
be ydų, nuodėmių: 
lai, kai jau kartą jis 
iš čia išeit turės, 
brangiausiu angelu 
pavirs danguj. 

Imkime tik žymiausius rusų 
pOttHį žinomus visam plačia-! jo 

Jau vėliau, antrojoj pereito-
šimtmečio pusėj, gyvenęs 

jam pasauly, Puškiną ir Ler
montovą. Marijos poezijos ran
dame judviejų raštuose, kaip ir 
kitų didžiųjų pasaulinių poetų 
kūryboj. 

Savo plačiai žinomajame so
nete (14 eilučių eilėrašty), pa
vadintame "Madona", tai yra 
Mano Ponia, Aleksandras Puš
kinas, laikomas žymiausiu visų 
amžių rusų poetu, džiaugiasi ga
lįs turėti savo namuose tokį 

pats žymiausias ukrainiečių po
etas Taras ševčenko, parašęs 
ištisą veikalą apie Mariją, gra
žiom eilėm kreipiasi į Ją įžan
goj, sakydamas, jog 

Paguodą, viltį Tavyje, 
O Motina, esu sudėjęs, 
K'id s ivo meile be ribų 
Paguostumei mane atėjus. 

• "Literatūros Lankų" nau
jas — ketvirtas — numeris jau 
išėjo iš spaudos. Jame origina
lios ir verstinės kūrybos bei 
straipsnių duoda šie auto
riai: Leonas Miškinis, Vytau
tas Mačernis, Georg Heym, Ka
zys Bradūnas, Juozas Kėkštas, 
Henri Michaux, Salvatore Quasį 
modo, Vasco Pratolini, Renė Ma 
rill-Alberes, Marius Katiliškis, 
Konstantinas Ostrauskas, Algir 
das J. Greimas, Pranas Budrys, 
Alina Pajaujytė-Staknienė, John 
Steinbeck. 

' Kaip visuomet gausų KRITI
KOS skyrių atidaro straipsnis 
— "Patriotizmas ir poezija" 
(polemika su Br. Raila). Toliau 
recenzuojamos knygos: Alf. Ny
kos-Niliūno, Bern. Brazdžionio, 
J. Gliaudos, Č. Grincevičiaus ir 
Lietuvių Enciklopedija. Pabai
goj duodama žinių apie sveti-

dvidešimtojo amžiaus rusų po
etų, Aleksandras Blokas, kurį ir 
komunistai savinas, nes vienu 
metu jis buvo pas juos perėjęs, 
bet paskum atsimetė, taigi ir 
Blokas yra rašęs daug Marijos 
poezijos. Tos jo eilės pavadintos 
"Eilėraščiai apie Gražiąją Po
nią" (Stichi o Prekrasnoi Da-
me). Vienoj vietoj poetas rašo: 

O, Šventojij kokios mielos žva-
/kės, 

O koks mielas Tavo veidas, 
Negirdžiu aš skundo nei kalbos, 

muosius autorius. Numeris iliust 
motas K. Janulio, Marcei Gro-
maire; Georg Braąue ir Vytau
to O. Virkaus darbais. Visais 
žurnalo reikalais rašyti Kazys 
Bradūnas, 1127 Bayard Si., Bal-
timore 23, Md. U. S. A. 

• Zigmas Petravičius, likęs 
Lietuvoje, dar po truputį dirba. 
Kitais metais šis dailininkas jau 
galės švęsti savo 100 metų su
kaktį. Tai vienas seniausių lie
tuvių tapytojų, kuris bene prieš 
70 metų baigė Rusijos vieną me
no akademiją. Dail. A. Žmuidzi-I s o v u drukotu vordu". 
navičius, kuris taip jau pasie
kęs 80 metų amžiaus, dirba pa
gal labaį griežtą komunistų prie
žiūrą ir kaikada dar nuvežamas 
net į Maskvą. 

• Komp. J. Bertulis darbe ga
vęs stuburkaulio išnirimą, kai-
kurį laiką turėjo išgulėti ligoni- j čio 6 • 13 d., atstovaus Eltą 
nėję, o nuo rugp. 5 d. gydosi žurnalistas Kazys Čibiras-K. Ve 
namie, Los Angeles mieste. Be-! rax, gyv. Montevideo mieste, 
sveikdamas planuoja naujas plačiai informuojąs ispanišką 
kompozicijas. i spaudą apie Lietuvos padėtį. 

trukus vienu kitu šių dailinin
kų darbu bus papuošti minėtos 
kunigų seminarijos rūmai. 

• Kuh. A. Sabaliauskas bai
gė sulietuvinti ir jau atidavė 
spaudai antrąją G. Guareschi 
knygą — "DON KAMILIAUS 
KAIMENĖ". — šių metų bėgy
je jis tikisi sulietuvinti ir t re
čiąją paskutiniąją to paties a r -

zo Lingio ilgas straipsnis apie toriaus jau kitose kalbose pasi-
lietuvių kovą už savo spausdin- rodžiusią knygą, 
tą žodį; "Leitovišu * ceina parį 

• Bronius Murinas šią vasa-
• rą buvo labai laimingas, nes ta-

• Poetas Venancijus Aksaslrėjo daugiau laiko nei kitomis 
atstovaus .Lietuvių Rašytojų atostogomis ir akvarele nutapė 
draugiją tarptautiniam rašyto- keliasdešimt vakarinės Chica-
jų kongrese, kuris įvyks rugpjū- gos gamtovaizdžių. Dailininkas 
čio mėn. Sao Paulo mieste. O i su savo darbais dalyvauja dve-
Pasauliniame Spaudos kongrese j jese amerikiečių meno parodo-
Sao Paulyje, kuris įvyks lapkri- Se. 

Tik tolimesnėj savo kūrinio 
b r a n ^ s Marijos paveikslą. Jam j daly ševčenko yra nukrypęs nuo I Bet aš tikiu Tavim, Brangioji, 
buvę žinomi garsūs pasaulinių i Įprastinio M. Marijos vaizdavi-' 

' mo ir įdėjęs iškreiptų padavi
mų, dėl ko jo kūrinys mums ne
priimtinas, išskyrus minėtą 
įžangą 

menininkų darbai, bet ne jais jis 
norėjęs papuošti savo namų sie
nas : jis buvęs laimingas ties 
vienu paveikslu, kur būtų gale- Laikomas žymiausiu jau šio 

Naujausioj pereitų metų Blo
ko raštų laidoj visos minėtos 
M. Marijos eilės įdėtos ištisai. 
Gal įstrigs jos ir į ne vieną ap
ledėjusią širdį... 

Dail. Stp. Makarevičius Iliustracija angliškai "Kryžių" laidai. 
Vinco Ramono romanas "Kryžiai" angliškai jau pasirodė spaudos rinkoje. Romaną išvertė "Lietu
vių Dienų" angliškos dalies redaktorius Milton Stirk, o išleido A. Skyrius, "Lietuvių Dienų" leidė
jas. Knyga įrišta kietaig viršeliais, kainoja 4 dol. 

• Mikas Šileikis praleidęs sa
vo ilgas atostogas Floridoje par
sigabeno iš tenai daug įdomių 
gamtos vaizdų ir "dabar ruošia
si su savo kūriniais dalyvauti 
keliose amerikiečių meno paro
dose. M. Šileikis dažnai vis gau
na įvairių kvietimų dalyvauti 
amerikiečių meno parodose, ta
čiau dėl laiko stokos nepajėgia 
savo darbų visose tose parodo
se išstatyti. 

• Dail. Vaitekūnas šiuo laiku 
smarkiai užimtas prie įvairių 
statybų darbų dekoravimo ir vi
daus puošimo įrengimų. Taip 
pat dar šią vasarą menininkas 
pradės vienos pietinės Chicagos 
lietuvių bažnyčios dekoravimo 
ir dažymo darbus. 

• Miko Petrausko knygelei 
45 metai, šiemet sukako 45 me
tai, kai laikraščio "Lietuvos" 
leidykla 1909 m. išleido žinomo 
komp. Miko Petrausko knygelę, 
pavadintą "Iš muzikos srities", 
kurioje duodama trumpa muzi
kos istorija, supažindinama su 
muzikais, aprašoma lietuvių 
tautiniai muzikoc instrumentai 
ir k i t 

• Dail. Kazys Žoromskis ru
denį ruošia savo darbų — tapy
bos parodą, kurioje bus išstaty
ti naujausieji darbai, niekur ne
buvę parodose. Numatoma išsta
tyti apie šimtą kūrinių, šiuo me
tu savo tapybos studijoje bai
gia tapyti vienos lietuvaitės 
portretą (didelio formato). Ne
seniai užbaigė peisažų ciklą iš 
Chicagos apylinkių. 
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PABIROS APIE KOMEDIJĄ 
ALGIRDAS LANDSBERGIS, Richmond Hill, N. Y. 

Neseniai čia teko skaityti, jog • štai, viena sėkmingiausiųjų pra-
amerikiečių teatro lankytojai ėjusio sezono komedijų "The 
nesą labai kam tikę, nes jų mė
giamiausias žanras esanti ko
medija. Sekant šiuo tvirtinimu, 
būtų galima pagalvoti, kad ame
rikiečiai vieni taip mėgsta ko
mediją, kad amerikiečių kome
dija yra kažkas pernelyg žemo, 
kad komedija, aplamai, yra 
koks antraeilis žanras. Ar tai 

Seventh Year Itch", tėra lipnių 
seksualinių užuominų pynė. Jos 
vyriausias veikėjas toks, su ku
riuo didžiumai publikos leng
viausia sutapdint save: pusam
žis, vidutiniškai pasiturintis vi
dutinis žmogelis. Jis baikštus, 
santūrus ir svajonėje išgyvena 
tai, ko pasigesdavo savo nuobo-

Vlada Prosčiūnaite 

tiesa, mieli lietuviai, kuriems j džiam gyvenime. Visas humo-
komedija taip pat skaniausias ras kyla iš vienos pagrindinės 
patiekalas? 

Ponulariausias žanras 

situacijos: jo sapnuojamųjų 
' gražuolių drąsumo ir jo paties 

nerangumo. Dialogas rodo, kad 
Komedija populariausias žan-! ši komedija visai pajunkus Hol-

ras visame Vakarų Pasauly. Di- j lywoodo farsų ir televizijos ko-
desnis "rimtųjų" klasikų skai- ! miškų programų stiliui, kuris 
čius Europos teatrų repertua- j skurdina sceninę komediją. 
ruose labai daug priklauso nuo veikėjai iš "lakuotųjų" profe-
valstybinės ar municipalinės pa- S Į J U 

ramos. Tai paramai nutrūkus, 
komedija dar labiau užtvintų J e i praėjusiųjų dešimtmečių 
Berlyną ir Paryžių. Toks mūsų I amerikiečių komedijos mėgia-
amžius. Tragedija merdi. Tie! miausias didvyris buvo didelis 
laikai, kai tūkstančiai atėniečių ! nenaudėlis — sukčius, speku-
rinkdavosi keliolikai valandų j liantas, lažybininkas, gengsteris 
stebėti aktorių, kalbančių apie \ & t.t. — nūdieniai rašytojai vis 
dievų ir žmonių santykį ar pa-! daugiau renkasi veikėjus iš "la-
reiges ir meilės lūžį, jau yra pa- j kuotųjų" profesijų. "Oh men, 
sakiškai toli. Kylanti graikų j oh men" rodo psichologo var-
miesčionija (beje, ar istorijoje j gus, "King of Hearts" vaizduo-
kada buvo laikotarpis, kad mies- j ja turtingą karikatūristą, "His 
čionija nekiltų?) norėjo sceno- and Hers" — komercinių rašy-
je matyti savo ūgio žmones, sa-; tojų porelę. Šitos profesijos tu-
vo kasdienes problemas. To pat j ri publikai ypatingo žavesio ir 
nori mūsų laiku miesčionija, prir j leidžia autoriams feljetoniškai 
pildanti teatrus. Visi laikai yra: pakalbėti "rimtomis temomis". 
gana sunkūs ir tragiški. Mies- Labai pravartu žvilgterti, kaip 
čionis geidžia linksmos pabai- tos problemos išsprendžiamos. 
gos, geidžia užtikrinimo, kad Į Psichologas, pamatęs, kad jo 
jo didvyriai scenoje susituoks j žmenos psichė yra labai nuo-
ir kad jie laimingai nugyvens Irvki kitiems vyrams, išgelbsti 
visą amžių... ją sau panaudodamas senama-
_. . . , . . , diską vyro šiurkštumą. Kieta-
Trag.zmas komiuose u- ko- - i r d i s k a r i k a t ū r i s t a s p r a r a n d a 

mizmas tragedijose ~_ 
6 j««^ g a v 0 auginu i r Savo žmoną. 

Nuomonė apie komedijos žan- j Besivaidančjfų rašytojų porelė 
ro įgimtą žemumą turi šimtus prieina išvados, jog jų santuo-
priežasčių. Mums įprasta sutap- \ ka svarbesnė už jų karjerą, 
dint sunkumą, gremėzdiškumą j Moralai aiškūs: instinktas svar-
ir ašaras su rimtumu, lengvu- biau už mokslą; beširdžiai visai 
mą ir grakštumą ir juoką su pa- nubaudžiami; meilei viskas len-
viršutiniškumu. Didieji drama- kiasi. Bet — nustebs skaityto turgai taip negalvojo. Geriau
sios Moljero komedijos įgauna 
tragiško atspalvio, ir Šekspyro 
tragedijos turi ypač stipraus ko
mizmo. Tai nebuvo "žanrų mai
šymas", bet instinktyvus kūrė
jo pajutimas, kad pilnutinis sce
nos veikalas dažnai neapsieina 
be abiejų. 

Pagaliau, amerikiečių kome
dija labai mėgstama Europoje. 
Iškiliausieji teatralai yra labai 
palankiai atsiliepę apie jos šel
mišką gyvybingumą, grotestiš-
kumą, originalumą. Amerikietiš
kosios komedijos "Three men on 
a horse", "Thwentieth Centu-
ry" ir kt. nuolat grįžta Euro
pos repertuaruosna. 

jas — tokia moralė tokiame su-
ge'dusiame amžiuje? Juk griež
toji senelė Agota būtų lygiai tos 
nuomonės. Taip, čia ir yra pa
kastas mūsų visuomenės para
doksas. Ji nori būt dirginama, 
nori matyt moralinį kodą pavo
juje, tarsi 1915 metų Fordą ant 
bedugnės krašto, bet ji reikalau 
ja saugios ir moralios užbaigos. 
Taip mugėje lengva širdimi ei
nama pro "baisybių labirinto" 
dirginimus, žinant, kad prie išė
jimo angos laukia dešrelių pa
viljonas. 

šeimos santykiai komedijoje 
Vyraujanti "lakuotosios" gru 

pės komedijų tema yra šeimos 
santykiai. Tų komedijų veiks-

—_•_... . . , . „. , mas tapatus su šeimos irimu. Naujausioji amerikiečiu k o m e - . . , . , . -, j i* Valgomasis kambarys rūksta 
nuo karštų ginčų, kaip mūšio 

Po šios apžvalgėlės, galima Į l a u k a g . S a n t u o k o s plyšta lyg ba-
peršokti pne naujausios amer i - ; l i o n ė l i a į ; u o š v i a i ^ ^ s u 
kiečių komedijer. Geriausias bū-1 s l i b i n i š k u p įk tumu; vaikai ver
dąs pažint ją — padaryt vieno 
sezono skersinį pjūvį. Iškiles
nieji scenos veikalai įdomūs ir 
vertingi savaime, o likusieji, 
nors ir skurdūs estetiniai, daug 
pasako visuomeniškai. Iš to, ką 
visuomenė nori, matyt, galima 
sužinot, kas ji yra. Teatras, be 
kitako, yra ir psichologo sofa, 
ant kurios visuomenė išsako sa
vo kolektyvinius sapnus. 

Padarius tokį pjūvį 1953 — 
54 metų sezonui, nesunku pas
tebėti, kad nūdienė komedija 
yra labai daug blankesnė už 
1920 ar 1930 metų. Ji daug r i -
mesnė ir nelabai originali. Eilė 
dramaturgų stengiasi sukirpti 
savo komedijas pagal tikslius 
pelną nešančius reikalavimus. 
Ir amerikiečių visuomenėje tais 
praėjusiais periodais buvo dau
giau fermentacijos, įvairumo; 
dirva buvo dėkingesnė humorui. 

čia tėvas alpti; tėvai, nusimini
me, daužo baldus ("Anniversary 
Waltz" herojus tris sykius tren
kia televizijos aparatą į grin
dis.) Už tą padėtį daugiausiai 
pylos gauna "progresyvusis" 
auklėjimas. (Kaip laikai keičia
si!) 

"Žaigždžių" kultas 
Visais laikais publika veržda

vosi pamatyti savo mėgiamąjį 
aktorių — "žvaigždę" — ir dra
maturgai sukurdavo vaidmenis 
nusižiūrėję į minios mylimuo
sius. Tai nevisai išeidavo į blo-
srą; beveik visuotinai sutariama, 
kad Hamleto vaidmuo buvo pa
rašytas atsižvelgiant į popula-
rio jo bendraamžio aktoriaus 
Burbage vaidybines savybes. 
Naujojoj amerikiečių komedijoj, 
deja, šis "žvaigždžių" kultas iš-

(Nukelta į 3 psl.) 

Bevardis sielvartas 

1. R a k t a s 
Dažnai naktim atsibundu, 
ir vieną naktį 
aš aksominėje tamsoj randu 
mažytį raktą. , 

Jį vrrpančiuos delnuos laikau suspaudus, 
o kraujas plakas smilkiniuos. 
Kaip alkani vaiduokliai susirinks troškimai skaudūs, 
aplink sustos 
ir atrakini man lieps duris sunkias, kaip švinas, 
į svetimųjų rūmų menę, 
užginto vaisiaus toir nežino 
kaitri ir soti žemė. 

O aš dar vis laikau karštam delne suspaudus 
mažytį raktą, 
iki pavargę norai skairdūs 
šią tylią naktį 
palilcs mane ir susiglaudę 
vėl grįš į ramų savo guolį 
Ir nenupuolė 
užginto medžio vaisius gundantis, kaip vynas. 

Ir durų nepravėrusi, lyg švinas 
nuo svetimųjų rūmų menės, 
mažytį raktą nuskandinus 
giliausioje prarajoj žemės, 
grįžtu, kol dar kalnų vainikai susiglaudę miega 
per girgždantį vasario sniegą... 

O kai ir vėl naktim atsibundu, 
palaimintoj tamsoj randu — 
paklydusi ramybė mano miega. 

2. D u l k e s 
Jos tokios menkos, kaip kasdienis rūpestis dėl duonos 
vis krenta ant akių ir rankų — • 
tos mažos ir bevardės duVcės. 
Ir tokios smulkios, 
kad negaliu kaip kankinys pakelt akių į dangų 
ir pasakyt: iš tavo, Tėve, rankų 
ir sielvartai, ir žaizdos mano kūne 
palaiminti tebūnie! 

Jos tokios mažos ir bevardės dulkės, 
ir tokios smulkios, 
kad negaliu už atgailą į dykumas išeiti, 
kaip atsiskyrėlis pavargęs iškeliauja, 
dosniai atgniaužęs saują, 
kad auksas nepaverstų akmeniu širdies, 
ar kad aistra jo brolio moteries 
ugnim jam neužlietų gyslų kraujo. 

Tai kąs, kad atveriu visas duris ir langus 
ir virpu skersvėjy žvarbiam — 
visvien jaučiu ,kaip ant akių ir rankų 
jos klojas vėliai— tokios smulkios 
bevardės dulkės. 

3. Mar c h e Fun eb r e 
Jūs sakote — aš nieko nepalaidojau brangaus 
ir jokio karsto, rodos jums, nepalydė jau, 
o juodą šydą ant širdies ir ant akių 
nematoma ranka uždėjo. 

Tą valandą, žinau, 
aš išėjau, kaip kovą karžygis laimėjęs, 
ir vėliava šviesi 
lyg triumfas plazda sieloje ir vėju j . 
Taip pasakytum tu. Ir jūs visi, 
kurie nežinote, jog'daug aštriau 
aš kardą įsmeigiau savon silpnon širdin. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Augustinui Jakučloniui, pe

dagogui, suėjo 70 metų am
žiaus. Gimė 1884 m. rugpjūčio 
24 d. Dzūkuose — Daugirdėlių 
kaime, Alytaus aps. Mokėsi Aly
tuje ir Veiverių Mokytojų se
minarijoje. Baigęs, kurį laiką 
mokytojavo Lenkijoje ir Neprik. 
Lietuvos laikais — Kaune, ku
rį laiką eidamas pradžios mo
kyklų inspektoriaus pareigas. 
Bendradarbiavo spaudoje, dau
giausia rašydamas pedagogi
niais klausimais. Vienas jo di
desnių darbų, tai pagarsėjęs, 
ano meto, prrularus elemento
rius "Kelias į šviesą", kuris su
silaukė eilę leidimu. Be šio, pa
rašė, parengė <r išėjo eilė chres
tomatijos vadovėlių. Liko Lie
tuvoje ir ar gyvas, nežinia! 

• Petro Rimkūno jau 10 me
tų, kaip neturime savo tarpe: jis 
1944 m. rugsėjo 8 d. žuvo per 
bombardavimus Vienoje. Tas 
jaunas poetas ir beletristas bu
vo gimęs 1913 m. Užvilinės kai
me, Saločių valsčiuje. Baigęs 
Linkuvos gimnaziją Kauno uni
versitete studijavo techniką, o 
1937 — 1938 m. Paryžiuje stu
dijavo žurnalistiką. Bebūdamas 
Kauno universitete suorganiza
vo laikraščius Jaunąjį Studen
tą ir Studentų Dienos. Dirbo 
"XX Amžiaus" redakcijoje, Šv. 
Kazimiero ir Sakalo knygų lei
dyklose, Maironio Literatūros 
muzėjuje. Įvairiuose laikraš
čiuose tilpo daug jo reportažų, 
straipsnių, eilėraščių, apysakų. 
Savo raštuose mėgo kaimo žmo
nes, turėjo gyvą, žodingą stilių. 
Buvo išspausdintos jo knygos: 
Našlaitė (apysakos jaunimui), 
Kiemėnų kaimas (novelių roma
nas), Be motinos (vert.). Liko 
rankrašty "Kruojos dukterys".' 

• Juozas Rupeika, kaip prof. 
V. Biržiška pažymi "Lietuvių 
Rašytojų Kalendoriuje", yra 
1823 m. išleidęs pirmąjį lietu
višką beletristikos veikalą — Jo
no Chodzkos iš Swisloczes ver
timą. Tą veikalą, greičiausiai, 
esąs vertęs S. Stanevičius. Juo
zas Rupeika buvo telšiškis, mirė 
Šiluvoje prieš 100 metų — 1854 
m. rugsėjo 8 d. 

• AJgirdo Landsbergio premi-, • Kompozitorius Vladas Ja-
juotasai veikalas "Kelionė" jau' kubėnas, tuojau po jo suitos pas
isėjo iš spaudos ir gaunama; ta tymo per Grant parko koncer-
"Drauge" bei pas kitus knygų i tą, su žmona automobiliu buvo 
platintojus. Veikalas papuoštas! išvykęs atostogų į Colorado kai-. 
įspūdingu dail. V. Adamkavi- nus. Aplankęs gražią Colorado 
čiaus paveikslu viršelyje, pra- Springs miesto apylinkę, jis iš-
džioje turi jury komisijos, sky
rusios už šį romaną $1.000, ak
to faksimilę. Knyga iš viso turi 
259 puslapius. Kritišką šio pre
mijuotojo kūrinio vertinimą duo 

Alg. Landsbergis 

sime vėliau, šio romano auto
rius Alg. Landsbergis yra kū
rybingas žmogus: šiuo metu 

klausė keleto koncertų Aspeno 
muzikos festivalyje, o užbaigė 
kelionę apvažiuodamas didingą 
Rocky Mountains nacionalinį 
parką, šiuo metu, grįžęs Chico 
gon, jis palaipsniui grįžta prie 
savo pedagoginio darbo visose 
jo apimtose srityse. Šia proga 
galima prisiminti, kad apie VI. 
Jakubėno suitą "Miško šventė", 
kuri buvo atlikta Grant parko 
koncerte, gerai atsiliepė Chica-
gos amerikiečių spauda. "Sun 
— Times" muzikos kritikas Bo-
rcwski pasigėrėjęs anksčiau Ci-
vic Opera salėje išpildyta Jaku
bėno simfonijos dalimi, apie 
"Miško šventę" rašė: "Talentas 
jautėsi taipgi ir šiuose šokio po
būdžio kūriniuose, kurie buvo 
ne tik gerai instrumentuoti, bet 
ir atitiko šių dienu dvasią savo 
harmonijos pobūdžiu, parodant 
aišku tautinį koloritą šokių te
mose".. 

"Daily News" muzikos kriti-
"Kelionę" verčia į anglų kalbą, k a s I r V i n * S o b l o s k y r a š ė ' k a d 

1 Jakubėno suita "turi kaikurių 
dėmesį sukaustančiu ypatybių, 
ypač kažkokį liaudišką muzikos 

verčia taipgi keletą mūsų nau 
jesnių poetų eilėraščių, dirba 
prie naujos dramos, planuoja 
komediją ir vis dar gilina studi
jas. 

• Poetas Petras Babickas 

kilnumą bei gražų audinį. Ji yra 
rapsodiška, turtingai (ir suge
bamai) instrumentuota; ji 
skamba lyg muzika, kuri yra 

šiuo metu gyvena Brazilijoje ir, pajausta, o ne vien sukombinuo-
tvarko spaudai savo naujus 
darbus, ypač lyriką ir kelionių 
įspūdžius, kurie ir anksčiau tū

ta. Galbūt jos mintis nevisuo-
met pakankamai koncentruoja
si, bet jos rinitas nuoširdumas 

rėjo gerą pasisekimą. Viena jo v e r č i a J 0 S k i a u s y t i s neatsitrau 
didesnių knygų kelionių įspū- k į a n t " " 
džių po užsienį buvo "Elada", 
išleista Spaudos Fondo 1939 m. 

Taigi, mūsų kompozitoriaus 
veikalo atsistojimas prieš plačią 

Kaune, kuriai šiemet suėjo 15 'amerikiečių publikos auditoriją, 
metų. Knygos buvo išleista įtraukiant jį į eilinio Grant par-
4.000 egzempliorių ir ją išpirko j k o k o n c e r t o programą, praėjo 
per dvejus metus; buvo ruošia
mas antras leidimas. Knyga api
ma kelionę po Graikiją. Gausiai, 
daugumoje paties autoriaus 
nuotraukomis iliustruota, net 
atspausta giliaspaude. Viršelis 
meniškai buvo atliktas vilniečio 
lietuvio dail. Balio Macutkevi-
ciaus. 

Po to verkiau, 
o iš žaizdos juodais lašais sroveno kraujas... 

Dabar ištiesiate man ranką — jūs visi 
ir neplakat manęs. Nei guodžiat 
bekraujais žodžiais 
sausais lyg medžio mirusio šaka. 
Tik giriate mane. Ir skrodžia 
erdves jūs maršai pergalės triukšmingi. 

Gerai. Tebūnie taip. Ir tenestinga 
toje procesijoj gėlių. Juk visados 
žiedais užbarstot tą, kurs iš gyvenimo išeina. . . 
Ak, nepraverkite nustebusių akių. Juk jūs maldos 
dar neprašau už nuodėmingą savo sielą. 
O ką brangaus ir mielo 
aš užkaliau anoj leovoj į juodą karstą 
neklauskite manęs. Ir nekankinkit. 
Tegul galingai trinksi 
aidai kovos ,kurią vadinat triumfo maršu. 

. 
Taip — jūs tiesa — pagundų srovės karštos 
ištroškusių man lūpų neskalauja. 
Bet aš jaučiu, kaip iš žaizdos tebesrovena kraujas, 
ir aš matau — kaip vakar, taip ir šiandien — 
niūrioj, procesijoj, kaip vėlinių naktis 
šešėlis mano paskui savo karstą žengia. .. 

laimingai, o Chicagos kritika 
laikoma griežta ir keliaujantieji 
koncertantai dažnai su baime 
ruošiasi Chicagos pasirody
mams. 

• 50 metu lietuviu chrestoma
tijai Amerikoje. 1904 m. dien
raštis "Katalikas" (1898 — 
1916 m.) išleido lietuviškai mo
kyklai skaitymo knygą — chres
tomatiją, pavadintą "Nauja 
chrestomatija", pirmoji dalis. 
Turinyje: eilėraščiai, daines, 
tautosaka, lengvi pasiskaitymai 
ir mokslo popularizacija, 154 
psl. Antroji dalis išėjo 1906 m. 
212 psl. ir trečioji dalis — 1908 
m., 140 psl., pavadintos "Nau
jos knygos", turiniu kiek sun
kesniu ir pritaikinta vyresnių
jų skyrių mokiniams, bet nau
dojosi ir mokyklų nelanką. Mi
nimą chrestomatiją paruošė ži
nomas žurn. Petras Tumasonis, 
pažįstamas Branduko slapyvar
džiu, buvęs: "Žvaigždės", "Ka
taliko", "Dagio" ir "Draugo" re 
daktorius, kurs taipgi yra išlei
dęs visą eilę originaliu ir versti
nių, knygų. Miręs prieš kelerius 
metus. 

• Inž. <Juozas_Dačinskas šie
met rūgs. 10 d. sulaukia 50 m. 
amžiaus. Kilęs nuo Kuktiškių, 
statybos inžinieriaus diplomą 
gavęs Kaune, dirba Lietuvos 
Ūkio Atstatymo Studijų komi
sijoje. Lietuvoje yra suprojek
tavęs apie 18 mokyklų, 2 vals
čiaus namus, Klaipėdoje ir Šven 
tojcw yra pastatęs per 200 bu
tų darbininkų kolonijoms. 1939 
— 44 m. vadovaudamas "Staty
bos" bendrovei pastatė cukraus 
fabriką Panevėžy, trejetą plyti
nių įvairiose vietose, keletą teks
tilės įmonių Kaune. Dabar dir
ba Bostone kaip konstruktorius. 

Religinis abuojumas gyveni
me dažnai laužo asmenybę. 

— V. čižiūnas 
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PROF. J. GRAVROKO IŠRADIMAS 
Giroskopinio laivu stabilizavimo tyrimai 

P a s i k a l b ė j i m a s s u p a 
č i u i š r a d ė j u 

— Esame girdėję apie Tams
tos, Pone Profesoriau, išradimą 
laivininkystės srityje. Norėtume 
gauti iš Tamstos platpsnį paaiš
kinimą, koks tas išradimas ir 
kaip Tamsta jo priėjote. 

— Taį technikos srities išra
dimas, kurį sunku būtų čia trum 
pais žodžiais, ypač dargi netech-
nikams, paaiškinti. Jis liečia gi
roskopinį laivų stabilizavimo ty
rimą. Aš esu radęs tam tikrą to 
tyrimo būdą. 

Kad būtų aišku, kas yra gi
roskopinis laivų stabilizavimas, 
čia paaiškinsiu, pirmiausia, kas 
tas giroskopas. 

G i r o s k o p u technikoje va
dinamas smarkiai apie savo ašį 
besisukąs s m a g r a t i s. Tą įp 
ašį vadinsime g i r o s k o p o a-
šimi. 

Įsivaizduokime, kad turime 
laive giroskopą ir kad jo ašis 
yra vertikali. Įmontuokime mū
sų giroskopą laive taip, kad ji
sai galėtų laisvai sukiotis apie 
skersinę ašį, t. y. apie ašį, kuri 
yra statmena jo paties ašiai, o 
taip pat laivo išilginei ašiai. Mi
nėtos skirsinės ašies pakakliai 
pritvirtinti prie laivo šonu. 

Pastebėta, kad, kai laivas su 
šitaip įmontuotu giroskopu svy
ra į vieną, o paskui į kitą šoną, 
tai giroskopas ima sukiotis apie 
paminėtą skersinę ašį, ir jei ji
sai skirto tam tikro stabdžio 
yra iki tam tikro laipsnio pri-

Prof. Julius Gravrokas gimė 
1885. II. 5 d. Telšiuose. Baigęs 
Šiaulių gimnaziją, studijavo 
Petrapilio Technologijos insti
tute. Šį gi baigęs, kurį laiką 
tarnavo hidrotechnikų (Oms
ke); po to mokytojavo ir ėjo 
direktoriaus pareigas Bologos 
Technikos mokykloje. 1920 me
tais grįžo į Lietuvą ir tuojau 
pat Kaune suorganizavo Augš-
tesniąją Technikos mokyklą, 
kuriai jis ir vadovavo iki pat 
pirmosios bolševikų invazijos 
(1940). Kartu buvo ir Kauno 
Universiteto Technikos Fakulte
to profesorius. 1941 m. Laik. 
Lietuvos vyriausybes paskirtas 
Kauno universiteto rektorium. 
Rektoriaus pareigas ėjo iki an
trosios bolševikų okupacijos 
(1944), kuri privertė jį, kaip ir 
tūkstančius kitų lietuvių, iš tė
vynes pasitraukti. Tremties die 
nas leido iškart Vokietijoj. Ten 
profesoriavo Baltų universitete 
(Pinneberge), 1949 m. atvyki į 
JAV ir gyvena Clevelande, Ohio. 

Prof. J. Gravrokas priklauso 
prie mūsų tautos elito: kūrybin
gas mokslininkas, išradėjas, bet 
kartu ir mūsų visuomenes 
veikėjas bei mūsų periodinės 
spaudos bendradarbis. 

Redakcija džiaugiasi, galėda
ma prof. Juliaus Gravroko ver
tingas mintis įvairiais klausi
mais paskelbti šia pasikalbėji
mų forma mūsų plačiajai visuo
menei. —Red. 

daro švytuoklė, kurios švytavi
mas yra lygiai taip stabilizuo
jamas giroskopu, kaip yra sta-
bilizuojams giroskopiškai stabi
lizuoto laivo siūbavimas. Tam 
tikrų judamųjų dalių pagalba 
galimas realizuoti mano švy
tuoklėje įvairių jos švytavimą 
lemiančių santykių didumas. 

M. Vaitkus 

Nors giroskopinis laivų stabi 
lizavimo būdas buvo rastas jau 
seniai, prieš 50 metų (Vokietijo
je) , bet jis iki šiol nebuvo sis-
tematiškai ištirtas. 

Buvo manyta, kad tam sta
bilizavimo būdui ištirti būtinai 
reikia išplaukti atitinkamai 
įrengtais laivais į jūrą. Bet toks 
išplaukimas pareikalautų ištisos 
laivų flotilijos, kur būtų reali
zuoti įvairūs praktiškai galimi 
siūbavimą lemiančių santykių 
didumai. Todėl jis būtų labai 
brangus ir ekonomiškai tiesiog 
neįmanomas. 

Tiesa, prieš daugiau kaip 20 
metų JAV bandyta ištirti giros
kopiškai stabilizuoto laivo siū
bavimą, išplaukiant taip stabi
lizuotomis keliomis jachtomis į 
jūrą. Bet tas bandymas nedavė 
laukiamų rezultatų, nes tuomet 
dar neturėta omeny, kad laivo 
siūbavimą lemia tam tikri san
tykiai, kuriuos man pasisekė 
rasti. Tų santykių nežinant, ne
buvo galima padaryti ir jokių 
iš tų bandymų bendrų išvadų bei 
išspręsti klausimo, kuriomis są
lygomis giroskopiškas laivų sta
bilizavimas tinka. 

Negalėjimas ištirti nuodug
niai šio reikalo trukdė ir plates
nį to giroskopinio laivų stabili
zavimo būdo pritaikymą prak
tikoje. 

Susidomėjęs šiuo klausimu, ė-
miau nagrinėti diferencialines 
giroskopiškai stabilizuoto laivo 
siūbavimo lygtis ir priėjau išva
dos, kad šiam siūbavimui le
miančios reikšmės turi pareiną 
nuo tam tikrų mechaninių dyd
žių keturi santykiai, kurie pri
klausomai nuo įvairiai įrengto 
juose giroskopinio stabilizato
riaus, gali būti įvairaus didumo. 

Man kilo mintis, kad mano 
surastais santykiais giroskopiš
kai stabilizuoto laivo siūbavimo 
tyrimas gali būti daromas ir be 
ano brangiai kaštuojančio iš
plaukimo laivais į jūrą, o visai 
pigiu, ekonomiškai įmanomu, 
l a b o r a t o r i n i u būdu. 

Aš esu sugalvojęs tam tikrą 
aparatą, kurio esminę dalį su-

Tad, kaį pastarieji santykiai švy 
stabdomas, tai jis laivo siūbavi- t u o k l ė j e y r a i y g ū s atitinka
mą stabilizuoja. m i e T n s t a m e a r k i t a m e l a i v e re_ 

alizuotiems santykiams, tai švy
tuoklė švytuos lygiai taip, kaip 
siūbuos tas laivas, jei mokėsi
me švytuoklei teiktį a t l e n 
k i a m ą j į momentą visai ana
loginį tam a p v e r č i a m a 
j a m momentui, kuriuo to a r ki
to dažnumo bangos veikia laivą. 
Tam tikras sugalvotas mecha
nizmas leidžia tatai pasiekti. Ji
sai įgalina veikti švytuoklę įvai
riais a t l e n k i a n č i a i s mo
mentais taip, kad jie būtų visai 
analogiški tiems a p v e r č i a 
m i e s i e m s momentams, ku
riais įvairaus dažnumo bangos 
veikia laivą. Tuo būdu ir laba-
ratorinio laivų siūbavimo tyri
mo klausimas buvo išspręstas. 

— Įdomu, kada ir kaip atėjo 
j galvą to tikrai komplikuoto iš
radimo idėja? 

— To išradimo idėja man 
galvą atėjo dar Lietuvoj, Nepri
klausomybės metu. Giroskopiš
kai stabilizuojamų laivų siūba
vimo problema susidomėjau, tie
są sakant, visai atsitiktinai, ka
da vienas Kauno "universiteto 
Technologijos Fakulteto dokto
rantas pasirinko laivų siūbavi
mo klausimą savo disertacijai 
(daktaro laipsniui gauti), o man 
teko tos disertacijos gynime da
lyvauti oficialiu oponentu. Nuo 
to laiko ėmiau labiau domėtis 
kalbamu klausimu, 0 bestudijuo
damas girokopiškaį stabilizuoja
mų laivų siūbavimo tyrimo pro
blemą, priėjau ir pirmiau minė
to jos išsprendimo. 

— Jei problema jau taip se
niai Tamstos išspręsta, tai {do
mu, dėl ko tas išradimas tik 
dabar užpatentuotas? 

— Nors aparatas laboratoriš
kam giroskopiškai stabilizuoja
mų laivų siūbavimui tirti buvo 
mano sukonstruotas seniau Lie
tuvoje, bet dar tiktai pačiais 
pagrindiniais, bendriausiai 
bruožais. Tai idėjai esu davęs 
pilnesnį apipavidalinimą ir la
biau isvystęs jos teoriją tik 
tremtyje, Vokietijoje. Atvykęs 
| JAV, pirmiausia, turėjau pra

mokti anglų kalbos — bent tiek, 
kad galėčiau savo aparatą ap
rašyti ir jo teoriją išdėstyti tą
ja kalba. Tiesa, dar Vokietijoje 
buvau pradėjęs mokytis anglų 
kalbos, bet mano amžiuje ir dar
gi su mano labai kukliais ling
vistiniais gabumais tatai buvo 
tikrai nelengvas uždavinys. Tam 
teko sugaišti labai daug laiko. 
Vėliau, kad jau savo darbą iš-
siverčiau į anglų kalbą, iš ati
tinkamo advokato sužinojau, 
kad JAV Patentų įstaiga išra
dėjui stato reikalavimą brėži
nius patiekti jai išbraižytus ran
ka ant tam tikrų nustatyto for
mato blankų. Brėžiniai fotoko
pijų pavidale visai nepriimami. 
Čia man kaip tik į pagalbą atė
jo mano buvęs dar iš Kauno 
Universiteto laikų laborantas 
i n ž . Z i g m a s S a u r a z a s , 
dabar gyvenąs Kanadoje, To
ronte. Tai, ištikrųjų, buvo vienir 
telis žmogus, galėjęs padaryti 
man reikiamus brėžinius, nes ji
sai prie aparato projekto ir net
gi prte jo realizavimo labai uo
liai net kelis metus buvo dirbęs, 
kaip mano bendradarbis Lietu
voje; todėl jis su aparato kons
trukcija (bent jo pagrinduose) 
buvo labai gerai susipažinęs. E-
su labai dėkingas inž. Zigmui 
Saurazui už jo taip didelį pasi
aukojimą, nes jisai ištisus šešis 
mėnesius yra paskyręs visą sa
vo laisvalaikį reikiamiems brė
žiniams pagaminti. Suprantama, 
kad visoms toms kliūtims nuga
lėti reikėjo daug laiko. Todėl 
tik prieš 2-jus metus tegalėjau 
pradėti bylą Patentų įstaigoje. 

Užmiršę, kad širdį ji roder 
Ijaiminga tu, gėle, kur žydi rasotame klony, 
bučiuojama saulės, svajodama oro glamonėj, 
nepaliestą grožy patiekusi žavimai akiai, 
atvėrusi širdį ir žmogui, ir draugei plaštakei. . 

Išvydę tą gyvąją širdį, 
iš savo tikrovės pakirdę, 

' svajos nusilenkdami galiai, 
drugeliai ir žemės karaliai, 
prie žydinčio grožio sustoję, 
juo gėris, jo siela kvėpuoja, 

matonim ją ima ir nešas nuskynę, 
ir meta j duobę, kely mivaitine, 
paniekinamai tarę: „Garm! nusibodo!" 

užmiršę, kad širdi ji rodo. . 

Ar +u žinai? 
Ar t n žinai, 
ką reiškia žemėje nerast sau vietos 
po milžinais skliautais nakties žvaigždėtos 
ir neapsakomai kažko skaistaus ilgėtis, 
kas nuostabiam sapne tau kartą buvo švietęs f 

Ar tu jauti, 
ką reiškia sopulingai į tolybes veržtis, 
kai susikaupęs dega visas dvasios karštis, 
tamsoj išvydus mirksint skaistu žiburėlį, 
seniai svajotos laimės dieviškąją gėlę? 

Ar tu jauti, ką reiškia tai žinoti, 
kad veltui blaškosi dvasia besotė, 
kad niekada nepajudės iš vietos, 
nes amžinai jai grandinės uždėtos ? 
Ar tu jauti? 

Knyga okupuotoje Lietuvoje 
JONAS VAIDELYS, Chicago, 111. 

— Ar pats išradimo pripažini
mas lengva buvo gauti? 

— Pripažinimo eiga nebuvo 
lengva. Per tam tikrą advoka
tą (kuris kartu yra ir teisinin
kas, ir inžinierius) mano iškel
tieji "claim'ai" (pretenzijos tam 
tikras aparato savybes laikyti 
originaliomis ir jas teisiškai ap
saugoti) iškart nevisi buvo pri
pažinti. Po metų laiko nuo pra
šymo įteikimo dienos Patentų 
įstaiga pripažino man tik šešis 
"claim'us". Reikėjo dėl atmes
tųjų pretenzijų skundo tvarka 
aiškintis toliau, ir tik vėl po me
tų nuo skundo įteikimo dienos 
buvo pripažinti dar devyni 
klaim'ai". Turint penkiolika pri
pažintų "claim'ų", atrodė, kad 
aparatas bus pakankamai teisiš
kai apsaugotas. Todėl mano ad
vokatas prašė Patentų įstaigą 
bylą baigti. Šiuo metu turiu jau 
oficialų Washingtono Patentų 
įstaigos pranešimą, kad paten
tas jau spausdinamas ir bus 
man atsiųstas artimiausiu laiku. 

— Ar panašaus laboratorink 
laivų siūbavimo tyrimo nebuvo 
daroma iki šiol? 

— Taip, Kalifornijoje, Stand-
ford universitete, jau anksčiau 
buvo ir dabar yra laboratoriš
kai tiriamas laivų siūbavimas, 
bet ten turima tam tikslui apa
ratūra pritaikyta aktyviųjų 
tankų pagalba stabilizuojamų 
laivų siūbavimui tirti. Girosko
piškai stabilizuojamų laivų siū
bavimo laboratorinio tyrimo iki 
šiol, kiek man žinoma, nei JAV, 
nei niekur kitur nebuvo. Nebu
vo, aš spėju, todėl, kad neturė
ta tam tikslui pritaikytos apa
ratūros. Mano artimiausias tiks
las bus siekti, kad toks tyrimas 
būtų įgyvendintas mano užpa
tentuotos aparatūros pagalba. 

P . Stravinskas 

Red. pastaba: Toliau seks pa
sikalbėjimai su profesorių ki
tais įdomiais — pasaulėžiūri
niais — klausimais. 

Lietuviškoji knyga anapus ge
ležinės uždangos ir turiniu ir 
išvaizda, ir dvasia jau ne ta. 
Pati knygos išvaizda padaryta 
patraukli, bet turinys be savos 
dvasios. Be esančios grožinės 
leidyklos, ilgesnį laiką veikė 
pedagoginė, politinė ir kitos lei
dyklos. Grožinės literatūros lei
dykla, kuri iki 1949 metų buvo 
Kaune, tų pat metų rudenį per
kelta į Vilnių, bet spaustuvės 
naudojamos Kauno, šiuo metu 
teliko tik penkios spaustuvės: 
1) Varpo, Gedimino g-vėje 38; 
2) Spindulio spaustuvė — Miš
ko gatvė 11 (ši gatvė pavadin
ta Puškino g-ve), 3) Valstybinė 
— Vytauto prosp. 23 (spaustu
vė pavadinta Valstybinė Vinco 
Kapsuko-Mickevičiaus vardo 
spaustuvė ir gatvė pavadinta 
Lenino prospektu), 4) šviesos 
spaustuvė — Rotušės aikštėje 
6 ir 5) Raidės spaustuvė — Ka
lėjimo g-vėj (gatvė pavadinta 
Spaustuvininko gatve). Visi dar
bai atliekami šiose penkiose 
spaustuvėse. Buvusi Žaibo 

spaustuvė dar vokiečių išdras
kyta ir pakrauta į šarvotą trau
kinį (Panzerzug)^ bei kartu su 
cinkografijos Vaizdo mašino
mis buvo išvežta į vakarus. v 

Valstybinėje leidykloje šiuo 
metu redaktorių yra apie dvide
šimt. Paminėtini čia dirbą ar 
dirbę: Kazys Jankauskas (ra
šytojas), A. Vokietaitytė, V. Se
rapinas, E. Mieželaitis, Albinas 
Žukauskas (vilnietis poetas), J. 
Starkus, Edvardas Viskanta 
(žinomas vertėjas, lituanistas), 
O. Vyšomirskis, E. Užbalienė, 
K. Bartkus, Kazys Papečkys, 
Aleks. Žirgulys, V. Drazdaus-
kas, L. Starevičiūtė, Antanas 
Miškinis (poetas, redagavo tik 
kelias knygas, 1940 m. kartu 
su buv. vyr. redaktoriumi V. 
Drazdausku išvežti į Sibirą), 
Eugen. Matuzevičius, Jonas Šim 
kus (rašytojų d-jos pirminin
kas, kartu vyriausias redakto
rius ir politrukas) ir Anzelmas 
Matutis. Šie minimi redaktoriai 
ir yra visko ašis. Be minimo po-
litruko J. Šimkaus, dar vyr. re-

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Krėvės raštu leidimo suma-, • Naujas romanas "Urviniai 

nymas remiamas kasdien didė- žmonės", šį romaną parašė Juo-
jančio entuziastų, literatūros 
palaikytojų būrio. Pirmieji pra
nešė sutinką būti pilno Krėvės 
raštų rinkinio ėmėjais prel. Ig. 
Albavičius, prel. J. Balkūnas, 
prof. S t. Kolupaila, Bern. Braz
džionis, prof. A. Bendorius (2 
komplektus), A. Gaška, A. Že
maitis, A. Valatkaitis, A. Bur-
tavičius, VI. Baltrušaitis, A. Še-
meta, L. Heiningas, Ig. Serapi
nas, J. Tumas, VI. Petrauskas, 
J. Stasiukonis, J. Balkus, P. U-
lėnas, J. Karys, A. Ragelis, V. 
Adamkavičius, J. Pleinys, J. Ka
počius, P. Lukoševičius, J. Mila-
šauskas, J. Matulionis, V. Priž-
gintas, A. Pakalniškis, A. Rin-
kūnas, kun. B. Dagilis, dr. N. 
Bražėnaitė, E. Franckūnaitė, V. 
Linartas, T. Motiekaitienė, inž. 
J. Bulota, M. ir A. Dikiniai, S. 
Baniulis, inž. J. Jurkūnas, O. Va 
lienė, B. Auginąs, J. Stančikas, 

zas Kralikauskas, o išleido Liet. 
Knygos Klubas. 

Savo kūrinyje "Urviniai žmo
nės" Kralikauskas labai kruopš 
čiai aptašytu sakiniu vaizduoja 
tamsą Kanados aukso kasyklo
se. Tamsoje viskas išnyksta ir 
pats žmogaus buvimas atrodo 
nerealus. Bežadė žemės tyla ir 
nebuvimo grėsmė apsupa žmo
gų. "Argi tikrai esi kažkas at
skira nuo tos tamsos?" kelia 
klausimą autorius ir šiame savo 
kūrinyje vaizduoja iš tos tam
sos išsilaisvinimo procesą. 

Juozas Kralikauskas gimė 
1910 m. spalio 9 d. dzūkų šei
moj — Trakų aps., Žiežmarių v., 
Kareivonių km. Baigė Simano 
Daukanto mokytojų seminariją 
1928 m. ir Vilniaus universiteto 
humanitarinių mokeslų fakulte
tą 1940 m. Mokė pradžios mo
kykloj, o paskui gimnazijoj — 

A. Petrauskas, V. Bačinskas, D. | M. Pečkauskaitės Kaune, Vil-
Velička, S. Skorupskas, K. Barz 
dūkas, J. Tirkšlevičius, G. Stan-
čienė, A. Ubavičius, R. Galinis, 
K. Ostrauskas, Č. Grincevičius, 
kun. V. Kriščiūnevičius, S. Jure
vičius, A. Šalčius, St. Daunys, 
St. Tamulaitis, A. Orvidas, Ant. 
Krausas (pirmas iš Australi
jos) . 

Tai pirmieji Vinco Krėvės raš
tų leidimo talkininkai. Jie leidžia 
tikėtis, kad nedelsdami prisi
jungs visi tie,, kurie nori didįjį 
mūsų klasiką turėti savo namuo
se. Spartesnis ir gausesnis pri
sijungimas įgalins greičiau pas
kelbti tikslias leidimo sąlygas ir 
pradėti patį leidimo darbą. Savo 
sutikimą būti pilno Krėvės raš
tų rinkinio ėmėjais skaitytojai 
prašomi pranešti Rašytojų Drau 
gijos pirmininkui šiuo adresu: 
Ben. Babrauskas 1136 So. 50 
Ave, Cicero, 111. 

dakt. pareigas eina E. Viskanta 
ir K. Papečkys. Žinoma, jie ir 
naujo nieko negali įnešti, nes 
tekstas patiektas iš komparti
jos, vadovaujant vyr. spaudos 
politrukui J. Šimkui 

Iš iliustratorių dailininkų tal
kininkauja : Petras Rauduvė, 
Danutė Tarabildaitė-Tarabildie-
nė, Petras Tarabilda (1947 m. 
buvo jo paskutinieji darbai), 
Antanas Kučas, T. Kulakaus
kas, Juozas Gaučas, A. Banys, 
V. Armalas, E. Jakutytė, Kons
tancija Petrikaitė-Tulienė, J. 
Docius, F. Ušinskaitė, Vac. Kos
ciuška. Beveik visi, išskyrus du, 
yra žinomi iš anų laikų dailinin
kai iliustra toriai. 

Originalių veikalų duodama, 
bet jau tokių, kaip ' V. Cvirkos, 

(Nukelta į o p s l j 

Kryžių Kalnas Sv. Kryžiaus bažnyčioje Chicafoge, DM1. A. Valeika 

kaviškyje ir Kauno IX. Buvo 
vyr. referentu Švietimo Vady
boj Vilniuj, paskui gimnazijos 
direktoriumi — Kauno X-sios 
ir lietuvių gimnazijos VViesba 
dene. Pedagoginio žurnalo "Lie
tuvos Mokykla" bendradarbis 
nuo 1929 m. ir redaktoriaus pa
dėjėjas nuo 1934 ligi 1940 m. 
Yra rašęs "Ryte", "Židinyj", 
"Trimite". "Rytų Lietuvoj" ir 
kitur. 1933 m. "Ryte" atspaus
dinta pirmoji novelė — nuplau
kė Nemunu šv. Petras". 1937 m. 
"Žinija" išleido novelių rinkinį 
— "Septyni kalavijai". 

Yra parašęs "Psichologiją", 
kuri 1944 m. Švietimo Vadybos 
buvo rekomenduota išleisti ir 
jau atiduota leidyklai. Taip pat 
Lietuvoje liko neišleistas ir ant
rasis novelių rinkinys — "Si-
dabjrinė lapė". Kanadoje nuo 
1947 m. Kalėdų. 23 mėnesius dir 
bo aukso kasyklose. "Draugo", 
"Aidų" ir "Tėviškės Žiburių" 
bendradarbis. Šiuo metu gyve
na Toronte. 

• Juozo Sodaičio vadovauja
mas Spaudos Centras "Gabija" 
atspaude ir jau platina VI. An
driukaičio apysaką iš Vytauto 
Didžiojo laikų "Audra Žemaičiuo 
se". Tai II tos knygos laida. Vir
šelis pieštas Kanadoje gyvenan
čio dail. A. Šepečio. 

• Kelios dešimtys lietuvių ra
šytojų, ne tik iš JAV, bet ir iš 
visų laisvų pasaulio šalių, daly
vauja didžiuliame metraštyje, 
kuris šį rudenį išleidžiamas 
Brooklyne. Leidinį redaguoja 
Stepas Zobarskas ir Jenas Ais
tis, leidžia Spaudos Centras Ga
bija. 

Šiuo metu metraščio medžia
ga jau pradėta rinkti Tėvų Pran 
ciškonų spaustuvėje Brooklyne. 
Numatoma, jog tai bus apie 
500 psl. knyga, šiek tiek dides
nio formato už Lietuvių poezi
jos antologiją; įrišta į patva
rius drobės viršelius; meninis 
apipavidalinimas ir iliustracijos 
dail. Prano Lapės. 

Tai bus leidinys spaudos grą
žinimo penkiasdešimtmečiui ir 
tremties dešimtmečiui paminėti. 
Knygos kaina bus $6. Prenume
ruojant iš anksto: $5. Prenume-
ratorų pavardės bus paskelbtos 
knygos pabaigoje. Leidykla, im-
damosi iniciatyvos tokio didelio 
masto knygą leisti, kartu ir lei
džiasi į riziką, betgi, kaip pa
reiškė leidėjas J. Sodaitis, ti
kimasi talkos iš lietuvių skaity
tojų. 

Kai tėvynėje gyvas ir laisvas 
lietuviškas žodis yra užgintas, 
šiandien tokios knygos išleidi
mas yra labai prasmingas. Lei
dykla ir redaktoriai tikisi, kad 
ta lietuvių rašytojų knyga puoš 
kiekvieno lietuvio namus. Pre
numerata bus priimama ligi spa-
lie I i di 
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A. LANDSBERGIO "KELIONĖ" 

"Julius užmigdavo žo
džiams tystant chaotiškuos-
na sapnuosna..." 

("Kelionė" 69 pusi.) 

Malonios staigmenos 
Kartu su mūsų literatūra be

sidominčia visuomene, su dide
liu susidomėjimu laukiau 1953 
metų romano konkurso išdavų. 
Ir, va, B. Babrausko laiškas su 
šilta naujiena: Geriausias roma
nas išskirtas; tai A. Landsber
gio "Kelionė". Nušvito nuotai
koje šiltas jausmas, tai džiaugs 
mas dėl jaunojo autoriaus, tai 
džiaugsmas dėl jaunatvės. 

Ir tą džiaugsmą vis didino 
"Kelionės" kelionė "Draugo" a* 
karpoje. Ir — staigmena vėl. 
Knygos formoje "Kelionė" ma
no rankose, o kartu... kvietimas 
ją parecenzuoti. 

Tad... 
Esmė 

Vėl sukelia "Kelionė" miražų 
ir pasąmonės atodūsių pasaulį. 
Tai gyvenimas pusiausapne, pil
kame košmare; tai gyvenimas 
dvasiniai sužlugdytų ir nekal
tųjų dėl savo puolimo. Tos trū
nijančios sielcs merdi ne dėl sa
vo kaltės, ne savo valia. Tai ske 
veldros to didelio socialinio pur-
tulio, kuris lyg žemės drebėji
mas griauna didžiules valsty
bes ir trVpius, mažus asmeniš
kus gyvenimus. Tada gyvenimas 
susiraizgęs su slegiančiais sap
nais; sapnas susiraizgęs su sle
giančiu gyvenimu. Dingsta riba; 
tarp realybės ir pasąmonės;, 
žmogus jautiesi, kaip žiauriai! 
tardomas, kurio jėgas triuški
na nemiga ir kančia. Realūs pa
vidalai pinasi su šmėklomis. 
Šmėklos gyvena sąmonėje. Gy
venimas virsta kaž kokiu abs-
traktizmu, kuris turi polius rea
lybėje ir sapne. Tokia yra esmė 
1953 metais premijuotojo veika
lo — lietuvio rašytojo kūrinio 
apie vergų baraką. 

Sugavus veikalo esmę, leng
viau suvokiamos detalės jų 
prasmėj, jėgoj ir grožyje ir jų 
savitarpiame pareinamume. 

Apleisdami siužeto atpasako
jimą, sekame veikalo kompozici
jos vaizdą. Knygos ašis dalina 
ją per vidurį, šia prasme visa 
knygos struktūra formaliniu 
atžvilgiu primena žygį per kal
nagūbrį. Vienoje knygos pusėje 
veikėjai tolydžio įauga į vergo 
dalią, kitoj knygos pusėje jie 
žengia, labai nedrąsiai ir be pasi 
tikėjimo savimi, į išsilaisvinimą 
(netikslus terminas, tikresnis 
vydūniškas "laisvėjimas"). 

JURGIS GLIAUDĄ 

Pirmoje knygos pusėje domi
nuoja potroškis gelbėti savo pil
kuosius gyvenimus tik biologi
ne prasme, kitoj knygos pusėje 
prieš veikėjus iškyla gyvenimo 
dvasinės problemos, kurios pra
turtina juos, nustelbdamos ver
go savijautas. 

Dar užgriebiant kompozicinę 
struktūrą, tenka stabtelti ties 
pirmuoju knygos skyriumi. Au
torius nuveda pasakojimo pra
džioj Julių į vienuolyną. Bet 
tuoj, kitame skyriuje ir toliau, 
vienuolynas ir jo aplinkos su
keltos nuotaikos nebesugrąžina
mai dingsta. Skaitytojas, iner
cijos keliu, dar tebegyvenda
mas pirmojo skyriaus nuotaika, 
jos nebesuranda toliau visoje 
knygoje. Nė Juliaus pasąmonės 
pasaulyje tas vienuolyno moty
vas nebeatskamba. 

Alę. Landsbergis 
Sena yra scenos taisyklė, ge

ra ir prozai — jei pirmam veiks 
me scenoje matomas šautuvas, 
jis turi šauti bent paskutiniame 
veiksme. Čia, pirmasis skyrius, 
iš esmės vienas gražiausių, vei
kalo kompozicijoje tik neiššovęs 
šautuvas. 

Kartagena, Kartagena... 

Atkaklus grįžimas į Juliaus 
pasąmonės šnibždesius, berods, 
nustebino skaitytojus. Ne tik vi
sas devynioliktas skyrius, bet ir 
kiekviename skyriuje atskamba 
balsai ir vaizdai, besiveržią į 
Juliaus pojūčius, jo pasąmonės 
sferoje. Ta atkaklioji, regis be
prasmė mintis: Kartagena, Kar
tagena, Karaliaučiaus suirutėje. 
Tai nėra simbolis; tai sukrėstų 
nervų žaislas. Tai skendimas 
chaose, narkotizavimasis chao
se, tas skendimas "chaotiškame 
sapne", iš kurio Julius nepabu
do per visą "kelionę". 

Kada žmonės gyvena norma
lų gyvenimą, atrodytų sunku ir 
dirbtina nuolatos kelti veikėjo 
psichikoje pasąmonės drumzles 

"DRAUGAS" SKELBIA POEZIJOS K O N K U R S į 
1. Dienraštis "Draugas" skelbia eilėraščių konkursą. Pasku

tinė data konkursui skiriamiems eilėraščiams įteikti — 1954 m. 
lapkr. 15 d. 

2. Už tris geriausius eilėraščius skiriamos premijos: I — 50 
doleriy, II — 20 doleri j ir III — 20 dcJerių. Pirmą premiją parū
pina Mutual Federal Savings and Loan Association, 2202 W. 
Ceiroak Rd., Chicago 8, 111.; antrą — Viktorija ir Bruno Tabe
liai, 5015 N. Kenniore, Chicago, 111.; trečią Balzekas Motor 
Sales, Inc., 4030 So. Archer ave, Chicago 8, IU. 

3. Premijuotiems eilėraščiams nustatyti teisėjus paskirs po 
vieną Rašytoju draugija, Kultūros taryba Chicagoje, Meno drau
gija "Šatrija" ir du "Draugas". 

4. Tema pcJiekama pasirinkti pačiam rašytojui. Pageidauja
ma, kad eilėraštis būtu parašytas mašinėle ir neilgesnis kaip du 
ar trys puslapiai. 

5. Autorius gali siysti vieną, du arba tris eilėraščius, pasira
šytus tuo pačiu slapyvardžiu. Premija tegalės būti skiriama tik 
viena tam pačiam autoriui. 

6. Kūrinius siųsti adresu: Poezijos Konkurso Komisija, 
"Draugas", 2334 S. C^kley ave, Chicago 8, 111. 

7. Sprc.idim© bešali?kumiu jatikr~>ti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažvmėti savo tikrąją 
pavardę ir adresą; taipgi jrašant siunčiamų eilėraščių pavadini
mus ir slapyvardį. 

8. Siųsdami savo eilėraščius konkurso komisijai, rašytojai 
tuo pačiu sutinka, kad jų kūriniai, premiją laimėję ar nelaimė 
je, gali būti išspausdinti "Drauge" ir paskaityti per "Draugo 
radiją. 

»» 

Didysis realistas Flaubert net 
lėtai mirštančios Madame Bova-
ry nedrįso apgaubti pasąmonės 
šnibždesio prasiveržimu. Bet 
Anna Karenina, nusižudydama, 
girdėjo misterišką senelį žvan
ginant geležiukais. Ir Raskolni-

[ kovas, nužudytos senės kamba
ry, su šiurpuliu išgirdo savo klie 
desy... balandėlės lūžį. Ir Blan-
che, T. VViUiams'o pjesės "A 
Streetcar Named Desire" baisė
damasi girdėjo jos vardo aidė-
jančius atgarsius... 

Tad be pasąmonės žaismo 
vaizdavimo re.'i išsiverčia au
toriai. Pasąmonė veikia herojus 
dažnai absurdiškais pasireiški
mais. Ji nusivokiama normalio
se gyvenimp sąlygose. Ji prive
da be beprotėjimo, prie nervų 
šoko. 

Kur kas baisesnis jos siautė
jimas nenormaliose gyvenimo 
sąlygose. O tokį gyvenimą ten
ka gyventi visiems "Kelionės" 
personažams. Čia ta paslaptin
goji sfera, glūdinti žmoguje a-
napus sąmonės, išbujoja kaip 
laistoma gėlė, arba piktybinis 
navikas. 

Čia verta pastebėti, kad A. 
Landsbergis, savo apysakoje 
"Sniegas ir Duona" (Gabija, No. 
1. 1951) nedrįso pajudinti pasą
monės sferos, nors toje apysa
koje aplinkos sąlygos buvo ly
gios, o gal ir dar šiurpesnės už 
"Kelionės" foną. Ir tame įžiūri
me autoriaus augimą. 

"Kelionės" veikėjų gyvenimas 
— tolydus kelias į beprotybę. 
Jeigu įvykiai laikytų juos nuola
tos vergų barake, jie turi tapti 
bepročiais. 

G. de Maupassant, pats ženg
damas į beprotystę, davė mums 
nepakartojamąją "Horla". Ju
lius, žengdamas į beprotybę dar 
pirmuosius žingsnius, atkakliai 
kartoja "Kartagina". Jo pasą
monėje bręsta tai, kas brendo 
"Horla" autoriaus pasąmonėje. 
Ir dėl to šauksmo skaitytojas 
turi justi, kaip siaučia suerzin
toji ir mūsų tramdomoji pasą
monės stichija. 

Julių stumia beprotėti aplin-^ 
ka, stichija. Juk visi esą aplink 
jį žmonės nėra normalūs. Gyve
nimo sąlygos sulaužė žmones, 
išjungė juos iš realiai mąstan
čių asmenų sferos. Juo toliau, 
juo stipriau ekskursai į pasąmo 
nės stichija, kol jie pasiekia a-
pogėjaus devynioliktame skyriu
je. Gyvenimas tampa chaosu, 
arba, kaip prasitaria autorius 
"chaotišku sapnu". 

Nuo Aramo iki Tatjanos 
Kiekvienas, kas pateko po 

vergų barako stogu, yra savo
tiška psichopatologinė būtybė. 
Kiekvienas turi savo būdingą 
nenusikratomą idėją. Visi tie 
asmenys normaliomis gyvenimo 
sąlygomis beliktų gal tik neryš
kiais veidais, nun, kaip Dosto
jevskio "Mirusiųjų Name" pra
žįsta nuostabiomis psichopatolo
ginėmis varsomis. 

Aramas, seksualumo arsena
las ir kartu naivus nežinėlis, 
Grigorijus — tolima atšvaistą 
Zosimos iš "Brolių Karamazo-
vų", Michelis — pigus bonviva-
ner,, Weisas — paniekintas nie
kintojas, sutriuškintas triuš
kintojas, bet turįs savy Fra An-
gelico angelų varsų gamą, Hil-
dė — prostitutė, įteigianti skais
čios meilės ilgesį, Tatjana — 
nesuprantanti "sielos" sąvokos, 
bet mylinti skaisčia ir skaistu
me bailia meile... 

Pagaliau Julius, lietuvis, jau 
psichopatu peržengęs tėvynės sie 
ną, žengiąs iš vieno sukrėtimo į 
kitą, nekalbus bet dominantis 
kitus, pasiilgęs skaistumo ir ne
suvokiąs jo esmės, drąsus be 
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IŠ ITALŲ POEZIJOS 
Vargšo angelas 

GIUSEPPE UNGARETTI (g. 1888) 

Dabar, kai į aptemusias mintis įsiveržia 
kraujo ir žemės šiurkščiausia gėla, 
dabar, kai kiekvienu pulso dūžiu mus varsto 
tiekos neteisingų mirčių tyla, 

tepabunda dabar vargšo angelas, 
išliJcęs sielos kilnufnas. .. 

Negęstančiu amžių žingsniu 
tenužengia savo senos tautos priešakiu, 
šešėlių vidurin. 

Laiškas motinai 
SALVATORE QUASIMODO (g. 1901) 

,M a t e r dulcissima, jau leidžiasi miglos, 
laivai neaiškiai krantines plaka, 
medžiai nuo vandenio tinsta, dega sniegu; 
nesu liūdnas aš šiaurėj, nesu 
taikoj su savim, jau nelaukiu 
atleidimo iš nieko, daug kas skolingas man ašarų, 
kaip žmogus žmogui, tinau, tau negera, 
gyveni kaip poetų motinos visos, išvargus 
ir tiesi savo meilėj 
sūnums tolimiems. Tai aš tau rašau 
šiandien. Tu tarsi — ,pagaliau du žodžiai 
nuo to bernioko, kurs vieną naktį pabėgo su savo apsiaustu 

menku 
ir keliais eilėraščiais kišenėj. Vargšas, jis toks švelniaširdis, 
jis žus vieną dieną kur nors. 
„Tikrai, aš menu, tai buvo perone pilkam, 
prie lėtų traukinių su migdolais 
ir apelsinais, skirtais Imeros žiotims} šarkų upei, 
eukaliptų ir druskos. Esu tau šiandien 'dėkingas, 
man tai patinka, už šypseną, kurią man ant lūpų 
padėjai, mielą, kaip ir tavoji. 
Ji išgelbėjo mane nuo skausmo ir ašarų, 
nesvetrba, kad dabar jos man rieda 
dėl tavęs ir dėl tų, kurie laukia kaip tu 
nežinodami ko. Ak, mieloji mirtie, 
neliesk namų laikrodžio, taksinči&hienoj, 
man praėjo vaikystė visa 
ties kvadrantu puošniu, ties tapytom gėlėm; 
neliesk&Tamkų, senų širdžių. 
Ar kas kalba? Gailioji mirtis, 
kuklioji mirtis. Sudiev, mieloji, sudiev, dulcissima 

mat e r". 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
Ruošiamas veikalas lietuviu'jo laikotarpio grožinė literatū-

1 ra; kun. dr. J. Bičiūnas — Spa~i 
I dos draudimo gadynė — viena: 

spaudos atgavimo 50 metų su
kakčiai paminėti. Leidinių komi
sija, kurią sudaro kun. V. Bag
donavičius, rašyt. J. Balčiūnas-
Švaistas ir dr. P. Jonikas, įkur
ta Chicagos organizacijų pave
dimu prie Lietuvių Bendruome
nės Chicagos apygardos, ruošia 
veikalą, lietuvių spaudos atgavi
mo 50 metų sukakčiai paminėti. 

Leidinys, kurį finansuoja LB 
Chicagos apygardos valdyba ir 
kuriame bendradarbiauti pasiža
dėjo būrys mūs specialistų, pa
tieks rimtų straipsnių iš spau
dos draudimo laikotarpio. 

lietuvių tautos kovų etapų dėl 
savo rašto, kalbos bei kultūros. 

• Amerikos lietuvių katalikų 
istorija. Kunigų Vienybės inicia
tyva jau praeitų metų seime 
Chicagoje buvo sudaryta Ame
rikos lietuvių katalikų istorijai 
išleisti komisija, į kurią įėjo 
prel. Pr. Juras, kan. J. Končius 
ir tėvas Viktoras Gidžiūnas, 
OFM. ši komisija sudarė tos is
torijos redakcinę komisiją: pir
mininkas — prof. dr. A. Kučas, 

_, . . . . . . . . .vicepirmininkas — prof. S. Su-
Kalbamojo leidinio autoriai ir ž i e d ė l i g j s e k r e t o r i u s _ t ė v a g v . jų straipsnių pavadinimai: kun 

V. Bagdanavičius, MIC. rašo — 
Svarbiausieji spaudos draudimo 
tarpsniai bei datos; dr. K. Avi
žonis — Bendroji rusinimo po
litika Lietuvoje spaudos draudi
mo metu; K. J. čiginskas — Lie 
tuvių tautos atgimimo pradme
nys XIX a.; dr. J. Matusas — 
Lotyniškų raidžių draudimo su
manymas ir jo taikymas lietu 

Gidžiūnas ir komisijos narys 
— K. Jurgėla. Redakcinė komi
sija išsiuntinėjo visiems klebo
nams anketas, į kurias jau dalis 
atsakė. Šių metų Kunigų Vieny
bės seimas, įvykęs rugpjūčio 
25 d. Philadelphijoje nutarė 
prašyti redakcinės komisijos, 
kad ši sujieškotų rajoninius me
džiagos rinkėjus. Kun. Juozas 
Karalius, Shenandoah, Pa., lic-

vių raštams; dr. P. Sangailas — . , , , 
* . , . . , ,. . . „ i tuvių parapijos klebonas, paza 

Nuo raidžių draudimo į kalbos , . . .. . . . . *., nAA , , . . 
. . . . * « . » , « . . ~wm deio išmokėti $1,000 redakcinei 

naikinimą; prof. Ve. Biržiška — . . . . v. . , 
.v, . .. v. . ^ . » . komisijai paruošiamiems dar-

Lietuviskieji rastai Prūsuose ir 
kitur spaudos draudimo laikais; 
V. Sirvydas — Amerikos lietu
vių knygos spaudos draudimo 
metais; kanu dr. J. Prunskis — 
Periodinė spauda Amerikoje 
draudžiamuoju laikotarpiu; V. 

bams atlikti. Visi kiti seimo da
lyviai įsipareigojo tapti minimos 
istorijos garbės prenumerato
riais. 

• Dr. Matas Mickus, žinomas 
chirurgas, buvęs Kauno Karo 

Trumpa — Knygų platinimo or- ligoninės chirurgijos konsultan-
ganizavimas ir knygnešiai; prof. tu ir Vidaus reikalų ministeri-
V. Biržiška — Spaudos draudi- jos sveikatos departamento di-
mas teisiniu požiūriu; prof. Z. j rektoriumi, prieš metus išlaikęs 
Ivinskis — Draudžiamojo laik 
tarpio tyrinėjimai (istoriografi 

Illinois valstybės nustatytus gy
dytojams egzaminus, atidarė sa-

ja); D. Augienė - 4 Draudžiamo.! vo kabinetą Grant Park, 111. 

Čia ant šio kranto 
LEONARDO SINISGALLĮ (g. 1908) 

Čia ant šio kranto mane šaukia 
triukšmas dienos, kurią aš užplakiau 
akmenimis. Atdara ir nauja šviesa 
ties žeme, kurią aš mindžioju, 
yra niekas ir yra jaunesnė 
už mano kaulus. Ties šienapjūte 
dega vasara. Be garso 
mano kūne lūžta 
ši ugnis. 

Pilna sauja artėja -diena 
ir aušra lėtai kelias, 
tartum šviežia žvakė ties mano kūnu, 
kraujas laimingas ir mane veja 
banga, rytas man auga ties jūra. 
Brėkštant regatos balsai 
turi taktą baisios avantiūros. 
Vanduo tai slėnis po kojomis 
žydintis, rankoj šviesa 
šalta kaip nagas. 

Italas Graikijoj 
VITTORIO SEREN1 (g. 1918) 

Pirmas Atėnų vakaras, ištęstas sudiev 
konvojų, kurie į tavo krantus pilnus vargo 
per ilgas sutemas slenka. 
Lyg kokį skausmą 
posūkiuos palikau vasarą, 
rytojaus diena tai jūra ir dykuma, 
jau be metų laikų. 
Europa, Europa, tu žiūrai į mane 
nustebusį ir ramų, žengiantį trapiu mitu 
į žiauriųjų tarpą; 
aš tavo sūnus, bėgantis ir nepažįstantis 
kito priešo kaip tik savo liūdesį, 
arba švelnumą, pakilusį 
iš žalių ežerų, už žuvusių 
žingsnių; 
apsisiautęs dulkėm ir saule einu 
pasmerktas būt užkastų amžiams. 

II. ATGAL PRIE DIEVO 
Pasikalbėjimas su prof. J. Gravroku 

Čia tęsiame ankstybesnia- jokios grandies paseka). Kaip 
me mūsų kultūrinio priedo: daugelis, taip ir aš buvau šio 
numeryje pradėtą pasikalbę-, taip įtikinančiai skambančio ar-
jimų ciklą su prof. Gravroku, gumento paveiktas. 

Vėliau, galvodamas apie buvusiu Kauno 
rektoriumi. 

universiteto 
— Red. 

— Esame girdėję, kad Tams-| 
ta, Profesoriau, anksčiau pri
klausėte kairiesiems ateistams.! 
Dabar gi matome Tamstą akty
viai reiškiantis viešame katalikų 
gyvenime. Iš spaudoje paskelb
tų Tamstos straipsniu matomas 
Tamstos gilus religingumas. Kas 
Tamstą anksčiau patraukė į a-

31» 
supratau, kad jis tolygus yra 
teigimui, jog nepabaigiamumas 
yra toks veiksnys, kuris atpalai
duoja kosmo evoliucijos prie-
žastingą grandinę nuo pradinės 
priežasties reikalingumo. Čia 
jau nesunku buvo pastebėti, jog 
šis tariamai taip galingas veiks
nys turėtų panašiai reikštis ir 
betkurioje paskiroje priežastin-
goje grandinėje, imant ir tas, 

teizmą ir kuriuo keliu Tamsta f ". 
• i .- . • ^. « kurias žmogus sukuria. Techm-

vel grizai prie Dievo? . , r ,. 
"JL., VA . , ka yra sukūrusi nevieną judesių 

— Eidamas augstuosius moks . „ .. ,. ,Z. , . 
i Y% A ». . T " . . pnezastingą grandinę. Kiekvie-
lus Petrapilyje, iš tikrųjų, pri- . . « . . , 
. . . , f. '. .. L . ' \ noje jų turime variklį, kuris tei-
klausiau kairiajam lietuvių stu- L . . , . ,. . _ 

* Į kia judesį visai grandinei. Tos 
grandinės akimis žiūrint, nuro-

Prof. Julius Gravrokas 
dentų susivienijimo sparnui, ku
riame netrūko palinkusių į ateiz
mą jaunuolių. Populariausias jų, 
kaip ir apskritai to meto, ateis
tinio nusistatymo argumentas 
buvo tas, kad kosmo evoliuci
jos raida yra begalinė ir todėl 
visai nereikalinga pradinės prie
žasties (tokios, kuri būtų pati 

Iš italų kalbos išvertė | sau priežastis, nebūdama tuo 
Juozas Kėkštas būdu evoliucinės tos grandinės 

dytas variklis yra grandinės at
žvilgiu pradinė priežastis, nes 
jos veikimas nėra jokios tos 
grandinės grandies judesio pa
seka. Patyrimas, tačiau, rodo, 
jog plečiant grandinę, didinant 
jos grandžių skaičių, ne tik ne
mažėja reikalas turėti variklį, 
tą pradinę grandinės judesio 
priežastį, bet šis reikalas dar 
daugiau didėja, reikalaujant iš 
variklio didesnio galingumo. Tai 
gi, jei galėtume išplėsti grandi
nę į begalybę, jei galėtume pra
turtinti ją begalinių grandžių 
skaičiumi, mes ne tik neatsipa
laiduotume nuo pradinio varik
lio reikalingumo, bet užakcen
tuotume tą reikalą ypatingai 
stipriai, nes turėtume reikalauti 
iš variklio begalinio galingumo. 
Tuo būdu paaiškėjo, jog prisky
rimas nepabaigiamumui tos 
reikšmės, kuri jam buvo priski
riama, yra iš pagrindų klaidin
gas. 

Gi, priimdami naują mokslo 
pažiūrą į medžiagą, vadinas, lai
kydami ją tam tikru vykstančios 

(Nukelta į 2 psl.) 
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KULTŪROS PRASMĖ 

J. GOBLS, Los Angeles, Calif. 

Mūsų spaudoje labai dažnai to prie uolos Kaukazo kalnuose, 
kultūra paverčiama vaistu nuo 
visų ligų ir net etikos pakaita
lu. Ne moralinėmis, bet "kultū-

Sofoklis yra krikščioniškas, kai 
jis gailisi Antigonos, kuri iš se
seriškos meilės savo valstybės 

rinėmis" priemonėmis siūlomasi nužudytą brolį stengiasi palai-
kovoti dėl pasaulėžiūrinių idea- ; doti taip, kad padėtų jam po-
lų. Iš kultūros turinti pasitrauk-! mirtiniame gyvenime pasiekti 
ti politika, nes pirmoji esanti 
švaresnė, negu antroji. 

Įdarbė 

laimę, ir už tai yra tcs pačios 
valstybės žiauriai nužudoma; 
Virgilijus yra krikščioniškas po
etas ir pranašas, kai jis skelbia 

Ant. Vireliūnas buvo "kultu- i stebuklingo kūdikėlio gimimą ir 
rą" sulietuvinęs ir pavadinęs ją j pasaulio atsinaujinimą. Šv. Gri-
"įdarbė", nes jos kilmė iš "eolo, Į galius, Šv. Ambraziejus, šv. Eu-
colui, eultum" reiškia įdirbimą, femijus, šv. Pranciškus ir net 
Šia prasme kiekvieno materia- šv. Tomas Akvinietis eilėmis 
linio daikto pakeitimas, jo pri- giedojo apie pirmąjį ir didžiau-
taikymas žmogaus reikalui yra ' siąjį Poetą". Papildant G. Papi-
kultūros faktas. Jei taip, tad vi- n į tenka pasakyti, kad, pvz., Boc 
si sovietinės policijos išradimai Cacio buvo krikštytas, taigi 
žmonėms terorizuoti, jiems pri- krikščionis, bet jo "Dekamero-
versti prisipažinti padarius tai, n a s " yra visu 100 cr pagoniš
ko jie niekad nedarė, išradimas kas kūrinys. Pagoniškas yra 
portsigaro formos revolverio, Voltaire, Emil Zola, Gabriel O' 
šaudančio su labai mažu garsu, Annunzio, Pitigrili, Kari Mane, 
bet užtaisyto mirštamais nuo- Alfred Rosenberg ir daugybė ki-
dais apteptomis kulkomis, nuo tų kultūros kūrėjų, 
kurių politinis priešas būtinai 
turi mirti, reikėtų laikyti kul- Krikščionybė, laisvė ir kultūra 
tūros vertybe, lygiai kaip ir na- Kristus yra pagrindinė ir cent 
cių koncentracijos stovyklos r i n ė k l l i tūros ir jos istorijos fi-
su jų gazo kameromis ir kremą- g ū r a > i r k u i t ūro je tik tai yra 
tori jomis masiniam žmonių žu- pozityvu ir vertinga, kas krikš-
CggttUi čioniška ar bent nepriešinga 

Egiptiečiai ilgus amžius ture- krikščioniškam gyvenimo sti-
jo savo šokių kultūrą; jų šoke- liui. Nuo Jono Krikštytojo mir-
jos buvo populiarios arabų pa- ties žydai nustojo būti pasau-
saulyje, ir Europos didmiesčių li° 'švyturiais. Krikščioniškai 
kabaretų lankytojų buvo mė- erai prasidėjus, žydų tautos po-
giamos; tie šokiai buvo tikras etai neprilygo Dovydo ir Salia-
rafinuotos kūno kultūros fak- mono, Jobo ir Ižai jo didingumui, i 
tas, bet Naguibo režimas uždą- Papildant G. Papinį, tenka pasą- j 
rė tas baleto mokyklas, nes jų, kyti, kad didžioji poezija buvo j 
auklėtinės darė blogą reklamą į pasitraukusi iš revoliucinės) 
Egiptui: mat, augšta, itin rafi- j Prancūzijos ir grįžo į ją kartu j 
nuota šokių kultūra buvo skirta į su vadinamąja reakcija. Didžiojii 
orgiazmui vaizduoti. Folklorinė j poezija pasitraukė ir iš ateisti-; 
kultūra — liaudies dainos ir pa- j nės Sovietų Sąjungos, nors jos ; 
sakos — be gražių dainų ir pa- vyriausybė stengiasi globoti; 
sakų turi daugybę begėdiškų menininkus. "Nepažangi" caris-
liaudies kūrinių, sukurtų taisjt inė Rusija davė Puškiną, L er-. 
pačiais poetikos dėsniais. Por- montovą, Dostojevskį, L. Tols-, 
nografinė tautosaka gali būti tojų, M. Gorkį, Čaikovskį, Rėpi- j 
įdomi kalbininkams, bet jos ną, b>et "pažangiausias" režimas 
rinkiniai negali būti laikomi turi reklamuotis senosios Rusi-
kultūrine vertybe, nors joje jos menininkais, ypač tradiciniu 
"įdarbės" gali būti tiek pat, j teatru ir baletu. Ateistinėj So-< 
kiek ir padoriose dainose ir pa- j vietų Sąjungoje beliko techniš- į 
sakose. Šitie pavyzdžiai rodo, | kas ir partiškas švietimas, o j 
kad "įdarbė" toli gražu ne vi- didžioji kultūra pasitraukė iš to 
sada dorą idėją "įdirba" ir kad 
nekvalifikuotoje kultūroje ne 
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žinimo, nukreipto į objektyvią 
realybę. Tiesos atidengimas pa
saulyje yra kūrybinis dvasios 
aktas, kuriuo įveikiama vergu
vė objektyviai realybei. Kam nė
ra Dievo, kaipo augštesnės Tie
sos, Grožio ir Prasmės, tam vis
kas daresi plokščia ir nebelie
ka kur stiebtis. 

Kultūros krizė atsiranda kaip 
tik tada, kai žmogaus kūryba 
atsikabina nuo augščiausios Tie-

• Vydūno — Sigutei 40 mete*. 
1914 m. Tilžėje išėjo Vydūno 
vieno veiksmo pasakaitė Sigutė, 
kuri dideliu pasisekimu buvo 
vaidinta daugumoje Mažosios 
Lietuvos vietų. Šią knygelę 
iliustravo dail. Ant. Žmuidzina
vičius. Tai pirma knygelė, iliust
ruota Did. Lietuvos dailininko, 
o šiaip visas iliustravo Maž. Lie 
tuvos dail. Adomas Brakas. 1914 
m. išėjo ir Žmonijos kelio ant
roji laida, filosofinio turinio 
veikalas, vienaveiksmė komedi
ja — Vargšas ir besotis, apy
saka — Kaimo didvyris ir mis
terija — Jūrų varpai, šios mini
mos knygos išėjo 1914 m. ir šie
met sukanka 40 metų, kurios iš-
leistos ir bendrai, visos, Rūtos 
leidyklos, tai yra, Mortos Rai-
šukytės (mirė 1933-VII-14 d.), 
kuri ir rašinėjo noveles, apysa
kaites ir pasirašydavo Rūtos 
vardu, o vėliau savo visą turtą 

= = = j atidavė Vydūno raštų išleidimui 
rio ir blogio mišinys, kaip ir mū- tūroje ir visos išdidžios kultūri-1 ir leidyklą pavadino Rūtos var-

Mindaugo Krikštas šv. Kryžiaus bažnyčioje A. Valeška 

sų nuodėmingas gyvenimas šia
me pasaulyje. Kultūros visuma 
vienu atžvilgiu tarnauja "Dievo 
karalystės pilnumai", kitu at
žvilgiu talkininkauja piktajai 
dvasiai ir murzina Dievo pla
nus pasaulyje. Bocacio "Deka-
meronas", Pitigrilli "Kokainas", 
Emil Zola romanai, Octuve Mir-
beau "Les Suplices", kur meist
riškai aprašoma, kad kankina 

sos ir Grožio ir nukrypsta į gy-1 ™U kalinių riksmai ir vaitojimai 
vuliškąjį savo gyvenimo pradą j degeneruotai paleistuvei gražes-
ir į technišką originalumo jieš- m \ žavesni už visas simfonijas 
kojimą. Kultūrinės kūrybos pras 
mė glūdi ne tame, kad kūrėjas 
savo technišką ir galvosenišką 
originalumą pareikštų, kad "sa
ve surastų", o tame, kad jis sa-

ir sukelia jai seksualinę aistrą 
—i tai vis originalūs kultūros 
kūriniai, ir niekas jų autoriams 
neginčija kultūrininkų vardo. 
Kultūros vardu atsirado ir po-' sispindi ir gėrio ir blogio šešė-

ninkų pretenzijos — tai ne kas 
kita, kaip Liuciperio šūkio "Non 
serviam" pakartojimas kitais 
žodžiais. 

Aplamai kultūra yra vertin
ga ne savo originalios "įdarbės" 
elementu, kurs įdomus tuo, jog 
nuolat rodo, kad žmogus skiria
si nuo gyvulio dar ir tuo, kad 
visada jieško gyvenimo įvairu
mo, varijantų ir kuria juos, ko 
gyvuliai nedaro: bičių koriai 
nuo amžių tokie pat, kregždės 
į savo lizdą statybos stilių neį-
neša nieko nauja, kaip ir skruz
dės į savo skruzdėlyną; šiuo at
žvilgiu žmogaus kūryba yra jo 
gyvenimo veidrodis, kuriame at-

du. Šiemet gruodžio 12 d. suei 
na 80 metų nuo jos gimimo. Iš 
jos didesnių darbų, tai 1898 m. 
išėjęs Pestalozės vertimas — 
Lynarda ir Gertrūda ir Tilžės 
Mitteilinguose atspausdintas 
straipsnis — Kaip austi juos
tas. Be to, išėjo ir jos novelių 
ir apysakaičių rinkinys — Leli
jos ir žiedai, kuriuos jau spau-
don paruošė pats Vydūnas. 

• Baliui Gražuliui dviguba su
kaktis. Tremtyje — Amerikoje 
gyvenąs jaunesnės kartos rašy
tojas Balys Gražulis šiemet mi
ni dvi sukaktis: 40 metų am
žiaus ir 20 metų spaudos darbo. 
Gimė 1914 m. gruodžio 10 d. 
Dzūkuose 

Ii rinkiniai l?ko Lietuvoje. Jau
nimo teatras Kaune buvo įtrau
kęs repertuaran jo pjesę — Ge
riausias gydytojas. Ir šiuo me
tu spaudoje bendradarbiauja, 
bet retai, nes fabriko darbas ne
leidžia. Spaudoje pasirašydavo 
be pavardės ir slapyvardžiais, 
kurių žymesni: Antanas čiočys 
ir Vincas Švitra. Gyvena Flu-
shinge, Mich. 

• Gabijos, sukaktuvinio lite
ratūros metraščio, leidėjai 
spaustuvei rinkti jau atidavė 53 
autorių prozą ir poeziją, šiuo 
metu metraščio redaktoriai J . 
Aistis ir Stp. Zobarskas ruošia 
spaudai dar apie 20 autorių poe
ziją, prozą, dramą ir straips
nius. Be to, kai kurie rašyto
jai baigia savo kūrinius, ir jų 
laukiama atsiunčiant redakto
riams. Metraštyje bendradar
biauja rašytojai iš šių kraštų: 
JAV, Kanados, Brazilijos, Ar
gentinos, Čilės, Australijos, Ang 
lijos, Vokietijos ir Švedijos. 

• Pirmieji literatūros metraš
čio Gabija prenumeratoriai, at
siliepę į leidyklos atsišaukimą 
padėti išleisti 50 metų spaudos 
i kovojimo sukaktuvinį leidinį, 
yra šie: kun. J. J. Čepukaitis, 
VI. Barčiaaskas, Pr. Lapienė, 
VI. Kulbokas, prel. J. Balkūnas, 
kun. T. Žiūraitis, O. P., J. Sker-
sys. 

• 15 metų, kai p y k o pirmasis 
tautosakininku suvažiavimas. 
Tautosakininkų pasitarimų pa
sitaikydavo ir dažniau, bet pla
tesnio masto ir gvildenti tauto
sakos rinkimo klausimą bei kel
ti mokslinę reikšmę, toks suva-

- Varėnoje Mokėsi ~~ u. • u 
vo vienkartiniu, originaliu" būdu "etų satanistų, kuriančių himnusj liai: kas yra gyvemme, tai pa-1 į ^ £ fr R k u r ^ ™ a s ,vykc) pirmas, tai buvo 
atidengtų ir pavaizduotų žmo- šėtonui, kaipo blogio nešėjui. | sirodo ir kūryboje, bet svarbiau .. . . . R . . į » « atidengtų ir pavaizduotų 
gaus dvasios gyvenimo grožį, I Kultūros vardu raginama atsi-
kuris visada yra augštesnis už j žadėti krikščionybės ir grįžti į 
jo gyvuliškus ir ypač už degė-i savo tautinę, senai mirusią pa-
neratiškus instinktus. j gonybę; kultūros vardu siūlo-

G. Papini tiesą sako, kad visi Į ma pabandyti mokyti jaunimą 
vertingi pasaulio poetai prieš savo tautos pagoniškos religi-
ir po Kristaus gimimo, net jei jos. 
nesąmoningi ir abejingi, yra ne Visas dekadanso prūdas kul-į jėgia "paryškinti Evangeliją". 
kas kita, kaip Evangelijos ryš- ' 

• ai kas / ^ m e yra o tai " a Z i j * b a , g ė ' K u r į ' * " * t a r n a " Kaune, kur suvažiavo didelis 
^ ^ J f t ^ w S ^ ? L t t t o » Z f J ^ S r ^ ^ P a Š t y v a I d y : s k a i č i u s tautosakos rinkėjų iš 
morališkai verta tik tiek, kiek I J g f j L n r ^ r i Z ^ * * * L i e t U V ° S ' T a u t o s a k o s s u " 
il vra krikščioniška savo kūrė- r a d l o f o n o redaktorius. Karui v a ž į a v i m a s b u v o sušauktas dr. 
j , yra knksc.on.ska savo kur t - . bo l fcvfa i , prasidėjus su M - j . B a l i o , burtos komisijos 

nelaimingo krašto. 

Didžioji poezija buvo pasitr iu 

kintojai, bet praktiškai dažnai 
pasitaiko poetų, kurie ne ryški-j 
na Evangeliją, o ją temdo ir 
murzina. "Didžioji poezija, pa
našiai kaip -Kristus, yra kelias, 
tiesa ir gyvenimas. Senovės po-

viskas yra vertinga. Kultūros 
visuma nėra nelygstama verty- j k u s i r i š Hitlerio Vokietijos. Hit-
be. lerio "Mein Kampf" sukėlė tau 

tcs energiją, nuvedė vokiečius 
į didelius laimėjimus karo lau
kuose ir vėliau pasibaigė dide
le katastrofa. Didysis drama
turgas Gerhard Hauptmann 
pritarė Hitlerio politikai, bet 
nieko nesukūrė jo "Mein 

Kultūros prasmė 
G. Papinio žodžiais tariant, 

kultūra tampa vertybe tada, 
kai ji kūrybiniais žmogaus dva
sios veiksmais beformiškam 
chaosui duoda jausmų, išgyve
nimų ir minčių darnumo formą, Kampf" dvasioje. "Didžiųjų po 
kai atskiria šviesą nuo tamsos, i e t u balsas visuomet buvo tau 
kai iš nebylės materijos išrys-; tų balsas. Jeį poetai tyli, tai 
kiną, išskelia harmonijos dva- reiškia, kad tautos stovi mir
sią. Tokia kultūra atitiesia ir ties angoje, kad jos net raudoti 
paguodžia žmonių sielas. Kul- nepajėgia", sako G. Papini. 
tūra gimė iš religinio kulto; "Genijus išreiškia savo tautos 
maldos namai buvo pirmieji likimą, o savo viršūnėje — žmo-
kultūros židiniai; vėliau kultu- gaus ir pasaulio likimą", sako 
ra atsikabino nuo religinio kul- N. Berdiajev. Per savo didžiuo-
to, sekuliarizavosi, tačiau jos sius kūrėjus tautos parodo savo 
sekuliarizavimasis ne visada ją pašaukimą pasaulyje, bet kūrė-
daro ateitišką ir nemoralią. G. Jams reikalinga laisvė, kuri žūs-
Papini sako: "Kristaus religija ta, kai visuomenės gyvenimas 
neniekina poezijos. Deimantais pastatomas ant atsimetimo nuo 
žvilgančios Senojo Įstatymo, Kristaus, ant priverstinio mate-
knygos yra poetinės knygos, rializmo ir teroro pagrindų. 

Kristaus įsteigta bažnyčia Kultūros krizė 
daug anksčiau turėjo giesmes, 
negu teologines sistemas, ir jos Mes gyvename epochoje, ku-
katedros buvo ne vien akmens rioje daugiau jieškoma naujų 
pastatai. Kiekvienas didysis po- kelių, naujų metodų, "naujo 
etas buvo krikščioniškas, net žodžio", negu Dievo, kaipo pil-
jeigu būtų gimęs prieš Kristų nutinės Tiesos. Mūsų epocha, 
arba tolimas Kristui: Homeras YPač XDC-me ir XX amžiaus 
yra krikščioniškas, kai jis virk- Pėdžioje, daugiau domėjosi gy-
, , ,. ' . ; , . venimo priemonėmis, negu jo 
do karalių Priamą prie verkiau- t i k s l a i g fc ^ ^ ^ J a i k o ^ 
čio Achilo kojų; Eschilas yra g a l v o t i a p i e gyvenimo prasmę, 
krikščioniškas, kai jis gailisi Ti-; Pilnutinės Tiesos, Logoso spin-
tano už ugnies išradimą prikal- dūliai krinta ant mokslinio pa

jų dvasia kiek jos kūrėjai pa- r e l i u & M m u ž ė m ė R a u n o 
jėg a pavaizduoti Dievo paveiks-1 Ainf~ Z J;OQ ^va i -u* m f l f o pirmininko. Be pagrindinių pra-
H t m L , sieloie ir kiek iie na- d ° n ą * V 1 S ą s u k l h m o m e t a - nešimų, buvo visa eilė paskaitų. 

buvo paskirtas radiofono ko- p r a n ešė jų buvo nurodyta, kad 
mendantu. Spaudoje pradeda užrašinė iant tautosaką reikia 
rodytis 1934 m., daugiausia, no- k r e i p t i d ė m e s y s į dainos paskir-
velėmis ir šiaip straipsniais. ų ^ i funkciją> tam pat ir į ap-
Paruošęs radiofonui keliasde-; l i n k ą > k u r ; o j e y ^ d a i n U ojama. 
šimt radijo vaidinimų kariams B u v o pranešimų ir iš vietų. Pa-

atradimo, lygiai kaip ir Newto-1 i r jaunimui. Tremtyje — Vo- s demonstruota ir plokštelių kai 
no laikais, raketa tebėra vienui- kietijoje išėjo ir jo novelių | kuriems lietuvių melodijų ypa-

1 telė priemonė, kurios dėka gali- (1947 m.) rinkinys — Brydė ru- t u m a m g p a į i į u s t ruot i 
etai pirmoje eilėje kūrė perga- j š i a urės ir pietų polius, užkopti m a k a ibėt i apie tarpplanetinę j giuose ir turi šiuo metu spau- j 
lės eilėraščius, jais apdainavo j augščiausius žemės kalnus ir k e u o n ę . Kaip tada, taip ir da- dai paruošęs rinkinį. Be to, ke- i • Policijos orkestro koncer 
karių ir moterų pergales. Poe- apvaldyti oro erdves lėktuvų pa | b a r > pagrindinė kelionės kliūtis 
tai, gimę po Įsikūnijimo, pana- galba, reikia nuotykius mėgs- j ^ n egalėjimas rasti tinkamos 

PAKELIU I MĖNULI 
Iš Innsbrucko į meninį 

Po to, kai pasisekė atvykti į 

tai Vilniuje 1939 m. Regis, ne
seniai, o jau 15 metų suėjo, kai 

šūs į Jokūbą: jie tamsią naktį tančiam žmogui jieškoti naujų I p r oporci jos tarp svorio, su ku- P a ^ n n ^ v i s ^ m f astronautikos j ^ ^ j o s o r k e s t r a s , vadovauja-
grumiasi su angelu, niekad ne- kelionės tikslų. Apie kelionę į; r i u o r e i k i a išsiveržti iš žemės | P r o J e K t a m s - l a wyrairen-|mas m u z B r o n i a u s Jonušo 
tapę nei nugalėtojais, nei nuga- mėnulį pirmiausia pradėjo sva- traukimo jėgos ir to svorio, ku-Į 8 J I " a s a P i m k z e m e skriejančios ( š i u Q m e t u g y v e n a Chicagoje ir 
lėtais, bet kai dangų aušra rau- joti fantastinių romanų rašy- r i s s u d a r o raketos varomąją ^ ° ' n u o u " o s gy?f p a~, vadovauja Vyrų chorui), turė-
donai nudažo, kažkoks angeliš- tojai. Vėliau į šį reikalą įsijun- j ė g ą N e t p o naujausių atradi- i ™ . tarpplanetmis lėktuvas. | ̂  p i r m u o s i u s d ū d ų orkestro 

gė vienas kitas fizikas ir i n ž i - j m ų r a k e t o s gamybos t e c h n i k o - ' G t l r s !^ P«>Jekto Įgyvendini-; kcncertus Vilniuje. Spalio 29 d. 
nierius. šiandien jau yra tūks- j e tiesioginis pakilimas nuo že- \ ^ a s P a r e ikaiautų tokių miizims- - v y k o p i r m a s i s k o n c e r t a s Ka
tančiai specialistų: mašinų kon- m ė s į m ė n ul į , nekalbant jau! *)* P n e m o n n 4 , k a a apie jgyven- i t e d r 0 g aikštėje, kur buvo susi-

kas švytėjimas pastebimas poe 
to veide", sako G. Papini. 

Tikrieji kūrėjai h* dekadanso 
pradas 

Socialinis teisingumas negali 
būti įgyvendintas be tiesos ir 
grožio, tad kultūra savo krikš
čioniškomis vertybėmis veda į 
darnesnę, teisingesnę visuome
nės santvarką. Visi didieji me
nininkai ir mokslininkai yra 
Dievo bendradarbiai, talkinin
kai; jie papildo Dievo karalys
tę ta prasme, kad arba sukuria 
tokį grožį, kurio gamtoj nėra, 
pvz., simfoniją, arba išaiškina 
gamtos ir gyvenimo paslaptis ir 
tuo suteikia žmonėms džiaugs
mo ir patogumų, kurių gamta 
neduoda be žmogaus minties ir 
rankų darbo pridėjimo, bet be 
kurių žmonių sielos išganymui 
negresia pavojus. 

Pozityvi kultūra tėra krikš
čioniška kultūra ir tik krikščio
niškos kultūros vardu galima 
reikalauti pagarbos ir paramos 
jos kūrėjams. 

Kultūros visuma, kaipo "įdar
bė" bendrai, nėra verta nei eks-
tradėmesio, nei ypatingos pa
garbos, nes ji yra toks pat gė-

struotojų, fizikų, chemikų i r : a p i e tolimesnes planetas, yra 
medikų, kurie yra susispietę į d a r neįsivaizduojamas, 
įvairių kraštų draugijas tarp 
planetinei erdvei tyrinėti. Visos Reikia daug energijos 

dimmą mūsų karta, dar netenka , r ; n k 2 m ž m o n i fc g u s i . 
galvot.. Tac.au kaikune p a r e n - : d o m ė j k l a u s ė s i U e t u v i š k o o r . 
g.am.ej. >r bandom.ej. darbą. k e s t r o k o n c e r t o Koncertus ren-
gah buto jau dabar padaryt. ^ L i e t u y j g ^ . 

Ar gimė tarpplanetinis 
lakūnas? 

šios draugijos yra International j Olandų astronautai apskaičia- i G a l m l a k a lbet i apie bandomo- b i a m s š e l p t i K o m i t e t a s . šie po-
Astronautic Federation nariai, j v o ir savo skaičiavimus pateikė ! ' ° s s t o t i e s ' . skriejančios apie ^ ^ o r k e s t r o k o n c e r t a i liko 
kurios sekretoriatas yra Šveica-j i n n s brucko kongresui, kad no- i f ; m f ' W*en?imj*- ^ai t u r e t ų

M
n

v
e tenykščiuose ilgai nepamirštami. 

«i4^4* t . 1 ,̂*.; x;„; w.^fQ;« f-i».A I • , t n. -i • • u • tik kaikunos praktiškos reiks-
njoje ir kuri šiais metais t a r t - r m t pakelti iki menulio vienos! . , ^ t « , - , . . -
&» oo,r^ i,A«^rQc„ Tr,r,oK*m,>ir« L i *.• i x- i , mes, bet net ir ekonomiškai bu-
30 savo kongresą Innsbrucke, tonos kabiną, skaičiuojant su .' 
Austrijoje. žmonėmis, tam tikslui reikėtų ;

t ų * m a n o m a -
dešimtaaugštės raketos, kurios! Tarpplanetinio skridimo min-
svoris ant žemės būtų 3 milio- tis yra labai artimai susijusi su 
nai tonų. Iš to svorio 2 milio-1 raketų gamybos pažanga, pada-

Taigi, ar mes jau stovime n a į tonų turėtų būti didelės Į ry ta paskutiniais metais. Šią 
tarpplanetinės kelionės išvaka- j ekspliozijos jėgos sprogstamoji pažangą pagreitino kariškos ra-, 
rėse ir ar paskutinių metų re-;medžiaga. Šitie faktai yra toki| ketos pasiekti laimėjimai. Vo- .Perdaug,, nes pvz. Suomija turi 
voliucija fizikoje, išlaisvinusi k i e t i , I^d net naujieji fizikos l t kiečių V2 tarpplanetinės kelio- Per 62,000 ežerų. Todėl ją vadi-
atominę energiją, nėra padariu-; radimai, įskaitant atominę ener- nės reikalui yra vertas dėmesio n a "tūkstančių ežerų salimi . 

• Kiek Lietuvoje yra ežerų? 
Dar neturime vadinamo ežerų 
katalogo, todėl negalima tiksliai 
žinoti jų skaičiaus, bendro plo
to ir t.t. Apytikriai Lietuvoje 
su Vilniaus kraštu ir P. Suval
kija yra 3,000 ežerų. Tai yra ne

si lemiančio žingsnio šios sva-.gįją, nieko nepakeičia ir nėra 
jonės realizavimui ? Deja, į abu pagrįstos vilties, kad pakeis. 
klausimus reikia atsakyti nei- . 
giamai. Pirmasis žmogus, kuris j s 

padarys kelionę į mėnulį ar apie j Tačiau, nepaisant to, nėra rei-
mėnulį, yra dar negimęs. Ato- j kalo laikyti tuščiais svajotojais žemės satelito 
minė energija, nepaisant jos vis- j tūkstančius mokslininkų, kurie 
ką augštyn kojomis apverčian- ; šiuo metu užsiima tarpplaneti-
čios įtakos karo technikoje, jo- nio skridimo problemomis. Nors 

darbas. Ji padarė laimingą pra
džia tokio darbo, kuris šiandien 
jau yra toli pastūmėtas tolyn. 

• Esperantviinkų kongresas 
įvyko rugpjūčio mėn. Haarlemo 
mieste, Olandijoje. Kongrese 

Šia kryptimi dirbant toliau, ga- dalyvavo 2,000 esperantininkų 
Įima tikėtis pasiekti ir dirbtinio i š 3Q-ties kraštų. 

Mirties spinduliai 
1940 metais raketa buvo tik 

tiesioginis skridimas iš žemės* kios įtakos j tarpplanetinės ke
lionės įgyvendinimą nėra pada
riusi. I r po atominės energijos' yra viena išeitis, kuri sudaro 

tokia, kuri pasiekdavo 20 ar 30 

• Rašytoja Kotryna Grigaity-
tė-Graudušienė yra paruošusi 
spaudai novelių rinkinį. Jį ren
giasi išleisti Liet. Knygos Klu-

į mėnulį yra neįmanomas, tačiau k m ' *"&#'* t o k J a u S š t * b u v 0 W Rašytoja gyvena Newark 
(Nukelta į 5 psl.) N. 1. 

s 

http://knksc.on.ska
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ISTORINE LIETUVHI PROZOS ANTOLOGIJA 

Pasikalbėjimas su antologijos redaktorium Bernardu Brazdžioniu 

Ilgai ruoštas ir nekantriai, — Darbas užėmė trejetą me- Daugiau susipažinusiam su mū-
lauktas prozos antologijos reda- tų. Jį baigti įgalino šią vasarą sų literatūros istorija sunku "ne 
gavimas, pasirodo, baigtas, šalia, turėtos "atostogos", per kurias žinomų salų" atskleisti. Bet ir 
poezijos antologijos, kuri jau j diena į dieną sėdėjau prie anto- čia "šio to naujo rasis. Pvz., vi-
prieš keletą metų Liet. Knygos j logi jos, rinkdamas medžiagą, si žinom Fromą Gužutį tik kaip 
klubo buvo išleista, dabar atei- j skaitydamas veikalus, kritikas, dramaturgą, o iš antologijoj įdė-
na eilė prozos antologijai, šios j pats mašinėle perrašinėdamas, to jo apysakos "Vargdieniai" 
dvi knygos sudarys visos gro-1 laiškais kreipdamasis į autorius, fragmento galės pamatyti jį tu-
žinės lietuviškos "literatūros re-i išsiblaškiusius po įvairius kon- rėjus nemenką pasakotojo ga-
aline enciklopediją. Prozos an- tinentus. Tremtyje parengti is- bumą, neretai lenkiantį net pri-
tologijos redaktoriui B. Braz-Jtorinę prozos, kaip ir anksčiau pažintuosius saVo, "Aušros" ga-
džioniui sėkmingai baigus savo poezijos, nepaprastai sunkus dynės, beletristikus. Populario-
uždavinį ir pasiuntus rankraš-! darbas. Viena, kad toks bandy- šios da'nos "Kur banguoja Ne-< 
tį leidėjui, laikome tikslingu da-' mas pirmas ir nėra jokio pavyz- munėlis" autorius Ks. Vanagėlis 
lyku pasiteirauti jo apie atlik- džio, jokio "juodraščio", kuriuo mažiau, pasirodo, parašė vertų 
tą darbą. B. Brazdžionis mie- • remdamasis galėtum naudotis, Į eilių, negu beletristinių vaizde-
lai sutiko atsakyti į keletą klau-j keisti, plėsti, tobulinti; antra,, lių, kurie stipriai realistiški pul
simų: negalima gauti visų raštų, kaip kiai papildo Krėvės dzūkų buitį 

seniau, taip ir Nepr. Lietuvoje ir tipų galeriją. Eilinis skaity-
išleistųjų, tat ne visada galima- tojas jau nebeatsimins nė Her-
parinkti tai, ką norėtum; tre-1 bačiausko fantasmagorijų, ku-
čia, esamųjų šaltinių (knygų,irios dabar skaitomos kaip fan-
žurnalų komplektų, chrestoma-1 tastinės novelės. Aišbės "Brič-
tijų) decentralizacija Amerikos ka" jam iškils kaip vienas stip-
nuotoliuose ne tik daug laiko riaušių savo meto novelių, ir 
užima, kol susigaudai, kol suži- dar kokių — humoristinių, kurių 

labai pasigendame mūsų litera
tūroje. Mūsų rašytojai moka 
verkti, moka kitus virkdyti, mo
ka pamokyti, moka rimtai pakai 
bėti, bet dailiai pasijuokti — la
bai ir labai retai. I r čia Pieta
ris iki šiol lieka nepralenkiamas. 
Su Vaižgantu. Neskaitant, žino
ma, oficialių feljetonistų, kurių 
pirmasis — Aklasmatė — vėl 
tenka "atkasti" ir kaip mokąs 
pagauti juokingą aktualiją. Ir 
kaip sugebąs duoti jai menišką 
formą, turtingą stilių. Iš Nepri
klausomybės laikotarpio, rodos, 
viską atsimenam. O ir čia rasis 
pora autorių, kurie savo laiku 
arba nepakankamai, arba ir vi
sai nebuvo įvertinti ir mūsų li-
teratūron jie įeis tik dar po ku
rio laiko, kai turėsime išleis-

M. Vaitkus į 
• • > I I I M U I II I - • — • — d » > . 

— Spaudoj pasirodė kronikos 
žinučių, kad didžioji Lietuvių 
Beletristikos Antologija jau vi
sai baigiama rengti. Kada ji bus 
atiduota spaudai, kokia jos a-
pimtis ir koks pobūdis? 

— Lietuvių Beletristikos An
tologija jau atiduofa leidėjui — 
Lietuviškos Knygos klubui Chi-
cagoje. Antologija apima rašy
tojus nuo Valančiaus ir Tata
rės iki šių dienų. Viso 70 auto
rių; knygos susidarys apie 700 
pusi. Jos istorija tokia. Pirmo
je XIX a. pusėje' (1836) kun. 
Antanas Tatarė, išleisdamas 
"Pamokslus išminties ir teisy
bės", tarp pasaulinių rašytojų 
pasakėčių, atpasakotų proza lie
tuviškai, įdėjo ir keletą paties 
originalių vaizdelių. Gi 1849 pa
rengė spaudai jau visą 13-kos 
savo apysakaičių rinkinį, kuria
me pasak M. Gustaičio "prak
tikos dalykai išreikšti beletris
tikos forma neišlepinta liaudies 
skonimi". Tai ir buvo vieni pir
mųjų mūsų prozos daigų. Tam 
neoficialiam šimtmečiui paminė-! nai kur kas yra, bet kaikada ir | tus jų visus rastus, tuo tarpu 

ti ėmiausi, susitaręs su L. Kny-
— Ar antologija bus iliust 

mota? 

Bernardas Brazdžionis 

gos klubu, rengti lietuvių gro
žinės prozos antologiją, kuri pa
vaizduotų mūsų beletristikos ke
lią nuo pamokomosios — didak
tinės, per patriotinę — visuo
meninę iki grynai grožinės lite
ratūros kūrinių. Ji apima kelių 
gadynių — spaudos draudimo, 
priešaušrio, Aušros, poaušrio, 
spaudą leidus, Nepr. Lietuvos ir, 

iš viso neleidžia šaltinių pasiek-1 išblaškytus periodikoje 
ti bei jais pasinaudoti. 

Renkant mirusiųjų ir likusių
jų Lietuvoje rašytojų kūrybą, 
teko arba atsižvelgti nusisto
vėjusių vertinimų, arba skaity 

— Taip. Žymesniųjų rašytojų 
atvaizdais. Visų autorių nebus, 

ti tekstus iš naujo, jieškoti kri- nes tai labai pabrangintų išlei-
tikos pasisakymų, klausti kole-1 &m%> b e to» kaikurie atsisakė 
gų nuomonės etc. etc. Autorių, j d u ° t i s a v o f o t o nuotraukų, ma 

Užgeso pavasaris 
Tyliai gęsta dangūs. Baigiasi diena. 
KyĮa į augštybes ilgesio daina. 
Paskutinį kartą šį pavasarį 
palcilai į dangų, dvasia nemari.. 

Tyliai sklenda žemėn jazminų žiedai, 
kai lakštutės alpsta tolimi aidai 
paskutinį kartą šį pavasarį. . 
Ką iš jojo, siela, ką tu beturi f 

Nuostabiai kvepėjo pumpuras gležnus, 
susikaupęs ugdė paslapčių sapnus. 
Rytą sutvaskėjo žiedu pumpuras. 
O nūnai? Kas jojo vietą besuras? 

Žvaigždėmis pleveno viltys danguje. 
Ilgesy kerėjo ateitis nauja. 
Skrido mano laivas. Burės plito man. 
O dabar? — Keleivis išmestas krantan. 

Tyliai sklenda žemėn jazminų žiedai, 
kai lakštutės miršta tolimi aidai 
paskutinį kartą šį pavasarį. . 
Ką iš jojo, siela, ką tu beturi?.. 

Paskutinys žiburys 
Senoj pily gūdžiai didinga salė. 
Skliautuos bugščiai sietynas tamsą sklaido. 
Glūdžiuos kampuos, prakeikę savo dalį, 
šešėliai, rods, vaiduoklių klausos aido. . 

Sittyne tam septynios aukso taurės, 
kur žiburiai tartum žaltvykslės linksi. 
Krikštoluose, sidabro pynių lauruos 
ir žalvary liepsnų žvaigždelės spinksi. . 

Ir štai ūmai klastingas oro sriautas 
iš pasalų liepsnelę užgesino. . 
vėl žiburys išnyko, jo pagautas.. 
ir dar, ir dar.. Žvaigždes tamsybė skina.. 

Jau vienas tik beliko žiburėlis, 
jaų vienas tik, todėl visų brangiausias.. 
Kaip blaškosi virpėdamas šešėUs!. 
Tuojau užtvins gūdžiai tamsybės gausios. . 

KULTŪRINĖ KRONIKA 

• Kultūros ministerija Lietu
voje. Birželio mėn. pradžioje 
buvo pakeista vadinamoji Tary
bų Lietuvos konstitucija. Kultū
ros reikalams komitetas, veikęs 
prie Ministerių tarybos, pertvar
kytas į atskirą ministeriją. Nau
jai sukurtoji ministerija priklau, 
so Maskvai. Jos ministerių pas
kirtas buvęs saugumietis Guze-
vičius. Paskyrimą atliko Ivanas 
Bolšakovas, sovietinio saugumo 
augštas pareigūnas, dirbąs visa
sąjunginėje kultūros ministeri
joje. Tuo būdu Lietuvoje vei
kianti kultūros ministerija yra 
ne vien Maskvos kultūros mi
nisterijos, bet atitinkamos sau
gumo įstaigos žinioje. 

Guzevičiaus vadovaujamoji 
vadinamoji kultūros ministeri
ja taip pat priklauso nuo GUPO, 
kurio uždavinys paruošti ben
dradarbius kultūros sričiai. Ben
dradarbių paruošimas atlieka
mas sutartinai su saugumo or
ganas. Tuo būdu tariamoji Lie
tuvos kultūros ministerija pri
klauso nuo Maskvos saugumo 
organų ir visasąjunginės kultū
ros ministerijos. 

GUPO ir sovietiniai saugumo 
organai parenka ir apmoko 
naujus komunistinius tariamuo
sius kultūrininkus Lietuvos 
spaudai, radijui ir kitoms lietu- ,labai S e r a i atsispindėjusi jo kū-
vių rusinimo ir komunistinimo ^ ^ tematikoje. Jį galima pa-
Jstaigoms. šiais metais paskir- vadinti visos žemės poetu. Visa 

organizacija, kuri vadinasi NAP. 
Liepos mėn. pradžioje sukurtas 
naujas >patingas padalinys, ku
rio uždavinys — rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesiais pertvarkyti 
radijo propagandą ir naudoti 
naujus būdus vesti kovai su lais
vojo pasaulio radiju. Tos abi or
ganizacijos tiesiog priklauso nuo 
Maskvos, kuri liepos mėn. pra
džioje įsakė atitinkamai persi
tvarkyti kaikurioms Lietuvos 
įstaigoms. To pertvarkymo pa
grindinis taikinys yra kova prieš 
tikėjimą ir lietuvybę. Lietuvybė 
išlieka stipri, kol lietuviuose yra 
tvirtas tikėjimas, š ta i kodėl da
bar visas smūgis nukreiptas 
prieš tikėjimą, didžiausią lietu
vybės išlaikymo ramstį. 

• Paul Claudel lietuviškai. Iš
versta iš prancūzų kalbos Paul 
Claudel misterija "Kristupas 
Kolumbas" ir pritaikinta radijo 
vaidinimui. "Draugo" radijas ją 
nori pateikti savo programos 
klausytojams Kolumbo dienos 
proga. Paul Claudel yra vienas 
didžiųjų šio laiko prancūzų poe
tų ir dramaturgų. Jo dramos 
pasižymi labai giliu religiniu iš
gyvenimu. Paul Claudel yra gy
venęs ir kūręs visuose pasau
lio kraštuose ir ta apUnkybė yra 

ta 2.400 vadinamųjų kultūrinin- žemė priklausanti visam žmo-
kų — planuotojų, propagandi- S™, y™ viena iš jo vedamųjų 
ninku, bibliotekininkų ir politi 
nių knygų platintojų. Be to, pa
ruošta 6.000 įvairių prelegentų 
— agitatorių, kurie yra Mask
vos garsiakalbiai. 

idėjų ypač paskutiniame jo gy
venimo tarpsnyje. 

Tarp jo kūrinių pats žymiau
sias yra "Šilkinis batelis", ku
riame labiausiai išryškėja viso 

I Pavergtosios Lietuvos vadina, pasaulio priklausymo visam 

kurie rašė tik ilgesnes apysa
kas ar romanus, imta tų veika-

pagaliau, tremties dešimtmečio i l u ištraukos; autorių, kurie ra-
kūrybp. Istorinio pobūdžio lai-j š ė i r smulkiosios beletristikos 
kantis? autoriai dedami chrono- j — vaizdelių, apysakaičių, nove-
logine jų gimimo eile. Niekam j l i u - — naudotasi trumpesniai-
neteikiama pirmenybės, neaplen-j s i a i s dalykais, kad būtų patiek-
kiama nė viena srovė, neapeina-; ta pilni, ištisi kūriniai. Kiek ga
mos nė vieno kurio stiliaus a p - l i m a laikytasi proporcijos. Žiū-
raiškos, nepraleidžiamas nė vie- j rė*a> kad nesikartotų tematika 
nas savo laiku turėjęs reikšmės: a r siužetai, dėl to kartais atsi-
ar buvęs popularus autorius, sakyta kurio autoriaus žinomo j skelbti, rodos, nereikėjo. O da-
nors šių dienų akimis žiūrint jis j dalyko, pakeičiant jį ne taip po- P a r — nors is piršto laužk: jo
jau būtų "nebevertas", -pase-' Pulariu. Sudarydamas antolo- ^ ženklo net Vaclovo Birzis-
nes" ar "atgyvenęs" gijos planą, galvojau atrinkti ir j k o s kalendoriuje . Teko įnfor-

turinį, — nieko nedėti, kas vaiz-! muotis visokiais aplinkiniais ke-
— Kaip elgiatės su tais rašy- duotų išimtinai juodąją gyve-l l i a i s» vos ne į Lietuvą kreipian-

tojais, kurie dabar gyvena lae-. nimo pusę; pavyzdiniai kūriniai 
tuvoje? Ar dedate ir komunis- forma, maniau, tebūna skaistūs, 

nydami, kad skaitytojai tespren 
džia apie autorių ne iš jo veido, 
bet iš jo kūrybos. Prie kiekvie
no autoriaus kūrybos bus trum
pos biografinės žinios bei kūry
bos charakteristika. Neįsivaiz
duojate, kad vienas iš didesnių
jų vargų buvo rasti kaikurių 
rašytojų gimimo datos. Lietuvo
je taip vienas kitą gerai pažino
me, kad tokių dalykų spaudoje 

• Nauja Vyt. Alanto knyga. 
Nidos Knygų Klubas Londone 
trečiuoju savo leidiniu pasirodė 
su rašytojo Vytauto Alanto no
velių knyga — "Svetimos pagai
rės". Knygą sudaro 254 psl., vir
šelis paprastas, be piešinio ir 
be aplanko. Knygos turinys sus-

tinės literatūros atstovi}? 

— Iki komunistų okupacijos 
Lietuvoje jokios komunistinės 
grožinės prozos nei jokių komu
nistinių rašytojų nebuvo. Taigi, 
nėra ko dėti komunistų nė anto-
logijon. Jon Įeina tie Lietuvoje 
likę rašytojai, kurie gerai žino
mi iš Nepriklausomybės laikais 
jų sukartųjų raštų, ir kurie da
bar rašo "komunistiškai" tik 
per prievartą. Bet antologijoj 
nėra okupacijoj išaugintų ir iš
keltų komunistinių autorių, taip 
pat nėra parsidavėliškai komu
nistams bernavusių ar tebeber-
naujančių autorių. Iš viso jų tė
ra pora-trejeta, todėl neatrodo, 

gražūs, idėjingi ir turiniu. Bet 
beredaguodamas pamačiau, kad 
taip būtų apsilenkta su antolo
gijos paskirtim — duoti isto
rinę, o ne auklėjamą — di
daktinę cntologiją. Kadangi mū
sų literatūroj gyvenimo "padug
nės" apskritai maža tėra radę 
v:*etos, tai ir turiniui nebuvo rei
kalo naudotis "cenzūra". Į visus 
gyvuosius ir pasiekiamus auto
rius kreiptasi laiškais, kviečiant 
antologijoje dalyvauti ir prašant 
pačiam parinkti ar redaktoriaus 
parinktam dalykui duoti sutiki
mą ar kartu susitarti. Su džiaug 
smu ir su kolegišku dėkingu
mu turiu pasakyti, kad visi au
toriai tame darbe nuoširdžiai 

kad tou menka spraga sudary-: ., . . , A , .. . , , ' , . . . - , . - , , . ,. i talkininkavo. Antologijoj daly tų antoloenoi didelių nuostolių,! . . ... . -r, , i • J - J V - 1. • vauti atsisakė tik vienas. Pne-kam nedideli is viso tėra jų ma-j „ , . .. v . \ . ,.i ... *• • • izastis: neradęs antologijai tm-sa\ i mūsų literatūrą. Šiaip jau , , , , . * . .T. . f . kamo dalyko antologijoj vienodai traktuoja
mi visų pažiūrų rašytojai. 

— Kaip vyko darbas ir kokiu 
įdomybių yra antologijoj? 

— Kokių "įdomybių" skaity
tojas ras antologijoj? 

*— Žiūrint; koks skaitytojas. 

— Ir dar klausimėlis: a r ge
rai, Jtad prozos antologiją reda
guoja poetas? 

— Ar gerai, a r blogai, neži
nau. Gerai gal tiek, kad auto
riui nereikia dėti savęs ir aps
kritai galimas didesnis "objek
tyvumas". Juk ir poezijos anto
logijos pusę rengė beletristas. 
Bet visko nesprendžiau vienas: 
daug tame darbe medžiaga, pa
tarimais, žiniomis padėjo Anta
nas Vaičiulaitis, Rašyt, dr-jos 
pirm. Ben. Babrauskas, aišku, 
ir čia pat gyvenantis prof. Bir
žiška. Jiems esu labai dėkingas. 

Infraraudonu strinduliy 
spektometras 

Pramonėje, o net ir FBI kri
minalinėse laboratorijose kas
kart didesnį pritaikymą randa 
naujasaį išradimas —infrarau
donų spindulių spektometras. 
Juo iš negausių liekanų galima 
atpažinti metalą, nustatyti ti
riamos medžiagos sudėti. 

dymų, kaip kad kitos tautos". 
Nors kūriniai idėjiniu atžvilgiu 
jdomūs, tačiau daugur neišveng
ta publicistinio stiliaus ir išsi
reiškimų. J f l f 

• Kazimieras Čibiras, lietuvis 
laikraštininkas ir rašytojas, da
bar gyvenąs Uragvajuje, šiuo 

kirstytas į keturias pagrindines j metu redaguoja leidinėlį apie 
dalis: Praamžius mūs lemia Lietuvos praeitį ir dabartį, pa-
žingsnius; Po palapinės stogu; vadintą "Lithuania, 10 que fue, 
Tarptautinėje smuklėje ir Su-110 que es". Numatoma šį leidi-
džiūvęs dobiliukas. Iš novelių n į paskleisti tarp UNESCO kon- j 
paminėtinos: Lemties valanda, ferencijos narių. Konferencija 
Kai gyvuliai prakalba, Lietuvės įvyks Pietinėje Amerikoje, pra-
kerštas, Vidurnakčio vestuvės, sidės lapkričio mėnesyje. K. Či-
Gyvenimas miniatūroje, Sande- biras taipgi įgaliotas atstovauti 
ris, Velnio margutis. Sužvėjo- l Vliko Informacijų tarnybą ir El
tos branegnybės, Mūza stovyk- i tą pirmajame Pasauliniame 
loję, Skraidanti kiaulytė, Tarp- j S p a u d o s kongrese, kurs įvyks 
tautinėje smuklėje, Pasakėčia, j g a o p a u l o m i e g t e 
Briliantas ir k. Viso 20 ilgesnių | 
ir trumpesnių novelių. Novelės 
parašytos 1946 — 1951 metų 
laikotarpyje. Įspūdingas, nors 
kiek paskubomis rašytas pirma
sis kūrinėlis — "Lemties valan-
da".Jame ne tik neminimi seno
sios Lietuvos dievai, bet ypatin
gai išryškinta Aušros Vartų Ma
rija, net kelis kartus senutei 
Beržėnienei sukuždėjusi paguo
dos žodžių maldos metu. Beržė-
nienė, ištrėmus į Sibirą jos vai
kus, kaip persenusi paliekama 
namuose, tačiau ji nukeliauja į 
Vilnių ir Aušros Vartuose ma
to atsikuriančios Lietuvos vizi
ją. Pažymėtinas kūrinėlis ir 
"L'etuvės kerštas". Gražina, nui 
kankinto Vilniaus Staugiančio 
Vilko kovos dalinio vado Ąžuo
lo žmona, gudriai suvilioja MVD 
tardytoją Buianą ir jis ją atlydi 
į namus. Čia kovos vyrai nutei
sia jį mirties bausme, pradėda
mi jo paties metodo kankinimu. 
Tačiau Gražina negali pakelti 
kankinimų ir pareikalauja jį su
šaudyti, nes "Lietuvių tauta 
neturėjo nei inkvizicinių teismų, 
nei tokių žiaurių politinių nužu- v, Petravičius 

moji kultūros ministerija turi 
uždavinį kuo greičiausiai lietu
vių tautą palenkti ir įtikinti, kad 

žmogui idėja. Savo veikale 
"Viešpaties Angelas" jis vaiz
duoja viduramžių katedrų sta-

jos geradarys yra Maskva. Apie tytojų epopėją. "Vidurdienio da-
savo veiklą Guzevičius turi pra- lybose" vaizduoja ištremtus eu-
nešti tam geradariui — visasą- rbpiečius ir Dievo malonės ilge-
junginei kultūros ministerijai ir sį žmoguje. "Pažemintas tėvas" 
saugumo organams. Kiekvienas ; vaizduoja Europos šviesuome-
tos ministerijos žingsnis atidžiai' nės atsiskyrimą nuo popiežiaus, 
sekamas Maskvos, kuri visu Į "Septintos dienos kūryba" vaiz-
griežtumu žiūri, kad nebūtų nu-! duoja Kinijos žmogaus proble-
krypstama nuo rusų komunis- j mas ir 1.1. "Kristupas Kolum-
tų partijos nustatytos linkmės. • bas" bus pirmas bandymas su-
Lietuvos bolševikiniai kvislingai, pažindinti betuvišką visuomenę 
kaip Guzevičius ir kiti, su visumų Paul Claudel kūryba, 
atsidėjimu vykdo Maskvos nu 
rodymus, ne vien siekdami ko
munistinę politiką Lietuvoje į-

• Veiklus meiiinvikas. Leeds 
mieste, D. Britanijoje, tyliai 

gyvendinti, bet ir saugodami sa- viengungių vyrų namuose gyve-
vo kailį. 

Maskvos politbiuras ypatingu 
atsidėjimu seka sąjunginių res
publikų komunistinimą ir jų ru
sinimą. Tam tikslui kas trys mė
nesiai daromi pasitarimai, kurių 
metu nustatoma ateities darbo 

na Vincas Jokūbaitis, kuris, vi
są dieną dirbęs savo darbovie
tėje prie žiburių apdangų papuo
šimo, vakarais drožia iš medžio 
įvairius drožinius arba ką nors 
piešia. Ypačiai gražiai jis atlie
ka medžio drožinėjimus. Iš nau-
JyjU jo tos rūšies darbų pažy-

gairės. Šiais metais ypatingas j m ė t i n i . -Senkapiai Lietuvoje" 
dėmesys kreipiamas i ateistinę! d v i e j ų p u š ų i r k e t u r i u k r y . 
propagandą, ir tam tikslui sU-^žių kompozicija; "Marijos Žemės 
daryta ypatinga prieštikvbinė Madona" — lietuviško stiliaus 

— ilgų kasų ir paprastų drobi
nių rūbų Madona; "Kario ka
pas" — po dvišaka pušimi stovi 
berželio kryžius prie kapo, o 
įraše pažymėta: "Mother, I re-
turn no more". Vinco Jokūbai
čio medžio drožinių galima už
tikti pas daugelį lietuvių, o y-
patingomis progomis jie įteikia
mi ir anglų žymesniesiems žmo
nėms. Savo metu Nottingahmo 
Vysk. Edv. Ellis, apdovanotas 
V. Jokūbaičio išpjaustinėtu kry
žiumi, negalėjo atsistebėti tau
todailės kūriniu ir ilgai nagrinė
jo lietuviško kryžiaus detales. 
V. Jokūbaitis taip yra pamėgęs 
tautodailės meną, kad jam nesi
gaili nei poilsio, nei išlaidų, nei 

Linų rdv$je« 

vargo. 

• Saleziečiu Balsas, leidžia
mas Italijoje (Instituto Salesia-
no Lituano, Castelnuovo D. Bos-
co, Asti, Italy) yra gal vienin
telis tietuvių žurnalas, kurio 
iliustracijos spausdinamos kelio
mis spalvomis. Jo meninę prie
žiūrą rūpestingai tvarko dail. 
V. Aleksandravičius. Jo kaina 
metama tik $1. 
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Visą J. Kėkšto poeziją būtų I todėl eilės lūžta ir linksta, 

galima apibūdinti vieno jo eilė- jų forma sunki ir nelygi (61). 
raščio žodžiais: "Širdis pro gro
tas I r vielas spygliuotas pava
s a r i n į laisvėn veržias" (10). Ji 
kilo iš poeto grumtynių su sun
kiu likimu/VTai poezija žmogaus, 
plačiai išmatavusio šią žemele 
nuo baltų Sibirb^sniegynų iki 
pietuos vešinčių palmių. Toli pa 
Tko Vilnius, nelaisvas metaj 
kalėjimo sienos už lafev>eJ__^bet 

Išviršinės formos sulūžimas 
poezijai mažiau žalingas, kaip, 
besigrumiant, estetinių vertybių 
praradimas. Laisvais ritmais 
kurti, be to, dažnai ir sunkiau. 
Bet nevienam mielesnės bus la-
biau^apvaržytos eilės, kaip: Ant 
Kaspijos kranto, Palinko žemė, 
Eilės nenaujos, šiaurės sonata, 

drauge eina, sakytum, Bairono j Gaisras, Pavasarį, Tėvynei, Ar
gentinai, ir kt. 

Pasitaiko ir čia groteskiniu ir 
vėjinių įvaizdžių, bet juos išly-

Šiljono kalinio dalia. 

Poetinė sielos istorija 

Dvidešimties metų (1933 —, g i n a l a i m i n g i a u i š g a u t l k a i l ) : 
53) rinktinė poezija nūnai sūdė-, p a u k š t j s s k a m b u s i r ; v a i r u S i l a i . 

vas — vandenyno balerina, šir
dis benamė, širdis — užgesusi 
lempa ir kt. 

ta į dailiai Ventos išleistą kny 
gą "Etapai", suskirstyta į dvy
lika skyrelių. Kaikurie jų mena 
atskiras knygas, nors tebuvo iš
leistos 5, pradedant Vilnium 
1938 m. (Toks gyvenimas) ir 
baigiant Brooklynu 1951 m. 
(Ramybė man). 

Sielos istoriją J. Kėkšto poe
zijoj juo lengviau išskaityti, kad 
jis, nors gal ir nevisad už save, 
pirmuoju asmeniu kalba. Tai 
"subjektyviausias" poetas iš vi
so Žemės penketuko, pasireiš
kęs valingumu prieš gyvenimo 
ir kūrybos kliūtis. Prieš gyveni
mo: nes išsiveržė iš "grotų ir 
vielų spygliuotų". Prieš kury-j 
bos: ne s atsijęs nuo tradicijos, 
eina "be lyros rankoje ir kny
gos" (68). 

Poezija kariautoją su blogiu 

Teisingu dr. J. Girniaus paste
bėjimu, J. Kėkštas nėra joks vi
suomeninis poetas, nors jo po
ezijoj labiausiai ryškėja atsis-
tengimas prieš daugybę visuo
meninio gyvenimo blogybių. Į 
jas poetas reaguoja vien savo 
impresionistine siela, tų blogy
bių nemano nei salint, nei tai-

Lenktynėse su vėju 
Galbūt savo dalios įstatvtas, 

poetas toliau iau tik audrngo 
gyvenimo tetrokšta, nes "vėtra 
— gyvenimas mano" (48), 

Juozas Kėkštas 

Kodėl tu +oks sunkus 
Kodėl tu toks sunkus, o rudeni, 
kodėl nelengva tave nešt, 
kodėl tu stingini versmes, 

širdy tik skausmą ir liūdesį grūdini f 

Aš noriu eiti ten, kur moja 
žalių pavasarių kasom beržai, 

• kodėl man žvilgsnį suvaržai, 
kodėl rūdis pako jin kloji? 

Kai akys saulės pasigesta — 
palūžta žvilgsniai, viltys gęsta, 
o skausmas keršto jausmą budina. 

Manai sauMais kerais užgniaužti 
vasarą, pavasarį palaužti? 

Damoklo kardas ties tavim, o rudeni. 

Ant Kaspijos kranto 
Stoviu liūdnas tavo pakrantėj, 
bangom dangų šaukianti Kaspija. 
Tau ir man tamsūs vėjau sukramtė 
laisvę. Nežinom, kur rasti ją. 

Tau ir man keliai uždaryti 
visams kruvinam pasaulyje, 
tave ir mane lydi viltys nuvytę, 
rasos ašarom žiba saulėje. 

Graudi jūra, duok bangų valtį. 

Savo dainą mėlynoj valtyje 
į temstantį augštį noriu pakelti 
ir danguj, kaip kryžiuj, prikalti ją. 

j sių asmenų, tai asmeniški laiki
niai incidentai turėję ir savo 
priežastis. Jie neturėjo dides
nės įtakos į bendrą santykį tarp 
Bažnyčios ir meno. Jųdviejų ry
šys visais laikais yra toks dide
lis, kad jeigu dabar esamuose 
meno lobynuose mes nors savo 
vaizduotėje iš tų lobynų paša 
h'ntume religinį meną, Bažny 
čios globoje sukurtą ir saugoja 
mą nereliginį meną, Bažnyčios 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Poetas Juozas Mikuckis Tenka pažymėti, kad minėtas 

(šiuo metu laisvajame pasauly- muzėjus turi didžiausią JAV 
je teturime senosios kartos tik grafikos meno rinkinį, tai mūsų 
tris poetus: kan. Mykolas Vait- grafiko, su savo 4 darbais, į jį 
kus, Faustas Kirša ir Juozas patekimas turi nemaža svarbos 
Mikuckis) pradėjo rašyti 1904 mums lietuviams ir pačiam tų 
m., taigi — prieš 50 m.; pirma- darbų autoriui. 
sis jo eilėraštis "Ant Kauno pi
lies griuvėsių" buvo įdėtas į tuo 

surinktus ir išsaugotus prieš- met inį Kaune ėjusį savaitraštį 
krikščioniškos eros meno liku
čius, tai labai nustebtume pama
tę, kaip nedaug beliktų iš archi
tektūros, skulptūros, tapybos 
lobių. 

"Nedėldienio Skaitymus", kurį 
redagavo kun. Antanas Alekna, 
vėliau buvęs Vytauto Didžiojo 
universiteto istorijos profeso
rius. Pirmasis eilėraščių rinki
nys "Pirmosios dainos" pasiro-

Gražiausį krikščioniškos eros, d ė 1 9 1 0 m Vilniuje, atspausdin-
architektūros kūriniai yra k a - | t a g M K u k t o s g p a u s t uvė je . 
tahkų pastatytos bažnyčios iri 1 9 1 2 m i š ė j o __ « A u š t a n t " 

Tėvyne 

syt. 
Daug pasauly blogio ir liūde

sio, bet poetui "liūdėti taip ge
ra" (11). Jei Maironis norėtų 
apkabinti gamtoj džiūgaujantį 
pasaulį, tai Kėkštas išniekintą 
pasaulį (22). Draugas svajojo, 
kaip pašalinti "širdį draskan-
račias" žemės kančias (23), bet 
nualinta širdis pasidaro graži: 

...širdis, paliovus plakti, 
pasruvo rubinu gražiausiu (27). 

Kūryba iš tragingo gyvenimo 
ja.us.mo 

Visas tolimesnis poeto kelias 
— kūryba iš tragingo jausmo, 
iš tragingos sąmonės, kaip to 
ispanų Miguel de Unamuno. 
Raudonu siūlu, kaip karolius, ta 
tragiką suvarsto J. Kėkšto ei
les. 

Tragingos epochos tragingą dan 

akyse nešioju (37). 

Ir tuo pat metu jis pajunta 
ant pečiu benešąs "dainą savo 
palaužtą" (44). Čia iškyla tam 
tikras paradoksas: jei gyveni
mas — p rkta na motė. jei žmo
nėm saulę pamiršo, jei perdaug 
rudens prapliupusiam evvenime 
(40), vargu galima patikėti, kad 
poet^cs tos dalios norėio: 
Tai dalia sudužusių laivų jūrei-

/vio. 
Kitos niekad nenorėjau ir neno 

/ r iu (52) 

MPftfel noef?nė forma 
Sulaužytas ^vv^nimas į l a u 

žo ir noeti'ne forma: ne "aukso 
metru" dshar ii matuodama: 
Sunkaus kelio nepakelia žiners-

/niai 
(Žingsnius tamsūs šešėliai ly-

"Taip sunku be audros" (100). 
Ir dar: "Liūdna. Baisiai nelinks
ma žemėj, kai audros nuvysta" 
(72). Kąs neprisimins Adomo 
Mickevičiaus, kai mūsų poetas 
sušunka: "Graudi jūra, duok 
bangų valtį" (47) ? Tačiau poe
tinės moderuotės reikėtų kaiku-
rioms poetinėms aliuzijoms apie 
Žmogaus Sūnų (83), Prometė
ją (56), antžmogį (96). 

Ten, kur bandytų aro spar
nai glaustis, estetika siekia pa
duoti ranką etikai. Yra šioj po
ezijoj nemaža patarimų, paska
tinimų, liepimų: "Kelio ne
klausk. Eik pats (64). Nelink 
kely ir eik neramus (6). Ramy
bės bijąs poetas kaikur (gal 
prfeš naują kovą) rimties ap
mąstymams pasiduoda: 

• 

Svarbu augti nerimstant, 
griuvėsiuos auginti švelniausias 

/gėles, 
iš liūdesio žvelgti platyn, 
dienų esamų blogiui 
neleist likti širdy ir sustingti 

/ ( 7 8 ) . 

Bet jei tai būtų pamąstymai 
a la Goethės "Fausto" Lynkeus, 

I iis turėtų reikšti tam tikrą lūžį 
; kovingo poetg kely. 

Pergalė ir viltis 
J. Kėkšto nenugali bekraštis 

pesimizmas. Jis kovoja su gyve
nimo audrom ir stengiasi iš jų 
išnirti gyvas, nepralaimėjęs. 
Tat įjungta į jo poezijos credo: 
per poeziją išnirti iš gyvenimo 
blogybių. Nelygstamo išsigelbė
jimo poezija, kaip ir muzika, ži
noma, negali duoti (kaip liūd
nai patirčiai bandė muzika gel
bėtis Nietzschė), dėl to ir mūsų 
noeto kūryboj rasi aidų, siūbuo
jančiu ant . nusiminimo ribos. 
Bet dausr ju giedresnių, ypač 
apie noiną, mistišką tėvynės a-
teiti (95). 

Ten, kur blėsta kova dėl sa
lves, savo likimo ar savo žemės, 
veikiau įsigali stagnacija ar ty
čiom išsaukta prozinė maniera 

Praeidami, 
įvairiais rimais ir linksniais visokeriopais 
kalbėjo ir nukalbėjo jos buvusį grožį. 

O aš, kančioje juodą naktį pažinęs, 
kai ją sunkiai matau ir jaučiu, tarp uolų, 
kurios per saulėlydį dega, miniu 
būsimą grožį. Aš jame gimęs. 

Matau jo krantus, nors laukai ir miškai 
krauju gęsta, 

nors naktys dar kausto pasaulį. 
Mano skausmo augštas akmuo 
dolomitų uolos aštrumu įaugo į dangų ir dega. 

Augčtas rytas pakils iš nakties. 

vienuolynai. Brangiausi skulp
tūros, mozaikos, tapybos kūri
niai yra religinio meno kūriniai. 
Tai reik'a žinoti kiekvienam ka
talikui, ne tuščio pasididžiavi
mo tikslu kad taip buvo praei
tyje, o kad nusimanius, kokia 
turi būti sąmoningo kataliko 
pažiūra ir atsinešimas į meną, 
jeigu jis nori atitikti autentiš
ką Bažnyčios mintį. O mūsų 
Bažnyčia savo kelio ir dabar 
nėra pakeitusi. Mūsų Bažny
čios aukščiausias autoritetas ir 
dabar nori, kad tos institucijos 
ir asmens, kurie kokiu nors bū
du reprezentuoja Katalikų Baž
nyčią, būtų pirmaeiliai iš visų 
žmonių globėjai ir gerbėjai to 
žmogui duoto genijaus, kurį va
diname menu. Į meno gerbimą 
ir palaikymą mes turime žiūrė
ti ne kaip į liuksusinį dalyką, 
bet kaip į Dievo duotą žmogui 
genijų, kurs gali ir turi daug 
pasitarnauti Dievo garbei ir 
žmogaus sielos auklėjimui. 

Dailininko V. K. Jonyno dar
bus turi įsigiję V. D. Kultūros 
Muzėjus, Latvijos, Estijos, Vo
kietijos, Olandijos ir JAV Wash 
ingtono ir New Yorko muzėjai. 
Maine valstybės universiteto va
dovybė dar šiais metais nutarė 
pagerbti šį mūsų grafiką savo 
lėšomis suruošdama jo vieno 
kūrinių parodą. Kvietimą atsiun 
tė University of Maine meno de-

VUniuie ir antroji lafda' - 1914 I Į ' " * - " , " " direktorius. Kaip in-
formuojama, si paroda bus ati
daryta šių metų lapkričio mėn. 
ir truks apie 4 savaites. 

Šitokiu mūsų dailininko išėji
mu į tarptautinę meno sceną, o 
ypač paskutiniais laimėjimais, 
kurie daro taip didelę kultūrinę 
propagandą pavergtai Lietuvai, 
be abejo džiaugiasi ne tiktai me
no mėgėjai, bet ir visa lietuviš
koji visuomenė. 

• Igno šeftiaus "Nakties ži
buriams" 40 metu. šiemet suė
jo 40 metų, kaip Vilniuje Jonas 
Rinkev'čus (šiuo metu gyve
nąs Chicagoje) išleido Igno Jur-
kūno-Šeiniaus apysakas, pava
dintas "Nakties žiburiai", dvie
jose dalyse. Tai daugumoje iš 
gimnazijos laikų kūriniai, buvę Juozas Mikuckis, 

šiandien iš spaudos išeinančios išsklaidyti tuometinėje negau-
rinktinės poezijos knygos "Lyri- • šioje lietuvių periodikoje ir kri-
kos kraitis" auterius, literatūros t i k o s ne taip maloniai sutikti, 
vakare IX. 2fi skaito savn iw»znn. __ rakare IX. 2ę skaito savo poeziją. Knyga 270 psl. Tai s pat metais 
m. Rygoje. "Rygos Balsas", i š ė J ° i r t o P a t i e s l e i d ė ^° Vslels" 
Juozo Tumo redaguojamas, iš- t a d v i e ^ d a l i l* a P y s a k a < < V a s a" 

Tos minties vedami Katalikų! leido "Didvyriai ir smulkmenos". r o s ™fs"; K n ^ a faek m a ž e s -
Tai buvo prieš 40 metų. 1920 n e ' 1 4 0 P s l " ° 1 9 1 3 m ' a p y s a " 
m. Petronio knygynas Kaune i š - ' k a "Kuprelis", išleista Ameri-
leido - "Aušros rasas", o 1924 k o J e ~ Brooklyne, 256 psl. J i 
m. išėjo - "Vakaro kaukės"! P a r a šy* a 1 9 1 0 - 1 9 1 1 m e t a i s -
taigi, prieš 30 metų. 1926 m. | • Aleksis Rubulis, latvių ra-
J. Bartusevičius išleido — "Lau ! šytojas, atidavė spaudai savo 
kuose" ir 1932 m. J. Karvelis naują romaną "Ar navi uz tu", 
Kaune išleido — "Dienų gran- kuriame vaizduojamas latvių le-
dis". Kiek buvo aptilęs, bet trem l- giorp. kovojusio prieš bolševi-
tyje — Vokietijoje išleido rota- j kus, susigyvenimas su mirtimi, 
toriumi spausdintą eilėraščių šiurpios paskutiniojo karo sce-

Katalikams žinoti dėsniai 
religinio meno klausimu 

f VYSK. V. BRIZGYS 

Žmonija įvairiose srityse yra 
pergyvenusi bangavimų. Vieni 
šimtmečiai kūrė, kiti anų kūry
bą sugriovė, jos vieton nedavę 
geresnės. Nieks nesukurs tūks
tančių meno ir istorijos pamink, 
lų, kuriuos sunaikino paskuti
nis karas t. y. mūsų laiko žmo
gus. Vieni šimtmečiai gausūs 
šventaisiais, kiti buvo ir dvasi
nio dekadenso laikai. Vieni šimt
mečiai davė nemirtingus litera
tūros ir meno genijus, kiti pra
ėjo paskui save nepalikę genia-
liškų paminklų. O tačiau kiekJ 

vienos generacijos žmonės apie 
save manė, kad jie esą geniališ-
kiausi. Ir mūsų laikus ateitis 
įvertins, nes nieks negali būti 
pats savo teisėju. Šiuo rašinė
liu turiu tikslo ne mūsų laikus 
ir jų kūrybą vertinti, o tik at
kreipti katalikų dėmesį į vieną 
mūsų laiko reiškinį — į tam tik
rą kryptį meno srityje ir primin

ti, nors vėliausias, tuo reikalu 
Katalikų Bažnyčios paskelbtas 
ir katalikus privalomai saistan
čias direktyvas. 

Didžiausi meno globėjai 

Nesileidžiant į platesnę isto
rinę apžvalgą, kiekvienam kata
likui dera žinoti, kad Katalikų 
Bažnyčia kaip tokia ir tai pir
moje vietoje pats Apaštalų Sos
tas ir katalikų vienuolynai yra 
užsitarnavę sau garbę ir tai jie 
patys skaito sau garbe, kad nuo 
pirmųjų krikščionybės šimtme
čių buvo ir yra didžiausi meno 
globėjai. Jeigu yra buvę žmogiš
kos srities incidentų tarpe vie
no ar kito garsiųjų menininkų 
ir Bažnyčioje augštai stovėju-

Bažnyčios augščiausi autorite
tai, kada tik matė reikalo, sa
vo ganomuosius, ir per, juos vi
są žmoniją, visada įspėjo, kad 
ji nenutoltų ir neiškryptų iš Ka-
tabkų Bažnyčiai tradicinio ir sa
vyje giliai prasmingo kelio. Kiek 
kartų katalikų' visuomenė paro
dė tendencijos nesuprasti me
no turinio, vertės ir paskirties, 
tiek kartų ir patys Popiežiai ir 
Apaštalų Sosto atitinkamos in
stancijos tikinčiuosius įspėjo. 
Religinio meno kryptį saugojan-
čios ir tą meną globojančios nor 
mos yra net įrašytos į Bažny
čios Kanonų Kodeksą. 

Kaikurios tendencijos religinia
me mene 

Religiniame mene negerų ten
dencijų ir prieš jas Apaštalų 
Sosto įspėjimų yra ir mūsų lai
kais. To klausimo plačiau ne
liesdamas šiuo rašiniu paliesiu 
kelis šiandien praktiškai aktua
lius klausimus. 
1. Vadinamas "Pigusis menas" 

rinkinį "Svetimose padangėse", 
tai buvo devintasis rinkinys. 
Šiuo metu "Terra" išleido jo de
šimtąjį rinkinį "Lyrikos kraitį", 
rinktinės lyrikos tomą, į kurį 
įeina eilėraščiai iš minėtų lyri
kos rinkinių. 

nos. Romanas turi 300 pusla
pių, įduotas spausdinti "Drau
gui". Rašytojas gyvena Chica
goje. Prieš kiek laiko jis suda
rė latgaliečių poezijos antologi
ją "Latgalu dziesminieki", kuri 
šiemet buvo išspausdinta taipgi 

• V. K. Jonyno kūriniai anie-! "Draugo" spaustuvėje. Antolo-
rikiečiu mažėjuose. Jamaicos )gija ^ a ž ? a i i l i u s t r u o t a < J°Je d a " 
Meno instituto profesorius V. K. ' *T™fr 2 3 rašytojai. Knyga kie-
Jonynas beviešėdamas Chicago- i teis *******> * u r i 1 8 9 puslapių, 
je pasidžiaugė tapytojų K. Žo- A b i e ^ č i a suminėtų veikalų lei-
romskio, J. Pautieniaus ir gra- d ė J a s ^ r a t a i P ^ į C h i c a g ° J e SY' 
fiko V. Petravičiaus meno pa-j v e n a n t i s J a n i s Skirmants. 
sisekimais ir laimėjimais, tačiau | • V. Rūbas, Chicagos vieno 
apie savo kūrybinius polėkius universiteto architektūros stu-
spaudai tiktai kuklias žinias te- dentas rugsėjo 8 d. minėjimui 

Jis šiandien reiškiasi visur: sta-1 siteikė. ( Cicero je kartu su J. ArštUdu 
tyboje, šventuosius vaizduojan-j Dabar gautomis žiniomis iš ( puikiai paruošė dekoracijas, kū
čių statulėlių fabrikais, paveiks- New Yorko amerikiečių univer-| riomis gėrėjosi ne tik vietos lie-
lų spaustuvėmis, liturginių rūbų | siteto vadovybė ruošia šio žy-| tuviai, bet atvykę ir iš toliau 
standartinėmis audyklomis ir maus mūsų dailininko kūrinių svečiai. Bemaž visi Cicero svar-
siuvyklomis, liturginių indų lie- parodą, o muzėjus neseniai įsi- besnieji minėjimai turi stilingas 
jyklomis ir kt. gijo jo 4 darbus. | dekoracijas, kurių pagaminimu 

Nesileidžiant į ankstesnius Į Suruoštąją V. K. Jonyno taip stropiai rūpinasi vietos ben 
laikus, kiekvienam katalikui yra j Weyhe galerijoje, New Yorke, | druomenės vadovybė, 
žinotina šiuo klausimu nors pas- kūrinių parodą amerikiečių Į 

("Lujano stebuklas"). Kitur 
proza parašytose eilėse daugiau 
poezijos ("Anapus upės"). 

Ar rinktinė poezija poeto ke
lio pabaiga? Vargu. Greičiausia 
tai tik gairė. Poetas, dar nepa
siekęs O. Milašiaus Nihumim 
poemos amžiaus ribos, n e t u r i 
tų nurimti t kuria jis juk ne lau
rams, bet poezijai. K. Žororoskis Šv, Baltramiejus 

spauda šiltai įvertino ir pripaži
no jam didelių laimėjimų. Gi 
New Yorko Public Library gra
fikos muzėjaus vadovybė toje 
parodoje nupirko V. K. Jony-

• Antanas Paulaitis, Pasau
lio Lietuvių archyvo įgaliotinis 
Šveicarijoje, atsiuntė archyvui 
šaulių būrio vėliavą, dvi magne
tofono juosteles (Šveicarijos lie 
tuvių bendruomenės vasario 16 

kutinioji Apaštalų Sosto (Kon
gregacija Sancti Officii) instruk 
cija iš 1952 metų birželio 30 d. 
Joje ana Šventoji Kongregacija 
primena eilės Visuotinių Bažny
čios Susirinkimų direktyvas, pa
mini eilės ankstesnių Popiežių 
ir šv. Pijaus X, Kanonų Teisės 
nuostatus ir pasmerkia visus 
darančius biznį iš menkaverčių 
religinio turinio darbų, kurių 
nenori net meno darbais vadin-1 kurti 1949 — 1950 m. Be šių toji istorija turės apie 700 pus
ti. Pasmerkia visas menkaver- į medžio raižinių muzėjus pasirin- lapių. Ją leidžia Tėvynės Mylė-
tes statulas ir statulėles, viso-į ko ir trispalvę litografiją "Ba- tojų draugija. Kaina — $5; ver
kius pigios gamybos paveikslus Į charach", sukurtą 1950 m. Vo-| buojami ir rėmėjai, kurių auka 
ir įsako vyskupams ir vienuoli- kieti joje, Mainze. Pastaroji, kaip j $10; jų vardas bus įrašytas ir 
jų viršininkams apvalyti bažny-j ir kitos šio laikotarpio dailinin- gaus du knygos egzempliorių. 

no 4 grafikos darbus. Budinga, , . . . . - n K . , , , . , . . , Id. minėjimo programa 1954 m. kad muzėjus įsigijo dailininko „ . - l T . Mt Z f. , - , Zuenche) ir įvairių spaudinių, nauiosos krypties kūrybą s u i . , A. ,. . , , . . . . . . . ZM Ai . „ Ž a d a stengtis galimai daugiau medžio ra:zimais Šv. Antanas , , . . • . , . 
UTT . „ . . „ ,„. i medžiagos surinkti ir atsiųsti. Kristaus užgimimas , Pieme-
nelis Kalėdų naktį", jie visi su-Į • Dr. V, Sruogienės parašy-

čias ir koplyčias nuo visokių pir j ko Ltograf ijos, pasižymi laisvu-
gios gamybos statulų, paveiks-1 mu, paprastumu ir ekspresyvu-

(Nukelta į 2 psl.) mu. 

Leidimo reikalus tvarko M.Kas
paraitis, 1827 Linden ave, Ra
tine, Wisc. 

http://ja.us.mo
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B E S I Š Y P S Ą S V A R N A S 
ML VAITKUS, Poaee Dale, R. I. 

I 
Vienas iš ne tiek daug žmo-! tvirtas — ir jis išdrįso rizikuo-

nių, kuriuos prisiminęs šviesiai, ti — eiti į nežinomybę ir savo 
ir šiltai nusišypsai, yra brangu-, paties jėgomis kopti į meno vir 
sis mūsų menininkas Adomas šūnes. I r kopė. I r kopė. 
Varnas. O nusišypsai žmogus j V a r g Q m a t ė n e m a ž a . N a > b e t 
todėl, kad tas (tariamai) Plėš 
rusis Paukštis išaušta tavo at
minty visuomet taip šviesiai ir 
šiltai tau bešypsąs. Sakoma, šyp 
sena apibūdinanti žmogų. Atro
do, taip. O šiuo atveju — net 

anais laikais jaunuoliams idea
listams tai buvo gana papras
tas dalykas gerokai pavargti, 
net paskursti. Varnas nuvyko į 
anuometinę Rusijos metropolę 
Sankt Petersburgą, mokslo bei 

pasirodė jau antrojoj Lietuvių Dal ia DcUHa<'tyle 
Dailės Draugijos parodoj 1908 
m. ir kitose iki 1914 m. Įdomu, 
kad jis bendradarbiavo pirma
jame "Bare", kaip vienas iš re
daktorių, draug su St. Šilingu 
ir B. Sruoga, ir buvo meninės 
žurnalo pusės tvarkytojas, kaip 
kad dabar sakome. 

Med Zldl 
Kartais išsimušat iš didelės tamsos, 
Ir lapais suodžių apneštais į saidę degančią išėję 
Daug lyriškiau dainuojate nei Poe 
Siūbuojami nepasibaigiančių sirenų vėjų. 

be jokio abejojimo: taip. Sako- m e n o c e n t r ą > g u a p y t u š č į o m 
ma irgi, kad ir senovinės pavar k i š e n ė n T ) p a s į t ikėdamas, jog ki-
dės buvusios tiksliai pr i ta iky- j t i ^ n u o g e n i a u j a u g k u r s t ą 
tos. Gal kuriam mūsų Adomo' I i e t u v i a i j a u n u o i į a i , s u tuo jau 
sentėviui toji gražioji pavardė] a p s i p r a t ę > p a m o k y s , kas daryti, 
visai tiko, bet ne Adomui: joj M a n a u > j o g A d o m u i tekdavo 
širdis švelni ir būdas lygiai san p i e t a u t 1 p i g i o g e v a l g y k l o s e p i e . 
turus bei malonus, ir dvėseną, t u g u ž 1 5 k a p e i k u > 0 p i k t ą m a s . 
padraskyti Ad. Varnas tege-i k o l i u ž i e m ą š i l d y t i g n e b e n t ši_ 
ba nebent dvasiniu būdu, būtent, 
gyviją žmogaus būtybę savo 
karikatūrose bei šaržuose. O 
šiapjau jį nors prie žaizdos pri 
dėk. I r panašumo į jo vienvardį 
paukštį (kiek iš viso jo gali bū
ti) teesama gal tolimo ir vien iš 
vaizdo j . Atsiprašau, ne vien iš
vaizdoj! Juk paukštis varnas 
yra protingas ir gabus, ypač 
kalboms! Gi mūsų Varnas savo 
inteligencija mane visuomet ža
vėdavo, o jau gabumų!... Bet 
tai tuoj paaiškės. O jau kalbų 
— Adomas moka bent tuziną. 
Beje, dar vienas panašumas: 
žmonės sako, kad mažasis var
nas gyvenąs ligi 200 metų; o 
mūsų Didysis aiškiai eina tuo 
pat keliu — jau išgyveno 75 
metus, o kas tiek išgyveno, tas 
tikrai turi šansų išgyventi., na, 
jei ne ligi dviejų, taip bent ligi i 
vieno šimtuko! 

taip: iš penkto augšto mesti 
pro langą į kiemą vienintelį tu
rimą šakalį, bėgti žemyn jo vėl 
atsinešti — ir vėl mesti ir bėg-
ti, iki reikiamai sušils. Iš pra-; 
džių mokėsi Varnas paišybos 
Dailės mokykloje prie Impera- ; 

Suliepsnojus 1914 m. didžia
jam karui, Varnas, kaip ir dau 
gelis kitų lietuvių inteligentų, 
pasitraukė į Rusiją, kur buvo 
Pabėgėliams Šelpti Centro ko
miteto nariu, lietuvių mokytojų 
seminarijos Voroneže mokyto
ju, lietuvių Seimo Peterburge 
Santaros delegatu 1917 m. Bol 
ševikams pagrobus Rusijoj val
džią, jam teko, draug su kitais 
Lietuvos Tarybos nariais, atsi
durti kalėjime, kur jis, bemedi
tuodamas apie netolimąją pra
eitį, paruošė medžiagą šaržų 
knygai "Ant politikos laktų", 
kuri pasirodė Lietuvoj bene 
1919 met. (o Amerikos Lietu
viu Vardyne parašyta: 1924 
m.). Tame rinkiny gražiai pasi
reiškė pastabi, išmintinga, hu
maniška puikaus menininko 
dvasia: tie šaržai — tai beveik 
ne šaržai, o tikri, gyvi vaizduo
jamųjų asmenų atvaizdai, nepa 
žeminą, neįžeidžią, o vien, taip 
sakant, tėviškai, švelnia šypse
na, pabraukia vaikučiams ypa
čiai ryškias ne visai girtinas I 
ypatybes* žmogus žiūri, gerai y&& (bene V. Bičiūnas, A. šmuli Vienožinskio, daug pasidarba-

Tai pasiūbuoMt fabrikų sirenose ir dūmuos, 
Kai iš anapus vandenų per žemę eina Kainas. 
Ir šitie fabrikai išgelbės jūsų ir žmonių žalumą 
Ir lyriškas E\lgar AlDano dainas. 

Pro aprūkusį stiklą 
Tik tos dvi, tos dvi klevo šakelės, 
Pro aprūkusį stiklą matytis, 
Ar laukai kyla saulėn ir želia 
ir upeliais išsiverčia lytys. 

Tik jos dvi kas pavasarį matos, 
Jos kas vasarą, rudenį, žiemą, 
Tokios mielos iš šių automatų, 
Iš šio dundesio kūjų ir plieno. 

Ant jų nutupia kartais paukštytė, 
Ant šakelių jos gieda ir supas 
Ir džiaugies, lyg kad viskas matyti, 
Lyg kad vasaros pievos ir upės... 

Ir regiu šakeles metų metais, 
Kartais moju joms langą pradarius, 
Ir ilgiuosi, o čia automatai 
Ryja geležį, plieną ir varį. 

šypsai, grožies ir džiaugies. 
Karui besibaigiant, Adon 

su 

A. Varnas 

torinės Dailei Skatinti draugi
jos, o vėliau — barono Štiglico 

mokykloje 

Štai ir priėjome prie tikrojo" 
reikalo, dėlei kurio prisiminiau 
ir Adomo šypseną, ir kitką: 
prie jo amželio! juk šių metų 
sausio antrąją dieną Adomui 
Varnui jau sukako 75 metai (ar 
patikėsite?)! Kas nemėgsta 
aritmetikos, tam pašnibždėsiu: 
svarbiausiasis jo gyvenimo nuo
tykis — gimtuvės — įvyko 1879; centrinėje dailės 
metais ir tai Jonišky (toks mie» (1900 — 1902). 
stas šiaurvakarinėj Lietuvoj). M e n o s t u d i j o s u ž s į € n i U O S e 
Tuos faktus semiuos iš Ameri
kos Lietuvių Vardyno, ne iš sa- Kodėl Varnas metė Peters-
vo atminties, nes nebuvau Ado-'burgą ir išvyko toliau studijuo 
muko krikštynose: mat, sut-j ti meną į užsienius, jis yra man 
rukdė nenumatyta kliūtis — gi- j kažkuomet pasakojęs; bet gerai 
miau beveik 5 metus vėliau. O j nebeprisimenu; rodos, turėjo 
ir atsiradęs šiame pasaulyje, ne nemalonių reikalų stf maskolių 
veikiai bepasivijau Adomą gy- policija dėl slapto politinio bei 
venime: tik po pirmojo Pašau- tautinio veikimo. Teko bėgti ir 
linio karo, kai ėmėva plušėti po pėsčiam, ir važiuotam. Pakeliui 
tą pat Kauną. Tuokart jį iš arti sustojo Varšuvoj ir ėmė darbuo 
gerai įsižiūrėjau, ėmiau augštai I tis privačioje vieno lenkų me-

| tiesiog lemiamai dalyvauti kul
tūros kūryboj valstybiniu mas
tu. 

"I iemenkūdra" 

Pabuvęs 1919 — 1920 m. mo
kytoju Vytauto Did. gimnazijoj 
Vilniuje, politinių—karinių įvy
kių buvo priverstas persikelti į 
laikinę sostinę Kauną ir tuoj 
didele energija bei sumanumu 
ėmė organizuoti Lietuvių Meno 
Kūrėjų draugiją, kurios ir pir
mininku jam teko būti 1920 -
1922 ir 1930 
menu juokingą smulkmenėlę: 
kai susirinkę tarėmės, kaip čia 
toKią draugiją įkūrus, iškilo ir 
klausimas, kaip tą sumanomąją 
draugiją pavadinus; Rusijoj po 
bolševikinės revoliucijos viso
kių organizacijų priviso, kaip 
grybų po lietučio, kitos labai su 
dėtingais vardais: imta tuos 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Dail. Viktoro Petravičiaus kad prekybininkas Justas Lie-

nauji darba i Mūsų produktin- ponis supranta ir moka įvertin-
gasis ir gražiai paskutinėj gra- ti dailininkų darbus ir propaguo 
fikų parodoj birželio mėn. Lie-1 ti lietuvių meną. Turime ir kitų 
tuvių auditorijoj, užsirekomen- gražių pavyzdžių, tai prel. Ig. 
davęs grafikas Viktoras Petrą- J Albavičius, kun. A. Linkus, se-
vičius neseniai užbaigė tapyti selės kazimierietės, kurių įstai-
du didelius darbus: "Vargo mo- gos puošiamos lietuvių meno kū 
kykla" ir "Knygnešys", kurie riniais. Grafikas V. Petravičius 
patalpinti Justo Lieponio baldų, neseniai gavo darbą vienoje me-
parduotuvėj. Čia randame ir K. Į no reikmenų dirbtuvėje Chica-
Žaromskio ir kitų dailininkų dar | goję. 
bus. Minimi V. Petravičiaus dar-{ 
bai yra stambūs. Knygnešys • Chlcagoje paskutiniu m^hi 
vaizduojamas Zapyškio apylin* gyviau pradėjo reikštis plasti-
kėj, prie Nemuno su senąja Lie- ( nio meno atstovai, vis dažniau 
tuvos bažnyčių motina — Zapyš rodydamiesi su savo kūriniais 
kio bažnyčia; netoli ant kalno i amerikiečių meno parodose. Be 
ir kun. J. Kolytos, dr. V. Ku- jau vykstančios Chicagoje Dra-
dirkos dėdės triobos su gražiu ke rūmuose aliejinės ir akvare-
sodu, kur V. Kudirka, kai buvo linės darbų parodos, kurioje ran 
apleidęs kunigų seminariją ir tė- dame 4 lietuvių tapytojus, atei-
vų atstumtas, buvo priglaustas, nantį sekmadienį, spalio mėn. 
pas minimą dėdę kun. Jurgį Ko- 3 d., miesto centre, Conrad Hil-
lytą. Kiek toliau yra, bet pa-1 ton rūmuose atidaroma rudens 
veiksle nematyti, ir "Aušros" re paroda. Joje tarp 100 įvairių 
daktoriaus, "Op, op Nemunėli" tautų dailininkų, dalyvauja ir 5 
autoriaus J. A. Vištelio (Kluo-j lietuviai tapytojai. Dail. Br. Mu
niškių kaimas) gimtinė. Apačioj linas patiekė akvarele sukurtą 
vingiuojantis Nemunas, toliau į puikų natur mortą. Pauticnius 
ir į dešinę ir Raudondvaris, išstatė sodrų Lietuvos peisažą. 
"Vargo mokykloje" vaizduoja- Prof. Ignas Šlapelis pasirodo 
ma motina su vaiku ir rateliu, su nuotaikingu saulėleidžiu. M. 
panašiai kaip P. Rimšos, bet Šileikis amerikiečiams pateikė 
tapybinis darbas, kurs V. Pet- gražų peisažą. E. Tūlius (bene 
ravičiui puikiai nusisekė. Abu senosios kartos lietuvis) išstatė 
paveikslai po du metrus augs- rudens peisažą. Latvių dail. H. 
čio ir pusantro pločio. Gražu, Purvins patiekė savo premijuo-

- tą peisažą "Vasara". Nors šio-
Varno meninė kūryba. Apie ją, je meno parodoje nematyti 
nors ją labai mėgstu, nedrįsiu j kraštutinių modernstų ir ab-
kalbėti, kadangi esu vien dile-1 straktinio meno atstovų, tačiau 
tan tas : tegu apie ją čia pakai-' negalima pasakyti, kad ši paro-

1940 metų ir iš arti stebėti sa- j b a specialistai, kaip, sakysime, da būtų vien konservatyvių dai
riame telpa 3,000 žiūrovų, o vo bičiulį. O pastebėjau, jog fe*"* ŠlapeUs, Varno kolega ir | limnkų 
mums reikėtų teatro tūkstan- moksleiviai jį labai gerbia ir v i e n a s ™ rimčiausių jų mūsiškių 
čiui penkiems šimtams. — O brangina, kolegos irgi, o visi m*n<> teoretikų bei kritikų. O 
kiek tai atseitų? — Na, maž- myli, kaip labai dorą, malonų, a š č i a pasitenkinsiu vien pami-
daug... I r jis, jei neklystu, pa- išmintingą, taktingą vyrą, sui n f e M jog Varno meninis pali 

kštys), kad bent pasvyruotų! j vo, — Kauno Meno Mokykloje, 
Sakysime, kalbant apie naujo j kurioje nuo 1924 lig 1944 metų 

_ p t a ^ ^ u T t i ^ ^ statymą: ^ k l a u s i a D u J s ė k m i n ^ T"?* t a P ^ s . s t u d i -
parsiskubino į savo mylimąją b e n e c > kuris jau buvo apie t ą J^ toje Mokykloje, kuri nuo 
Tėvyne ir ėmė * w a i sakyčiau r e i k a ^ S^^ęs, kokio dydžio 1939 m. virto Dailės institutu, 

1 mums reikėtų teatro ir kiek jis, kurioje ir man teko kaip moky-
atseitų; šis atsako: atsižiūrėjau 
į Vienos valstybinį teatrą, ku-

tojui darbuotis nuo 1929 lig 

minėjo tris milionus vokiškų| kuriuo ir pasikalbėti, ir šiaip-! k i m a s v r a l a b a i gausingas ir 
jau pasižmonėti, ir bendrai dar-i gražus. Jo gamtos vaizdai mą-anuometinių markių. Man net 

karšta pasidarė: iš kur tiek pi
nigų?. O mūsų vyrams niekis. 
Atsimenu, Antanas Smetona, 
neseniai buvęs Valstybės Tary 

buotis tiesiog, malonu, naudin 
ga. 

Varnas darbavosi ne vien 
kaip praktikas pedagogas mo 

ne ypačiai žavi savo kažkokiu 
švelniu, aušriniu, viltingu liūde-
sėliu, savo ta skaisčia poezija, 
savo charakteringu varnišku 

• 15 metu Dzūkų krašto dai
nų šventei, šiemet sukako 30 
metų nuo pirmosios Dainų šven
tės Lietuvoje ir 15 metų nuo 
pirmosios Dainų šventės Dzūkų 
krašte — Alytuje. 1939 m. rug
sėjo 2 — 3 d.d., Alytuje įvyko 
pirmoji Dainų šventė, kur daly
vavo: Alytaus, Seinų, Marijam
polės, Vilkaviškio, Šakių, Kai-

1<W1 Pi* nrki - b ° s pirmininkas, kaip niekur ky*lose, o ir yra nemaža sau koloritu; jo drobę pamatęs iš š e d o r i a p s k r i c į ų i r d a i j s Kauno 
įya i . < îa prisi- _ . * — ' .. . . „ . - • • • ,.i .- • x _ . , tolo. zmoeiis zah beveik neklai- . . . r , . «« , nieko pareiškė: pinigai nesvar 

bu — kad reikia, atsiras! svar
bu — ryžtis!... Betgi naujo teat 
ro taip Ir nesiryžta statyti, o 
imta senąjį taisyti, ir tai žy
miai vėliau; atsėjo brangiai, o 
gauta ta pati būdelė, kiek paš
varinta. O kad būtų anuomet 
paklausyta Smetonos, Varno ir 

rūpimais klausimais rašęs įvai 
riuose laikraščiuose, ir jo strai 
psnai būdavo visuomet turinin
gi, rimti ir įdomūs: jis yra ben
dradarbiavęs Židiny, Naujojoje 
Romuvoje. Išsamią studiją "Vai 
kų paišyba montesorinėje mo
kykloje" yra skaitęs • tarptauti
niame Montessori kongrese Ko-

vardus praktiškai trumpinti; at!k. i tn* t o k i u - u ž t a s P a t vokišką-1 penhagoje 1937 m. 

vertinti ir net... pamilau (ko ne 

brangu — esava nūn pastovūs 

nininko studijoj. Tas "malio-
sigėdžiu), o kas man ypačiai rius" gaudavo bažnytinių užsa

kymų ir pavesdavo jaunajam sa; 
bičiuliai (ką laikau sau garbe).j vo padėjėjui ne vieną ar išbaig-
Tad šį-tą galėsiu čia papasako- ti, a r ir visiškai pačiam atlikti, 
ti ir iš savo paties atsiminimų. Taip Varnas nutapė fenai sta-
Kitskas — iš patikimų šaltinių, cijas net savo gimtajai Joniš

kio bažnyčiai (kažin, ar visi 
Per vargą į meno viršūnes j o m š k i e č i a i a p i e t a i ^ g ^ 

Kaip ir daugelis tų laikų lie- fe o dabar ir tos stacijos ar 
tuvių inteligentų, Adomas mo-,bebus išlikusios). Laimei, iš ten 
kėši savo gimtojo miesto mas- jaunasis meno adeptas gana 
koliškoje pradžios mokykloje ir "Teitai ištrūko į Krokuvą anuo
ją baigė jaunas — užkabinęs 12 metinėj Austro-Vengrijoj ir ten 
metelius. Matyt, tėvams atrodė toliau studijavo meną Impera-
gabus, kad jie tuoj atidavė jį į tor.'nėi Dailės akademijoj (1903 
artimąją Mintaujos gimnaziją, — 1906 m.) drauge su I. Šlape-
kurioj mokėsi ir daugelis kitų ^u, Vienožinskiu. Staneika, Ši-
būsimųjų įžymiųjų mūsų inteli- 1eika(?). Tuo pat laiku tenykš-
gentų — sakysim, A. Smetona. S t t M universitete studijavo kei 

sirado begalės visokių I spo lko- ! s i a s markes, kurios vis tiek nie 
mų, Iskosesų, Zavkomų, K o m - t k a i s virto, būtų buvę galima 
somolų, Kominternų ir t.t.; čia (tikrai pasistatyti padorų teatrą 
juokdariams iškilo puikių pro- j ~ . svarbų lietuviškos kultūros 
gų piktai pasišaipyti: sakysim, I z ^ m i — 
imta pasakoti, jog esanti net to Gražus drąsių užsimojimų ir 
kia tarnyba Ząmkompomordieį smarkaus veikimo laikas!. I r ta 
— išvertus lietuviškai — spyna j Varno vadovaujama Ąfeno Kū-
per snukį, o reiškianti: Zamies-! rėjų Draugija žygiavo pirmose 
tttel Komissara po Morskim Die | kultūrininkų eilėse. Ir tas Ado-
lam 

Ir ne vien "Ant politikos lak
tų" knygą yra išleidęs žmonių 
širdims palinksminti, bet ir dar 
vieną labai svarbų veikalą "Lie
tuvos Kryžiai", kuriam sudary
ti turėjo apkeliauti ištisą Lietu
vą ir nufotografuoti labai daug 

tolo, žmogus gali beveik neklai
dingai tuoj t a r t i : tai — Varno! 

Man visuomet labai impona
vo Varno portretai, pagauną ne 
vien išorinį panašumą, bet ir iš
vidinę žmogaus tar tum esmę, o 
vienkart apsiaučia visumą sa
votišką poezijos aureole. Ypa
čiai man yra įstrigę jo Noraus-
N/aruševičiaus, Tomo Žilinsko, 
Jono Jablonskio, Irenos Kaman 
tauskienės, Onos Kerpienės port 
retai. O neseniai teko matyti 
Brocktone pas kun. švagždj jo 
padarytą prel. Krupavičiaus 

apskrities chorų, viso 32 cho
rai, apie 2.000 dainininkų. Vie
nas kitas chorų vadovų yra ir 
Amerikoje, būt. Kauno "Maisto" 
šaulių kuopos choro vedėjas — 
Jul. Gaidelis (Bostone), Ruda
minos choro — J. Kreivėnas 
(Cicero, III.) ir kt. Išpildė: J. 
Gruodžio, J. Tallat-Kelpšos, J. 
Naujalio, J. Kačinsko, T. Brazio 
J. Žilevičiaus, St. Šimkaus, E. 
Gailevičiaus, E. Lachavičiaus, 
P. Adomavičiaus, K. V. Banai
čio, VI. Jakūbėno, J. Karoso, J . 
Gaubo, M. K. Čiurlionio, A. Ra-

portretą, labai įspūdingą, labai č i ū n o i r y K u d i r k o s k ū r i n i u . 
stiprų, gal geriausią Varno su-| D a I y v a v o i r Kauno Valst. radi-
kurt'ą portretą. J j o f o n o s j m f 0 nin i s orkestras, ve-

vertingiausių meno atžvilgiu 
mūsų krvžiadirbiu veikalu Tas D a b a r mUSU b r a n š u s l s m e " ! damas J. Kačinsko ir II-jo ulo-
veikalas visuomet pasiliks bran n i n i n k a s ^ v v e n a i r ^ ^ dar- n u p u l k o d ū d u orkestras, veda-

Jūrų Reikalų komisaro jj mas, be garsių žodžių, be didin- gus taip mūsų meno kultūriniu- ^ 0 % * ° * ™ ! : ^ T V * - " m a s A ' L i k e r a u s k a D i r ^ n t a i s 
pavaduotojas. Tad kaip savo kulgų mostų, kukliai, ramiai, su- kams, taip ir svetimtaučiams, ^ f t ™ ^ ^ 
riamąją draugiją pavadinsim? j maniai ir ištvermingai triūsė, kurie jau yra ne kartą jį augs- B u V a U J a U ***** J ° n e b e m a t * s kas, N. Martinonis ir S. Navic-
O dalyvavo posėdy ir Balys, žygiavo, klabino, judino - ir j tai įvertinę ir juo gėrėjęsi. 
Sruoga. Lietuvių Meno Kūrėjų | kiek nuveikė! 
draugija — gražu tai gražu, bet 
taip ilga! Čia Sruoga (kuris 
anuomet atrodydavo vis kiek j Pagaliau pastoviai nutūpė to 
susivaržęs, bet šelmiškumas,! je įstaigoje, kuriai įkurti, šalia biausia yra tiesioginė Adomo 
kaip ta yla iš maišo, vis jau im 

Meno mokykloje 
Meninis palikimas 

Žinoma, mums, o ir pačiam 

Tėvai, turbūt, norėjo, kad sūne
lis eitų į kunigus, tad tedavė 
Adomui mokytis gimnazijoj 5 

stuolis Kerbačiauskas ir būsi
moji Čiurlionienė - Sofija Ky
mantaitė. 

metus, ir jis, baigęs kasmet po Is Krokuvos mfsų meninin-
klasę, bene 1896 metais įstojo kas persikėlė į Šveicarijos .Že-
į Kauno Kunieru seminariją.Ten neva, į Augštąją Dailės mo-
išbuvo lig 1899 m. Nejausda- kyklą studijuoti laisvosios ir de 
ma pasaukimo į kunigus, o sva- kor^tyvinės tapybos 1906 — 
jodamas apie meną, jis, baigęs 1908 m. Tą mokyklą baigė augs 
tris kursus iš keturių, ryžos čiausiuoju pažymiu ir išvyko į 
Seminariją palikti. Tai nebuvo : studijų kelionę po Italiją, 
lengva, ką kiekvienas skaityto-1 
jas, truputį pažįstąs gyvenimą, j 
pats neaiškinamas supras. Bet Lietuvoj prieš pirmąjį Pasau-
Adomo būdas buvo pakankamai ^linj karą vieSai BU savo darbais 

Lietuvių kultūrinėj kūryboj 

davo išlįsti), nedrąsiai stebėda
mas savo batukų galelius ar 
kitką ten asloj, sako: Ogi, pa
vadinkim ją Liemenkūdra!... 

Na, betgi vardas buvo leng
viau surasti, nei ką nors nu
veikti. O užsimota ne daugiau 
ir ne mažiau, sukurti Lietuvos 
teatrą — operą, dramą, baletą, 
— Muzikos mokyklą — būsimą
ją Konservatoriją, — na, ir... 
ko čia varžytis: Paišybos mo
kyklą — būsimąją Meno mo
kyklą—Dailės institutą!... Klau 
sydamasis aš vien stebiuos: iš 
kur tiek pinigų gausit?... O jie, 
tas mano Adomas, A. Smetona, 
S. Šilingas, arch. Dubeneckis ir A. Varnas 

vien Kaune prieš 1939 m. ka- \ k a s > š i o s d a i n ų šventės globėju 
rą. Tebesąs tas pats dvasios bei b u v o švietimo ministeris dr. L. 
talento vyras, tik dar labiau su Bistras, šventė sutraukė dešim-
dvasėjęs, sujautrėjęs, bet toli t i s tūkstančių žmonių ir praėjo 

dailininkui, įdomiausia bei svar * r a ž u f P a l Ū Ž C S * " ' J K I r i aus io j e nuotaikoje. 
niskai tebekunąs. Ir dar kaip!, 
Paskutinis jo istorinis paveiks-! • Teatro Almanacho, kurį 
las iš Mindaugo laikų, nors dar spaudai paruošė St. Pilka, jau 
nebuvo galutinai išbaigtas, bet keturi penktadaliu sarinkti ir 
atrodė tikrai būsiąs vertas Var- knygos spausd'nkno darbas va-
no kūrybos vainikas. romas pirmyn. Jau turima kele-

Jo jaukioje šeimoje pralei- į t a s šimtų prenumeratų. Almana-
dau porą be galo malonių va-, chas prenumeratoriams kainuos 
landų. * Iš tikrųjų, juodu su ta $4; galima užsisakyti pas jo re-
jo žmonele Marija Kuraityte- daktorių St. Pilką, 3225 So. U-
Varniene, šviesia, talentinga, nion ave, Chicago 16, 111. 
veiklia pedagoge — inteligente, . . n , . 
. . . . . . °. . . , . .5 • Aloyzas Baronas baigia ra-
labai ir labai miela bei įdomia „ _ .. /- . , ljL_ . , 

, , . . w. syti 1 etuvių kultūrininko prel. 
asmenybe, sudaro tokią gražią ' J . . . .v . , . * . 
. . . v . 7 . Igno Albaviciaus biografiją. 

- ir harmoningą seimą, ]og neju- * . . t __ , J^ 
. . , -wj - - i r i Knyga turės apie 150 pusi.; nu-

ciomis prisimena Ovidijaus Me- • ; & , , ., , , .» 
tamorfozių Filemonas ir Bauki- ^ a t o m a ' k a d vokalas bus I S . 
dė. Kad Dievulis ir juodu, k a i p | l e i s t a s P o r o s m e n e s u j , a l k o t a r " 
aną Frigijos porelę, maloningai j Py^e* 
globotų ir paguoda nušviestų • Edv. Skrickų matysime fil-
likusiąsias gyvenimo dienas! 'ma "Five Bridges ta Cross". 



D R A U G A S 
ANTROJI DALIS 

šeštadienis, spalio 9, 
I 9 5 4 

Ū O A S 
- W T TWO 

Saturday, October 9, 
1 9 5 4 j 

IGNUI ŠEINIUI 65 METAI" "*•"— c,iIil" 
BEN. BABRAUSKAS, Cicero, 111. 

Pastarajame visuotiniame Lie 
tuvių Rašytojų Dr-jos narių su
sirinkime Ignas Jurkūnas Šei
nius išrinktas LRD garbės na
riu, šiuo metu gyvųjų tarpe, 
mirus Vydūnui ir Krėvei, bebu
vo likę šie LRD garbės nariai: 
Mykolas Biržiška, Vaclovas Bir
žiška, Ernestas Harrisonas ir 
Mykolas Vaitkus. 

Šeinius į mūsų literatūrą atė
jo su nauju stiliumi, jautriu žo
džiu, trumpu sakiniu. Parodė iki 
tol pas mus nevaizduotą intymią 
sielos būseną, gražiai ją sulie-
damas su subtiliais gamtos niu
ansais. Kuprelis, Vasaros vaišės, 
Mėnesiena ir kitos apysakos jau 
iki 1915 metų spėjo sudaryti 
ryškų autoriaus veidą, kurj vė
liau, po 20 metų dar kartą grį
žęs į mūsų literatūrą, yra at
naujinęs ir įvairinęs. Fantasti
nis momentas, talkinamas iro
nijos ar satyros, dažnai ima vy
rauti antrojo periodo veikaluo
se (Siegfried Immerselbe atsijau 
nina, Diplomatai). Pačiu pasku
tiniu metu Šeiniaus periodikoje 
paskelbta eilė novelių tarptau
tinio turinio, įskiriant ir orien-, 
talinius motyvus. Beje, antrąja-i 
me periode matome ir pirmykš-į 
č.'o siužeto bei stiliaus kūrinių,; 
pvz. Tėviškės padangėje — 
1938. 

Literatūrinis Igno Jurkūno 
slapyvard ;s Šeinius, panašiai 
kaip Krėvės, Bičiūno, Santvaro, 
Alanto, Aisčio ir kitų, jau yra 
virtęs pavarde. Gimęs 1889 m. 
balandžio 3 d. Šeiniūnuose, Gel
vonų vis., Ukmergės aps., moks
lus ėjo Vilniuje, 1911 — 15 
Maskvoje istorijos — filosofijos 
fakultete. 1916 — 19 Lietuvos 
Centrinio komiteto nukentėju
siems dėl karo šelpti įgaliotinis 
Stockholme, 1920 — 21 pasiun
tinybės sekretorius Kopenhago
je, 1922 — 21 Lietuvos atsto
vas Helsinkyje, Stockholme, Os-
loje ir Kopenhagoje. Toliau iki 
1932 m. kaip prekybos atstovas 
dirbo Švedijoje. 1932 m. grįžta 
Lietuvon, kur tuojau išrenka
mas pirmuoju Lietuvių Rašyto
jų Dr-jos pirmininku, paskui tas 
pareigas perdavęs J. Tumui 
Vaižgantui. 1933 34 m. Šeinius 
— Lietuvos aido vyr. redakto
rius. Po to iki 1939 m. guberna-
tūros patarėjas Klaipėdoje. 
1940 metų rudenį pasitraukia iš 
Lietuvos į Švediją, kur šiuo me
tu dirba kooperatyvų sąjungo
je, eidamas skyriaus viršininko 
pareigas. 

Švedijoje ir kitose Skandina
vų šalyse Šeinius savo 1940 — 
45 m. veikalais, vaizduojančiais 
bolševikų antplūdį į Lietuvą, 

pravedė milžinišką propagandą 
prieš komunizmą. Šiuo atžvilgiu 
tai bus vienintelis Lietuvos am
basadorius tomis sunkioms tėvy 
nei dienomis, švediškai Šeinius 
yra parašęs jau ir pirmojo karo 
metu porą knygų: Lietuvių kul
tūra 1917, Naktis ir saulė 1918. 
Antrojo karo metu viena po ki
tos rodosi Šeiniaus knygos, liu
dijančios klaikųjį raudonąjį tva
ną: Raudonasis tvanas kyla 
1910 — 41 švediškai trys laidos, 
suomiškai dvi laidos ir daniškai 
viena laida; Stebuklo belaukiant 
švediškai ir suomiškai 1942; 

Iųnas Šeinius 
Rašytojų draugijos garbes narys 

Raudonoji kelionė (1934 m. ke-
l'onė Sovietų Sąjungon) 1943; 
Raudonasis tvanas plinta 1945 
m. Stockholme dvi laidos. Lietu
viškai iš tų knygų kol kas tepa
sirodė pirmoji — Raudonasis 
tvanas. 

Šia proga prisimintina bent 
vardai Šeiniaus knygų, kurių 
šiandien, aišku, negalime gauti. 
Vienintelis Kuprelis prieš 3 me
tus Vokietijoje Tremties leidyk
los išleistas trečiuoju leidiniu. 
Pirmą kartą Kuprelis pasirodė 
1933 Brooklyne, antrąkart 1932 
Kaune. 1914 metais Šeiniaus pa
sirodė Bangos siaučia, Nakties 
žiburiai ir Vasaros vaišės, ėju
sios pirma Vaivorykštės žurna
le. Siegfried Immerselbe atsinau 
jina 1934, Diplomatai 1937, Aš 
dar kartą grįžtu 1937, Tėviškės 
padangėje 1938, Kas tu esi, lie
tuvi? 1938. Šiemet sukanka 45 
metai Šeiniaus kūrybinio darbo. 
Pradėjo spausdinti 1909 m. 
Aušrinėje, Viltyje, vėliau Lietu
vos žiniose Vilniuje ir kt. Ir šiuo 
metu mūsų periodikoje Šeinius 
taria žodį įvairiais aktualiais 
mūsų tautiniais klausimais. 

IGN. ŠEINIAIS LAIŠKAS RAŠYTOJAMS 
Lietuvių Rašytojų draugi

jos metiniam susirinkimui, į-
vykusiam Chicagoje, 1954 m. 
rūgs. 26 d. Ign. Šeinius atsiun 
tė laišką, kurį čia spausdina
me. — Red. 

D r a u g a i R a š y t o j a i , 
Šiandien Chicagoje susirinku

si saujelė atstovauja mus visus, 
išbarstytus aplink žemės kamuo 
lį. Atstovauja mintyse ir tuos, 
'kam anapus geležinės uždangos 
surakintos rankos ir lūpos. 

Ir šį metinį susirinkimą, kaip 
visus nuo pat pirmojo, slegia 
tas pat rūpestis, ta pati lietu
vio rašytojo buitis. Menkas įver 
tinimas iš mažai skaitančios vi
suomenės pusės, nedidelis ar net 
joks politinių viršūnių susido
mėjimas. Pamiršta, kiek reiš
kė lietuvių tautiniam atgimimui 
ir Lietuvos prisikėlimui Vinco 

' Kudirkos ir Maironio raštai, jų 
mintys, jų sukurti vaizdai. Ne

pagalvojama, kad Balys Sruo
ga ir Vincas Krėvė tiesiai į mus 
alsuojančiais istoriniais vaizdais 
atstatė saitus su mūsų praeiti
mi, mūsų kasdieninius pojūčius 
įturtino ir įgalino, padarė mus 
kitais žmonėmis. 

Gal ne visi prisimenam, kiek 
prieš 50 metų Norvegijos lais
vės atgavimui reiškė Bjornstjers 
ne Bjornson ir Henrik Ibsen sa
vo kūryba ir kultūros pasauly
je išvystyta veikla. Ar ne dau
giau ir pastoviau anglai, pran
cūzai, vokiečiai, net italai ir net 
tie rusai garsėja pasaulyje sa
vo kultūriniais laimėjimais nei 
ne visados vykusiais kariniais 
ir politiniais? 

Nesitikėkim ir nelaukim, kad 
pavergtos Lietuvos kultūrinei 
kovai ir tos kovos įprasmini
mui ar įgalinimui padėtų Tau
tos Fondas. Jo lėšos reikalin
gos politinei veiklai. Turim pa-
jieškoti būdų padėti Lietuvos 

V — • e a i 
Pavasarių laukiniai vėjai 
Iš krikštolinių tolių mėlynų 
Išsineria ir gaivalingai skrieja, 
Išskėtę degančius sparnus. 

Kaip paukščiai ružavi jie supas 
Po tyras rytmečių žaras, 
Ir jų alsavimo prikeltos upės 
Sušilę ima plaukdamos garuot. 

IT soduos žydinčiuos jie žaidžia, 
Kaip pasakų vaikai linksmi, 
Apskleidę lyg vualiais veidus — 
laisvų plaštakių vilnimis. 

Ir retkarčiais tenai laimingi 
Akimirkai suminga pasakų rate 
Prie auksu užpustytų lingių, 
Bučiuodami mažų mergyčių lūputes. 

Kol juos pažadina vėl saulės gaisras 
Trankytis po šiltas naktis, 
Ir švilpdami jie užkuria aistrą 
Čigonės miego vidury. 

Po vasaros laukus šiurena vėjai 
Ir su kaimenėmis bandų, 
Prie trykštančių versmių atėję, 
Malšino troškulį žydrynėj duburių. 

Ir kur linguoja milionais varpos, 
Nektaro ir medaus kvapais girti 
Sapnuoja vėjai vasaras užburtas 
Dangaus beribio spindesy. 
Prie ežerų, kur rymo tuščios valtys 
Ir raibuliuoja veidas vandenų, 
Sulipę vėjai supasi ir kalba 
Gilioj atokaitoj dienų. 

Ir girių begaliniam rojuj, 
Lyg paukščiai, grįžę į lizdus, 
Sutūpę į šakas jie groja 
Su miliardais stygų įtemptų. 

Naktų audringoms elfų puotoms 
Ir džiaugsmo slėniuos užkeiktuos, 
Apsikabinę jųjų kūnus, šoka 
Ilguos ugninguos sūkuriuos. 

į rudenio dienas uždusę vėjai, 
Burnojimu užkimusių gerklių, 
Kaip skausmo upės išsilieja 
Iš milžiniškų fiordų negyvų. 

Ir didelės jų rausvos skraistės, 
Dangaus kraštais siūbuodamos lėnai, 
Grėsmingai slenka rudeniu užskleisti 
Visas pasaulio šio dienas. 

Nuožmiųjų jų žuvimo ginklų 
Staigiais verpetais paliesti 
Rūkai su kraujo lapais drimba 
į spalio plienines naktis. 

Ir vasaros šviesios aploštą grabą 
Užkloja vėjai vaško kitimu, 
Ir jųjų orgijose dreba 
Sustingę griaučiai medžių iškilnių. 

Ir debesų gauruotos kaukės, 
Sumišę jųjų siautuly, 
Būriais dangaus ekranais traukia 
Ir sviedžia prieblandų sparnus žemyn. 

O kai žiemom pražilę miega 
Vienuolės kalvos šaltu ramumu, 
Prispaustos kristalinio sniego 
Ir riksmo pūgų balzganų; — 

Jau vėjai viską sau laimėję — 
Virš šalto kūno žemės negyvos 
Pulkais jie milioniniais suėję 
Galingai savo pergalei giedot — 

Iš aikščių apleistų ir iš tiradų, 
Ir iš tuščių tribūnų užsnigtų 
Nervingai klykia į erdvių bežadę 
Gerklių kvatojimu piktu; 

Virš kartuvių sušalusių, virš kuorų, 
Kaip kovarniai kaklais plikais, 
Į snaudžiančias platybes žiūri 
Ir drdsko žemę, šliauždami laukais; 

Lyg trokšdami, kad nepakiltų 
Gyvent daugiau pasaulis niekada; — 
Ir šiaurės pašvaistėse žvilga 
Akių jų stingdanti liepsna. 

kultūros reikalui mes patys. Tu
rim Bjornsono ir Ibseno pavyz
džiu jieškoti glaudesnių santy
kių su kultūros viršūnėmis tų 
kraštų, kuriuose gyvenam. Va
dovaudamiesi žmogaus verte ir 
tiesos sąžine, o ne tik politiniais 
apskaičiavimais, dažnai kintan
čiais kaip oras, kultūros žmo
nės galės mūsų ir Lietuvos lais
vės reikalui padėti daugiau nei 
kas kitas. 

Turėtumėm pagalvoti surasti 
būdų, kad mūsų žodis nenutil
tų, ar nenuklystų vertelgų 
džiunglėse. Estai išeiviai rašy
tojai ir kultūrininkai Švedijoj 
įkūrė universitetiniam mieste 

| kooperatyvinę knygų leidyklą. 
Ji išleidžia kas mėnuo po vieną 
knygą, savų rašytojų a r moksli
ninkų, ar kokį svetimų kalbų 
vertimo vertą kūrinį. Ligi šiol 
leidyklai neblogai sekasi. Jei su-

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Nauji Rašytojų B r-jos na

riai. Visuotiniame LRD narių 
susirinkime priimti trys nauji 
nariai: Kazimieras Barėnas, 
Jurgis Blekaitis ir Algirdas 
Landsbergis. 

Kizimieras Barėnas, gimęs 
1907 Panevėžio aps., ėjo moks
lus Panevėžio gimnazijoje, Vy
tauto Didžiojo universitete 1929 
— 33 studijavo lituanistiką ir 
pedagogika, trylika metų dirbo 
V. D. un-to kanceliarijoje. Lie
tuvoje spausdino periodikoje po
eziją, tremtyje r.as'rodė ir iš
syk iškilo savo brandžia bele
tristika, kuris rinkinį, pavadin
tą "Giedra visad grįžta" praė-
iusiais metais išleido Tremtis. 
Nemaža yra paskelbęs literatū
rinių recenzijų ir kultūrinių 
straipsn'ų. Išvertė J. Steibech 
"Tarp pelių ir vyrų" 1950, J. 
Hilton "Sudie, pone čipse" 1952, 
W. Faulknerio ir kitų autorių 
prozos kūrinių. Gyvena Angli
joje. 

Jurgis Blekaitis, gimęs 1917 
Suomijoje, 1935 baigė Kauno 
Aušros gimnaziją, Vytauto Di
džiojo un-te studijavo lituanis
tiką, slavistiką, romanistiką ir 
teatrologiją, kurią baigė jau 
Vilniaus un-te. 1937 — 40 lan
kė teatro studiją. Nuo 1940 ak
torius, nuo 1944 režisierius. Lie
tuvoje J. Blekaičio įvairių ver
timų spausdinta Naujoje Romu
voje ir kt. I. Bunino "Mitės mei
lė" pasirodė ir atskiru leidiniu. 
Tremtyje nemaža rašo teatro 
klausimais, spausdinai literatū
rines recenzijas ir aktyviai da
lyvauja scenos kūaryboje. Poe
zijas spausdinti pradėjo 1948 
Aiduose, bendradarbiauja lite
ratūros lankuose. Eilėraščių rin 
kinį "Vardai vandenims tir die
noms" neseniai išleido *?Terra. 
Šiuo metu gyvena New Yorke. 

Algirdas Landsbergis, gimęs 
1924 Kybartuose, 1941 baigė 
gimnaziją Kaune, lankė Kauno, 

. Mainco ir baigia universitetą 
New Yorke. Tremtyje su kitais 
draugais leido "Žvilgsnių" lite
ratūrinį žurnalą, kurio atskiri 
beletristikos leidiniai pasirodė 
"Prozos" vardu. Landsbergis 
spausdina beletristiką, poeziją ir 
literatūrinius straipsnius Aiduo
se, Literatūros lankuose ir Drau 
ge. Draugo skaitytojams gerai 
žinomas iš šiemetinio premijuo
to Draugo romano "Kelionė", 
k u m jau pasirodė ir knygos 
forma. Landsbergio parašytoji 
drama ••Stiklinis kamuolys" bu- i ^ E S T l ' i i i a į " M 1 » p . 
vo jtraukta j L.ctuv1U Teatro re._ y B n ] c d e r H o n i n e k W i o n 

pertuarą Gyvena didsapame s t e į n g a s S o 25. Visų trijų 
'New Yorke. 

ris kiekvienais metais rengia
mas Genevoje, Šveicarijoje. 

• Lietuviu literatūra Uterat. 
enciklopedijoje "Die WeltUtera-
tur". Ką tik išspausdintas pas
kutinis (papildomasis) sąsiuvi
nis Austrijoje išleistos pasauli
nės literatūros enciklopedijos 
("Die VVeltliteratur". Biogra-
phisches, literaerhistorischos 
und bibliographischcs Lexikon 
in Uebersichten und Stichwoer-
tern, herausgegeben von E. 
Frauwallner. H. Giebisch imd 

• Smuikininkė Elena Kupre-
vičiūtė prieš kiek laiko buvo ne
tikėtai susirgus geltlige. Mano-

tomų kaina apie 35 dol.) 

Tai yra plačiausia lietuvių li
teratūros apžvalga, pasirodžiu-

, si tarptautinėje enciklopedijoje, 
ma, kad si nemalon, l.ga mūsų; B g a b e j o n ė s j o j e š i o t o b u s • 
viešnią palietė po nevykusių gy
dytojų injekcijų jai apleidžiant 
Europos krantus. Rūpestingo 

sigesta, bet kol mes patys dar 
nesame išleidę enciklopedijos 
sava kalba, vienam autoriui per 

ardytojo priežiūroje E. Kupre- t r ] a j k v į s k i e s k o t i 
vicmtes sve.kata pastaruoju; n e t a j p j a u b u y o ] e n g v a T a g vi<?. 
metu yra žymiai pagerėjusi. Ti
kimasi, kad po kelių savaičių 

nas autorius yra Antanas Ma
ceina, beje, pakviestas mūsų li

ną prieš tą raidę, pateko tik į 
papildomąjį sąsiuvinį — Nach-
t rag (1975 — 2055 psl.). 

sirinkimas paves valdybai tarp 
kitų galimų praktiškų priemo
nių arčiau patyrinėti ir šią, iš 
savo pusės mielai patarnausiu. 
Rochdalio principų kooperacija 
turėjo ne visai mažos reikšmės 
mūsų ūkiui nepriklausomybės 
laikais, gal ji galėtų ir dar kar
tą mums padėti ir išeivijoj, 
nors anksčiau mūsų pačių ir ne-
mėgintoj srityje. 

Ko mes vieni kitiems visų pir
miausia turėtumėm palinkėti, 
tai ištvermės, nežiūrint pikčiau
si aplinkybių. Ir to paties susi
klausymo ir tolerancijos vieni 
kitiems, ko mums ir anksčiau 
trūko. Tikras menas, tikra kul
tūra, žmogaus vertės ir tiesos 
pojūtis turi visiems bendrą kal
bą. Ignas šeinius 

jau bus visai sveika ir galės pra t c r a t Q r o s a p ž v a ] < ? i n i n k u U k nuo 
dėti sayo koncertų turnė Dėdes K r - v - g { K r . } T o d ė i a u t or ia i , ei-
Šamo krašto didmiesčiuose. 

Smuikininkė Elena Kuprevi-
čiūtė, drauge su savo broliu, pia
nistu, Andriu Kuprevičių, buvo 
numatę platų koncertų turnė ne Knygoje plačiau apžvelgiami, 
tik JAV, bet ir Kanadoje, bet atskirais 23 straipsneliais, 22 
š!o sumanymo įvykdymą sutruk mūsų rašytojai: Aistis, Baltru-
dė smuikininkės netikėta liga. šaitis, Baranauskas, Binkis, 
Kiek teko patirti jie šiais me- Brazdžionis, Donelaitis (be Ma
tais numato įvykdyti mažesnį ceinos žinios), M. Gustaitis, Kir 

j skaičių koncertų, platesnę kon- ša, Putinas (visi šie — papildo-
|certų turnė paliekant ateičiai, majame sąs.K Krėvė, L. Pelėda, 

Elena ^.uprevičiūtė ir And- Maironis, Mykolaitis (be Macei-
rius Kuprevičius savo koncertų nos žinios), Neris, Šalkauskis 
iškylas po J Dėdės Šamo kraštą kaip kultūros fUosofaes), š. Ra-
pradeda riuo Clevelando, Onio, gana Savickis, Šeinius, Sruoga, 
kame šiuo metu gyvena ir vietos Vaičiulaitis, Vienuolis ir Vydū-
Muzikos 5nokykloje mokytojau- nas. 
ja pianistas. Jų pirmasai kon- ! D a r 5 2 v a r d a j s u m i n e t i ^ ^ 
certas įvyks lapkričio 22 d., G e . r o j o j e l i c t u v i u l i t e r a t ū r o s a p_ 
velando Muzikos mokyklos rū- ž v a l g o j e ( 1 0 4 9 - 1053 psl .) : 
muose. Koncertą ruošia tos m o - A l i š a s > j B a l y s ( k a i p l i a u d i e s 

kyklos pedagogai, supažindini- d a i n ų t y r i n ė t o j a s ) t Basanavi-
mui su Elenos Kuprevičiūtės i r j č i u g B i l Q n a s M B i r ž i š k a ( k a i p 

Andriaus Kuprevičiaus menu l i a u d i e g d a i n ų t y r i n e t o i a s ) ( Ei
tos mokyklos mokytojus, moki- t ė B o r u t a t B r a d ū n a S f Buivydai-
mus, amerikinės spaudos atsto- ^ C v i r k a ? D o v v d e n a S i Gimžaus 
vus ir rinktinę visuomenę. Vie- j k a g L G i r a Gr igaitytė, j . G r i -
tos lietuvių bendruomenei mūsų n i u g > G r u š a g > G u ž u t i S t I n č i ū r a > 

menininkai numato surengti at- J a k š t a s > j J a n k u s , Jurkus, Ke-
skirą koncertą, kuris bus prieš t u r a k i S f Kruminas, Kudirka, 
arba po lapkričio 22 d., Cleve
lando Muzikos instituto rūmuo
se. Gruodžio m. abu meninin
kai numato koncertuoti Chica
goje ir Montrealyje, Kanadoje. 
Tolimesnis jųjų koncertų marš
rutas paaiškės vėliau. 

Baigusi savo koncertines iš
kylas JAV ir Kanadoje, E. Kup-
revičiūtė, 1955 m. kovo mėnesį, 
grįžta Argentinon ir ten numa
to ruoštis dalyvauti Tarptauti
niame Muzikos festivalyje, ku

li. 2oromskis Rūpintojėlis 

Lastauskienė, Mačernis, Mažvy
das, A. Miškinis, Nagys, Nyka 
Niliūms, Orintaitė, Paukštelis, 
Pietaris, Poška, Proščiūnaitė, 
Radauskas, Ramonas, Rutkū-
nas, Santvaras, Simonaitytė, 
Šlaitas, Strazdas. Tulauskaitė, 
Tysliava, Vaičiaitis, Vaičiūnas, 
Valančius, Valiūnas, Vaitkus, 
Vienažindys, Vištelis ir Žemaitė. 

B. Ba. 

• Trys konkursai, "Draugo" 
paskelbti, vyksta šiuo metu: 1. 
Romano — paskutinė data įteik 
ti yra lapkr. 1 dieną; premija 
$1.000, mecenatas, pats "Drau
gas" su savo bendradarbių klu
bu; 2. Poezijos — paskutinis ter 
minas konkursinį eilėraštį įteik
ti — gruodžio 15 d., mecenatai: 
Mutual Federal Savings, Vikt. 
ir Bruno Tūbeliai ir Balzekas 
Motors Sales; 3. Straipsnio atei-
t*n:nkų skyriui konkursas tęsis 
iki gruodžio 31 d.; mecenatas 
kun. dr. J. Prunskis. 

• Dr. K. Matulaičio "Kris
taus patarimų keliams" — 25 m. 
Pagarsėjęs ir dideliu paesiseki-
mu ėjęs kun. dr. K. Matulai
čio, marijono, veikalas "Kris
taus patarimų keliais", kuriame 
dėstomi žmogaus dvasinio gyve
nimo bruožai, sulaukė 25 me
tus. Knygą išleido Tėvai Marijo
nai, spausdinta "Draugo" spaus 
tuvėje, 224 psl. Reta knyga, ku
ri turėjo tokį pasisekimą. Jos 
laida išsisėmus. Knygos auto
rius šiuo metu gyvena Ameri
koje* 
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Senasis ūkininkas buvo at- tai, kaipgis, jeigu visame kol-
kaklus iki neprotingumo. Taip 
kalbėjo ne tiktai tie, kurie buvo 
jo ir visos mūsų šalies priešai, 
bet ir jo paties sūnus. Visi ap-

choze nebuvo jokio bitininko — 
ar jie nori pražudyti tokį nau
dingą dalyką? Tačiau jie tarė, 
jog ne jis čia duoda nurodymus, 

linkiniai kaimai ir vienkiemiai i liaudis viską moka, štai kaip 
krito į kolchozus, o jis vienas' tiktai tam reikalui yra pasisiū-
kartojo: 

— Ne. 
Ne, sakė j ' s , kai buvo geruo

ju raginamas ir grasinamas. At-

lęs ištikimas darbo žmogus, ku
ris iki šiol buvo priverstas, gin
damosi nuo bado, lupti nuo gai
šenų odas, kurių nenorėjo liesti 

maištininkui, nėra čia 

toliau. 

Kur gi jis turėjo eiti ? — svar 

rodė, kad jis stovi savo sody- išlepę miesčionys ar ponai. Tai 
bos viduryje iškėlęs ' r ankas 
augštyn ir laikė griūnantį dan
gų, — taip kalbėjo jam sūnus, 
kuris bijojo, jog tėvo atkaklu
mas baigsis liūdnai. 

— Kaip gi kitaip? —- klausė 
sūnus, — ką galima padaryti 
prieš svetimuosius, kurie turi 
jėgą, o joks savas žmogus netu
ri teisės? Bet senis kartojo ir 
kartojo: 

— Aš negaliu. 
Jis negalėjo matyt!1, jog ati

duoda bendrai pražūčiai žemę, 
kurią iš kartos į kartą dirbo 
jo kraujo žmonės, į kurią krei
pėsi tuo žodžiu: mūsų. Į ją atei
davo geros giminės marčios, jai 
valdyti gimdavo sūnus, jos gai
lėti, atsiminti su ilgesiu, nute
kėdavo svetur dukros. Tos tė
viškės jis negalėjo savu noru 
atsižadėti, kaip nebūtų užrašęs 
savo sielos nelabajam. 

kiniu ir mirti ginant savo Die- i fl. Tyruolis 
vą — jis tik yra išmetamas. Ką 
jis daro, ar šaukia beviltyje, ar 
jieško neprotingų žygių ? Jis pa
sitraukia į girią, kad gyventų 
su gyvenančiais pavojuje ir sar
gyboje, ir lauktų Įsakymo. 

Ir tada senas ūkininkas pa
suko akis į kalbantįjį, jis žiūrė
jo ilgai ir įdėmiai, atsistojo prieš 
jį ir t a rė : 

— Aš negaliu lyginti savo 
nuostolių su tavaisiais, kunige. 
Ir aš e!nu su tavimi, išlaukti 
laiko. 

Taip jie iškeliavo. Ir taip bu
vo ūkininkas išgelbėtas, ir pra-

gi, jam, maisunuiKui, nėra c i a ; ė j 0 j a m v a s a r a , darbščiausias 
vietos su doraisiais, vistiek, a r l ž e m d i r b i o l a i k a S f i r n ū n a i t u § . 
lakintų šunis, ar rautų akme-, aiausias jam. Tačiau jis neleido 
nis — tegu jis eina iš čia, ir ko | j a m | b r i s t i j rūpesčius — jis 

stengėsi ir suplaukė į vieną 
srovę su tais, kurie drauge gy-

Ir dar. Dar buvo vienas da
lykas, kuriuo didžiavosi gal dau 
giau negu paveldima tėviške, 
dalykas, kurį jis pats įvedė į 
namus, pradėjęs valdyti ūkį: bi
tynas. Nuo pat jaunystės jis 

klausė sūnaus patarimo, jog 
saugiausia tikrai pasitraukti to . 
liau. Ne, kur jis nueis, kad tar
tų sau: namai mano ? Jis įsirau
sė į šiaudų kūgį savo buvusioje 
sodyboje ir žadėjo jog nesikeis 
iš čia, nors jį šakėmis perver
tų. Sūnui gi tarė, jog, tikrai, te
gu tas mėgina, tokiame jauna
me amžiuje, jis dar gali kur 
nors prigyti. 

Naktį juos pažadino. Tai ne 
priešai, tai tie, kur gera linki ir 
saugo kitus kiek įmanydami — 
jie patys neturėjo kitų namų, 
kaip tiktai mišką ir slėpynes. 
Jie žinojo daug ką, ko šiaip sau 
žmogus troboje nežino, nes jie 
visur turi savo akis ir ausis — 
jie žinojo, jog ūkininką ir jo 

stė senasis ūkininkas. Jis nesi-1 veno, jis darė kiek tiktai rei
kėjo, kad būtų jiems naudingas 
kasdienoje. 

Aš esu tiktai bitelė, — gal
vojo jis nurimęs, — esu vėlyba 
bitė, man reikia paskubėti, kad 
dar pajėgčiau atnešti savo da
lį medaus. Nes dabar jam atro
dė, jog šiaip jis neturi jokių nuo 
pelnų, nes ta dalis gyvenimo, 
kur jis buvo ką nors padaręs, 
buvo nukirsta ir numesta taip 
toli, jog negalėjai pasiekti. Be 
to, juk tenai buvo gyvenęs tik
tai sau ir savo šeimai — dabar-
gi jis regėjo, kaip vienas yra 
surištas su visais — ir norėjo 
būti kuo nors vertas visiems. 

Tiktai išnaujo negalėjai bū
ti sveikas nei jaunas. Jis nesi
skundė, jis slėpė net ir nuo sū
naus, bet juto, kad vis silpo ir sūnų suims dar tą pačią dieną, 

kaip nerimo kėlėjus — ir jie a-1 silpo, kad viduje jis džiūvo, kaip 
, tėjo perspėti ir gelbėti. Šiame! sausuolis medis ir tuojaus išvirs 

buvo ^.mylėjęs, kaip merga.tes| Q k j e j i e d k b u y o | M š a k n i m i a _ T a i n e g ą s d i n 0 > b e t 
balsą, bičių atsibudimo duzge- j ' . , . . . , , . . - , , , .. . . .v 

, . , * . & dę sau pnebiegos ir maisto, net buvo liūdna, dabar jis norėjo is-sį — tada jam buvo tikrasis pa- • A .v ., f., . , . 
• •» • j T • me (*us is sio bityno saldino ne vasaris, jas išgirdus. Jų gyveni 

mo išmintis, jų darbštumas — 
jam buvo paguoda, žaidimas ir 
pavyzdys. Iš dviejų senoviškų 
kelmų, kurie skurdo tėviškėje, 
per savo valdymo laiką jis pa
augino jų didelę bandą — kaip 
jis vadino, nes, tikrai, juk tie 
šviesūs aviliai, ganėsi sode, tar
si gelsvos avys. Jie buvo grožis 
ir pelnas namams, malonus rū
pestis ir tikslas, ir dabar viską 
atiduoti valkatų žiniai? — Jis 
negalėjo. 

Iki vieną kartą jiems nusibo
do raginti ir jie padarė tai, ką 
padarė — paėmė. Viską paėmė 
ir savininkui liepė išeiti iš jo 
namų, nes jis buvo priešas ir 
nedorėlis — paskelbė jie. 

Šitą naktį jis praleido labiau 
gedėdamas negu per visas šiuo
se namuose vykusiais laidotu
ves. I r aušroje buvo priėmęs 
sprendimą, lyg nuteisęs pats sa
ve: jis pasiprašė priimti jį į kol
chozą. Jis palūžo ir nusižemi-

kartą jų valgį — nenuostabu, 
kad dabar jie norėjo grąžinti 
viešnagę. Kietą ir pavojingą, 
tačiau su savais ir ištikimais. 

— Ne, — kalbėjo senis susi
jaudinęs, — ne. Jūs esate tikri 
žmonės, ir užtat pavedu jums 
savo sūnų, kad išliktų ir pats 
gerą darytų kitiems, kaip jūs. 
Bet aš neisiu niekur, aš pasilik
siu kur buvau Viešpaties įdieg
tas. Tegu numirsiu čia, su sa
vo augintais javų šiaudais. 

Ir tuomet į jį prabilo vyras, 
kurio nebuvo ūkininkas iki šiol 
savo akimis matęs, nė pusę am-
žaus neturėjo tasai, tačiau į vy
resnį kreipėsi lyg pats būtų sva
resnis metais ir valdžia: 

— Ar nesi nuklydęs nuo Vieš
paties kelio, tėvai, — pasakė 
jis. — Ar nemanai, jog perdaug 
esi prisirišęs prie savo dirvos 
akmenų ar korio akies ir skai
tai, kad siela yra mažesnis daik-

laukti, dabar, kada jis buvo ta
pęs kantrus, jis norėjo sulaukti 
malonės: mirti savo namuose, 
prieš tai dar savo ranka atida
ręs tų namų duris. — Tačiau, 
gal ir liga, ir mirtis priklauso 
prie tų darbų, kuriuos turiu at
likti, — galvojo jis, — ir tegu 
būna taip. 

Tegu būna, — kalbėjo jis, — 
bet negalėjo suturėti liūdesio. 
Jis vėl galvojo, atsiminė ir at
siminė ir ilgėjosi. Namų. — 
Kad nors galėčiau prisiartinti 
kada naktį, — manė, — nors 
pro langą priglusti akimis į vi
dų trobos. Pamatyti lovą, ku
rioje buvo miegoję jo tėvų tėvai, 
kurioje jis buvo gimęs ir kurio
je tikėjosi ramiai sulaukti pas
kutinės valandos. Kad taip jis 
galėtų naktį prasėdėti sode prie 
avilių, — manė jis, — ir girdė
tų bičių kvėpavimą — dabar 
jam atrodė, kad jos kaip žmo
nės supranta savo vargą, dirba 
nenoromis, ir dejuoja per mie-

Į žemę, mirkstančią krauju 
/ žemę, mirkstančią krauju, 
Tyliai nuimto aukso lapas. 
Už girių, meiles ir svajų 
Praviro juodas, liūdnas kapas. 

Drumstom padangėm į namus 
Išskrido paukščiai laimingieji. 
Palikę vasaros džiaugsmus, 
Vėl saulės lauks, sparnus sudėję. 

I sėjo vasara toli, 
Kaip mūsų verkianti sesulė. 
Tokia liūdna, tokia tyli: 
Po žemėm saulės kraitis dūli. 

Metamorfoza 
Sutemo taip, jog tu sakai: 
Daugiau jau nebebus aušros. 
Nes baigiasi nakčia takai 
Kelionės didelės, geros. 

Bet reikia ir šiurpios žiemos, 
Bet reikia ir ilgos nakties, 
Kad veidą šaudės mylimos 
Pasveikintum vėl iš širdies. 

B a l a d e 
Yra tokia sena pilis 
Prie smaragdinių vandenų. 
Ją saugo tolima šalis, 
Kurią kaip pasakoj menu. 

Daug vasarų, ilgų žiemų 
Pily praleido kalinys 
Su savo liūdnu likimu, 
Žiūrėdamas į vandenis. 

Bet kai atėjo ta diena, 
Kad laisvėn vėrė jam duris, 
Širdis jo buvo kupina 
To saulės džiugesio, kuris 

Jam liepė Ūkti toj pily: 
Jis su pelytėm žais kartu... 
Bijau, brangusis, kad gali 
Belaisviu laisvėj likt ir tu. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Utuania. šitokiu pavadini

mu neseniai išleista antra pa
pildytoji laida veikalo apie Lie
tuvą. Knygą išleido Lietuvos 
ministeris Brazilijoje F. Meieris, 
pagerbdamas Lietuvos knygne
šius Veikalas turi 132 puslapius 
ir labai gausiai iliustruotas. Pra 
džioje — spalvota V. Kasiulio 
Lietuvaitė. Toliau — K. šimo-
kio "Knygnešys", Mažvydo ka
tekizmo viršelio faksimilė. Bra
zilų rašytojos Rachel Portella 
Audenis straipsnis pailiustruo
tas raižiniu, vaizduojančiu lie
tuvaitę. Brazile išaugština lie
tuvių tėvynės meilę, solidaru
mą, teisingumą, pažangumą, at
sidavimą idealui. Gausiomis iš
kastų puošmenų iliustracijomis 
nupasakojama Lietuvos priešis
torinis laikotarpis; tai atlieka 
savo straipsniu min. dr. F. Me
ieris 

• Leid'ays apie tfetuvius. Spa 
lio pradžioje Bradfordo (Angli
joje) Lietuvių Kat. Parap. ben
druomenė išleido kun. J. Kuz-
mickio parengtą 12 psl. leidinė
lį, pavadintą "Bradfordo lietu
viai ir Marijos šventė". Šis lei
dinėlis atspausdintas Nidos 
spaustuvėje Marijos šventės pro 
ga, o turinį sudaro: Leeds vysk. 
J. C. Heenan sveikinimas, šven
tės programa ir straipsniai — 
Marijos Metai, Marija kalba pa
sauliui, Bradfordo lietuvių ka
talikų bendruomenė. Be to, įdė
tas Bern. Brazdžionio eilėr. 
"Aušros Vartų Marijai" ir kai-
kurios Šv. Grignon iš Monforto 
bei šv. Kotrynos Labourė reli
ginės mintys. Taipgi yra duota 
žinių apie Škotijos lietuvių šv. 
Cecilijos chorą Pirmas ir pas-
kunis leidinėlio puslapiai papuoš 
ti Betliejaus Marijos ir Vilniaus 
Katedros vaizdais Leidinėlis iš
leistas gražiai ir, svarbiausia, 

Surinkta gausiai Lietuvos re-1 pirmą kartą duoda suglaustą 
liginio meno pavyzdžių: kryžių B r a d f o r d o Uetuvių i s t o r i j s u 
ornamentų, Rūpintojėlių. Duoda! v. . . ,. . , ., _ . 
mi paveikslai ir aprašymai bū- * * ***?Z*: įsikūrimas 
dingų Lietuvos peisažų: Dubin-! , ( 1 9 4 7 ) ' ****** e i n a < L l e t u v ^ 
g.ų, Nemuno, Kuršių su Juod- k a t ? a r - bendruomenes suorga-
krante, Stelmužės, šventosios, n i z a v i m a s ) ' š l s ^ tas (šventes 
Kėdainių, Birštono, Lietuvos j !f. u j i m a s ) , M ° k y k į j * • 
žvejų, Dariaus-Girėno, š i l u v o s j l ^ n m a s 1949 m., mokiniai ir 
Gardino, Klaipėdos, Kauno, Vii- j»°kytojai ) f Lietuvių kat. par. 
niaus - su Aušros Vartais, Tri j ̂ T T ^ ' Organizacijos 
mis Kryžiais, gražiomis bažny-1 < D B L S s k y r i a l ' L R S s k ^ I U S ' 
» i o m l s skautai, vaidybos studija "At 

žalynas" ir k.) ir Statistika. Ra 
Plačiai pagerbiami mūsų dai- soma, kad 1948 — 1954 metų 

lininkai. Apie K. Čiurlionį duo- tarpe Bradforde mirė šeši lie
dami straipsniai dr. J. Griniaus tuviai, sutuoktos 45 poros (33 
ir A. Rannito, su daugybe Čiur- j grynai lietuviškos ir 12 mišrių 
lionio kūrinių reprodukcijų, tautybių), pakrikštyti 75 kūdi-

I Taipgi duodamos reprodukcijos' kiai (30 berniukų ir 45 mergai-
1 kūrinių V. Jonyno, P. Augiaus, \ tės) ir pakrikštyti 6 suaugę ki-
V. Petravičiaus, A. Dobužinskio, | tatikiai. 
J. Rimšos, J. Muloko, A. Tarno-

tas? Kodėl tau mirti nelaiku 
ant senų šiaudų? Reikia ginti j gą. Jis girdėtų, kaip jos miege 

no, tačiau jis negalėjo atsiskir- [ vertybes iš visų jėgų, tačiau pasisuka, jis girdėtų jų neramų 
ti nuo savo žemės, jis turėjo bū- j nuodėmė žūti už grumstą a r j budrų budimą, ir saulei tekant 

mirs, kaip valkata, gavęs galą 
kur nežinomo miško tankmėje. 
Be pašventintos žvakės! — Ir 
jam pasidarė taip graudu, jog 
jis troško verkti. 

Tačiau to jis negalėjo rody
tis kitiems — kaip graudenti 
kitus savo menku sielvartėliu/ 
kada kiekviena ašara yra labai 
didelė. 

— Aš pasivaikščiosiu miške, 
— pasakė jis, ir patsai manė: 
— Miško žemė sugeria į sama
nas lietų, ji sutrauks ir mano 
ašaras, jeigu aš esu toks silp
nas, jog raudu dėl niekų. 

Jis pasitraukė į netolimą lau
kymę — skynimą miško tank
mėje, ten jis mėgo vasaros me
tu stebėti laukines gėles, jis bu
vo išmokęs vertintinti kiekvie
ną žiedą — dabar tai bebuvo 

ti arti, kad kaip motina girdė
tų verkiant ją. 

Taip, jis pasiprašė, kaip bu 

medžio skiedrą. Ar nemanai, 
kad krikščioniui žmogui reikia 
kantrybės? Ūkininkas esi, ir ži-

vo prašęs's ir kiti, buvę ūkinin-j nai, jog javus pasėjęs kitą ry
kai, tačiau jį išjuokė: — Priim- j tą neisi į laukus su pjūties dal-
t i? Kaip jis drįso prašytis pri-j ge — taip reikia mums išlaukti 
imti ? Ką jis begalėjo įnešti į į Dievo laiką, kol ate :s išvadavi-! siu. Nueisiu, juk mane pažįsta 
bendrą dalį? Juk jis liaudies mo valanda. Ar tu prisidėsi prie , šunes — jie nėra kaip nedori 

pirmosios, darbščiausios pasiro
dytų ant savo avilio slenksčių, 
ir spindėtų prieš spindulių raus
vumą. 

£}> nueisiu, — manė jis, rude
niui nukritus, — aš nebeištver-

priešas! Juk tai, ką jis manėsi 
turėjęs, taip jau buvo tapę vi
sų, teisingai atimta. Jis pavėla
vo, jis neparodė geros valios — 
jam nebuvo čia vietos. 

to ant šių šiaudų stirtos ? O juk j žmonės, jie nenusikrato ištiki-
tau nėra tarta, kad nesulauksi 
valandos, kurioje nukris gran
dys surišusios žmogaus laisvę 
ir dirvų ribas. Ar tu nenori iš-

Jis pats juto savo dvasioje, laukti, kad vėlei savo ranko-
kad nukrito visiškai žemai: jis mis atidarysi namų duris, kaip 
maldavo, kad jį priimtų — te-i ir duris savo avilių? Kantry-
gu jau ne ka'p lygų, tegu ski- Į bės 
ria bet kokį darbą, menkiau
sią — jis tiktai norėjo būti čia, 
kur jo žemė — nors kaip kalėji
mo sargu prie jos durų. Be to, 
juk pava'sar's, jo bitynas gyve
na dideliu gyvenimu, j ' s turi 
būti nors tokiame nuotolyje, kad 
girdėtų grįžimą, sklidinus me
daus indus nešančių bičių kelia
vimą. Jis kalbėjo jiems, jog nie
kas kitas negali nusimanyti apie 

mybės, jie sutiks mane džiaug
damiesi. Eisiu. Man nėra tolimo 
kelio. Ką man reiškia, kad ke
lintas valsčius, kur paliko ma
no sodyba — aš eisiu. 

Ir tuojau jis galvojo: — ar 
dar gyvi mano šunes? — Ir jis 
galvojo apie kitokius sargus. Jis 

Tač :au senas ūkininkas klau-1 bu s atpažintas, ir jeigu jį ne 
sėsi taip, tarytum ir nesiklau-1 vietoje suims, tai seks, ir jis 
sė, tarsi į klampų liūną grimz- j bus atvedęs giltinę kit ;ems. — 
do iauno vyro kalba ir neiškilo j Ne, jis jau negalėjo matyti sa-
iokio atgarsio, ir tasai l:'ūdnai!vo namų, jis nebeišgirs bičių, 
pasakė dar: jis net neturės jų darbo vaisiaus 

Argi tiek tenka palikti! A- — graudulinės žvakės, prie sa-
teina ir užkala bažnyčios duris, vo mirties guolio. Jis^ kuris do-

jo dirvos. Tačiau nūnai jau vis
kas buvo nužydėję ir sėklos iš
birę kitų metų gyvenimui, juk 
baigėsi spalis, ir nors dienos 
švietė šiltos — valdė ruduo. Ir 
jis vaikštinėjo sulinkęs ir nu
leidęs į žemę akis, ir tame liū
desyje, kurį čia buvo atnešęs 
paslėpti ir išraudoti — jis ap
gailėjo visus besibaigiančius gy
venimus — savo ir parudusios 
žolės ir lapų, kurie krito pūti. 

Staiga jis išgirdo pažįstamą 
garsą ir jo širdį persmelkė iš
kilmingas graudumas, tarytu
mei jis klausėsi Pulkim Ant Ke
lių: tai bitės zvimbė. 

— Kaip jūs čia paklydote ? — 
užkalbino jis ir nusiėmė kepu
rę. — Jeigu nebūtų taip toli, 
manyčiau, jog jūs iš mano avi-

(Nukelta į 2 psl.) 

šaitienės, P. Rimšos, V. Kasiu
lio, A. Galdiko, A. Mončio, C. Jo 

• Naujas dramos veikalas. 
Bradforde (Anglijoje) jau ke-

nušo, A. Varno, V. Abraitienės. j leri metai palyginti gyvai vei-
l pabaigą — Lietuvos nepriklau- j kia vaidybos studijos "Atialy-
somybėg akto faksimilė, Lietu- Į no" būrelis, kuris turi subūręs 
vos himno portugališki ir ispa-|apie trisdešimt scenos mėgėjų, 
niški vertimai, Lietuvos žemė- Kaį tremties lietuviškai pap-
lapis (M. K. Radvilos iš XVII rastai nelengva su tinkamais sa 
š i m t ) . Pagaliau — konspektinė j vų kūrėjų veikalais, o svetimais 
Lietuvos praeities ir pagrindi
nių duomenų apžvalga. Aplanko 
pirmame puslapyje — V. Kašu-
bos skulptūra: Mindaugas, Lie
tuvos vienyto jas ; paskutiniame 
pusi.: P. Puzino — XX Amžiaus 
Madona. 

Lietuvos pasiuntinybė Brazi
lijoje šiuo leidiniu atliko didelį 
kultūros darbą, ir čia yra dide
lis nuopelnas min. Meierio, ku
riam gražiai talkininkavo R. 
Porteflla Audenis ir mūsų kul
tūrininkas P. Babickas. 

ir paverčia Viešpaties šventovę 
nuodėmės ir pajuokos vieta. O 
kunigui net neleidžia tapti kan-

vanodavo bažnyčiai pūdais vaš 
ko, kad metų metais, ai toriai ga 
Įėjo blizgėti žvakėmis, pa t s ' K. Žoromskis Bogota 

ir verstiniais nenorima naudo
tis, reikia imtis originalaus bū
do — pirmiausia susirasti žmo
gų, kuris galėtų "sukurti naują 
ir tinkamą scenos kūrinį. Šituo 
kebu jau kelinti metai ir eina 
Bradfordo vaidybos studija "At 
žalynas". Prieš porą metų ji 
sėkmingai suvaidino Anglijoje 
gyvenančio literato Laimučio 
švalkaus scenos kūrinį apie rau
donųjų okupantų siautėjimą Lie 
tuvoje. Praėjusiais metais ra
šytojas Aleksandras Dičpetris 
"Atžalynui" parengė gerai pavy 

Romo Viesulo grafikos pa- k u s i a^ n o r s k i e k i š t e s t a - k o m e -
roda. Matrix Gallery iš New l di& "Draugus ir gimines". Rei-
Yorko praneša, kad spalio 1 1 ' k ė J ° s c e n ° s v e i k a l o > ° l a i k o b u " 
dieną tos galerijos patalpose, I v o n e d a u S ' t a d rašytojas gne-
26 S t Marks Place, New York | b ė s i J a u ž m o m o s l u z e t o a P i e t e " 
City, įvyko Romo Viesulo g r a - ! t a s ' d ė d e s i r Įsimylėjusį, bet len 
fikos kūrinių parodos atidary- j Svabūdišką jaunimą ir, papildy-
m a s damas aktualiais Anglijos lietu

vių gyvenimo įvykiais, davė ge-
Paroda bus atidaryta ligi r ą ir aktualų kūrinį. Šiais me-

spalio 30 dienos: pirmadieniais, j tais pasiaukojo scenos žinovas 
antradieniais ir šeštadieniais : įr kaikurių radijo vaizdelių dar 
nuo 1:00 iki 5:00 vai. p.p. ir j Lietuvoje kūrėjas Anicetas Bu-
kasden be šeštadienių ir sekma į čyS ir aktyviai bendradarbiau-
dienių nuo 6:30 iki 9:30 vai. va- j j a n t režisoriui Jonui čiegiui su 
karo. R. Viesulas yra jaunas, : pasiūlymai, sumanymais ir pa-
bet talentingas ir darbštus dai- j tarimais bei kitok a pagalba, per 
lininkas. Jis yra gimęs Norei-. kelis mėnesius sukūrė aktualią 
kiuose. Lietuvoje. Iš pradžių ' 4 veiksmų dramą "Pirmus smū-
buvo aktoriumi Vilniaus miesto gius". Tai kūrinys, vaizduojąs 
teatre. Vėliau atsidavė grafikai pirmuosius bolševikinės okupa-
ir 1949 m. baigė meno mokyk-, c į j o s metu s Lietuvoje. Šis veika
lą Freiburge, Vokietijoje. Gavęs j i a s atspausdintas rotatoriumi, 
prancūzų vyriausybė stipendiją«jį išleido DBLS Bradfordo sky-
jis gilino meno studijas j rius; viršelį paruošė ir spausdi-
Paryžiuje. Į JAV atvyko ] n imo darbus atliko J. Ciegis; 
1951 m. Dabar dėsto litografi-; matricų paruošime talkininkavo 
jos Blackburn Graph'c Art Stu-j Al. Dičpetris; visoje, gražiai į-
dio, New Yorke. Iki šiol jau yra rištoje knygoje 53 psl. 
dalyvavęs 28 parodose — Pary
žiuje, Freiburge, Chicagoj, • Dėdė Antanas (slapyvar-
Washingtone, New Yorke, Phi- dis) atsiuntė savo kūrinį "Drau 
ladelphijoje ir k t go" poezijos konkursui. 
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Bažnyčia teb<*s*ovi su uanies kardu 

KAIP ANGELAS PRIE SIELŲ ROJAUS VARTŲ 
Šv. Kryžiaus lietuvių parapijom 50 melu kūrybinio gyvenimo proga 

1904 m. birželio 30 d. Chica- riuose krikščioniškas jausmas 
gos arkiv. James E. Quigley, D. visiškai yra išblėsęs. 
D., oficialiai paskyrė a. a. knn. Ar negyvename tiktai liūdnus 
Aleksandrą Skripkų klebonu ir mirštaf j ' o s Dievo karalystės 
davė naujai lietuvių parapijai žemėje laikus? 
Chicagoje, Tovvn of Lake kolo- Kaip nuo Bažnyčios ir krikš-
nijoje, Šv. Kryžiaus vardą. Š. čionybės nutolo visuomenės gy
ni, spalio 24 d. ši parapija mi- ven'mas! Kaip maža krikščio
ni 50 metų veikimo ir kūrybi- niškų principų ir Bažnyčios 
nio gyvenimo sukaktj. Dabar nuostatų beboja parlamentai, 

"Y^biams; pvz. brolybė, lygybė, so- Kančios taip pat yra esminis 
d a l i n s teisingumas — tai vis krikšč'oniškosios bendruomenės 

1 .trupiniai, kurie krenta nuo Baž- bruožas. "Mane persekiojo, ir 
nyčios stalo. . jus jie persekios ir neapkęs" 

Reikšmingas dalykas, kad or Jei Bažnyč'ai nuolat negrėstu 
ganizuota bedievybė pastarai- blogis, galima būtų abejoti net 
šiais la ikas savo narių mases jos tikrumu. Jos Steigėjas ne
verbuoja iš tų sluoksnių, kurie j pranašavo jai ramybės, netruk-

.v . . . . . . . mažiaus'aį yra išsilavinę. Tuo I domo ir taikaus klestėjimo, bet 
išorinio pasisekimo, kaip per t a r p u p a s a u l e ž . ū r i n i a i i n č a i p r i c s u d ą , n e a p y k a n t a i r p r i e š 
p.rmuosius tris šimtmečius, o m o k s J o g r i t y j e r o d o n e m a ž ą ^ ^ ^g^ n ^ 
visdėlto jos vidaus laimėjimai B a ž n y č o s i r J 0 g t i e s ų l a i m ė j i . | t o k o s t e b u k ! k a d v i s f ž m 0 _ 
tada buvo patys d džiausi; ji J a i p a s i s e k ė . i š s t u m t i n e t i I n ė s n u s t e l k t u J a m nCpriešta-
tada daug.ausia kankinių bei k ė j i m ą a t e n > k m . j i g ^ m\ dmi$ n G S J i g j u o s n o r ė j o 

šventųjų turėjo. U ta i laiko-1 ^ j a u t ė s i n e n u g a l i m a s < P r i e g - 1 ? i m ė t i g a v o * o d ž l V s i r d a r b a i s . 
te^ko^^dUiil^Įitf. k r i k š č i o n y b ę n u k r e i p t o s filoso-! Tokio stebuklo Bažnyčios nau-džiausiais išorin :ais la'mėji-
mais, kaip pvz. Inocento III lai-
kais, jos dvasinės jėgos nebuvo j ^ ^ n jau yra toli ir 

fijos ir gamtos mokslų siste- Į dai nematyti nė dabar. Krūvi-
mos, sukurtos 19-tame amž., I nos Bažnyeos žaizdos Rusijoje 

sėkmin- j Lietuvoie, Lenkijoje, Vengrijo-
šiai parapijai vadovauja kun. vyriausybės, valdnės įstaigos ypatingai d dėlės. Net ir šiais . a t s t u m t o 3 a t j k a d netiJ j e i r k t , j r n e r o d o { n u o pol i 

sunkiais laikais atsiranda ga-
kurie 

kleb. Anicetas Linkus. ir viešoji opinija. Dievas kar 
L'etuv'ai kaimiečiai, atvykę du ir smurtu vejamas iš paverg lingos dvasios žmonių 

iš įvairių Lietuvos vietų, iškė- tos Lietuvos, Lenkijos, Vengri- liud;ja gyvą Bažnyčios jėgą 
lė didingą ir piln-.gyvybės kry- jos, Estijos, Latvijos, Jugosla-į Juk ir šiandien Bažnyčia turi d i e n ~la^3~ įšmoksllintų 
žių Ežero mieste (Tovvn of vijos, Rytų Vokietijos, Kinijos' milionus kankinių komunistų 
Lake). Tas kryžius buvo ir yra ir kitų kraštų, nekalbant jau j pavergtuose kraštuose, 
j e m s gyvenimo kelrodžiu, jie apie komunistinę Sov'etų Rusi 
nori, kad kryžius būtų ir vi- ją, kurios plaktukas daužo pa 

kėjimas nė viena iš jų jau ne-1 mo, bet yra jos dieviškumo 
kaip nesugriau- i ženklai. begali remtis, 

narna mokslo išvada. Jeigu š a n 
žmo-1 

Gerai žinoma, kad liūdni pa-
i dariniai ateina, jei Bažnyčios 

jmų sluogsmai, gerai Buprasda-, d ė a n i a ! n e v y J c d o m i . T a i p p a t a t . 
mi ir blaiyiai galvodami, lanka- s i m i n t i n a j k a d n ? k r i k š č i o n y b ė 

Visai teisingai skundžiamės ta Į krikščioniškus dėsnius, tai ' b e j ė g ė r a s a u l y j e , b e t p a t y s 
šiandien dėl tūkstanteriopų Baž , yra puikiausias Bažnyčios lai-j ž m o n ė g t a m p a bejėgiais, jei ne-
nyčos bėdų. Tačiau besiskųsda mojimas, nes JĮ nuolat tuos dės s i l a - k o k r ikšč-oniškųjų dėsnių, 
mi neturime užmiršti taipgi ir nius aiškino ir dėl jų kovojo. N e t u r m e p a g r i n d o k a I b ė t į apie 
gerųjų pusių. I tai reikėtų taip pat atkreip-1 k r i kščionybės bejėgiškumą, bet 

Bažnyčios vidaus gyvenime : ? d ė m e S i ' k a i k a l b a m a a p i e p r i e j tik apie krikščionių. Krikščio-
šiandien viešpatauja vienybė. SU J e g a S ' j nybė, nežiūrint visų klaidų ir 
Turbūt, dar niekada tikintieji I Pažeminimu ir pralaimėjimų j vim* puolimų iš oro, pasauliui 
nebuvo tokie paklusnūs dvasi-j reikšmė teikia palaimą ir net šiais lai-
ninkams ir vyskupams, o dva-j kais džiaugiasi tam tikrais lai-
sininkai popiežiui. Rodos, pa-' Skausmai, pažeminimai, nuos mėjimais. Šiam straipsniui pa
čių tikinčiųjų religinis gyveni- t o h a l i r n e t Pralaimėjimai Baž- naudotos mintys iš A. Ban-
mas nebuvo niekuomet toks | n y č i a i t u r i s a v o Prasmę. ghos, S. J., veikalo "Welt und 

Kun. Anicetas Linkus, Šv. Kryžiaus lietuvių parapijos klebonas, , 
išpuošęs bažnyčią, pastatęs salę, atremontavęs kleboniją ar šiais 
metais pastatęs seserims mokytojoms modernišką n imą su gra
žia koplyčia. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
nuoširdus, sąmoningas, pašiau-1 Pirmiausia tai įrodymas, kad 
kojęs. Šiandien mes pergyvena- Bažnyčia yra antgamtinė, kad 
me tikrų tikėjimo stebuklų, nors J°s egzistencija ir saugumas ne 
mus supa abejingas ir netikin- priklauso nuo žmogaus jėgų, 

Ueberwclt". 
• Socialinė Lietuviu tautos tyta kaip galint greičiau pradė-

K. Br. diferenciacija 19 ir 20 š'mtme- ti š'ų metų Lituanistinės stu-
: ty. Mokslo mėgėjų klubas sek- dijos paskaitas, kurioms parink 
madieny turėjo savo posėdį, ta tema: Jaunimo problemos 
riame pranešimą skaitė dr. Zig- išeivijoje. Studijų semestras 

tis pasaulis, matome ir m a l o - j b e t kad Augščiausias jos egzis 
nes stebuklų, šventumo, didvy-! tenciją patikrina. Skausmai ir 

Koestlerio autobiografija 
Iš spaudos išėjo antroji dalis ! m a s Smilgevičius #ugščiau mi- bus Vilniaus Ataros Vartų 

Koestlerio autobiografijos nėta temą. Prelegentas bandė rapijos mokyk'oiev Paskaitos 
riškos meilės ir tylaus pareigų Bažnyčios nuostoliai veikia kaip I 'The Invisible VVriting". Čia api apžvelgti šio, labai turtingo pa- vyks penktadieni 
ėjimo vienuolynuose ir parapi- k o k s nuolatinis Gamalielioi mamas jo gyvenimo laikotarpis s'keitimais, Lietuvių tautos lai- nuo 7 iki 9 vai. 
jose pavyzdžių. Nuostabaus u o - ; š a u k s m a s * » "Je !gu šis kūrinys Į nuo 1931 m. iki dabar. Pasako- kotarpio luomus, profesijas ir 

vakarais 

Chica iros šv. K r y ž i u s Tolumo pavyzdžių matome taipgi b ū t u žmonių, jis jau seniai bū-jsi apie savo darbą komunistinia klases. Jis patiekė nemažai me- I 
' i r didmiesčių parapijose ir mi-įtų žuvęs". Nežiūrint visų puoli- [me sąjūdyje, apie patirtį Rusi- d ragos socialiniams klausi-Į tuviu parapijos ftarfja jau at
sijų palapinėse. Kaip galima | m u M oro, daugybės silpnumų, joje, pergyvenimus Franco fca- m a m s Lietuvoje nušviesti. Iškė- spausdinta. Knyga turi 264 psl. 

viduje, neištikimybės ir išdavi- ^ Įėjime, apie savo atsimetimą l e s c n a - baudžiavos klausimą, ! Spaudė "Draugo" spaustuvė. 
mo net Bažnyčios žmonių, Baž-1 nuo komunizmo. Knyga turi 431 k u r i s Pasirodo yra reikalingas V :ršel :s dail. R. Viesulo. Para 

A. A. kun. kleb. Aleksandras Skripkus, šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos organizatorius. 

nematyti tų milionų žmonių, 
kurių visas gyvenimas yra mal
da, auka, labdarybės darbai ar- n y č i a visdėlto tebėra gyva, I pusi. 
timui?KKaip neminėti tūkstan-! džiaugiasi naujais savo išgany-i 

monių, kurie per Kryžių j mo darbų vaisiais, jėga ir nuo- j A u k s Q meįa\is m o k r f i n i n < cr ' 
vėl atranda kelius j Dievą? | l a t ; n i u atsinaujinimu per ilgą 
Kiek nežinomųjų šventųjų Baž 
nyčia turi šiandieną? Bažnyčia, 
žinoma, negali visų blogybių 
pasaulyje nugalėti, ji negali 
taip pat daugelio sielų nuo pra
žūties išgelbėti. Bet a r ji ir taip 
nenudirba nuostabių darbų? Ar 
gi maža, jei ji, kasdien sunkiai 
dirbdama, visdėlto atremia be-

jsoms kartoms gyvenimo švytu- vergtuose kraštuose krikščionis 
riu. Jie sėmės iš kryžiaus išmin kus protus, o jos pjautuvas 
ties ir meilės, kad gyvenimą j skrodžia krikščioniškas širdis. 
padarytų darnesnį ir gražesnį. į Net ir iš vidaus Bažnyčia at-

Šv. Kryžiaus lietuvių parapi- rodo šiandien gerokai susilpnė-
jos auksinio jubilėjaus proga į jusi. Ji turėjo priprasti šaltai j dievybės, netikėjimo ir nedoro-
ir norisi pakalbėti apie krikš- [ žiūrėti į visus nuostolius. Tuo j vės puolimus, jeigu ji iš tos ko-
čionybę pasaulyje. metu, kai Bažnyčios priešai yra j vos nors iš dalies išeina laimė-
OM . . , . - . • • A i iu nepaprastai judrūs, kai ateistų toia ? 
Silpno tkej imo pesimisto kalba " į ^ , . , . . . . i J

T . . , . , , ,. . 
j sąjūdžio apaštalai sukinėjasi j Jeigu jos nebūtų, bedieviams 

Kas atidžiai stebi Bažnyčios \ visur, tarsi krikščionybė būtų 
istorijos šešėlius, tas ne kartą nesąmonių, naivumo ir prasima-
klausia, ar Dievo karalystės nymų mišinys, kaikurie Bažny-
skelbimas turėjo prasmės. Ar čios atstovai, dvasininkai ir pa-
nebūtų daugiau pagrindo kai- sauliečiai, gyvena ramiai ir pa-
bėti ap'e krikščionybės nevai- togiai, tartum viskas būtų pui-singumą? Ar įvairūs ženklai klausioje padėtyje. Niekur ne

būtų žymiai lengviau. Jie elgia
si ir kalba taip, tartum jie jos. 
visiškai nebijotų, bet iš tikrųjų 
jie visuomet turi skaitytis su ja 
ir jos nesugriaunamą jėgą jau
čia savo sielose. Kiek jau pas
tangų padėta, kad visa Euro
pa ir Jungtinės Amerikos Vals
tybės nusilenktų naujai pago-

kui amžių grandinę. Tai yra galy
bė tik dėl to, kad ne žmonių jė-1 Atominės fizikos specialistas 
gos ir išmintis valdo Bažnyčios j dr. E. Fermi, katalikas, apdova-
kelius, bet Dievo dvasia pati ją i notas Italų — Amerikiečių drau šių metų svarstytinų problemų P a r a P ^ J 0 S istoriniuose 

gilesnių studijų. Prelegentas pi'os istorija gausiai iliustruota 
apžvelgė ir nepriklausomos Lie-! ~aveiksi?rs. Per 50 metų. ska ;-
tuvos socialinių grupių kilimo ""ant iki birželio 1 d., Šv. Kry-
procesą. Po pranešimo buvo gy- , Siaus parapijos bažnyčiofe bu-
vos diskusijos, kuriose dalyva- vo 3,000 moterysčių. 8,221 — 
vo visi MMK nariai. '. krikštas, 4,973 asmenys palai-

Po pranešimo buvo priimtas ' d o t i i š š v - Kryžaus ba.-nyč;os. 

saugo ir gaivina. gijos aukso medaliumi. sąrašas. Taip pat buvo nusista-

ŠV. KRYŽIAUS LIETUVIŲ PARAPIJOS BAŽNYČIA CHICAGOJE 

nerodo, kad Bažnyčios energi- matyti ryžtingo gynimosi, nie 
ja yra išsisėmusi ir jos vaid- kas nemato tikrų pavojų. 
muo jau yra baigtas? Kiekvie-! Taip kalba silpno tikėj :mo pe '• nybei? Kaip mielai norėtų kai
nas krikšč'onis, atidžiau apsi- simistas, kuris tik vieną daly-1 kas sunaikinti krikščioniškosios 
dairęs pasaulyje, suranda daly- • kų pusę temato. Ar jis teisus? 
ku, kurie jį nuteikia pesimistas- j Taip, daugelyje atskirų atsi-
kai. Jau beveik du tūkstančiai tikimų j s yra teisus. Tačiau 
metų, kai krikščionvbė įste :gta, bendras vaizdas, kurį j i s kuria,! gyventi? Bet niekas tikrai ne-
o visdėlto du trečdaliai pašau- vra vienašališkas, ir dėlto šis! drįsta, niekas to padaryti ne-

kultūros ir papročių likučius, 
sugriauti visas kliūtis, kurios 
dabar trukdo nekrikščioniškai 

lio tebėra nekrikštyti. Bet ir iš :~^i3dis yra klaidinąs. 
likusio trečdalio vra dausr klai- _ #w.. . _ „ „. _... 
, . . , . .v - T ^ - u &uo reiškias: Raznye.os didin-
datikių, išstojusiu is Bažnyčios. . .. * 
- . , , , . , . gumas ir galingumas? 
Štai tunme kult'-rą, kuri nori • • « » 
visiškai nutraukti ryšius su Nereikia užmiršti, kad Baž-
Dievu ir Bafnyčia. Visą sočia- nyč'a gali būti didelė ir 
line santvarką grečiau galima j ̂ almga, nors iš oro tokia ne
pavadinti socialine netvar*ka, iš atrodo; fkroji jos didybė reiš-
kurios tiek daug nuodų trykš- ^iasi ne išoriniu žibėjimu ir jė-
ta tautų dvas'ai ir morali?i. Ne. ga. Nereikia užm'ršti, kad tik-
sen'ai praf žė du pasauliniai ka- "ieji jos uždav'niai skiriami vi
rai su dar Dagesniais padari- j daus gyvenimui ir nuostabiau-
niais. ekonominiu karu ir badu. j ii Bažnyčios laimėjimai įvyksta 
Visur vier^atauja moral'n's pa- • sieloje, toli nuo pasaulio ir jo 
laidumas, kuris yra nuolatinis tr'ukšmo, nevisuomet išorinei 
pasityčiojimas iš krikščionies, kontrolei ir statistikai prieina-
vardo. Spauda, literatūra, te- j mu būdu. Kaip tik tais laikais, 
atras, televizija it k'nas, mados kada Bažnvčia iš oro labiausiai 
ir poelgiai, — viskas tokio sti
liaus ir rūšies, kokia yra gali-

buvo spaudžiama, suklestėdavo 
jos vidaus gyvenimas. Niekuo-

ma tik tuose sluogsniuose, ku- .met Bažnyčia neturėjo mažiau. 

^ali — Bažnyčia vi s tebestovi. 
O jos priešai žino, kad ji nie
kuomet to nepakęs. Ji tebestovi 
su ugn'es kardu, kaip angelas 
^rie sielų rojaus vartų. Bent 
dėmesį reikia į ją atkreipti. 

P r i e i s skolinasi mint's ir šū-
kius iš Ba/nyčios lobių • 

Dar nuostabiau, kad rriešai. 
kurie tikrai norį pasidžiaugti 
laimėjimais, jaučia reikalo šį tą 
skolintis iš pačios Bažnyčios. 
Jie skolinasi mintis ir šūkius 
iš jos neišsemiamų lobių, gink
luojasi ginklais, kurie iš tikrųjų 
priklauso Bažnyčiai. Net labiau 
šiai priešingi Bažnyčiai sąjū
džiai džiaugiasi pasisekimais 
minčių, kurios iš tikrųjų priklau 
so pirmykščiams Bažnyčios lo-. 

Ši bažnyčia pastatyta a. a. kun. kleb. Aleksandro Skripkaus rūpesčiu. Šv. Kryžiaus parapija š. m. 
spalio 24 d. švenčia savo veiklos 50 metų sukaktį 

se apžvelgta draugijų ir paski
rų asmenų veikla. 

• Skulptorius Petras Vėbras, 
pagal architekto J. Muloko pro
jektą skoningai ir meniškai iš-
drožinėjo lietuviško stiliaus 
koplytėlę Mil'fuskų rezidencijo
je, prie didelio pietvakarinio 
Chicagos užmiesčio kelio. Apy
linkių lietuviai dabar didžiuoja
si tuo meniškuoju kūriniu ir 
ruošiasi savo pakelėse pastaty
ti kuklius koplytstulpius. 

Vakaro metu kai m "nėta kop
lytėlė būna iliuminuota, prie 
ios sustoja dar:nai pravažiuo-
iantieji kitataučiai ir gėrisi lie
tuviško stiliaus pavyzdžiu. 

• Arno!J Lunn kalbėjo apie 
besikeliančią Angliją. Arnold 
Lunn, parašęs 47 knygas, britas 
konvertitas, Georgei own univer 
sitete (Washington) kalbėjo 
įpie besikeičiančip An^liią, Ar
nold Lnnn yra buve s korespon
dentu Balkanuos?, Čilėįe ir Peru 
valstybėse Antrojo Pasaulinio 
karo metu. 

• Tėv. James B. 5!a?e!\vane, 
S. J., St. Louis unive-s teto tech 
nologijos ins t tu to dekanas, ga
vo garbės doktoratą iš John 
B. Macelwa#e iau 50 metų yra 
Carroll universiteto. Tėv. James 
jėzuitu. Jis yra žjmius moks1 

n'nkas. 

• James W. Egan, buvęs 
"New York Times" ir "New 
York Daily Miror" skelbimų 
tvarkytojas, išrinktas Katalikų 
spaudos instituto prezidentas. 

• "Terra" ketina išleisti ke-
letos mūsų dramaturgų vaidi
nimų rinkinį. 
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. Aktualiais muzikos klausimais 

— Kokia Jusu .nuomonė apie ! D a n u t e Lipč iū te 
lietuviškuosius muzikos meno I — — — 
vienetus? Ko iš ju būtu galima 
pageidauti ? V ė l i n e s 

— Kokios menines augštumos 
meno vienetas nebūtų pasiekęs, 
visuomet iš jo dar galima rei
kalauti didesnio tobulumo (ly
giai taip pat ir iš atskiro me
nininko), o mūsų chorai ir an
sambliai, pripažins visi, dar toli 
juk iki tobulumo. Esminis čia 
reikalas yra toks: dainininkas, 
jungdamasis į kokį muzikos 
vienetą, turi būti akinamas mei-

Laikraščių skiltys vis tebeo-, — Kada pradėjau mokytis 
peruoja įvykusių koncertų skai muzikos, neatmenu, tačiau ka-
čiais, solistų gausumu ir pasi-! da pradėjau dalyvauti koncer-
gyrima s. Visur iškeliamas klau' tuose, gerai prisimenu, nes juk 
sfmas — kiek, ir atsakymas — j mano koncertas spalio 31 yra 
"susižavėjo pilna salė", "nuste- surištas su pirmu koncertu, nuo 
bo šimtai klausytojų"... Tai vis j kurio ir prasidėjo mano muzi-
kiekybės pažymiai, kurioje ne- kine veikla. Tai buvo 1929 me-
iškeliama dalykų ar reiškinių: tų vasaros pabaigoje. Grupė 
vertės: jai rūpi plačiau aprėpti, jaunų dainininkų, dalinai Lie-
o ne kuo geriau. Bet kur koky-, tuvos operos solistų, dalinai 
be? Vyrauja įsitikinimas, kad Kauno konservatorijos studen- } ė s P r i e P a t i e s m e n o ' . ° n e t i k 

kuo daugiau dainininkų viena- tų, sudarėme koncertų iškylą po š i a i P s a u I a i k o praleidimo, gi 
me koncerte pasirodys, tuo kon Suvalkijos kaikuriuos mieste- jungdamasis su kokiu ansamb-
certas bus turiningesnis, v^rtin- liūs. Tuose koncertuose ėjau n u J1S t u r ė t ų jausti daugiau pa-
gesnis. Esame labai įsitikinę J akompaniatoriaus pareigas. Tai r e i S o s

:
 s a v o pasiryžimą kaip ga-

kiekybę, kad kokybė dažnai pa- ir buvo mano pirmas muzikinis! l i m a "gi*11 išlaikyti. Atrodo, 
liekama sau. Pasigendama ko- pasirodymas. Turėjau tada pen | k a d . mūsV choruose dainuoja 
kybės, nes kiekybė yra tik lukš- kiolika metų. 
tas be turinio. Lietuv'škoji da-i , . . . . _ . . . . , . .. . -_ , , — Kokiu būdu jėiote i muzi l/s, trokštanti nors kada nors. . . . . . _ . . , * 

kine apLuką Chicagoje? 
ir lietuviškuose koncertuose pa jausti grynąją muziką, buvo ~ T a i b u v o v i e n a s l s s u n " | tad 

. , . AI i J kiaušių kelių, nors rezultatas, 
maloniai nustebinta Aleksandro . 

Tenai vėl bus dangus įmirkęs apsiblausęs 
Ir vejas žais piktai, blaškys dainuojančius lapus, 
Tiktai neraus nuo žvakių įkaitęs skliautas 
Ir melstis nesubėgs ten žmonės į takus. 

Gal juoksis melas ten tą naktį ir kvatosis, 
Gal tryps atklydęs svaigdamas pašėhisiam takte 
Virš tų, kurių mes vardą čia kartosim 
Ir gailesty, ir meilėje ir pasiilgime. 

O Čia dangus ir giedras ir žvaigždėtas 
Ir snūduriuoja juokas be rūpesčio širdžhį,; 
O taip veržies, taip jieškai anų dienų dangaus palėpės 
Ir taip norėtum nors rankas sušilt tenai virš žvalcės žilų liepsnų. 

to s'mfoniją padiriguoti buvo r — Trys klausimai — trys at
mano svajonė gal nuo pat vai-! sakymai. Pirma: turėti savo 
kystės, štai, džiaugiuos dabar, į dainos šventę, visuotinę, jun-
DO 25 metų muzikavimo sceno-j giančią JAV ir net Kanadą bent 

Aktualus lietuvių muzikos kū I le» turėdamas proga šią tiesiog į sykį į penkerius metus, yra bū
rinių patiekimas kitataučiams, į d'evišką simfoniją diriguoti. To | tinas reikalas. Antra, ji turėti; 

tik j aunmas ir tai tik iki su 
tuoktuvių. 

palyginus su senuoju pašau-
Kučiūno jubilėjiniu koncertu į ̂  y r a p a t g m e n k : a u s i a s < B an-
Chicagoje. Ir lauk :a jo su ilge-; d ž i a u pačioje pradžioje darbuo-
siu. Jau 25 metai, kai A. Kučiū tis tiesioginėje savo srityje — 
nas siekia grynosios muzikos dirbdamas su dainininkais kaip 

— Kokiu būdu lietuviai galė-

ką simfoniją diriguoti. To Į tinas reikalas. Antra, ji turėtų 
liau savo koncerte turiu K. V.j neabejotinai teigiamos reikš-
Bana'čio Lietuvos Idilijas. La- ' mės lietuviškumo srityje ne tik 
baj norėjau savo koncerto visą į savųjų tarpe, o — tinkamai ir 

tu plačiau įeiti į amerikiečiu I antrą dalį pašvęsti tik lietuvis- j skoningai pravesta — ir plačiau 
tarpą su savo muzikais ir cho- k a j muzikai, tačiau nepavyko j galėtų nuskambėti kitataučių 
ra>s? j rasti daugiau muzikos kūrinių,' sferose. Trečia: nedarykite iš 

Tik su pagalba originalių i ̂ urie atitiktų mano orkestro j dainų šventės pikniko ir pasta-
lietuviškų kūrinių. Atsiminki- j sąstatą. Mūsų instrumentalinė j tykit vadovybėn žmones, kurių 
me jo°- rusai, pvz. išgarsino sa- • muzika bendrai yra labai nelai- • išsilavinimas ir skonis yra dide-
vš muziką per Čaikovskį, Musor M&igoj būklėj, turbūt, nesukly- lis ir gerai išpuoselėtas 

.Aleksandras Kučiūnas ryloj mini savo 25 metų muzikinės veik
los sukaktį. Muzikiniame gyvenime jis reiškiasi kaip akomponia-
torius, operų ir simfoninių orkestrų dirigentas bei pianistas. 
Koncertas bus spalio 31 d. 3:30 vai. popiet Marijos Augštesnio-
sios mokyklos salėje. 

augštumo. Jis visą laiką puose-1 korrepetitorius bei akompania-
lėjo tik muzikinę kokybę, bet torius, tač'au greit pasijutau 
ne kiekybę. Chicagiečiams labai 
gerai pažįstamas, visados mielai 
laukiamas scenoje, jis nors vie
ną kartą per 25 m. suruošia 

gskį, čekai per Smetaną, Dvor-
žaką, norvegai daugiau apie sa
ve pasakė per Griegą, negu per 
raštų tomus, suomiai turi Sibe-
lių, kuris tebegarsina savo nuos 
tabu kraštą muzikos garsais... 
Štai ką noriu pasakyti: daugelis 
mūsų mano, jog mūsų liaudies 
da :nos yra mūsų muzikos pas
kutinis žodis, ne — liaudies dai 
nos nieko nesako apie krašto 
muzikinį subrendimą: kas šian- juo sužavėti, 
dien girdi Vokietijos liaudies 
dainas, o vienok visi žino, jog 
Vokietija išpuoselėjo bene di
džiausią muzikos kultūrą. Tas 
pat pasakytina ir apie Italiją, 
Prancūziją ir kitus kraštus. 
Liaudies daina, tai krašto mu
zikinis pradmuo, jo gi vaisius 
vra meniškai tobulas kompozi
toriaus kūrinys. Dėlto mano gi
liu įsitikinimu, mums svarbr 
vra išeiti platesnėn tarptaut1'-
nėn visuomenėn su grynais mū
sų kompozitorių kūriniais. Aš 
ž'nau, jų neturime pakankamai 
daug, tad vėl reikia jieškoti bū
dų, kad paskatinus mūsų kom
pozitorius kūrybon. 

— Kokias operas esate diri
gavęs? — Trubadūrą, Rigoletto, 
Sevilijos Kirpėją, Butterfly, Bo 
hemą, Enoch Arden ir visą ei
lę operečių, kurių diriguoti fak-
tinai ir buvau angažuotas Dres 
deno teatre. 

siu sakydamas, kad visus kūri
nius būtų galima rankų pirštais j 
suska :čiuoti. Vienok džiaugiuos 

Vyt. Kadžius 

Ar manote, kad žmogus žmo-
pas J. Kreivėną radęs Banaičio i ą i š k u p a s j rodo, kada jam ne-
Idilijų rankraštį: veikalas s u - ; b ė r a Dievo? Žmones be Dievo 
žavėjo ne tik mane, bet ir ki-į a g s t e bėjau nuo 1793 metų (ket 
tataučius muzikus, kurių tai- j v e r i m e t a i p o p r a n c u z u revoliu-
kinamas jį atliksiu koncerte.; c i j o s ) . t a d a žmonių nevaldyta, 
Lengvas it pūkas, nuoširdus, I 0 j u o s š a u d y t a . Ne, jeigu nori-
švelnutėlis — tikros idilijos. E- m f e žmones išugdyti, prie to sie 
su tikras, kad ir klausytojai bus kimo turi ir Dievas būti. 

— Napoleonas Bonaparte 
— Ką gaietnmėte pasakyti Kai Dievo gailestingumas te-

apie dainų šventės reikalą randa tik nor s siūlelį kuriuo 
JAV? Ar ji būtu teigiamas galėtų pririšti nupuolusį žmo-
veiksnys lietuviškumo srityje? g ų t a i i r t ą p a d a r o 
Ką tuo reikalu patartumėte? __ K Kuemmel 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Du Lietuvos valstybinės] Dainuodamas operoje, A. K. 

operos šulai. Netrukus bus me- ' lygiagrečiai visą laiką dėstė 
tai, kai iš New Yorko persike-! da'navimą Kauno konservatori-
lė ir tyliai Chicagoje gyvena du i joje. Paskutiniaisiais Lietuvo-
Lietuvos valst. operos šulai — ie gyvenimo metais abu solis-
sol'stai: Aleksandras Kutkus, tai Kutkai buvo perkelti 
ir Jadvyga Venceviėiutė-Kutku į Vilnių ir dainavo tenykštė-
vienė. Įsikūrė Bridgeporto kolo! ie operoje ir, kaip ir Kauno, 
nijoje ties Šv. Jurgio bažnyčia dėstė konservatorijoje. 
(922 W. 33 St. Chicago 8, UI. Vokietijoje buvo Lietuvos 
Tel. VT 7-2582). operos organizacinio komiteto 

1949 m. atvykę Amerikon ir i Detmolde pirmininkas ir pats 
aps.:/\oję New Yorke, kur visa- da.'navo ten statytoje ir 12 kar 
da negausus darbų pasirinki- tų įvairiose Vak. Vokietijos 
mas, turėjo imtis fabrike tokio i vietose kartotoje "Sevilijos Kir 
darbo, kokį gavo, kurio ir per; pėjo" operoje, 
ketverius metus neturėjo gali- Pradėjęs savo dainavimo kar 
mybės pakeisti. O abiem jis bu jerą Petrapilio bažnytiniame 
vo sunkus ic net viršijąs jų- [ chore vaikystės metuose, da-
dv'ejų fizines išgales. Nenuos- ' bar persikėlęs Chicagon, įsijun-
tabu, kad p. Jadvyga Kutkuvie- {gė į Šv. Jurgio parapijos cho-
nė ir dabar tebejaučia jo padą- , rą. 
rinius. Jadvyga Vencevičiūtė-Kutku-

Jei ne humaniškasis Chica- ; vienė, kaip I-jo Didžiojo karo 
go s prekybininkas Jonas Kar-. pabėgėlė, muzikos studijas pra-
velis, tiek daug nuoširdžios sim dėjo Voroneže. 1919 m. grįžusi 
pati jos lietuviu visuomenėje įsi- Lietuvon ir apsigyvenusi Kau-
gijęs, šie du Lietuvai daug nu- ne, viena iš pirmųjų įstojo į ką 
sipelnę menininkai tikriausiai tik suorgamzuotą Muzikos mo-
ir dabar būtų tebevargsta ano- kyklą. Lietuvos operoje ištiki-
se, jų gyvenimą žudžiusiose, mai išdainavo visą jos laisvės 
sąlygose. J. Karvelis, norėdams laikotarpį — nuo pat 1920 m. 
juos iš anų nepavydėtinų saly- gruodžio mėn. 31 d. — pirmo-
gų ištraukti, pasikvietė Alek- šios "Traviatos" operos, o kar-
sandrą Kutkų savo krautuvėn tu ir Lietuvos valstyb'nės ope-
(3322 So. Halsted St.) parda- ro s "gimtadienio" iki 1944 m. 
vėju. vasaros — pabėgimo iš Lietu-

Aleksandras Kutkus, vos 9 V 0 S ' P e r v i s ? ** l a , i k ą . i š J o s b u 

metų tebebūdamas, Petrapilyje ! ° ? a s i \ r ! ^ u s l t l k v i e n \ k a l " 
pradėjo giedoti Česlovo S a s - : t ą : k a l 1 9 2 7 m ' ^ a v u s i Š v l e t 

nausko vadovautame bažnyti- " 1 , , m s t e n l ° s • fP™* 1 * . P ^ 1 1 0 ' 
bulmmo t kslu vienerius me-niame chore. Ten pat (Petrą 

pilyje) baigė ir konservatoriją. | t " !L . l g PT e B I > ^ 2 * * t 
1919 m. pradėjo dainuoti Sevas Rūpest'ngas balsinis bei vai-

topolio operoje, Kryme. 1 9 2 2 ! d y b m , s P " " ™ ^ ™ " T ilga dai-
m. grįžęs Lietuvon, tuoj b u v o ! ™ o " r a k t k ą J. Vencev,cm-
pakviestas Lietuvos valstybi-1 Je-Kutkuvsenę įskele : p.rmae!-
nėn operon Kaune, kurioje be j les„ n

L ' e t u v o
u

s ° P e r o ^ s o h s t e ! ; 
pertraukos ir ištikimai išdirbo1 m - b u v o D » k ^ e s t « Kau-
iki 1944 m. vasaros — antro
sios bolševikų okupacijos, ka
da turėjo bėgti iš Lietuvos. 

— Kuri opera Jums labiau
siai patinka? -

kaip tas antikvarinės krautu
vės pirklys. Opera čia daugiau 
muzėjinis menas. Perėjau į pia
no pedagogiką, kuri pradžioje 

savo koncertą, kurį rytoj išgir-lgana nuobodi rodėsi, bet toly- — Aš manau, kad nė vienas 
sime Marijos Augšt. mokyklos dž'o, besitobulinant, daros įdo- muzikas negalėtų į šį klausimą 
salėje. 

Kilęs iš Suvalkijos, mokėsi 
Marijampolėje, 1932 m. baigė 
Rygišk.'ų Jono gimnaziją. Mari 

mesnė. Dabar darbuojuos tik su ; sąžiningai atsakyti. Man bent 
nedaugeliu dainininkų ir tai tik ; kiekvienas muzikos kūrinys 
daug :au iš meilės prie vokalinio meistriškai išbaigtas yra gra-
meno. žiausias... iki to momento, kol 

_ _ . . . nesusiduri su sekančiu genia-
jampolėje pradėjo ir muzikos - Kokia Jūsų nuomone anie; ^ m u z i k o s ^ . ^ g a v o k o n _ 
mokslus; fortepijoną pradėjo lietuviu muzikos lygi, sugreti-. c e r t e §mgĖą ^ d i d e _ 
studijuoti pas J u l ų Brauną (ku nant su kitataučiais? ! hų k o m p o z i t o r ų k ū r i n i u s Ba
ris, tarp kitko gyvena Chicago- _ N e p r k l a u s o m o j L ; e tuvoj cho, Mozarto ir Čaikovskio ~-
je ir pasižadėjo atvykti koncer- m u z i k o s l y g i s a u g 0 n e p a p r a s - kad^ juos studijavau, kiekvie-

rastai dideliu tempu, sekdamas nas rodės turįs ką kita, ką tai tan) , tuo pat laiku grojo ir Vio
lončele studijuodamas pas g a v o k a i u g p a - b a l t y j e i r l a i . d a r k i t u r ^ p a s a k y t a i naują. 
mokt. Paketuri ir vehau pas W r l _ _ ^ ^ ^ v«fcU. 1 kii tai nuostabiai gražaus. Mu-

?ikos kūr'nys, man rodos, pir
miausia ir turi turėti tas dvi sa 
vybes: orig'nalumą ir estetinį 
Tožį. Kaip gaila, pastarojo vis 
dažniau ir dažnau pasigenda-

kydamas sau pavyzdžiu Vokie-violoncelstą Frumkmą KauneU m u z i k o g k u l t ū r ą 

Kaune studijavo pas p r o f . V . D a b a r č i a > A m e r k o j e , j e i save 
Ruzicki, nuo 1933 m. pradėjo s u l ^ n t u m e giJ l e n k a i s > u k r a i . 
dirbti ir Kauno Valstybes teat- n i e č ! a i g a r b a fc g u t U Q g i u 
re kaip akompaniatonus. Kauno ; vM^įų m u z i k i n i u v e i k : m u > t a i j 

" " T 1 ^ 1 ^ J j Į * y ^ l ^ " f f * : 1 refctg prinažnti, jog mūsų mu-j me naujoje ir ypač savo muzi
koje. 

— Ką̂  pasirinkote savo kon
certui? Kodėl tuos autorius? 

— Pasirinkau Bacho p:ano 
koncertą, viena, kad jis yra 
tokiam kamerinio stiliaus muzi
kes vakarui labai tinkamas, jo 
problemos daugiau stilistinės ir 
muzikinės, o ne techninės, bend 
rai, kad tai žavi muzika; Mozar 

vo teisę. Vokietjoie dirbo D r e s ; ^ J v y į i a i n e tik neatsilieka, 
deno teatre, pradz-oie kaip a- ^ fr t o ] j l e n k i a p a s t a r ų i ų 
kompamatonus, vėliau ka p di
rigentas, tuo pat laiku stud'-
juodamas pas prof. K. B M ą f - l ^ į . į , ^ į į j į 

koncertus. Gi, žinoma, su pla
čiu ir turtingu amerik'ečių mu-

man rodos, 
mums net nevertėtų lygintis. 

Žinodamas, kad A. Kučiūnas 
ler dirigavmo ir pas K. Schau-
fuss-Bonini fortepijono meno. 

— Kada pirmu kart pradėjo-' dažnai nuoširdžiai dirba su kai
tė skambinti? Kam ir kada pra| kuriais meno vienetais, pasitei-
dėjote akompanuoti? • I ra vau: 

no konservatorijos dėstytoja 
ir dainavimo klasės vedėia. Per 
s;kėlusi su vvru i Vilniaus ope-
rfi lvg'aprečrai tas načias oa-
T*eisras o-avo eit1* ir Viln'ans kon 
P.^ »*vq f or1' i'o ie. 

VoVctiio^e ^^/rndam? trem 
^;nės dien°s dalvvavo Drt»^ol-
*e suor^ani^uotoc Lietuvos O-
^eros "Peviliios Kirpėio" 12-je 
nastatymu, kartotų britų ir 
amer'kiečių zonose. 

Persikėlę į Chicagą šiuodu 
mūsų operos solistai, čia nebe-
kamuojami fabriko darbo, tu
ri galimybių po truputį atsidė
ti ir savo profesin'am darbui — 
bent pedagoginei jo daliai. Šiuo 
metu abu solistai mielai ryž
tasi savo gausia teoretine ir 
praktine patirtimi dalytis su 
visais tais, kurie, turėdami ge
rą balsinę medžiagą, nori ją la
vinti. Tuo tarpu solistai turi 
po keletą mok'nių. Nors sąly
gos besimokantiems čia ir ne
palankios, bet pasiryžusių pa
sinaudoti patyrusių specialistų 
žinių lobynu ir jų mokymo su
gebėjimais, vis daugiau atsiran
da. I. S. 

• Lietuvos statutas, šiemet 
sueina 425 metai nuo pirmosios 
Lietuvos Statuto laidos paskel
bimo. Lietuvos statutas buvo 
sudarytas iš didžiųjų kun'gaikš-
čių duotų pr'vilegijų ano meto 
bajorams, Bažnyčiai, miestams 
ir svetimšaliams. Jam turėjo 
įtakos vad. Kazimiero Teisynas, 
kuris teapėrr.ė baudžiamosios 
teisės sritį. Lietuvos statute už-

Gerasis G a n y tojas tinkama nemaža romėnų tei-
(mozaika) šv. Kry- g ė i t k a L ; e tuvos s tatutas a-
z aus lietuvių para- ' 
pijos Chicagoje vie- ! n u o m e t u tureio nepaprastą 
nuolyno k o p 1 y čioa reikšmę Lietuvai ir jos valdy-

fronte. | tiems kraštams. Jis pakeitė va-
Dail. A. Valeška ,. v. , 

dinamąją papročių teisę, kurią 
galėjo didžiojo kunigaikščio pa 
reigūnai savaip aiškinti. 

• V. Beliajaus knygą ' T h e 
Evening Song" baigia spaus
dinti A. skyr aus spaustuvė Los 
Angeles mieste. Bus joje lietu-

J viškų pasakų. 

L 
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ANTROJI DALIS 
šeštadienis, lapkr, 6, 

I 9 5 4 

Amerikoniškos knygos pasaulyje 
Ernest Hemingway laimėjo Nobelio premiją 

JURGIS GIJAUDA 

Spalio 28 d. yra reikšminga. Kitas monumantalus veika-
data jaunajai amerikoniškajai I las knygų rinkoje: "Tbe Rio 
literatūrai : Amerikos romanis Grande' arba "Great River" 

D R A U G A S 
PAR? TW0 

Safurday, November 6, 
I 9 5 4 1 

tas Ernest Hemingway gavo pa 
garsėjusią pasaulyje Nobelio li
teratūros premiją. Diplomas, 
aukso medalis ir, palyginamai, į 
nedidelis populariam Amerikos 
autoriui čekis (35 tūkstančiai 
dolerių). Bet premijos esmę su
daro visų pirma tas garsas, ku
riuo atskamba Nobelio premi-* 
jos teikimas visame kultūringa
me pasaulyje: Hemingway tam 
pa nebe Amerikos, bet pasau
lio rašytojas. 

Premijas skiriama už rašyto
jo meistriškumą sukurti naują 
stilių modernioje" literatūroje", 
nusakyta premijos suteikimo 
protokole. 

Ernest Hemingway, buvęs 
labai popularus reporteris, toks 
palieka visuose savo romanuo
se. Jo dialogas, jo bėgimas per 
romano puslapius yra panašus 
į Unamuno skubotumą. Paėmus 
jo pirmąjį romaną "The Sun 
Also Rises", pasirodžiusį 1926 
metais, to romano įvade randa
te pastabėlę apie autoriaus 
"hard-boiled style", ir ta pat 
pastabėlė apie "hard-boiled 
style" lydi kronikinius praneši
mus apie Nobelio premijos lai
mėjimą. Premijos formaliai su
teikta jam ryšiumi su jo roma
no "The Old Man and the Sea" 
pasirodymu. 

Jaunoji Amerikos literatūra 
skina laurus pasaulinėje litera
tūros arenoje. Hemingway pa
reiškė, kad jis laukęs ta premi
ja atžymėjus ne jį, bet Ameri
kos biografininką Carl Sand-
burg, kuris parašė Abraham 
Lincolno biografiją. Biografijų 
rašytojai užima garbingas vie
tas literatūroje, nors tai iš es
mės ir jokia literatūra tikra jos 
prasme. 

Paul Horgan, istorikas ir ro
manistas, tam veikalui parašyti 

Ernest Hemingway, 
Nobelio literatūros 

laimėjęs 
premiją 

skyrė 14 metų. Su stebėtina 
pasakojimo galia autoriui at
skleidžia, isterinę Ameriko* u-
pių mįslę. Nuo Coronado eks
pedicijų, kurios atrado "Rio 
Grande", iki Civilinio karo me
tų, iki Rio Grande respublikos 
steigimo, iki aukso karštligės 
— kaip ekranu bėga nuostabūs 
ir margi spalvingos Rio Gran
de upės gyvenimo vaizdai. Kny 
ga išleista dviem tomais. (Reine 

Taip su dideliu skauduliu at- n a r t leidinys). 
žymima didelio biografininko 
Douglas S. Freeman mirtis. Ir j Margaret Cooper Gay romą-
jo "George Washington"! nas "Hatchet in the sky" pa-
(Scribner's leidinys) rašyta bio sako ja mums apie prancūzų jė-
grafija liko neužbaigta. Tai mo- ; zuito auklėtinį, kuris patyręs 
numantalus veikalas. D. S. Free apie bekraštę Kanadą, anuomet 
man suskubo užbaigti penktąjį buvusią Prancūzijos koloniją, 
Jurgio Washingtono biografijos ryžtasi ten vykti. Tai pasaka 
tomą. Kiekvienas tos biografi- apie priešrevoliucinę Ameriką, 
jos tomas suima po 600 pusla- Romano veikėjas vyksta per 
pių, nepaprastai dokumentuo- Ameriką Mississippi upe, nuo 
tos, lydimos iliustracijų, medžią: New Orleano iki Detroito. Ano 
gos. Puikus stilius, metodas j meto kelionė autorės pavaizduo 
dėstyti ir tam tikra filosofija, ] ta puikiai ir atsiliepimuose apie 
su kuria nusakomi įvykiai sta- j istorinio žanro knygas "Hat-
to tą Freemano kūrinį į vieną chet in the sky" laikoma viena 
iš geriausių to žanro kūrinių.! geriausių iš žanro "americana". 
1 I ! " " I 

Mokslas ir religija šiais laikais 
INŽ. JON AS RUGIS 

Keistus laikus mes pergyve-~gai savo laiku buvo išsireiškęs 
name. Šių laikų žmonėse vis kardinolas Puzyna, kad žmogus 
daugiau pasireiškia arba visiš- tikrumoje galėtų sąmoningai 
kas abejingumas, arba atkriti-j kalbėti apie savo bedievybę, jei 
mas nuo Dievo. Modernusis jis būtų rimtai perskaitęs bent 
žmogus arba neranda nė reika- vieną rimtą knygą religijos klau 
lo, nė laiko rimčiau pagalvoti simu, bet tokio ateisto jam ne-
apie savo sielos gyvenimą ir jos teko sutikti, 
santykį su Dievu, arba skaito 
save kokia tai augštesne būty
be, kuriai nereikalinga jokia re
ligija, net jo paties sau sudary
ta. Kaip man pačiam teko iš
girsti vienoje diskusijoje, bu
vo pareikšta: "Aš ilgai galvo
jau ir priėjau išvados, kad Die
vo nėra". Tokia bedievybė pa
remiama panašiu "ilgu galvoji
mu" arba ir mokslo autorite
tu. 

Jau ir seniau, dažniausiai, 
bedievybė buvo remiama moks
lo autoritetu ir dažniausiai žmo 
nių, kurie tikro mokslo nebuvo 
net paragavę, o ir į religijos 
klausimus nėra gilinėsi. Teisin-

Šiais laikais padėtis pasida
rė tikrai paradoksali. Žmonės 
garbina mokslą, naudojasi jo 
teikiamomis gėrybėmis, džiau
giasi augštu savo kasdieninio 
gyvenimo augštu lygiu ir visais 
patogumais bei malonumais, ku 
riuos jam atnešė mokslo milži
niška pažanga. Bet kartu su 
tuo žmonėm vis labiau svetima 
tikra mokslo dvasia ir jie visai 
nežino ir nesidomi tomis permai 
nomis, kurios įvyko to taip jų 
garbinamo mokslo pažiūrose. 

Šių laikų ir taip vadinami in
teligentai, išėję jvairius augštus 

(Nukelta i 2 psl) 

V. Ališas 

Saules Kalvarijos 
i 

/ . 

Iš okeano kilo ji — 
Jauna, skaisti ir išdidi; 
Jš putų vandenų lopšy 
Lyg pasaka graži 

Keliauk artyn rasų taku 
Viršum boluojančių rūkų; 
Apliek mintis meilia šviesa 
Su buitimi insa. 

Kalnuos, ant marių, žieduose 
Sklandenk lyg Viešpaties dvasia; 
Drebėk rausvam žarų vyne 
Kaip vizija sapne. 

Didingu sambrėškio gestu 
Užpilk padanges lig kraštų; 
Kaip taurę gėrimtį brangių 
Pakelk man prie akių. 

Aušrų nupūtusi pūkus 
Dėk žemei aukso vainikus. 
Gyvybė džiaugsis kiekviena, 
Kad aušta jau diena. 

i 
Kieno širdis neatsigaus, 
Kai tu iš rytmečio vaiskaus 
Linksmai pažvelgsi pro skaidrias 
Fontanų lelijas? 

Kai jaunus spindulius taškys 
Po pilnas ašarų akis 
Šypsnys tavasis — argi bus 
Gražesnis kur dangus? 

O kaip mįslinga ir saldu 
Tau nežinoti, iš kur tų 
Kitų akių refleksai švies: 
Iš saulės ar — širdies! 

II. 

Ar tavo veidas vis liepsnos 
Už nepasiekiamos varsnos 
Ir niekas niekad iš arti 
Nesteigs jo pamatyt? 

Ant mano rūpesčių menkų 
Palink vaivorykštės Jankų. 
Žinau: tu jų iš taiptoU 
įžvelgti negali. 

į laiko sėdiesi.stakles, 
Sidabro varstai šaudykles, 
O mano eis toliau diena 
Nei laukt nelaukdama. 

Kol dar tiesus, kol dar status, 
Kelionių varstysiu vartus 
Ir metų metai slinks taipos — 
Gyvenimas lapos. 

• * 

O visose pakelėse 
Barstysis trupiniais dvasia 
Ir vis po lašą nusilies 
Dalis gyvos širdies. 

Kai jėgos silps, viltis kai Sus, 
Man kursi tyruos mirafais, 
Nes burtininkė tu veikli, 
O norai — mūs akli. 

Nors vėjai rudenio lapus 
Per gruodą sūkuriais jau pūs, 
Aš dar iliuzijų daigus 
Sodinsiu į speigus. 

Sodinsiu į knygas žodžius — 
Sodinsiu pakapėj medžius 
Ir būsiu gyvas su kita —* 
Ateinančia kartai 

III. 

Aplink vėsių daug šulinių. 
Be dugno jie, be rentinių, 
Be svirties, kioiro, dubens, 
Be dangčio, be vandens. 

O taip alsu, o taip trošku! 
Kad kas gaivinančiu šlaku 
Dabar pagirdytų mane 
Budėjimų sapne! 

Suprakaitavusių žvaigždžių 
Tylius alsavimus girdžiu. 
Jau debesų samanomis 
Keliauju su j%mis, 

Nes pabučiavimu šiltu 
Vilioji eiti vis kartu 
Ir eiti vis į— ligi pačių 
Toliausių pakraščių, 

Kur vakaro anei laidos 
Nėra; kur spindi nuolatos 
Šviesa — jauna o amžina, 
Kaip Viešpaties diena. 

Nūn sėdžiu ant keistų krantų 
Anapus metų, valandų, 
Paskendęs pasakos keruos — 
Bekraščiuos ežeruos. 

Stikliniam toly be ribų 
Matau aŠ medį. IŠ žaibų 
Jo šakos ir liemuo tiesus, 
Kaip angelas, šviesus. 

Viena liekna liepsnų strėlė 
Pražydo nei ugnies gėlė, 
Bet vėl užgeso pamažu... — 
Tat keista ir gražu! 

IV. 

babar lenavuoju pūketiu 
Sūpuosi ant gelmių tylių, 
Kurios vis į naujas gelmes 
Tolydžio skęs ir skęs. 

Mąstau: Kuržemė? Kur namai? 
į kur „augštai"? į kur ,£emai"? 
Kas šitas mėlynas dangus? 
Kas Dievas? Kas žmogus? 

į kokias gilumas ratu 
Mes krentam su žvaigždėm kartu 
Pilni troškimit ir vilties 
Nuo lopšio lig mirties? 

Bejausmiai, rūstūs, nebyliai 
Ugnies ir ledo kamuoliai, — 
/ kokius vedate jūs mus t 
Pasaulius ir namus? 

Ar paskutinėje vagoj — 
Pušinio karsto nejėgoj — 
Nušvisi tu — kitni, gera, 
Kaip Dievo padaira ? 

Ar vėl gyvybė iš akių 
Spindės tau su šviesa sykiu, 
Kai marių amžinų vilny 
Ilsėsies švelni? 

Didžioji amžių paslaptis 
Man Šaldo lūpose mintis 
Ir darosi mažesnė vis 
Krūtinėje širdis. 

Nes aš bijau, nes aš drebu... 
Sakyk sakyk: Ar mes abu?... 
Susverdėjusi, klupo ji 
Kalvarijų kely. 

= 

Mokslas ir nusižeminimas 
Trečioji ir paskutinioji Kolumbijos universiteto 

sukaktuvine konvokacija 
DR. A. ŠEŠPLAIKIS, Nėw York, N. Y. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• M. Vaitkaus "Tvano" a n t 

roji laida. Nidos Knygų klubas, 
įsteigtas šių metų pradžioje ir 
pradėjęs darbą su dideliu at
sargumu, tęsia toliau. Ligi šiol 
į klubą susibūrė apie tūkstantis 

• švietimo komitetas Man-
chesteryje, Anglijoje. Manches-
teryje jau keleri metai veikia 
lietuvių sekmadienio mokykla, 
kur uoliai dirba mokyt. D. Dai-
nauskas. Kadangi mokyklos rei 

Anglijoje gyvenančių lietuvių, kalais ligi šiol nelabai kas rū-
kurie mokėdami po 3 šilingus, pinosi, buvo sukviestas visų 
jau gavo tris vertingas knygas. | Manchesterio apygardoje . vei-
Neseniai, spalio mėn., Nidos kiančių #lietuv. organizacijų at-
Knygų klubas išleido 4-tą kny- j stovų susirinkimas, kuriame 
gą: M. Vaitkaus "Tvano" ant-į nutarta: a) Lietuvybės išlai-
rąją laidą. Joje pažymėta: "All.kymas priaugančioje kartoie 
Rights reserved by Author". 

M. Vaitkų žinome kaip poetą 
yra vienas svarbiausių tremti
n u uždavinių; b) lietuviškos 

ir lankstų pasakotoją. Ypač gy j mokyklos yra labai svarbus 
vai atpasakoti jo atsiminimai į veiksnys šiame darbe; c) lietu-
apie įvairius mūsų tautos gar-jviškų mokyklų egzistavimas, jų 
siuosius žmones. Toks pat lanks j rėmimas moraliai ir finansiniai 
tus pasakotojas yra M. Vaitkus 
ir šioje knygoje, kurioje jis 
plačiais ir įspūdingais vaizdais 
pasakoja apie Šv. Rašte mini
mą tvaną. Autoriui rūpi ne tik 
duoti patį vaizdą, bet ir apipinti 
jį gražia žodžių forma. Dėl to 
jo pasakojimas plaukia, veržia
si kaip ir'jo aprašytos Nehl u-

Kan. M. Vaitkus 

yra visos lietuviškos bendruo
menes reikalas, dėl to: 1) Man
chesterio lietuvių sekmadienio 
mokyklą turi globoti ir ja rū
pintis visa Manchesterio lietu
vių bendruomenė; 2) tam pa
siekti susirinkimas nutaria įs
teigti Švietimo komitetą, į kurį 
įeitų visų Manchesterio lietu
vių organizacijų atstovai; 3) 
komiteto sąstatan be atstovų 
kviečiami žymesni vietos kultū
rininkai ir visuomenininkai ir 
4) komitetas rūpinasi Manches 
terio sekmadienio mokyklos me 
džiaginiais reikalais, talkinin
kaujant mokytojui aptaria mo
kyklos mokslo bei veiklos pro
gramą, skatina lietuvių vaikus 
lankyti mokyklą bei rūpinasi 
švietimo propaganda. 

Švietimo komitetą šiuo me
tu sudaro kun. V. Kamaitis, D. 
Dainauskas. A. Padvoiskis, A. 
Kuzmickas, VI. Kupstys, V. Ste
ponavičius ir Bendorius. Iždo 
globėjas VI. Kupstys gavo pir
mą paramą — Manchesterio 
scenos mėgėjų auką — 5 sva-

pės srovė, apipildamas skaity- r u s ' K o m i t e t a * > a i k a s ™° l a i k ° 
tojus vaizdų ir minčių tvanu. s u s i r e n k f Posėdžio ir svarsto 
Pagrindiniai veikėjai - nuošir- V1SUS reikalus, susijusius su var 
di, kiek lengvabūdė g r a ž u o I ė ; go mokyklos isla^miu. 
Aninoth, jos giminaitis kuprius # Knyga apie svč. Marijos 
Jaredas ir sumuštos šimiečių Apsireiškimus. Nidos spaustu-
kariuomenės vadas ir valdyto- j v ė Londone pradėjo spausdinti 
jas Sinth. Šalia jų kaip kokia I n a u j ą Anglijos lietuvių kapelio-
nelaimė ir prakeikimas nairosi n o i r rašytojo kun. J. Kuzmic-
Itnah, Sunnaro valdovas, Bebai, k:0 knygą — "Marija mums 
mis Galiūnas, Negailestingasis, | kalba". Knygos turinį sudaro: 
su savo didikais, kariais ir ha- p l a t u s įvado" ž o d i S f Marijos šven 
rėmo moterimis. Sunnaro tau-:} t o v ės Lietuvoje (Aušros Vartai, 
tos nuodėmės tokios didelės ir j pažaįsiį s ; ž. Kalvarija) ir Ma-
kruvinos, kad jų sąžinės visai. r ijos apsireiškimai Šiluvoje, Pa 
apmirusios bet kokiam gėriui, j ryžiuje (Rue du Back), La Sa-
Veltui didysis pranašas Noach, l e t t e / Liurde, Fatimoje, Ban-
šaukia juos atgailoti ir pers- n e u x & Sicilijos Sirakūzuose 
pėja, kad "nelaimė vėjų spar- Gale pridėtas apibendrinantis 
nais atūžia, kaip tas baisusis "Marija mums kalba" straips-
besotis sparnuotasis s l i b i n a s , 1 ^ Knyga bus gausiai iliust-
išskėtęs nuožmiuosius nasrus", j ^ ^ ^ įvairių vietų Švč. tyari-
— pagedę sunnaristai tik tyčio- j 0 s atvaizdais. Kadangi ligi šiol 
jasi iš jo. Ir tada ateina didi s a v o kalboje turėjome knygų 
bausmė, baisusis tvanas. arba brošiūrėlių tik apie atski-

Nors autorius laisvai ir leng- ras Marijos šventoves Lietuvo-
vu stiliumi vaizduoja Itnaho^je ir Europoje, šio leidinio pa-
ir jo didžiūnų sugedimą, tačiau sirodymas kelia susidomėjimą 
niekur jis nepatirština dažų Ir | tarp daugelio knygos mėgėjų, 
išvengia pigaus, nuogo efekto,. "Marija mums kalba" knyga iš-
kuris pradeda įsisiūbuoti mūsų eis iš spaudos prieš pat Kalė-
naujausioje literatūroje. das ir bus labai graži kalėdi-

Dėl to šią apysaką mielai skai | nė dovana. Susipažinęs su šios 
tys jaunimas, nejausdamas sau knygos turiniu Leeds vysk. J. 
žalos, bet, priešingai, turėdamas C. Heenan, kuris ta ingi žino-
daug gražių progų susimąstyti mas kaip įvairių religinių kny-
apiė pigius blizgučius ir dienos gų autorius, mielai sutiko duo-
naudojimo šūkius. Knygos vir- ti jai aprobatą (Imprimatur). 
šelis — labai paprastas, "prieš-! ».-•»«• i t-
tvaninia" - rudas popierius, J A V s l o s ^ ? s b u s S a U m a 

be jokio piešinio ir, nuostabu,' & a u t l P*J" • f c f f h » £ ? " * • 
be joftių smulkesnių žinių apie 

! patį klubą, apie jau išleistas jo 
' knygas ir pan. 

atstovą kun. Ant. Sabaliauską. 

Lygiai prieš 200 metų, spalio 
mėnesio paskutiniąją diena;, ang 
lų karalius Jurgis II pasirašė 
raštą, kuriuo New Yorke buvo 
įsteigta Karaliaus kolegija 
(King's College), iš kurios vė
liau išsivystė dabartinis Kolum
bijos universitetas. Lygiai t4 
pačią dieną, jau po dviejų įim
tų metų, čia šv, Jono Katedroj 

įvyko to universiteto sukaktu
vinė konvokacija, šįmet iš ei
lės trečioji ir paskutinioji, BU-
traukusi apie 8,000 svečių ž'ū-
rovų, šimtus užsienio ir vietinių 
universitetų; bei kitų mokslo įs
taigų atstovių ir 48 įžymybes, 
garbė« doktorantus, atstovau
jančius abiem pasaulio hemis
ferom. * 

Ai»tova4 iš visu pasaulio dalių 
Kvietimai įvairioms pasaulio 

mokslo įstaigoms dalyvauti šio
se sukaktuvėse buvo išsiuntinė
ti dar 1950 metais, Kolumbijos 
universiteto prezidentu esant 
D. D. Ei8enhoweriui. Daugiau 
kaip 60 pasaulio valstybių su
tiko bendradarbiauti; atsiliepė 

(Nukelta į 2 psl.) 

• "Draugo" romano konkur
so Jury komisija Bostone pra-

• Arioid J. Toynbee, anglų dėJ° savo darbus. Spalio 23 d. 
istorikas bei istoriosofas atvyks t u r ė J ° pir*mąjį posėdį, kuriame 
ta į Chicagą ir lapkričio 23 d. j komisijos pirmininku buvo iš
skaitys paskaitą apie dabartį-1 rinktas Bernardas Brazdžionis, 
nės civilizacijos krizę Sinai sekretorium — Kazys Mockus. 
Temple patalpose. K i t i komisijos nariai yra: dr. 

J. Girnius, A. Gustaitis ir dr. 
• Dr. A. Paplauskas-Ramu-

nas paskirtas Ottawos univer
sitete (Kanadoje) Lyginamųjų 
pedagogikos mokslų centro di
rektoriumi. 

J. Leimonas. 

• Liūdo J. Rėzos dainų pir
moji dalis išėjo 1809 m., o ant-

Lroji — 1825 m. 

\ 
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Menas, išaugęs iš jaunų sielų 
— jis būtų tikras gyvenimo Jei žmogus daugiau nieko nekurtų, kaip savo gyvenimą 

menininkas 

Sakoma, kad katalikybė yra katalikiškąjį žmogų ir apsaugo 
compositio oppositorom, prie
šingybių sandėris; iš tikrųjų, 
panagrinėję mes tatai ir kons
tatuojame. Realybėje, į kurią 
katalikiškasis žmogus tiki, ir 
vertybėse, kurias jis nori kurti, 

nuo lūžimo bei žlugimo; kuklu
mas jam kaip tik ir duoda nar
sos, tatai jį kaip tik išgelbsti 
nuo viską triuškinančios gyve
nimo tragikos. Jis nesudūžta i 
tikrovę, nes jisai iš jos nelau-

yra gausu vidujinių įtampų ir! kia nieko daugiau, kaip kad ji-
priešingybių. Katalikybė tai yra j nai gali duoti. Žemėje jisai ne-
itin komplikuota loginių ir psi
chologinių jėgų sistema, o ta« 
čiau joje yra ir kažkas papras-

laukia paskutinės prasmės, šia
me pasaulyje jisai nelaukia pui
kiausios harmonijos, gyvenime 

ta, nesudėtinga. Jos tikėjimas jis netrokšta rojaus; kaip tiK 
į Realybę skleidžia skaidrius dėl to jisai niekad nerezignuoja 
džiugesio spindulius, tačiau kur ir rankų nenuleidžia. 
dama vertybes jinai neapsieina i 
be tragiškų konfliktų bei įtam-! **°* n a r s a l d d ž i a ^ t a l ik i š - ; 
D u Į kajam žmogui įžiūrėti iš tikro 

T .. A. . . šviesias gyvenimo puses. Būda-
Jau iš to galim tarti, jog ne-' 1 1 1 M v, 
. r M , J b ; mas kuklus, nereiksdamas per-

ra lengva viena formule nusa-, , . . ., , . , . .. 1 - . - i i . n -1 • - i TV_- x detU reikalavimų bei pretenzijų, kyti katalikiškąją sielą. Prie to , , . , . - , . , . . * •_. jisai yra dėkingas uz kiekvieną dar prisideda viena ypatinga . , . , f,... 7\ 
, , T,. t . . , , r I šviesos blykstelėjimą, prasi-

paslaptis. Kiekviena siela kata- . . . j i_ • J - I * 
f.. , .. _ . . , _ _ , skverbusi pro debesis; del to jis 
hkybę pnima savotišku būdu,: e b Į v i g k a g ^ k e kiekviena siela savotiškai rea- ... ., , , . , . , . . . . , pasitaiko gražu bei dėkinga. guoja 1 tą sistemą, kuri j ją jei-1 
na; kiekviena siela katalikybei Visa realybė veikia formuo-
duoda savitą atsakymą, einantį jamai. Katalikiškasis žmogus 
iš jo s esmės, jos laisvės ir ma- brangina ir mėgsta formą, gy-1 
lonės gelmių. Dėl to tai pačių venimo būdą, gyvenimo stilių, j 
paskutiniųjų katalikiškosios sie kokį jį kuria realybė, jisai įsi- į 
los paslapčių mes iš 'viso nega- veda į savo gyvenimą. Jis šąli-: 
lim nusakyti. Ką mes tegalim naši visokio dirbtinumo, pato-1 

aptarti, tai tėra tik forma, ku- so, perdėjimo bei pertempimo;! 
rią jai duoda katalikybė; tai yra iis neaprašomai nepasitiki vis-j 
tie bendrieji bruožai, kuriuos kuo, kas liguista. Vargiai ar yra! 
kažkokiu būdu gauna visi kata- kitas žodis, kuris būtų taip daž- j 
likiškieji žmonės. Bet ir tatai nai sutinkamas bažnytinėj li-
teikia nepermatomą gausybę ti- teratūroj, kaip žodis "sveikas": 
pų, savitumų, skirtingų ypaty- sveikas mokslas, sveika askezėj 
bių. sveikas gyvenimo būdas. Visa, : 

Realybė ir objektyvybė ' k a s d i r b t i n a . k a s svaiginama, | 
""kas demoniška, kas akla — visai 

Gal geriau suvoksime kata- tai yra priešinga sieloje glūdin- i 
likiškojo žmogaus esmę, jeigu čiam katalikiškajam charakte- j 
atsiminsime, kad katalikiškąjį, rįaįf n e s tatai yra priešinga 
žmogų saisto realybė, į kurią j formai, kurią jis mato realybė-
jisai tiki, bet kad antra vertus j e # 
jį veikia įtampos ir įtampų prie 
šingumai, kurie jį nuolatos ver- Simboliai pasidaro kabančiais 
čia vaikštinėti tarp dviejų sky- realybes pasiuntiniais 
rium stovinčių tilto spyrių. Be- T aįgį, r e a l y b ė s nuvokimas yra 
ne geriausiai čia tiks formulė:i d v a s į n ė katalikiškojo žmogaus 
katalikiškojo žmogaus esmė f o r m a T a t a i reiškia, kad kata-
yra susaistytas judėjimas. hkiskajam žmogui lemiamą 

Katalikiškąjį žmogų saisto r e įkšmę turi ne subjektyvybė, 
realybė, į kurią jis tiki, ir ob- į n e j a U smas , ne nuotaika bei po-
jektyvybė, kurioje jisai gyvena. i m k i a i bet tai, kas ateina i* o-
Toji objektyvybė yra Dievas ir, r o i š v i r š a u s . T a t a i eina tiek 
Dievo pasaulis, Bažnyčia ir jos j t o l i > k a d n e t i š o r i n i a i veiksniai 
bendruomenė, tūkstantmetės! ceremonijos, simboliai, baž-
tradicijos, visas dogmų, normų, j n y č j ų p r i eblanda, varpų skam-
etikos, moralės pasaulis, žodžiu, b e g v s > s p a l v ų p u i k u m a S ) p a m a l . 
katalikiškojo žmogaus dvasinė d ų p u o š n u m a s _ n e tiesiogi-
aphnka. Is t o s realybes kyla n i a i ^ v e i k i a > k a i n d a ž n a i m a n o . 

, pirmiausia kietumas, tvirtybė. m a b e t ^ d o f ^ M , per rea-
Juk nustatėm realybės kriteri- j l y b ę . v a r p ų s k a m b e s y s m u m s 
jum esant tatai, kad jinai y r a : t e k a l b a t i k t ada,*kai mūsų min 
kieta ir atspari, kad jinai n e s i - t y s s k r e n d a j ž m 0 g u m tapusį 
duoda nustumiama nei panaiki-i D i evą; liturginėms spalvoms e-
nama, kad jinai yra nepriklau- s a m a k l i > j e i g u n e š v į e č i a Dievo 
soma nuo mūsų jausmų ir no- š v e s a ; l e m p e l ė t i e s t a bemakulu | 
rų. Taip ir toji realybė, k u n ~ m u m s n i e k o n e b y l 0 j a , jeigu te-* 
glūdi katalikiškojo žmogaus s i e l n a i n ė r a Eucharistijos; ir smil-j 
loję, yra kažkas nepaliečiama k a l a i y r a bereikšmiai, jeigu jie! 
ir nepajudinama. Iš to ir vien k a r t u s u m ū s ų m i n t i m i s n e k y . 
Ii to, o ne iš papratimo, išsiimk l a j DįeVą. Tiktai toje realybė-
linimo ar būtinumo, kyla tasai ^ t i k t a i j o s š v i e s o j e ir tiktai! 
tvirtumas, kuris ženklina jojo p e r i ą s i m b o l i a i p a s i d a r o kai-j 
gyvenimo būdą, jo etiką, jo prin b a n č i a i s t o s r e a lybės pasiunti- į 
cipus; iš čia paeina jo valios n i a i s n u teikiančiais mūsų sie-
nepa'enkiamumas, jo pastangų l ą ] i u d e s i u > džiaugsmu ar gai-
tikslingumas, jo ištikimybė prin iesc;'u. ' 
cipams, kuria visada galima pa
sitikėti; pagaliau, čia glūdi iri Toliau, katalikiškajam žmo-
kankinių narsos šaltinis. Tikro-j gui lemiamą reikšmę turi ne 
vės stiprybė tūno katalikiškojo savasis aš, bet tai, kas yra vir-
žmogaus sieloje kaip uola. j šum jo. Dėl to tai katalikiška-

Toliau iš tikrovės dvelkia tam' sis žmogus niekada negali būt' 
t ikras blaivumas. Visa realybė vienas, j i s negali vienas spręsti 
yra blaivi ir kukli, jinai ir vis- ir vienas norėti. Jis visada yra 
ką daro kuklų. Katalikiškasis, pasinėręs į didžiąją visumą, vir 
žmogus yra kuklus žmogus, nes j šum jo visada budi Dievas. Ta-
jis mąsto apie realybę, iš kurios tai itin gil:ai veikia jo charak-
jis negali neko daugiau nei rei-j terį ir esmę. O tačiau toji ob-
kalauti, nei norėti, kaip tik tai. j jektyvybė nieku būdu nėra jam 
ką jinai teikia. Jisai yra kuk- svetima prievarta nei tironija to 

vybė; bet ir Dievas bei Bažny
čia jam priklauso, yra jam sa
va, ir tai yra meilės dėka. 

Meilė daro tai, kad mylimojo 
valia tampa valia to, kuris my
li; meilė juk sako: "Ne mano 
valia teesie, bet tavo". Meilės 
logika byloja: tavo valia yra 
maistas, kuris mane sotina, ka ; 

jinai išsipildo. Me::lės logika sve 
timą paverčia savu. Užtat tai, 
kas vyksta katalikiškojo žmo
gaus realybėje, yra taip sava 
-ir artima, kaip daugiau niekas 
Toji realybė, kuri saisto kata
likiškąjį žmogų, veikia ji ne 
kaip išorinė prievarta, bet kaip 
jėga, apimanti jį iš vidaus; jis 
ir jaučia, kad tie saitai yra iš
augę iš pačių jo buities, jo es
mės gelmių. 

Jėga, iškelianti žmogų virš 
masių 

Toji realybė kataliką saisto 
per asmenybes. Jinai nėra sus
tingusi ir šalta, kaip gamtos 
dėsnis: jinai yra gyva ir šilta. 
Beje, tame glūdi kažkas irra-
cionalu, nenusakoma, neapskai
čiuojama. Gamtos dėsnį aš galiu 
apskaičiuoti, aš žinau, kaip jis 
mane veikia, bet gyvos asmeny 
bės, nors jinai man būtų ir mie
liausia, apskaičiuoti aš negaliu: 
ji visada slepia savyje netikė
tumų bei staigmenų. Taigi, ka
talikas žmogus turi reikalą su 
asmenybėmis, kurios jį veikia 
ir saisto, bet prieš ją jis nejau
čia jokios baimės, nes iš jų iš
eina ne sauvalė, bet šventas 
būtinumas. Tog asmenybės yra 
pagrįstos tiesos ir realybės me
tafizika, kuriai jos turi paklus
ti. Tatai išaiškina ir bažnytinės 
teokratijos paslaptį — Bažny
čios valdžios ir autoriteto pas
laptį, kuri pašalaičiui taip sun-

Algirdas Landsbergis 

Mot ina vakare 
Motina laisto gėles. 
Vanduo klauso jos mosto. 
Ji suskaičiuoja kates 
Ir mintyse paglosto 
Savo anūkų galvas. 

Ir nenustoja klausiusi 
Kaip kambary sūnaus 
Žingsniai kalba su vakaru 
Vis tamsesniais sakiniais. 

Žingsniai prie pat jos širdies 
Kaip vos prieš jam užgimstant. 
Ji klausosi trisdešimt metą 
Ir laisto savo nerimastį. 

Tuojau ji vėl iškeliaus 
l jo nakties labirintus 
Ir lauks tolimiausiam 
Taške — vėliakos jo apkabinti. 

Vakaras vėsta. 
Langinės susineria rankomis. 
Kačių akys išblėsta. 
Motina užsklendžia duris. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Leonardas J . šimutis, Jr. , 

šiomis dienomis gavo praneši
mą iš Chicagos Švietimo depar
tamento, kad jis gerai išlaikęs 
reikalingus kvotimus pastoviam 
mokytojo certifikatui gauti vals 
tybinėse kolegijose. Tuo būdu 
jis dabar turi teisę dėstyti mu
zikos ir kitus dalykus ne tik vi
durinėse miesto mokyklose, bet 
ir kolegijose, šiuo metu jisai 
Chicagos Mokytojų kolegijoj 
dėsto muzikos teoriją ir muzi
kos mokymo mokyklose meto
dus. Be to, diriguoja gausin
gam kolegijos chorui. Mokyto
jų kolegijoj mokytojauja jau. 
ketvirti metai. Profesoriauja ir 
De Paul universiteto muzikos 

kiai suprantama. Kaip gali mo-~ 
dernus, savarankiškas žmogus j 
taip pasiduoti svetimam auto
ritetui? Tatai tėra įmanoma tik j 
dėl to, kad tasai autoritetas yra 
teokratinis; dėl to jisai nėra 
autokratinis, tironiškas, šitoje 
bažnytinėje realybėje, kuri ka
taliką saisto ir apvaldo, tasai į 
ž m o g u s , kuris valdo, neturi 
svarbos, žmogus kaip toks čia 
nieko nereiškia, jis yra niekas; j 
bet jis turi Dievo įgaliojimų j 
antspaudą, Dievas yra tas, ku
ris ir jį valdo. Dėl to tai yra 
įmanoma klausyti žmogaus ir jo 
negarbinti, paskui žmogų sekti 
ir netapti jo vergu. Nepaprasta 
rizika yra žmogui tarnauti, pas
kui žmogų sekti, į £mogų tikėti. 
Toji rizika gerai išeina tik ten, 
kur žmoguje veikia ir reiškiasi 
pats Dievas. Dėl to tai ir yra 
įmanoma, kad Katalikų Bažny

čia, būdama masinė organizaci
ja, nepasiduoda masių dėsniui. 
Tasai gi dėsnis, kaip mes kad 
matome visose tautose, sako, 
jog masės viena kitą stumia že
myn, ir dėl to masių lygmuo 
visada rodo tendencijos kristi. 
Visos masės stengiasi niveliuo
ti, lyginti tai, kas prasikiša. — 
Kodėl gi tasai masių dėsnis ne
pasireiškia Katalikų Bažnyčio
je? Gi dėl to, kad čia iš viršaus 
nuolatos, nepaliaujamai veikia 
jėga, kuri žmogų paima ir iš
kelia viršum masės. Tegul ji
sai bus ūkininko sūnus, tegul 
jis bus darbininko vaikas, toji 
jėga visvien jį paims ir ant jo 
galvos uždės trigubą karūną 
ženklan, kad masė neprivalo vai 
dyti, bet kad viršum jos turi 
būti augštesnis lygmuo. 

Tiktai teokratijos dėka tega-

(Nukelta į 2 psl.) 

lus, nes jisai mąsto apie objek-
tyvybę, prieš kurią neturi reikš 
mes subjektyvumas bei savasis 
"aš", dėl to jis sau nieko ir ne
reikalauja. Bet kaip tik tatai 

ji objektyvinė tampa jo esme, ji 
sai ją prisiima kaip savo paties 
valią. Jisai pasidaro jos dali
ninkas ir bendradarbis. Jisai 
yra Dievo ir Bažnyčios nuosa-

• 

Lietuviškojo stiliaus kryžius A. ir G. MUauckų sodyboje netoli Chicagos, 8900 W. l l l t h St. Antanas 
ir Genovaite Milauckai, sekdami tėvų paprotį L"et ivoje, pasistatė menišką kryžių savo 21 akerio 
ūkyje. Kryžiaus architektas yra J. Mulokas, skulptorius — P. Vėbra; staliaus - medžio darbus atli
ko K. Balčiūnas. Darbų vedėju buvo inž. K. Karą rija. A. ir G. Milauckai, senesnes kartos veikėjai 
lietuviai, šį paminklą pasistatė, kad padėkotų Diedui už palaimą jų gyvenimui šiame kraite. 

F F (Fet© "Ghieaf© Tribūne"). 

L. Šimutis jr. 
fakultete. Be to, praėjusį pava-

i sarį buvo pakviestas gausin-
giausiojoj Chicagoj Šv. Ritos 

! parapijoj sekmadieniais vargo
nuoti Sumos metu, paruošti ir 

į diriguoti vyrų ir berniukų cho
rui. Seniau yra vargonininka

v ę s šv. Pranciškaus parapijoj, 
I Indiana Harbor, Ind , Aušros 
Vartų par. Chicagoj ir Kristaus 
Karaliaus bažnyčioj (tik sekma 
dieniais). Taip pat keletą me
tų sėkmingai dirigavo Lietuvos 
Vyčių chorui. 

Jaunasai L. Šimutis yra gi
męs Brooklyn, N. Y. Pradžios 
mokyklą baigė Chicagoj (lie
tuvių švč. P. Marijos par., Mar-
ąuette Pa rke ) ; vidurinius moks 
lus išėjo Thompson, Conn., Ma
ria napol?o kolegijoj. Chicagoj 
lankė Wilson kolegiją, o huma
nitarinius ir muzikos mokslus 
baigė De Paul universitete, įsi
gydamas bakalaureato ir ma
gistro laipsnius muzikoj. Dide
liu atsidėjimu pas žinomąjį 
kompozitorių prof. dr. Šteiną 
studijavo kompoziciją, gauda
mas už savo mokslinius kūri
nius (kompoziciją) augštą įver
tinimą. Sukomponavo keletą 
vertingų kūrinių — dainų lie
tuvių kalba: mišriam chorui, so. 
listams, vyrų chorui, parašė 
pianinui sonetiną, styginį kvar
tetą, smuikui solo ir sukūrė ke
letą giesmių. Jaunasis kompozi-' 

j torius mėgsta rašyti muziką sa-
1 vo tėvo (dienraščio "Draugo re
daktoriaus) žodžiams. 

Jo žmona Zita taip pat yra 
j muzikė. Drauge su juo baigė 
De ,Paul universitetą muzikos 

; bakalaureato laipsniu. Ji yra 
j žymi pianistė ir šiuo metu Šv. 
j Ritos parapijos vargonininkė. 
! Juodu augina tris sūnus ir duk 
relę. Jų trys jau lanko parapi
jos pradžios mokyklą. 

• Bertrand Russel, anglų fi
losofas neopozityvistas, bendra 
darhiauiant A. N. VVhitheadui, 
už "Principia Mathematica" 
laimėjęs Nobelio premiją, visų 
nustebimui, sulaukęs 80 m. am
žiaus pasirodė su literatūriniu 
veikalu "Šėtonas priemiesčiuo
se". Deja, veikalas jeigu kuo 
nasižvmi, tai kaikuriomis insi
nuacijomis prieš Kat. Bažnyčią, 
prieš kaikuriuos mokslus ir t.t. 

• Jurgis Sauerveinas, "Lie
tuviais esame mes gimę" auto
rius, gimė 1831 m., o mirė 1904 
m. 

• Kun. V. Bagdanavičius 
MIC, Liet. studijų institute 
praeitą penktadienį kalbėjo apie 
senosios žydų tautos įnašą tau
tiniams klausimams aiškinti. 
Žydų tauta būdama nepaprastai 
sena ir turėdama turtingą tau
tiniais klausimais literatūrą, 
sutelktą Sen. Testamente, duo
da daug dar neištirtos medžia
gos tautiniams klausimams 
svarstyti. Prelegentas, pasinau 
dodamas ekonomisto Max We-
berio viso gyvenimo studija 
apie sen. žydų tautą pateikė ke
letą jos bruožų. Max VVeberis 
tautas skirsto į tautas šeimi
ninkes ir tautas svečius. Žydus 
jis laiko būdinga's svečio tau
tos atstovais. Svečio tipo tauta 
iš vienos pusės yra uždara tau
ta ir laisvai pasirenka ghettą, 
tačiau iš kitos pusės ji nėra at
siskyrėlė tauta, kuri apsitver
tų kinų siena. Tiesiog para
doksiškai atrodo, kad žydų tau
ta, nepaisant savo visuomeni
nio savitumo, beveik visada gy
veno susimaišiusi su kitomis 
tautomis. Tokioms kraštuti
nėms visuomeninėms nuotai
koms suderinti reikia labai ob
jektyvaus ir labai gyvo tautos 
dvasinio centro. Kas buvo tuo 
žydų centru? šiam klausimui 
nėra vieningo atsakymo. Ta
čiau VVeberis sut'nka, kad prak 
tiškas 10 Dievo įsakymų laiky
mas bus sukūręs šioje tautoje 
tokią plačią visuomeninę pašau 
lėžiūrą. 

* Po paskaitos buvo gyvos dis
kusijos, kuriose buvo iškelta pa 
žiūrų, žvelgiančių į žydų tautą 
kitu požiūriu. 

• Paukštienės tapybos paro
da. Gruodžio pradžioje Lietuvių 
auditorijoje ruošiama dailinin
kės Jadvygos Dobkeviėiūtės-
Paukštienės tapybos paroda, 
kurioje bus išstatyta apie 100 
įvairaus žanro darbų. J. Paukš-

; tienė nėra naujokė, baigusi Kau 
no meno mokyklą ir ilgesnį lai
ką gilinusi studijas užsienyje. 
Parodose dalyvavusi ir Kaune. 
1937 m. Paryžiaus tarptautinėj 
meno parodoj, gavusi už tauti-

: nio kilimo projektą aukso me
dalį, o akademijoje — už ta
pybos darbus, atžymėta keliais 
pagyrimo lapais. Nors yra vie
na iš jaunesnių moterų dailinin-

i kių, bet produktinga ir savo cha 
rakteriu skirtinga, daugiau im
presioniste, bet su originaliu ko 
loritu ir kompozicija. Ji šioje 
parodoje išeina viena ir išsta-

1 to pastarųjų metų darbus, ku
rie dar niekur nebuvo parodose 
išstatyti ir niekam nematyti. 
Šiuo metu laisvajame pasaulyje 
yra keliolika lietuvių moterų 
dailininkių, iš kurių paminėti-

-nos: Gražina Butauskaitė-Firi-
navičienė, Agota Kizevičiūtė-
Rimienė, Ada Peldavičiūtė-
Montvydienė, Eleonora Lukš-
taitė-Marčiulionienė, Halina Na 
ruševičiūtė-Zmuidzinienė, Irena 
Ralkevičiūtė-Stankūnienė, Vla
da Stančikaitė-Abraitienė, Biru 
tė Vilkutaitytė-Gedvilienė, Ma
rija Jakaityt'ė-Laurinavičienė, 
Elena Šidlaitė-Doc'enė, Ona Do-
kolskaitė-Paškevičienė, Matuzo-
nytė-Ingelevičienė ir kitos. Jei 
kas išsnrūsta, tai knygų iliustra 
vimas. Iš minimų dailininkių tik 
J. Paukštienė gali kiek daugiau 
atsiduoti kūrybai. Ir ši jos tapy 
bos darbų paroda bus ir įdomi 
ir lankoma, nes Amerikoje dar 
pirma lietuvės tremtinės ir aps
kritai moters individuali paro
da. 

• Kun. dr. J . Navickas, kaip 
l;etuvių atstovas, įeina į specia
lų komitetą, sudarytą Šveicari
joje rinkti žiniom apie religijos 
persekiojimą anapus bolševiki
nės sienos ir demaskuoti bolše
vikų melui apie sąžinės ir reli
gijos laisvę. 
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Giliausių priežasčių tyrinėtojai 
Kas šiandien jų skelbiama — bus rytojaus realybe 

Šiandien daugiausia pasiten
kinama praktiškais — techniš
kais pažinimo aspektais, t. y. 
pasitenkinama kaip tas ar anas 
turi veikti a r veikia. Bet pirma 

vimus, kuriuos filosofija, tar
tum koks teisėjas, išriša ir su
derina. 

II 

Tačiau ir pačioj filosofijoje 
nelengva susigaudyti, nes šimt-

klausimo k a i p , reikia klausti mečiais vyksta kova tarp prie-
kodėl. Pastarasis klausimas j šingų pažiūrų. Ne visos tos pa-
kaip tik ir įgalina filosofiją ir j žiūros yra priimtinos. Tiesa, jos 
religiją. j visos jieško tiesos ir, kaip to-

Bertrando Russellio manymu, Į kios, užsitarnauja pagarbos. Bet 
filosofija šiandien nėra perdaug \ J o s n e v i s o s v13113 gyvenimo 
vertinama, nes naujosios filo-1 žvilgsnius apima, ir, kaip išda-
sofinės srovės neturi pakanka- v a , gaunamos blogos pasekmės 
mos protinės atramos arba vi
sai klaidingos. Bo to, kaikurie 
filosofai, norėdami būti prak-1 g u s požvilgius įsidėmėti. Apie 
tiški ir neatsilikti nuo gyveni- t a g s i s temas, kurios labiausiai 
mo, pradėjo gaminti patrauk-; v e i k i a m a s e s > filosofai galvoja 
lias prielaidas naudingai Mai- Lfeaj k i t a i p M o ks las yra suse-

paremti. k ę g d u k e ^ m s įstatymus ma-

Alfonsas Gricius 

Svarstant pažiūrų bei siste-
. mų reikšmę, tenka du skirtin-

Tačiau nieko nėra klaidinges-
nio, kaip filosofijos reikšmę 
lengvai nuvertinti. Tiesa, filoso
fija nežiūri dienos reikalavimų, 

sems prie filosofijos pririšti. 
Pirmiausia, masės yra atsilie
kančios. Todėl filosofija, kuri 
žydėjo prieš 50 ar šimtą metų, 

V a n G o g h 
Laukai vidurvasario ištuštėję, 
Laulcai apokaliptinių dienų! 
Užgesę saulės miliardais lieja 
Į jus tamsos galingus vulkanus. 

O apimty visoj javai prinokę 
Liepsnoja, blaškos vėjų plakami, 
Tarytum šoktų paskutinį šokį 
Ties nebūties pasaulio erdvėmis. 

Iš horizontų issinėrę skrenda — 
Iš slziusmo horizontų gelžinų 
Išalkę varnų begalinės bandos, 
Žadėdamos tuojau į žemę gult. 

Nors jau sutemusi diena tavoji, 
Bet puolu mus dangus, kurį tu palikai, 
Bet milžinišku ūžesiu banguoja 
Tavi apokaliptiniai laukai. 

Ir varnos trauks, kaip skausmo dėmės grasios, 
Laikų nesunaikinamom bangom, 
Ir bels į mūsų valandas kurčiąsias 
Snapai jų lig pasaulio pabaigos. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 

bet čia kaip tik ir yra didžioji į masėse d?.r ir dabar populari, 
jos jėga, kad ji ne valandos da- j nežiūrint jos bevertiškumo. 
lykas, o turi ilgesnę ir atsakin- į Antra, masės pasiduoda dvigu-
gesnę eigą; iš čia jos ir istori- 'bai patraukimo jėgai: dėl pap-
nė galia, ne s filosofų mintys rastumo ir dėl propagandos, 
pakeičia žmonijos veidą. Ką jie į 
šiandien skelbia — bus ryto- !>•• iš tokių masėse popula-

• Egzistencializmo mada. Iš
kylančių ir nykstančių filoso
finių sistemų daugybėje, viena 
kita iš jų pasidaro mados daly
ku. Taip neseniai Prancūzijoje 
žaista bergsonizmu, vakar to
mizmu, o jau šiandien egzisten
cializmu. 

Kalbant apie egzistencializ
mą, tenka pastebėti, jog būdas, 
kuriuo jo apipavidalintojai Heid 
degeris, Jaspersas ir kt. dėsto 
tokius gyvenimiškursius reiški
nius kaip mirties, sąžinės ir kai 
tės, tiesos, laisvės ir 1.1., savo 
esmėj ši filosofija pasireiškia 
kaip antireligine. Abejojama 
tikrove kaip tokia, o didžiausiu 
atradimu telaikoma tikėjimą j 
patį save, ištikimybė sau... 

Dėl to Mounier pastebi kai-
kuriuos pavoju,! krikščioniš
kiems egzistencialistams, nes ir 
jie kartais nepastebimai doro
vinius ir religinius dalykus pa-

= i keičia į estetizmo pakaitalą. 
vo sunkia išvaizda baidą J. Ka- .dar negirdėti. Jau čia pat būtų; Tačiau egzistencializmas, kaip 

dijas tokioje formoje, kuriose 
jos būtų lengvai prieinamos vi
sam pasauliui. 

• Pavojus "komikams". Prieš 
porą metų Anglijos lietuvių 
"B. Lietuvio" savaitraštyje vy-

• Naujas dail. A. Tamošaitie- Į k o P l a c i o s diskusijos apie vadi
nės kilimas. Dail. Anastazija n a m U s "komikx* ^ " t e h u * 
Tamošaitienė išaudė didžiulį ki- \ b u s i a n t , a r jie mušu vaikams 
limą, vaizduojantį lietuvius i t i n k a a r n e ' Kaikurie uzsispy-
knygnešius. I r * S i r ė "komiku.", tvirtinda-

Kilime matomas žemaičių j " * k a d v a i k a i , } u o s ***** 
gamtovaizdis. Grįžusį iš kelio- J u o s P e r k a i r s k a i t °> °- J e : £ u 

nės knygnešį, prie trobgs gon-1 s k a i t o ' r e i k k J u o s P ^ ^ y t i . nes 
kų pasitinka moteriškė, kur ia i ! m ū s v * v a i k a m s P a d č s S e n a " 1S" 
duodama iš prūsų parnešta! m o k t i a n S l u k a l b * - k a i b u v o 

knyga. Kilimas nuteikia ž i ū r o - i i š k e l t a s auklėjamasis momen-
vą lietuviškai su žemaičių so tas, buvo istriukai atsakyta, kad 
dybomis, namo gonkelėm, kop- r e i k t u . P i l v o t i apie lietuviškų 
lytėle ir senoviškais žemaičių 
žmonių drabužiais. 

Kilimą užsisakė prel. P. M 
Juras, didžiausias šių dienų iš
eivijoje knygnešys. 

komikų" leidimą. 
Tačiau, laikui bėgant, patys 

anglai pastebėjo, kad įvairūs 
komikai atneša daugiau žalos, 
nei naudos. Smarkiai "komi
kus" puolė dienraštis "Daily 

Stasiaus Būdavo romanas Express", stipriais ir svariais 

činsko Mišios čia buvo detaliai j buvę pravartu juos visus dar 
temomis išdėstytos, išaiškintos. | kartą išklausyti. 
Jo straipsniai yra kreipimasis į 

Smuikas dainavo be žodžių 

Ši koncerto dalis pradėta VI. 
lietuvių visuomenę: "Žiūrėkite, 
nauji lietuvių kūriniai, kokie jie 
gražūs!" O J. Gaidelio smuiko j Jakubeno "Melodija". Tai im-
koncertą jo dėka pagrojo ko- presionistinis kūrinėlis, turįs 
lumbiečių simfoninis orkestras. 
Net Chicagoje, kur tiek lietu
vių ir nuopelningų veikėjų, to
ki dalykai sunkiai įmanomi. Iz. 
Vasyliūno plunksnai priklauso 
taip pat ir ligi šiol pati plačiau
sia VI. Jakubeno kūrybos ap
žvalga. 

Lietuviu tautosakos rinkėjas 

jaus tikrovė, nes tik filosofai, j r i u filosofijų yra: materijos fi
ne politiniai, pasako dabartinių ! , o s o f i ' a i r <>xisteneial,zmas. Pir-
vyksmų būsimas išvadas. j m 0 J i * » nesudėtinga. Dėl to ji, 

Pvz. toks sunkiai įkandamas ! naudingai klaidai paremti, 
Hėgelis, kuris 1831 m. mirė cho I marksistiniame pavidale, komu-
leros liga, per sekančius beveik ' n i s t ^ skelbiama kaip būtinybe. 
80 metų įvairių profesorių bu- š a l i a materijos filosofijos dide-
vo nuolat pajuokiamas ir a t r o - ; l i u įdomumu pasižymi existen-
dė, jog su jo mirtimi išnyks i r i c i a l i n ė ^<>so«Ja ; Tai gana mo
jo idėjos. Bet vėliau jo moks- * ™ £ * * u

f
b t | l u s p o r i n i s 

las buvo pripažintas akademi- Judėjimas. Bet jis pasidaro su- I ^ V a s y l i Q n
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a a y r t l 
ne disciplina. Įkvėpimus iš He-1 Prantamas tik suprastintoj ir I 
gelio sėmėsi ir Karolis Mark- Prieinamoj formoj, ši filosofija 
sas. Hėgelio dialektinis ga lvo- i t a i P s k l i n d a d ė l t o ' k a d į m a " 
jimas taip pat ir Leninui buvo j s ė m s Pateikiama per grožinę li-
akstinu politinei bei psichologi-! teratūrą ir teatrą. Nefilosofai 
nei strategijai susidaryti. O ir J°Je supranta tik poetinį bei 
fašizmas savo pagrindams turi ; subjektyvinį momentą. O viho-
dėkoti Hegeliui. ' J a n t i s d o r o v ė s i r l a i s v ė s s u P r a " 

timas vien tik ištikimybėje pa-Panašiai vyko ir su Platonu, 
kurį buvo pasikvietęs Sicilijos 
tironas; mat, buvo paketinęs 
sukurti krašto valdymą pagal 
augščiausius filosofinius reika
lavimus. Bet jiedu greit susipy
ko ir filosofas buvo parduotas 
vergų prekyvietėje. Vieno drau
go išpirktas, Platonas grįžo į 
demokratiškuosius Atėnus, kur 
susmukusios valdžios taip pat 
nebuvo įvertintas. Bet čia jis 
parašė savo nemirtingąjį veika
lą Respublika. Šiuo raštu tas 
suvargęs filosofas turi įtakos ir 
mūsų erai ir, be abejo, turės 
dar šimtmečiams praėjus. 

Taip pat ir J. A. Valstybėse 
dabar propaguojamas kultūrinis 

9 pliuralizmas, brangus kiekvie
nai tautinei mažumai, turįs sa
vo pagrindus ne politikų ir ne 
verslininkų idėjose, bet filoso
fo W. James raštuose. 

Be filosofijos augštesnėj kul
tūros pakopoj visai neįmanoma 
apsieiti, nes kultūrinis gyveni
mas tarp paskirų jos sričių įne-

čiam sau, taip pat lengvai pa
traukia šių laikų juslinį žmo
gų. Palyginus su šiomis dviem 
kryptimis, kitos yra mažiau vei
kiančios mases. Geriausiai dar 
stovi metafizika tomistinėje iš
raiškoje, nes ji remiasi nesu
griaunamais pagrindais ir yra 
Kat. Bažnyčios vadovaujanti 
filosofija. Gyvenimo filosofija 
ir fenomenologija yra mažiau 
žinomos, o filosofinis idealiz
mas pergyvena nesėkmę. 

Kitas vaizdas, kai sistemos 
lyginamos protiniame pasauly. 
Čia jau pirmauja metafizika, 
kuri turi tokius vardus kaip A-
lexander, VVhitehead, Hartman, 
Kuraitį ir nuolat didėjantį skai
čių garsių tomistų. Paskui eina 
exisfrncialinė filosofija. Mate
rijos filosofija savo senoje Spen 
cerio ar dialektinio materializ
mo formoje laisvame pasauly 
beveik neegzistuoja. Bet Russel-
lis bei naujasis pozityvizmas 
bando įsigalėti Anglijoje ir 

Taip pat nedaug kam žinoma, 
vienas 

uoliausių dabartinių laikų lietu
vių tautosakos rinkėjų. Vienas 
jo surinktų įdomesnių liet. liau
dies melodijų rinkinėlis (31 dai
na) yra multiplikuotas rotato
riumi. Laukia šviesos ir antras 
rinkinėlis (40 melodijų). Rengia 
mas lietuvių liaudies giesmių 
rinkinėlis, turima gausybė spau 
dai neparengtų liet. liaudies mu 
zikos kūrinėlių. 

daug grožio, bet taip pat ir sun 
kūmų tą grožį surasti. Toliau 
ėjo K. V. Banaičio "Vandens 
lelija". Tai solo balsui su for
tepijonu daina. Tik čia melodi
ją be žodžių dainavo smuikas. 
Nors žodžių ir nebuvo ("Mau
ruoto liekno viduryje baltesnė 
už balčiausią sniegą pražydo 
vandens lelija"), bet už tai bu
vo gražiausia lietuviškų spalvų 
"Lied ohne Worte". J. Gaidelio 
"Lietuviškas *okis Nr.. 1" turi s a ž m o n ^ , tačiau šiandien mu

zikinės formos yra pasidariu-

širdies filosofija", kuri nu
kreipta prieš racionalizmą ir 
kaip pasipriešinimas paviršuti
niam ir nurimusiam miesčioniš
kumui ir kaip kvietimas įsijung 
ti į sąmoningą istoriškumą, kaip 
perspėjimas žmonėms, kokie jie 
vieni kitiems turėtų būti — to
kia egzistencialinė filosofija su
prantama ir turi geras puses. 
Bet beatodairinis ir šios dvasios 
puoselėjimas slepia savyje gnos 
ticizmą. 

• Kun. Bruno Markaitis S. J. 
Lietuvių studijų institute skai
tė apie muzikinės kultūros ug
dymą. Nors muzikos grožį su
pranta visi turį natūralią klau-

anglu kalba THE FORBIDDEN 
MIRACLE (Uždraustas stebuk
las) jau baigiamas spausdinti 
ir amerikiečių knygų rinkoj pa
sirodys gruodžio m. pradžioj. 
Romaną leidžia Comet Press 
Books Corporation New Yorke 
Šiuo metu leidykla jau pradeda 
knygos reklamą (promotion 

argumentais prisidėjo ir sek
madieninis "The Observer". 
Pastarasis pažymėjo, kai kai
kurie iš tų pavojingų leidinių, 
kurie remiasi žiaurumo ir siau
bo motyvais, garbina jėgą h 
skleidžia spalvotų žmonių ir 
"Dagos" neapykantą.. Šiuo "Da 
gos" vardu čia nemandagiai ir 

and publicity) New York Times, užgauliai vadinami ispanai ir 

ša susipainiojimus ir prieštara--JAV. M. Matukas 

Iz. Vasyliūno smuikas JAV 
J. KREIVĖNAS, Cicero, 111. 

Iš Vokietijos tremtinių sto
vyklos į JAV emigracinė odisė
ja ne visų vienoda. Smuikinin
kas Izidorus Vasyliūnas kelio
nėje užtruko penkerius metus, 
atkeliavo per Kolumbiją. Jis Vasyliūnas paprastai savo gy-
Bostoną pasiekė tik š. m. kovo ! vena mos vietos spaudoje ben-
19 d. I r nuo atvykimo dienos | dradartrauja, rašydamas lietu-

susiduriame su aiškiu nusistaty 
mu, kad ne visi turėtų rašyti. 
Jis £>ats yra ne kompozitorius, 
bet interpretatorius. 

Muzikas interpretatorius Iz. nuotaikas, kada t :e kūriniai bu 
vo rašyti. Smu'kininkas ne tik 

Visi žinome, kad liet. muzikos 
amžius siekia tik kelias dešim
tis metų. Ankstesnieji laikai, 
net Chopino ir VVagnerio laikai, 
mūsų tautoje dar yra priešisto
riniai. Gerą mūsų chorų reper
tuarą gali išsemti keli koncer
tai. Solo dainų repertuaras taip 
pat kuklus (nors gerokai dides
nis už mūsų solistų dainuoja
mą). Lietuvių smuiko literatū
ra ligi šiol teturi tik keletą pas
kutiniais nepriklausomybės me
tais pasirodžiusių spaudinių ir 
keliolika kūrinių rankraščiuose. 
Nežiūrint to, Iz. Vasyliūno re
pertuare visada užtiksime lietu
višką dalį. Jis turi susirankio
jęs beveik visa, kas kieno smui
kui parašyta. Šio, dabar po A-
meriką vežiojamo, koncerto vie
na dalis yra ištisai lietuviška. 

Chicagoje girdėjome Vitali 
(XVII a. pabaigos italų komp., 
ankstyvas klasikas) Ciaconą ir 
F. Mendelssohno (XIX a. nir-
mosios pusės vokiečių žydas, 
romantikas) koncertą e-moll. 
Aišku. Mendelssohno kūrinys 
šių dienų klausytojui artimes
nis, be to, dažnai pasauly gir
dimas. Iz. Vasyliūnas abu kūri
nius perdavė taip, kad klausy
tojas girdėjo ne tik grojantį 
smuiką, bet ir jautė tų laikų 

dar kelis broliukus: "šokį Nr 
2", "Be tėvynės", "Maldą"... Vi
si jie moderniški, su daugybe 
disonansų, nelengvai supranta
mi. Br. Budriūno "Rauda" pa
grinde turi "Bėkit, bareliai" 
liaudies melodiją. Tai nėra rau
da, gal tai tik liūdnas pergyve
nimas. Ši "Rauda" širdies ne
drasko. Bisui dar girdėjome A. 
Račiūno "Rymojo mergelė". Iš 
visų šių kūrinių tik "Rauda" ir 
"Vandens lelija" spausdinta, 
abi negaunamos. J. Gaidelio kū
rinys specialiai Iz. Vasyliūnui 
parašytas. 

Iz. Vasyliūno stiprybė yra 
gražus tonas. Jo smuikas ne čir
pia, bet gieda. Taip gieda, kad 
klausytojas ir nepastebi vienos 
kitos ginčytinos detalės. 

Chicagoje Iz. Vasyliūno pa
klausyti tebuvo apie 600 klau
sytojų. Galėjo būti daugiau. Vi
suomenė dėkinga Ateitininkų 

šios sudėtingos ir yra reikalin
gos atitinkamų studijų, norint 
norint iš muzikos kūrinio turė
ti daugiau meniško pasigėrėji
mo. Muzika remiasi garso ir jo 
intervalų ritmingo išdėstymo 
grožiu. Melodija yra muzikinė 
mintis. Įvairiose muzikinėse for
mose melodija yra įvairiai pa
duodama. Prelegentas nušvietė 
pagrindines muzikos formas, 
kuriomis yra rašomi muzikos 
kūriniai. Savo pastabose prele
gentas palietė daugelį klasinių 
•muzikos autorių ir daugelį mo
dernių kompozitorių, nors trum 
pai, bet įdomiai juos apibūdin
damas. 

Po paskaitos sekusioje pasi
kalbėjimų valandoje kalbos ėjo 
taip pat apie muziką. Buvo iš
kelta daug klausimų, kuriuos 
prelegentas atsakė. Baigiant 
diskusijas kun. V. Bagdanavi-
čius iškėlė kokį didelį vaidmenį 

Susišelpimo fondo Chicagos mūsų tautoje turi kompozito-
skyriui, suruošusiam Iz. Vasy- riai. Jie turi pareigą pateikti 

New York Herald Tribūne, Re 
tail Bookseller, Saturday Re-
view of Literature, VVilson Lib-
rary Bulletin, Alaska Sports-
man ir kt. laikraščiuose bei žur 
naruose. Taip pat per bibliote
kas, knygų ir organizacijų klu
bus, spaudos sindikatus ir sa
vo atstovybes Kanadoj, Cent
rinėj ir Pietų Amerikose, Eu 
ropoj, Australijoj, Japonijoj ir 
kt. kraštuose. 

• Pasaka "Gailutė". Vienas 
mūsų žymesnių vaikų literatū
ros rašytojų, kuris dar yra gy
vas ir gyvena tremtyje — Vo
kietijoje, yra Antanas Giedrai-
tis-Giedrius, buvęs Vasario 16 

italai. Girdi, dalis tų leidinių 
spausdinama D. Britanijoje, ki
ta dalis įgabenama iš Amerikos. 
Galima būtų uždrausti jų im
portą, tačiau. "Observer" nuo
mone, geriau būtų pradėti by
las, keliant jas "komikų" leidė
jams už taip vad. papročių įžei
dimą (obscenity). Pagal britų 
teisę, "Obscenity" yra tada, kai 
gadinami tie, kurių jausmai 
lengvai pasiduoda nemoralioms 
įtakoms ir į kurių rankas ne
varžomai patenka "komikų" po
būdžio leidiniai. Šitas kaltini
mas paprastai buvo taikomas 
pornografinei literatūrai, ta
čiau, laikraščio nuomone, jį ga-

sios gimnazijos 'Vokietijoje ir Įima pritaikinti ir blogiausios 
rūšies "komikams". Girdi, vai
kams netaip pavojingi porno-

Lietuvoje Jurbarko gimnazijos 
direktorius, pradinių mokyklų 
inspektorius ir mokytojas. Pir
mųjų ir populariųjų vaikų laik
raščių "Žiburėlio" ir "Saulutės" 
Lietuvoje steigėjas ir redakto
rius. Visą amžių atsidavęs vaikų 
literatūros kūrybai. Be kelio
likos išėjusių leidinių ir vienas 
ne iš pirmųjų, bet pirmesnių 
yra pasaka "Gailutė", kuri pa
rašyta 1919 m. rugsėjo 20 d. 
Jurbarke, kurio išėjo du leidi
mai: 1920 ir 1921 m., abu iš
leido ir spausdino savoje "Litu-
ania" spaustuvėje A. Jagomas
tas, kuris su šeima ir giminė
mis 1941 m, Vilniuje vokiečių 
sušaudyti. Pasaka "Gailutė" iš
leista grąžai , skoningai ir virše 
lis, kuriame atvaizduotos Mitu-
vos gražiosios pakrantės, pieš
tas jurbarkiečio dail. skulp. Pra 

liūno smuiko koncertą. mūsų senąsias muzikines melo- no Mikutaičio. 

tai vienur tai kitur vis pasigirs
ta jo smuiko garsai. O pasta-

vių muzikinėmis temomis. Ko
lumbijos lietuvių retkarčiais 

ruoju metu su pastovia, gerai | bepasirodąs gražios išvaizdos 
sudaryta koncerto programa 
Vienoje kolonijoje po kitos. 

Paprastai kiekvienas mūsų 
muzikas "rašo muziką". Kal
bant apie Izidorių Vasyliūną. 

žurnalas talpino Iz. Vasyliūno 
parašytus smulkius nagrinėji
mus naujausių stambių J. Ka
činsko, J. Gaidelio ir kit. jam 
prieinamų kūrinių. Daug ką sa-

pats tuos kūrinius išgyveno, bet 
ir mums juos patiekė tokioj for 
moj, kad pasijutome bendrų 
pergyvenimų dalyviais. 

Antroj koncerto daly girdė
tus lietuviškus muzikos kūri
nius būtų galima apibūdinti ter
minu : charakteringi dalykai. 
Greitai vienas po kito jie pra
skambėjo. O publikai jie buvo Laisvosios Lietuvos raiteliai Kauno gatvėje 

grafiniai leidiniai, kurių jie ne
supranta, kaip jėgą ir mušty
nes iškelia "komikai". 

Pagaliau naujasis Vidaus Rei 
kalų ministeris Lloyd George, 
"Valijos žynio" sūnus, paskel
bė, kad bus pradėta akcija prieš 
blogiausios rūšies "komikų" 
leidinius. 

• 40 metų kaip išėjo "Aeso-
po pasakėčios". 1914 m. "Tėvy
nė" išleido J. Jacobso ir V. S. 
Joneso "Aesopo pasakėčias", ku 
rias lietuvių kalbon išvertė Ka
rolis Vairas-Račkauskas. Pasa
kėčios pradėtos versti 1912 m. 
ir baigtos — 1913 m., bet iš
spausdintos tik 1914 m. Nors 
pasakėčios paimtos iš graikų 
mitologijos, bet lietuviams jos 
jau seniai pažįstamos, nes Liud
vikas Jonas Rėza yra vertęs ir 
1824 m. išleidęs knygą, pava
dinęs "Aesopas arba pasakos ' , 
tai yra prieš 130 metų. Vėliau 
yra kaiką vertę ir lietuvinę: dr. 
V. Kudirka, Petras Arminas-
Trupinėlis, II. šleižys-Dagilėlis, 
Ksaveras Sakalauskas-Vanagė
lis ir kiti. Bet jų daug išvertė 
kun. Ant. Tatarė. Minimas K. 
Vairo vertimas yra kiek pilnes
nis, knyga iliustruota ir turi 
346 psl. 

• Strazdelio raštai. Poeto An 
tano Strazdelio-Strazdo apypil
nis raštų r.'nkinys išėjo 1914 m. 
Amerikoj?, išleistas Tėvynės 
Mylėtoju D-jos No. 20 ir spaus
dintas "'Lietuvos" spaustuvėje. 
Surinko, spaudai parengė ir bio 
grafiją parašė Juozas Paršaitis-
Gabrys. Rinkinyje 35 dainos ir 
3 giesmės. Biogrrfija už ma 22 
psl. su jo kūrybos įvertinimu. 
Yra ir kun. A. Strazdelio at
vaizdas, bet vienas ankstyves
nių. Šiemet suėjo nuo kun. A. 
Strazdelio raštų, išleistų JAV, 
Chicagoje, 40 metų. 
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Apie knygnešius, banko 
knygutes ir g rimsta n čia s salas 

JONAS PETRfcNAS, New York 

Šalkauskis su Zikaru lipdo 
paminklą 

Gyveno kartą Lietuvoje drą
sus žmogelis, kursai užsimetė 
ant pečių drobinį maišelį, užsi
maukšlino sau ant galvos kepu
rę, ir, aplinkui žvalgydamasis, 
išpluošė Kaunan. Mieste ilgai 
ncklajojęs, patraukė jis tiesiai 
į Vytauto Didžiojo kultūros mu 
zėjų ir ten susirinkusiems pra
tarė : 

Knygų leidėjai ir laikraščių 
redaktoriai pyko ir barėsi, kiti 
gi gyrė ir džiaugėsi ateivių eko
nomišku stiprėjimu, o rašytojų 
dr-jos pirm. Ben. B a b r a u s -
k a s, lyg kokia vaikščiojanti 
mūsų kultūrinio gyvenimo są
žinė, taip dažnai mokanti su 
kartuvių humom atverti gyve
nimo sopulius, š. m. "Lietuvių 
Dienų" 9 nr. pasijuto su kitais 
išeivijos broliais bestovįs ant 
grimstančios salos, kurią bai-

Iš čia manęs jau niekas dau- gia apsemti svetimi vandenys 
giau nebeišvarys! Gana privar- ir nupūsti svetimi vėjai. Jisai 
gau betempdamas knygas iš špenglerišką pranašystę apie 
paprūsės. Tegu dabar jaunieji lietuviškos salos nugrimzdimą 

Amerikoje taip užbaigia: "Visi 
tie bendrieji ar privatieji lietu
viški rūmai nugrims su mūsų 
sala, nepalikdami lietuviško 
pėdsako Amerikos kultūroje, 
jeigu neįstengsime išlaikyti sa-

skaito ir mokosi"... 
• » » - . r»iuzejaus sargai norėjo senio

ką išvaryti, girdi, jam čia ne 
vieta. Juos apramino toksai pa
džiūvęs, barzdele pasipuošęs 
žmogus - - prof. St. s a i k a u s -
k i s, kurs džentelmeniškai pa-, vo knygos, kuri yra tobuliau-
aiškino: 

"Jeigu lietuvių tauta norėtų 
tinkamai pažymėti garbingą 
spaudos atgavimo sukaktį, jai 
tereikėtų pastatyti paminklą 

sia žmogaus • per jį ir tautos 
— dvasios bei kultūros išraiš
ka" (12 psl.). 
Kun. V. Bagdanavieius knygų 

klube 

kursai, žiūrėdamas į atkehavu 
sį svečią, nulipdė paminklą ne
žinomam knygnešiui. Dabar 
žmonės nebegalėjo atskirti, kur 
čia drąsuolis svečias, o kur 
skulptoriau* padarytoji statu
la. 

vei, knygai, šviesesniam gyve 
nimui. 

Ben. Babrauskas ant grimstan
čios salos 

Laisvės dienose nežinomasai 
knygnešys švytėjo kaip atmini
mas mūsų spaudos martirologi
jos kelio. Jisai šildė rašytoją, 
įkvėpė dailininką, drąsino kny
gų leidėją. Tačiau jau ir tuo
met pasigirsdavo liūdnos gai
dos apie mažėjančią meilę kny
gai, žurnalui. 

Prof. V. M y k o l a t i s-P u-
t i n a s , kalbėdamas lietuviško
sios kultūros kongrese, sušauk
tame Naujosios Romuvos re-
dakt. J. K e l i u o č i o rūpesčiu, 
nusiskundė, kad naujas mūsų 
šviesuomenės — valdininkijos 
luomas, pasinešęs į ekonomiš
kai aptukusį ir • hedonistinį gy
venimą, savo salionus išpuošė 
kristalo servizomis, moderniš
kais baldais, tik nebesurado 
vietos knygų lentynai... Gi hu
moro laikraštis Kuntaplis, mo
kėjęs tada vykusiai pasišaipyti, 
įsidėjo karikatūrą, pavadintą 
inteligento biblioteka, kurioje 

nežinomam knygnešiui, kuris, , B e a i d i n t p r a našys te i apie lie-
viena ranka iškėlęs švyturį, o t u v i š k o s s a l o g n u g r į m z d i m ą , šit 
antra kylodamas raštų naštą,- p a s i r o d o p a d ž i ūvus io , liesoko 
mums reikštų tą pat, ką kitoms y e i d o k i m V y t B a g d a n a-
tautoms reiškia triumfo arkos v i 6 i u S t j s i r a U s e s Lietuviškos 
ar laisvės statulos" (Ateitinin- K n y g o g R l u b e C h i c a g o j e . g i s 
kų Ideologija, 177). knygos klubas (suorganizuotas 

Netrukus prie to žmogelio k u n R M a t u l a i č i o 1 9 4 9 m . ) f 

pririsrtJno J u o a a Zii k a r a ą | p r i , i g t e l M M p r i e d r a u g o " . Kad 
ir neminėdami perdaug jau vi
siems įgrisusio jubilėjaus žo
džio, galime pažiūrėti į šio kny-j 
gų klubo darbus, padarytus pen, 
kerių metų tėkmėje ir skirtus 
apsaugoti lietuvišką salą nuo 

T .... . . „. apsėmimo. 
Ir pasiliko muzejuje nežino-1 L ietuviškos Knygos Klubas 

masai knygnešys vaikų vaikams; ^ j e l e i d ž i a ' d v i m ė n e 3 i n į 

S , 1 * : * H 6 ^ ^ ! ę J ! ! S ' biuletinį, kuriame trumpai ap-
žvelgia klubo išleistas a r dar 
spaudai rengiamas knygas. Iš 
jo pasirodo, kad šis knygos klu 
bas per penkerius metus yra iš
leidęs apie 32 knygas, kurios 
buvo siunčiamos klubo nariams 
a r šiaip pardavinėjamos. 

Šis knygų leidimo klubas iš
vedė į literatūras areną J. 
G l i a u d ą su premijuotais Na 
mais ant smėlio ir Ora pro no-
bis, spaudos rūbu apvilko A. 
L a n d s b e r g i o premijuotą 
Kelionę, padėjo pražydėti P. 
J u r k a u s Pavasariui prie Var 
duvos, pastatė N. M a z a i a i-
t ė s Gintarinius vartus, nušvie
tė L. Ž i t k e v i č i a u s Saulu
tę debesėliuos, džiaugėsi S. 
D ž i u g o Kiškučio vardinėmis, 
klausėsi H. N a g i o Saulės laik j 
rodžių, sekė dr. J. B a l i o Lie- į 
tuviškas pasakas ar J. š v a i s 
t o Aukso kirvį, kvėpė skaity
tojams kun. dr. J. V a i t k e v i 
č i a u s Gyvąją Dvasią, prana
šingai kalbėjo per kun. V. 
B a.g d a n a v i č i a u s Žmoni* 
jos likimą šv. Jono Apreiškimo 
knygoje, padovanojo visų lauk-

Medardas Bavarskas 

Darbo diena 
. . . prakeikta tebūnie žeme dėl tavęs; var
gingai misi iš jos, kol gyvas basi. 

I Moz. 3, 17. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• K u i . dr. Andrius Baltinis • Iš jo i ; spaudos "A vieša ir • Lietuviu Dailės Draugija 

Liet. studijų institute kalbėjo! Kelias", prelato Igno Alba vi-1 įkurta 1907 m. Vilniuje. Inicia-

1. R y t a s 
Per tirštą rūką su dėžutėm rankose 
į priekį veržiasi tamsi minia. 
Be atvangos jie slenka vis ir slenka, 
Lyg koks šešėlis šviesiame sapne. 

Pirmasis saulės spindulys išnyra 
Ir išsigandęs jų pasislepia atgal. 
Didžiulis namas prieš akis ten ilsisi apmiręs. 
Tiktai juoduoja jo plati anga. 

Ir kaip upelis ten visa minia suplaukia. 
Palieka tuščios gatvės. Baigiasi naktis. 
Už horizonto saulės spinduliai dar pasislėpę laukia, 
Lyg nenorėdami jų visų matyt. 

2. P i e t y p e r t r a u k a f a b r i k e 
Sumezgk manų minčių trumputę giją 
Nutrūkusią sirenos kaukime, — 
Ir tu matysi, kaip mana širdis atgyja 
Ir tu matysi... 

Na, eime 
Pro praviras duris į gatvę. 
Susėsim kur prie purvinos betono sienos. 
Mes valgysim tenai mažyčiais kąsniais, 
Smulkiais ir vienodais, kaip mūsiį dienos. 

Bus mirę mašinos. Tylės didieji presai. 
Taip kartais būdavo prieš audrą... Prisimeni, tada. 
O mes be pertraukos tenai sėdėt norėsim 
Ir mudviejų visako ten bus gana. 

Kalbėsim mes apie šį nuostabų nedidelį pasaulį 
Tarp sienų keturių. Apie namus. Kelius. 
Aplink švytės geltona, surūdijus saulė 
Išmetus išblyškusių kur pluoštą spinduHų. 

Bet tu nebegali sumegzt manų minčių, 
Nei mano noro negaU atspėt — —> 

Sirena sukaukia balsu klaikiu, 
Sužviegia springdami motorai 
Ir vėl visi daiktai jau pradeda judėt. 

3. P a b a i g a 
Aš neturiu namų. Kodais pas juodą girią 
Stovėjo jie. Mažyčiai ir menki. 
Čia mano dienos pilkos ir numirę 
Didžiulio miesto sūkury j . 

Čia sukasi aplink namai iš plieno ir betono 
Ir kaukia per visus šimtus langų. 
O viename randu kasdienę mano duoną 
Maišytą su juodu žmogaus vargu. 

Aš neturiu namų. Čia tiesios gatvės. 
Ir man vistiek, kuria nueisiu aš. 
Ir man vistiek, kur aš praleisiu naktį, 
Kokie sapnai ir kur mane nuneš. 

• 

Dėkoju, Viešpatie, aš vėl už sunkią darbo dieną, 
Už vaizdą vieną, kur prisiminiau iš tų senų dienų. 
Nutyla kaukę jau pavargusios sirenos, 
Tik aidas jų ataskamba klaikiu juoku. 

Stasio Šimkaus operete 
II Čigonai 

įstatyti tokie "veikalai", kaip^ąją Lietuvių poezijos antolo 
L y t ė s badas, Natūralus gimi
mų • reguliavimas ir laimingos 
vedybos, kortų kaladė, užsienie
tiška etikete papuošta likerio 
bonkutė... 

Okupacini metais, kai pakilo 
dulkės raudonam ar rudam sau 
lėleidy, vėl slapta graibstėme 
Maironį, Brazdžionį, lyg skęs
dami šaukėme iš -sudužusio lai
vo; ištrėmimo dienose sėdėjom 
ant Babilono upės krantų ir, 
Unros ujami bei kilnojami, gau 
dėme pasirodžiusi lietuvišką žo
di, kvepiantį paliktu šienu ar 
žydinčiais sodais: atplaukę j A-
meriką, kiek pakeikę ir pakri
tikavę naują kraštą, naujose 
lentynėlėse pasistatėm banko 
knygutę, šoferio leidimą, ap-
draudos polisą..* 

giją, paruoštą A. V a i č i u 1 a i-
č i o ir J. A i s č i o . 

Visame šiame knygų margu
myne gražion sutartinėn susi
bėga vyresnės ar jaunesnei kar
tos rašvto-iai, knygas iliustra
vę dailininkai, jas skaitę ir sa
vo sielą maitinę skaitytojai — 
v'si, kurie tik troško ir siekė 
"padėti lietuviškai knvg^i atsi
rasti, jai paplisti ir ią įvesti į 
jaunąia kartą" (iš Klubo biule-
tinio. 6 nr.) . 

Literatūriniu — menin'u po
žiūriu knygos buvo aptartos sa- j 
vu laiku ir įvertintos. Jų tarpe j 
buvo ir stipresniu, buvo ir silp
nesniu, tačiau jos visos ryžosi 
padėti statyti lietuviškos litera
tūros rūmus, kurie dabar taip 

(Nukelta į 2 ps l ) 

Pirmąjį šių metų lapkričio 
mėnesio sekmadienį Brooklyno 
Schwaben Hali scenoje suvai
dinta S t. Šimkaus operetė "Či
gonai" praėjo su pasisekimu. 
Bemaž tūkstantinės publikos | 
pripildyta salė mielai pasitiko 
šį vieno veiksmo muzikos ir vai
dybos kūrinėlį, kuris čia tebu
vo vaidintas jau tik prieš visą 
dvidešimtį metų. 

Operetės chorui, vadovauja
mam Juozo Stankūno, čia bu
vo tekęs nemažas uždavinys, 
nes vaidinimą teko paruošti 
per, palyginti, trumpą laiką ir 
dar, be to, ne su profesonalais 
artistais, kurie tačiau savo ro
les atliko kaip galėdami geriau. 
Nemaža darbo turėjo įdėti ir 
choreografas baletmeisteris St. 
Modzeliauskas, bemaž šešių de
šimtų žmonių grupę paruošda
mas šokiams. Kaip solo šokėją, 
lyg visą veiksmą apvainikavu
sią, čia tenka pažymėti Martą 

Kulką, pasirodžiusią su meist
rišku šokio menu. 

Muzikinio operetės apipavida
linimo teikė akompaniatorius 
Al. Mrozinskas ir solo smuiku 
Z. Žitkevičienė, abu įgudusia 
ranka iššaukdami klausytoją 
žavinčios muzikos. Čigonų liau
dies melodijos imtos iš L. Gon-
čarovo. Kadai buvęs metas, kad 
net visas orkestras operetę pa-
lydėdavęs. 

Operetės libretas šiam pasta
tymui buvo kiek daugiau pri
taikytas ir praplėstas. Pats vei
kalo turinys nukelia mus ir į 
mielosios Lietuvos gamtą, į bū
dingus savo meto čigonų ir kai
miečių santykius. Pagrindinė 
mintis lieka harmonija: kas či
gonų čigonams, kas kaimo kai
mui, kai paaiškėja, kad pirmieji 
buvo pasigrobę kaimo mergelę, 
kuri vėl grįžta pas savuosius. 

Vyriausioj čigonų vado Roto 
rolėj pasirodė Balys Račkaus-

apie literatūrą ir auklėjimą. 
Pirmiausiai prelegentas pareiš
kė, kad netikslu yra kalbėti tik 
apie tris auklėjimo veiksnius: 
šeimą, mokyklą ir bažnyčią. 
Kiekvienas žmogus tai» pat yra 
auklėtojas. Pagrindinė auklėji
mo priemonė yra literatūra. Ji 
kuria auklėjimo vertybes. Ypač 
dabar, kai radijas, televizija ir 
teatras plačiai perduoda litera
tūrą, ji tampa reikšmingiausiu 
auklėjimo faktorium. Literatū
ros veikimas į žmogų yra labai 
gilus. Negalima manyti, kad 
grožėjimasis literatūrinėmis ver 
tybėmis nedaro įtakos žmogaus 
veiksmams. Psichologija įrodo, 
kad žmogus veikia taip, kaip 

čiaus gyvenimo ir veiklos bruo
žai, parašyti Aloyzo Barono. 
Knyga turi 155 psl. Išleido prel. 

toriai buvo dailininkai bei vi
suomenės veikėjai: M. K. Čiur
lionis, Petras Rimša, Jonas Vi-

Albavičiui pagerbti komitetas, leisis, M. Putvinskaitė, S. Gim-
Spaudė "Draugo" spaustuvė Į butaitė ir A. Žmuidzinavičius. 
1954 m. Viršelis dail. J. Pilipaus j Tikslas: rengti įvairias dailės 
ko. Knygoje randame tokius [ parodas, skirti savo nariams 
pavadinimus: 1) šviesioji vai-1 kasmetines dailėj premijas, leis 
kystė ir namai, 2) Tolimesni j ti dailės veikalus, rengti paskai-
mokslo metai, 3) Darbas Kris
taus vynuogyne, 4) Lietuvai gei 
bėti fondai, 5) Jie buvo jo sve
čiai, 6) Didžiosios žemės jėgos 
talkoj, 7) Draugijų draugijose, 
8) Katalikiškosios veiklos trium 
fas ir kliūtys, 9) Pirmas susiti
kimas su prel. Ig. Albavičium, 
10) Vieningoje kovoj dėl Lie tū

tas apie Lietuvos ir pasaulinį 
meną ir kitą, -kas surišta su 
menu. Iki Pirmojo Didžiojo — 
1914 — karo draugija surengė 
8 lietuvių dailės parodas Vilniu
je, 2 — Kaune, 1 — Rygoje ir 
dalyvavo tautodailės darbų pa
rodose Petrapilyje ir Vilniuje, 
kur lietuviai p:rmavo su geriau-

vos laisvės, 11)Nebuvo praeitaisiais įvertinimais. Didysis ka 
jis mąsto, arba kaip jis svajoja, nė pro vienus namui, 12) Vie-i ras darbą sutrukdė ir teatgijo 
Literatūros reikšmę žmonių 
veiksmams labai paliudija ir 
kriminalinių romanų įtaka jau
nuolių nusikaltimams. Litera-

- tū ra veikia žmogų ne tiek įro
dinėjimais, kiek įkalbinėjimais. 
Įkalbinėjime nėra logikos; čia 
yra veikiamą į jausmą. Kadan
gi nuo žmogaus minčių ir norų 
priklauso ir jo gyvenimas, dėl 
to rašytojas turi jausti savo 
atsakomybę. Raštijos reikšmę 
paliudija ir senųjų mūsų žmo- ! • Mykolo Vaitkaus poezijos 
nių įsitikinimas, kad visa, "kas i nauja knyga "Nuošaliu taku" 
knygoje yra parašyta, yra ge- jau spausdinama Chicagoje. 

nybė — Viltis ir palaima ir 13) 
Šviesa ir kelias. 

Tik ką išleistoji knyga lie
čia ne tik prel. Ig. Albavičiaus 
gyvenimą ir jo veiklą, bet ir 
JAV lietuvių organizacinį gyve
nimą. Veikalas įdomus ir gra
žiai išleistas. Dėl to malonu į 
rankas paimti. 

Leidinyje nurodyta panaudo
ta literatūra. 

ra." Knygos negalima paversti 
preke, kuri tik norėtų patikti 
skaitytojui. Ji turi išlaikyti sa
vo augštą paskyrimą. Knygą 
gelbėti nuo praradimo galima 
dvejais būdais: draudimu skai
tyti kaikurias knygas ir gerų 
knygų premijavimu. Tačiau, 

| kaip praktika rodo, tos priemo
nės nevisada duoda laukiamų 
vaisių. 

Knygų rinkoje pasirodys sau-

tik 1928 m. Tų pačių metų lie
pos mėnesį Kaune, Laisvės Alė
joje 61, buvo atidarytas nuola
tinis dailės salonas, kur buvo 
ruošiamos įvairios dailės paro
dos ir meno klausimais paskai
tos. Kartu ir buvo knygynas 
su 1,500 įvairių meno knygų. Iki 
1929 metų pradžios, po I D.dž. 
karo, per tris metus surengė 
17 parodų: senosios tapybos, 
latvių porcelano, lietuvių daili
ninkų — dvi, Adomo Varno, 
Latvijos nepriklausomųjų daili
ninkų, lietuviškų priejuosčių, 
tautodailės, kilimų parodą Pa-

sio mėn. Rinkinį sudaro poeto! ryžiuje, Lietuvos dailininkų Ry 
godos, vaizdai ir svajos, kurtos 
daugiausia dar Lietuvoje 1934 
— 44 m. Knygą "Nuošaliu ta
ku" leidžia Terra. Šiame rinki-

goje, Sofijos Roemerienės, Pet
ro Kalpoko, Antano Žmuidzina-
vičiaus-Žsmaičio, Kazio Šimonio 
ir Stepo Varašiaus; lietuviškų 

nyje poetas pasirodo skaidrus, i plakatų, Lietuvos jubilėjinę Lie 
žaismingas, turiningas. j tuvos dailininkų (Universiteto 

Jau artėja pusšimtis metų, I ? e rūmuose) ir mažų vaikų 
kai kanauninkas Mykolas Vait- P i e s m 1 ^ P*™?*; J ^ J ™ * 
km, paėmęs lyrą, gyvai tebelai į L * t u v o * d a i l l f ^ k » r m , l > P a" 
ko ją lig šiol, kaskart vis n u - ^ (mmmt Nepriklausomos 
švisdamas naujais lyrikos spin-! į 1 ^ 0 8 , dešimtmetį) dalyvavo 
dūliais. "Margumynai", "šviesūs į a B*?d°™™lus> 0

V £ - Jf**" 
krislai", "Liepsnelės", "Nušvi-' n a s ' V ^ D i d ž i o k a s , B Didziokie-
tusi dulkė" - šios poezijos kny ™> r°' ^beneck iene J. Janulis, 

E. Janulaitiene, A. Jaroševičius, 
E. Jeneris, P. Kalpokas, Vyt. 

• Dėdės Atanazo-kun. K. Pa
kalniškio (1866.11.23 — 1933. 
VILI d.) apysaka "Mokytoja" 
buvo išleista Philadelphijoje 
1904 r ^ "Žvaigždės" žurnalo, 
kurį redagavo žymusis Ameri- gos M. Vaitkaus išleista Lietu-
ko s lietuvių kultūros ir literatu- voje Prieš porą^ metų šičia pa Sklėrius-škle-
ros istorikas kun. Antanas Mi-! s i r o d e J a u tremtyje sukurtų ei- « į 

lėraščių stambus rinkinys v a r - ' " 8 ' K' . , i m o n i s : . A - v a r " a s ir 

j utR • . . i t . - m • u u~ I A. Zmuidzinavicius-zemaitis ir 
du "Vienatvėje". Tai, be abe-! T _ __ , . „_ , ... . 
. . . , , ! . . N. Arbiblatas; viso 15 dailinn-
jones, pats produktyviausias , .v ' , __ _ . . 
vyresniosios kartos poetas. P a - j ^ ' l š s ^ 266 darbus. Tai buvo 
žymėtina ir tai, kad šalia poez i -1 v i e n a d l d e s n i ^ P a r o d l> * e P r k 

lukas (1871.VI.13 — 1944 m.) 

kas, gerai įsijautęs į savo vai
dybinę ir dainuotinę rolę. Veiks 
mui įpusėjus jau lyg buvo jaus
ti, kad jam tiktų ir būtų rei
kalinga net platesnio pobūdžio 
scena. Taip pat tinkamai savo 
roles atliko M. Žukauskienė (či
gonė Karina), R^ Mainelytė 
(vogta duktė), R. Kezys (jau
nas čigonas), M. Virbickienė 
(sena čigonė), St. Vaškys (či
goniukas). Neteko išgirsti Z. 
Zubrio, kurį dėl ligos pavada
vo M. Sutkevičius (ūkininkas 
Vytautas), šios rolės turėjęs 
imtis greitosiomis, bet visai pa
kenčiamai ją atlikęs ir tokiom 
sąlygom. 

Po šio sėkmingo Operetės cho 
ro pasirodymo visuomenė jau, 
be abejo, turi progos laukti iš 
jos ir tolimesnių panašių meno 
darbų. O į Operetės chorą įsi
jungęs gajus jaunimas kaip tik 
laiduoja jų sėkmingumą. A. 

jos, šalia pastoracinio darbo — 
kan. Mykolas Vaitkus daug lai-

Lietuvoj, nors vėliau jaunieji 
nustelbdavo, bet tik apžvalginė-

• v. v , ,. | se parodose ir įvairaus žanro, 
ko praverčia, rašydamas vertin-l , r „ . . ' .,. , 
gu s atsiminimus, kurių nemaža Vėlesne Imtuvu, Daile., draugi-
dalis jau spausdinta Drauge, J0 8 v e , ; k I a k . eksuk te jo , ne s ,s.-
Aiduose ir kitur, o daug tebė- j k u r e L i e t u v o s Dailininkų sąjun-
ra užrašuose ir, aišku, dar dau- j &a" 
giau — atmintyje. Reikia tikė- „ _ . . , „ 
f. , , . . . . , • Lietuvių meno paroda Bra-tis, kad sulauksime kada paga-, . . . . . _ .tTe,. .. ' . . . .° zihjoie. Jau nuo 1954 m. rug-liau tuos atsiminimus pasiro- .JV. ^ . . . . T1_. . . , r pjucio 21 d. veikia Ibirapueros dant knygos forma. ^ J . _ . . „ parke moderniškuose rūmuose 

• Tapytojas Juozas Pautie- ] "Palaciodas Nacoes". Sao Pau-
nius pakviestas dalyvauti atei- lo mieste, veikia daugiau 40 
nančiais metais ruošiamoje vie-1 tautų paroda. Tenai nedidelis, 
noje čekų moderniojo meno pa- bet jaukus kampelis teko ir lie-
rodoje. Šiuo laiku jis su savo tuviams. Ten gali pamatyti tris 
kūriniais dalyvauja trijose ame- palvę, pasvirusią ties "geležiniu 
rikiečių meno parodose — Dra-, vilku", Vytį, Laisvės statulą, 
ke rūmuose, Conrad Hilton rū-! miestų herbus, Vargo mokyklą, 
muose (Illinois Dailininkų Są- kankles, kryžius, Aušros Var-
įur.gos) ir vienoje šiaurinės tus ir kitus mūsų tautinius da-
Chicagos dalies grupės dailinin-! lykus. 
kų parodoje. 

A. Galdikas Audra tina 

Išleista įdomi knygelė apie 
lietuvių parodą, kuri baigsis 
1955 m. sausio 25 d. Parodos 
vykdomąjį komiteto sudaro kon 
sulas A. Polišaitis, kun. P. Ra-
gažinskas, S. Kub'liūnas, S. Me
ilūnas ir Alfonsas Žibąs. 

• Lindė-I>obilas mirė prieš 
20 metų. 1954 m. gruodžio 1 d. 
sueina 20 metų nuo mūsų žy
maus rašytojo, filosofo, peda
gogo, Panevėžio valst. berniu
kų gimnazijos direktoriaus kun. 
J. Lindč^-Dob'lo mirties. Kun. 
J. Lindė-Dobilas g'mė 1872 m. 
Joniškėlio valsč., Dovydų kai
me. 

Lindės-Dobilo kūryba pasižy
mi staigumu ir minčių origina
lumu. 
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Lux in tenebris 

Hofmannsthal mirė prieš 25 m. 
Poetas, kurs buvo palaidotas tretininkų atgailos 

drabužiuose 
A. TYRUOLIS, Brooklyn, N. Y. 

Tas poeto prašymas nebuvo- Hofmannsthal būta 
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maniera: tai buvo paskutinioji 
jo valia, liudijanti, kaip sako 
Signer VVuerth, jo pamaldumą. 
Simboliškai kalbant, tai buvo 
kalno viršūnė, į kurią tas poe
tas įkopė po klaidžiojimų, jieš-
kojimų, karo, gyvenimo pagrin
dų sukrėtimo. 

Hugo von Hofmannsthal 
(1874 — 1929) yra žymus ne 
tik austrų, bet ir apskritai Eu
ropos poetas. Jį galėtum staty
ti į vieną gretą su Rilke, Vale-
ry, Eliot. Amžium ir stiliaus 
kultūros ypatybėm jis artimes
nis pirmiem dviem. 

Prieš natūralizmą 
Rilke, George ii Hofmanns

thal'vokiečių literatūroj yra tri
julė, kuri stojo į kovą su praei
tojo šimtmečio pabaigos natū
ralizmu, kūrybinio žodžio nu-
nuoginimu. Jų simbolizmas yra, 
buvęs daugiau impresionistinis' v y n ė s Pagrindų tvirtumas. Poe-
ir psichologinis, kai mūsiškasis. t a « v i š daugiau artėjo į katah-

kybę, jam vis aiškiau ėmė ver
tis nauji horizontai, pokarinė 

Sklan
daus eseisto, ir Pasikalbėjime 
apie eiles jis. taip nusako poe
to uždavinį: "Iš kiekvieno eUė-
raščio turi kalbėti žydėjimo nu
jautimas, mirties šiurpas, da
bartis, šiapusinis ir anapusinis 
gyvenimas, be galim s anapusinis 
gyvenimas. Kiekvienas eilėraš
tis yra nujautimas ir dabartis, 
ilgesys ir išsipildymas". Kitoj 
vietoj jis sako: "Poetas tai ste
bėtojas, ne, pasislėpęs bičiulis, 
bebalsis visų daiktų brolis, nes 
jis kenčia dėl visų daiktų, ir ken 
tėdamas dėl jų jis jais naudoja
si. Jis kenčia, kad juos išjaus
t a Tai jo gyvenimo turinys". 
Simbolizmas turėjo praturtinti 
žodį. 

Nauji horizontai 

Griuvus Austrijos Vengrijos 
imperijai, nyko žemiškosios tė-

Hugo von Hofmannsthal 

Abu 
KULTŪRINĖ KRONIKA 

(Putino, Sruogos) liko daugiau 
romantinis ir ekspresionistinis. 

Visi jie yra Europos krikščio
niškosios kultūros liudytojai, 
jei kada gyvenime ir kūryboj 
mažiau, tai mirtyje tikrai dau-

tamsa švisti nauja šviesa. Tat 
turėjo lemiamos įtakos jo kūry
binei pasaulėžiūrai. 

Prieškariniu metu jį dar vei
kė antikinis pasaulis: Elektroj giau: Rilke prašė palaidojamas 

su rusų ortodoksų kryžiumi t n t | įr _E d iPf ****£ / 1 9 0 5 > f u 

krūtinės, George su katalikiš
kom apeigom, Hofmannsthal at
gailos drabužiuose. 

Kai prieš 25 metus dar savo 
tėviškės padangėj verčiau pir
mąjį Hofmannsthal eilėraštį Pa

čiame Sofoklio likimo įtakos. 
Šiam metui priklauso ir su 
Straussu kurtas linksmasis Ro
žių kavalierius (1910). 

Persilaužimo ženklų matome 
jau ir Kiekviename (1911), ku-

vasario vėjas, buvo metas, kai j r i o pagrindinė mintis - išsigel-
' bėj:mas iš mirties gerais dar
bais. Tai jau aiškiai krikščio-

poetas iškeliavo amžinybėn. Jis 
mirė susikrimties dėl savo sū
naus mirties. Yra manančių, 
kad jo mirtis reiškia tam tikros 
vokiečių kultūrinės epochos žlu
gimą (kaip Goethei mirus). 

Šaknys ir viršūnė 
Nuostabiau tai, kad poete iš 

tėvo pusės sravėjo žydiškas 
kraujas, iš motinos romaniškas. 
Bet jau anksti jis suaugo su 

niška mintis. Bet nuo 1917 me
tų poetas galutinai laimi naują 
šviesą. Per kūrybą chaose jis 
ima jieškoti naujos tvarkos, 
žmoniškumo gelbėjimo. 

1923 m. dienorašty Hofmanns 
thal rašo: "Jei mūsų epocha bū
tų žlugimo epocha, kaip daug* 
dar yra pirmykščio nenaudoto 
tyrumo. Su ta mintimi esame 

krikščioniškąja Vienos kultūra. į ten, kur virš visko galima pasi
j a u ankstyboj jaunystėj stebi-: kelti", 
no savo gabumais. 17 metų gim-! 
nazistu būdamas Lorio slapy
vardžiu išleido eilių rinkinį, 
kurs kėlė susidomėjimo. 

Nuskaidrėjusi kūrc ba 
Per atkūrimą, perkūrimą Hof

mannsthal dabar jieško naujų 
Anksti Hofmannsthal prade- vertybių savo .kūryboj. Iškyla 

jo kurti ir lyrines dramas, kaip 
Vakar, Tiziano mirtis, Kvailys 
ir mirtis (1893). Jose, kaip ir 
lyrikoj, gausu svajingumo, mis
tikos, svarstymo apie mirtį 
(Claudius iš Kvailio ir mirties 
sako: "Mirdamas jaučiu, kad 
esu"). Bet jau tada paaiškėjo, 
kad poeto kūrybinis sugebėji
mas didesnis už jo kompozici
ją (dramos daugiau vienaak-
tės, su ilgesniais monologais, 
dialogais). 

antsameniškumo idėja. Motery 
be šešėlio (1920) poetas gina 
moterystės nesuardomumą, ro
dydamas jį įvairiais simboliais, 
orientaline pasaka, šviečia pran 
ciškoniška nusiasmeninimo eti
ka. Barokiniame Salzburgo did
žiajame pasaulio teatre (1923) 
matome, kad socialinė kova te
gali rasti savo išsprendimo lai
kydamasi dieviškosios tvarkos. 
Tai Kalderono dvasia. 

Ji pabunda ir Bokšte (1925), 
T. - - - . . , . x.. kur girdime, kad gyvenimas Poeto ir lyrikos charakteristika \ , , u -* | sapnas, kad greit žmogų uz-

Hofmannsthal — formos 
meistras, kurs brangina nuotai
ką, įsijautimą, rinktinius vaiz-

klumpa mirtis, bet amžina Die
vo malonė ir palaima tiems, ku
rie pasitiki Dievo gailestingu-

dus. Sapnas, muzikalumas - - jo j mu. Nes praeina garbė ir tur-
eilių charakteristika. Jo eilės tai tas, tik ne dorybė, 
sielos muzika, sako Nadleris. Tai jau kažkas dantiško, am-

Tai nuotaikos lyrika* kurioj j žino, augšto, viršūnė, į kurią 
mažiau kalba gamta, o daugiau poetas įkopė, kaip tas Goethės 
randi mąstymo, susirūpinimo Faustas, nusikratęs žemškumo 

Ji nešė rankoj taurę vyno, 
Ir buvo žingsnis jos grakštus: 
Nė vieno lašo nenuliejo — 
Toks buvo žingsnis jos grakštus. 

Ir jis turėjo lengvą ranką: 
Ristajam žirgui sulaikyt 
Tik vieną mostą padaryt 
Jam, būdavo, visai užtenka. 

Tačiau kai jis iš ranJcos jos 
Paimti taurę tą turėjo, 
Abiem jiem buvo taip sunku, 
Abu virpėjo, dic vaiku, 
įr nepataikius rankos jos, 
Tamsusis vynas pasiliejo. 

Keliones daina 
Mus užmušti rieda uolos, 
Mus praryti verčias vandens, 
Mus pagrobt sparnais suyikiaisiais 
Paukščiai skrenda. 

O žemai yra šalis, 
Spindi vaisiai ten be galo, 
Kaip jaunystė ežeruos. 

Marmuras ir šulinys 
Iš lankos gėlėtos kyla, 
Dvelkia vėjas kaip pietuos. 

Laivo virėjas, belaisvis, dainuoja: 
Ak atskirtai nuo saviįjų 
Daug savaičių jau esu čia, 
Kad tiems, kur mane kankina, 
Valgių jų virėju būčiau. 

Gražios purpurinėm žiaunom žuvys, 
Man čia gyvos pristatytos, 
Žiūri stiklo akimis, 
Jas tylias turiu žudyti. 

Jas tylias turiu žudyti, 
Ir gražius vaisius aižyti, 
Tiems, kurie manęs nekenčia, 
Prieskonius aštrius taisyti. 

Ir kai tuos saMžiuos kvapuos šviesoj 
Dirbu vienas pasilenkęs, 
Kyla širdyje man laisvės 
Aistros begalinės. 

Ak atskirtas nuo savųjų 
Daug savaičių jau esu čia, 
Kad tiems, kur mane kankina, 
Valgių jų virėju būčiau. 

Vertė A. Tyruolis 

europine kultūra, jos likimu. dulkės. 

Lietuvos žemėlapio vardyno 
reikalu * 

Baigiant tikrinti ir redaguoti spausdiname tų vardų sąrašą 
Lietuvių Enciklopedijos leidyk-1 ir jiems nustatyti prašome tal-
los leidžiamo Lietuvos žemėla- kon mūsų visuomenę, kitaip ta-
pio vardyną, yra likę šiek tiek riant kiekvieną tautietį žinantį 
vardų, daugiausia smulkesnių 
upių, kurių ne visai aiškios ly
tys arba nežinomas kirtis. Cia 

vieną ar kitą klausiamųjų var
dų. Kad lengviau būtų susivok-

pytikrė vardo apylinkė. 
I. Baluošai, ež. (Joniškis, U-

tenos aps.). 
Balže ir Pariją, Širvintos int. 

(Šašuoliai). 
3. Dubingė ar Dubinga, Žei

menos int. (Dubingiai). 
4. Dubingių ež. (Ar pietinė 

dalis neturi kito vardo?). 
5. Gilvytis ar Gilvitinis ir Tra-

šiukšta, Šešuvies int. (Nemakš-
ciai). 

6. GLrmuonis, Jiesios int. 
(Garliava). 

7. Gluodė, Ventos int. (Pavan
denė). 

8. Gneda, Ančios int. (Kap
čiamiestis). 

9. Grimzdas ar Gremzdas, c 2. 
(Krasnapolis, Suvalkų aps.). 

10. Gumerta, Šušvės int. (Pa
šušvys). 

I I . Juostytas , Juostos int. 
(Raguvėlė). 

12. Kiaulyčia, įteka Žuvinto 
ežeran. 

13. K uliniai, Molėtų vis. k. ar 
bžk. (?) . 

14. Leėava, Neries int. (Gel
vonai). 

15. Linkuve, Nevėžio int. ties 
Surviliškiu. 

16. Malka ar Melka, Širvin
tos int. (Šašuoliai). 

17. Nasvė, Šventosios int. 
(tarp Svėdaisų ir Užpalių). 

18. NotygaJa ar Notigalė, ež. 
(tarp Pandėlio ir Skapiškio). 

19. Norupė, Mūšos int. (Gruz
džiai). 

20. Paežerių ež, (netoli Alvi
to, gal turi atskirą vardą). 

ti, skliaustuose pažymėta ir a- 21. Pakėvis ar Pakėviai. Vai- (Pabaiskas). 

guvos vis. dv. ar bžk. (? ) . 
22. Prienų ež. (tarp Gelvonų 

ir Širvintų, gal turi atskirą var
dą). 

23. Rinkava ar Rinkuva, Ne
munaičio vis. dv. ar bžk. (? ) . 

24. Siesarcių a r Siesarties 
ež. Molėtų ap. 

25. Smalvų ež. (prie Smalvų, 
gal turi atskirą vardą). 

26. Sora, Žeimenos int. ir ež. 
(Strūnaitis, Švenčionių aps.). 

27. Stalnioniškes, Vyžuonų 
vis. k. ar bžk. (? ) . 

28. Strausgėlė, Armonos int. 
(Seredžius). 

29. Stražas, Rausvės int. (Gi
žai). 

30. Suosas ar Suosa, ež. (Vie
šintos) . 

31. šelmenta, Šešupės int. 
(Suv. Kalvarija). 

32. širvija, Merkio i n t (Val
kininkai) . 

33. širvinas, ež. (prie Biržų). 
34. šoną, Ventos int. (Šaukė

nai). 
35. Šumerą, Obelies int. (Šė

ta ) . 
36. Vardupis, Šešupės int. 

(Barzdai). 
37. Vembrė, Šeimenos int. 

(Vilkaviškis). 
38. Verbila, Širvintos int. 

(Giedraičiai). 
39. Vikšrupis, Šušvės int. (Jos 

vainiai). * 
40. Vilkė ar Vilkija, švėtės 

int. (Skaisgirys). 
41. VUkvydis, Mūšos int. 

(Gruzdžiai). 
42. Žimiaja ar Žirnajys, ež 

• Balio Sruogos "Milžino pa-, 
unksmė" yra paskutinė naujie
na mūsų knygų rinkoje. Kny
gą išleido Terra, ji didesnio for
mato, gerame popieriuje, su gra
žiu ir prasmingu dail. Albino 
Bielskio viršeliu. 

"Milžino paunksmė" yra vie
nas rinktiniausiųjų veikalų mū
sų literatūroje, o kartu ir vie
nas pagrindinių veikalų visoje 
Balio Sruogos kūryboje. Kny
ga parašyta 1929 — 1930 m., 
jos siužetas iš istorinės Lietu
vos, iš Vytauto Didžiojo viešpa
tavimo pabaigos. Knygoje auto
riui buvo svarbu pavaizduoti 
Vytautas Didysis ir jo pastan
gos atsipalaiduoti nuo unijos su 
lenkais ir vainikuotis Lietuvos 
karaliumi ir tos priežastys, ku-

vykdymą. Vaizduojamasis lai
kotarpis yra bene pats drama
tiškiausias visoje mūsų istorijo 
je, o kartu — mažiausia mūsų 
istorikų paliestas ir mažiausia 
mums žinomas. Balys Sruoga 
"Milžino paunksmė j " duoda ne 
tik pirmaeilį ir visiškai išbaig
tą literatūrinį veikalą, bet ir di
dį dėmesį nukreipia į tikrą ir 
te is ingą ' la ikotarpio pavaizdavi
mą. . 

Mūšis ties Žalgiriu galutinai 
palaužė kryžiuočių ordiną, Lie
tuvos valstybės rytuose ir šiau
rėje nebuvo galingesnių priešų, 
grėsusių Lietuvai, ir paskuti
niai du Vytauto Didž. gyveni
mo dešimtmečiai beveik pusant
ro šimto metų nesiliaujamų ko
vų ir karų nuvargintai Lietu-

rios sutrukdė šio sumanymo į-vai buvo taikos ir ramybės me-

45 Michigan valstybes meno 
paroda Detroite 

206 dailininkai išstatė savo kūrinius 
VLADAS MINGft LA, Detroit, Mich. 

Retas atsitikimas Amerikos i niekur nematytus techninius 
gyvenime: 206 menininkai iš
statė savo kūrinius. 

Michigan valstybės meno pa-
rodon patekęs — susimąstai. 
Pergyvenimai gilūs. Džiaugsi
mas didelis ir mielas. O valan-

darbo metodus... Naujos kūry
bos formos progresuoja. Gyve
nimas visur ir visuose baruose 
smarkiai žengia pirmyn. 

Atsistebėti negalima, koks 
Michigan'o valstybės dailininkų, 

tai. Unija su Lenkija buvo juo
da dėmė ano meto gyvenimui, 
bet Vytautas Did. faktinai jau
tėsi savarankišku ir nepriklau
somu savo šalies valdovu, ir len
kų |takos buvo beveik- visiškai 
išstumtos iš Lietuvos. Bet su 
gilėjančia senatve, Vytautas 
Did. jautė vis didesnį rūpestį, 
kad po jo mirties Lietuva gali 
prarasti laisvę, ir nuo šios grės
mės apsisaugoti būtinai reikė
jo jam ir jo įpėdiniams kara
liaus vainiko, kartu simbolizuo
jančio ir visišką valstybės la's-
vę ir nepriklausomumą nuo len
kų. 

Balys Sruoga knygoje vaiz
duoja šiuos Vytauto Didž. rū
pesčius ir lenkų didžponių pas
tangas sutrukdyti jo planus. Is
toriniai įvykiai, kaip Hrodlės, 
Lucko suvažiavimai, intrigos ir 
skandalas Jogailos šeimoje, is
toriniai asmens, kaip pats Vy
tautas Didysis, Jogaila, Švitri
gaila, Jogailienė, visa eilė ano 
meto didikų pavaizduoti iš pa
čių tikriausiųjų istorinių šalti
nių, netgi daugelis dialogų, kaip 
Jogailos su imperatoriumi Sigis
mundu ir kt., beveik atkurti pa
gal ano meto kronikas. Veika
las gilus, įdėjingas, gaivališkas 
žodžiu ir stilium, originalus ir 
mums naujas kompozicija, įdo-
domus epocha ir jos problemų 
aštrumu. 

dos taip greit bėga. Bet norisi skulptorių, grafikų prieauglis, 
čia, tarp tų paveikslų, lyg kva- Kiek daug naujų vardų. Juk šio-
piame pušyne, ilgiau gyventi... 
Grožio pasaulis savo koloritu ir 
nuostabiomis formomis burte 
užburia. Mes matome ir seną kū 
rybos formą, vadinamą klasiki
ne. Mes pamatome įvairius nau
jus jieškojimus ir bandymus 
surasti ką nematytai įdomaus 
ir naujo. Mes pamatome čia ir 
ekspresionizmo miliono spalvų 
žavumą. Mums kelią pastoja į-
domus, kad ir ne visiems su
prantamas, daug diskusijų su
keliantis, modernizmas. Meni-

ji paroda sutelkė, sutraukė 206 
kūrėjus. Ir taip kiekvienais me
tais rudenį mūzos iš Parnaso 
aplanko Detroitą. 

• Lietuviškasis seminaras 
jaunimui. Bostono ir Brockto-
no studentai santariečiai ren
gia Lietuviškąjį seminarą jau
nimui. Seminaras pradedamas 
gruodžio 11 d. 6:30 vai. vak. 

Šioje parodoje nepamirštos bu t in iuose namuos- 484 E 
jokios meno sakos bei sroves:, . . . _. _, ^ _, 
. . ,. - , 1 , 1 . . ' 4th St., So. Boston, Mass. jos visos čia rado kuklią vietą, i T . .v1 v r . . . - 1 ^ . Lietuviškasis semmaras prašiais metais negailestinga ir , , « • * # * _ i . WjL . . . . , . , dedamas Kosto 'Ostrausko pas-gnezta jury komisija darė at- . .. iiTT , .. „ - . 6 . ; , . . . . -. 'ka i ta : "Kartų dvikova", š i pas-ranką. Jury komisijai vadovą- L « . , 7Z w « XT xr i kaita bus kaip ir rvadas j patj vo Abraham Rattner, New York . r

 v . 11117 . . . . . . . r v , „r..x seminarą ir nusvies tą padėt}, dailininkas, ir Otto VVittmann, L . . T ,. , . . ,. _ , , . . ,. , . . i kurioje bus diskutuojami lietu-Toledo muzejaus d i r e k t o r i u s . ! . . , . , , . _ , •• «V . . . •, viski klausimai, jaunosios ir vy-Parodos direktoriumi u* vadovu ( . . . J . , . . . . / 
•n r» »• u J » ~~i ~ I resnės kartos santykiai, jų skir ninkai, jauni kūrėjai, domisi, yra E. P. Richardson'as, reko-1 . y . r f f . . . .... , . . , . . . . . . . . i uumai. v euau Lame pa r semina 

naujais stiha:*, naujomis varso-1 mendavęs minėtą jury komisiją.. ^ k a l b ė s AIseikaitt-Gim 
mis, nematytomis formomis, | Parodai pristatyta net 2,200 kū-
bando panaudoti naujausius, 

43. Žvirgžde, Šešupės int. 
(Šunskai). 

Atsakant reikia žymėti, kaip 
kuris vardas iš tikrųjų taria
mas vietos žmonių. Mūsų sąra
še iš ankstyvesnių žemėlapių 
duodamos lytys kai kurios gali 
būti ir iškraipytos. Geriausia 
šalia vardininko linksnio dar 
nurodyti ir kilmininką bei įna
gininką. Visoms trims lytims 
pažymėti kirtį arba bent pa
braukti kirčiuotąjį skiemenį. 
Būsime dėkingi už kiekvieną 
nors ir smulkią pataisą. Pagei
daujamos ir šiaip pastabos bet 
kurių ir čia neskelbiamų vieto
vardžių rašymo reikalu. Visas 
žinias prašom siųsti man šiuo 
adresu: University of Pennsyl-
vania, 3423 VVoodland Ave., Phi 
ladelphia 4, Pa. Atsakysian
tiems dėkui iš anksto. 

A. Salys 

rinių. Iš to skaičiaus minėtoji 
jury komisija priėmė vos 273 
kūrinius kaip tinkamus. 

Parodoje atstovaujama: a) 
Tapyba — dailė, b) Grafika, c) 
Skulptūra, d) Fotografija. Iš 
273 kūrinių tapybos paveikslų 
sudaro net 176 kūriniai, tuo tar 
pu visoms likusioms meno ša
koms palieka 97 kūriniai. 

butienė apie "Lietuvių tautos 
kilmę"; Vyt. Kavolis apie "Lie
tuvių tautinį charakterį": prof. 
Vacį. Biržiška apie "Lietuviu 
kovas dėl kultūros": Algiman
tas Gureckas apie "Lietuvių po
litinį pasiskirstymą, jo šaknis, 
kelius ir jaunosios kar to s pa
žiūras"; Algirdas Landsbergis 
apie "Tautiškumą ir tarptau-
tiškumą mene". 

Paroda atidaryta š. m. lap
kričio 16 d. Meno muzejaus pa
talpose, Woodward St., ir tęsis 
iki gruodžio 19 d.. Dar turime 
galimybės ir mes, lietuviai, šią 
įdomią ir labai augšto lygio pa-1 * 

, . . , - . .-iSimt Metų 
rodą pamatyti ir pasidžiaugti „_ 
tikruoju menu. Įėjimas nemo
kamas. Bus gera proga pasi
žiūrėti ir mūsų dailininko lietu
vio Antano MELNIKO kūrinių. 
Dail. Antano Melniko priimti 
net trys paveikslai. Jie pažymė
ti numeriais: 102, 103, 104 — 
Ramus gyvenimas, Kristaus 
mirtis ir Mūza. 

• Bendrojo Amerikos Lietu
vių šalpos Fondo dešimties me
tų veiklai paminėti išėjo kny
ga: Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo Pirmieji De-

- 1944 — 1954 m. 
. Medžiagą surinko ir paruošė 

Antanas Sodaitis. Leidinio re
dakcinę komisiją sudarė Juo
zas Boley, Albinas S. Trečiokas, 
Bronė Spudienė ir Petras Min-
kūnas. Spaudė tėvų Pranciško
nų spaustuvė Brooklyne, N. Y., 
1954 m. Knyga turi 132 psl. Ta
me leidinyje randame aprašy-
šymą, kaip gimė Bendrasis A-
merikos Lietuvių šalpos Foa-

| das ir jo veikla. 

Dr. Juozas Gailius išrink-
! tas "Laisvės Internationalo" vi-
i cepirmimnku. Neseniai Romoje 
| įvyko "Internazionale della Li-
| berta" (Laisvės Internaciona
las) visuotinis susirinkimas, ku-

I rio metu buvo išrinkta nauja 
1 valdyba. Į ją vicepirminnku iš-

Kryžiu kalnelis J u oras Kaminskus 

rinktas lietuvių veikėjas dr. 
! Juozas Gailius. "Laisvės Inter
nacionalas" yra susikūręs prieš 
keletą metų Romoje. Jo tiks
las — kovoti prieš navergtujų 
kraštų okupantus. Jame daly
vauja visų sovietų ar komunistų 
dominuojamų kraštų atstovai, 
esą Romoje. ^ 
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Tėv. dr. P. Brazys, MIC 

Argentinos lietuvių klausimais 
Į Jungtines Amerikos Valsty- j tik tautinėms parapijoms. Savi 

bes atvyko kun. dr. Pranas Bra- kunigai juos lankė, surašinėjo, 
mokė, ir katalikai čia nenuka-
talikėjo. Pietų Amerikoje jie nu
tolo ne tik nuo lietuviškų bažny
čių, bet ir nuo katalikybės aps
kritai. Šitą liūdną padėtį paga-

Kun. dr. P Braas p m e 915 , . , „ n u s p r
4

e n d ė a t i t a i s y t i šv. Tė-
ra. vasario 18 d Balsup.ų km.,I T a . . a u t o , t r a d i c i j k r a S 
Marijampolės valse Baigė Ma- { p . ^ ^ . ^ 
njonų gimnaziją Marijampole- ,. b ū u , ._ L a u ž i a m i p i r . 

zys iš Argentinos, kur jis yra 
T. T. Marijonų Rosario namo 
Viršininkas ir lietuvių pastora
cijos reikalų direktorius. 

Giosue Carducci 

je, studijavo filosofiją ir teolo 
giją Kaune, Romoje, Prahoje, 

mieji ledai. Tautiniai direkto
riai kas menes] turime savo pa

baigdamas teologijos ir filosofi- j •, 
. , , , t . J * *, sitanmus Buenos Aires kunjo-
jos doktoratais Is Lietuvos j e M u m g p i r m i n i n k a u j a i t a l u 
pa,ikutmj kartą išvyko 1940 m. t a u t i n i g d e l e g a t M p r e l A l b i n 0 Argentinoje yra nuo 1948 m. 

Redakcija turėjo su juo pasi
kalbėjimą Argentinos lietuvių 
klausimais, kuriuos patiekiame 
savo skaitytojams. 

— Spaudoje buvo pranešta, 
kad J ū s esate šv. Tėvo pask i r 

Mensa. 

— Kaip žiūrite į galimybę lie
tuviams išsilaikyti, pasklidus 
visame pasauly, tarp kitu tau
tų? 

— Tuo tarpu lietuviai, atrodo, 

Ave Maria 
(Ode Polentos bažnyčiai) 

Sveika, Marija, kai vėjely sklando 
Pasveikinimas Tau, kai žmonės renkas 

Čia pagarbiai, kai su Heroldu Dantė 
Tau kakta lenkia. 

Gaida žavinga, tartum fleita, srūva. 
Dangun nematomą ją žemė kelia, 

lĄIQ gieda dvasios esančios ar buvę, 
Ar būti galį. 

Tailci įimtis pavergia mano mintį, , 
Vargų ir triūso užmiršimas mielas, 

Troškimas ašarų', kurios ramintų, 
Pripildo sielą. 

Žmogus, žvėris, viskas nurimsta jau čia, 
Ažūre tirpsta vakaro žarijos, 

Ir šnabžda eterio suvirpę augščiai: 
Sveika, Marija. 

Vertė A. T y r u oi i s 

KULTORINĖ KRONIKA svarbu, a r tai lietuvių chorų, 
ar solistų įdainuota plokštelė, 
paveikslas, žurnalas a r knyga. 
Žurnalas lankys ištisus metus, # Inžinierius Jonas Rugis Lie-1 • Lietuvos sukilimas. Tokiu 
plokštelė gros ir po daugelio I tuvių Studijų Institute kalbė- vardu 1919 m. Vilniuje buvo 
metų ir sudulkėjusi knyga ar 3° aP* e individo i r visuomenės išėjus prof. Mykolo Biržiškos 
paveikslas ir po penkiasdešimt 
metų liudys draugystę ir buvus! 

santykį ir šio santykio apraiš-1 vienas pirmųjų darbų apie 1794 
kas mūsų moderniame gyveni-j metų sukilimą. Šiam sukilimui 

kažkada praeity nuostabų i r - m e - P r i e š r u s u valdžią pradž'ą da-
šviešų pasaulį. Nesvarbu, dau-1 Prelegentas iškėlė įgimtą žmo vė Žemaičių krašto dvarinin 
giau ar mažiau knyga vertin- Į S a u s palinkimą į visuomenę ir 
-a, bet jos neišmes Paryžiaus t u o s Įvairius gyvenimo reikalą-

kas Prozoras, pasikvietęs Tadą 
Kosciušką. Vilniuje kariuome-

salonų suprojektuota mada po vimus, kurie šį įgimtą palinki- i nę suorganizavo Jasinskis. 
metų. Juo toliau, juo labiau kny 
ga bus įdomesnė, nes ji bus tos 
praeit.es (kuri beveik visada 
yra šviesesnė už dabartį, nes 
praeitis reiškia ir jaunystę), ta
vo paties dienų ir aplinkos at
minimas. 

Sveikinimai, aukos ir nuotoliai 

ryšių sujungia žmogų su visuo
mene. 

Nežiūrint šių labai tamprių 
ryšių su visuomene, žmogus, 
kaip individais, o ypač kaip do
rinė asmenybė iškyla augščiau 
visuomenės ir turi savo tikslų, 

tas direktorius lietuvių p a š t o - ' v i s u r d a r neblogai laikosi. Nau-
racijos reikalams. Būtų įdomu | J 0 ^ pokarinių ateivių banga su-
sužinoti, kodėl tokia įstaiga Ar- i stiprino ankstesniųjų ateivių 
gentinoje įkurta? 

—1953 m. gruodžio 10 d. spe
cialiu Konsistorialinės Šv. Sos-

Apie šventes kartono dėžutėje 

kurių esamoji visuomenė nega-
Tas pats galioja ir vaikams. Į U p a t enkint i . šią personalisti-

Jei tu jam nuneši lėlę, kurių jis j n e t e z e a t s tovauja rusų fil Ber-
jau turi penkias be galvų ar be į d i a j e v a s ir prancūzų fil. Jacąues 
rankų ir šią po poros dienų, jei M a r i t a i n , o Lietuvoje šią tezę 
ne tą pačią, ištiks toks pat liki 

mą sustiprina ir tūkstančiais | Nors sukilimo dalyviai daugiau 
buvo vadinami Lietuvos ponai, 
kurie pritraukė dvarininkus ta
me sukilime dalyvavo ir anuo
metiniai baudžiaun :nkai, atpa
laiduoti nuo baudžiavos. Suki
lėlių buvo per 30,000. Sukilimas 
tęsėsi ilgokai. Nors stiprios bu
vo rusų jėgos, bet Vilnius ir 
Liepoja buvo sukilėlių paimtas. 
Rusams sutraukus daug ir ge
rai ginkluotos kariuomenės, su
kilimas buvo numalšintas. I r 

Baisu imti plunksną, kai ne
rašai nei apie šefą, nei apie ki
tus tikrus ar tariamus veiks
nius. Šiandien spaudoj nieko ki
to nebeliko, kaip šitas amžinas 

kaikur jau silpstančias jėgas. 
Visdėlto aplinkos daromas spau 
dimas yra pavojingai stiprus. 
Atrodo, kad ilgainiui lietuvių 

to Kongregacijos raštu buvau i š e i v i u tautinis likimas daug pri-
paskirtas Lietuvių Misionierių i klausys nuo to, ar Lietuva bus 
direktorium Argentinoje su vi- l a ; s v a i r a r g a l ė s u ž s m l e g Z t i ar - , 
somis pareigomis, teisėmis ir j t i m e s n : 3 kultūrinis b e i ek0nomis ! & ^ a s lnidijantis mūsų didelj 
galiomis, kurios yra numatytos jsantykiavimas su tėvyne. Ne- Į ? ° 2 a i s t r m t l s . * mksmintis 
Apaštalinės Konstitucijos p r i k i a u s o m y b ė s atgavimas labai * * * S e m e j l a t ( ? V i a i ' k u n e s k a ! " 
EXUL FAMILIA antrojoje da- p a k e l t u i š e i v i ų t a r p t a u t i n ę p a . tydav0 nepavykusiomis geguzi-
lyje. Tos pačios konstitucijos dėų n e t i k s a v ų j u > b e t i r į g . nemig tas, kuriose suvalskiniai 
žodžiai tariant, tautiniai direk- m u j u a k y s e i r s u t e į k t ų naujos 
toriai yra buvusių tautinių šv. D r a s m ė s b e i ūpo lietuviškam pa-
Tėvo delegatų pakaitalas. Jų pa- sireiškimui. Todėl man atrodo, 
reigos ir teisės yra panašios: k a d s i u o m e t u v i s o p a s a u l i o l i e . 

AL. BARONAS 

reikiamose vietose skirti tauti- tuvių pastangos turėtų būti mo-

neprilupdavo žemaičių ar kau
niškiai zarasiškių. Gaila, tada 
nebuvo nei šefų, nei partijų, nei 
tiek daug mokančių plunksna 
kabintis į blauzdas, tada daly-

Kristui, nes Kalėdos nėra nepa
pigintas krautuvėse užsisenėju-
sių daiktų išpardavimas, bet 
dvasios šventė. 

Draugystė sukišta į kojines 

Be pasilinksminimų nuolati
nėm kalbom apie valdžias, ku
rios tebesivaišina ir tebegyvena 
kybartiniais ragaišiais, mes čia 
įsigijom kitą nemažiau kvailą 
pramogą apdalyti savo artimuo
sius niekam nereikalingais daik 
tais. Mus čia pagavo ne dvasi-

autonus šioje nedidelėje knygyne N. Romuvos sąjūdis. Jie I . 0 0 i u * . »• • » • 
goję, 32 psl., bet plačiai nusvies pabrėžė individo primatą pr ieš! . . '-. , . , , 

r ^ r tas. Dar kas įdomu, knygutėje visuomenę įdėti du T. Kosciuškos įsakymai, 

nius kapelionus ir žiūrėti jų vei- bilizuojamos Lietuvos nepriklau i k a i s P r e s d a v o s paprasčiau ir e- nės Kalėdos, bet popierėliai ir 
kimą. Tautinio direktoriaus pas- somybei atgauti Nuo šito pri- f e k t m g i a u . Bet n o r a s pasilinks-< dėžės, kuriose septyniais apvy-
kirti tautiniai kapelionai, pagal k i a u s y s tolimesnė lietuvybės m l n t i l i e t u v i u o s e išliko tas pats niojimais užkeiktos guli kojinės, 
tą pačią konstituciją, turi visas r a i d a i r likimaa išeivijoje *• r o d o S ' t a d a ' k a i n ^ y ^ u J * **•*» numeriu perdidelės a r per 
tautinių klebonų teises. Mano i t o s e pramogose, esi ir atsiUkę-s, 
skyrimo raštas yra pasirašytas — Kokiu būdu galėtų išvys- j ir be entuziazmo ir polėkio. Jei-
Šv. Konsistorinės Kongregacijos tyti bendradarbiavimą Argen-1 gu tiek energijos būtų išlieta 
sekretoriaus kardinolo Piazza ir , tinos, JAV ir kitu kraštų lietu-
asesoriaus J. Ferretto. Tautinio : viai ? 
direktoriaus pareiga yra koordi-1 ^ . . 

. . . . . . . . . . —Daugiaus ia iniciatyvos to-nuoti tautinių misionierių veiki 
kimą ir rūpintis visų tautinių 
kolonijų dvasiniu aprūpinimu. 

— Kaip plae-ai siekia Jūsų, 
kaip pastoracinio direktoriaus, 
teisės bažnytinės jurisdikcijos 

kiam bendradarbiavimui turėtų 
imtis JAV lietuviai. Jie neabe
jotinai yra geresnėje padėtyje. 
Čia yra viso pasaulio lietuvių 
ne tik ekonominis, bet ir poli
tinis, ir kultūrinis centras. Nuo-

srityje, moterystės klausimuo- į toliai ta rp šiaurės Amerikos, 
se ir kt. ? Australijos, Argentinos lietu-

- Minėtoji šv. Sosto konsti- " f y r a d i d e l i - 1Uab^t!* f " į 
tucija EXUL FAMILIA duoda r ° ' f a r " s o pasaulio lietuvių 
. . . , v. . . . atstovų suvažiavimai yra sun-
labai plačias teises tautiniams . . . . . , * . 7: 
,. , . i v , . ' kiai ^manomi, gal tik ateity, 
direktoriams visame krašte i r i , . ^ .' ° . . J 

. . . . . . . . , ; Šiuo metu imanomiausias yra 
jo paskirtiems tautiniams kape- i v , , . . . f . 
r . . . . bendradarbiavimas spauda ir 
bonams sau pavestoje tenton- i . . ,.A. . \. ' . 
-:~-;~ T; * i * • i i -4. ̂ - i vieninga politine akcija. Gai-joje. Jie turi teisę krikštyti, , . . , , £ * . . « . , . L u i u u u i t i • t U tik, kad ypačiai Pietų Ameri-
tuokti, laidoti ir yra atsakingi L . ' . v . . . 
„ , . . . . f, v. , . kos lietuviai savo pinigais nėra 
uz visą savo tautiečių dvasini j . . . . . . . . . , V • . 

- . . i • • • v I pajėgus įpirkti doleriais par-
aprupinimą, kaip ir tentonali-1 v. J ° • * * , « * . • - i i u • *• I i • • i. u 'duodamos JAV lietuvių spau-niai klebonai. Šios teises, be abe- , _, . ,, ^,. , 
• , , . , . ! dcs. Jie ten per dieną uždirba 

jo, labai palengvina tautinių 
misionierių darbą 

kitiems reikalams, turėtumėm 
šefo ar tarno leidžiamą anglų 
kalba biuletinį, formaliai rėkian 
tį dėl Lietuvos išlaisvinimo, o 
nereikėtų tokių biuletinių leisti 
tiems, kurie iš viso yra ir ne 
šefai ir ne tarnai, o ubagai. Kal
bu apie studentus, kurie šiomis 
dienomis pradėjo šalpos vajų ir 
kurie, neturėdami nei užšaldy
tų kasų, leidžia du biuletinius: 
vieną studentai ateitininkai, ant 
rą Studentų Centro valdyba. 
Todėl kalbėdamas apie visai ki
tus reikalus, jaučiu, kad būsiu 
atsilikęs nuo bendro entuziaz
mo ir diskusijų apie tai, kas 
turės sugrįžus vadovauti sunai
kintų partizanų likučiams ar už
imti valsčiaus viršaičio vietą. 

IHTasios šventė ir biznis 

Visi mėgsta mokyti. Vienas 

Tačiau praktikoje šitų teisių 
panaudojimas dažnai susiduria 
su įvairiomis sunkenybėmis. Rei 
kia atsiminti, kad niekur ir nie
kada Pietų Amerikoje nebuvo 
tautinių parapijų. Vyskupai ir 
šiandien įsitikinę, kad tautinės 
parapijos yra nereikalingos. Jie] 

vidutiniai 1 — 2 dolerius. San-1 kitam moralus dėsto, leisdami 
taupų beveik nelieka. Vienai 3 sparnuotas ir degutuotas min-
— 5 dolerių knygai jis turėtų j tis. Vienas dalykas mokyti ir 

^taupyti mėnesiais. Visdėlto rei- j kitas daryti, ir dažnai, apie ką 
ketų daryti kokių žygių, kad į kalbant reikia pažiūrėti, a r tie 

kitiems taikomi sakiniai nega
lioja pačiam, kitaip būsi dar 
kvailesnis už tą amerikiečių tei-

anų kraštų lietuviai nebūtų pa
likti be lietuviškos spaudos. Rei
kėtų gal steigti kokį lietuviškos 
kultūros skleidimo fondą, kuris I sėją, kuris pats save nubaudė 
įgalintų bent tam tikrą k:ekį i teisme už greitą važavimą. Bet 

sako, tegu lietuviai išmoksta naujų ir ypačiai ilgiau sandėliuo | vienas dalykas mokyti, o kitas 
ispaniškai ir eina į argentiniečių • se gulinčių knygų paskleisti pri-1 siūlyt!, todėl vienas iš tokių pa-
bažnyčias. Kaikurie net nenori i e'namomis kainomis ir tarp kitų j siūlymų yra liečiąs Kalėdas, 
les t i misijų lietuviškai. Jie gal- kraštų lietuvių. Gal tos iniciaty-; apie kurias verslininkai prade-
voja, kad tuo būdu gali atsiras- j vos galėtų imt:,3 Balfas. Viso 
ti susiskaldymo katalikuose. Ta pasaulio lietuviai, manau, švei
čiau kiekvienam aišku, kad sa- Į kintų tokį Balfo žygį. 
vų tautin ;ų parapijų neturėji-
mas yra kaltas už pasibaisėti-1 

da kalbėti prieš du mėnesius, o 
katalikai tik kelias dienas prieš 
jas. Šiandien daugiau kaip pusė 
Amerikos ir viso pasaulio gyven 
tojų nežino tikrosios Kalėdų' • Allan E. Slor.ne, paruošęs na .migrantu nutautėjimą. Ne- M a r t j n L u t h e r . ^ , ū k s m e s Kalėdos, dauguma, 

turėdami savų kunigų, tote\mmiaMmm Houae C o m m i J . i yra eglute, Kalėdų senis ir sau-
ja-,3 rūpintųs:, J i e pradžioje ne- j o n U n . A m e r k a n A c t i v i t i e S | | nu s vienas kito apdovanojimas 
sukabino «W i vietines katali-| p r i s ; p a ž i n o p r i e š 10 E * į * * £ « * kaklarais-
ku bajznvcias. o nsmazu ir vi-i ° r •. t . ciais. koiinėrms ir batu raistp. 

mažos, kuriose guli dešimcenti-
niai batams raišteliai ir kakla
raištis, kuris dovaną gavusiam 
visai nepatinka arba jo spinto
je kaba tokių bent pusšimtis. 
Mes dovanojam plunksnakotį, 
kurių turi jau penketą, arba bal
tinius, šiuo metu jam netinka
mus ir nereikalingus. Retai kada 
tokia dovana atitinka dovaną 
gaunančio skonį. Kitas reikalas, 
vyras žmonai perka skalbiamą 
mašiną ar žmona vyrui automo
bilį, čia nebe dovanos, bet šiaip 
savo namų, savo šeimos pratur
tinimas. Tai į šią temą neįeina. 
Tačiau savo draugo ar mergi
nos draugystę kišti į kojines ir 
jas užrišti, vynioti nosines ir 
kaklaraiščius arba šlepetes į dė
žes, tai yra netiktai ilgiau ne-
išliekanti dovana, ne tik neati
tinkanti Kalėdų dvasios, bet ir 
neetiška, sudūlėjanti spintose, 
arba sunešiojama labai jau pro-
zaiškai: kojinių nuo skylių ir iš
metimo neišgelbės net ir tada, 
jei tevaikščiosi tik į pasimaty
mus. Kalėdos nėra užverstų žy
dų galanterijos krautuvių išva
lymas. Kalėdos nėra milionų su-
krovimas biznieriams. Kalėdos 
yra dvasinė šventė ir kalėdinė 
dovana yra dvasinė dovana. Ne-

mas. Vaikas negali būti be žais
lų, bet jei užsakysi žurnaliuką, 
kurį pradžioj tegalės paskaityti 
tik motina, jei nupirksi vaikis- Išvadoje prelegentas pabrėžė, I S a n a darkyta lietuvių kalba 
ką eiliuotą maldaknygę ar pa- kad įvairėjant gyvenimui ir jo , Vėliau buvo tuo klausimu išleis 
sakelių knygą, tie daiktai ir po reikalams didėjant, individo ir ta ir platesnių studijų ir perio-
daugelio metų vaikui primins visuomenės santykiai darosi su- j Likoje rašyba, 
senius, krikštotėvą ar motiną, ir | dėtingi ir sunkiai išsprendžiami, Į # j o n o žmuidzino "Ryto krau 

nes iš vienos pusės šiandien net ; j ^ n o v e l i ų r j n k i n y s d edikuo-
grynojo mokslo atstovai turi da- t a s m i r u s i a m tėvui, išėjo 1929 
lyvauti visuomeniniame gyveni- m I Š , e i d o <.D i r v o s» b . v ė M a r i -
me iš antros — turi išsaugoti j a m p o i ė j e , kurios savininkas 
savo asmens vertę ir nepaskęsti Adomas Dundzila buvo tremti-

tai dovanoti voką su pinigais. I masėje. Individo ir visuomenės m s gyveno Chicagoje, mirė 
Įdėjai tokį voką į knygą, gavė- santykiai gali būti tinkamai iš- p r i e š m e t u s . "Dirvos" b-'vė, vie-
• • ' * - ' - — -.-*—- -• spręsti krikščioniškosios etikos n a žymesniųjų knygų leidyklų 

šviesoje. gyvavusi Neprikl. Lietuvoje, iš-
Po paskaitos sekė įdomios l e i d o P ^ š i m t ^ įvairaus žanro 

diskusijos, į kurias daug gyvu- j knygu ir, ypač, pagarsėjo va
rno, savo originaliu klausimų ! Povėliais mokykloms ir vaikų 
sprendimu, įnešė dr. Adomavi-1 literatūros leidimu. "Ryto krau-
čius, pabrėždamas teigiamų as- > 3 " > turįs septynes noveles, ku-
menybių reikšmę visuomeni-" r i o s periodikoje nebuvo ėjusios 

apdraskytose knygelėse padary
ti įrašai grąžins prarastos švie
sios vaikystės metus. Viena ma
da Amerikoj yra gera nors spe
cifiškai amerikoniška — nere-

jas knygą į lentyną, pinigus į 
kišenę, tada knygų lentynoje 
paliks atminimas, ir pinigai bus 
sunaudoti ten, kur labiausia rei
kalingi, o nekabės spintoj ko
kio megztuko pavidalu. Todėl 
nedovanok baltinių, lyg tavo bi
čiulis būtų nuplyšėlis, ar batų 

(Nukelta į 2 psl.) Janiams klausimams spręsti. 

Nematomąja tikrove besistebint 
Atomine iizika ir šis tas virš jos 

Visuomet, kada tik paminima 

ir autorius — debiutantas, su
laukė gero įvertinimo. Vėliau 
buvo išleista ir lyrikos rinkinys. 
Šiuo metu turi paruošęs kelias 
knygas, daugumoje beletristi
ka. Autorius gyvena Londone. 
Žmona Halina Naruševičiūtė-

.„. . . Žmuidzinienė yra dailininkė, 
na, tačiau tai nereiškia, jog ato
mas yra vaizduotės kūrinys — • O. W. Milašiaus biografija. 
atomas turi realų pagrindą. Prancūzijos vyriausybė kreipė-

atomo vardą, prieš akis stoja ( M o k s l a < 3 š i a n d i e n j a u žino me- si į argentinietį rašytoją Ly-
du dalykai: izotopų geradarybe; d ž i a g o g s u d e d a m ą s i a s dalis, sandro z. D. Galtier. prašyda-
medicinoje ir Hirosimos bei Na-1 K i e k v i e n a s a t o m a s s u s į d e d a iš ma parašyti mirusio O. W. Mila-

branduolio, kurį sudaro proto- j šiauš biografiją. Galtier buvo 
na s ir neutronas, ir iš negaty- j artimas Milašiaus draugas, ver-
vių elektronų apvalkalo, kurie į tęs jo veikalus į ispanų kalbą, 

nagrinėti trečią dalyką — tai j a p į e p^y^ a t o m o branduolį I Apie metus laiko praleido Pa-
atomo sudėtį arba apie mūsų | g k r i -a tSLm u k r a i s k e l i a i s > k a i p | ryžiuje rinkdamas reikalingas 
pasaulio sutvarkymą, kiek jis 
atsispindi atome, ir iš to kai 
kurias išvadas pasidaryti. 

bandysime nors trumpai, kiek 
galima prieinamesnių būdu, pa 

planetų sistemoje. Elektronai žinias apie Milašiaus gyvenimą 
visuose atomuose yra vienodi, j ir poetinę bei diplomatinę veik-
nors skaičius ir keičiasi. Tačiau ' lą. 

Kai modernioji fizika atrado j kiekvienas atomas turi nuosa- j # 75 metai nuo žvmiojo lietu-
vą branduolį. Atomų rūšių yra yįų k a l b m i n k o i r mokslininko 
tiek, kiek cheminių medžiagos 
elementų. 

neutroną (1932 m.), pavyko 
(nors ir dirbtiniu būdu) išnag
rinėti atomo branduolį. Šiandien 
eksperimentų pagalba turime 

Kazimiero Būgos gimimo suėjo 
lapkričio 6 d. Ta proga plačią 
apžvalgą apie jį davė Amerikos 

duotasis atomas panešėjo į labai 
mažus medžiaginius grūdelius. 
Šiandien jau niekas to netvirti-

kų bažnyčias, o pamažu ir vi , ... j . ,_.. . , . m e t ų prklausęs komunistų paršai atprato. Šiandien tik koki ... . , ... \ n . . * , , , tijai, bet tik 16 mėnesių. du nuošimčiai imigrantų lanko1 

bažnyčias Argentinoje. Jeigu 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se šiuo atžvilgiu yra daug ge
resnė padėtis, tai reikia dėkoti 

• Jėzuitų bažnyčia. 1642 m. 
jėzuitai įsikūrė Kaune, o bažny
čią pradėjo statyti 1666 m., ku
ri buvo statoma iki 1720 m. 

čiais, kojinėmis ir batų raište
liais, kuriuos pagerbiam st'priu 
užvalgymu ir užgėrimu. Bet ta
čiau Kalėdos turi ne materiali
nę, bet dvasinę prasmę ir ne
nuostabu, kad šiandien daugelis 
kovoja u i Kalėdų gražinimą 

Norint atominį branduolį su 
gana aiškų vaizdą apie atomo s k a l d y t i j r e i k i a j bombarduoti Balsas iš JAV, nušviesdamas jo 
sutvarkymą, jo savybes bei svo-i g u ^ s k a l d a n č i o m i s energijomis.-mokslinę veiklą ir nuopelnus 
rį, nors tačiau ir be jokių aki-1 T o k i u b ū d u t a m p a i š l a i s v i n t a lietuvių kalbai. Būga Rusijoje 
vaizdumo žymių. Graikų filoso- b e g a l i n ė branduolį rišanti jėga. profesoriavo Permės universite-
fo Demokrito ir taip pat pra- g i j ė g a i r y r a a t o m i n ė g energi- te, o nuo 1922 m. - - Kauno uni-
eitojo šimtmečio fizikų įsivaiz- j o s š a l t 5 n i s < T a i p skaldantis ura i vereitete. Pirmasis tyrinėjo lie-

nijaus izotopui 235 grandininė] tuviškus asmenvardžius ir vie-
reakcijoje gaunamas begalinis j tovardžius. 
spinduliavimas, spaudimas ir; # A d a Korsakaitė ir Romas 
karščio energija, šia eiga re- viesulas dalyvauja Bradley tech 
miasi ir atominė bomba. nologijos institute, Peoria, 111., 

Taigi, matome, jog materialis- surengtoje visos Amerikos gra-
tų skelbtas tikėjimas į amžiną fįkos parodoje. Be to, R. Viesu-
nesugriaunamą medžiagą galu- i a s s u tapyba ir grafika daly
tinai subyrėjo. Teisingai B. Bav- vau ja New Yorko ir jo apyl'n-
nikas pastebi, jog tai, ką mes kės parodose. Jo du tapybos 
vadiname materija, yra tfk tam darbai gruodžio mėn. bus išsta-
tikra suma aprėžtų vyksmų. PANORAS galerijoje, New 
Vandenilio atomas ar elektro- York. 
nas kaip toks yra tik tapsme. ^ ._.. , 
,.T . f_ j,. .. v. ,. , • A. Galdiko darbu paroda 

Jeigu jus fiziko šiandien pak- v. __ *V 
lausite". - rašo Eddington, - i ™ s ' a

f
m a ^ a t e rbu ry , Conn., 

... . , , , 1 , Mattatuca muzejuje. Parodą or
ka i galų gale sudaro elektro- . . J* 

* 

Vienkiemis Ji Kaminskas 

no esmę, nesulauksite konkre
taus a t s a k y m o ; jis tik nurodys 
simbolių skačių ir eilę matema
tinių lygčių, kurios išreiškia sim 
bolius. Bet ką tie simboliai vaiz
duoja? Atsakymas: — fizikas 
nesidomi". 

(Nukelta i 2 psl ) 

ganizuoja pats muzėjus. Paro
dos suruošime iniciatyvą paro
dė A. Kateiva, JAV gimęs lietu
vis. Paroda vyks nuo gruodžio 
5 d. iki 31 d. 

• K. Ostrauskas yra parašęs 
ilgą vienveiksmį vaidinimą 
"Preliudą* ir Fūca"« 
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ŽMOGAUS KŪRYBINGUMAS 
STASYS MAZILIAUSKAS 

Kurie turėjo progos s tebėt i - la iku jis studijuodavęs anuos 
rašytojo Pe t ro Babicko veika
lą, j am esant Kauno radiofono 

cheminius klausimus. Staiga, 
prieš jo mieguistas akis ėmė 

vadovu, tie su tar t ina i pasako- \ sukt is šešiakampis benzino žie-
ja, kad j is buvęs kūrybingas das, kurio kiekviename kampe 
ne t ik programos sudaryme, buvo anglies a tomas su vienu 
tačiau ir administraciniame d a r ! vandenilio atomu. Vėliau ir eks-
be — pilnas visokio išradingu- j perimentais buvo įrodyta ši už-
mo, nuolatinio jieškojimo, kas darą cheminių medžiagų s t ruk-

Danutė Lipčiūte 
, • 

V a r p o s 

būtų goriau a r gražiau. Net ir 
radiofono baldai buvę daug kar-

tura . 
Pat i chemija, kaip ir kiti gam 

tų perstat inėjami, j ieškant pa- Į tos mokslai, yra labai neakivaiz-
togesnės ir jaukesnės aplinkos. į di. Dėl to jos ištikimieji darbuo 
Sako, jei jis būtų inžinierius,; tojai yra tam t ikru atžvilgiu 
mūsų civilizacija džiaugtųsi ne fantazijos žmonės, ir, galbūt, 
vienu jo išradimu ir naujais i dėl to kar ta is atrodo "poetiš-
technikiniais pri taikymais. t kai keistoki". 

Prieš kelerius metus skaitė-, Š J U O m e t u kiekviena didesnė* 
me vieno mūsų žurnalistinio ra- Į bendrovė laiko būrius technikų, 
šytojo išvedžiojimus apie ypa- jkur ių paskir t is yra išvystyti 
tingą rašytojų kūrybą ir jų as- j naujus produktus, ras t i gami-
mens skir t ingumą nuo daugelio j n į a m s naujus pavidalus, ras t i 
kitų profesijų žmonių, kurių | naujoms medžiagoms galimus 
darbas esąs labiau amatininkiš-i panaudojimus ir t.t. (applied 
kas, be kūrybinių bruožų. research, development, marke t 

Kaikas tuo atžvilgiu eina da r research. . . ) . Šiame darbe labiau
siai sėkmingi ne sausi teoreti
kai ir savo srities geri specia
listai, tačiau išradingieji — ne
ramūs naujų kelių jieškotojai. 

Vienas iš šiandieninių DuPont 
bendrovės vadų iškilo į šio mil
žiniško koncerno priekį, sura
dęs daugiau dviejų šimtų nau
jų galimumų jų gaminamoms 
medžiagoms panaudoti . 

tol iau: ima nuvert int i instru
mental is tus muzikus, net ir kai 
kuriuos dailininkus, skulptorius 
ir ki tus menininkus, kurių dar
bas esąs susijęs tik su t am tik
ru y p a f n g u rankos a r kitos kū
no dalies išlavinimu. 

Bendrura i įrankiai Parnaso 
kalvėje 

Tačiau neseniai vienas mūsų 
žymiausių poetų savo nuošir
džiu a tvirumu plačiau pravėrė 
Parnaso meistrų kalvės duris. 
Pasirodo, jie ten darbuojasi ta is 
pačiais —bendr in ia i s įrankiais... 

Kitas poetas vėl viešai pareiš
kė, kad jo kūryba yra 90 nuo
šimčių kieto darbo vaisius. Ku
ri dalis iš likusių nuošimčių pri
klauso a t i t inkamam išlavinimui 
— bendrajam i r specialiajam, 
i r kuri — tik talentui, to jis, 
deja, nepaaiškino. 

Iš tikrųjų, žmogaus kūrybin
gumas reiškiasi įvairiose gy
venimo sri tyse. Nors ten jis i r 
skirt ingai reiškiasi, tačiau jis 
kyla maždaug iš tų pačių sielos 
bruožų. Tik skirt ingi palinkimai 
ir juos sekąs a t i t inkamas pasi
ruošimas galutinai diferencijuo
ja kūrybingus žmones. 

Pla tus žvilgsnis, laki vaizduo
tė, gilesnis nujaut imas, harmo
nijos mėgimas, ner imstant is jieš 
kojimas vertingesnio, išradin
gumas ir panašios ypatybės yra 
j iems bendros ir lemiančios — 
lygiai grožinėje kūryboje, kaip 
ir technikinėje, administracinė
je ir t .t . 

Kas lengvai r anda naujų idė
jų, iškelia naujus vaizdus, daro 
išradingus palygin 'mus, t a s ly
giai sėkmingai veiktų ir moksli
nėje sri tyje ir taikomojoj ir ki
tur , gavę reikalingą pasiruoši
mą. 

Mūzos veikia visur 
Gamtos paslapčių atidengime 

ir kituose moksluose pirmasis 
vadovas yra žmogaus vaizduo
tė ir nujaut imas. Pagal tai yra 
sukuriamos hipotezės, kurios 
anksčiau a r vėliau įvairiais eks- šv. Kazimieras A. Valeška 
per ; mentais pasitvir t ina. (Vitražas Chicagos Šv. Kryžiaus 

Pavyzdžiui, peržvelgus che- P ^ ^ j o s vienuolyno koplyčioje). 
m:jos istoriją: kiek ten būta 
nuos tabaus — tiesiog poetiško; Kūryb 'ngas žmogus ir šiaip 
įkvėpimo beveik kiekvieno ati- gyvenime yra visur pageidau-
dengimo metu... Pavyzdžiui, iš- j amas . Kruopštumas , sumanu-
tyr imas cheminės s t ruk tū ros mas, metodiškumas, tvarkingu-
vadinamųjų aromatinių jungi- mas — kad paprasčiausiame 
nių. J ie duodavo labai skirt in- darbe — yra žmogaus kūrybiš-
gas reakcijas, negu kiti organi- kosios žymės. 
niai junginiai. I š a š k i n u s jų vi- Tačiau šių dienų darbas prie 
daus s t ruktūrą , pasidarė galima j slenkanč'os juostos ir daugelis 
sintetizuoti įvairiausias naudin
gas medžiagas — tai buvo stai-

kitų modernaus gyvenimo dar
bų ir įpročių nedaro teigiamos 

gus šuolis chemijai ir a t i t i nka - ' į t akos žmogaus kūrybingumo 
mai technikai. ugdymui. 

Prof. Kekule savo atsimini
muose rašo, kaip jis, 1865 me
tais , karš tą vasaros popietį, va-

Rašytoju veikimo sri t is plečiasi 
Šiuo metu žodis rašy to jas — 

darosi vis platesne sąvoka. Bio-
žiavęs Londono gatvėmis. Bu- grafinės ir atsiminimų knygos, 
ves pavargęs ir mieguistas. Tu©] (Nukelta į 2 psl.) 

Vidudienis. . . Tyla. .. Tik žvakės tirpsta 
Stebukle Ostijos ir Kieliko didžiam, 
Ir keliai sulenkti, ir galvos svyra 
Tiek vaikui, tiek seniui viešnagėn iškeliaujančiam... 

Vidudienis. . . Tyla? Ak ne, juk varpas 
Lyg motinos skara speige žiemos: 
Ir gaubia jis, ir glosto šiluma, 
Ir širdis pažadina, nemokančias maldos. 

Vidudienis. . . Suma. .. O rankoj varpos. 
Kaip saulė šildo jų grūdas delnus man. 
Ir jos man skambina mįsles gilias, kaip varpas — 
Tau dega duona saujoje, — altoriuje Širdis stebukle 

Ostijos didžiam. 
i 

Ir klaupiasi rugiai, ir smilgos žilą galvą lenkia, — 
Vidudienį šventam sustoja bėgąs laikas; 
Ir gera taip tame vidudienį ir tame skambėjime varpo, 
Ir klau&i tu tada: — už ką tiek laimės?. . 

Cante. Taigi, ga r saus filosofo 
Kanto pavardę kildinti iš lietu
vių a r prūsų kalbų, t. y. iš bal
tų tarmių srities nesudaro jokių 
sunkenybių. Taip pat Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Kęstučio 
vardas yra susijęs su veiksmą-

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Dr. AL M. Bačkus ir šiais • Dail. Sofija Paeevičienė, 

metais sukūrė gražią ir spalvo- \ gyvenanti Romoje, gavo premi-
tą kalėdinę atvirutę , papuoštą ją itališko peisažo parodoje, į-
taut iniais motyvais . Atvi ru tės j vykusioje Viareggio mieste. Pa -

žodž'u kęst i l iningais v i d u J e įdėtas švč . Marijos Pa- j rodoje dalyvavo 12 tautų daili-
žodžiais. I ž* i s lyje paveikslas. Po jo pa-1 ninkai. Iš tri jų premijų viena 

Apie Kantą ir Kęstutį 
P R C F . DR. E R N E S T A S F R A E N K E L I S , Hamburgas , Vokietija 

Praei to šeštadienio kultu-; Or t sn . 55 ir t . t . ir 63 ir 1.1, pusi. 
ros skyriuje buvome įdėję 
kun. V. Bagdanavičiaus, MIC, 
straipsnį apie Kanto lietuviš
kumą. Kun. V. Bagdanavičius 
su savo pažiūromis tuo klau
simu buvo supažindinęs kai-
kuriuos kompetet ingus asme
nis, k lausdamas jų nuomonės. 
J i s gavo palankų a tsakymą 
iš Hamburgo universi teto pro 
fesoriaus dr. Ernes to Fraen-
kelio, kurį, autoriui sut inkant , 
čia skelbiame ištisai. E rnes 
t a s Fraenkel is y r a Hambur 
go universiteto filologijos pro
fesorius, vienas iš žymiausių 
lituanistų šiuo metu. Laiško 
kalba ir r a šyba paliekama 
au to r iaus ; tik ne tur in t spaus
tuvei kirčiuotų ženklų, nebu
vo galimybės pažymėti kal
bamų žodžių priegaidę. Red. 

1954 m. gruodžio 5 d. 

Didžiai Gerbiamas Kunige, 

Labai a ts iprašau, kad t ikta i 
šiandien a t sakau Tams tos mei
lingam laiškui. Aš buvau labai 
užimtas mokslo darbais i r pas
kaitų parengimu. Džiaugiuos 
esąs Tamstos nuomonės apie 
filosofo Imanuelio Kan to pavar
dę. Aš ją laikau a rba lietuviška 
arba prūsiška, t. y. balt iškos 
kilmės. Iš kitų kalbų lobyno ne
galėčiau jos aiškinti. Ji negali 
būt i nei vokiška nei angliška. 
Tiesa, visados kar to jama, kad 
Kanto šeima gyvenusi Škotijoj 
i r t ik ta i vėliau persikėlusi Vo
kietijon. Bet aš labai abejoju, 
a r y ra tokio tvir t inimo t ikrų 
duomenų. 

kreipia dėmesį Rytprūsi jos vie
tovėms Kantl iayn, Kanthen, 
Kyn thwang . Paskut inio vieto
vardžio antroj i dalis y ra prūsų 
žodis wangus , reiškiąs išrautą 

Yra gerai žinomas faktas , 
kad Kan ta s labai domėjosi lie
tuvių kalba ir t au ta ir Ruigio 
bei Mielkės žodyno paskut inėj 
prakalboj (1800 m.) ragina vo
kiečių visuomenę a tkre ipt i dė
mesį senoviškai lietuvių kalbai. 
Tai prisidėtų taip pat, kaip j is 
pabrėžia, prie bendros tau tų is
torijos geresnio paž'nimo. Žiūr. 
irgi ką aš pa t s rašiau apie Kan
to navardę savo ra š t e apie vo
kiečių mokslininkus, tyr inėju
sius lietuvių kalbą (Aidų 1948 
m. 410 pusi. i r to l iau) . 

Je 'gu Tams ta norė tum mano 
pareikštą nuomonę paskelbti 
d ienraš tyj "Draugas" , aš Tams
tai būčiau nuoširdžiai dėkingas. 
Su gilia pagarba 

E rnes t a s Fraenkel is 

r a š ą s : There is no Chr is tmas in 
enslaved Li thuania! Kalėdinių 
sveikinimų vokas irgi papuoš
tas Lietuvos herbu, po kurio pa
dėtas į r ašas : Nor im ta ikos ir 
laisvos Lietuvos, o žemai voko 

teko Pacevičienei. Premiją įtei
kė Italijos ministeris Ponti . š į 
faktą pažymėjo daugel:*? I tal i
jos laikraščių. 

• P r . Enskaičio išverstos vai-
kampe skamba žodžiai: There ; l c a ras pasakos "Sutemų šnekos'• 

spausdinamos "Tėviškės žibu
rių" spaustuvėje Toronte, Kana 
doje. 

Kalėdos Ispanijoje 
Amerikos tur is ta i , švenčių 

metu lankęsi Europoje, sako, 
kad gražiausiai Kalėdų šventes 

girios plotą a r blogai apsodin- švenčia ispanai. Visa švenčių 
tą ąžuolo mišką. Lietuvoj y r a nuota ika šauniausiai spindi 
vietovardžiai Kanteniai , Kintai 
(asmenų vardų Kantenis , Kin-

Madride, Barcelonoje, Granada 
ir Sevilijos miestuose. Didžiau-

t a s daugiskaitos, t. y. ta ip p a t ( s i a diena Granados mieste y ra 
sausio 2, sk i r ta paminėti per
galei, kada 1492 m. ispanai nu-

senos pavardės ) . 

Visose indoeuropiečių kalbo ,. galėjo maurus i r į ss tume iš Is -se pilnesnes vardų lytys g a l i ; & .J. « . . 
. - . . r A • • ! pannos . Tą dieną visi džiaugia -
but i su t rumpinamos. A r jų pir- ' . . TV . . , 

si, rengia pa radus ir šoka gar
sųjį flamenco šokį. Sevilijoje 

m a a r a n t r a dalis gali t ap t i šiuo 
būdu savarankišku vardu . Tas 
pat galioja irgį dėl Kan to pa
vardės, kur i gali būt i kildinta 
a rba iš Daukan to ir t .t . a r Kan-
talgos, Kan t au to ir t .t . pilnes
nių vardų. Labai įdomu yra , 
kaip anksčiau mano paminėta, 
kad iš t ikrųjų Rytprūsi jo j y r a 

pal iudytas su t rumpin tas v a r d a s , gobšumo 

švenčių nuota ika gražiausiai 
ma toma per Tris Karal ius , ku
rie didžia pompa vaikšt inėja po 
miestą ir dalina va ikams šven
čių dovanas. 

will be no peace, unless red ter-
ror in Li thuania wiil cease. Dr. 
Al. M. Račkus Kalėdų proga 
pasveikino savo bičiulius, pažįs
t amus ir pacientus daug pasa
kančia a tv i ru te . 

• Gairės, meno ir l i tera tūros 
i l iustruotas žurnalas, išėjo 1923 
m. Kaune. P i rmasis numeris iš
ėjo 1923 m. sausio pabaigoje ir 
ėjo iki 1924 metų vidurio. Išė
jo šeši numeriai , didelio "Aidų" 
formato, po 32 — 48 psl. Reda
gavo rašyt . Kazys Puida. Leido 
menin'nkų kooperatyvas "Gai
rės" . Bendradarbiavo M. Gus
tait is , Put inas , J . Rainys — J. 
Papečkys, Pr . Morkus, V. Bičiū
nas, Ona Pleirytė-Puidienė-Vai
dilutė, Ant . Sutkus, Vydūnas, 
J. Žilevičius, N. Bičiūnienė ir 
kt . Tai t rečias iki to meto pra
dėjęs eiti meno ir l i teratūros 
žurna las : "Baras" , Dainava" i r , M u z i k a s s t e p a ^ S a d e k a > . D a i n a . 
minimos — "Gairės" . Be origi- vos" ansamblio dirigentas, š. m. 
nalios kūrybos, buvo ir versti- gruodžio 19 d. 4 vai. p.p. diriguos 
nės. Kiekviename numeryje bu- ^ 1 ^ 0 koncerto metu šv Kry-

JJ ziaus lietuvių parapijos baznvcioj, 
vo ir recenzijų. Chieagoje, 111. ' 

Pavergtoje Lietuvoje 

Muzikines nuobiros 
J . GIRDŽIUS -KLAUSUTIS 

Dekadiniam siautubui praū- Operai persikėlus į Vilnių, kau-
žus, bolševikų propaganda ėmė 'n i šk ia i atsideda klasikinių ope-
kiek mažiau rūpint is muzika, rečių ir sovietinių vodevilių spe-
Ilgesnj laiką d a r kar to t i dėka- cializacijai. 

Dailininkai okup. Lietuvoje 
Gautos iš Lietuvos žinios (per lys (s . ) , L. Paškauska i tė (g r . ) , 

spaudą ir rad i ją ) , kad išvardin
tieji dailininkai priklauso LTSR 

džius (s . ) , M. Račkauskai tė-
Cvirkienė ( t ) , E . Radauska i tė 

dailininkų sąjungai : Pe t r a s Po
vilas Aleksandravičius ( s ) , Bag
donas ( s ) , A. Balčikonis ( t e x t ) , 
V. Bespalova ( t . ) , Borzinas 
( t ) , Bulaka (gr . ) , Bernardas 
Bučas (s . ) , J . Buračas ( t . ) , R. 
Cholesas ( t ) , Demkutė (g r . ) , 
Vincas Dilka ( t . ) , A. Dovydai
tis ( t ) , N. Dudienė ( td . ) , Gab
rėnai tė (vi t ) , N . Gaigalaitė 
(s . ) , Valeri jonas Galdikas 
(gr . ) , Sergijus Gračiovas ( t . ) , 
An tanas Gudaitis ( t . ) , P r a n a s 

Iš an t ros pusės K a n t a s labai Gudynas ( t . ) , Vilniaus v a l s t i (t. vi t rž .) , S. Subačiuvienė 
gerai gal ima kildinti iš baltų muzėjaus d i rektor ius ; F . I v a - ( t ) , Jonas Surkevičius (dek. ) , 
kalbų. K a n t a s galėtų būt i su
t rumpin ta iš tokių pilnesnių 
lietuviškų vardų, kaip a. Dau- ( p l a k a t ) , J a n k a u s k a s (v i t r . ) , 

žmonėm kare nugab' savo prie-
ią, be t t a iko j jie nenugali s a v o ! d m i ų koncertų įgrojimai, mat , T t a t t , * W o pas t a ty t a ir Ci-

D e m o c n t u s 1 daug ko dekados metu kraš te marozos "Slaptos vedybos", ir 
= j negirdėjo. D a r kelis k a r t u s rie- M. Pe t rausko operetė "Consi-

biai paliaupsinta, ypač gavus lium Facul ta t i s" . Opera s t a ty s 
ordinus, — o paskum svarbesni Indros baletą "Živilę" ir ruošia-
ivykiai nustelbė muziką, "opi- si plačiai paminėti Kipro Pet-
jų liaudžiai". rausko jubilėjų nauju Verdi o-

Tiesa, nereikia pamiršt i , jog peros "Othello" pas ta tymu. J į Z. Petravičius ( t ) , A. Petrul is 
( t . ) , Napaleonas Petrul is (s . ) , iki vėlyvos vasaros nakt imis režisuos pa ts sukaktuvininkas . 
Pleiškūnas (s . ) , Bronius Pu n- j nuo 11 iki 12 vai. vykdavo tik- Kas gi ki ta belieka daryt i , kai 

ra uetuviškosios simfoninės mu- šios operos neginčytinas meist-
zikos per radiją infliacija. Ypač ras ir t ikroji siela Vytau tas Ma-

(s . ) , A. Reimeris ( t .? dail. in-1 pagausėjo Vainiūno bei Juzeliū- rijošius yra Amerikoje, 
sit. p a r t o rga s ) , Rickvečienė, no kūrinių. O vėliau lietuviško- I r Balio Kleinickio sukakt i s 
( t . ) , Pe t r a s Rimša (s . ) , M a u š a ' j i muzika Vilniaus radiofone vėl buvo atžymėta specialiu koneer-
Rozentalis ( t . ) , Henr ikas Ru- buvo pasodinta prie bado no r - į t u , tačiau iš "Lietuvių Tarybi-
dzinskas (s — t e r r a co t t a ) , A. mos. Juk buvo nepatogu t r ans - i nių Kompozitorių" Sąjungos pir-
Savickas ( t . ) , P . Sergijievičius liuoti l ietuviškus veikalus, kai mininkų jis jau pašalintas. Gal 
( t . ) , A. Silinas ( t ) , Sirutavi-
čius ( t . ) , Regina Songalaitė 
(dek.) , S tauskas ( t . ) , A. Ste
ponavičius (t. g r . ? ) , Stočkus 

kantas , Gedkantas , Viskantas 
a rba atvirkščia t va rka Kantal-
ga, K a n t a u t a s (iš senelesnio 
Kan t i - t au t a s ) ; žiūr. K. Būgos 
sąrašus jo r a š t e "Apie lietuvių 
asmens vardus" , ypačiai 17; 18; 
38; 40; 42 ir t.t. pusi. (VUniu-
ie 1911 m. ) . Yra koks mieste
lis Kantaučiai Telšių apskr i ty
je, kaip ma ty t i iš Būgos s t ra ips-
n'o. Kantaučiai reiškė pradžioje 
kaikurio lietuvio pavardinto 
Kan tau tu šeimą, o paskui pa-
s 'daro, kaip dažnai pastebima, 
Lietuvos vietovardžiu. I r sen-
prūsių t a rmėj yra daug vieto
vardžių, apimančių šaknį kint , 
kent, kant . (liet. kęsti, kančia, 
žiemkintis; latv. c iest) . Trau t -
mannas Altpreuss. Personen 
42 ir t.t. ir 45 ; 141 ir 1.1, pus
lapiuose mini t a rp kito ko irgi 
su t rumpin tas pavardes Cante, 
Cantele, Cantike, Cantil prūsų 
kalbos dokumentuose, o Geru-

tariamieji savanoriai buvo siun- pave 'kė laisvojo pasaulio radi-
čiami į Kazaks taną "įsisavinti , jas , o ypač Amerikos Balsas, 
naujų plėšinių..." kuris a r tik ne perdaug smul-

Tuo ta rpu mirė ilgametis Lie- kiai gilinosi i solenizanto amo-
tuvos konservatori jos profeso- rožinį gyvenimą. Nauju pirmi-
r ius ir vargonininkų kelių kar- ninku iš r inktas St. Vainiūnas, 

nauskas , B. Jacevičiūtė ( t . ) , R. J . Šileika ( t . ) , L. Tamulis ( t . ) , j tų nestorius J. Bendorius. Vii- o valdybos n a r i a i s — j a u n i e j i E . 
Jakimovičius (s . ) , Jakubonis Domicėlė Tarabildienė (g r . ) , niaus opera buvo pavadinta Balsys ir J . Juzeliūnas. 

Liudas Tru ikys (dek. £raf., mi- "Akademiniu Teat ru" , o nuo Didelio garso aidas girdėti i r 
Juozas J a n k u s (dekor . ) , K. J a -
rašūnas (s . ) , Jukonis ( t . ? . ) , E . 
Ju rėnas ( t ) , Vy tau ta s ( t . ) , 
R imtas Kalpokas ( t . ) , Ka ra t a -
jus (vi t r . ) , V. Kasčiuška 
(plak.) , Kat inas ( t ) , L. Kazo
kas ( t ) , Juozas Kėdainis (s . ) , 
Vy tau ta s Mackevičius ( t . ) , J . 
Mackonis ( t . ? ) , Albina Makū
naitė (gr . ) , V. Mamonait is 
( td . ) , L. Mergašilskis ( t ) , I. 
Mikėnas (td. me i s t r a s ) , Jonas 
Mikėnas ( t ? ) , Juozas Mikėnas 

nėtas t ik 1951 m. ) , E . Tulevi-
čiūtė (td. — ker . ) , Tulienė 
(gr . ) , Uogintas (gr . ) , S. Usins-
kas (t.)*, Vaičys ( t ) , Liuda Vai-
neikytė (sąjung. pirmininke nuo 
1952 m. gruodžio 13 d.) , J. Vai-
tys ( t ) , P e t r a s Vaivada (s . ) , 
Bronius Vyšniauskas (s . ) , B. 
Valentinai tė ( t ) , Veimerytė 
( t ) , V. Verbickas ( t ) , Jus t i 
nas Vienožinskas ( t . ) , Jonas 
Vilutis (t. — dek.) , J. Vyšniaus
kienė ( td . ) , B. Zalenčas (ker . ) , 

(s . ) , Teodora Miknevičiūtė ' Znemerovskis ( t ) , Zebenkienė 
(keram. ) , V. Miknevičius (gr . ) , Žilionytė ( s . ) , An tanas 
(keram.) , B. Mingelaitė (gr . ) , 
A. Mironaitė ( t e x t ) , A. Motie
jūnas ( t ) , Motuzą ( t ) , J . Mo
zūrai tė ( s ) , I. Naginskai tė ( t . ) , 
Naką ( t . ) , Vladas Norkus ( t . ) , 
B. Klova (mozaik.) , V. Klova 
( td . ) , Kriukai tė (vi t r . ) , T." Ku
lakauskas (gr.) Jonas Kryžmins 
k a s (g r . ) , Lickutė ( td . ) , M. Lio-
bytė ( s . ) , O. Lipeikaitė (s) . , 

- lis savo knygoj Al tpreuss .Vytautas Palaima (dek.) , V, P a r k e r . — keramikas, 

Žmuidinavičius ( t . ) , Zuklienė 
( td . ) , Leonas Zuklys (s . ) , V. 
Zuklys (s . ) . ? 

San t rumpos : s — skulpto
r ius ; t . — tapy to jas ; gr . — 
graf ikas ; td. — taikomoji dai
lė; t ex t . — tekst i l ininkas; vitr . 
— vi t raž is tas ; dek. — dekora
tor ius ; plak. — plakat i s ta3; 

1954 m. spalio 7-sios Kauno "Ka sukelta daug kalbų apie 1955 
rinio Istorinio Muzėjaus" kuran metais įvyksiančią "Dainų šven
tai ėmė skambint i Dvariono tę", kurioje dalyvausią net 30, 
dainos "Kur Nemunas t eka" mo 000 dainininkų, šokėjų, instru-
tyvus, gi pa t s Dvarionas atšven- mental ' s tų ir šiaip saviveikli-
tė 50 metų gimimo sukaktį . Ka- ninku. Ne tik bus suėję 15 m. 
rosas pasireiškė su nauja (2) nuo " tarybinės san tva rkos" pri-
simfonija, Klova — su koncer- metimo Lietuvai, bet — kaip 
tu fortepionui, Balsys — smui- į tyčia, tušč 'ą nulį pridėius — 
ko koncer tu ir Bielazaras (spė- 150 m. nuo pirmojo Lietuvos 
jamai jaunesnysis) — operete "išlaisvinimo" (nuo laisvės) 
"Auksinės marios" , kurią s ta to 1795 m. Tai jau pakankamai 
Kauno muzikinis dramos teat- sasako apie šventės t ikslus ir 
ras . Tame tea t re kurį laiką kaip prasmę. Juk Kremliaus mpgikai 
dir igentas pasireiškė Juozas In- negali praleisti progos nekūrę 
dra-Podleckis. Nuolatinis diri- nors ska'čiais nauių stebuklų, 
gentas y r a Stepas Graužinis, Bet ir šiaip "Liaudies Kul tūros 
da r per vok'etmetį pradėjęs gi- Namų" virš 'n inkas d raugas Vy-
lintis j dirigavimo meną. Juozo t au ta s Jakelai t is nepaliko abe-
Indros dir igavimas pasižymi gy- ionių dėl saviveiklos uždavinių, 
vais tempais, elastingu r i tmu, . Ačiū j am už atvirą žodį, kad 
tačiau orkes t ras su tokiomis į saviveikla tur i t a rnau t i ne me-
koncepcijomis nesusigyvena. Va į nui, ne kultūrai , o tik propa-
rosi j is iš paskos dainininkų, gandai. Ne be pasididžiavimo 
kaip išmano, o bendras rezulta-1 pranešta , kad šventės reper tua-
tas — vdsdėlto nepatenkinamas, r a s bus a t spausdin tas . (B<) 
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Ateitininkų ideologija-didžiųjų 
gyvenimo vertybių sinteze 

Ateitininkų Ideologijos II laidos proga 
DK. A. B A L T I N I S 

Knygos išleidimo priežastis i r i niškumo vertybes, pasaulyje nei 
svarba | pusiausvyra nei ta ika negalima. 

Praei tų metų A.L.R.K. Kuni- T a č i a u t i k t o k s t au t i škumas i r 
gų Vienybės seime t a rp kitų da- žmoniškumas gali a tnešt i lais-
lykų susir inko i r komisija A-kų v c i r t a i k ^ » k u r i s v r a a t r emtas 
Sendraugių veikimo p r o - ! ' a m ž i n u o s i u s Dievo į s t a tymus 
g r ama i nus ta ty t i . Į k o m i s i - ! i r k r i k «c ionybės meilės idėją, 
ją patekęs prel. Pr . Ju ra s , bū- i Ateitininkų Ideologija, būdama 
damas j au t ru s visiems krikščio- š i u t r i ^ didžiųjų gyvenimo ver 
niskai — lietuviškiems kultūros ^ ^ s i n t e z ė , įsijungia į tą Va-
reikalams, ypač lietuviškajai k a n * k u l t ū r o s visuotinos sinte-
knygai, sumanė vietoj sendrau- z ė s P o s ū k l k u r i o pyk in ime glū-
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gių veikimo programos išleisti 
visą prof. St. Šalkausko Ateiti
ninkų Ideologiją. Prisiėmus 
jam pačiam leidimo naštą, Atei-

di asmens, t au tos ir žmonijos 
išsigelbėjimas. 

Naujosios laidos pobūdis bei 
su tva rkymas 

į 

Lietuvos lauko idilija 
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t ininku Ideologija ir pasirodė, 
naujai pe r tva rky ta ir perreda- A n t r ^ J ^ l a i ( H redaguoja Atei-
guota visų ateitininkų bendram t i n i n k u Federacijos vyr. vadas 
vartojimui. I ̂ - Sužiedėlis. Redagavimas at-

Šiuo savo sumanymu prel. Pr . l i k t a s s u d i d e l i u d a I y k o s u P r a " 
J u r a s pa ta rnavo ne tik ateiti- t i m u ' S i L u i s iJaut imu į dabar-
ninkams sendraugiams, bet j r ties sąlygas ir vykusiu visos ide-
s tudentams, moksleiviams bei o 1 0 ^ 0 * 3 n a u J u suplanavimu. Su
visai katalikiškajai lietuvių vi- ' Ponav imas taip at l iktas, kad 
suomenei apskri tai , nes Ateiti- J i s s u d a r y t u tam tikrą visumą 
n'nkų Ideologija savo problemų i r n u o s e k l į a i a Pimtų katalikiš-
amžinumu, visuotinumu ir ak- k o s i o s Pasaulėžiūros pagrindus 

Dan. Mickute-Mitkiene 

tualumu prašoksta bet kurios ' r jų pri taikymą įvairaus kultu* 
organizacijos r ibas ir tampa r i n i o b e i Praktiškojo veikimo 
svarbi visiems, norintiems savo s n t u n s . 
pasaulėžiūrą bei veikimą atrem- Pradžioje įdėtas prof. A. Ma-
ti | aiškiai formuluotus ir filo- ce'nos straipsnis, plačiai nušvie 
sofiškai pagrįs tus pamatus . Mū- čiąs Šalkauskio asmenybę, jo 
sų "visų vertybių perver t inimo" intelektualinį pasiruošimą ir jo 
metu, kada niekinamos amžinos filosofinius pagrindus. Šis 
idėjos bei principai ir siūlomas! straipsnis mus vispusiškai įve-
s ta ty t i gyvenimas an t "dienos da į pačios ideologijos suprat i -
reikalavimų", St. Šalkausko gi- m ą . P o j 0 e i na ideologijos iš-
lus principingumas ir vispusiš- dėstymas, paski rs ty tas į du pa
kas gyvenimo supra t imas y r a grindinius sky r ius : "Ideologi-
gal ingas ginklas kovoje su mū- j j o s Pagrindai" , ku r apžvelgia-
sų visuomenės beprincipiškumo | m a s p a č į o s augščiausios gyveni-
ir oportunizmo apraiškomis, be-į m o ve r tybės : katalikiškoji pa
siskverbiančiomis ir į katalikų | saulėžiūra, ateitininkų principai 

ir pareigos, a t remtos į šią pa
saulėžiūrą į išplėstos į visas gy

te*? 

gyvenimą bei mąstymą. 

S t Šalkauskas — visų gyvenimo 
vertybių der in to jas 

Gyvename nepaprastą idėjų 
ir pasaulėžiūrų sąmyšio metą. 
J ieškanti žmogaus dvasia nega
li nurimti šiame sąmyšy ir jieš-
ko išlyginto i r t ikromis gyveni
mo vertybėmis pagrįs to gyveni
mo kelio. Šiame jieškojime nu
švinta t rys didžiosios gyvenimo 
ver tybės : taut iškumas, žmoniš
kumas i r krikščionybė. Jos bu
vo pagrindai žmonijai ištisais 
amžiais jos kelyje į tobulumą, 
jos gali ir mus išvesti iš dabar
tinės tamsos . 

Jei gyvenimą, a t r emtas į šias 
ver tybes, a t s idūrė kryžkelėje, 
tai dėl to, kad jos nebuvo sude
rintos, vienos prieš k i tas kovo
jo, vienos ki tas neigė. Tik prak
t iškame šių vertybių suderini
me glūdi išeitis iš mūsų dienų 
chaoso. 

Šių trijų didžiųjų gyvenimo 

venimo sri t is i r užbaigiama Ro
muvos pradmenimis, ku r visi 
šie principai suvedami į vieną 
sisteminę santrauką. Antroj i 
dalis pavadin ta : "Momentų Rei
kalai", ku r nurodoma, kaip t a r 
naujant amžinosioms vertybėms, 
keičiamas gyvenimas pagal šių 
vertybių reikalavimus, ir iške
liamos ydos bei kliūtys, t ruk
dančios šių vertybių realizavi
mą bei priemonės šioms kliū
t ims nugalėti , pirmoje dalyje iš
keltųjų principų šviesoje. 

Pabaigoje įdėtas pla tus prof. 
S. Sužiedėlio straipsnis , palie-
čiąs Šalkauskio gyvenimą ir jo 
raš tus ir pagrindžias naująjį 
Ideologijos sutvarkymą. Tik gai
la, kad šis s traipsnis — "Ideo
logijos naują laidą leidžiant" — 
įdėtas pabaigoje, o ne pradžioje, 
nes ska i t an t knygą, be abejo,! = = = = = = = : = = = = = = : = : : : = = 

gali susidaryt i įspūdis, kad kai bias, o a tsk i rus skyrelius, jei 
kurie straipsniai galėjo būti is- jau nenumeruoti , t a i bent smul 

Betliejaus Žvaigžde 
Žvaigždė, niekad nematyta 

Ir nauja 
Šį vidurnaktį nušvito 

Danguje. 

Mato piemenys ir spėja: 
Kas tai bus? — 

Baltas angelas atskrieja 
' Nuostabus. 

Ir iš snaudulio juos kelia 
Kilt ir žengt, 

Dievui — Gimusiam Vaikeliui 
Nusilenkt. 

Rado piemenys, kaip sakė: 
Iš tiesų — 

Prakartėlėje be žvakės 
Taip šviesu! 

Tas, kurs saulei tiesė kelią 
Tarp žvaigždžių, 

Guldo mažąją galvelę 
Ant ėdžių. 

Lelijas laukų aprėdęs 
Stebuklu — 

Pats menkiausių nesigėdi 
Vystyklų. 

Angelai sparnais tik šlama, ; 
Kaip giria, 

Jų giesmė pripildo žemę, 
Ir erdves. 

O skaisti žvaigždė Betliejaus, 
Šviesk ir tiems, 

Šiaurės pusnių, piktų vėjų 
Užpustytiems! 

Tegu giesmei, kur taip garsiai 
Skamba čia 

Širdimi tegu pritars jiems — 
Paslapčia... 

Ši naktis, nuskynus žiedą 
Nuo dangaus, 

Te linksmais varpais Kalėdų 
Žemėj gaus... 

^ ^ d Į f ^ Į u Mflią Meto- l e i s t i > p v z T r i g u b o j u b i l ė j a u s Į kiomis an t raš tėmis pažymėti , 
kad nebūtų nustelbiamas min
ties vieningumas. 

v,skoje kul tūroje y r a prof. S t . , . e n k l e A t e i t i n i n k a i i r d o s 

Šalkauskis. Jo filosofine siste-1 u ž d a v i n i a i | t a č i a u p e r s k a i č h ] s 

m a y ra visų gyvenimo vertybių į f Sužiedėlio įvadą, paaiškė-
smteze. Ten suderinta gamta , L fc i n g u m a s b e i a k t u a . 
kul tūra ir religija, t au t i škumas i l u m a g m f l a i k a m g T o d ė , s k a i . 
žmoniškumas ir knksc .onybe. Į ^ k t į n k a . d m 

sį visų gyvenimo vertybių de
rinimą y r a a t r emeta visa Šal 
kauskio filosofija, į jį yra a t 

nuo 
prof. S. Sužiedėlio įvado, kad 
iš ka r to supras tumėm visą nau
jo su tvarkymo racionalumą, bei 

Ideologijos reikšmė ir jos 
tobulinimas 

Ateitininkų Ideologija, prof. 
Sužiedėlio naujai perredaguota 
ir prel. Pr . J u r o išleista, atsklei
džia mums tą didingą minčių 
pasaulį, kuris gaivino i r įkvėpė r emta ir Ateitininkų Ideologija. t p a g r j s t a m u m ą . N e v i s a i v y k c S 

Šiuo visų gyvenimo vertybių mums a t rodo kai kurių naujų I "Ateities Federaciją" jos ilgoje 
suderinimu Ateitininkų Ideolo-Į antraštėl ių įvedimas, ypač ir sunkioje kovoje dėl savo ide-
gija y ra pro tes tas prieš tuos s t ra ipsn iams: Ateitininkų ideo-1 alų ir nutiesė pagr ind 'nes gai-
s iaurus sąjūdžius, kurie a t rem- logija i r gyvenimo prak t ika ir res jos augimui bei išsivysty
ti vien į taut i škumą a r tik vien 
į žmoniškumą, ir savo vienaša-

Suprasti , susiorganizuoti, kur t i mui. Iš jos maty t i prof. Šalkaus
kio gilus ir visapusiškas t ikro-ir kovoti. Tai pa tys aktualiau-

liškumu ir kitų pagrindinių gy- s ;eji s traipsniai mūsų laikams, I vės suprat imas , aiškus ir nepa-
venimo vertybių neigimu y r a ; tačiau šiems savyje labai vienin- j laužiamas principingumas, ne 
privedę mūsų Vakarų kul tūrą Į gų straipsnių atskir iems skyrė-1 papras tas a tsakomybės jaus 
prie dabar t inės krizės. Žmonija, liams uždėtos labai s tambios 
išėjusi iš šios krizės, į savo gy- ! an t raš tės , suskaldančius juos 
venimo pamatus turės padėti t a rs i į atsk i rus s t ra ipsnius ir 
taut i škumo, žmoniškumo ir krik 
ščionybės vertybių sintezę. Be 
atsižvelgimo į taut iškumo ir žmo 

trukdančius suvokti jų tarpu
savio ryšį. Tikslingiau būtų pa
grindines an t raš tes dėti s tam-

mas, fųpestis i r meile užbrėž
tiesiems idealams siekti. "Ideo
logija" ta ip giliai ir vispusiškai 
apima ir principų sritį ir jų vyk
dymą, kad j i y r a a r t i idealo, 
todėl prof. A, Maceina apie Jde-

alogiją ta ip r a š o : "S tasys Šal
kauskis y ra tasa i didysis atei-
tininkijos p ro t a s savo sistemos 
ir logikos galia, savo minties 
gilumu i r sis temingumu davęs 
katal ikiškajam jaunimui amži
nos reikšmės idėjų, kurių atei
t in inkams gali pavydėti bet ku
ris k i tas sąjūdis... Tai yra mūsų 
lietuviškojo genijaus kūrinys, gi 
męs iš lietuviškosios i r kr ikš
čioniškosios sielos". 

Nors tokia tobula ir vispusiš
ka buvo Šalkauskio Ideologija, 
tačiau autor ius ją y ra pavadi
nęs "žalia medžiaga", kur ia no
rė ta užpildyti tik " t rūkumus ide 
ologinėje l i teratūroje . I r ta i j is 
darė ne vien iš kuklumo, bet dėl 
gilaus ir vispusiško dalyko su
prat imo. Kaip šv. Tomas Akvi-
nietis nelaikė savo didingos fi
losofijos sistemos "amžinąja fi
losofija", bet vėliau ją tokia pa
darė nekūribingi jos aiškintojai, 
ta ip i r Šalkauskis nenorėjo, .kad 
jo Ideologija pavirs tų "amžinąja 
ideologija", kuri būtų nekūry-

j ^ . * * * * * * * * *»*'>; 

Foto V. Augustino 

biškai kodifikuojama, aiškina
ma ir sust ingdinama nekinta-

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• P e t r a s Maldeikis skai tė pas- lerizmą, genocidą ir daug kitų 

kaitą Mokslo mėgėjų klubo su-! nelaimių. Tos didžiosios nelai-
sirinkime. Jo paskai tos t ema : 
Vaka ru kul tūros krizė.. 

mės y r a Vakarų kul tūros ten
dencijų nuoseklios išdavos. Jo s 
kyla iš šių dienų kul tūros cha-

. D ė l ****.**"***' P * a * l « » . i r žmonijai teks j a s ken-
tėt i tol, kol ji susiras sau teisin-kiame paskai tos t rumpą san

t rauką : 

š e laikai dažnai vadinami 
gesnį kelią ir dvasinių vertybių 
kūryba išpirks savo praeit ies 

vertybių perkainojimo laikais, klaidas. Praei tyje visos didžio-
Ta i rodo, kad Vakarų kul tūra šios kul tūros y ra prasidėję reli-
ir Vakarų visuomenė pergyve- \ giniu atgimimu. Atrodo, kad i r 
na t am tikrą krizę. Toji krizė dabar t inė Vakarų kul tūra , no-
kyla iš to , kad Vakarų kul tūra rėdama išeiti iš dabar t inės kr i -
yra įėjusi į neteisingai supras- j zės, tu rės pasukt i tuo pačiu ke
tos pažangos kelią, būtent , ji ta- liu. Tas kultūrinis a tg imimas 
po vienašališka ir, netekusi vi- ; a t rodo galimas t ik tada, kai 
dinės integracijos, daug kur ė- ; žmon ; ja grįš prie tų religinių, 
mė pati sau pr ieš taraut i Jos moralinių ir socialinių normų, 
vienašališkumas reiškiasi tuo , Į kur ias ji gavo Sinajaus kalne, 
kad j i y r a daug k u r išsižadė
jusi dvasinių vertybių ir nuto
lusi nuo pastoviųjų principų ir, 
daugiau tever t indama juslines 

mose formulėse. Tačiau kaip I v e r t y b e s , t ampa vis daugiau 
niekas negali praeit i pro šv. To-1 e m p i r i š k a , ut i l i tarist iška, hedo-
mo Summa Teologica, norėda- n i s t i š k a , material is t iška ir eko-
mas pažinti krikščioniškąją f i - Į n o m i š k a i or ientuota. Pasidariu-
losofiją, taip niekas negalės ap-j s i l a b a i s u d ė t i n g a ir ka r tu nete-
sieiti be Šalkauskio Ateitinin- j k u s i pagrindinės jungiančios idė-
kų Ideologijos, ku rdamas kr ikš- j o s i r bendrų principų, šių lai-
čionišką pasaulėžiūrą a r nusta- j k ų Vakarų kul tūra y ra labai ne-
tydamas katalikiškojo veikimo i bevieninga. J i y ra įėjusi į dezin-
principus. Tik šia prasme ideo- j tegracijos fazę. Vienos srities 
logija y ra amžina, kaip n e i š - | k ū r y b a neigiamai veikia ki tas 
sericamas įkvėpimo šaltinis t o - ; s r ; t i s > v į e n o s srit ies pažanga 
Ūmesnei kūrybai , tiek iškel tus ' pr ieš tarauja kitų sričių pagrin-
principus gil inant i r tobulinant, diniams pr incipams: menas 
tiek juos keičiant i r t a ikan t prie g r i a U n a moralę, mokslas kesina-
naujų gyvenimo reikalavimų, j s i p r i e š religiją, paviršutiniš-

Vienas iš pavyzdžių, kaip ide- j k a s žinojimas bando pakeisti fi-
ologija tu r i būti ta ikoma prie j l o s o f y ^ asmuo atsir iboja nuo 
naujų gyvenimo reikalavimų, į visuomenės ir t .t . Vienašališ-
y r a jo "pilnutinės asmenybės ' kūmas ir dezintegracija vis la-
idėja". Iše idamas iš visų ver ty- j b i a u įsigali šių dienų moksluo- j nas Dagys, kuris perdėm baro 
bių suderinimo, Šalkauskis r e i - | s e ? filosofijoje, dailiojoje kury- j n i škas : "Dagiui kažko liūdna. 
kalauja harmoningo visų žmo- boję, jusliniame laisvės supra- Kažko t rūks ta , j is nežino ko, ir 
gaus galių, t iek fizinių, t iek tįm e > sekuliaristinėje moralėje, todėl velkasi, j ieškodamas liū-
dvasinių, išugdymo bei lavini- j socialiniame gyvenime, auklėji- desio priežasties Dagys nesus-
mo, visų religinių bei kultūrinių, m e įr ki tose sr i tyse. Didžiųjų to ja ties rėkiančiu smuklės už-
vertybių pasisavinimo. Šio pilnu- j vertybių paneigimas ir vis didė- rašų. Visa nuobodu ir š imtus 
t inės asmenybės idealo šiandien j ą s mater ia l izmas a tnešė Vaka- kar tų m a t y t a " (7 psl .) . Savi-

(Nukel ta į 2 psl.) l rų visuomenei bolševizmą, hit- t as taipgi ir A. Barono stilius. 
, Iš jo tuoj gali spręsti , kad au-

^ ^ I torius y ra poetas, kad pataiko 

ČIA JAU NE TARP KITA KO £rV^J?£?ka,p T 
| tuko dažais : "Guli kapuos, ku r 

Daugelis amerikiečių laikraš- , aliūniško sa ty ros rimbo, bet m i l i o n a s ^ į Tokių pa t pras tų 
čių, kurie tur i knygų apžvalgų j stačiai Savanarolos graudenimų. z m o S e l l u - P o b e r ž a s . 

ir kai savo siekimuose vadovau
sis ta dvasia, kuri buvo išreikš
ta Pamoksle nuo Kalno 

Į Mokslo mėgėjų klubą nu ta r 
ta priimti dr. prof. An tanas Pap 
lauskas-Ramūnas ir inžinierius 
Jonas Rugis. 

• Aloyzo Barono "Ant ras i s 
k r a n t a s " . D. Britanijos lietuvių 
Nidos Knygų Klubas 5 nr. iš
leido Aloyzo Barono noveles — 
"Antras is k ran tas" . Knyga s t am 
boka — 132 psl. ir joje išspaus
dintos šios novelės: Prašviesė
jimas, Lyguma, Pirmoji formu
lė, Balastas , Nulis, Es tafe tė ir 
Prarad imas . Kaip ir kituose sa
vo kūriniuose, au tor ius kelia vi
są eilę problemų, leisdamas sa
vo veikėjams ne tik gyventi , 
dirbti, bet ir galvoti bei sam
protaut i . Būdingas t a prasme 
pirmosios novelės veikėjas Jo -

zai 
ir recenzijų skyrius , nelaukda-! Vieno leidėjo sušauk tame r a š y mirga, lapai nukr in ta žemėn gei-

u • J ' I i — 'tnii i hūrplviP Padėkos dienos toni, anot tos dainos. O pavasa-
mi metų pabaigos, da r lapkričio tojų nureiyje raaeKos aienos &nrA.9B „ ^ ^ M n n ™,i * na 
mėnesvie nrieš didžiuosius šven Pietų proga iškeltas šūkis - r* s P ° ? a s ? i e <*a (10 psl .) . Ba-
mėnesyje, p n e s didžiuosius sven, £ ^ * ^ _ ^ . . . . t ^ , _ i rono žmonės daug kalba, mėgs-
tinius pirkimus, ypat ingą dėme- k'ekvienuose lietuviškuose na 

sj a t k r e i p , i knygos paaau.j , » I = -Jjįįį Į^įjį SJKSSI- SEj^J r ižercikn êsS JS2Sr T^Z ̂  - -»-**««, _ su. & SKKsa -SSi r- r™ r»ss - " - i ^ s 
pačių rašytojų nuomonių, šven-! į- 7- £**™į*JJ ielias „e-" m * K a i veiksmas, kai poetiš-
čių dovanų t a rpe knyga laiko-: *'• » * "-*™0 * ^ £ " • * - , ^ ™1 kai pasaky ta s žodis vadžioja 

v. . , T-, n o r o m i? skai to iusu įauni- f J J 
ma viena verčiausių dovanų. Du s J H J skai tytojus, jis netur i kada nuo-
didžiuliai ryšuliai knygų kata lo- m a s - f <* \* ^ Z ^ ' ^ \ ^ U , bodžiauti i r nenoromis susipa-
«n, w i , i o w , „ i«M,riri„ or^roitm ima atrodyt i , kad svetimoji l i te- ; w. . f.v gų, reklamų, le:dyklų apžvalgų ' ver tesnė Nėra ir z ^ s t a s u P l a č l u i r P roblematis-
oas-ekė mane iš Vokietijos, ^ ; ^ ^ u ^ ku rašytojo atvaizduotu gyve 
knyga po karo sukrėt imų vėl Į nebus p a s a u ^ j e " f tuvtm w w 
atgijo ir tapo vienu gražiausių kul tūros žiedų. O m u m s prieš 
t r is dešimtis metų mes tas Vaiž
ganto šūkis, jog lietuvio namuo-

nės knygos už lietuviškąją kny
gą • 

nimu. Knyga išleista skoningai, 
nors kukliai. Tačiau ir jos kai
na labai žema — vos 1 dol. Bū-

* * tų gražu, kad Nidos knygų klu-
x r . i. • j T •^4-,,,, ,-~ bas ras tų ko daugiausia skai ty-

se knygų lentyna y r a - n o - l ^ ^ l ^ S tojų ir galėtų ir toUau tesėti, iš-
m a s baldas, rodos, ir šiandieną t e k ° sudary t i lietuvių rašytojų , e j s d a m a s k i e k v i e m ė n e s j p o 

tebėra ak tua lus ir skaudžiai rei- P r o f e s l « s * r a s * - J a m e n e m a z a
 v e r t i n g ą Į , n a u j ą k n v g a . 

kal ingas ne tik gusta i t i ško a r (Nukel ta j 2 psl.) # ^ ^ ^ ? ^ ^ 

okup. Lietuvoje. 1954 m. lap-
krič'o 13 d. Vilniaus un 'versi-
teto aktų salėje buvo sukvies
tas universiteto mokslinės ta
rybos posėdis, sk i r tas fizikos 

<5v£.ntoi į/VaktUi bxoqa, kulia buco duota zmonuai Jiz\a, J\t- * r 

r J ' — Matematikos fakulteto prof. 

lia± i% čjucznimas., kulia angelai a/irsilkš, kamz yia mūių tai- 2 . Žemaičio 70 metų gimimo SU-

ka ir ramifhl, liunciu mano btoUIkui įveik ramut 

ruumgaini, 
amt gyvenantiem*. 

Listuvaithni ±si£.LZmi l VLsnuoLsmi, it vnismi 

List viiuois zsmei 

lJ\xUtaui. ramubl tsĮzrifiiLdo jus.. 

atmina J^isvai jumi 1955 metui. 

lietu- kakčiai pažymėti. Sukaktuvinin
kui už ilgametį mokslinį peda
goginį darbą ir nuopelnus ruo
šiant mokslinius kadrus buvo 
į teiktas TL. AT prezidiumo gar 
bės r a š t a s . 

kraltuoie. 

• Lenkijos kino filmų festiva
lis. Vilniaus filmų tea t ruose bu
vo suruoš tas Lenkijos kino fil-

t Qfųi.fi. Q• . HŠiizaųs. nių festivalis. Buvo pademons-
* | t ruotos devynios filmos, t a r p 

jų — "Sprogimas naktį" , "Cho-
pino j aunys tė" , "Gyvenimo ke
liai" ir kt . 
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Žengiant i Naujus Metus 

Lietuviškos kultūros reikalu 
K. A. STASYS, Chicago, 111. 

taip norisi sudejuoti — sugla'is-
kime gretas lietuviškos kultūros 
baran. Laikas j pradalgių gre
tas, kirsti piktžoles, smelkian
čias kultūros žiedus. 

Ryškėja šeimų apatiškumas 
perduoti ir skiepyti lietuviškos 
kultūros daigus jauniesiems. 
Jaunimas auklėjasi be gilesnio 

Putinas 

Vienas būtiniausių reikalų mū Kultūra, kaip dvasinė verty 
sų tautos likiminėje kovoje yra bė, pergyvena lūžius, bet nereiš 
jos kultūrinių pasireiškimų stip- kia, kaip vertybės esmės, kriti- I tautos tradicijų pažinimo ir at-
rinimas ir ugdymas. Tauta, kaip mo. Vertybė, kaip vertybė, lieka- j jautimo. Jis krypsta praktiško-
mūsoji, pagrindinai sukrėsta a- si. Jos neperkainuosi, nors mū- jo proto linkme. Neturėjęs įau-
timant net valstybinę nepriklau- sų dienų civilizacija besižavįs' gimo j tautos dvasios apraiškas, 
somybę ir daliai tautos narių iš-, žmogus, ir kaip bandytų jos es- šeimos aplinkoje jų negauda-
siblaškius po visus pasaulio kon- Į mę pakeisti ar praturtinti, nes mas, tautine' kultūrai darosi šal-
tinentus, skverbiasi prisitaiky-; nėra kultūros, taigi ir tautinės, Į tas, nejautrus. Įgimto troškimo 
mo pavojus, kaip vienas tauti- perkainojimo masto. Kaip ben- vedamas žavisi tariama dienos 
nės kultūros kenkėjų. Nesako-1 drai galima nesidomėti kultūri-1 kultūra, nebejs: jaučia į savo, He
mą, kad toks prisitaikymas ne- j niais reiškiniais, taip galima j tuviškos kultūros gilumą. Auga 
reikalingas, bet kai jis reiškia- smukinti ir savąją lietuvišką' savų ir svetimų apraiškų dvily-
si asimiliavimusi, pavojingas. Iš | kultūrą, nerūpestingai mojant pumas, laužymasis. Kultūrinas 
kitos pusės, kova už politinę tau! ranka. Bet čia klaustina: tauta palūžimas labai pavojingas. Šei-
tos laisvę, dažnai nuošaly pa- j stipri tik savo dvasia. Tautinė mai tenka didžioji pareiga per 
lieka kultūrines apraiškas. Tuo j kultūra stiprina tautos dvasią*, 
neteigiama, kad politiniai povei- Kas iš tautos, jei ji bedvasė ? 
kiai kertasi su tautos kultūros! Kas, jei jos nariai paliegę dva-
reikalais. Kuo tauta kultūriškes-j sia. Tauta laikinai gali vegetuo-
nė, stipresnė savo dvasia, tuo I ti, bet jos istorinė misija gyven-
lengvesnė kova už jos politinę ti, ne vegetuoti. Pastovaus ve-
laisvę. , getavimo nėra. Jis priešingas 

Teisi sociologijos ir visuome- gyvenimui, 
nės mokslų mintis, kad mažuma j 

Knyga — retas svečias 

teikti tas vertybes jaunajai kar
tai, nešti atsakomybę prieš tau
tos ateit], kad jaunieji nenutol
tų nuo tautos kamieno, kad iš
liktų sveiki lietuviškai kultūrai. 

Lituanistinės mokyklos reikšmė 

Nuostabios naktys 
Dabar tokios trumpos ir nuostabios naktys — 
Budėjimų naktys — kerėjimų naktys! 
Jei kartą išeisi * 
Pažvelgti, kaip leidžiasi saulė už kalno, 
Jau tu nebegrįši namo — 
Jau tu niekad namo nebegrįši. 

Tu eisi ir eisi į nuostabią naktį, 
Kur šiluma kvepia užmigusi žemė, — 
Kur saulės šešėlis, 
Kaip Dievo Dvasia, virš pasaulio plazdena, 
Į naktį, kur vaTcaras rytą, 
Kaip mylimą brolį, bučiuoja. 

Sustoki! 
Sustoki prie kryžkelio liūdno smūtkelio: 
Šią naktį akys, kaip motinos meilė. . . 

Už girių, už klonių, 
Toli pasiliko gimtinė pastogė, 
0 nuostabios vakaro aušros 
Toli 'pasistūmė į rytus. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
Klaipėdos "Aidos" choras, Jauniškio. Daug lietuvių dainai 

įsikūrė 1919 m. Klaipėdoje dail. 
Adomo Brako iniciatyva. Pra
džioje jį dirigavo Vilius Bajo
ras, vėliau — M. Lacytis (gy
venąs rChicagoje). Šis "Aidos^ 
choras buvo vienas žymesnių 

įtakos turėjo pati konservatori
ja, kai mokiniai buvo įsijungę 
į chorus ir su koncertu gastro
liavo po kraštą, pvz.: Stp. Sodei
ka, J. Augaitytė, A. Dambraus
kaitė, J. Bertulis, St. Santva
ras, E. Simanavičiūte, K skis, chorų, kuriam daugumoje pn-j , r xir .. .. T T. ,. , , . ... . . . ,J . I Vyt. Marnosius, J. Kačinskas 

/ f l i m n t v t n r t i n f l i t r i n i * w» rJn i i r r inu i v ** klausė mažlietuviai ir daugiau 
senoji karta. 1920 m. J. Janu-
šaičio ir kitų Šilutėje ve'kėjų 

ir kt. (jv.) 
"Lenkija ir jos pasiekimai". 

Jono Griniaus 

paskęsta daugumoje. Ši tiesa 
aiški tiksliųjų mokslų matema
tinėse išvadose. Tačiau, kad ir 

Nugirstam, kad ne visa tvar-
, koje lietuviškos kultūros reika-

dalis tautos, yra gyvas dvasinis Į , u o s e S k a i t o m e n u s i s k u n d i m u s 
vienetas, įaugęs , savo tautos, | r k r i t [ k a s t a u t ; n ė s k u l t ū r o s 
dvasines gelmes. Kiekviena tau
ta savo dvasine kultūra yra ver
tybių įnašas į žmonijos kultūri
ni lobyną. Savas kultūrinis pra
das tiek gilus mumyse ir tiek 
suaugęs su lietuviška dvasia, 
kad negalima jį išrauti; jam te
galima leisti apkerpėti, jo ne
ugdant, apsamanoti. Laikinai ga 
Ii likti vegetatyvus, bet lietuviš
koje sąmonėje liekas. 

klausimais. Jau šių minčių iškė 
limas rodo susirūpinimą. Mūsų 
lietuviškų knygų bei 
leidyklos, laikraščių redakcijos, 
dvelk'a pesimizmu, nėra skaity
tojų, nėra kas lietuvišką žodį su 
meile glaustų lietuviškos kultū
ros glėbin. Negausūs jų tiražai 
ir prenumeratos. Nestebėkimės, 
kad silpstame dvasia. Knyga 

1 perdaug jau retas svetys mūsų 
Kultūrinės vertybės, kaip to-1 kieme. Tai iš kur ta stiprybė, iš 

kios, visada objektyvės verty- kur s'elojimasis lietuviškos kul
bės. Jas įtaigoja tautinės kul- tūros barais. Lengva kristi dva-
tūrinės apraiškos, lyg universa- sia, bet sunku pakilti. Sunku 
lizuoja, bet tautinės kultūros sulaužytam išsitiesti. O lūž'mų 
pradmenų neišrauna. Tuo ver- į jau pastebima. Užklysta sveti-
tesnė ir prasmingesnė bendrinė I ma raidė, o mūsoji, taip miela 
kultūra, nes ji, savo visumoje į ir širdžiai brangi, pelėja... pelėja 
yra kompleksas tautinių kultu-! ir lietuviška dvasia ir dulkių klo 
rų. i dai apneša lietuvišką sąžinę. Ir 

P a v e r g t o j e Lie tuvoje 

A. JUŠKOS TAUTOSAKOS RINKINYS 
Valst. grožinės literatūros lei- pačioje Rusijoje. Dalis tautosa-

dykla skelbia jau išleidusi An- kos rinkinio atspausdinta net 
tano Juškos Lietuviškųjų dainų rusiškais Muravjovo kirvukais 
I-jį tomą. Nurodoma, kad ja- — kirilica. 
me atspausdinta apie 460 liet. 
liaudies dainų ir kaikurių dainų 
melodijos. Tiražas — 8,000 egz., 
apimtis — 960 puslapių. Esą a-
... .. . . f , 7 TT ? . mnką Baudoum de Courtenay, 
tiduoti spaudai taip pat II-sis ir .H • .. J. 

Pagaliau broliams Juškoms 
pavyko savo darbais sudomin
ti didįjį prancūzų kilmės kalbi-

IlI-sis šių dainų rinkinių tomai 
Naujajame leidinyje dainų teks-
tai pateikiami dvejopai: fotogra Ypatingomis pastangon 

kuris 
kovą 

talkininkavo jiems vesti 
prieš rusinimo politiką. 

pasi-

Didelę misiją, nors sunkiai 
dirbdama, atlieka lituanistinė 
mokykla. Kalbos, literatūros, is
torinis tautos dvasios pažini
mas per augštesnę lietuvišką ir 
pradžios mokyklą svarus įnašas 
lietuviškos kultūros išlaikymui. 
Miela mokytojų pastanga per
duoti jaunimui tautos gelmių pa 

žurnalu I tinimą nusipelno pagarbos. Rei
kia tik šeimos, visuomenės ir 
jaunimo bendro talkininkavimo. 
Visų sričių kultūrininkai rūpina
si lietuviškos kultūros išlaiky
mu ir plėtote, sielojasi, kviečia 
visuomenę į tautos būrį. Visuo
menė, kaip tokia, reikalinga iš
judinimo. Joje glūdi jėga. Tą jė
gą reikia panaudoti, kad nebū
tų kurti kultūrininkų balsui. Kai 
šeima, visuomenė bus jautresnė 
kultūrinėms apraiškoms, kai 
nuoširdžiai parems kultūrininkų 
pastangas, aišku, drąsiau įsisiū
buos kultūrinis jautrumas, gi
liau pasieks lietuvišką dvasią, 
jautriau, skadriau suliepsnos lie
tuviškos apraiškos gyvata. 

Tautinė kultūra be dainos, 
muzikos, teatro, chorų, tapybos, 
visų rūšių literatūros nesupran
tama, kaip jūra be dugno. Ma
tome audringą jūrą, o neklau
siame, kaip laikosi milžiniški 
vandenys. Kultūrinės vertybės 
nejučia gilina tautinę stiprybę, 
švelnina sielą, jautrina gyveni
mo siekius. Koncertai, meno pa
rodos, kultūriniai pobūviai taip 
mielai nuteikia ,padrasina, sip-
rina. Juk mūsų dainose įlieta 
lietuvio siela. Joje supinta tau
tos kančia ir potroškiai. Jug li
teratūroje atausta spalvingas 
tautos gyvenimo vyksmas, su 

"Žiurkių Kamera" Chicagoįe 
Dramos studija, vadovaujama kur 

V. Braziulio, vaidins sausio 15 d. 
6 vai. p.p. J. Griniaus veikalą 

kilnojamas, nebeturėjau 
viešų pareigų, o žmona visą die
ną dirbdavo Muenchene. Man tik 

"Žiurkių Kamera" Sokolų salė- tekdavo susitvarkyti savo kam-
je. Ta proga patiekiame su vei- barelį ir pasigaminti maisto. Pa 
kalo autoriumi dr. J. Griniumi 
pasikalbėjimą. 

— Kada ir kokiomis aplinky
bėmis pradėjote rašyti "Žiurkių 
Kameros" dramą? 

— Tą dramą pradėjau rašyti 
1950 m. vasaros pabaigoj, gy
vendamas lenkų stovykloj Heil-
bronne, Vokietijoj. Toliau ją ra
šiau protarpiais, su didelėmis 

Dr. Jonas Orinius 

v. j . . ,f naudojant un-to autonomija, pa- jos subtilumais, kalbos grožiu 
fmiu būdu ir sių dienų kalbos , J . . . . . A. „ • A ~ . J *.• ^ . A. , r; vyko prikalbinti Kazanės un-to i minties prasmingumu. Praturt i norminėmis lytimis. Komunis- J , *\ . „ . , . . , . . , • _j_ i .,.. , 
tai nuolat giriasi Antano Juš
kos lietuvių liaudies dainių rin
kinio nauja laida. Ta proga pa
kartotinai nurodoma, kad pir
mą kartą rinkinys buvęs at
spausdintas Kazanės un-to. Vi
siems yra aišku, kad tuo siekia
ma pasitarnauti kompartijos 
skleidžiamiems gandams, esą, 
rusų tauta visados padėjusi lie
tuvių tautai. 

Kaip buvo iš tiesų? Bolševi
kai, žinoma, nutyli, kad Anta
nas Juška buvo kunigas, Veliuo-

vadovybę išleisti rinkinį, kaip | na asmenybę, moko pamilti, kas 
mokslo veikalą, lotyniškomis gražu, artima, miela. 

| raidėmis. Tačiau Kazanės un-tas 
1 leidiniu tinkamai nesidomėjo. 
Broliai Juškos, iš paskutiniųjų 
sukrapštę pinigų, patys apmo
kėjo spausdinmo išlaidas. Tuo 
betgi vargai dar nesibaigė. Rei
kalas pasiekė pati carą, nes to-
k'a stipri buvo rusų neapykan
ta lietuviškam kraštui. Pati di-
dž!ausia rinkin'o dalis liko ne
atspausdinta ir žuvo bolševiki
nės revoliucijos audroje. 

Kultūrininkų pastangos, vi
suomenės jautrumas kultūri
niams nusiteikimams, ryžtas ir 
valia laiduos kultūrinių verty
bių stiprinimą. Čia visų bendro 
darbo ištiesta ranka, čia visų 
pareiga. 

pertraukomis. Tai buvo man ne
ramiausias tremties stovyklinio 
gyvenimo metas. Tada, devynių 
mėnesių laikotarpy, su grupe 
lietuvių tremtinių IRO buvau 
kilnojamas iš vienos stovyklos 
į antrą kartais per šimtus kilo
metrų. Todėl tada teko gyventi 

baigęs juodrašti], greit ėmiaus 
antrosios redakcijos, kurią per
rašiau mašinėle. Gavęs iš drau
gų kritinių pastabų, trečiąją 
"Žiurkių Kameros" redakciją at
likau ten pat 1951 m. rudenį ir 
pasiunčiau "Aidų" redakcijai. 

St. Meringis "Drauge" recen
zuodamas "Žiurkių Kamerą" 
randa, kad ji esanti panaši į A. 
Škėmos "Pabudimą". Ten recen
zentas net rašo: "Ne atsitikti
nai atrodo, abu autoriai į MGV 
procedūrą ir katalikų dvasinin
ko personą"... ir t.t. Kaip tokių 
panašumų atsirado, jei jų iš tik-
"Blaivybė" plačiai krašte veikė 
ro yra, aš nežinau. A. Škėmos 
dramos tretįjį veiksmą, kuris 
buvo išspausdintas "L. Lankų" 
Nr. 3, tepaskaičiau tada, kai 
"Žiurkių Kameros" didžioji da
lis (o gal ir visa) jau buvo at
spausta "Aiduose". 

— Kokią pagrindinę idėją no
rėjote savo dramoj išryškinti? 

— Schematiškai kalbant, no
rėjau pavaizduoti krikščioniško 
ir materialistinio ateistinio pa
saulių konfliktą, kuriame ypač 
išryškėja jų priešingos žmogaus 
ir dorovės sampratos. Tačiau 
pr'e šitos pagrindinės "Žiurkių 
Kameros" problemos priėjau ne 
iš karto. Pirmiausia man buvo 
kilęs klausimas, kaip šiais lai
kais turėtų jaustis ir kokioj būk 
lėj atsidurti Antigona, kuri, ne
paisydama, karaliaus Kreono 
draudimo, palaidoja savo žuvusį 

iniciatyva Šilutėje įkurtas "Dai- Neperseniai Londono lenkų, lei-
nos" choras, kuriam vadovau- dykla "Orbis" surengė infor 
ti buvo pakviestas mok. Vilius macinį susirinkimą, kuriame 
Bajoras, šie abu chorai ir buvo buvo aptartas jau parengto lei-

I tautiniai žadintojai, kurie, ir pri- J dinio "Lenkija ir jos istoriniai 
| sijungus Mažajai Lietuvai prie pasiekimai - lenkiškų reikalų 
Didžiosios, artimai bendradar- bruožai ir enciklopedija" iš'ei-
biavo su visais chorais ir daly- dimas. Leidinio redaktorius 
vavo dainų šventėse. Bet ir prisi j prof. H. Paszkiewicz pabrėžė, 
jungus ir paplitus steigtis po ] kad lenkų visuomenėje jaueia-
kraštą "Giedotojų Draugijos" j mas gyvas susidomėjimą,? kul-
chorams, jie savo darbą gražiai tūriniais reikalais, dėl to minė-
varė. Buvo atsitikimų, kad daug i to leidimo tikslas — ne tik pa-
choristų dalyvavo keliuose cho-; sitarnauti žinijai, bet palaikyti 
ruose. "Giedotojų Draugijos" ] ir stiprinti visuomenės tautine 
chorai nebuvo naujiena Mažojo- sąmonę, kurią neigiamai ypač 
je Lietuvoje, kai pirmasis "'Gie- jaunimo tarpe veikia mitautėji-
dotojų Draugijos" choras įsis- mo pavojus. Veikalas apims dvi 
teigė Tilžėje 1895 m. ir įkūrėju dal's, bus didelio formato ir iš 
ir visą laiką vyr. dirigentu bu- viso sudarys 1.200 psl. Pirmo 
vo Vydūnas. 1955 m. minimas j joj daly (500 psl.) tilps straips-
choras švęs savo 60 metų su- nių ciklas kartu su žemėlapiais, 
kaktį ir, jei ne kruvinoji bolševi- ] škicais ir nuotraukomis. Antro
kų okupacija, choras veiktų ir • ji dalis bus enciklopedinė, spaus 
šiandien ir tektų vadovauti til- dinama mažesnėmis raidėmis, 
žiečiui muz. Valteriui Banaič'ui, i ir apims apie 700 psl. Šita.? vei
kai jis ir anksčiau padėdavo.* kalas duos žinių apie Lenkiją 
'Juo pat metu Tilžėje buvo ėsi- iki 1945 metų. Toliau galvoja-
kūręs "Birutės" vyrų choras ir ma panašią enciklopediją išleis-
vedėju buvo Neimonas. Tik vie- ti ir anglų kalba, šiam veikalui 
na, choras negalėjo ilgai ištver- stra'psniai buvo parašyti įvai-
ti. 1923 m. Klaipėdoje įsikūrė rių sričių specialistų ir apima 
šaulių choras ir jam vadovavo šias sritis: Lenkijos geografi-
Kūmietis, bet Klaipėdoje apsi- ją, gyventojus, kalba, proistori 
gyvenus žinomam chorvedžiui į ją, istoriją, karinius klausimus, 
Antanui Vaičiūnui (gimė 1890 j relgiją, kultūrą, emigraciją, ne-
m. gegužes 30 d. ir mirė — 1932 i priklausomą Lenkiją, lenkų ka-
m. lapkričio 3 d . ) , chorą perėmė i rinių jėgų dalyvavimai pasku-
ir pavadino "Giedotojų Draugi- tinio karo veiksmuose, literatū-
jos" vardu. Pirmojoj Klaipėdos; rą, meną, muziką, teatrą, ina-
krašto dainų šventėje 1927 m. šus į pasaulio kultūrą. Kiekvie-
jau dalyvavo 12 chorų su 800 ną straipsnį sudaro specialus re-
dainininkų, o antrojoj — 1933 feratas, kurių viso bus 60. po 
m. — 22 chorai ir per 1,000; 9 psl. kiekvienas. 80'^ medžią 
dainininkų. Chorvedžiais buvo gos jau yra pas redaktorių, 
daugumoje Klaipėdos konservą-1 Šio veikalo mintis lenkams 
torijos auklėtiniai: Gurevičius, kilo, atsiminus Kazimierą Bro-
J. Švedas, Simutis, Buivydas, dzinskį, ku r^ žinomas savo 
Četkauskas ir Atraškevičius, vė- j 1826 metų laiškais Leleveliui ir 
liau: A. Ilčiukas, V. Šimkus ir į istorinėmis anų laikų knygomis 
Giedraitis. Iki 1932 m. vyr. di-, "Lenkų knygos" ir "Lenkiškų 
rigentu buvo komp. Antanas I teisių dvasia". Prieš kiek laiko 
Vaičiūnas ir vėliau — Alfonsas tokią knygą išle'sti siūlė ir len-

net penkiose vietose. Prie daž 
no kraustymosi ir tvarkymosi brolį. Šitokiam klausimui kilus, 

Mikulskis ("Čiurlionio" ansamb
lio vadovas, Clevelande). Tuo 
metu dar veikė "Vaidilutės" 
choras, vadovaujamas muz. Ste
po Sodeikos (gyv. Chicago je ir 
yra "Dainavos" ansamblio di-

kų kaikurie veikėjai bei moks
lininkai 

Panašią mintį kėlė ir kaikurie 
lietuviškieji veiksniai, raginda
mi parengti tautinę knygą, ku
ri būtų tremtiniams tarsi sa-

rigentas), Klaipėdos šaulių vy-1 vot.škas tautinis ir religinis tes-
rų choras — muz. Alf. Mikuls- i tamentas. Tačiau me s daugiau 
kio, Klaipėdos lietuvių darbinin
kų choras — muz. Jeronimo Ka
činsko (gyv. Bostone ir turi pui
kų chorą), "Santaros" Klaipė-

mokame gražiai planuoti ir r?a 
vo planus spaudoje skelbti, nei 
juos gyvenime vykdyti. O būtų 
pats laikas pagalvoti ir apie lie-

vargų dar prisidėdavo visuome-
n'niai rūpesčiai, nes tuo laiku 
buvau lietuvių komiteto pirmi
ninku. Laimei, kiti komiteto na
riai (kaip V. Rygertas) buvo 
rūpestingi. Kai šitokiose aplin
kybėse pasitaikydavo ramesnių 
momentų, mėgindavau rašyti. 

nr'ntimis ir vaizduote savaime 
atsidūriau Sovietų Sąjungos pa
vergtoj Lietuvoj. Man atrodė, 
kad šių laikų Antigonos drama-
tiškiausį paveikslą bei jo aplin
kybes gali duoti lietuvių rezis
tencija prieš okupantus iki 1948 
m. Šitai vaizduojantis, ėmė ryš-

dos m esto choras — muz. V. i tuvių dvas :os knygą. 

36-s is Tarot Eucha r i s t i n i s *>vz,r gy v e n ( iamas mėnesį L u d - k ė t i kiti personažai ir pintis in-

kongresas Brazilijoje 

kong-Į sis Tarpt. Eucharist ins 
nos klebonas. Visą savo ilgą am j Tok*a yra tikrovė apie brolių | resas Brazilijoje, gražiau 
žių jis atsidėjo ganytojiniam Į Juškų tautosakos rink'nį, kuris 
darbui ir tautosakos rink :mui. J tapo paminklu lietuvių tautos 

vvigsburgo emigracinėj stovyk- j triga. Besigilindamas i savo siu 
loj ir laukdamas sveikatos tikri-1 žetą, pamač :au, kad šių dienų 

1955 m. vasarą rengiamas 36-j nimo duomenų, turėjau nemaža! 11 etuviškos Antigonos konfliktas 
laiko, bet neturėjau stalo ir ra- su nežmoniškais valdžios įsaky-
mybės kambary, nes jame gyve- mais yra krikšč'oniško žmogaus 

Jis bandė rinkini atspausdinti 
Lietuvoje. Tat nepavyko dėl ru-
s'nimo poltikos ir spaudos drau 
dimo. Senelis kun. Antanas Juš
ka tuomet persikėlė pas savo 
brolį Joną, kuris buvo privers
tas mokytojauti Kazanėje, nes 
rusai jam neleido grįžti į Lietu
vą. Nepaprasta energija ir ne
sigailėdami lėšvj abu broliai to
liau kovojo prieš rusiškus spau
dos draudimo įsakymus, uždrau 
džiančius lietuviškąjį raštą net 

kovos prieš rusinimą. Istorija 
kartojasi. Ir už naująją rinkinio 
laidą teks lietuviams sumokėti, 
nes rusai tik girs's davę leidi
mą išleist' knygą "na litovskom 
iazyke". Juk taip buvo ir prieš 
75 metus. Pavergtasis lietuvis 
šiandien pagrįstai klausia: ar 
maskol ai tikrai mano, kad už 
duotą leidimą knygai spausdin
ti nutrins gėdą, kai grobia Lie
tuvos turtą ir žudo lietuvių tau-

pasaulio mieste — Rio de Ja-
neiro. Kongreso pasirengimo 
darbai jau dabar sparčiai varo
mi pirmyn: paskelbti konkursai 
kongreso himnui, Mišioms para
šyti, altoriui suprojektuoti. Ma
noma, kad kongrese dalyvaus 
apie 30 kardinolų, 600 vyskupų, 
10,000 kunigų ir minios tikin
čiųjų, atstovaujančių viso lais
vojo pasaulio katalikus. 

Rio de Janeiro yra Brazilijos 
sostinė, 1.167 kv. klm. pločro, 
turinti 2.760,000 gyventojų, iš 

tą (E.) kurių 877c katalikų. 

nome penki vyrai. Norėdamas 
rašyti tada eidavau į kokią ma-. 
žą vokiečių kavinę, nusipirkęs 
kavos puoduką, sėsdavaus į kam 
pą ir stengdavaus nieko nematy 

sampratos ir krikščioniškos do
rovės konfliktas su mater'alis-
tin:o komunizmo santvarka, ku
rioj žmogus ir net pats komu
nistas (tiek, kiek jis nori būti 

ti ir negirdėti. Šitokiose apl ;n- j žmogum) pasijunta lyg žiurkių 
kybėse buvo baigtas juodrašty į kameroj. Todėl ir mano dramos 
pirmasis "Žiurkių Kameros" 
veiksmas ir žymi dalrs antrojo. 

Visą dramą juodrašty baigiau 
1951 m. vasaros pradžioj rusų 
ir ukrainiečių stovykloj Schleis-
he'me prie Muencheno. Tos sto
vyklos barakuose galėjau lais
viau dirbti, nes nebebuvau nie-

vardas reiškia ne t e k bolševi
k ine kankinimo priemonę, kiek 
zoologinį klaikumą sovietinės 
santvarkos, pagrįstos materialis 
tinę koncepcija, kur žmogus su
prantamas, kaip b*ologinis me
chanizmas, lyg kokia žiurkė su 

* (Nukelta į 6 pusi.) 

Juze Augaitytė, Lietuvos operos solistė, dainuos ''Draugo" ro
mano įteikimo koncerte 1955 m. sausio 9 d. 4 vai. p.p. Dariaus-
Girėno salėje. 


