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Ties "Antruoju Krantu" 

Pastabos dėl Aloyzo Barono novelių 
JURGIS GLIAUDĄ 

Pasirodė penktasis Nidos Kny nedeklamavo Maironio ir Braz-
gos Klubo leidinys, Aloyzo Baro 
no novelės "Antrasis Krantas". 
Knygoje telpa septynios nove
lės, kaikurios ir plačiau žino
mos skaitytojui. Novelė "Nu
lis", gavusi antrąją premiją 
"Draugo" novelės konkurse ir
gi telpa šiame rinkinyje. 

Julita Švabaite 

» „ - • džionio eilėraščių? Baronas iš
vilko mums keistesnę iškaseną, 
ne jaunuolį, pametusi galvą ver 
gų barako sūkuryje, bet šva
riai apsirengusį, dailiai nusisku-
tusį, gal ir smagų kompanijai 
mūsų lošt generation ekspona
tą, "Antrojo Kranto" herojų. 

įvesdamas skaitytoją į kny- j T i n ^ tran{*» k u r i s s n o b i š k a i b o " 
gą, autorius tar ia: Daug dienų * l gyvenimu, kada sveikoji 
išmatavo vandenynas potvyniais 
ir atoslūgiais, o mes vis neži
nom, ar esame laimingi ir a r 
mokame gyventi. O plauna At
lantas abu krantu ir ilgesys — 
išklydusias iš namų generaci
jas... 

Tas elegiškasis įvadas, auto
riaus nuomone, turėjo nusakyti 
knygos esmę: išklydusių gene
racijų ijsitvėrimas į naują kran
tą. 

Panašios temos knygą nese
niai mes recenzavome šiame 
pat laikraštyje. Tai J. Krali-
kausko "Urviniai Žmonės". Su 
nuostabiu kuklumu ir skaistu
mu Kralikauskas parodė nuosta
bų daigą, lietuvį įmestą į pože
mį, iš ten augantį, pilnoje žodžio 
prasmėje, įaugantį į naują kran 
tą ir pasiliekanti nekintamu sa
vo doroj prigimty. 

mūsų kolonija godžiai nori gy 
venti, ir godžiai myli gyvenimą. 

Iš įvado knygai mes matome, 
kad autorius dar neįsisąmoni
no, ką jis išvedė tose novelėse; 
gal jis nuoširdžiai tiki, kad ta
tai ir yra tas vaizdas iš namų 
išklydusios generacijos, apie ku
rią šiltai ir elegiškai jis įvade pa 
sisakė. Mes drįstame manyti ki
taip. Plačioji išklydusios genera
cijos į "antrąjį krantą" įsi tvėri
mo tema liko nepaminėta, pami
nėtas tiktai vienas epizodas: 
kaip gyvena nereikšmingas kolo 
nijai personažas, kuris bodisi gy 
venimu ir nerarda jame pakilu
mo ir grožic. 

A. Barono ypatybė 
A. Barono ypatybė, kaip ir 

J. Jankaus perpasakoti įvykį 
Tas virvės pynimas kartais taip 
susiraizgo, kad jau reikia įtemp
tai sekti, kieno"žodžiai seka, kie-

Apie tėvynę 
Mes dainuoti pasirįžę, 
O tėvynėj slcausmas želia 
Ir viršūnėj žalio mišlco 
Tik juodi juodi vualiai. . . 

Mes nuo Dievo nusigrįžom 
Ir už meilę taures keliam, 
O berželiui žalio miško 
Širdį ir rankas taip gelia. . . 

Čia visur tik džiaugsmas trykšta 
Ir seselių krinta kasos 
O keliu pro žalią mišką 
Klevo karstuos brolius neša. . . 

A u k a 
Aš galėčiau viską atiduoti 
Už tą ilgą valandą kančios, 
Per kurią siela išsivaduotų 
Iš gyvenimo buities karčios. . . 

Kiek nedaug man reikia žemės turtų, 
Kiek nedaug tikros širdies žmogaus, 
Kad šypsodamos ramiai galėčiau mirti 
Po žvaigždėm pavasario dangaus!. . . 

prieš esamąją pasaulio santvar
ką. Tiesa, ir jų kovoje pasidaro 
svyravimų, "silpnybės valandų", 
rezignacijos, kas padaro juos 
žmoniškesnius, tačiau eis "žmo
niškumas" mažina jų tragiką, 
nes ten, kur susiderinama su gy
venimu, vyksta jo tragizmas. 

Pr 'eš £i-cs pastatyti likusieji 
neigiamieji tipai, tarp kurių Va
ra Čaigana, Aleksis Pobrovas, 
Antanas Morkus ir Ivanas Kom 
niovas. J e nėra tikri charakte
riai, nes jų veiksmus diktuoja 
padėt's, kuroje jie būna. Visi 
jie plaukia su komunizmo sro
ve, kuri su jais žaidžia kaip su 
marionetėmis, apimdama jų ap
sisprendimo laisvę. Jie tik įran-
kia\ kuriuos judina svetima ne
žinoma jėga ir veda į pražūtį. 
Ypač toks Morkus, kurį pražu
do ne jo meilė Joanai, bet nete
kimas ryšio su dvasinėmis ver-
tybėm's. Meilė Joanai tik pasku 
tinis lašas į jo nedorybių indą. 

4. Veiksmo eiga ir komunistiš
koji gyveninio tikrovė 

Atsirėmęs į savo veikėjų bū
do savumus, autorius sugeba su 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
A. Jonynas, pirmininkas taikos". Broniaus Mackevičiaus 

komisijos su jaunaisiais ir pra
dedančiais rašyti okupuotoje 
Lietuvoje rašytojais, kom. rašy
tojus surūšiavo į "gerus" ir 
"blogus". Iš to rūšiavimo pasi
rodė, kąd vad. "jaunieji rašy
tojai" stipriau pradėjo reikštis 
bolševikinėje lietuvių literatū-

"poezija" skirta "gynybinei te
mai pavaizduoti". Su savo poe
zijos rinkiniais yra pasirodę IJL 
bašinskas, Giedra, Andriuškevi
čius, Keidošius. 

Jaunųjų almanacho, pavadin
to "Jaunieji", šiemet išleista 
jau šeštoji knyga. Ten iš jau-roje 1948 m. M. Sluckio išleis-. , . . . . . . .. nesniųių bolševikai įsskir.a Justu apsakymų rinkinėliu vaikams .. „ . . . . . . . . . 

« A * -AI _ Z Z _ ~ i u ~ _ « TLT m-L H"* Marcinkevičių ir Algiman-Aš vėl matau vėliavą". M. Sluc 
kis per 6 metus yra išleidęs dar 
4 savo apsakymų rinkinius: "Ap 
šviestas langas", "Būsimasis ka
pitonas", "Pirmas suolas" ir 
"Adomėlis sargybinis". Jo ap-! 

tą Raltakf, kurie šiuo metu ruo
šia savo pirmuosius bolševiki
nės poezijos rinkinius. V y t Ru
dokas rašo eilėraščių ciklą apie 
apie "Revoliucinės lietuvių liau
dies kovas 1919 — 1920 metais". sakymai esą žinomi ir visoje , . , . . . . , 7 ' . . „ . . , į Plačiau spaudoje reiškiasi is jau didžiojoje tėvynėje . Maskvos, A , ; A, ;;,y_ Tr„__ 

vaikų literatūros leidykla yra 
išleidusi rusų k. stambų jo ap-1 

nųjų Šulcaitė, Olšauskaitė, Kry
ževičiūtė, Astrauskas, Senelio-
nis, Milatnis ir kiti. o iš prozi-sakymų rinkinį "Didžioji vaga" . 

. . . • . t i . . . i iiiiiiMi — r uuiuo. r uivi d. iviau ir novelinę apysaką Adomėlis . . . . . . v. . T. . . 
x ^^ ' Ipik's RninsnskaR Karališkai sargybinis". Dabar Sluckis bai 

gia ruošti spaudai stambesnę 
apysaką iš vaikų gyvenimo "Ge
ri namai". 

Bolševikai ypač džiaugiasi J . 

Kitą vaizdą teikia mums Ba 
rono "Antrasis Krantas". Iš- n o Puoštas .į virvę įstojo. Auto 

rius gyvena kartu su veikėju, 
ir įvykį pradeda matyti veikėjo 
akimis, netikėtai į dėstymą įmes 
damas savo pasisakymą. Taip 
pvz. (pusi. 31 — 32), kaip au
toriaus samprotavimo frazė įsi
veržia "Traukinių daug į namus, 
tik maža į meilę". Tai nėra no
velės veikėjo mintis, bet jau 
autoriaus sufilosofavimas. O to-

MODERNIOJO ŽMOGAUS 
LIKIMO DRAMA 

J. Gr in i aus Žiurk ių K a m e r a 
DB. A. BALTINIS, Chicago, 111. 

klydusios generacijos vardas 
kažkokiu sąskambiu susilieja su 
"lošt generation" kasta, kuri 
atnešė sėkmę Hemingway. Iš-
klydę iš savo kranto klajokliai, 
nustoję ryšio su kolektyvu, iš 
kurio jie kilę, praranda save 
ir tampa tik šešėliais kitos ša
lies visuomenėje. Bet kaip pats 
Hemingway nesuvokė savo per
sonažų esmės, taip ir mūsų Alo- k h * filosofavimų, kurie kartais 
yzas ne pagal knygos įvadą p a - | i r l a b a i * d o m ū s ' a u t o r i u s negaili 
rodė mums "Antrojo Kranto" | Pabarstyti. Bet tai būdami jo 
personažus. "Antrojo Kranto" Pasisakymai, jie eina pjūviu no-
lost generation (prarastoji kar- e J e ' 
ta) asmenys nesiilgi pirmojo! L ^ a i r v š k u s i r nebojimas 
kranto, bet bodisi gyvenimu. , esminės novelės taisyklės, griež-

Tiksliausias šios knygos m o t - ' t o v i e w P o i n t ^laikymo. Nove-
to, nusakąs jos esmę, būtų Jo- ; l e J e n e d e r a Pametus dėstymą 
no Aleksandriškio posakis: A š ^ v k i o , k u r i s v i e n a i P vieno vei-
nuvargau, aš pailsau, aš bo- k e J ° įgyvenamas, pridurti ki-
džiuosi. ' t o veikėjo vidinį reagavimą į įvy-

" Antrojo Kranto" motyvas k*- K i t a s veikėjas tiek teegzis-
Šis bodėjimasis gyvenimu ir t u o J a ' k i e k * m a t o pagrindinis 

yra esminis "Antrojo Kranto"! n o v e l ė s veikėjas. Pvz. (pusi 

1. Modernusis žmogus ir 
tragiką 

Mūsų dienomis, kada pasaulis 
virtęs kovos lauku, kada pikto 
ir gėrio susidūrimas yra pasie
kęs nepaprastos įtampos, kada 
tautos ir atskiri žmonės turi pa
kelti milžiniškas kančias, mums 
ypatingai išryškėja likimo grės-

ra. Pavadinimas daugiau simbo
linis ir vaizdžiai išreiškia pagrin 
dinę veikalo idėją: a r žmogus 
turi būti besivadovaujanti eti
niais principais asmenybė, Die
vo paveikslas, ar tik dėl nuogos 
egzistencijos kovojantis% aklai 
savo išsilaikymo instinktais se
kąs gyvūnas, alkana plėšri žiur
kė? 

daryti įdomių situacijų, sutirš-Į Avyžiaus "kūryba". Jo apysaka 

mingumas ir iš jo kilęs gyveni 
mo tragizmas. Mums, gyvenan- 3. Pagrindiniai veikėjai ir jų 

t ;nti prieštaravimus ir pasiekti 
reikiamą tragiškumo laipsnį su 
nuolat augančia veiksmo įtam
pa. Savo viršūnę ši įtampa pa
siekia ten, kur Joana ir kunigas 
Ginkus pastatomi prieš dilemą: 
arba sulaužyti savo gyvenimo 
principus ir tuo būdu gelbėti vie
nas kito gyvybes ir net visos 
apylinkės žmones, arba likti iš
tikimiems savo įsitikinimams, ir 
tuo ne tik patiems žūti, bet ir 
kitus įstumti į kančias ir mirtį. 
Į tragišką situaciją patenka 
Kamniovas, paveiktas Joanos 
įsitikinimų tvirtumu, atsiversda-

"Palikimas" vaizduoja pagal bol 
ševišką schematiką "kolektyvi
zacijos procesą Lietuvoje". Tos 
pat rūšies yra ir jo "Garbė" su 
rinkiniais "Išartos ežios", "Įsi-
sivadavimas", "Žmonės ir įvy
kiai", "Palikimas" ir visa eilė 
apsakymų, kuriais ypač dergia
ma lietuviškoji praeities ir seno
ji buitis. Avyžius yra parašęs 

leikis, Šiupšinskas, Kačauskas 
etc. Bolševikai ypač daug tikisi 
iš klaipėdiškio Algirdo Pociaus 
ir Kauno darbininkės Elenos 
Pabiržytės, taip pat Aldonos 
Zaikauskaitės, kurie yra davę 
apibraižų bei apsakymų. 

Iš dramaturgų pagal bolševi
kinius reikalavimus kiek augš-
čiau šoktelia už kitus Kazys Sa
jas, kurio komediją "Lažybos" 
šiemet pastatė Klaipėdos dra
mos teatras, ir kt. Kritikai žy
mesni esą iš jaunųjų Lankutis, 
Kubilius. Umbrasas, Žėkaitė ir 
kt. 

Tėviškės Žiburiai, Toronte 
taip pat pjesę "Baltieji gluos- ( K a n a d o j e ) l e i d ž i a m a s i i e tuvių 
niai , kuri pasta tyta Šiaulių dra ; l a i k r a š t s š v e n č i a 5 m e t ų s u k a k . 
mos teatre. Aleksas Baltrūnas . tį. Laikraštis buvo pradėtas iš 
yra davęs apsakym.ų rinkimus n j e k o G a b i a L d r A š a p o k o s i r 

1 * U J-V *% mum •» * * 1 -9 r-\ r-* i n W%*« . ' v i * » »^ s-\ -\ ^^ «*«>«•<•*% »* 

talkininkų redaguojamas, atsto-'Berniukas iš mėlynojo vasar-
namio" ir "Mūsų miestų bemiu- v a u d a m a s k r i k ščioniškąją pašau 

lėžiūrą laikraštis susilaukė pla-

motyvas. 
Pilkas gyvenimas, kurį gyve

na "Antrojo Kranto" herojai, 

114) autorius perjungia bėgius, 
pavaizdavęs Indriulio išgyveni
mą, tuoj rodo Valentos slaptus 

, samprotavimus, ir cia pat tre-tvankumas, aklumą. Jie tmgi *. . ,. . . . . A, . ! cias to tradicinio view point o gyventi; tas gyvenimas eina lyg; ._„. to„ . .. . luzis, pats autorius pusiau sanne. Bet ar galima ir1 

kalbėti apie "Antrojo Kranto" 
herojus, vartoti čia daugiskai
tą ? Juk tai nėra septynios atski
ros novelės, tai yra viena išti
sinė novelė, kaip jau įpratome 
tart i "novelių romanas", ir tas 
pats tipas pasikartoja kiekvie
noje daly. Pasikartoja ne vis 
įvairiose padėtyse, bet ir tose 
pat padėtyse. Tipas tas : vien
gungis, jau žengtelėjęs į senber-
nelius, senbernio smalsumu ste
bįs moteris, abojus betkokiai 
pareigai, kurią užkrauna bent ir 
silpniausias apsireiškęs altruiz
mas, senberniškai bijąs santuo
kos, nes santuoką supranta, 
ka'p savo nepriklausomybės iš
davimą. Viskas, kuo gyvena vis 
dar gana d'namiška mūsų lietu
viškoji kolonija, jam svetima, 
neįdomu, tuščia. Jo dienelės te
ka bekieminėjant tarp merge
lių prieangių ir fabrikinių var
tų. Tas tipas pavaizduotas su 
atidžių įsižiūrėjimu į jį. Tipas 
jau susigulėjęs ir dabar, po Ba
rono plunksnos štrichų, turįs 
te :sę įsipil'etinti mūsų raštijo
je-

O juk stebėjomės A. Lands
bergio Juliaus keistuma :s "Kelio 
nėję". Na, kodėl gi tas jaunuo
lis nesireiškė lietuviu patriotu, 

savo nuo
sava citata užbaigia viską, ig
noruodamas veikėjų savistovu
mą. 

tiems šių didžiųjų katastrofų 
metu, tragikos supratimas da
rosi aiškus ir savas, nes mes vi
si esame įtraukti į šių dienų tra
giškąjį gyvenimo vyksmą ir di
desnę ar mažesnę šios tragikos 
dalį turime pakelti asmenišku 
savo likimu. 

Pasikeitus gyvenimui, keičia
si mūsų pažiūra į teatrą. Jei 19 
ir 20 šm. pradžioje teatras bu
vo suprantamas kaip pramoga, 
tai šiandien tokia samprata mū
sų nepatenkina, šiandien mes 
teatre pradedame jieškoti ne 
pramogos, ne progų smagiai lai
ką praleisti, bet norime, kad te
atras mums padėtų gyventi, iš
mokytų mus suprasti gyveni
mą, jo rimtį ir šį gyvenimą pa
kelti. Todėl pradeda atgyti kla
sikinės dramos samprata su vi
sais senaisiais teatro uždavi
niais. Tai matyti iš anglų rašy-

Mūsų novelėje tenka apie tai t o J ° Elioto tragedijos "Mirtis 
kalbėti, nes labai lengvu krupte- j katedroje' ir prancūzų teatro 
Įėjimu viską vadiname novelės k r ypt ies kur atgyja senovės t o d ė l ^ n e d a u g i š o r i n i a i v e i k i a > Į 

charakteristikos 

Pagal pagrindinę veikalo min
tį veikėjai susiskirsto į dvi gru
pes: vieni aiškiai apsisprendę už 
krikščioniškąją žmogaus sam
pratą ir dėl jos kovojantieji, ki
ti už žiurkės egzistenciją, ko
munistinėje gyvenimo tikrovėje. 
Be šių pagrindinių veikia dar 
antraeiliai, reikalingi pirmųjų 
tragikai išryškinti ir veiksmą 
stumti pirmyn: Gražina švelny-
tė, Staknienė, Staknys. 

Tarp kovojančių dėl krikščio
niškos gyvenimo sampratos, dėl 
Dievo paveikslo žmoguje yra 
Joana Švelnytė, kunigas Ginkus 
ir iš dalies Jonas Staknys. Joa
na Švelnytė ir kunigas Ginkus 
yra maždaug to paties tipo as
menų pora, aiškiai apsisprendu
sių už dvasines vertybes, tačiau 
esamoje padėtyje negalinčių jų 
įvykinti. Jų visa tragiką kyla iš 
nesuderinimo savo įsitikinimo 
bei principų su esamąja tikrove, 

mas ir tuo būdu rizikuodamas kai". Reikšmingu suaugusiems 

i l ^ g y I f e r ^ T l ? g f ! 3 į ? k r i t i k a . l a i k 0 , f ^ t ^ t Š t o i įsigijo nuosa-te bei Ona Staniene kurios gel- toj "Pavasario sriautas". Jis s n a ; s t u v e i r d a b a r i š s i l a i k o 

bedamos savo gyvybę turi eiti ypač daug duoda dalykų "sočia- ;.fi g a ; o a a r t o s < D ė l s a v o a i š . 
pnes sąžinę, į d u o d a m o s nekal- listinio sąmonėjimo" temomis. ki<>8 ^ ^ d e m o kra t i škos , 

Tam tikslui skiriama ir jo 3 da- k a t a l i k i š k o s l i n i j o s laikraštis tus žmones. Tragiškas yra ir 
Morkus, kurs norėdamas gelbė
ti Joanos gyvybę ir laimėti jos yra ne tik plačiai skaitomas Ka

nadoje, bet taipgi mėgiamas ir 
lių apysaka, kurią jis dabar bai
gia rašyti. Apysakoje Baltrūnas 

meūę veHe M ^pkalhnh kumgą y^zduo^ "pirmuosius tarybi-; J A V . g 0 i P a s k u t : n i u m e t u jis 
Gmkų, tačiau del šiokio elgesio nius metus", "vokiečių okupa- N . d a i a u v m t e i k i a j r e_ 
netenka tiek Joanos, tiek savo ciją" ir "pokarinę epochą". Ru- | d a k c i j o s ° š t a b a | t r a u k u s n a u j u 

sų k. išleistas vaikams rinkinys j ė g u > k a J p ^ kun ^ p , G a i . 
"Ar tu pasiruošęs. '. ^ P r i e ia i ;k r aščį0 išaugimo ne-

Prozininkas Antanas Pakai- mažai prisidėjo ir kun. P. Ažu-
nis bolševikinei visuomenei pla 

vardu. Kadais Pulgis Andriušis 
žadėjo mums nobelius, jeigu pa
sisavinsime anglo-saksų rašymo 
techniką. Šitfe užkeiktieji view 
point'ai novelėje yra elementa
rinė geros technikos taisyklė. 

A. Baronas prasigyveno daug 
skersautojų. "Militaristai" ke
lia lermą dėl jo "antimilitariz-
mo", ir pro "siaurakrūtimo ka
rininko" siluetą nemato stipraus 
rašytojo figūros; sutapusieji su 
Parnasu "za pani brata", visa 
oktava augščiau, paskelbė apie 
"Cicero literatūrinę mokyklą" 
— tai vis bus šyptelėjimai atei
čiai, bet pavojus rašytojui glū
di liaupsinančiuose atsiliepimuo
se. Kai glosto, tai ir užglosto, 
iki snaudulio. AtsTepimas apie 
kny.p-ą, kad, va, "gerų geriau
sioj'", tegu būna tik egzaltaci
jos gestu. Kūrinys, kaip žings
nis kelionėje, tik įvadas į kitą. 

ANTRASIS KRANTAS — 
Aloyzas Baronas, Nidos Knygų 
Klubo leidinys, Londonas, D. 
Britanija. 

graikų dramos siužetai šių die 
nų problematikoje ,kaip tai ma
tėme iš J. Anouilh Antigonos, 
pastatytos praeitais metais Chi-
cagos teatre. 

2. Žiurkių kameros idėja bei 
pagrindinės mintys 

J. Griniaus naujoji drama — 
Žiurkių kamera, įsijungia į šią 
naui'ają dramos kryptį ir savo 
turiniu, siužetu bei keliama pro
blematika a t t i nka mūsų laikų 
žmogaus dvasiai, iškelia tuos 
didžiuosius prieštaravimus, tą 
žmogaus su s k Ii m ą ir pasimeti
mą, kurie yra būdingi mūsų am
žiaus žmonėms. 

Dramos siužetas didžiai aktu
alus: vaizduojama krikščioniš
kosios Lietuvos kova su bedie
viškuoju komunizmu, lietuviško
jo gyvenimo plotmėje. Šių dvie
jų didžiųjų gyvenimo jėgų susi
dūrimas vyksta pačiame žmo
guje, kur kovoja dieviškasis 
žmogaus pradas su gyvuliškuo
ju. Pagal šios kovos vyksmą 
drama pavadinta Žiurkių kamė

jų tragiškumas glūdi jų viduje: 
pergyvenimo gilumas, reagavi- j 
mo aštrumas ir nesuderinimas • 
savo siekimų su esamąja padė
timi sudaro jų tragizmą. Šia 
prasme jie valingi tipai, kurie 
žūsta todėl, kad išdrįsta kovoti 

bendradarbių pasitikėjimo ir yra 
jų sulikviduojamas. 

Šiose situacijose atsiskleidžia 
visos komunistiškos moralės silp 
numas ir komunistiškojo gyve
nimo baisumas, kuriame žmo
nės, tarsi alkanos žiurkės, vie
ni kitus ėda pavesdami jį klai
kia kautynių arena. 

5. Krikščioniškai lietuviškas 
dramos pobūdis 

Nors J. Griniaus Žiurkių ka
mera artima klasiška jai graikų 
tragedijai, ypač Joanos Švelny-
tės tipu, kuri yra savotiškoji lie
tuviškoji Antigona, tačiau joje 
yra naujų elementų, svetimų 
tiek graikų tragedijai tik mo
derniajai dramai. Tarp šių nau
jų elementų yra etinis momen
tas ir krikščioniškoji gyvenimo 
samprata. Ten kur yra tikėji
mas į gyvenimą už karsto, kur 
išlyginamos visos kančios ir iš
pildomi visi troškimai, apie tra-

(Nukelta į 2 psl.) 

balis, klebonaująs Toronte. Laik 
čiau žinomas apsakymo rinkiniu j raštį leidžiančios "Žiburių" 
"Pavasaris" ir humoristiniu bei spaustuvės bendrovės pirminin-
feljetonų rinkiniu "Pirtis". Ma-1 kas yra A. RinkCnas. 
rijonas Krakauskas — "Maru-
kas" savo apsakymų rinkinius 
"Draugystė" ir "Naktigonė" ski 
ria daugiausia "kolūkiečių dar
bui ir buičiai vaizduoti". Bet sa
vaime suprantama, kad vaizda
vimas yra grynai bolševikiškas. 

• Lietuvos Evangelikai. Chi-
cagoje lietuviai evangelikai iš
leido 14 pusi. knygelę "The 
Evangelical Reformed Church 
of Lithuania". Knygelė gausiai 
iliustruota. Joje sakoma, kad 
prieš okupaciją Lietuvoje buvo 

Romualdas Lankauskas ypač a p i e 2 4 0 0 0 e v a n g e i į k ų ir apie 
piktai užsipuola "buržuazinius g ( ) ^ l i u t e r o n ų .Tremtyje atsi-
nacionalistus, kurių slaptus ban- d ū r ė ? l i e t u v i ų evangelikų dva-

J. Kaminskas Kaimo kapeliai 

ditiškus darbus bei kėslus pade 
da demaskuoti jaunieji herojai" 
— Jiems yra skirta jo apysa
ka "Tolimajame plaukiojime". 
Lankauskas šiuo metu pagal 
šią "apysaką" kuria "scenarijų 
kino filmai". A. Markevičius 
savo apsakymų rinkiniu "Pamai 
na" daugiausia rašo pramonine 
tematika. Šiek tiek pasireiškę 
yra ir apybraižininkai Alfonas 
Bieliauskas, Vytautas Ragaitis, 
Jonas Sadūnas — jų pasirodė 
apybraižų rinkiniai. 

Tarybinėje poezijoje iš "jau
nųjų talentų" A. Jonynas pir
moj vietoi mini P. Širvio "pat
riotinių e :lėraščių" rinkinį "Žy-
^ o draugai", kur esa "apdainuo 
jami tarybinių žmonių nemir
tingi žygiai didžiojo tėvynės ka
ro frontuose, jų kilnus patrio-
t'zmas tarybiniu tautų draugys 
tė, didieji pasikeitimai mūsų 
kaime" ir panaši bolševikinė šal-
t'eML Juozas Macevičius yra iš
leidęs du rinkTnhis: "Pavasario 
žingsnis" ir "Statytojų karta". 
Šis "dainius" apdainuoja "kolū
kinį kaimą, tarybinių tautų drau 

sininkai. 70 kuratorių (seniūnų) 
ir apie 800 pasauliečių. Chicagos 
lietuvių evangelikų bendruome
nę sudaro 168 nariai, New Yor-
ko — 180. 

• Albina Ukne\ieiūtė Mel-
bourno universitete studijuoja 
dainavimą ir pianiną, o Liolė Ži-
donytė lanko tame pat mieste 
konservatoriją, mokydamasi dai 
navimo. Antanas Raudys stu
dijuoja muzikos mokykloje Mel-
bourne. 

• V. Kazokas, gyvenąs Aust
ralijoje, ruošia naują eilėraščių 
rinkinį: "Laiškai ii anspus". Rin 
kinys turės apie 70 puslap'ų ir 
jame poezijos formoje bus svars 
tomi gyvenmo prasmės klausi
mai. 

• Povilas Baltuos ir Stasys 
Baltrūnas Melbourne studijuo
ja mediciną. 

• Apolonija Rp«rauskaitė gi
lina dainavimo studijas Melbour 
ne, Australijoje. 

• Leonas Vaičaitis eina ra
diotechnikos mokslus Melbour-

gystę ir pasaulio tautų kovą dėl j ne. 
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MŪSŲ KONKURSAI !R 
NAUJOJI LAUREATĖ 

BERN. BRAZDŽIONIS, So. Boston, Mass. 

Mūsų konkurso istorija turi 
maža ką daugiau kaip 40 metų. 
Pirmieji dramos veikalų kon
kursai buvo paskelbti bene prieš 
pat I-ją Pasaulinį karą. Nepri
klausomoje Lietuvoje atskirais! 
atvejais ar tam tikromis pro
gomis, kaip Valstybės teatro, 
Vytauto didžiojo metų, švieti
mo ministerijos, šaulių sąjun-' 
gos, Jaunųjų ūkininkų ir kiti, 
mažesni, konkursai tebuvo vien
kartiniai, daugiausia dramos 
veikalams parašyti. Didžiausias, 
bet ne visai nusisekęs Vytauto 
Didžiojo komiteto konkursas 
nedavė nė vieno premijuotino vei 
kalo. Vienas iš pagrindinių mū
sų draminės literatūros veikalų, I 
Balio Sruogos "Milžino paunks- \ 
mė", yra to konkurso, bet ne-! 
tiesioginis rezultatas, nes dėl \ 
tam tikrų .sugestijų veikalas 
net spausdintinu nebuvo pripa
žintas. Daugiau atsitikt'nių kon
kursų skelbė organizacijos ir 
daugiausia jaunimo žurnalai, 
skatindami literatūros prieauglį. 

"Draugo" konkursu kultūriniai 
vaisiai 

"Draugo" 1950-s.'ais metais 
paskelbtasis romano konkursas 
yra vienntelis mūsų literatūros 
istorijoj išsilaikęs ketverius me
tus iš eilės ir tampąs kasmeti-i 
niu konkursu, susilaukiančiu vis 
didesn:o kaip rašytoju, taip ir j 
visuomenės susidomėjimo. Jo 
premijos dydis — 1000 dolerių 
— ir Rašytojų Draugijos sank
cionavimas, padedant sudaryti 
literatūriškai kompetetingas ju-
ry komisijas, yra tie laidai, ku-
r.'e užtikrina konkurso rimtumą 
ir pasisekimą. Per praėjusių ket
verių metų laiką jam pateikta 
beveik 40 veikalų. Iš keturių 
premijuotų šių metų laureatas 
yra trečiasis ir, būtent, staigme
na — pirmą kartą laurus nu
skynusi rašytoja moteris. 

Iš nepremijuotųjų, kiek gali
ma spėti, mūsų knygų rinkon 
bus išėję dar bent apie 10 vei-1 

kalų. Tai džiuginantis ir šiose 
sunkiose sąlygose mūsų litera
tūrą turtinantis faktas. 

Konkurse dalyvavimas slapy
vardžiu yra proga visai nežino
mam autoriui iš karto iškilti. 
Slapto literatūros konkurso ju-
ry komisijos darbas yra tarsi 
Pickardo ekspedicijos leidima
sis į stratosferą ar į jūros gel
mes, čia, gautuosius konkursui 
veikalus skaitydamas, tu keliesi 
j naujus literatūros pasaulius ir 
j 'eškai bevardžių naujų žvaigž
džių; čia tu leidiesi į minties ir 
širdies gelmes ir gaudai naujus 
kūrybos perlus. Kartais tų už
tiktųjų žvaigždžių švystelėjimas 
būna tik trumpalaikis, kartais 
iš tų tamsių gelmių išnyra tur
tai, kurie niekad nebepaskęsta 
nežinomybėm 

Jei nevisada ir nevisi konkur
sų laimėtojai ir jų veikalai įei
na į literatūros aktyvą, tai ne 
jury komisijos kaltė. Konkurso 
komisijos t 'kslas —išrinkti ge
riausiąjį iš patiektųjų, ir todėl 
premijuotojo vertė dažniausiai 
priklauso nuo bendro konkuren
tų lygio. 

Jokio kito reikalav'mo jury 
komisijai nestato nė "Draugo' ' | 
romano konkurso skelbėjų sąly
gos, kaip t*k išrinkti "geriau
sią:*)]", suprantama, — geriausią 
jį menine — literatūrine verte. 

Šio konkurso tematika 

pabaigos iki pat paskutiniųjų 
dienų, čia įėjo ir knygnešių ga
dynė ir Nepriklausomybės gy
venimas, ir abi — komunistų bei 
nacių — okupacijos. Skaudžiai 
ir su giliu įsijautimu paliestas 
ir šių dienų tautinės bei religi
nės niveliacijos klausimas. Vie
ni romanai buvo menkiau, kiti 
geriau apipavidalinti. Bet iš vi
sų veikalų labiausiai išsiskyrė 
tas, kuris vaizdavo neilgą pasku
tiniųjų Nepriklausomybės me
tų laikotarpį (baigiant pirmomis 
komunistų invazijos dienomis) 
ir tesustojo ties dviem rytų Aug 
štaitijos šeimomis, ištikrųjų vaiz 
duodamas ir analizuodamas tik 

Zigmas Gavelis 

Pamirš+oji sula 
(I PREMIJĄ LAIMĖJĘS EILĖRAŠTIS) 

Dar sniegui nenutirpus prasikals žolė prie tako po agrastais, 
Tokia gležna, kaip gyvą ją matau dabar, — 
Ir vyšnias pumpurais lyg jaunamartes žydėjimui subręstant: 
Jos takus žiedų, o mano širdį ilgesio pribers. 

Vakarais ten saulė raudonai nuspalvins dangty 
Ir motina išbėgs prie beržo parsinešt sulos: 
Ilgai į vakarus žiūrės ranka akis pridengus, 
Kai šuo pajutęs pakeleivį vieškely aplos. 

Paliks ji grįždama į trobą pravirus vartus 
Ir už nebūtas nuodėmes per naktį atgailos, 
Dundės ten tolimas griaustinis iš juodo debesio kurtus, 
Prie beržo pamirštas ąsotis netalpins sulos. 

A. NAKAITĖS LAIŠKAS 
Romano premijos mecenatui "Draugui" ir premijos 

įteikimo šventes dalyviams 
Didelis džiaugsmas būti pa- romaną perskaitę, gal daugiau 

kviestam ir liūdna negalinčiam galėsite komentuoti u i patį au 

KULTŪRINĖ KRONIKA 

atsilankyti. Taip šiandien yra 
man. Vienu laiku supuolė du di
deli įvykiai, ir moteriškos parei
gos nugalėjo: privertė pasilikti, 

torių ? 
Rašiau jį, slegiama nostalgi

jos, didelio Lietuvos ir ypač kai
mo, ilgesio. Aprašydama tuos 

nors visa širdimi veržiausi į ši- vaizdus, gesinau pasiilgimo troš-
tą gražią šventę. kūlį, kurdama situacijas ir cha-

Pirmiausia, noriu pareikšti j rakterius, panašius į buvusių 
padėką mielam dienraščio " D r a u ! b r a n ^ ž m o n ! U - įgyvenau, ta-
go" Bendradarbių klubui, ka s -M 1 1 1 1 1 ' Tėvynės artumą, tary-
metinės romano premijos m e c e - ; t u m b u v a u sugrįžusi tenai, ap-
natui, kuris išvedė į šviesą eilę j d a i r y t i , pasisveikinti, pasikal-
naujų lietuvių romanistų, davė bė t i> **I i r įgyvent i vėl aną 
skaitytojams gražiai išleistų, 
įvairios tematikos, romanų, su-

dieną, kuri buvo tokia trumpa 
ne vien Bronei ir kuri mums 

Šių metų "Draugo" konkur
so dalyvių veikalai kaip savo 
tematika, taip ir problemų gau
sumu bei aktualumu apėmė ga
na plačią skalę. Jie vaizdavo lie
tuviškąjį gyvenimą nuo XIX t .J 

Ale Rūta Nakaite Arbačiauskiene 

vienos mergaitės brendimo lai
kotarpį. Tas veikalas, Alės Na
kai tės-Arbačiauskienės romanas 
Trumpa diena, kaupia nepap
rastai gausią lietuviškojo kai
mo buities medžiagą, apimda
mas gyvenimą nuo paprasčiau
sios ūkio ir namų darbų kasdie
nybės iki iškilmingų švenčių ir 
populariųjų visam kraštui cha
rakteringų pamaldų bei atlaidų. 

Premijuotoji "Trumpa diena" 

Šių dienų romanas nustojęs 
epinio masto, atsisakęs vienti
sos fabulos ir intrigos, leisda
masis į naujus eksperimentus, 
pergyvena tam tikrą krizę. Jos 
atgarsių matome ir mūsų litera
tūroje. Savo epiniu platumu ir 
objektyviu traktavimu "Trumpa 
diena" į mūsų grožrnę prozą atei 
na kaip Donelaičio, Žemaitės, 
Simonaitytės tradicijų tęsinys 
ir imponuoja ne tik užsimojimu, 
bet ir tesėjimu. "Trumpa diena" 
pasižymi išlaikyta konstrukcija, 
nuoseklia fabula, kad ir nestip
ria, bet intensyvia intriga ir at
sisakymu poetinių puošmenų, 
kurios taip įsiskverbė į mūsų be
letristiką. "Trumpa diena" įeina 
ir į tą nedidelį skaičių mūsų ro
manų, kurie giliai pasineria į 
vaizduojamųjų asmenų psicholo
giją ir sukuria gyvą, natūralų 
žmogų. Autorė nesistengia savo 
veikėjų padaryti nei šventaisiais, 
nei nelabaisiais. Jie yra papras
ti žmonės, su visomis silpnybė
mis ir pagundomis. Jų kūnas iš 
žemės ir traukia žemėn, bet jų 
siela yra graži ir nesužalota 
kaimo žmogaus s'ela, artimai su 
gamta susijusi, jos alsavimu gai
vi, jos grožiu žydinti, joje po 
dangiškais skliaustais ir dieviš
koje apvaizdoje gyvenanti, gai
vališkai sekianti žemiškos mei
lės ir laimės, tragiškai sudužus 
nuo žemės purvo pakylanti. Dia
loguose vartojama rytų augštai-
čių tarmė uždeda žymę ir visai 
veikalo kalbai .bei stiliui, kuris 
igauna paprastumo, išvengia 
dirbtino stilizavimo ir tampa ori 
ginalus, savas, teikiąs tam tikįro 

ruošė šiemet iš eilės jau ketvir-1 visiems baigėsi raudomis, 
tą didelę šio pabūdžio šventę, I Kūryba pirmoj eilėj yra išsi-
pabrėžiančią grožinės literatu-Į sakymas savęs. Išsisakymas, gal 
ros vardą, sudominančią lietu- būt, Tam, Kuris davė mintį ir 
vių visuomenę sava knyga, ku-. g a l ią ją išreikšti. Dėl to kūry-
ri yra svarbiausias mūsų tauti- ba panaši į maldą. Maldoj ir kū-
nės sąmonės palaikytojas ir švie 
šiaušias žiburys tautų laisvės, 

ryboj žmogus palieka žemės kir
mino kiautą ir pakyla augščiau: 

žmoniškumo ir moralės sutemo- j n o r s trumpam žvilgterti į savo 
s e- j Būtį, į paveikslą To, kuris su-

Gal pastebėjote, kad šį vaka- j kūrė žmogų, jo gyvenimą ir jo 
rą pasišovė dominuoti moterys, amžinumą. Toji besimeldžiančio 
Ne tik romano premija įteikia- įr kūrėjo ekstazė veikia ir kitą. 
ma moteriai, bet jos daugumoj i Kad ir realistiškiausiame veika-
ir šio vakaro programos daly- i e gali pajusti kažką, kas ne 
vės ir, noriu tikėti, kad publi
koj, taip pat, jei ne daugiau, tai 
ir ne mažuma, ir su nemažu en
tuziazmu, yra moterys. 

I r norisi prisiminti istorinę 
lietuvę moterį. Kas išlaikė vai
kus prie lietuviškos maldakny
gės ir elementoriaus spaudos 
draudimo laikais? Kas mūsų 
vargo mokyklos simbolis? — 
Motina prie ratelio. I r kas iš
mokys šiandien vaiką lietuviš
kai melstis ir skaityti šioje sve
timųjų jūroj? Pirmiausiai — 
moteris! Kas padainuos dainas, 
pasakys pasakas, padavimus, iš
laikys lietuvių papročius ir tau
tines tradicijas, kad neužgestų 
lietuviškas žiburėlis mūsų jau
nosios kartos širdy? — Labiau
siai — moteris. Ir todėl šia pro
ga norisi pašnibždėti moteriai: 
būk stipri ir neužsimiršk, nes 
turi daug pareigų kaip lietuvė! 

Iš toli vaizduodama8i šio va
karo jūsų nuotaiką, spėju, kad 
besigėrėdami muzika ir solis
tais, norėsite išgirsti ir apie tą 
romaną, kuris buvo šios šven
tės priežastimi. 

Ką apie jį pasakyti. Jūs tą 

žavesio. 
Trumpos dienos autorė jau

nosios kartos rašytoja Alė Na-

kaitė-Arbačiauskienė, poezija ir 
proza debiutavusi tremtyje, Vo
kietijoje, su šiuo veikalu išeina 
padariusi tokią pažangą, kuri 
neabejotinai rodo naują lietu
viškojo epo talentą. 

Premijos įteikimo šventėje 
reikšdamas savo ir komisijos 
sve'kinimus, autorei linkiu nesi
tenkinti pasiektu laimėjimu ir 
duoti naujų dar brandesnių vei
kalų, o jos romanas teranda 
kelią į didžiausią skaičių skai
tytojų, teikdamas jiems meni
nio dvasios peno. 

vien fiksuoja ar piešia žmogų ir 
jo žingsnius žemėj, bet kas ir 
apibendrina jį esminiai. Žinoma, 
mažiau atydus skaitytojas šito 
gali ir nepastebėti, besigėrėda
mas tik veikalo detalėmis. 

Tiek apie kūrybą ir apie ro
maną, kurį jūs netrukus galėsi
te skaityti ir apie jį susidaryti 
savas išvadas. Žinoma, jeigu no
rėsite skaityti. 

Paskutiniu metu pasigirdo vi
suotini skundai, kad lietuviai sa
vų knygų nebeskaito, užtat lei
dėjai nebenoriai jas leidžia ir 
rašytojai be entuziazmo rašo. 
Išdrįstu paabejoti šita padėti
mi. Pagaliau, jei tie simptomai 
mūsų visuomenėj ir būtų, kam 
juos plėsti nusiminimu? Juk ži
nome, kad ligoniui kenkia įsikal
bėjimai: aš sergu, aš sunkiai 
sergu, nebepagysiu, mirsiu... 
Kad ir tokios gražios literatūri
nio pobūdžio šventės kaip šian
dien — įgalina tikėti, jog lietu
viai dar tebesidomi sava knyga, 
sava literatūra, jog dar nemer-
dime ir nemirštame tautiškai. 
Jei tik darysime kiekvienas ką 
galim, jei nuolat mąstysim ap^e 
lietuvybės gyvybingumą, ir to 
gyvybingumo kėlimą, jei tuo rū
pinsimės visi ir visi veiksim, mer 
dėjimas neprasidės. Būna potvy
nių 'r atoslūgių kiekvienoj sri
ty. Gal būt, šiuo metu yra ato
slūgis, bet kodėl galvoti, kad jau 
visiškas išsekimas ? 

Žin<«ma, naiviu optimizmu irgi 
pavojinga užsikrėsti. Ypač jau
nimo klausimu. Į jaunimą turė
tume ats'gręžti visu veidu. Kaip 
gaila, kad praėjusiais metais, 
Rašytojų draugijos pranešimu, 
visiškai neišleista knygų jauni
mui. Girdi, tėvai neperka savo 

• Stasys Rauckinas LJet. Stu
dijų institute skaitė paskaitą 
apie moksleivį ir studentą kita
dos Lietuvoje ir dabar tremtyje. 
Jis pastebėjo, kad jaunimo ne
galima svarstyti atskirai be 
vyresnėsės kartos. Jaunimas nė
ra Robinsonai, kur'e gyventų 
atsiskyrę. Už jaunimo veiksmus 
yra atsakingi tėvai. Nepriklau
somybės laka i buvo spartusis 
lietuvių tautos laikotarpis, ku-
r'ame moksleiviai ir studentai 
žygiavo kartu su visa visuome
ne. Buvęs labai didelis įvairu
mas moksleiviu tarpe nepriklau
somybės pradžioie, vėliau išsi
lygino. Kaimo ža Tukai ir iš Ru
sijos grįžę moksle.viai užleido 
vietą vieningesniam moksleivib 
tipui. Vyravo idėj'nis momen
tas moksleivių organizacijose. 
Sportas buvo pamėgtas kaip 
sveikatingumo ir fizinio lavini
mosi idėja, bet ne čempiono a-
matas. Apsiskaitymas buvo 
moksle:vio idealas. Pažymėtina, 
kad daug buvo ska'toma vad. 
"sausų" veikalų. Pereidamas 
prie studentijos, prelegentas pa
žymėjo, kad studentai stengėsi1, 
pagrįsti savo gyven'mą prin
cipais. Veni jieškojo sintezės 
tarp krikščionybės ir sveikai 
suprasto tautiškumo; k'ti tau
tiškumą jungė su liberalizmu ir 
dar kiti daugiau ar mažiau jun
gėsi į materialistinius sąjūdžius. 
Studentai, kurie nesidomėjo pa
saulėžiūra, kūrė dirbtines stu
dentiškas tradicijas. Apskritai, 
tauta žinojo, kad studentijoje 
ir moksleivijoje auga naujos jė
gos, kurios perims atsakomybę 
tautoje. Nepr. Lietuvoje ir moks 
leiviai ir studentai nesistengė 
siekti turtingųjų idealo. 

Kalbėdamas apie šių laikų stu 
dentiją, prelegentas pastebėjo, 
kad jos negalima matuoti anų 
laikų mastu. Kas ano meto bu
vo būtina sąlyga, šiandien to nė
ra. Apskritai, mums stoka ne 
gero jaunimo, bet jaunimo vadų. 
Čia yra panašiai, kaip su Balfu. 
Kol dejuojama, nieko nėra. Bet 
kai išeinama į gatvę su rinklia
vos dėžele, šis tas išeina. Lietu
viškos institucijos privalo su
burti jaunimą. Studentų orga
nizaciją reikia vertinti, kaip jų 
Tetuviškumo pasireiškimą. Da
bartinis studentas stovi prieš 
labai dvilypišką uždavinį, kuris 
atsiranda iš jo lietuviškumo ir 
jo gyvenimo bei mokymosi ame
rikoniškoje aplinkoje. Kad stu
dentija savo uždavinį atliktų, 

vaikams lietuviškų leidinių. Sun
ku patikėti! O, rodos, belstis vis-
tiek reikia. Rašyti ir leisti! 
Skelbti, įkalbėti, siūlyti per or
ganizacijas, per mokyklas. Ne
jaugi motina nebepirktų savo 
vaikui lietuviškos knygos, kai ki
tados slapčia mokė skaityti, 
drebėdama dėl žandarų kratos, 
dėl žiaurių bausmių už lietuviš
kos knygelės meilę? 

Ne, tokiomis mintimis ne
drumstame šitos šventės nuotai
kos, tikėkime savo lietuvišku 
tvirtumu ir stenkimės tą tikėji
mą pateisinti. 

Tikėkime ir darykime taip, 
kad k'tais metais vėl būtų pana
ši literatūrinė šventė, kad 
"Draugas" tebebūtų pajėgus me 
cenatas (o be mūsų paramos jis 
gali tokiu nebebūti), kad lietu
vės moterys su entuziazmu im
tų globoti savo jaunimą tauti
niu atžvilgiu, kad rašytojai ir 
leidėjai neprarastų nuota'kos, 
kad lietuvių kultūrinis veidas 
spindėtų vid'ne galia ir ryžtu 
ateičiai. 

Tok'os meno svajonės ir to
kie lnkėjima' šį iškilmingą va
karą. 

Alė Rūta-(Arbačiauskienė), 
premijuoto romano 

"Trumpa diena" autorė 

pasak prelegento, reikia ketu
rių sąlygų: pirma, įsijungti į 
liet. studentų organizacijas, ant
ra, įjungti čia gimusius studen
tus į liet. organizacijas, trečia, 
rūpintis studentiško prieauglio 
paruošimu iš moksleivių ir, ket
virta, tikėjimo ir vilties į švie
sesnį rytojų. 

• Zigmas Gavelis, "Draugo" 
poezijos konkurse laimėjęs pir
mą premiją, yra gimęs 1914 m. 
gegužės 26 d., Kampų dv., Mer
kinės valsč., Alytaus apskr. 
1926 m. iš pradžios mokyklos 
įstoja Merkinės Vidurinėn Mo
kyklon, bet po dvejų metų tėvas 
atsiėmė į "praktiškesnę" - - ūki 

• Tėvas Juozas Valinys S. J., 
kalbėdamas apie jaunimo dva
sinį brendimą skautuose, atsto
vavo pažiūrą, kad skautizmas nė 
ra vien vaikų organizacija ir 
skautavimas neturi pasibaigti su 
17 amžiaus metais. Tik po sep
tynioliktųjų metų skautavimas 
reiškiasi tuo, kad reikia dau
giau šiai organizacijai duoti, ne
gu iš jos gauti. Kas šito parei
gos pasikeitimo nesuvokia, tam 
skautavimas netenka reikšmės. 
Tas sunkumas yra ypač d'de-
lis Amerikoje, kur apskritai 
skautavimas suprantamas tik 
vaiko amžiuje. Išdėstydamas 

ninkauti. Daug ašarų. Begalinis! skautiškos veiklos schsmą prele 
noras mokintis prieš tėvo valią . S e n t f vaia taai atidengė fan-
1933 m. nuvedė Kaunan į Ž. Ū. 
R. Sodin'nkystės — daržinin
kystės kursus. Čia pradėjo ben
dradarbiauti "Jaun. Ūkininke". 
1935-37 m. karinė prievolė — 
rašinėjo "Kary". 1940 m. išlai
kė egzaminus iš 4-rių gimnazi
jos klasių Palangoje ir iki 1942 
m. mokėsi Kauno Augšt. Tech
nikos mokykloj, tais pat metais 
išlaikė egzaminus brandos ates-j 
tatui gauti Kauno Suaugusiųjų 

Zigmas Gavelis 

gimnazijoj ir iki 1944 m. pava
sario studentavo V. D. Univer
sitete, statybos fakultete. 1944-
49 m. tremtis Vokietijoj. Ben
dradarbiavo J. Jašinsko reda
guojamo j "Benamio Dalioj", 
Traunšteino lietuvių komiteto 
narys ir stovyklos komendan
tas. 1949 m. atvyko į JAV ir įsi
kūrė Bostone. Čia baigė Lincol-
no technikos instituto statybos 
skyrių. Nuolatiniai bendradar
biauja "Eglutėj" ir "Tėviškėj". 
Paskirus eilėraščius talpino 
"Draugas", "Laivas" ir kt. Tru
putį jo poezijos įsidėjo A. Rin-
kūno redaguota "Kregždutė" I 
ir II dalis. Ruošia leidinėlį jau
niesiems skaitytojams. 

tastišką ir žaismingą skautiško 
gyvenimo pobūdį, kuris priveda 
žmogų prie visuomeninio tarna
vimo pare*gos supratimo. Skau
tiška auklėjimosi mokykla yra 
gera ypač savo organišku po
būdžiu. Čia labai gražiai iškyla 
vyresnio draugo, skiltininko, au
toritetas. Šis, pats artimasis as
meniui, autoritetas turi rakti
nės reikšmės visuomenės gyve
nime, kurio *dabar dažnai tenka 
pasigesti. Skautybė yra religi
nė organizacija. Pasak šv. Tėvo 
Pijaus XII, skautas, būdamas 
žvalgas, yra ne tik pirmose tikė
jimo eilėse, bst dar pirmiau jų, 
t. y. ten, kur tikėjimo eilių dar 
nėra. 

• Jono Kuzmiekio knyga "Ma 
rija mums kalba" jau išėjo iš 
spaudos, Anglijoje. Autorius 
peržvelgia Marijos kultą, paskui 
pereina prie Jos apsireiškimų, 
svarstydamas, kodėl Marija ap
sireiškia ir kodėl savo tarpinin
kais pasirenka mažutėlius. To
liau, pailiustruojant atitinkamo
mis nuotraukomis, peržvelgia
mos švč. Marijos šventovės Lie
tuvoje — Aušros Vartų, Pažais
lio ir Žem. Kalvarijos, o antroje 
dalyje ilgiau sustojama prie 
Švč. Marijos apsireiškimų: Ver
kianti Šiluvos Marija, Švč. Mari
ja Girkalnyje, Nuostabus meda-
likėlis, Švč. Marijos ašaros La 
Salette, švč. Marija apsireiškia 
Bernadetai, Švč. Marijos apsi
reiškimai Fatimoje, Neturtėlių 
Motina ir Verkianti Cecilijos 
Madona. Pabaigoje — Marija 
mums kalba straipsnyje — au
torius paliečia šias temas: Švč. 
Marija tautų gyvenime, Švč. 
Marija — visų malonių Tarpinin 
kė( Švč. Marijos apsireiškimų 
prasmė, Stebuklai ir Dievo pla
nai ir padaro išvadą: "Dievo 
pirštas palietė Šiluvą, Liurdą, 
La Salette, Fatimą... Dėl to pa
garbiai nulenkime galvas ir 
svarstykime, k ą M a r i j a 
m u m s k a l b a " (159 psl.). 
Knyga įrišta kietu viršeliu, o 
aplanke duota įspūdinga Šv. Kot 
rynos Labourė regėjimų Šv. 
Medalikėlio Marija. JAV šios 

• Andriaus Kuprevičiaus ir 
pianistės Elenos KuprevičnLtses 
koncertą Clevelando Muzikos j 
mokykloje spauda įvertina šil- k n r e o s k a m a 2 d o L 

tai ir teigiamai. Arthur Loesser, # Dajj. A. Tamošaitienė pri-
dienrašty "The Cleveland Press" j taikė naujus metodus sieninių 
sumini išpildytas tris sonatas, kilimų aadimui, gobeleno tech-
pastebėdamas: "Labiausiai pa- njkai. Jiems jau paruošė eilę 
žymėtina iš ju buvo Juliaus Gai- projektų ir sudažiusi spalvotus 
delio, jauno Tetuvio kompozito-jsįulus, kurių rėk ia ypatingai 
riaus, dabar gyvenančio Bosto-' d a u g atspalvių, pradės gobelenų 
ne... Buvo veikalo pirmas išpil- a ud;mą. 
dymas. Sonata yra rimto sti
liaus, įprastoj formoj ir parodo 
gana švelnų me'striškumą". 
Apie smuikininkę* Kuprevičiūtę 
kritikas rašo, kad ji "gabi išpil-
dytoja ir jos muzikiniai suge
bėjimai, atrodo, prašoka jos pa
sitikėjimą". 

• Da:I. A. Varno sukaktuvinė, 
p :lnesnė apžvalginė paroda nu
matyta suruošti £»* pavasarį Chi-

Kanados Dailės Studijoje spar 
čiai audžiami taut :niai drabu
žiai Nepriklausomybės šventei. 

A. Tamošaitienė suprojekta
vo du zanavykų krašto tautinius 
drabužius Chicagai: poetei Gra
žinai Tulauskaitei-Babrauskie-
nei ir studentei Mašiotaitei. 

• G. Balčiūnas VVellingtone, 
Naujosios Zelandijos sost'nėje, 

cagoje. Parodoje bus mūsų dai- ' baigęs human tarinius mokslus, 
lin'nko pirmasai darbas "Daili- dabar ten pat studijuoja teisę. 
ninkas ir elgeta" (1905 m., Kro
kuvoje) ir paskutinis didysis — 
: Mindaugo vainikavimas". 

Pragyvenimą užsidirba tarnau
damas vienos valdinės įstaigos 
teisių skyriuje. 
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Grigai+yte - "Na, tai kas!11 poete 
25 metų literatūrines sukakties proga 

DR. JONAS MATUSAS, New York, N. Y. 

r i Gražina Tulauskaite 

P o e t u i 

Atrodo, eilėraštis "Na, tai 
kas!" apibūdina K. Grigaitytės 
visą kūrybą. 

...Na, tai kas, na, tai kas, 
Jei lietutis ir išpraustų man ka-

/ s a s ! 

Na, tai kas, na, tai kas, 
Jei žirgelis ir apskainios 
Raudonąsias radastas! 

Ne be reikalo muzikai Konr. 
Kaveckas ir VI. Jakubėnas iš 
daugybės poetės eilėraščių pa
sirinko kaip tik šį ir sukompa-
navo dainą. Muzikai Konr. Ka
veckas ir B. Budriūnas parašė 
ir kitiems jos eilėraščiams mu
ziką: pirmasis — "Mylimųjų 
daug turėta", antrasis — "Išdy
kęs rudenėli", bet "Na, tai kas" 
daugiausia dėmesio susilaukė. 
Mat, čia išreikšta moterišku
mas, ir tai specifiškai moteriš
ku kūrybiniu būdu. "Na, tai 
kas!" gaida skamba neviename 
Grigaitytės eilėraštyje. Kartais 
net tais pačiais žodžiais. Apskri
tai, čia t u r m e reikalo su gry
nojo moteriškumo kūryba. 

Tokia nuoširdi moteriška po
ezija netokis jau dažnas reiški
nys literatūroje. Mūsų poetė ši
to bruožo nesidrovi, ji brėžte pa
brėžia, sakytume, juo beveik di
džiuojasi. Kartą ji be niekur nie
ko sušunka: 

Ačiū, Dieve, Tau už tai, 
Kad esu aš moteris! 

Tačiau Grigaitytė moteriškas 
nuotaikas išreiškia ne natūralis-1 
tiniu, grubiu būdu. Ji yra kul- i 
tivuota, subtili menininkė, ką 
rodo kad ir tokie posmai apie' 
"išpintas kasas", "žiedus, lūkės-: 
čiu jau sveriančius", "palūžusias 

Tik pasakyk, Marija, 
Kelintas tavo širdy 
Esu aš kalavijas?... 

Bet jei mūsų poetė pamėgi
na iškilmingai posmuoti (pvz., 
"Tai ne amžiams"), eilėraščių 
kokybė žymiai sumažėja. Nors 
tokie atvejai tėra išimtys. 

Grigaitytė savo poetinę plunk 
sną išbandė moksleivių "Atei
ties" žurnale Lietuvoje 1927. Il
gainiui ji pradėjo bendradar

b iau t i įvairiuose žurnaluose ir 
laikraščiuose: "Naujojoj Vaidi
lutėj", "Ateities Spinduliuose", 
"Pavasaryje", "Studentų Dieno
se", "Ryte", "XX Amžiuje" ir 
"Jaunoje Lietuvoje". Poetė, ga
vusi tvirtus literatūros pagrin
dus iš savo mokytojų Antano 
Miškinio (Lietuvoje gavo premi 

(II PREMIJĄ. LAIMĖJĘS EILĖRAŠTIS) 

Tu praeisi čia tartum lietus, 
Vėlei keldamas žiedus gyventi, 
Ir tavęs kai seniai nebebus, 
Sodo švęsime žydinčią šventę. 

i 
Tu lyg saulės švelnus spindulys 
Glostai akmenį, ledą ir gėles, 
Ir širdis užmirštoji sakys — 
Iš mirties ją gyventi prikėlei. 

Tu kaip vėjas nešei per marias 
Mano laivo paklydusią burę, 
Uostą naktį padėjęs surast 
Audroj dūkstančioj šėlstančioj jūroj. 

baigti, nes poryt jau atsikrans-
tys nuomininkas, — šnekėjo 
tautietis, nė klek nesijaudinda
mas, kad atėjo ne tas, kuris bu
vo pasižadėjęs talkon. 

— Kad man dar čia reikia api 
bėgt kitus tautiečius, — nedrą
siai protestavo rinkėjas, — gim
nazija dabar pateko į devynias 
bėdas... O dar rytoj anksti į dar 
bą... 

— Ž'nau, žinau: kai pinigų 
rinkti tai nespėji tautiečiams du 
rų varstyti, o talkininkų tai nė 
su aliarmo s :renomis neprisitriū-
bysi! Mesk švarką ir pradedam! 

Taip staig'ai užkluptas rin 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Poetė Gražina Tulauskaite. • Kun. dr. Viktoras Rimul is 

gimė Lietuvoje, Šakių apskr., i Liet. Studijų institute kalbėjo 
Lekėčiuose. Abu tėvai zanavy- apie pašvenčiamąją malonę auk-
kai ir baigę augštesnįjį mokslą: Įėjimo kelyje. Prelegentas pas-
tėvas Leonardas Tulauskas — i tebėjo, kad krikščionybėje žmo-
Veiverių mokytojų seminariją, gus yra su Dievu ne iš tolo, bet 
o motina — Agota Staugaitytė labai iš arti. Jis yra pašauktas 
— gimnaziją Varšuvoje. Graži-' į tą gyvenimą, kuriuo gyvena 
na savo kūdikystę ir dalį vai- Dievas. Dieviškoji tikrovė nėra 
kystės praleido Lenkijoje, vė- atitrūkusi nuo egzistencinio žmo 
liau Rusijoje. Ji yra baigusi Kau gaus. Dievas yra pasilenkęs prie 
no "Aušros" gimnaziją ir Vy-1 žmogaus. Krikščionybė siekia, 
tauto Didžiojo universiteto hu- į kad žmogus būtų sudievintas. 

Katryna Grigaitytė 

mirtas' aguonas, karščiuose 
nuvytusias", "nužydėjusias ra
dastas". Kai priseina išreikšti 
motiniškumą, ji iššaukia meniš
ką vaizdą: "...susikrovė į žiedus 
jurginai". 

Kotryna Grigaitytė, ištikima 
moteriškumo bruožui, yra per-j 
dėm konkretiška. Abstraktišku-1 
mo jos poezijoje iš viso nėra. Jos 
išgyvenimų posmuose prikaišio
ta tokių realių, paprastų daiktų, 
kaip aguonų žiedai, žalios uo
sio šakos, melsvi b'nai, žali ag
rastai, virželiai kanapiniai, klė
ties langai, rugiagėlės, alyvos, 
prie kelio pienės, svėrės, ramu- : 
nėlės, vinkšnos, beržai, atolas. 
I r taip be galo. Užeini net to
kią smulkmeną, kaip "vikšrelis 
po lapu". 

Eilėraščių prasmė lengvai per 
matoma. Forma ir eiliavimas 
lengvas. Kaikurie dalykai prime 
na L e r m o n t o v ą : 

...Nužydėjo radasta 
Vidury darželio. 
Laimė buvo taip trumpa, 
Kaip naktis birželio. 

Kur einu ir kur sustoju — 
Melsvo lino laukas. 
Ir padangėj debesėliai 
Melsvom burėm plauko. 

"Pavasarėlis" yra tikras per
las. Išskirtini taip pat "Vasara 
ateis", "Motinai", "Klevams žy-j 
dint", "Pirmos kregždės", " T o 
lyn". Kaikurie posmai tikri dei
mančiukai, pvz., apie kregždes: 

Po mėlynu sparnu 
Pavasarį nešu... 

Be meilės, Grigaitytės poezi
joje žymią vietą užima Tėvynė, 
tremties vargai, tikėjimas. 
"Magdalenoj", pulsuoja gilus gi
lus religingumas. Prašyte pra
šosi vienas posmas iš "Mari
jos" : 

ją už poeziją) ir Juozo Brazai
čio (žinomas literatūros istori
kas ), išsiplėtojo savarankiška 
kūrėja. 1937 m. išleido poezijos 
rinkinį "Akys Pro Vėduoklę". 
Čia Grigaitytė moteriškai svai-
galinga, kartais bravūriškai drą
si. Antrasis rinkinys "Paslaptis" 
(1950) rodo ją nublaivėjus, nu-
giedrėjus. 

Grigaitytė yra ir beletriste. 
Lietuvoje jos novelių ir apysa
kų buvo įvairiuose žurnaluose 
ir laikraščiuose. "Lizdelis po 
langu" išspausdinta net moksli
niam miškų ūkio žurnale "Mū
sų Girios" (1943). Žinoma, ir 
novelėje Grigaitytė moteriška. 
Vengia bendrų pasaulinių pro
blemų, nemėgsta abstraktinių, 
suktų samprotavimų. Piešia gy
venimą, kaip ji moteris supran
ta, kaip išgyvena. Buvo Lietu
voje — vaizdavo Lietuvos mo
terį, pateko į Vokietijos tremtį 
— piešė tremtinę lietuvę, atsi
dūrė Amerikoje — rašo apie se
nąsias ir jaunąsias lietuviškojo 
kraujo amerikietes. 

Mūsų rašytoja yra mėginusi 
ir dramos barą. Konr. Kavecko 
operai "Nijolė" parašė librettą. 
Vokietijoje Fellbacho stovyklo
je vaidinta jos "Birutės sapnas". 

"Drauge" yra pasirodęs ne
vienas Grigaitytės kūrinys. Taip 
pat "Darbininke" ir kituose 
laikraščiuose. Rašytoja turi pa
ruoštą poezijos 3-jį tomelį. Bai
gia paruošti novelių rinkinį. Po
ezijai išleisti yra pasiūlęs vie
nas mecenatas, prozai — net 
dvi leidyklos. Kai kurios apysa 
kos buvo spausdintos tame pa
čiame "Drauge", "Ateityje" ir 
kitur, bet yra novelių rinkiny
je ir visai naujų. Jos serga lie
tuviškomis moteriškomis pro
blemomis dar iš Lietuvos ir jau 
Amerikos sąlygų išugdytomis. 

Kotrynai Grigaitytei, kaip 
ryškiausiai gryno moteriškumo 
atstovei mūsų literatūroje, lin
kėtume moters pasaulį išreikšti 
poema arba romanu. 

LABANAKTIS! 
(Feljetonas) 

PULGIS ANDRIUŠIS 

Sutemus, tautietis užsisklen
džia duris ir sako kitam tau
tiečiui, jeigu toksai ateina tuo 
metu Diepholco gimnazijai au
kų rinkti: 

— Labanaktis! 
Tautietis su aukų sąrašu sė

da į tramvajų ir važiuoja pas 
kitą tautietį: 

— Labanaktis! — sako kitas 
tautietis, trenkdamas dar nevi
sai įrengtas duris, šiaip taip pa
kabintas ant laikinų kengių. — 
Aš dar nebaigiau savo namų. A-
teik, nu, už poros metų, jeigu vis 
kas tvarkingai seksis. O dabar: 
labanakt! 

Diepholco gimnazijos rinkė
jas savo popierėlyje dar turi 
daug pavardžių. 

Tautietis Strazdibaila pažiū
rėjo pro duryse iškirstą slaptą 
akutę ir, neatmušęs užrakto, pa
klausė: 

— Kas tu toks? 
— Tai čia aš toks Vasario Še

šioliktosios gimnazijai, — atsakė 
prisibiednijęs rinkėjas. — Gal 
kokį svarą pasirašytum? 

— Svarą, aha! O kiek laiko 
jau gyvenat Australijoj? — aš
triai paklausė šeimininkas, ap
žvelgęs priebučio šviesoje nepra
šytą svečią, kuris atsirado tuo
jau po tramvajaus pravažiavi
mo. 

— Jau bus šešeri riebūs, — ta
rė rinkėjas. 

— Šešeri riebūs ir dar vis 
tramvajum važinė jat, a ? 0 kur 
mašina ? 

— Neturiu, ponas Strazdibai
la, dovanokite... 

— O namus ar jau turi t? 
— Neturiu, dovanokit... 
— Neturit namų tai ir neži

not, kad sutemus negalima žmo
nių trukdyti, čion yra toks įsta
tymas. Labanaktis! 

Pasibeldęs pas sekantį tautie
tį, aukų rinkėjas negalėjo pati-

| keti savo akimis: plačiai atsivė
rė prieangio durys, nušvito elek
tra ir, maldydamas šunį, išėjo 
patsai šeimininkas išskėstomis 
rankomis: 

— O tai gerai, kad atėjai, kaip 
žadėjęs! Tuojau aš Čia paruošiu 
dažus ir mes ligi dvyliktos baig-
s ;m tepti kambarį... Ei tu ten, 
žmonele, greičiau pasisuk... Pen-
zeliai pakabinti garaže... 

— Kad aš čia, ponas tautieti, 
tiktai dėl Diepholco gimnazijos... 
— nusikaltėlio balsu vapėjo rin
kėjas, tramdydamas šunį, ku
ris šokinėjo jam ant gerklės. 

— Gimnazija — ne gimnazi
ja, bet meskis švarkelį ir grieb-
simės darbo, mano kaimynas, 
matyt, privirto gerdamas plon-
ką, o kambarį reikia būtinai 

čio dirbo Kauno X gimnazijoje, gus negali išeiti, kaip paukštis 
kol su savo vyru, literatūros negali išskristi iš oro erdvės, 
kritiku Beniu Babrausku, atsi-l 
dūrė Austrijoje, o iš ten Vokie
tijoje, kur abudu dirbo Rawens-
burgo gimnazijoje. Dabar jau 
šešti metai gyvena Amerikoje 
ir yra Cicero lietuvių bibliote
kos vedėja. 

Gražina Tulauskaite eilėraš
čius pradėjo rašyti vaikystėje, 
o spaudoje debiutavo. 1924 m. 

Kotryna Grigaitytė 

Gi esmių giesme 
Ar nugąsdinau tave, 
Žydrasis mano paukšti, 
Kad jau tavos giesmės nebe girdžiu? 
Palangėj tulpės daigas 
Stiebiasi į augštį, 
O tu sparnus nuleidai, žydras paukšti. .. 
Savo giesmėj neši 
Vargonų gaudesį, 
Dūdelę piemenio, paklydusią tėvų laukuos: 
Kai vosilkėlė 
Prie kūkalio glaudėsi • 
Ir žybčiojo aguonų lūpos gelstančiuos rugiuos. 
Savo giesmėj neši 
Šilkinę smuiko giją, 
O ji suvirpa nesutemusioj birželio naktyje. 
Tada girdi kai smilga 
Dulkėta rasoj atgyja 
Ir miglos keliasi lyg nuotakos palaimintam sapne. 
Aš visad tau esu skaisti mergaitė, 
Tik rūbą su pavasariais, 
Švitėdama mainau: 
Spalvų žaidimą vėjuje 
Aš mėgstu baisiai, baisiai, 
Bet širdį vien tik 
Tavo giesmei atvėrus palikau. 

R ū t a 
Tai vasara tave užmiršo, 
Šalna nepastebėjo po langais, 
O vėjas, gaudydamas pusnį, niršo, 
Kad tu žydi lapeliais vis žaliais. 

Tavo šakelė kryžiui lenkias, 
Išpynus darželius mūs ir dainas. 
Pravirkd&ius nuotakas ant tėvo slenksčio 
Žaliuok žaliavusi, žalia rūta! 

<rr. 

manitarinį fakultetą. Vienerius j Auklėjimo vyr. tikslas ir yra pa
ke j a s ' n e t nespėjo pasipriešint | m e t u s b u v o Vilkijos Vidurinės j dėti žmogui būti kartu su Die-
išvelkamas iš švarko, juoba kad i m o k v k l o s mokytoja, vėliau Kau- j vu. Auklėti sielą nematant ant-
atlikus talką, mąstė, bus ga l i -1 n o " A u š r o s " mergaičių gimna- į gamtinių jos erdvių, būtų nesu-
ma tikrai pora svaru irašvt! ̂ os- N u 0 * ng* J I bolševikme-' sipratimas. Iš tos erdvės žmo 
knygelėn. 

Vieną sieną dažė patsai šeimi
ninkas, kitą — jo žmona, o tre
čią — Diepholco gimnazijos rin
kėjas. Lubas dažė visi t rys ben
drai. 

Aukų rinkėjas, nors ir būda
mas patsai benamis, talkose b i -
vo išmokęs visus amatus imti
nai iki šiukšlininko, — tad da
bar baigė gerokai prieš vidur
naktį. 

Nuo nosių nusigrandę dažus, 
susėdo valgyt ir gert. O po ba
liaus rinkėjas, atsisveikindamas, 
vėl išsiėmė aukų knygelę: 

— Tai dabar, gal, ponas jau 
primesit porą svarų gimnazijai? 

Šeimininkas, blogai paveiktas 
plonko, šėrė rinkėjui per ranką, 
kad net iškrito aukų popieriai. 

— Štai tau du svarai! O ką 
suvalgei ir išgėrei tai visai ne-
rokuoji ? 

Ar kumpį ir pomidorus, ma
nai, mes dykai gaunam iš krau
tuvės? O dar toki brangūs gėri
mai, o dar laikas, kurį sugaišo 
mano žmona, ruošdama vakarie-, 
nę, ką ? Eik greičiau, ba dar pra
žiopsosi paskutinį tramvajų, ko 
gera, dar užsigeisi, kad tau su
mokėčiau už taksį, ką? — rė
kė * tautietis, spardydamas ant 
grindų pamestą knygutę. 

— Dovanokite, tautieti, — va
peno rinkėjas, pakėlęs nuo že
mės sąrašus, — dovanokit, aš, 
mat, perdaug įsidrąsinau, ma
niau, padėjau dirbti, tai ir ga
liu... 

-r- O kas gi yra talka ? — ma
tydamas rinkėjo šaltą būdą, ap
rimęs šnekėjo šeimininkas. — 
Talka yra toks darbas, už kurį 
pinigų nemoka, tik už valgį ir 
gėrimą. Vadinasi, mes dabar 
kvit! 

— Už darbą aš nereikalauju, 
aš tik maniau, gal, gimnazijai... 
— jau ant slenksčio aiškinosi 
rinkėjas. 

— Gimnazijai, gimnazijai, ją 
viso pasaulio lietuviai remia, o 
kas gi mane paremia? Va, kai
mynas pasižadėjo mane paremti, 
bet dabar, turbūt, patsai savęs 
negali remti, užgriuvęs ant vy
no bonkos... 

• Kun. dr. Juozas Prunskis 
Liet. Studijų institute kalbėjo 
apie jaunimą Azijoje ir Austra
lijoje. Apžvelgdamas savo ke
liones Azijoje ir Australijoje, 
prelegentas pastebėjo labai gy
vą jaunimo reagavimą visų tų 
šalių aktualiesiems klausimams. 
Japonų jaunimas išgyvena kri
zę susiūbavus pamatams seno
sios jų religijos. Jis dabar sto
vi pusiaukelėje tarp komuniz
mo ir krikščionybės. Prieš ame
rikiečius jis nėra nusiteikęs. Ja
ponų jaunimas daug skaito sun
kesnės literatūros. Korėjos jau
nimas yra perkrautas demon
stracijomis prieš komunizmą. 
Niekur jaunimas taip nesidomi 
augštaisiais mokslais, kaip Phi-
lipinuose. Labai daug entuzias
tingo jaunimo mokyklose ir baž 
nyčiose. Jaunimas aktyviai da
lyvauja krikšč. darbininkų są
jūdy. Anglijos valdomame Hon
konge liūdną įspūdį keliautojui 
padarė Kinijos tremtinių jauni
mas. Indijos jaunimas nepalan
kiai nusiteikęs anglams. Atgims 
tant nacionalizmui ir nebesiten-
kinant senomis hinduizmo for-

"Lietuvos" dienraštyje. Po to momis, bandoma jį papildyti de
jos eilėraščių spausdinta "Liust-! ri*»u tarp krikščionybės ir li-
ruotoje Lietuvoje", "židiny", Į beralizmo. Daugelis, ypač mies-
"Naujoje Romuvoje". "Pradai- j tuose, rūpinasi kokia smulkia 
gėse", "Dienovidyje", "Aidų" ir \ prekyba, kad turėtų iš ko gyven 
"Gabijos" žurnaluose ir kitur, j ti. Anglišką literatūrą skaito 

Gražina Tulauskaite 

Ji yra dalyvė "Antrųjų Vaini
kų" ir "Lietuvių Poezijos Anto
logijos"; "Granito", "Tremties 
Metų" ir "Gabijos" almanachų. 

Poetė dalyvavo daugybėje li
teratūros vakarų programų Lie
tuvoje, Vokietijoje ir Ameriko
je. 

Išspausdinti jos poezijos rin
kiniai yra "Paklydę žodžiai" 

mielai. Indonezija yra vienintelis 
kraštas, kur komunistai turi sa
vo atskiras viešas mokyklas 
apylinkės vaikams šalia nekomu 
nistinių. Naujojoj Zelandijoj 
jaunimo tarpe yra gyvos konfe
sinės problemos ir jaunimas ak
tyviai jieško teisingos religijos. 
Lietuviškos išeivijos jaunimas 
tiek Australijoje tiek N. Zelan-

1934 m., "Vėjo smuikas" 1944' dijoje stengiasi išlikti lietuviš-
m. ir "Po svetimu dangum" kas, nepaisant vietos nuotaikų. 
1951 m. • Stasiaus Būdavo romaną 

"Uždraustas stebuklas" jau tu
rime anglų kalba. Jį išleido Co-
met Press Books leidykla (11 

— Ne, neturiu nė svaro! 
kirtosi rinkėjas. 

— Tai duok iš savųjų, juk su- j West 42 S t , New York 36, N. 
si taupei, neturėdamas nė namų, Y.), antrašte "The Forfoidden 
nė mašinos. Miracle". Aplanko iliustraciją 

— Gerai! — tarė rinkėjas piešė Barbara Koski. Knyga įriš-
— Žinoma, iš jo pusės negrą-j besdamas penkinę. — Bet grą- ta kietais viršeliais, turi 186 

žu, tai lietuviškų papročių lau- j žindami man skolą, tikrai jau pusi. ir kaino ja $3. Tai bus bene 
žymas, — su užuojauta pritarė i išmesite kokią žaliukę ir gimna- pirmas tremties lietuvio roma-
rinkėjas. zijai? nas, išleistas amerikiečių, ne lie-

— Klausykite, tautieti... — — žinoma, — tarė šeimhrn- : tuvių le;dyklos. Romanas spren-
pradėjo jau visai ramiai šeimi-jkas, — tučtuojau, kaip tik ap- džia individo likimą krašte, kur 
ninkas. - Blogi namo reikalai... sistatysiu bambarius, nusipirk- jaučiamas valdančiųjų alkis už-

siu kilimus, baigsiu mokėt saldy- kariavimų ir jėgos. kur. nežiū-
tuvą, apsitversiu naują tvorą, rint nacių draudimo užsidega, 
pastatysiu naują garažą, įsigy-, lietuvio t remtino meilė linkui 
siu vandens minkštintuvą, nusi- vokietaitės Ernose Morgen-
pirksiu elektrini siurblį, prista- strahl. Romanas vystosi sprogs-
tys :u skalbyklą, pridursiu užpa- tančių bombų dienomis ir tai su-
kalinę verandą, — tuomet tuč-. k u r ą ypatingas situacijas, ku-
tuojau paremsiu gimnaziją, ne-! rios veikalą daro tuo labiau in-
re'kės nė ragint, pats nunešiu. | triguojantį nuotykių ir psicho 
Na, o dabar labanakt! 

— Labanakt! — tarė rinkė
jas. — kažin, ar dar pagausiu 
paskutinį tramvajų? 

poryt atsikrausto nuomininkas, 
į tušč :ą kambarį negal ;ma įleist, 
re'kia lovos, bent vienos, kad ir 
sulūžusios kėdės, kablio kepu
rei pasikabint. Pats, matai, nesi 
namų šeimininkas ir nežinai tų 
visų bėdų... Ar negalėtum man 
paskolinti penkių svarų depozi
tui? 

— Bet kad gi aš šiand :en nė 
svaro nesurinkau! — nuliūdo 
rinkėjas. 

— Taip tik sakai man į akis, 
o ryt bėgsi atsiraitęs kelnes į 
naštą... Palauks jūsų ten remia
mas mokinukas. Pripratę j ' e ten 
p r e lengvo valgymo... O gal tuo 
tarpu jam atsiųs Kanados lie
tuviai... 

O man pinigai jau ryt reika
lingi! 

loginių pergyvenimų fone 

• Nelės Mazalaitės romanas 
"Saulės takas" jau išėjo iš spau 
dos. Grąžai išleido Lietuviškos 

— Jau nuėjo, ar negfrdi dzin- j k n y g o s k l u b a s K n y g a p a s p u o . 
guliavimo? - ramino šeiminin- š u s i d a i l P a u l i a u s elgiaus p r a s 
kas. - Pavėžėčiau savo mašina, j m m g u i r d a U i u a p l a n k u < V e i k a . 
bet tik ką ją perdažiau, neno- L A , _ . . . 

T . > *• *. l a s t u r i •*• puslapių, kaina 
n u daužyt patamsyje, č ia tuoj j r r 

už kampo yra geras telefonas, | *3-50- Romanas parašytas talen
tingai ir numatoma turės pasi-

taksi atvažiuos per penkias mi
nutes, neturėsi vargo. Labanakt! sekimą. 
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Skaudžios tikrovės lyri 
AL. BARONAS, Cicero, 111. 

Daug kartų buvo kalbėta apie Kiek daug čia nuoi 
juoką pro ašaras, tačiau ši kar
tą tenka kalbėti apie meną pro Tarei išlipdamas j 
ašaras, apie liūdna giesmę išsa
kytą lyriko mums gal neįprastu 
būdu. Tenka kalbėti apie lvriš-j Ir čia š t a m krai 
kai ir su šypsniu išreikštą skaus kės, šitam krante k 
mą, praradimą atsparos, žmo- bu ne;. duona, nei i 
gaus sudaiktėjimą, v'enišumą, tam iliuminuotam 
nostalgiją ir egzistenciją. Tenka čiam ir skubančian 
kalbėti apie lyriką kuri nėra pa- poetą t pajunta ki 
ti sau kaip tokia, kuri nėra vien j daiktų ir minkšto gi 
grožiui, kuri nėra trečias patie- i lį. 
kalas, nėra patetiška ir patrio
tinė, kuri "yra tikrojo skausmo' Kinkyk juos, kur 
ir nemeluotos prozos, realaus l Jie veš, kur užmata 
gyvenimo, būtino ir nenusikra- Paskui pak ;nko žm< 
tomo, iššaukta, graudi kaip iš- l Daiktai, mieli daikl 
blokšto iš savo žemės daina 
"Namo, broliukai, namo". Su 
tokia lyrika atėjo pas skaityto-1 Kai vargo žaizdos J 
ją Leonardas Žitkevičius, seniai j Aš vėl pasirenku vi 
pažįstamas iš periodikos, iš vai-! Mane pavergia mini 
kams puikių visos eilės rnkinė- j Jau aš nebevarguol 
lių ir iš linksmų ir giliai pras- j 
mingų humoristinių eilėraščių, j Visą savo ir mū 
Jau pačiam pavadinime mato- poetas baigia prasm 
me kažkokį, lyg, pasakytume, liu: 
nesuspratimą. "Daiktai ir nuo-1 
rūkos", vadinasi tų lyrinių iro
nijų rinkinys, lyg nuorūkos ne
būtų daiktai. Ne, tai nėra be
prasmis žaidimas, tai yra pava
dinimas tikras ir nemeluotas, j 
nes nuorūkos reškia egz'sten-
ciją, reiškia vegetavimą be žais-! 
lų ir be daiktų, reiškia gyveni-j 
mą, svajojant apie duoną, o daik 
tai reiškia šiltą ir mažą pašau-; 
I], patogų ir šviesu, su p'nigais, j 
mašinomis, technika ir patogio-j 
se kambario sienose sukausty
ta dvasia. 

Graudulys ir !yri«ka ironija 

Sunku įsivaizduoti, ka'p gali
ma rasti poezijos, ka ;p galima 
rasti lyrikos tematikoj kuri api
ma labai jau nepoetiškus, labai 
kasdieniškus ir būtinus daiktus, 
kaip nuorūkos, duona, urvinis 
žmogus, monetos ir laikas su-! 
prantamas ne amžinybės ar aki
mirksnio sąvokom, bet pinigais. 
Poetas nevartoja nei rimų nei 
formų naujų, tačiau jis papras
čiausiais žodžiais yra nuostabiai 
lyriškas, graudus ir pro ašaras 
linksmas. "Nerašysiu eilėraščio 
naujo, nejieškosiu rimų naujų", 
jau pačioj pradžioj pasisako au
torius kalbėdamas apie artojo 
kraują, nes kas iš tų rimų nau
jų kai ir "pienas pavirsta krau
ju". Pirmajame skyrelyje pava
dintam nuorūkų vardu, poetas 
kalba apie bokšto laikrodį ir 
žmogų nerandantį ramaus kvar
talo, ir pasakas kurios spindi 
skaisčiau už realybę, ir šypsos 
taip kalbėdamas apie būtiną eg
zistenciją rūkalų ir duonos pa
vidale: 

Imi nuo žemės nuorūką. 
Žvelgi su šypsena. 
Esi, brolau, kaip nuorūka, 
Kaip nuorūka sena. 10 psl. 

Kasdienės mūsų duonos! Kad 
/bent menką trupinį! 

Bent alkiui nuranrnt šiandieną! 
Eini ir niekuo jau daugiau ne-

/besirūp :ni — 
Vis viena! 11 psl. 

Kalba poetas su skausmu ir 
ap'e karį, kuris neteko kojų ir 
tik uniformoj bėra karys, o be 
uniformos elgeta, t ;kėjusį kad 
ordinai išgelbės iš skaudžios re
alybės : 

Tikėk blizgučiais prakilniais 
I r uniforma dėvima. 
O eis blizgučiai po velniais 
Ir t 'e, kurie juos dievina. 

12 psl. 

Aš padėjau plunksna 
Mūzai meilės jau nė 
Kas poezijoj gyvem 
Tas poezijos nerašo. 

Tokia yra liūdnos 
bės tematika šiose 1 

; nijose, kuriose neri 
: tikrajam menui, tik: 
ja :, šiltu lyrišku žc 

I mums poetas ir iš sk 
vertų lūpų sunku ! 

• poetas juokiasi, ar 
čiau, tai lietė temati 

! tė gyvenimą realų, o 
; poezija, ne skundas 
kas, ir gali kai kai 

; kad "Daiktai ir nuc 
| tik ironijos, be joki 
I ir lašo lyrikos ta pi 
j mes ją suprantame. 
i poetinė ironija, su l 
I Žitkevičius, yra pa\ 
i čiau š :s eksperiment 
, gam poetui pavyko. 

Proza ir humor 

Rašant tokias iror 
nuslysti į humoristik 
lengva nuslysti į di< 
gią patriotiką, leng' 
nuo tikros :os poezijo 
lyrikos kelio. Tai ; 
briauna ir poetas ja j 
eina neapgaudinėdan 
savęs, nė poezijos rr 
rų lyrikos gabaliuki 
vienam posme, nežiūi 
tas kalba apie nuorūi 
gus: Pavyzdžiui: 

Ateis pavasariai kite 
Užges ir saulė ir ag1 

17 psl. 

Šviečia saulė ašaroj 
Ir nemato saulės jis 

Būtų gera nieko nei 
Būtų gera laisvėje g; 

Tačiau š's epizodas, šis vege-:Kad šlamėtų vien z 
tavimas, be atramos ir be atei
ties gyvenimas, baigiasi tada i I r kad vėjas nepaliai 

ik. 

>rūkų ir duo-
/nos! — 

krantą. 
17 psl. 

inte be tėviš-
reur nebesvar-
nuorūkos, ši-
1, skamban-
m gyvenime 
itą grėsmę: 
molio trošku-

patogu, 
ai. 
logų 
:tai. 

30 psl. 

man užgyja, 
'er gi ją: 
ikštas guolis, 
lis. 41 psl. 

isų skausmą 
lingu posme-

evicius 

ą seną. 
ė lašo. 
ta, 
». 46 psl. 

>s kasdieny-
lyrinėse iro-
nusižengiant 
erajai poezi-
odžiu kalba 
kausmo pra-
suprasti ar 
verkia. Ta-

tiką, tai lie-
) poezija yra 
3 ir ne juo-
m atrodyti, 
orūkos" yra 
:ios poezijos 
•rasme, kaip 
, Tiesa, kad 
kokia išeina 
vojinga, ta-
tas talentin-

ristika 

nijas lengva 
ką ar prozą, 
idaktiką, pi-
fva nuslysti 
os, tikrosios 
yra ėjimas 
gražiai pra-

mas nė pats 
nėgėjo. Tik-
ų yra k'ek-
irint ar poe-
ikas ar p ;ni-

oki 
monos. 

bedalio, 
s pro ją. 

24 psl. 

(turėti, 
jyvent. 
zilvicai ke-

/purėti 
11 + 11 i a i c r»l.o_ 

Kartais autorius duoda 
žifigsnį į šalį, kartais atre 
jam sunku bepaslėpti s 
mą, ir jis kartais posmelį s 
z'na ir beveik suhumoristi 

Aš sapnavau Ameriką. 
Ir buvo man baisu. 
Nes redės, kad Amerikoj 
Ir aš dabar esu. 3i 

Jei kartais poezijos atž' 
randame autoriaus žingsnį 
lį (tačiau, kaip sakėme, j 
damas b rauna niekur nenu 
ta) ta : formos atžvilgiu p 
yra nepralenkiamas. Susila 
nerasi blogo srskambio ai 
čio kb ;dos, neteisingo sa 
ar bereikalingo ritmą geli 
čio žodelyč'o. Nenuostabu, 
kaikurių eilėrašč'ų mes r 
me jau kelintą variantą. F 
iieško, kruopščiai atrinkdį 
žodį ir sakinį ir todėl daini 
mas ta gyvenimą prozišką 
etas išlieka poetu, lyriška: 
grauduliu : r šypsena, išsafc 
mas šį gyvenimą kada "i 
rikoje kojos, širdis gi Lietu 

Poezija ir šypsena 
Baigdami galime pasidži 

ti šiuo poeto eksperiment 
tik todėl, kad jis pavyko, b 
todėl, kad ši poezija padės 
zijai laimėti skaitytojų, n< 
yra arti to, ką mes vadii 
humoru, nors tikrumoje 
skausmas su šypsena, bet 
gi nežino skausmo ir kam 
patinka šypsena. Ir ši šyps 
poetiška ir lyriška, padės 
zėjantį skaitytoją grąžinti 
kai, tegu ir ne ironiškai, tej 
be šypsnio ar sarkastiško 
džio. Šiuo rinkiniu Žitkev 
parodo rusų literatūroje da; 
bandytą žanrą, kuris tačiau 
gu ar bus kieno bandomas, 
jei sunku parašyti gerą fel 
ną ar gerą humoristinį eik 
tį, tai dar sunkiau būti lyi 
besijuokiančiu iš savo skau 

Leonardas Žitkevičius, I 
tai ir nuorūkos. Lyrinės ii 
jos. Išleido Gabija, 46 psl, 
ražas, data ir kaina nepaž^ 
ta. 

L e o n a r d a s Žitkevičius 

Kiti p 
Kiek daug c 
Tarei išlipdi 
O šviesos ža 
Pakeis tau z 

Ateis pavasi 
Užges ir sau 
O tu stebėki 
Kiek daug č 

Laik as 
Keliuos', kai 
Dvasia neriu 
Nes lekia lai 
O aš pigus. 

Džia 
Patyrei džia 
Melu ir meil 
Alpsta merę 
Ir susimąstė 

O gėlės žydi 
O akys žiede 
O melas vedi 
Tave į žiedą 

M < 

Ir eina visos 
O ar sustos 
Žavėkis mei 
Jei nieko ne 

• 

Žavėkis ta, 1 
Ir nebelauk 

hMusmM 
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Tarp triukšmo, i 
Tarp keršio ir pi 
Aš tolumoj žingt 
Nuvargusius be j 

O kelias kietas a 
Ir medžio svoris 
Veide Jo sielvart 
O jėgos jau išse) 

Dar vakar, Vieš\ 
Tu laiminai, pen 
Ir meilės puoton 
Širdim, ne lūpon< 

Akliesiems švies 
Gyventi mirusiu, 
Kad džiaugsmas 
Net ir mažiausio 

Tačiau šiandien l 
Ištroškę kraujo i 
O Tu tylus, išbal 

* ' ! Už savo budelius 

iug-
ne 

t ir 
poe-
s ji 
ame 
yra 
kas-
ne-

ena, 
pro-
yri-
u ir 
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zo-
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ne-
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Plauks metai, lyg 
O minios gims ir 
Tik Tu vis tais po 
Eini numirt už m 

KULTŪRINĖ 
• P. Maldeikis Lietuviškųjų 

Studijų institute kalbėjo tema 
"Lietuvių jaunimas didmiesčių 
įtakose". Savo paskaitoje primi
nė, kad naujaisiais laikais mies-
tas yra tapęs beveik visų gyve
nimo sričių bei reikalų centras,: 
nes jame kuriasi visų sričių 
svarbiausios įstaigos. Tačiau < 
negalėtume pasakyti, kad mies-i 
tas yra moralinio gyvenimo 
centras, šių laikų miestas yra! 
įvairiausių priešingybių mišinys. 
Greta gražiausių bažnyčių, ge«; 
riaušių mokyklų, meno galerijų, i 
bibliotekų ir kitų didelės verty- į 
bės reprezentuojančių instituci-j 
jų, mieste yra daugybės never-j 
tingų dalykų, kuriuos žmonės ar ? 

avasanai 
% nuorūkų ir duonos! — 
mas į krantą, 
ios bei raudonos 
edą palei Ventą. 

riai kitoki: 
ė, ir aguonos, 
ir kartoki: 

i nuorūkų ir duonos! 

- pinigai 
i sąžinė, tiesiuos 
Ma, kai ilsiuos, 
cas toks brangus, 
iš tik žmogus. 

ugsmas 
igsmo bemaž visokio 
' besigėrėjai, 
litė vidury šokiOj 
geri gėrėjai. 

— neatsižydi. 
neatsižiūri. 
,o meilė lydi 

tuščiavidurį. 

>terys 
pro tave, 
euri? 
z dar žavia, 
uri. 

urią matai, 
mos. 
-u šimtai. y 

"T 

ron 
sud 

h 

c 
na s 
go" 
męs 
Šiai 
"Žil 
Vyt 
ne, 
vių 
tą ; 
mas 
dėje 

niui 
ciją 
tik 

s žingsniai 
ĮĖJĘS EILĖRAŠTIS) 

ūiesio minios, 
įgieios 
mius girdžiu, 
ėglus. 

kmenų 
slegia, 
ą regiu, 
kę. 

oatie, minias 
ėjai, 
jas nuvest 
i pažadėjai. 

ą grąžinai, 
s prikėlei, 
šviestų amžinai 
ii gėlei. 

tamsybių galios 
r mirties; 
ęs 
meldies. 

upėmis laivai, 
. . . žus. 
įčiais keliais 
us. 

\ KRONIKA 
žmonių grupės skleidžia, siek
dami pelno. Didmiesčiuose ne
išvengiamas materiaLnis ir mo
ralinis skurdas įneša daug ne-
moralės ir nesocialumo miesto 
gyvenime. Mieste daugiausia vy
rauja komercinė dvasia, kuri 
nustelbia arba iškraipo etinius 

ni 
pr.ncipus. Miestas neturi asme- i * . 

nazi 
meti 
"Sai 
kurs 

gim: 
direi 

nybės Idealo ir jame plačiau, ne
pasireiškia etinės bei socialinės 
tendencijos, kurias galėtume 
laikyti vyraujančiomis įtakomis. 
Per daug judrus miesto gyveni- j V 
mas taip pat jaunimą veikia ne- j Blor 
palankiai, skiepydamas jame 
tuštumą, paviršutiniškumą ir 
bedvasiškumą. Menki filmai I ten 
nustelbia meniškuosius, tuščia vyki 
varietė — menišką teatrą, lite- A 
ratūrinis šlamštas — geras kny čfesi 
gas, kapitalo administruojamas i 0 j e 
profesionalų sportas — sveiką g v 
fizinį sportą. Visa tai ir dau- i e v 
gelis kitų neverteingų dalykų su 
daro nepalankias r.takas mieste V l 

augančiam jaunimui. Jos lieč a v a u * 
ir lietuvišką jaunimą, skleisda- £ i m r 

mos jame tai, kas paviršutinis- m a s 

ka ir tuščia, kas morališkai ne- n i z a < 

vertinga ir kas iš viso žalinga ko» 
jaunos asmenybės išsiskleidi- S o v e 

mui. Ypač tos įtakos pavojin- TJ, 
gos tai jaunimo daliai, kuri ne- s r , / j U ] 
studijuoja, nieko nesimoko, ne- Chie 
įsijungia į kultūrinį ve'kimą ir z a c j j 
neturi augštesnių bei tolimes- s j a c 
"A'l tikslų, kurių siekdami ver- k a į s 
tingai bei prasmingai sunaudo- g a 
tų laisvą laiką. Tokius lengvai įaįp . 
patraukia smuklė, kuri juos pa- £jaj • 
daro lengvai prie*namus ir vi- kų r 
som kitams nevertingoms ir nei- kos 

giamoms miesto įtakoms. P o s 

• 

• Jie va Bylietiė, gyvenanti daus» 
160 Broadway, Elizabeth, N. J. mo t 
gavo pranešimą, kad yra išlai- L'eti 
kiusi New Jersey valstybės gai- Į jame 
lestingųjų seserų egzaminus. Ji j "Tint 
yra 1933 m. bagusi Raudono-: be jie 
jo Kryžiaus Gailestingųjų Sese
rų kursus Kaune ir dirbo savo 
orofesijoje Kaune ir Viln'uje. ! Roie 
Tremties metu buvo IRO ligo- tipai 
ninės Wresbadene prižiūrėtoja, nes 
Vėliau, pustrečių metų dirbo To venir 
ronte. Į JAV atvyko 1951 m. ir / kind; 
"ki šiol dirba Newarko Akių ir rado 
Ausų ligon:nės operacijų skyrių 
je. 

Vs t i 
ir tu 

• Kompozitoriaus J. Strolios 
a tvykmas į Sao Paulo, Brazili
joje, labai nudžiugino tos kolo
nijos lietuv'us; jie tikisi dabar 
turėti daugiau kultūrinių paren-

no v 
ŝ a t 
"Gat 

suko 
i " 0 f 2 
v * • 

emi 
tikirr 

>!>AUGAS" SKELBIA N, 
KONKURS 

"Craugo" vadovybė ir redakcija sli 
įano konkursą, šiuo kartu konkurso 
aryti iš Kr, įzJoje pyvenanfių iašv( 
) konkurso sąlygos ir terminas rank 
sąstatas bus paskelbti netolimoje ai 

i Apolinaras Po^as Ba^do- © F 
, laimėjęs III premijų "Drau- ge!es I 

poezijos konkurse, yra gi- organi 
; Tolainių k., Užvenčio vzlr.č., kė pa: 
ilių apskr. Mokėsi Kražių viskim 
Duro" glmnarjoje, vėliau tybės 
. Didž'ojo universitete, Kau- tu pab 
pasirinkęs lotynų k. ir lietu- votišk; 
l teratūrn. Baigė universite- riuo S 

jau Vilniuje 1943 m., <;gyda- yra io 
i diplomą. Mokytojauti pra- , savybe 
) 1941 m. Rokišk*o gimnazi-
', vėliau buvo pakviestas Vil-
į į Lietuvio k. žodyno redak 
, bet dėl ligos, ten išbuvo 
pusmetį ir vėl 1942 m. rude-

kartą. 
Neti 

šiiĮ su 
1. I 

pagar l 
o tai 
D evo 

2. 2 
tau ta i 
dės ; 

3. A 
sime ji 
vo kul 
vardai 

4. J 
juo lai 
vardos 

5. P 
tizuoti 
mas; 
siekiau 
kos sts 

6. E 
grįžti 

A. P. Bacdcnas __ __, 
McKni! 

rįžo mokytojauti į kit^ g m- dvasini 
ją — Radviliškyje. Ta :s pat . y\pn 
lis laimėjo II-ją premiją v a r d ė s 
/aitės" žurnalo poezijos kon- v ;n įm 2 
le už eilėrašti 4<Auka". nelietu 
ok.etijoje suorganizavo nuos 
nbergo stovykloje lietuvių v o s S} 
tiaziją ir buvo jos pirmasis Mūši 
ktorius 1945-6 m. Vėliau m i i s u ] 
pat mokytojavo ligi.pat iš-1 ^ a n ^ n 
mo į JAV 1950 m. i m o n ė 
merikoje dėstė 1 metus Aug prigiml 
liojoje Lituanistikos mokyk- koj tau 
lietuvių kalbą, o 2 metus defenz} 

Jurg'o parapinėje mokyklo- kia ne 
isus lituanistinius dalykus, bet a 

sius. Ii 
mos? ' 
keitėjo 
kad jis 
n i nut£ 
giškai ] 
dartui, 
gaus r 

į-te priklausė stud. at-kų mo stol 
ngai, Vytauto klubui, čia, 
agoje d'rba keliose organi-
ose, valdybose, o daugiau-
l;rba su jaunesniaisiais at-

suomeninėje veikloje daly-
i pradėjo nuo pat pirmųjų 
įazijos klasių,- priklausyda-
ateit'ninkų ir skautų orga-

:ijoms, e :damas ir pirmin'n-
sekretoriaus, skautų drau-
s draugininko pareigas. 

Pa vai 
privatu 
tos reik 
nuosav 

, . , . nes.oia, vo premiją jau paskirstė i r
 J 

lietuvių statomai bažny-
(Jracvajuje S5, ate'tinin-
e ;k2lams — $5, M. Biržiš-
fondui $5 ir studentų šal-
fondui — $5. 
Pulgis Andriušis, iki šiol 

iaus'ai rašęs l'etuviško kal
amomis, dabar persimetė i T . ~T] 
įvos mieseoniją: savo nau-

humoristiniame romane 
slis" vaizduoja kauniečius, 
škančius lengvai laiką pra-
. s įkaušti daug džiaugsmo 
rėti lenev.*1 eyvenima. Knv-
pavaizduota lenarvra?iėd'"šk: 

žodžiais sprendžia iociali- j į į j į į į j 
problemas, pa tvs savo gy- m e ( R 1 - s 

nu tas problemas pasun- ; 2QQ 
imi. Veiksmas vyks ta Kon- ; , . , » 
kavinė-'0 ir eilėie kitu Kau-! . . . . 

i ta i joie 
etų. Stilius lengvas. Knv į r c n i o ^ y 
uri 240 puslap'ų. Išleido M y . 
, , j a"- lus ta ie 
MuzJÎ avS A. rfafc'lP parėmė jaunesn 
mpon^oti melodiią premi-'k!o, B 
iri A. P Bagdono eilėraš- nis). F. 
"Viešpaties žingsnia" ir rykšte" 

lės, kad neužilgo šis kuri-1 lių reil 
T o l 

A 
kios tu< 
vardės 
yra dal 
probler 

; ir apeli 
\?;arbę i 

Joi 
ne 

ryšium 
ap 'e p n 
mums l 
minėtas 
šios VU 
las "Va 
1912 m< 

»-.- r\ ty 
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Ą 
kelbla nau;ą — penk ą — 
j j u ry kom'sija nunvjton;? 
i3)ų ir kuilfir niiilvii. NaT> 
krašeian:s įteikti bei teisė-
teit.vje. 

Feliksas Kudirka Los An-
Lietuvybės Stud ; ju k l u b i 
izuotame susir inkime Ifti-
Lakatt^: "Pavardžių lietu-
tnas ryšium su J A V pilie-
pr 'ėmimu". Paska i tos me-

brėŽė, kari pavardė y ra sa-
:as dvasinis rūbas , su k"-
žmogus viešai rodosi. Tai 
o giminės ir šeimos nuo-
•ė, paveldima iš ka r tos i 

:inka pavardes koist: dėl 
įmet imu: 
Pavardės išlaikymas y ra 
ba savo tėvui ir motinai, 

užakcentuota dešimtyje 
į s ta tymų: 

Žmogaus pr ik lausomumas 
n u s t a t o m a s ' iš jo pavar-

unerikai g r ą ž a i pa ta rnau-
nešdam5 į jos kultūrą, sa-
iltūrą. Mūsų }iavardės ir 
i y ra mūsų kul tūros dal is : 
Juo kultūringesnė tau ta , 
biau ji brang.ua savo oa-
i ; 
"*alinkimas viską standar-
i yra kul tūr ins menkėji-
nedera keisti pavar]ž :t ' 

at prisitaikinti pr:e aplin-
:andarto; 
Daugelis vis dar viliari 
Lietuvon. Mes negalės-

n sugrįžti Smithais ir 
įgais. Tai atestuos mus 
įiais išsigimėliais. 
nintelis pateis :namas pa-
5 keitimas vra ios atlietu-
»s, numetant netinkamus, 
iviškus iškraipymus, ku-
padarė pavergtos Lietu-

wen'"nio sąlygos. 

;ų vardai ir pavardės yra 
kalbos dalis. Gimtoji kal-
a tiktai susižinojimo prie-

bet dvasinės žmogaus 
ities dalis. Savo lietuviš-
utinėj kovoje reikia ne tik 
yvos, bet ofenzyvos. Rei-
tik išlaikyti savo vardus, 

itlietuvinti ir iškreiptuo-
\r kodėl pavardės keičia-
Tai įvyksta dėl to. k a ! 
> dvas'o;e radosi l 'žis. 
s jau žengė pirmą žings-
autėjimo k?liu, nori ver-
prisitaikmti aplinkos stan 
arba tai įvyksta dėl žmo 

nesupratimo, sąmoningu-
)kos. 

irdės keit'mas nėra vien 
is reikalas, bet visos tau
kai? s. Pavardė yra ne tik 
ybė to asmens, kuris ją 
., bet visos tautos nuosa-
Amerikoje, kur nėra jo-
[o požiūriu prievartos, pa 

keitimas į nelietuvišką 
įbar mums labai aktuali 
ma, rekalinga iškėlimo 
iacijos į lietuvių tautinę 
ir sąmonę. 
mas Rinkevičius, lietuvis 
*rys, gyvenąs Chicagoje, 

su tilpusionlis Žiniomis 
-aeityje l e s tus žurnalus, 
primena, kad nebuvo pa-
s p'rmasis grynai dailio-
eratūros ir meno žurna-
aivorykšfė", pasirodžusi 
etais Vilniuje ir dėl karo 
rb'ų sustojusi eiti 1915 

Jo?> išėjo Šeš'os knygos 
l puslapius. Va'vorykštę 
onas Rinkevičius, o raš-
! buvo spausd'nami M?.i-
V. Krėvės, Ign. Šeiniaus, 
itkaus. A. Vienuolio, M. 
?o, Va'ž^anto ir daugelio 
aių rašytojų, ka'p K. Bin-

Sruo^os (Baritas Kau-
'. Kiršos ir kitu. "Vavo-
1 augštai vertino ir dide-
kalavimų kritikas Ado-
kšta.8. 

http://brang.ua
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71 AUTORIUS KALBA 
Pasibaigė įvairūs, dažnai pa- .a r patogiausia. Bet kaip ten be-

tetiškai nuskambą minėjimai, i būtų, šis leidinys yra tikrasis 
apie tai, kaip mums druko ne- to laimingo penkiasdešimtmečio 
davė ruckis, kaip lietuvis ver
žėsi per sieną su "Aukso alto
riais" ir kitais dvasiškais tur
tais, praėjo minėjimai su pas
kaitomis, kad raštas išgelbėjo 
Lietuvą, ir vėl gj'venimas eina 
senu keliu ir gal dar blogesniu, 
negu prieš tai. Minėjimai sau, 
iškilmingos prakalbos sau, o tas 
turtas, kuris padėjo Lietuvą iš
laisvinti, kuris padėjo išlaikyti | nuosius ir vyresniuosius atsto-
lietuvio dvasią sveiką ir atšilai- į vaujančius mūsų rašytinį žodį, 
kančią prieš visokias slaviškas nes literatūra yra, kaip estafe-

liudininkas, per kurį mūsų var
gana literatūra pašoko geroką 
šuolį augštyn. 

Be gyvų autorių mes čia ran
dame ir didžiųjų mūsų literatū
ros milž'nų kūrybos. Tai Baltru 
šaičio, Krėvės, Vydūno, Savic
kio ir jaunesnio mirusio Krūmi-
no, niekur nespausdintos kūry
bos. Čia randame ir pačius jau-

įtakas, vėl pas leidėjus dūly-
ja. Retai kada pas mus žodis 
su darbu sutaria. 

tė, kada lazdelę vyresnieji per
duoda su visu savo patyrimu, 
nešti jaunesniems. Sunku aptar
ti visą metraščio kūrybą, norisi Bet iš tų penkiasdešimties me 

tų sukaktuvių nuo rašto lais
vės atgavimo minėjimų, išėjo 
kai kas ir gera. Gabija išleido 
didžiulį, gražiai įrištą tomą, ori
ginalios. septyniasdešimt ir vie
no autoriaus kūrybos. Tas lei
dinys ir yra vienas iš pasiliku-

, . , 1 ta nepadėjo praeityje įsmegm sių ir nepraeinančių penkiasde-Į JL^TI - . ~ 
šimties metų sukaktuvių liūdi 

giesmelę, ka.'p Tetzneris su sa
vo svita, bet jau ne anuo prieš
aušrio metu, o vieneriais metais 
prieš mūsų nepriklausomybės 
atgavimą. Kam reikalinga, sa
ko jis, Lietuvos valstybė? Argi 
galima lietuvių kalba rašyti aug 
štus mokslo veikalus? (J. Wron 
ka, Kurland und Litauen, Ost-
preussens Nachbarn, St. Louis, 
Mo., 1917). 

Čia dar re ;k ;a pridėti, kad 
visi jie buvo įs'tikinę, pradedant 
Kantu ir baig'ant Thielo, kad 
lietuvių tauta yra mirštanti tau 
ta ir tik reikia skubėti leisti l'e-
tuvių kalbos žodynus ir rinkti 
lietuvių dainas, kaip atminimo 
liekaną... 

Tas pats Tetzneris iabai no
rėtų, kad Donelaitis kaip nors 
įeitų ii vokiečių literatūrą: jis 

tik paminėti šio metraščio re-1 ten gyvens, o su lietuviškąja 
daktorių Aisčio ir Zobarsko įva- Į mirs. Jis net norėtų iškasti, kad 
do žodžius: "Akivaizdoje šios j Zacharijo Werner'o tėvas savo 
baisios vergijos, šis Metraštis l lotyniškąja poema galėjęs tu-
sutelktinis lietuviškojo laisvojo 
žodžio kūrybos rinkinys — te
būnie ženklas, kad lietuvių tau

to ginklo — savo gyvojo žo
džio". Šis gyvasis žodis turėtų 
būti kiekvienam lietuviui puose-

ninkų, kad rašytojas lietuvis dar 
gyvas, kad rašytas žodis tebe-
m . . • . , ., . j - . lėtinas ir brangus, kad neisduo-
egzistuoja ir tuo reikia dziaug-i . , . , ' . , v. , 
tis, nes rašytu žodžiu, o ne p a - t u m e m «* )<une keturiasdešimt 
traukomis mes ir dabar kovo-i " ^ n e s e *?*?*" k n y g f ' 
jam už savo krašto laisvę. Plunk i S l b , n * n u n e s d a ™ s * v ° >«»ta?. 
sna šiandien reikia šaukti p a - i k a d ™šduotumėm tų, kūne 
šauliui, kad yra lietuvis ir L:e-1 s l a n d : e n P ° S r l n d y spausdina tuva, turinti savo kultūrą ir is-i laisvą žodį, kad galėtų atremti 
toriją. plunksna šiandien reikia i bolševikines spaudos pragaro 
laužtis į Amerikos senatorių eą. s i e r a i š d u o d a n t į melą. Tie sep-
žines, plunksna reikia rėkti, j o g ; tymasdes mt autorių jiesko skai 
bolševizmas yra ne rojus, o ti- ^ °^0' 
ranija, grasanti ne tik Lietu-j Gabijos metraštis tegu būna 
vai, bet ir visam pasauliui, o .kiekvieno lentynoje, kaip lais-
kad ta plunksna gyva, tai ir ro- j vo žodžio simbolis. Tiesa, jis 
do tas Gabijos leidinys, kuriame nėra pigus, bet pusseptinto do-
sudėti naujausi arba niekur ne- j lerio yra mažiau negu kada tai 
spausdinti mūsų rašytojų kuri-1 keletas rublių už lietuvišką kny-
niai. ' gą atneštą pro kulkas ir šunis. 

Įvairiai galima vertinti turinį. 
Vieni iš autorių geresni, kiti blo 
gesni, tačiau jie vis rodo, kad 
nešdami anot vieno poeto "mo
derniojo gyvenimo lažą" nėra 
nei pasidavę apatijai, nei dvasią 
žlugdančiam maloniam nieko ne
veikimui. Ir šitam tome, kaip ir 
anksčiau atskiruose autorių lei
diniuose, poezija stovi augščiau 
negu proza, nors, kaip sakoma, 
paskutiniais metais proza da
vusi irgi geroką šuolį augštyn. 
Galbūt taip atrodo todėl, kad 
mes nerandame metrašty Ra
mono ir Katiliškio, Andriušio, 
Tarulio, Vaičiulaičio ir eilės k> 
tu prozininkų, kurie arba iš
viso nepasirodė, arba pasirodė 
su drama, kurią mes visada la
biau džiaugiamės scenoje, o ne 
knygoje. Žinoma, ne visi auto
riai buvo pasirengę tokiam met-

Gabija tinka dovanoms, kaip 
gražiai įrištas, jei ir ne rinkti 

nys. 
Gaila, kad nėra autorių nei 

aptarimų, nei metrikų. Skaity
tojui miela pasižiūrėti į nors ir 
trumpą autoriaus biografiją ar 
jo parašytų knygų pavadinimus. 
Šiaip jau eiliniam skaitytojui 
kartais sunku orientuotis, ku
ris autorius kiek yra nuveikęs 
ir kiek ilgai gyvena. Žinoma, tai 
nebuvo lengva padaryti, jies 
knygos išlaidos dar būtų padi
dėjusios, o gal ir nėra perdaug 
esminga, nes kas norės, tas su
siras ir kitur apie vieną ar kitą 
prozininką, poetą ar humoris
tą. 

Tegu šis rinkinys būna kiek
vieno namuose, nes Aisčio žo-
dž'a ;s tariant: "Raštas šiandien 

rėti Donelaičiui įtakos. Per pa
našią kaip Tetzner'b malonę, tai 
yra svetimą protą, vokiečių ir 
užsieninėse enciklopedijose tu
rime ne Donelaitį, bet Donali-
tius. 

Būtų dar pusė bėdos, jei tą 
Tolminkiemio klebonėlio sulo-
tynintą vardą, kaip jis pats 
tais laikais pasirašydavo, ras
tum prieš kokį šimtą metų ar 
kai 1818 m. pirmąkart išleido 
Metus Liudvikas Rėza. Bet per 
daugelį enciklopedijų tas var
das raudonu siūlu traukiasi ir 
šiandien. Antai neseniai pradė
toji naujai leisti dvylikatomė 
Brockhauso enciklopedija ne tik 
teduoda lotynišką Donelaičio j 
vardo transkripciją, bet ir apie 
jį patį liepia žiūrėti lietuvių li
teratūros skyrely. Kiek ten apie 
jį tegali būti kalbos? Dvitomis 
Herderio leksikonas daugiau pa 
rašė apie kaikuriuos jaunuosius 
mūsų rašytojus, negu dvylikos 
tomų standartinis veikalas apie 

raščiui, ne visi po lažo galėjo j yra vienintelis mūsų puolimo ir 
parašyti ar prisiųsti medžiagą, gynimo ginklas, dėl to reikia dė-
o ir tie, kurie siuntė negalėjo 
ilgiau laukti ir turėjo atiduoti 
ne tai, kas buvo geriausia, bet 
kas buvo po ranka, trumpiausia 

nių, tai bent naujų raštų rinki-Į mūsų žymiausiąją klasiką. Kai 
leidyklai parašiau savo pasta
bas, jie mielai paprašė padėti 
jiems šiame darbe ir įnešti sa
vo pataisų. Daug ko nebebuvo 
galima padaryti, straipsniams 
esant surinktiems ir tegalint 
vos vieną kitą žodį ar vardą ne
pridėti. Bet iš kur buvo gautos 
ankstesnės žinios? Kodėl imta 
jos iš supelėjusių pereitojo šimt 
mečio knygų, o ne iš šių dienų 
mokslo lobyno? Kodėl iš jauno
sios kartos beletristų tepasiten
kinta vienu Dovydėnu, lyg, Goe-
thei mirus, skradžia būtų nu
garmėjusi visa literatūra. 

Tai, žinoma, dar akivaizdes
nis ano svetimojo proto paro
dymas. Galbūt redakcijos čia 
mažiau kaltos nei mes patys. 
Jos dažniausiai nežino, kur kreip 
tis, kur gauti joms reikalingų 
žinių. Čia reikalinga ir mūsų ti visos mūsų pastangos, kad 

jis neiškristų iš rankų tiems, iniciatyva. Turim jau, ačiū Die, 
kurie, tą ginklą iškėlę laiko ir | vui, gražų būrelį savų romanis

tų, anglistų, germanistų — jų 
pareiga rūpintis, kaip atitaisy
ti senas klaidas, kurių mums 

neša". Al. B. 

METAS ATITAISYTI SENAS KLAIDAS 
A. TYRUOLIS, Brooklyn, N. 

Sena lietuviška išmintis sako, 
kad svetimu protu netoli teva
žiuosi. Svetimas vis lieka ir liks 
svetimu. Jis pirmiausia žiūrės 
tik savo naudos. Gerai, jei tik 
savo naudos žiūrės, o jei kenkti 
užsimanys? Jei tarsis ir vaiz
duose už tave augšč'au iškilęs, 
jei š r d y ugdys subtilų pavydo 
jausmą ? 

Būkim realistai, ka'p sako ir 
daro amerikečiai. Tat buvo 
prieš ra t mūsų spaudos .grąžini
mą, taigi prieš penkiasdešimt 
su mažu kaupeliu metų. Taut ;-
nė lietuvių sąmonė jau buvo itin 
ryškiai prašviesėjusi. Ir štai ką 
tada apie mus rašė ne koks A. 
Brueckneris, bet tas pats Tetz
neris, kurs prieš penkerius me
tus buvo išleidęs lietuvių dainų 

rinkinį: "Ka rkas kalba apie lie-
tuv'4 klausimą, kuris jau se
niai išspręstas. Kas dar gali ti
kėti, kad lietuv'ai Europoj ko-
k:ą politinę rolę vaidins? Gal jie 
nori savo pačių reichą (valsty
bę) atstatyt i? Baltijos buferinę 
valstybę t a m slavų ir germa
nų?" (Franz Tetzner, Die Sla-
wen in Deutschland. Beitraege 
zur Volkskunde der Preussen, 
Litauer und Letten, etc. Braun-
schwe :g 1902, p. 45). Tai štai 
vienas tų svetimų protų, rodan
čių, kaip toli buvo galima jais 
važ uoti. 

Sakysim Tetzneris jau senas, 
šnekėjo ir nušnekėjo, buvo su-

| vaikėjęs, ir taip toliau. Bet šit 
kitas mūsų kaimynas iš pietva
karių, irgi beporinąs tą pačią 

pridirbo Tetzneris ir kompani
ja. Jei individualinė iniciatyva 
būtų nepaslanki, turėtų susida
ryti branduolys, kurs ją išju
dintų iš inercijos ir pakreiptų 
reikiama linkme. 

VTenu tokių branduoliu galė
tų būti kad ir mūsoji Enciklo
pedija, pasiimanti in :ciatyvos 
kontaktuoti su žynrausiom pa
saulinėm enciklopedijom bei lei
dyklom, leidžiančiom pagrindi
nius l tera tūros veikalus, ku
riuose kalbama ir apie lietuvių 
l* tėra turą. Graži pradžia jau 
padaryta itališkojoj Vatikano 
enciklor>edijoi, kur Lietuvai bu
vo duotas atitinkamas skyrius 
(prof. Z. Iv'nskis), arba pasau
linėj Brolių Hollinekų literatū
roj, kur lietuvių literatūrai at
stovauti (prof. A. Maceina) im
ta irgi jau darbui kone įpusė
jus ir apie jį beveik atsitikti-

(Nukelta į 2 psl.) 

Genute Buračaitė 

Rud u o 
Sudaužęs vėjas vasarą, 
Lėtai ir išgąstingai lakstė, 
Ir gatvėse šiureno vasaros šukės — 
Šalnos pakąsti lapai. 

Ten du jauni vėjūkščiai mėtės riešutais, 
O kitas kiek pilkesnis, parblokštas lietaus, 
Klausėsi smulkių vandens lašų istorijų, 
Liūčiai plaujant retai kvėpuojančią gamta. 

Ir aš žinau, kad šis ruduo praeis 
Sustos prie Tavo sosto tik auksinė pasaka. 
Dievuliau, duok kad mano meilės spinduliai 
Kiltų-augštai ir nicJcad ncužgęstiį,. 
Kad jie nebūtų kaip ta vasara, 
Tokia trapi, papūtus šiaurės vėjui. 

Eilėraštis 
Ši rudenį aš tiktai Tau rašysiu 
Man bus taip gudriai gera, 
Kad Tu )iesužinosi, jog tąsias nuobodžias eiles 
Pagimdė Tau šis lytingas ruduo. 
Todėl aš įsegu į jas ir meilę, 
Ir Tave primena man paprasti daiktai. 
Kai vasaros prisiminimų liko tik spalvotos šukės, 
Susirinkusi jas, sudedu į didelį vitražą 
Ir jį pavadinu meile. 

Lauke ruduo, o aš prisimenu vis vasarą, 
Tą degančią vasarą Tavo gilių akių. 
Vakare, kai kambarį šešėliai kloja. 
Kažką mylėt labiau negu gyvenimą imu. 
Žinau, sakysi, kad aš tik vaikiškai maža, 
O Tu manęs tiktai suprasti negali, 
Nes Tu iš žodžių nupini slaptus pasaulius, 
Ir šitie sakiniai bus Tau reikšmingai nesuprantami. 

U z a u g a u 
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Mamut, juk aš jau didelė f 
Ir tėtis mūs turtingas metais. 
Atsisuku ir žiūriu sau pro petį 
Tų vaikiškų dientį procesijos. 
Matau, veidukais džiūsta aša7°os, 
Be širdgėlos, o tik iš nekantrumo. 
Kaip tolsta nerūpestingumas, 
O rūpesčių skara man galvą gaubia. 
Ir lūžta džiaugsmas kaip žaislai. 
Norėtus dar ilgai, ilgai žiūrėti, 
Bet ne. Prieina laikas, 
Ir ant pečių rankas uždėjęs sako: 
„Gana tau praeities, gana baltų dienų procesijos. 
Užteko krikštolinio juoko, 
Kaip šiam pavasariui užtenka vėjo. 
Paimki, vaike, šitą dovaną 
Ir drošk iš josios tai, 
Kad padarytum džiaugsmo Jam. atnešusi po kojų' 

Ign. Končius Lietuvos kryžiai 
Neseniai iš spaudos išėjo Ign. Končiaus drožinių albumas: 'Me
džio drožiniai gimtajam kraštui atsiminti". 

' KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Genutė Buračaitė,. jauna! • Kazimieras Kleiva, kalbė-

mūsų poetė, yra tik 1953 me- damas Liet. studijų institute, 
ta :s baigusi gimnaziją. Tą patį į padarė išsanrą sporto klausi-
rudenį ji įstojo į Baltimorės mų apžvalgą mūsų visuomenėje, 
universitetą, pradėdama studi- j Ilgai nesustodamas prie sporto 
juoti žurnalistiką, bet dėl finan- Į reikšmės, jis pradėjo nuo klau
sinių sunkumų šiemet negali im j simo, kiek mūsų jaunimo orga-
ti pilno kurso, o turi ir dirbti, j nizuotai sportuoja. Iš kokio 
ir mokytis. Mažai laiko teturi tūkstančio Chicagos tr?mtinių 
ir kūrybai. Poezija pradėjo do-
m ė t s paskutinėse gimnazijos 
klasėse. Pirmuosius eilėraščius 
spausd'no "Ateityje" ir "Darbi
ninke". Ji taipgi yra "Draugo" 

jaunimo sportuoja tik apie pu
santro š'mto. Tiek maždaug yra 
susispietę G ntaro, Perkūno ir 
Studentų sporto klubuose. Pra
džios mok. jaunimas dalyvauja 

ms. 
Svarstydamas klausimą, ko-

k a s sporto formas mūsų jauni
mai pasirinkti, prelegentas \)i 

atetininkų skyriaus bendradar-Į savo mokyklos sporto veikloje 
be. Gyvona Baltimorėje. Čia jų pasireiškimas yra dides-

• Alės Rūtos Nakaitės-Arba-
eiauskienės šeimos nuotraukas 
įsidėjo "Detroit Times", "Michi. 
gan Catholic", "Birmingham Ec s i s a k e už pala kymą^tų sporto 
centnc". pažymėdami, kad au- r ū š i u > kurios buvo praktikuoja-
torė yra laimėtoja $1,000 premi- m Q S u&mojt, bet taip pat pa
jos už savo romaną. Autore s : g a k ė i r ^ č i a Amerikoje prak-
laikraščių korespondentams su- t i k u o j a m a s p o r t a , k a i p b e i s b o . 
minėjo, kad premija turbūt bus I ? i r k t u s ^ f l ^ k u r i e turi 
panaudota va kų išmokslinimui. t e g i a m ų sportinių savybių. 
Ji pasisakė planuojanti kaiką Kalbėdamas apie sporto orga-
parašyti ir anglų kalba, turbūt n i z a c i j ą ? p r e l ? g e n t a s iškėlė, kad 

V pradėdama nuo trumpų pasako- s p o r t i n inka i nusiskundžia netu-
jimų vaikams. Kitos didesnės r ė j i m d r y š i o s u v y r s p o r t i n i n . 
knygos šiuo metu dar nesiren
gia rašyti. Galimas dalykas, 
kad premijuotoji knyga bus iš
versta į anglų kalbą. Laikraščai 
plačiai aprašo laureatės biogra
fiją ir jos še'mos likimą, nusa
ko premijuotojo veikalo turinį, 
primena L'etuvos kančias. 

• Kun. Jenas Borevičius S. J., 

kų organizacijos komitetu. Chi-
caga turi ryšį tik su apygarda. 
D džiausią kliūtis sportinei veik 
lai yra neturėjimas vadų ir mo
kytojų. Jaunimo, norinčio spor
tuoti, yra pakankamai, tik ne
galima norėti, kad jie patys pa
sidarytų sportininkai. Reikia 
juos iš mažumės ugdyt :. Prele-

kalbėdamas lietuviškų stud jų gentas kėlė klaus;mą, ar spor-
institute apie krikščioniškosios tas turi likti tik sportas, ar su 
asketikos esmę, pastebėjo, kad juo jungti tautinį momentą. 
šios asketikos vertė priklauso Prieš keletą metų Chieagoje bu-
nuo jos tikslo. Žmogaus savi- vusios vaikų vasaros šventės pa-
tvarda t k Kristaus atpirkimu tirtis sako, kad dalinė sporto 
įgauna savo piną prasmę. Ka-"šventė sujungta su tautiniu mo-
daise žmogus, pasinaudodamas mentu yra sėkmingas derinys, 
savo laisve, pasuko žmonijos ke- Visuomenė sportininkams galė-
lią nuo Dievo. Dabar, tik Dievo I tų padėti tiek, kiek ji padeda 
pagalba jis gali vėl laimėti tvar- j pvz. dainininkams. Pereitų me-
ką savyje. Pasak Šv. Augusti- j tų Susivienijimo suorganizuota 
no tik Dievą pažindamas žmo- Dainų šventė davė pradžią nau-
gus gali pažinti ir save. Aske- j j ^ m s darbams chorų srityje, 
tika, žodiškai imant, yra fizi-! Re :ktų, kad kokia organ'zacija 
nės pratybos. Bet jau pirmieji' paremtų ir sportininkus pana-
krikščionys šį žodą panaudojo šia pagalba. Kalbant apie žie-
dvasinėms pratyboms išreikšti, mos sportą, buvo pasigesta, kad 
Dabar krikšč'oniškoje asketiko- j Chieagoje, nors yra daug šiuo 
je suprantami du dalykai: tvar- | sportu besidominčio jaunimo, 
kymas tamsiųjų žmogaus jėgų iki šiol nieko organzuoto nebu-
ir padėjimas dvasiai kovoti už | vo padaryta. 
jos primatą. Kad yra tamsiųjų 
jėgų, tai šiandien liudija ir mo 

• Knygj leidimas 1954 m. 
L'et. Bibliog. Tarnyba surašė 

dernioji geimų psichologija.. 175 knygas ir brošiūras, iš jų 
Pirmasis asketikos uždavinys n g išleista JAV-se. po 10 Vo-
yra neigiamas savo forma, bet j ketijoje ir Kanadoje. 9 Austra-
te ;giamas savo turiniu. Antra- į i į j 0 j e p o 7 Anglijoje ir Argen-
sis uždavinys yra stipresnis. Jis Į tinoje ir t.t. Daugiausia išleista 
nesitenkina varžymas, bet no- literatūros veikalų — 43, vi
ri įgyvendinti Dievo paveikslą suomen. mokslų reikaJams skir-
žmoguje. Krikščioniškoji aske-1 t o r , 39 knygos ir knygelės, ben-. 
tika yra išugdžiusi ir krikščio
niškąją kultūrą. Renesanso l a 
kais šis kelias buvo paskelbtas 
klaidingu. Buvo priekaištauta, 
kad krikščionybė varžanti lais-

drybėms 28, religinių knygų 27, 
meno 16, kitų skyrių maž au. 
Paskutinių 5 metų laikotarpy
je išleista: 1950 141, 1951 — 
164, 1952 — 190, 1953 — 187, 

vę. Iš tikrųjų krikščionybė v a r - j j o ^ _ tfg nep^riod. leidiniai, 
žo ne laisvę, bet t ;k žvėrį žmo- ; Laikraščiu 1954 m. buvo lei-
guje. Asketika yra neįvertina-; džiama: JAV 55, Vokietijoje-9, 
ma dėl to, kad ji nėra gerai Kanadoje 5, Angliioje 4, Austrą 
pažįstama. Sąžinės sąskaita žmo l i j o j e 5 Kolumbijoj? 3, Argent. 
gui atrodo pasenęs dalykas, o It«L, Pf?nc„* Brazil., Ver.?cue-
autokr t ika ne. Bet vardas čia l o j e p o 2, Urugvajuje, Austrijo-
nedaug pakeičia. j j e > N . Zelandijoje ir Indijoje po 

Po paskaitos kilusiose disku- 1, iš viso pasaulyje 95. 
sijose buvo iškeltas re ;kalas "Knygų Lentyna" 1955 m. leis 
dažniau visuomenei kalbėti apie Vlikas. 
krikščioniškąją asketika. 

• Prof. Vaclovo Biržiškos 
įvairūs pasisakymai ap ;e naudą
ją lietuviu 1 teratūrą ruošiama
si išleisti Brooklyne. Kaikuriais 
atžvilgiais tai bus papildymas 

• Pr. Dauknys, MIC, paruošė 
knygelę "Marijos Mėlynoji Ar-
m ja", kurią išleido to sąjūdžio 
Tetuvių skyrius D. Britanijoje. 
Knygutė t iri 32 puslapių ir turi 
eilę straipsn'ų apie Mariją apie 

• Marijos Mėlynosios Armijos 
lituanistikos dalykų Liet. En-: •, 1 T% J • i • u 

. * . Į veiklą. Duodam laisvi vertimai 
* ^°1 * i Mar ios Irmnu, sukurtų Dan-

• Vinco Krėvės raštus leis J. j tės, Petrarkos Novalio. Eichen-
Kapoč : , ,s. (Bostone), kuris da-dor fo . o tairgi ir Mairon'o "Ma-
bar leidžia Lietuvių Enciklopedi. r i ia, Marija". Leidmvs ^asirodė 
ją. ryšium su Marijos Metais. Mari-

• Prof. J. Puz>ias ir J. Kapo- jos Mėlynos os Armijos sąjū-
č?us sausio pabaigoje L et. En-jdis dabar jau yra pasiekęs 28 
ciklopedijos reikalais lankėsi j tautas ir turi apie 6 milionus 
New Yorke ir Philadelphijoje. ! narių. 



JIE SAVO PADARĖ 
VINCENTAS LIULEVIČIUS, Chicago, 111. 

Tauta visoje pilnumoje pasi- carijos lietuviai. Jie 1916 m. su-
reiškia tik valstybine forma, organizavo net penkias svarbias 

buvo labai veiklūs. Lietuvos ne-. Albinas Valentinas 
priklausomybės kėlimo reikalui —~ 

Valstybė sudaro sąlygas kultū
rinėms, ekonominėms, soc'ali-
nėms ir kitokioms problemoms 
spręsti. Tautai prarasti valsty
bę yra didelė tragedija. Lietu
vių tauta prarado valstybę du 
syk: 18 amžiuje ir dabar, ko mes 
esame liudininkai. Mes išgyve-

konferencijas. Jie griežtai rei
kalavo Lietuvai nepriklausomy
bės. 

5. Vilniaus konferencija 

jie išleido net 47 leidinius, kas j 
sudarė 44,150 egz. knygų ar že-1 

mėlapių. Jų išleistieji žemėlapiai 
kabojo ir taikos derybų metu 
Versalyje. Jie labai palengvinę 
ir delegacijai, derantis dėl Lie 
tuvos sienų. 

7. Tolimesni rūpesčiai 

A v e M a r i a 

Kad paskelbtoji nepriklauso
mybė galėtų virsti realybe, r e -
kėjo ją išsikovoti ginklu. Vyko 
karas su bolševikais, bermonti-

pradžioje. 

1. Kražių skerdynės 

Po didelių pastangų 1917 m. 
rugsėjo mėn. 17 — 23 d. d. pa
vyko sušaukti Vilniuje konferen 

name tragediją ir stengiamės'ciją. Įdomu pažymėti, kad Švei-1į į į į į įg i r i e nkais Trūkumas 
grąžinti Lietuvai laisvę. Mūsų carijos lietuvių kombinacijos g i n k l U t m a i s t 0 f aprangos, finan-
darbus vertins kiti, ateinančių privertė vokiečius pagreitinti ' A m e r k i e č . i a - atskubėjo su 
kartų tautiečiai. Šio straipsnio š ai konferencijai duoti leidimą, j p a g a l b a ^ J i e p a d ė i o i š g a u t i i š 
uždavinys yra papasakoti, kaip i Šioje konferencijoje dalyvavo i r | J A V v y r i a usybės Lietuvai pas-
užseny gyvenę lietuviai kovojo ! Šveicarijos lietuviai: von Olden- | k o l ą p r o d u k t a ; s i r g i n kla is A-
už Lietuvos laisvę 20 amžiaus burg, Pietaris ir Giedraitis COl-1 m e r i k o s Pašalpos valdyboje jie 

sauskis, Purickis ir Steponai- i š g a y o L i e t u v a i 1 miliono dole-
tis). J e griže papasakoja ko- v[ų p a g k o l ą Q k a i L i e t u y a p r a _ 
kios baisiai sunkios sąlygos Lie- j d ė j o p a r d a v i n ė t i b o n u s > t a i A m e 

Kai Kražiuose 1893 m. lietu-i tuvoj. Didžiojo karo metu daug L i k o s l i e tuviai nupirko už 1.800, 
vių pasipriešinimą uždaryti baž- lietuvių atsidūrė Rusijoje. Jie m d o l J p r e k y b o s i r p r a m o n ė s 
nyčią rusai žiauriausiu būdu su-; stengėsi nepaskęsti svetimtau-1 b e n d r o v e s | d ė j o a p ; e 2.000,000 
laužė, ta: Amerikos lietuviai vi-jčių jūroje. Stengėsi išlikti lietu- d o l 
sose kolonijose suruošė protes- ! viais. Veikė pačių suorganizuo- j 
to mitingus, gedulingus minė- tos 254 mokyklos, kurių tarpe j 8. Sunki kova diplomatams 
jimus, kurių atgarsiai pasiekė buvo 4 gimnazijos, 1 progimna- į P a s k e l b t a nepriklausomybė, 
net Europą. Išleido keletą net!zija, mokytojų kursai ir kt. Vi-> G n k l u | r o d y t a j o s m e i l ė D a _ 
svetimtaučių parašytų knygų-, sur stengėsi suorganizuoti ben-; b a r r,oįkėj0 pasidaryti lygiu na
cių, nušviečiančių sunkią Lietu-! drabučius. Vien Voroneže tokiu : riu k i t ų v a i s t y b i ų tarpe. Reikė-
vos priespaudą. Jas nusiuntė | būdu gyveno 1,700 mokinių. j j 0 j š g a u t i pripažinimą de jure. 
Rusijos ministeriams, senato- p 0 vasario revoliucijos tuoj j Sunkus darbas diplomatams, 
riams ir laikraščiams. Kai Lie- atsidūsta laisviau ir (1917.3.26) i Amerikiečiai ir č'a suteikė mil-
tuvoje buvo uždrausta spauda, sudaryta Tautos taryba. Suda-1 žinišką pagalbą. Jie vaikščiojo 
1896 m. Įsteigta "Tėvynės My- r ^ a s valdymo komitetas iš 12, namas iš namo ir rinko parašus, 
lėtojų draugystė", kuri išleido asmenų. Lvovui davus vilčių ir kad Lietuva būtų pripažinta de 
Donelaičio, Strazdelio, Daukan- nemažas entuziazmas pak'lo. jure. Šiuos parašus įrišo į 138 
to, Valančiaus, Ivinsko, Kudir- Tuoj Petrapily sušauktas (1917. knygas ir (1921.531) įteikė sa 

Kaip žvaigždelė vieniša tamsybių naktį, 
Tu tebespindi virš smuikelių šalies mylimos. 
Ir girdi, kaip sopuliuos sustoja širdis plakti 
Tavo žemės — Šventosios Lietuvos. 

Prie kryžiaus išniekinto nuraudo vėjas. 
Pravirko paukštis pas tuščią koplytėlę. 
Į Sibirą žmogus surakintas išėjo — 
Ir nuvyto iš sielvarto pakelėj kvietfcelč. .". 

Kur gaudimas varpų Tavųjų šventovių didingų ? 
Kur graudžios giesmės Tavo artojėlių dingo. . . 
Vakar vėl tyliai palaidojo Tavosios žemės partizaną Vaičių 
Prie takelio, jau užžėlusio į Kalvariją Žemaičių . . . 

Vėl pervėrė Tavo širdį kalavijai septyni. 
Kai šaukia Tavo mylimų žemaičių Jcaidai kruvini 
Vorkutoj ir Altajaus šaltuos snieguos: 
— O, Marija! Užtaryk už mus savo metuos šventuos! 

— Sveika Marija! Gėlele vilties/, — 
Maldaujam Tave metuos Tavo šventuos. — 
Sugrąžink mus vėl iš tremties! 
Sugrąžink prie Aušros Vartų, Kalvarijos ir Šiluvos. . . 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Kun. dr. Petras Celiešius, • Kun. dr. Antanas Juška, 

apie kultūros esmę. Mokslo mė- kalbėdamas Liet. Studijų insti-
\ gėjų klubo posėdyje praeitą sek- t u t e a p I e t r i s j a u n i m 0 k e i i U S , 
madienį kun. Celiešius turėjo I p a m i n ė : f o k a d t i e k e l i a i y ^ . t o_ 
pranešimą apie kultūros esmę. 
Kultūros sąvoka šiandien daž
nai vartojamas žodis, tačiau jis 
vartojamas įvairiose prasmėse. 
Net ir norint kultūrą aptarti, nė 
ra lengva tai padaryti. Nes yra 
visokių kultūrų ir kultūrinės ap 
raiškos artimai susisiekia su ki
tomis sritimis, ka !p: religija, 
mokslu, menu ir kit. Kultūrą 
lengviau yra aprašyti, negu ją 
aptarti. Naudodamasis šiuo me-

talizmas, sekularizmas ir kata
likybė. Totalizmas yra būdingas 
ant'krikščioniškumu, antidemo-
kratiškumu ir antisemitizmu. 
Jis reiškiasi įvairiomis formo
mis žmonijos gyvenime. Pas
kiausiais laikais jis pasireiškė 
antropologine forma vokiečių 
nacizme ir sociologine forma — 
komunizmas. Kitas kelias, kuris 
siūlosi šių d:enų jaunimui yra 

I todu, prelegentas nupiešė įvai- sekularizmas. Tai yra noras iš-
jrų šiandeninės kultūros vaizdą.J laikyti Vakarų civilizaciją, ne-
Eidamas prie kultūros prasmės 
:škėl!mo, prelegentas pastebėjo, 
kad kultūra yra žmogaus kūry
bos padaras. Kultūra yra pir
mesnė kilmės atžvilgiu už moks
lą. Moksliškas kultūrinių apraiš
kų vertinimas eina vėliau. Kal
bėdamas apie kultūros ir religi-

i remiant krikščionybės. Jis la
bai pabrėžia žmogaus la:svę ir 
visai nepabrėžia skirtumo tarp 
tiesos ir klaidos. Ekonominiame 
gyvenime jis leidžia žmogui var
toti žemiškas savo gėrybes ne-
atsžvelgiant visuomenės reika
lų. Krikščionybės filosofija yra 
pilniausiai atstovaujama ka ta l -

papasakosiu apie ištikusį gais
rą kaime. Vieno ūkin nko so
dyba baigė degti. Jos savinin
kas prisikimšo pypkę tabako, 
paėmė savo trobesio žariją, įsi
dėjo į pypkę ir, godžiai trauk
damas dūmą, susimąstė. Kaimy
nas užsinorėjo r«iž noti, ką tas 

jos santykius prelegentas pas 
tebėjo, kad kiek religijoje reiš- j kybės. Pagrindinė jos žymė, dėl 

ką įstengiame. Jei žiebi tauti- j kiasi ne vien Dievas, bet ir žmo- j kurios ji yra priimtina ir ne-
nę idėją jaunajai kartai — ge- j gus, aktyviai atsakydamas į Die- krikščionims, yra jos natūralu-
rai. Jei žodžiu ar raštu keli lie 
tuvių tautos tragediją — gerai. 
Jei dirbi kultūrinį darbą — ge
rai. Jei aukoji p'nigus Lietuvos 

nelaimingasis mąsto, šis atsakė: 
"Galvoju, kaip naują sodybą at-
statysiu"... Smalsuolis pridėjo: 
"Gerai... Ir aš padėsiu"... Mums 

kos ir kt. raštus. Rūpinosi lie- 6.9)" Rusijos lietuvių seimas ir vo'vyriausybei, šis "milionas I besistengiant atstatyti valstybę 
tuvių inteligentija: skyrė stu-, nutarta siekti Lietuvai laisvės, j parašų" buvo įspūdingas daly- j i r k i t i m u m s P a d ė s > Darykime i tautos labui. 
dentams stipendijas ir sergan- Negalima nepažymėti, kad Kie-! kas. Tam pačiam reikalui panau 
čiam Kudirkai padarė rinkliavą. Vo autonominių tautų kongrese \ dojo net respublikonų ir demo-
Nors augščiau sum'nėti faktai buvo išsiderėta išimtina teisė — |kratų varžybas dėl vietos sena-
nejeina į užsibrėžtą temą, ta- Lietuvai nepriklausomybė. Bu- | t e ir Lietuva (1922 m.) JAV 
čiau perdaug ryškūs, kad būtų Vo suorganizuota karių batalio- vyriausybės buvo pripažinta de 

vo kvietimą, tiek religija įeina | m a s . Jį yra atsirėmusi prigim-
kultūros sritin. Kultūrai re'kš- i ties įstatymu. Į žmogų ji žiūri 
f s reikia medžiaginio pagrindo, kaip į nedalomą asmenį. J sei
kimi sudaro gamta ir aplinka, j m ą čia žiūrima, kaip į pagrin-

išlaisvinimui gerai. Jei mel- j Kultūra yra būdingas žmogiš- j dinę v;suomeninio gyvenimo 
dies už lietuvių tautą gerai. J kas veikimas, toks veikimas, ku- grandį. Žmogaus vertė pažeidžia 

ma, kai jis be kaltės padaro
mas bedarbiu. 

Viskas gerai, ką darai lietuvių j ris daro pažangą 
tautos išlaikymui. Nė vienas! 

i darbas nėra mažas, tačiau ir di- š i a m pranešimui koreferentu 
džiausiąs pasiaukojimas nėra 
per didelis, nes tai daroma visos 

Sugretindamas visus tris ke
lius prelegentas pastebėjo, kad 
iš jų pasilieka galutinai tik du. 

galima nesuminėti. 

2. Pasaulinė paroda 

nai, kurie manyta parvežti j 
Lietuvą ir sudaryti Lietuvos ka
riuomenės pagrindą. 

Buvo numatyta 1900 m. pa- ' Sveicanjos 1 etuvia. smo me-
saulinė paroda Paryžiuje. L i e t u , t u b u v , ° l a b a l užimti "Lietuvių 
va rusų priespaudoje. Ji daly- ! ' s n o s ™kalais. Reikėjo laba. 
vauti negali. Imasi tą darbą at- d a u S Pas*™&į P * » * ;

 k ^ pa
likti amerikečiai lietuviai. Trys! v y k , , > f u t l >* P°P*f*u S leidi-
klierikai (1894 m.) įkūrė d rau - ! m ą - L a b a i t r u k d e l e n k a l - R e l k ? -
giją lietuvių skyriui įrengti. Pui-! J 0 . f"Jf ' daug delegatų, kad ta-
kiai pavyko. Lietuva buvo atsto- į ą'skintų re.kalą. Pas popiežių 

jure. Po to pripaž'no ir kitos 
didžiosios valstybės. Amerikos 
lietuvia;-;-! reikėjo {dėti daug 
energijos ir pinigo. Tūkstan-

Lietuva naujausioje poezijoje 
A. TYRUOLIS, Brooklyn, N. Y. 

buvo kun. dr. Andrius Baltinis, 
kuris, plačiai apibūdindamas re
feratą, iškėlė du pagrindinės 
reikšmės klausimus: kokį vaid- i Nes sekularizmas, neturėdamas 
menį dorinė vertė vaidina kul- didelių idėjų, nesukelia pasišven 
tūros sąvokoje ir ar kultūra timo. 
}Ta k 'ntama? MMK nariai gy
vai diskutavo iškeltais klausi-1 • Stefanijos Paltanavičienės 
mais, patiekdami vertingų pas- jaunystės dienų aprašymai išėjo 

Į naujausią mūsiškių kūrybos I aušrio, siedamasis su šiuo pas - | t a b U š i e m s klausimams supras- atskiru leidiniu, pavadintu "At-
rinkin] — G a b i j o s literatu-! kutiniuoju dešimtmečiu, tik vie-; t [- K u n - d r - J- Urbonas buvo siminimai". %Cnyga turi 55 pusi., 

ros metraštį susirinko ne vien 
čiams straipsnių apie Lietuvą j dainuojanti Lietuva, kaip Lietu

vių Poezijos antologijoj, bet iš lesta 60,000 dol. 

9. Jie savo padarė 

nas kitas jau taria iš amžiny
bės, o daugumas ateina iš šio 
amžiaus ir tebesigrumia su šia 

išrinktas nauju MMK nariu. išleista South Bostone, Mass. 
Autorė yra gimusi 1880 metais. 

vaujama, nors buvo pavergta. 

3. 1905 m. revoliucija 

buvo Gabrys, M. Yčas, Bartus 
ka, Bučys ir Olšauskis. Pasku
tiniam laimė nusišypsojo. Buvo 
gautas (1917.5.20) šv. Tėvo raš-

Rusijoje k'lo 1905 m. revoliu- I tas viso pasaulo vyskupams ir 
cija. Ji smarkiai pasireiškė ir • vysk. Karevičiui laiškas ir 20, 
Lietuvoje. Vienas iš didžiųjų tuo 000 lirų aukų. Užvirė darbas, 
laiku padarytų darbų buvo Di- Rašyti atsišaukimai. Versti į 
dysis Vilniaus seimas. J 's revo- įvairias kalbas (išvertė į 10 kal-
liuciniam judėjimui davė daug , D ų) . Ta diena atliko didelę pro-
vilčių. Amerikos lietuviai, pa- pagand nę misiją. Nežinomas 
matę laisvės žiežirbėlę, tuoj grie Lietuvos vardas skambėjo viso 
besi ją pūsti, kad įsiliepsnotų, pasaulio katalikų bažnyčiose. 
Tais pačiais metais įsisteigė lie-; Aukų surinkta irgi nemaža su-
tuvių judėjimui remti komitetą, ma — apie 2 mil. litų. Amerikoj 
Tuoj įsteigė Tautos fondą. Rė- surinkta 127,000 dolerių. Be to, 
mė Saulės, Ryto, Žiburio, L. amerikiečiai rengėsi nepriklau-! fondą. Visi fondai surinko 855, 
Mokslo ir L. Dailės draugijas, somos Lietuvos gyvemmui. Bu-J 000 dol. Ta'gi, be politinės pa-
Iliustrac'jai galima suminėti, vo įkūrę kariškas organizacijas, ramos buvo milžiniškos sumos 
kad į šį kraštą atvykę Saulės turėjo uniformas, dalyvaudavo sldėtos ir pinigų: Didelį vaidme-
draugijos atstovai Olšauskis ir paraduose. Manė tas kariškas nį suva'dino Rusijos lietuviai: 
Tumas surinko 19,000 dolerių, org. perkelti į Lietuvą. seimai, karių batalionai, mokyk-
Gabrys įsteigė Paryž :uje Lietu- Vasario 16 Aktas i ' 0 ^ V o k ' e t i . i°n\]karo metu išvež-
vių Informacijos biurą, kurį iš- j tieji lietuviai gyveno labai blo-
laikė amerk :ečiai. O kai 1913 1918 m. vasario 16 d. Lietu- goee sąlygose, tačiau ir jų sto-
m. atvyko Basanavičius su M. vių Taryba paskelbė Letuvą vykiose randame lietuviškas mo 
Yču rinkti aukų Tautos na- nepriklausoma valstybe. Ameri- kyklas. Iš Anglijos ir Danijos 
mams, tai surinko 25,000 dole- kiečiai, nieko nož'nodami apie srautos aukos. Lietuvis atsiliepė 
rių. aktą, sušaukė tautininkų ir k a-. net iš tų vietų, kur nekas ne-

4. Pirmasis Didysis karas I ^ ų . s e i m , ą , N e w Yorke (1918. ; manė lietuvių esant. Net Sibiro 
3.13) ir reikalavo, kad JAV vai- j tremtiniai parodė lietuviškos 

Anų laikų užsienio lietuviai 
savo dalį atnešė ant Lietuvos nių rašytojai). Cia tuo tarpu 
aukuro. Jie savo padarė. Milži-1 meskim žvilgsnį į sparnuotąjį to 

Benediktas Babrauskas tkaikurį laiką redagavo "Ameri-
_ | Liet. Studijų institute kalbėjo j kos Lietuvį", beveik per 20 me

tų rašė "Magdutės pasaką" se-

nišką veiklą išvystė būrelis lie
tuvių Šveicarijoje. Šeši lietuviai 
sudarė keturias organizacijas. 
Sušaukė septynias konferenci
jas. Galima susivokti apie jų 
veiklą vien iš likusių papkių — 
apie vagoną, kai buvo baigtas 
darbas. Tačiau negalima praleis
ti nepažymėjus, kad jų veiklos 
pagrindiniai finansuotojai buvo 
amerikiečiai. Pastarieji buvo 
sukūrę tris fondus Lietuvos va
davimo reikalams: katalikai — 
Tautos fondą, tautininkai — 
Lietuvos Gelbėjimo fondą ir so
cialistai Lietuvos Šelpimo 

rinkinio žodį. 
Kaipgi jame atsispindi ir at-

sigarsi mūsų žemė, tas auksinis 
žodis Lietuva? Tik vienas kitas 
to žodžio kūrėjų teprabyla iš 
ano penkiasdešimtmečio prieš-

ir paprastesnių, kasdieniškesniu i diena. Tik vienas kitas gal ne 
žodžiu šnekanti: prozininkai, patyrė tremties, kaip ją dabar » P * hteratin, prieaugli. Prade-
dramininkai ir.ęseistai (straips- suprantam, o visi kiti perėjo p e r i m a s nuo Adomo Mackevičiaus 

stovyklų šeringą ir atsidūrė įvai 1 0 ° m e t u m i r t i e s sukakties, J » 
riuose pasaulio kraštuose —i labai augštai įvertino jo tėvy-
J. AmeVikos Valstybėse, Kana- n ė s m e i l ė s i š r a i s k * pirmajame 
doj, Australijoj, Pietų Ameri-1 " P o n o T a d o " P o s m e - T a č i a u s u ' 
koj ir dar kitur. Bet man rodos,! gretindamas jį su Simanu Dau-
kad jie visi turi širdy vieną i r : k a n t u . *> bendraamžiu, prele-
tą pačią žaizdą - n e i k t o s tė-1 S e n t a s Pasisakė už šį pastarąjį, 

(Nukelta i 2 ns l ) i k a i p P a vy z d4 J a u n a J a i mūsų kar 
w tai. Nors gyvendamas Petrogra

de ir dirbdamas valst. bibliote
koje, nelyginant, dabar kas 
nors iš mūsų VVashingtone, Kon 
greso bibliotekoje, tačiau rašė 
tik lietuviškai. Neragino Bab-
rauskas taip pat imti pavyzdžio 

veiklos... Tuos faktus teks ati-
t 'nkamu laiku iškelti. 

10. Ką mes? 

Didžiojo karo metu L'etuvo- džia pripaž ntų Lietuvai nepri 
je pažymėtinas dalykas Lietu-i klausomybę. O kai sužinojo, tai 
vių šelpimo kom teto suorgani- (1918.5.3) Amerikos Lietuvių 
žavimas. Amerikiečiai jau p"r- taryba nuvyko pas prezidentą 
maišiais karo metais Filadelfi- Vilsoną ir gavo pažadą remti Mes esame naujos kovos už 
joje dalyvavo bendrame mitinge Lietuvos nepriklausomybę. Dė-jL :etuvos valstybės atstatymą 
su ukrainiečia s, kuriame reika- ka šio krašto lietuvių energingo j dalyvia:. Mūsų veiklą kiti ver-
lauta: "išvyti maskolius į Aziją veik mo pasigirdo palankių bal-jtins. Jie žinos, kad mūsų pas-
ir palikti Letuvą 1 etuviams, sų net senate, o Šveicarijos lie-stangoms sąlygos žymiai geres-
Ukrainą ukrainiečiams". Chica-! tuviai tuoj pranešė Šveicarijos; nės. Mes jau turime anų taurių 
goj ir Brooklyne vyko seimą', prezidentui ir visų kraštų atsto- lietuvių pramintus takus. Esa 
Išsirūpinta ir VVilsono nuk^ntė- vybėms. Aktą pagarsino švei-
jusiai L'etuvai rinkliava (1916.. carų ir kitų kraštų spaudoje, 
11.1), kuri davė daugiau 200, j kai Lietuvoje to padaryti nebu-
000 dolerių. Karo metu įsijungė! vo gal'ma. Apskritai reikia pa-
į kovą už Lietuvos laisvę ir Švei. sakyti, kad Šveicarijos lietuviai 

me išgyvenę ir jau turime rea 
lią valstybinę idėją. Dabar jau 
visi ž'no apie Lietuvą. Nereikia 
aiškinti. Tad ką gi kiekvienas 
galima daryti? Vietoj atsakymo, 

niausiai lietuvių radijo progra
mai Naujojoj Anglijoj, vedami 
Stepono ir Valentinos Minkų. 
Autorė mirė 1954 metais ir jos 
dukterys Valentina ir Irena pa
darė gerą paminklą savo moti
nėlei išleisdamos jos šiuos atsi
minimus. Autorė paprastais žo
džiais nupasakoja savo kūdikys
tę Panemunėje, Kauno tvirto
vės statymą (kur daugiau dir
bo atkeliavę rusai, nes lietu
viais nepas'tikėta) aprašo anų 
laikų mokyklas ir mes sužino
me apie buvusią Lietuvoje visą 
eilę vokiškų pradžios mokyklų, 

iš Jurgio Baltrušaičio, kuris to-! nupasakoja gyvenimą Garliavo-
kiu tvirtu žingsniu įėjo į rusųlje, pavaizduodama daugeliui 
literatūrą, kad buvo išrinktas mažai žinomą "kvieslę" — au-
net jų rašytojų draugijos pirm:- dėklu apsiūtą kultuvę, su rūtų 
ninku, o lietuviškai l i teratūrai. vainikėliu ir spalvotais raiščiais, 
paliko tik savo senatvės nuo-! naudojamą kviesti į vestuves, 
trupas. Lietuva, pasak prelegen- Aprašo Mariampolę, Prienus — 
to, gar būti ir išeivijoje, nors koks ten buvo gyvenimas praei-
ji skaičiais būtų labai nedidelė. Į to šimtmečio paba :goje, plato-
Toks dr. Vincas Pietaris, gyven- kai pasakoja, kaip ji ėjo vaisti-
damas tolimoj Rusijos šiaurėje, ninkės mokslus Rusijoje, paga-
ir nei su žmona, nei su vaikais liau — kelionė į Ameriką. Atsi-
negalėdamas lietuviškai susikal-! minimai gal ne tiek imponuoja 
bėti, tačiau pats venas buvo; kokių faktų naujumu, k'ek nuo 
gyva literatūrinė Lietuva. Lie- į širdumu. 
tuviškai rašė ir Jakštas, nors j 
mokėjo ir daugelį kalbų. Jauno- j • Pro f. Vacį. Biržiška nau-
sios Lietuviškos šviesuomenės į jai perredagavo "Lietuvių bib-
pareiga yra sekti š a s pavyz-i liografiją" iki spaudą uždrau
džiau ir neskriausti lietuviškos džiant. Taip pat jis yra baigęs 
literatūros išsyk rašant sveti- parašyti "Aleksandryną", kur 
ma kalba. Geriau yra rašyti lie- yra sutraukęs visas žinias apie 
tuviškai, o paskui versti į sve-
t m a s kalbas. 

Laisves statula 

senuosius mūsų rašytojus. Ta
čiau dabar klausimas, kas tuos 

i darbus iš les? 
• Oskaro Miescaninovo kuri-! 

nių paroda atidaryta Los Ange- • A, Mažiulis šiuo metu daug 
'es Apskrit'es muzėjuje ir tę-j laiko skiria rinkimui medž'agos 
sis iki vasario 27 dienos. Išsta-: Lietuvos Encklopedijai. Rangia-
tvta 23 skulptūros ir 23 pieši-; si aplankyti didesn'ąsias biblio-
n'ai. Ap'e tai pranešdamas "Los, tekąs, žiūrėdamas ką č'a Ame-
Ange'es Times" pažymi, kad š'S|rikoje galima rasti. Klausimas 
Paryž'aus menininkas yra gi- darosi aktualesnis, kai jau visi 
męs L ;etuvoje. Į Paryžių jis at- ankstybesnėsės enciklopedijos 
vyko 1906 metais. tomai yra panaudoti. 

v 
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Mazalaites "Saules takas" IBemardas Brazdžiopis 

A L f t R C T A, Birmingham, Mich. 

Tai aštuntoji jos knyga. Iš
leista Lietuviškos Knygos klu
bo labai gražiai. Dailininko Pau
liaus Augiaus aplankas — do
minuojančios šviesios spalvos, 

versmas, amerikiečio Lawrence 
Mcrris nusigręžimas nuo mate
rijos, majoro Larson dvasinio 
veido pasukimas nuo Amerikos 
į gimtąją Švediją, vedusio tei-

skrendą paukščiai ir giedro vei- j sininko meilė, — vis tai vos pirš 
do moteris — tarytum simboli- į tų galais tepaliestos istorijos, 
zuoja paties veikalo lengvumą, j pakilotos ir mestos, ne tik vei-
pakilumą, su švelnia melancho- j kalo siužeto, bet ir vyriausios 
Uja savo viduje ir nenumaty-1 veikėjos vidaus brendimo ne-
tuose gyvenimo vingiuose besi-! saistančios. Tarpusavy jos tiek 
blaškančio žmogaus. Tarp kit- teturi ryšio, kad visų tų istori
ko, viršelis gerokai atsiduotų! jėlių bendra herojė yra mergai-
amerikietiška knyga, jei ne mo-i tė, kuri beve'k pirmu asmeniu 
terš veido įsupimas į lietuvišką pasakoja visus tuos nuotykius. 
skarelę, kuris atliepia disonan- •; 

\ eikėjų bevard įskumas 
Neįprastas romanuose veikė

jų bevardiškumas. Dar keisčiau, 
kad vieni turi vardus, kiti ne. 
Kaikurie pavadinti pagal profesi 
ją: muzikas, diplomatas, advoka 

su visam meniškam aplankui. 
Knygoje žanras nenusakytas. 

Bet mažame pluoštely žinių 
apie autorę "Saulės takas" va
dinamas romanu. Tą patį leidė
jai akcentuoja ir skelbimuose 
apie knygą. 

• 

Gero romano savybės 

Gerame romane reikalinga aiš 
ki ir apvali intriga, ryškūs per
sonažai ir kondensuotas bei ori
ginalus stilius. Intriga nebūtina 
vien išorinė; nebūtini daugelio 
ar kelių veikėjų santykių maz
gai, susinarplioję gyvenimai, su 
stipriais iki tragiškumo momen
tais, nebūtinai. Intriga plėstis, 
tirštėti ir s'ntetintis gali žmo
gaus viduje, kaip Hemingway 
veikale "Senis ir jūra", kaip 
Fitzg?raldo veikėjuose, kaip 
kad ir Selma Lagerloef "Goes-
ta Berling", kurį nuolat mini 
"Saulės tako" pagrindinė veikė
ja ir kuris, atrodo, turėjos įta-

Nele Mazalaite 

tas, klebonas. Svarbiausioji va
dinama studente, mergaite, duk 
teria. vyro seseria daugiausiai 

kos "Saulės tako" autorei. Taip mergate , net ir tada, kai ji tu-
pat, nebūtinas gerame romane | r i išgyventus apie dvidešimt pen 

Ant ikvar iatas 
Ten Tacito lapai pageltę 
Pro geliančiai paltas miglas, 
Pro liūtį praeina, pro šaltį 
Ir atveria aisčių salas. . . 

Ten Sirvydo senas žodynas 
Žodingas žaizdom ir žiedais, — 
Kam Trium Linguarum vadinas, 
Kam — alda maldom, ka'p hadais 

Regiu ten bylojantį Daukšą 
Postilloj augštaičių tarme, 
Kad laikosi tautos ne auksu, 
Ne turtais nusėta žeme; 

Kad gentys gyvena gyvuoju 
Tėvų ir senelių žodžiu. . . 
Ir amžių aušrinėm alsuoju, 
Ir Skargos pamokslus girdžiu. 

Ten Simano Daukanto Būdo 
Žemaitiškai ošia. giria, 
Ten Poškos mužikas nubudo 
Ir verčia velėnas žagre... 

Ir teka per kronikas kraujas, 
Ir vilny ja ten Vilija. . . 
Pekla su Žemėpačiu kaujas, — 
Ir gęsta tautos Gabija. .. 

Ir kopia pro atverstą lapą 
Dienon, štai, laikų kirmėlė 
Ir sako: — Sugraužiau satrapų 
Vardus, ir teliko skylė. . . 

Sugraužiau karus ir vergiją, 
Sugraužiau karalių vardus, 
Ir randų žarijos užgijo, 
Ir nuplaukė upėm medus... 

Ir žemę apsnigo kaip knygą 
Žaliųjų pagojų žiedai, 
Ir vietoj dvarionių išdygo 
Pirmų savanorių lizdai. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Kun. V. Rimšelis, MIC, Į • Kazys Baronas ir Stasys i • Czeslawo Miloszo poezija 

nors labai už'mtas rektoriaus J. Dalius spaudai paruošė puoš- lietuvi:* kalba. Czeslawo Milo-
pareigomis kunigų seminarijoje | nų leidinį "Lietuviai Hamilto- szo poezijos antologija "Epo-
bei redagavimu žurnalo "Lux ne". Leidinys nepaprastai gau- chos sąmoningumo poezija" jau 
Christ'", visdėlto randa laiko | šiai iliustruotas: turi 202 pusla- spausdinama ir neužilgo pasi
ne tik darbuotis organizacijų, piu, o net 356 nuotraukas, ir dar i rodys knygų rinkoje. Rinkinį 

suredagavo ir vertimus paruo-
ir vinjetėmis. Tai nebe I še Juozas Kėkštas, įvadą para-

knyga, o albumas, vaizduojąs šė pats autorius, o užsklandą 
šešerius tremties metus rjamil-
tone. Leidinio pasirodymu rūpi
nosi Kanados Lietuviu bendruo 
menes Hamiltono Apylinkės 
valdyba, skirdama šį darbą Lie 
tuvos knygnešiams. Leidinio pra 
džioje yra Vliko pirmininko 

ir žodis, kuriame primenama: 
"Dirbkit, krutėkit dėl savo tė
vynės ateities — gražios ir gar-

tarpe, bet ir paruošti tokius pa- j papuoštas dail. V. Bričkaus vir-
trauklius veikalus, kaip tik ką šeliu 
iš spaudos išėjusi knyga "Tė
vas Pijus". Čia aprašomieji 
ivyk'ai su stigmai'"zu o tuoju ka-
micinu tėvu Pijum5, kurs prieš 
įstojant į vienuolyną vadinosi 
Prane'škns Forgione. Jis gi
męs 1887 metais ir tebėra gy-

•vss Italijoje, šiame nuostabiai 
gausiai "liustruotame ve'kale ap 
•rašoma tėvo P r a u s jaunystė, 
kelias į kunigystę, jo gyveni
mas karo metais, atsiradusios 
st'gmos, ginčai dėl jų kilmės, jo 
kantrybė ir paklusnumas, jau
čiam? s rož ;u i*" lelijų kvapas 
beslsunk'ančiame iš stigmų krau 
juje, per tėvą Pijų. veikianti at
sivertimų malonė, jo turima 
oranašvsčių dovana, ekstatiniai 
pers'kėlimai ir kiti su juo su-
rišt ; nuostabūs įvykiai (pvz. 
išgijimai)*; duodami įdomesnie
ji jo la:'škai, aprašomas jo kas
dieninis gyvenimas, šis leidinys 
— gražus įnašas i mūsų religi 

nės literatūros belaukiančius 
skaitytojus. Knyga vykusiai pa
puošta prasmingu ir skoningu 
sesers M. Mercedes peš tu ap
lanku. Veikalas turi 151 pusi., 
kainoja $2. į 

— Alfonsas Nyka-Niliūnas. Vir
šelį projektavo Kazys Janulis. 
Knyga bus didelio puošnaus for 
mato, turės 96 puslapius, su 
autoriaus portretu. Leidžia "Li
teratūros Lankai". 

Šiuo leidiniu "Literatūros 
prel. M. Krupavičiaus atvaizdas j Lankai" pradeda svetimųjų au

torių bibliotekos seriją, kuri, 
jei sąlygos leis, antologine for
ma apims žymesnirs Vakarų po-

bingos — nenuleisdami rankų ezijos atstovus. 
ir nepavydami, kokie vėjai pūs- Czeslawo Milaszo poezijos 
tų". Kanados Hamiltone iki rinkinys lietuvių kalba padės 
naujųjų ateivių atvykimo gyve
no tik apie 40 — 50 lietuviškų 
šeimų, o dabar bendruomenė 
turi apie 1,300 narių. Šis albu
mas vaizdais nuostabiai gerai 
perteikia Hamiltono lietuvių va
dovaujančius asmenis, parengi
mus, linksmas gegužines, eise
nas, tautinius šokius, demons-
trac'jas, atsilankančiųjų svečių 
priėmimus; ypač daug vaizdų iš 
rrrmosios lietuvių dienos Kana
doje (1953 m. rūgs. 5 — 6 d.). 
Paveikslai apima sportininkus, 
įvairias Hamiltone veikiančias 

0 

draugijas, parapijos gyvenimą, 
vysk. Valančiaus, šeštadieninę 

charakterių gausumas, bet jų 
kontūriškumas ir išbaigtumas. 
Veikėjai atsiskleisti turėtų jų 
pačių žodž'ais ir veksmais ; ne
užtenkamas autoriaus puse lū-

kerius metus. 
Jieško savęs ir meilės 

Mergaitė brenda saulės taku, 
pilnu gėlių ir ją garbinančių 

pų apibūdinimas. Stilius jau yra žmonių. Ji mokosi šio ir to, y 
kiekvieno rašytojo individuali p Hč tvetimų kalbų, jieško savęs 
privilegija, nors mes galime skai įr meilės. Ne kartą ji randa mei 
^ d a m i J U o Sėrėt ;s arba nuobo- ]ę> kuri atrodo tikra ir didelė, 

bet ir vėl staiga apsisprendžia, 
kad ne tai, kad "kurpelės net'n-
ka". O ten, kur būtų "kurpelės 
tikę", išoriniai įvykiai arba vidi
niai konfliktai sudaužo tas "kur 
peles": muzikas miršta, diplo
mato jai nebepavyksta atrasti, 
nors jo švilpukas suokė jai ir 

— < — 

džiauti 
"Saulė takas" neturi vienti

sos, sintetinės intrigos. Nebręs-
ta ir neatsiskleidžia jokia dides
nė problema ir pagrindinės vei
kėjos viduje. Skaitydami jos iš
gyvenimus, mes jaučiame, lyg 
bristume puriu sniegu. Lengva, 
gera, tarpais patraukia mintį I paskutini gyven'mo momentą, 
augštyn, ir viskas. Gausus kitų majoras Larson atsisako iš pat-

Pro motto Ad Magnum Ducatum, 
Pro caro žandarų grandis 
Šventom ir nežinomom datom 
Istorijon kopia kandis, 

Ir kopia jinai per gadynes 
Raidėm, kaip bedugnėm, juodom, 
Ir žaizdrą vėl žiedžia žodynas 
Žodingas žiedais ir žaizdom. 

veikėjų būrys dažnai panašėja 
j fantomus, plaukiojančius jū
ros bangose, kaišiojančius gal
vas ir vėl skęstančius; lieka tik 
bendras žmogiškų pavidalų vaiz 
das. 

Pirštu galais tepaliestos 
istorijos 

Veikalo intriga skyla j dau-

riotizmo, o teisininko — dėl są
žinės balso: neatplėšti žmogaus, 
kuris priklauso kitai šeimai, ir 
neprarasti ab :ems — jai ir my-
limui — Amžinybės. Savęs ilgai 
ji neranda: neapsisprendžia jo
kiam darbui, jokioj aplinkoj ne
nurimsta. Išbando net ir vienuo
lyno gyvenimą. Pagaliau randa 
pasitenk :nimo vertėjos darbe; 

gelį intrigėlių, kurios kiekviena! lepi dukra virsta stipria mote-
atskirai galėtų būti išvystyta; rim, kai gyvenimas iš globoja-! Jos nepaisymas žemiškų ir lai-

Vistiek — įdomus veikalas Pavergtoje Lietuvoje mu-
Tokios būtų pastabos pagal zikinis gyvenimas eina pagal bol 

dabart'nio romano reikalavi
mus. Bet gal ina prileisti, kad 
čia ne romanas ir ne apysaka, 
o koks nors kitas, savotiškas, 
žanras, individualus arba nau
jas. Ar negali rašytojas išeiti 
iš žanro, ligi šiol aprobuoto, rė
mų? "Saulės takas", vistiek, įdo 
mus veikalas. Jo vertė išplaukia 
iš ypatingo nusiteikimo, į kurį 
veda autorė puslapis po pusla
pio. Jieškojimas tikros meilės, 
ištikimybė namams ir Amžiny
bės ilgesys padaro tą saulės ta
ką, kuriuo, neiškrypdama į ša
lis, keliauja mergaitė iki galo. 

vis kito romano siužete. Tai mer 
gaitės, pagrindinės veikalo vei
kėjos, meilės istorijos. Jos ori
ginalios, įdomios ir pačios savy 
užbaigtos, mergaitės gyvenimo 
take beveik neturinčios ryšio. 
Štai jaunos studentės susitiki
mas su pagyvenusiu našliu. Jos 
liaunas^charakteris linksta at
siremti į stiprų žmogų. Kurį 

mos paverčia globojančia 
visu saulės taku, vingiuojančiu 
kad ir labai pro grubius gyveni
mo įvykus, mergaitė praeina 
kair> žydinti gėlė, tremties spei
guose išs laikanti namų šilimos 
prisiminimu, užmirštanti save 
ten. kur yra reikalas pagelbėti; 
r tuo altruizmu jauna kaip tik-
•a mergaitė, nors jau keturias-

Bet kinų dalykų priverira ir skaity
toją atgręžti žvilgsnį nuo mate
rijos į tai, kas sudaro grožį ir 
kas atneša s'elos ramybę. Tik 
autorė be reikalo vietomis ėmė
si aprašinėti konkrečius politi
nius įvykius; tai atsiduoda žur-
nalizmu. 

laiką ji dar svajoja, dar jieško dešimties, įwengia į Amžinybę, 
ano sus'tik'mo pėdsakų, bet naš kur'os mar:a būdama bijojo, o 
lys dingsta kaip kvapas. Lyriš
kas baltuos drabužiuos mergy
tės susitikimas su žydų rabino 
sūnum, meilė Algirdui — proti
niam ligoniu^, melancholiška, iš 
karto atrodžiusi gili ir pastovi, 
meilė su muzikos genijum, dip
lomato, kilusio iš kaimo; p :e-
irens d ;enu šv'lpukas, prancū
zo dall'n'nko, italų nebylio mar-
kyzo meilės turiste1', ilgakase' 

vėliau ilgėjosi. 

* Kiti charakteriai 

Kiti charakteriai daug blan
kesne Nors vietomis autorė mė
gina juos piešti labai realiai, ta
čiau išeina t 'k štampiniai škicai: 
klebonas — gerumo simbolis, 
motina — švelnumo ir pas'au-
coj rno, tarnaitė Ona — ištiki
mumo, Stasė — tuštumo, Anta-

lietuvaitei, dabitos viliojimai iki fia 
tikro įsimylėjimo, brolių ūkinin
ko ir išsigimusio lietuvio bei 
šiaudadvasio inteligento aistros, 

— paprastas karininkelis; 
komunistas Lukaitis, kur's ga
lėjo būti įdomus tipas, vietomis 
išėjo sušaržuotas (bučiuoja nu-

komunisto Lukaičio vidinis r>er-! mautą pirštinę!), nenatūralus. 

Puošnus stilius 

"Saulės tako" stilius mazalai-
t'škai puošnus, spalvingas ir žo
dingas. Šitoie knygoj ypač žo
dingas. Kalba dažnai išeina iš 
mūsų gramatikos ir sintaksės 
rėmų. 

Knygą "Saulės takas" miela 
mi į rankas dėl jos iš orinio pa-
Lrauklumo; ir perskaičius lieka 
tas malonus jausmas, kurį turė-
um sūrėdamas į menišką pa

veikslą, gėrėdamasis pamta ar
ba klausydamas muziko3. Gali 
neišmanyti apie da'lę ir muziką, 
gali nežinoti apie veika1} ypa
tybes, vistiek junti grožį. "Sau
lės taką" skaitydamas ilsiesi ir 
mokais, gėries ir mąstai. 

ševikinį užsakymą. Pereiti metai 
nedaug l:ą davė. Be Maskvos 
dekados dar buvo paruošta dai
nų %ventė Klaipėdoje, kur pa-
si*"*ii tik mokyklos ir pedago
gijas institutas, o šiaip, organi
zacijų chorų nebuvo, nes viską 
sudaio atvežtieji rusai, mongo
lai. Šventei vadovavo, pažįsta
mi: Juozas Karosas ir Klemen
sas Griauzdė. Visa ruoša sutelk
ta šiemet, kai ruošiama Lietu
vos pagrobimo 15 metų sukak
čiai paminėti dainų šventė, kur 
skelbia, dalyvausią 30,000 dai
nininkų, šokėjų, muzikantų. 

nąs naujame bute 3302 So. Mor 
gan ave, Chicagoje, yra sukū
ręs vioą eilę naujų paveikslų. 
Įspūdingas yra — vakaras po 
Kristaus mirties; š's paveiks
las sukurtas pagal jo žmonos 
idėją ir jai padovanotas 15 me
tų vedybinės sukakties proga. 
Dailus. ir kitas naujas paveiks
las, vaizduojąs lietuvę prie tro
belės. Neseniai baigtas vienas 
naturemortas; š u o metu piešia vardu Lietuvių Krikščionių De-
miško vaizdą žiemą ir šienpjo- mokratų sąjūdis pradėjo leisti 
vį. Dailininkui šį menenį sukan- nemokamą priedą prie savo žur 
ka 40 metų ir jis yra pačiame nalo "Tėvynės Sargo", Šiame 

mokyklą, su gausiais jos paren
gimais, lietuvių chorą "Rūtą", 
dramos teatrą "Aukurą", orkest 
rą "Aidą", ateitininkus, skau
tus ir kitas draugijas. Hamilto
no lietuviai, davę taip puikų 
leidinį, tampa pavyzdžiu kitoms 
kolonijoms, nes tuo būdu išsau
gomi ateičiai svarbūs istoriniai 
duomenys, vaizdai. 

• Jaunimo Žygiai — šitokiu 

savo kūrybos pajėgume. 

•H 

geriau pažinti vieną iš origina
liausių ir stipriausių naujosios 
lenkų poezijos reprezentantų. 
Jis mums artimas dar tuo, kad 
yra kilęs iš Lietuvos ir turi gi
minystės ryšių su Oskaru Mi
lašium. 

"šios knygos eilėraščiai, — 
rašo savo įvade Cz. Milosz, — 
nėra išversti į "svetmą" kalbą. 
Juk aš šią kalbą girdėjau ap
link save vaikystėje. Juozas 
Kėkštas grąžina mūsų bendra
jai tėvynei tai, kas didele da
limi yra jos nuosavybė... 

"Ši knyga yra man brangi do
vana. Išmėtyti po visus konti
nentus, mes sudarome bendruo
menę. Mus jungia ištikimybe vi-

I sam tam, kas nepasiteisina nei 
skaitytojų skaičiuje, nei gar
bėj, nei kitam kuriam pelne. 

. Šiandien eilėraščiai, išleisti lie-
I tuvių ar lenkų kalba, tai lyg 

tas rankraštis, įdėtas į butelį 
ir trenktas į jūrą. Tai bloga, 
nes, būdami gyvi emonės, mes 
nepakenčiame tuštumos ir no
rėtume įsivaizduoti akis ir vei
dus tų, kurie ima knygą į ran
kas. Tai gera, nes strateegijos 
ir taktikos amžiui priešinamės 
intencijų švarumu...." 

• Nauji Baltijos instituto na
riai. Vakarų Vokietijoje veikia 
mokslo įstaiga "Baltisches Vor-
schungsinstitut" (Bonnoje), pa
laikoma pabaltiečių ir vokiečių. 
Neseniai išleido pirmą savo dar 
bų tomą "Commentationes Bal-
ticae" (Bonn, 1954, 228 psl.), 
kuriame paskelbtos lietuvių (du 
prof. Z. Ivinskio straipsniai), 
latvių ir estų mokslininkų para
šytos stud'jos. Tikrieji institu
to nariai gali būti Vakarų Eu
ropoje gyveną pabalti3Čiai moks 
lininkai. Šis institutas neseniai 
vienbalsiai išrinko nariais ko
respondentais tris JAV gyvenan 
čius lietuvius profesorius: tau-
totyrininką Joną Balį, kalbinin
ką Petrą Jom'ką ir geografą 
Kaži Pakštą. Tikrieji Instituto 
nariai iš lietuvių tarpo yra Ze
nonas Ivinskis ir Antanas Ma-

numeryje rašo A. Sušinskas 
apie politinę jaunimo sąmonę, 
A. J. Kasulaitis (kurs daug tai- i 
kino paruošiant šiam numeriui i 
medžiagą) — "Jaunajam paliti-1 ceina. Institutas davė stipendi-
kui", A. Sužiedėlis — "Studento j jas lietuviams geografui V. Li-
vaidmuo lietuviškoj bendruome- ! terskiui ir meno istorikui P. Rėk 
nė j " , J. Puškorius "Federaliz
mas ir mes", V. Kovas — "Stu
dentai už geležinės uždangos", 
dr. VI. Viliamas — "Krikščio-
mškoji demokrat :ja ir jauni
mas", V. G n t a u t a s — "Visuo-

laičiui. Ateityje planuojama iš
leisti daugiau mokslo darbų. 

• A. Valiuskis atsiuntė mums 
raštą, kuriame atkreipia "Drau
go" bendradarbių dėrr.ef;, kad 
kaikur'e vartoja perdaug nerei-

men'n'o elito auklėjimo klausi- kalingų svetimų žodžių, jais ap-
mu", inž. J. Puškorius — "Jau-! sunkindami stra'psnius, pakenk-
nimo keliai ir žygiai Europoje", i darni sklandumui, ypač, kad vi-
A. Kasiulait's — "Jaunimas 
ant raudonojo ešafoto". Klausi
mų skyriuje a'škinami skirtu
mai tarp Lietuvių Fronto ir 
Kr'kš. Demokratų 
na p'ati ar?.valga iš 

siškai gerai ir lengvai galima 
apsieiti su savais lietuviškais 
žodžiais ir išsire ;škimais. Blo
giausia, kad atsiranda tokių, ku
rie kitus bardami už svetimas 

Be to — ga-1 įtakas, patys privelia savo 
jaunimo : stra'psniuose svetimybių. Anot 

Koleges Vilniuje 

veik'os ir kt. Šis "Jamrmo Žy
gių" numeris išsiuntinėtas su 
"Tėvynės Sargo" redaktorių A. 
Graž ūno ir VI. Viliamo laišku, 
kviečiančiu šiam priedui talkin
ti, i 

A. Valuškio: "Jei pas kitą įsi
brovusias svetimybes tik kito
mis tepajėgiama iškelti, tai gra 
žioji tėvų kalba dvigubai kry
žiuojama". Laišką su panašio
mis mintinrs redakcijai taipgi 
yra atsiuntęs ir Anis Rūkas. 

r j 
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"PAMIRŠTOJI SULA" 
S. TOMARIENĖ, Chicago, UI. 

«•* *. Pa. 

Kadangi Zigmo Gavelio "Pa
mirštoji sula" yra premijuotas 
eilėraštis, išskirtas iš kitų eilė
raščių minios, pravartu arčiau 
į jį pažiūrėti. Mano tikslas bus 
objektyviai, kiek tai galima, nu
šviesti skaitytojui šio eilėraščio 
prastąsias ir gerąsias puses, iš
ryškinant turinį ir prasmę. 

Dar sniegui nenutirpus prasi-
/ka ls žolė prie tako po ag-

toriai tyčia skaitytoją stabdo, 
norėdami parodyti itin svarbų 
žodj, b e t stabdyti be reikalo, 
kaitaliojant ritmą, yra nerei-
.kalingas skaitytojo erzinfmas 
ir eilėraščio vienumos gadini
mas. 

Ta pati trečioji eilutė suklup
do skaitytoją ir logikos atžvil
giu: jis negali joje rasti nei 
veiksnio, nei tarinio. Kodėl "vyš 
nias" — galininkas ? Ar vyšnias 

Vyšnias lyg kad jaunamartes Graž ina Tl l la i i ska i te 
/matau žydėjimui subręs-

/ t a h t : 
Takus žiedų, o širdį ilgesio jos 

/man pribers. 

/rastais,i kas pumpurais apkraus? Gerai, 
Tokia gležna, kaip gyvą ją ma- Į jei eilėraštis gilus ir prasmin-

/ t a u dabar — Į gas, jei skaitytojas turi kelis 
I r vyšnias pumpurais lyg jau-1 kart skaityti, kol perpras visas 

/namartes žydėjimui su- j prasmes, ištirs visas gelmes, 
/bręstant, bet, jei skaitytojas verčiamas 

Jos takus žiedų, o mano širdį 
/ilgesio pribers. 

Vakarais ten saulė raudonai nu
spa lv ins dangų 

Ir motina išbėgs prie beržo par
s i n e š t sulos: 

Ilgai į vakarus žiūrės ranka akis j ny ir dar atskirtas kableliu ir 
/pridengus, j brūkšniu ,kad ne iš karto gali-

Kai šuo pajutęs pakeleivį vieš- Į ma susiprasti. Sakinio aiškumui 
/kely aplos. | ir paprastumui išgauti reiktų 

trečioje eilutėje pakartoti tari-

jieškoti tarinio ir nesusigaudyti 
paprastoje gramatikoje, — jau 
yra, švelniai sakant, autoriaus 
neapsižiūrėjimas. Tarinį visdėl-
to galima surasti — tai yra žo-
d's "matau" antroje eilutėje, 
bet uždarytas šalutiniame saki 

Paliks ji grįždama į trobą pra-
/virus vartus 

Ir už nebūtas nuodėmes per; 
/naktį atgailos, | 

Dundės ten tolimas griaustinis! 
/ i š juodo debesio kurtus, j 

Prie beržo pamirštas ąsotis ne-
/talpins sulos 

ni "matau* 
Formos atžvilgiu pirmasis 

posmas autoriui yra blogiau
siai pavykęs. 

Trečio posmo trečioje eilutėje, 
pake'čiant ritmą iš jambo į ana-

| peštą, vėl nereikalingai skaity-
! tojas suklupdomas ties nežymiu 

T>. . . . . . ... v žodelyčiu " i Š \ Paprastu zodzių 
Pirmiausia, pradėjus eileras-l . .r. „. / .. 

. . , . . , . , , . v. . i sukeit mu sis nelygumas gah-
tj skaityti, nepatraukiančiai pa- . . ;!. . .7 & 

., . . .. ., . . . . r ma lengvai ištaisyti. veikia pirmoji eilute savo ilgu-j fa 

mu ir varginančiu sąvokų gau-1 M u m s >T a ! P r a s t a . s a v ^ k a l " 
sumu, kurių net ketvertas: 1 ) , b ? beginant, vad ;nti ją^ ' skam 
tirpstąs sniegas, 2) prasikalan ti žolė, 3) esanti prie tako, 4) 
po agrastais. Sąvokų tvanas už
lieja labai svarbų žodį "žolė" 
— simbolį vilties, atgimstančios 
gyvybės (gal ir laisvės). Šią 
dvigubą blogybę galima visai 
lengvai ištaisyti, nukeliant "žo
lę" į antrosios eilutes pradžią, 
kur ji gautų reikalingo pabrė
žimo, o tuo pačiu nors šiek tiek 
sutrumpėtų ir pirmoji eilutė. 
Panašus susigrūdimas yra ir 
trečioje eilutėje, kur ir vyšnios, 
ir pumpurai, ir jaunamartės ir 
subrendimas žydėjimui (neaiš
ku: vyšnių ar jaunamarčių). 
Skaitytojo perkrovimas sąvoko
mis padaro eilėraštį nuobodų 
ir varginantį. Be to, pumpurai 
ir subrendimas yra, jei taip ga
lima pasakyti, minties tautolo-
gija: tame pačiame sakiny kar
tojasi panaši mintis. Pumpurus 
išmetus, mintis pasidarytų pap
rastesnė, našta, užkrauta vienai 
eilutei, sumažėtų. 

Trečioji eilutė dar vargina 
ir staigiu ritmo pakeitimu. Pir
moji ir antroji eilutes ritmuo
tos jambais (- / ) , o trečiosios 
eilutės pirmosios t rys pėdos — 
anapestai ( - - / ) . Toks ritmo pa-
keitimas būtų visai geras ir p r i - h ^ ^ ^ S ^ J T J į S J į "kad 

dainingiausia" uz vi 
sas kitas. Betgi skaitant ir ra
šant eilėraščius nesykį tenka 
pagalvoti, kad mūsų kalboje yra 
perdažnas garsas "s" . Neturiu 
tikslo savosios kalbos peikti. 
Tik noriu pažymėti, kad ir mū
sų žodžiuose yra gana daug 
šnypščiančių garsų, jau nekal
bant apie kelių priebalsių susi
jungimą sakiniuose (pav. 
"trenks stipriai"). Rašantiems 
eilėraščius sudaro galvosūkio 
s, š, z, ž, c, č, dž susipynimai. 
Neišvengė šių garsų kakofoni
jos ir "Sulos" autorius, o gal ir 
pats apie tai nepagalvojo. Susi
ėjimas garsų " s " ir "ž" nedailiai 
sušnypščia šiose vietose: "pra
sikals žolė", jaunamartes žy
dėjimui", "į vakarus žiūrės", 
"netalpins sulos". Vieną kitą 
tokį susipynimą nesunkiai gali
ma pašalinti, sukeitus kaltuo
sius žodžius. 

Kadangi premijuotasis eilė
raštis atiduotas muzikui, kad 
parašytų jam melodiją, kyla 
klausimas, kiek šis eilėraštis 
t nkamas tam tikslui? (Beje, už 
tinkamumą ar netinkamumą mu 
zikai autoriaus kaltinti negali
ma, nes apie tai konkurso tai
syklėse nebuvo pažymėta, kon-

0 vakarais ten saulė raudonai 
/nuspalvins dangų, 

Ir motina išbėgs prie beržo par
s i n e š t sulos. 

Ilgai žiūrės į vakarus, ak's ran-
/ka pridengus, 

Kai šuo pajutęs pakeleivį vieš-
/kely aplos. 

Paliks ji, grįždama į trobą, pra-
/virus vartus 

Ir už nebūtas nuodėmes per 
/naktį atgailos. 

Dundės iš juodo debesio griaus-
/tinis tolimas, kurtus. 

Prie beržo pamirštas ąsotis ne-
/talp 'ns sulos. 

Geram eilėrašč'ui yra svarbu 
perdaug nenusidėti technikos 
taisyklėms. Bet svarbiau už tai
sykles eilėrašty yra turinys ir 
prasmė. Pati eilėraščio forma 
yra tik rėmai, į kuriuos, kaip 
pave'kslas, dedama eilėraščio 
idėja. Kas šituo eilėraščiu no
rėta pasakyti? Kaip skaityto
jas privedamas prie eilėraščio 
idėjos? Kokia pagrindinė eilė
raščio mintis? 

Šiame eilėrašty palyginimą su 
paveikslu galima tęsti ir tiesio
gine prasme. Pačioje pirmutinė
je eilutėje autorius nupiešia fo
ną : kur nekur įdubose ir atšlai
tėse dar nenutirpęs sniegas, prie 
tako kalasi gležna žolė po ag
rastais (o agrastai anksčiau
siai sode sužaliuoja). Autorius, 
piešdamas iš prisiminimo šį fo
ną, savo atmintyje jį mato ir 
skaitytojui apie tai pasako. Tru 
pūtį vėliau pradeda sprogti ir 
žydėti vyšnios, barstyti vainik
lapiais takus. Autorius vėl pra
sitaria, kad ir jo širdis taip pat 
pribarstyta ilgesio, č ia lygiagre 
čiai duodami vaizdai ir, kadan
gi tie vaizdai ypatingai auto
riui brangūs, nes surišti su pa
liktaisiais namais, lygiagrečiai 
parodomas ir tų namų ilgesys, 
žolės gležnumo ir vyšnių žiedų 
švelnumo simboliais. 

Nupiešęs žemę su medžiais, 
autorius duoda ir dangų saulė 
lydyje. Tačiau čia ne saulėly-

Pamario mergaite 
Nelei Mazalaitei 

KULTŪRINĖ KRONIKA 

Mergaitė pamary dainuoja 
Širdim saulėtąsias dainas, 
Svajodama, kad tokį miestą, 
Kurio nėra, ji greit suras. 

Sapnuos karaliaus ugnys šaukiu 
Pasiekt gintarinius vartus 
Ir, pilį deimanto pamačius, 
Išgirst varpus sidabrinius. 

Tai džiaugsmas upėmis tekės ten, 
Ne mėnuo — amžius bus medaus, 
Ir saulės takas ten spindės jau 
Lyg laumės juosta po lietaus. 

Mergaitė pamary dainuoja, 
Nors širdį veja ilgesys, 
Ir paukščiai, krūmuos susirinkę, 
Jos per visas dienas klausys. 

Pakrantėj kniūbsčia miega valtis, 
Prie josios glaudžiasi irklai, 
Bet tudainuok,dainuok, mergaite, 
Ir niūrų vakarą vėlai. 
Cicero, 
1955. II. 9. 

besiviliant ir benusiviliant... Pa- įtartum simbolis veltui tekančio 
likusi pravirus vartus (laukimo J kraujo, veltui degančio skaus-
simbolis) bėga ji susigraudinu • mo, kuris pasaulio pamirštas, 
si atgal į trobą, kad ten vienu
moje raudotų per naktį. Raudo
tų ne savęs gailėdama, ne vien 
savo ilgesio negrįžusiam kanki
nama, bet dar skaudesne kan
čia pati save žeisdama: už ne
būtas nuodėmes atgailodama. 
Kas tos nebūtos nuodėmės? Įsi-

ka'p ta motinos pamirštoji su
la. Čia autoriaus vykusiai iš
sakytas pergyventasis jausmas, 
kuris buvo pradėtas rodyti pir
majame posme. Tuo būdu žiedų 
pribarstyti takai, ilgesio priber
ta širdis ir per kraštus tekan
ti sula — trys vieno jausmo 

vaizduojamosios kaltės, kuria- simboliai — gražiai suriša visą 
me ji plaka save nebegrąžina- \ eilėraštį į darnią visumą. 
muose praeities prisiminimuose: 
kodėl mažam nedaviau papra
šyto skaninio? kodėl tą kartą 

Matome, kad autoriui pasise
kė nupiešti aiškų paveikslą, 
tvarkingai ir aiškiai parodyti 

subariau per aštriai? kodėl aną Į e i l ė r a š č i o t u r i n į , sumaniai ir pa 
kartą neleidau to ir to ? kodėl j l a i p s n i u i p r įvesti skaitytoją prie 
permažai parodžiau meilės, kai 
buvo su manim? kodėl?... ko
dėl?... I r taip tomis praeities įsi
vaizduojamomis klaidomis save 

pagrindinės minties. Ar pavyko 
autoriui sužadinti skaitytojuje 
tokius pat ilgesio ir skausmo 
jausmus, kokie buvo autoriaus 

kankindama, ji verkia ir atgai-! j a u s t i ? S l m k i a u j t a i a t s aky t i , 
loja, visą naktį gedėdama ne-
grįžtančio. O tuo tarpu auto
rius žada permainą: vakaruose 
juodi debesys kyla, tolumoje 
griaudžia — simbolis pasaulio 
neramumų, kurie gal atneš lauk 

dis jam svarbus. Žaros spalva-tųjų vilčių išsipildymą, o gal 
tik pažymi vakarų šalį, — tą viską audroje sunaikins, 
šalį, kurlink poeto išeita iš na- Q i e b e r ž o „ ^ ^ 

TI - L f 2 * £ ! P n ! n u p i e š \ t i s netalpina sulos... š i paskuoje va^do beržus, autorius iš- t i n ė e i l u fg i š s a k o v i £ , ė r a š . 
teutaa , savo paveikslą žmogų, č i o p j o s v a r b ; a u s i o . 
-_ motiną, šrta motina gyva: Jtj , m i n t i s . c ^ n e t i l p s t a n t i ąsoty 

imtinas, norint pabrėžti, išskir 
ti kokį žodį. Šitoj vietoj to rei 

nelygaus ilgio eilutės ir nevie
nodas ritmas sudarys nemaža 

ui. kalo nematyti, nes vyšnios, pum, k e b I u m o k o m p 0 z i t o r ui. Daini 
pūrai, ete tuo būdu nė kiek ne- n - n k ą v a r e i n s j a u a n k B - J a u ^ 
Įgauna didesnio išskyrimo, kaip i nėtasis " s " ir "ž" kad turėtų ir laikantis pradėto 
jo ritmo. Skaitytojas, paskaitęs 
pirmas'as dvi eilutes jambais, 
iš įsibėgėjimo tuojau pat sukir
čiuoja "ir vyšnias" neteisingai, 
dėdamas kirtį ant "vyš." Suklu
pęs jis stojasi ir vėl iš naujo j tis nė kiek neiškreipti autoriaus 
turi skaityti tą eilutę, šį kartą | minties ir neprideda nt nei išme 

susipynimas. 
Autoriui reiktų dabar į visa tai 
atsižvelgti ir eilėraštį aplyginti. 

Šiek t e k sutvarkius anksčiau 
m'nėtuosius nelygumus ir kiek 
suprastinus skyrybą (stengian-

sąmoningai pasistengdamas už
miršti pirmesniųjų eilučių r i t 

tarit ne; jokio svarbaus žodžio), 
eilėraštis atrodytų š'taip (su

mą, jau su nepasitikėjimu žiū- prantama, tai nėra tobulai iš-
redamas į autorių, nebūdamas dailinta versija: to ir nebuvo 
tikras, kad vėl, sekdamas ana-j stengtasi rasiekti, nes tai auto-
pestu, nesuklups iš naujo. T a s ^ i a u s privilegija): 
įtarimas ir pasitvirtina, nes, įsi-1 
bėgėjęs anapeste, skaitytojas j Dar snegui nenut'rpus, prasi 
vėl suklysta, kirsdamas "žydėji
mui" neteisingą kirtį ant "žy", 
autoriui čia vėl grįžtant prie 
pirmykščio jambo, Kartais au-

/kals prie tako po agras-
/ ta i s 

Žolė, tokia gležna — kaip gyvą 
/ ją matau dabar 

veikia ne tik bėgdama parsinešt 
sulos, bet ir savo sieloj išgyve
na tragediją, paprastai, bet tiks 
liai autoriaus pavaizduotą (žiū
rint į vakarus, akis ranka pri
sidengus, kad geriau matytų) . 
Jos visos mintys ir siela lekia į 
tuos vakarus: šuniui atsitiktiną 
praeivį aplojant (naujas vaiz
das praeinančio vieškeliu žmo
gaus), jos širdy vėl iš naujo 
sukyla tūkstantį kartų užgesu
si ir vėl atgijusi viltis: o gal šį 
karta išėjusysis grįžta... o gal 
atsitiko ka ;p nors tas stebuk
las, kad jis pasirodys netikė
tai kely... 

Šito viso autorius žodžiais ne
pasako, bet įteisria skaitytoiui, 
paprastai, bet įtikinančiai išdės
tydamas motinos veiksmus: at
rodo, kad ii atsitiktinai išbėgo 
sulos, visiškai tuo tarpu nė ne
galvodama apie tą, esantį toli, 
galbūt užsiėmusi vakarine ruo
ša, paprastų kasdieninių darbų 
mintimis, tik štai — šuo sulojo, 
ir jos kasdieninis gyvenimas 
(kaip ir sula) pamirštas, aki
mirksniui įsižiebė širdy viltis, 
ir vėl kitam akim'rksnv užgeso. 
Bet motinai tai iš naujo pergy
venta nusivylimo tragedija, kas 
kart sunkėjanti, nes tos viltys 
ir tie nusivylimai kartojasi kas 
valandą, kasdien, metai iš me
tų. Taip bėga vakarai ir metai, 

sula simbolizuoja du dalyku: 
besiveržiantį autoriaus širdy 
gimtųjų namų ilgesį ir tokį pat 
ilgesį motinos širdy. Iš beržo 
žemėn veltui tekanti sula yra 

nes išeiname iš objektyvaus nag 
rinėjimo į subjektyvią jausmų 
ir skonio sritį. Įt :kinti jausmo 
nuoširdumu yra sunkiausias po
eto uždavinys. Kartais autorius 
kuria verkdamas, o skaitytojas 
skaito žiovaudamas. Kartais tą 
patį eilėraštį vienas mokosi at
mintinai, o kitas meta šiukšly-
nan. 

Man atrodo, kad šis eilėraš
tis pirma perprantamas protu, o 
vėliau ir širdin veikia. Kai pro
tas išsiaiškina visus simbolius 
ir pergalvoja ne vien pasakytą
sias, bet ir užmintąsias mintis, 
tada eilėraštis prakalba ir į jaus 
mus. Pati paskutin-oji eilutė, 

• Dr. A. šešplaukis-TyruoUs, 
gavęs vieną paskutinių knygų 
naujienų — N. Mazalaitės "Sau
lės Taką", rašo: "Reiktų sakyt 
su Goethe, kai jis recenzavo Rė
zos lietuviškąsias dainas, arda
mas: Štai išsipildė vienas mano 
norų. 

"Saulės Takas" — puikus mū
sų literatūrinio renesanso, kaip 
aš jį suprantu, paminklas. Iš 
jaunosios kartos mūsų literatū
rai gresia prasiradimas sveti
muos vandenyse, stoka tos šil
tos jungties, kuria motina glau-
dž'a kūdikį prie širdies — ne 
vienam naujesniam kūriny aš 
pradedu įžiūrėti ledinį šaltumą, 
vadinamą objektyvumą iš bai
mės, kad tik nebūtų "perdaug 
pigios patriotikos". Brangioji 
patriotika ima skęst po ledu, ir 
klausiame, kur gi tas takas, ku
riuo einame, kaip pasiklydusio 
kūdik'o į motinos rankas į sau
lę. Tokį įspūdį, vidinės šilimos, 
idealinio ilgesio, skaisčios it kris 
talas sielos aš gaunu iš "Sau
lės Tako". Teisybė, ir čia tai 
vienur, tai kitur kai ko pasi-
gesi, ar tai vieningiau nubaig
tos pabaigos, ar skaisčios sie
los pavadn'mo tikru, kokiu tik
rai maloniu vardu, o ne šiaip be
varde figūra, ar kad ir techninio 
paskirstymo mums įprasta pras 
me. Bet visa tai, sakau, neesmi
ne i , o antraeiliai, technin ;ai da
lykai. Jie lengvai ir greit patai
somi. Bet kiek ten to švelnaus 
goethinio "amžino moterišku
mo". Nenuostabu, kad Herderis 
l:etuvių tautą vadina viena tai-
king'ausių pasauly". 

• Cz. Miloszo romanas Lietu
vos fone. Lenkų žurnalas "Kul
tūra", leidžiamas Paryžiuje, pra
dėjo spausd'nti romaną "Doli-
na Issy" iš Lietuvos dvaro pra
eities, beveik autobiografinio po 
būdžio. Lietuva gražiai vaizduo
jama, kaip ežerų šalis, Issa — 
matyti sutrumpinta iš Dubysos, 
nors upės pobūdis greičiau ati
tiktų Nevėžiui. Bažnytkaimis 
Giniai su švedų volais, atrodo, 
panašus į Ugionis ar Šventy
brastį. Pavardės ir vardai — lie 
tuviški, kiti net rašomi lietuviš
kai, kaip Onutė. Liaudies prieta
rai — lyg būtų paimti iš dr. J. 
Bal :o rinkinių. Literatūros mė
gėjai seks susidomėję naują ta
lentingo rašytojo romaną. Gal 
bus rasta reikalo išversti jį į 
lietuvių kalbą? 

betgi, iš karto pagauna savo 
nuoširdumu, savo taikliu ir nau
ju simboliu: 
"Prie beržo pamirštas ąsotis ne-

/talpins sulos". 

Kaun» fražieji pastatai. Miesto Ligonių Kasų rūmai 

• Adomo Mickevičiaus poezi
ja. Neperseniai Angbjoje pasi
rodė lenko Viktoro Weintraubo 
studija, pavadinta "The Poetry 
of Adam Mickiewicz". Poeto 
šimtmečio sukakties proga len
kai užsibrėžė su poetu supažin
dinti ir platesnes skaitytoju 
mases. Minėdamas šią knygą, 
"Times Literary Supplement" 
pažymi, kad Anglijoje Mickevi
čius labai menkai žinomas: Pa
ryžiuje esąs Bourdell-e pamink
las daugiau apie ji] sako nei jo 
eilėraščiai. Puškino vertėjai tu
rėjo daugiau laimės, nes jie iš
garsino šį poetą, nors Mickevi
čius už jį didesnis. VVeintrau-
bas, nusimanydamas apie Puš
kino popularumą anglų tarpe, 
davė abiejų poetų draugystės 
vaizdą. Plačiai atpasakojamas ir 
"Pono Tado" turinys, aiškinant 
jo detales. 

• Vėjo dainos, Aldonos Ire
nos Nasvytytės lyrikos knyga, 
paspuošusi skoningu dail. T. 
Valiaus pieštu viršeliu ir sky
rių tituliniais puslapiais, jau pa
sirodė knygų rinkoje. Tas eilė
raščių rinkinys turi 50 puslapių 
ir paskirstytas į tris skyrius: 
Atleisk man už žodžius, Su ra
munės žiedeliu ir Kryžkelėje: iš 
viso apie 30 eilėraščių, kuriuose 
apda :nuojama meilė, gėlės, gam 
tos peisažai, autorės sielos bū
sena. Autorė kalba nuoširdžiai, 
įstengia paprastais žodžiais stip 
rų vaizdą sukurti, kaip tame ei
lėraštyje: "Gintaro Namai", sa
kydama: "Jaučiu, lyg ašaros 
per šaltą veidą, /Lietaus lašai 
nusirito stiklu". Autorė jau
čia stiprų sentimentą gimta
jam kraštui ir gimtam žemynui. 
Pvz. eilėraštyje "Europa", j i 
sako: "Kai paskutinę, o Euro
pa, tavo žemės pėdą /Pajusiu 
slystant iš po mano kojų, o Dan 
gau, /Kai paskutinį sunkų de
besį dar ašarai nuriedant / P a 
žvelgus pamatysiu ant dangaus 
/Kiekvienas lašas kraujo gyvas 
šauks: /Europa, motina!". Eilė
raščių formos įvairumas — gau
sus. Knygą išleido Terra. 

• Kun. Juozas Žebrys, uolus 
lietuvis kultūrininkas, fanatikų 
piktadarių buvo New Britai n 
mieste nužudytas 1915 m. vasa
rio 8 d., taigi nuo jo mirties su
eina 40 metų. Jis buvo gimęs 
1860 metų vasario 16 d. Palai-
miuose, Šiaulių apskrityje. Besi 
darbuodamas su Amerikos lietu 
viais, jis ypatingą dėmesį krei
pė į lietuvišką spaudą, bendra
darbiaudamas Prūsuose leidžia
moje "Apžvalgoje" ir visoje ei
lėje JAV lietuvių laikraščių. 
Pats net leido — redagavo "Bos 
tono Lietuvių Laikraštį", "Ry
tą" ir kt. Jis 1894 metais atski
ra knygele išleido "Kankinimas 
katalikų Kražiuose"; jo rūpes
niu buvo išleistas pirmas lietu
viškas geografijos vadovėlis, jis 
išspaudino pirmą Vienažindžio 
eilėraščių rinkinį. 

• Arūnas Z a ii skis Urbanos 
universitete studijuojąs žurna
listiką, yra universitetinio laik
raščio "The Daily Ulini" nuo
latinis reporteris. Paskutiniu 
metu tame dienraštyje tilpo jo 
aprašymas, kaip lietuviai stu
dentai paminėjo Vasario 16 d.; 
taipgi jis aprašė trijų profeso
rių, diskusijų būdu, iškeltas sa
vybes, kok :omis turi pasižymė
ti geras dėstytojas. 

• Dail. A. Valeška šiuo metu 
piešia Kryžiaus Kelių stotis nau 
jai pastatytam seselių mokyto-
ių venuolyno namui šv. Kry
žiaus parapijoje, Chicagoje. 

• J. V. Valickas, gyvenąs Hill 
side, N. J., ruošia veikalą apie 
Vilniaus krašto lietuvius. Jau 
yra surinkęs daug medžiagos. 
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Nuo Lietuvos patrono šv. Ka- | šv. Stepono bažnyčią. Po trum šventųjų figūrų bei figūrų, vaiz-

Leonardas Andriehus 

j Š v e n t o v e 

zimiero kanonizacijos iškilmių, | p u m a l dų ir atgiedoto šventojo 
atšvęstų Vilniuje 1604 metais, | garbei himno, prabilo prelatas 
praėjo 350 metų. Nors pati ka 
nonizacija Romoje įvyko prieš 
porą metų, būtent 1602 met., 
tačiau pagal anų laikų aplinky-

Swięcicki, apibūdindamas šven
tojo gyvenimą, stebuklus ir nuo
pelnus Lietuvai ir drauge atpa
sakodamas vykusias Romoje 

bes ją tinkamai paminėti pasi- į kanonizacijos iškilmes. Po Lie-
rongta tik, kaip minėta, po po-1 tuvos kanclerio, atstovavusio 
ros metų. karalių, Leono Sapiehos kalbos, 

Anais tolimais 1604 metais, 
valdant Lietuvą ir Lenkiją, jau 
išmirus tiesioginei Jagielonių di
nastijai, Švedijos karaliaus Jo
no III ir Kotrinos Jogailaitės, 
Zigmanto Augusto sesers sūnui, 
Zigmantui III Vazai, (kuris pa
vydėdamas savo sūnui Vlad's-
lovui Maskvos caro sosto, anais 
Boriso Gudonovo laikais, užė
mus jo kariuomenei Maskvą, nė 
pats jo negavo), Vilniuje įvyko 
iki tol Lietuvos sostinėj nema
tyta, reto iškilmingumo šventė 
— Šv. Kazimiero kanonizacijos 
proga. 

duojančių įvairias šventojo do
rybes. Didžiuliai garbės vartai, 
papuošti Lietuvos vytimi, popie
žiaus tiara, vyskupo herbu bei 
jėzuitų draugijos inicialais. 
Kaip istorikai pažymi, akademi
ja iškilmingu parengimu ir šven 
tėję dalyvavimu nesidavė pra
lenkiama nei miestui, nei kapi-, 

jam buvo įteikta vėliava ir pc- | tūlai, nes ir pačioje procesijoj 
piežiaus brovė. Procesija vėl pa-1 akademijos jaunimas labiaus'ai 
si judino atgal į katedrą, ta pat aktyviai dalyvavo ir procesiją 
tvarka, su skirtumu, kad po 
vyskupo tarp dviejų sufraganų 
Ciprijono ir Mikalojaus Paco — 
ėjo Sapieha, nešinas vėliava, o 

įvairino, ar ta : sudarydami šven
tojo garbei ritierių legioną, ar 
prie Rūdninkų vartų dalyvau
dami; jėzu'tai svetimšaliai — 

prieš JI Swięcickis su popie- ispanai, italai — turėjo daugiau 
žiaus breve. Prie Rudn :nkų var-i fantazijos bei įnešė ten vartoja-

Delegatas į Romą 

16C2 metais Vilniaus vysku
pas Vojna ir kapitula išsiuntė 
kapitulos prelatą Swięc:cki į Ro
mą pravesti šv. Kazimiero ka
nonizacijos; išvykdamas j ' s iš
sivežė vyskupijos ir karaliaus 
Zigmanto prašymus. Popiežius 
Klemensas VIII tuos prašymus 
maloniai priėmė, nes pats as
meniškai gerai pažino šį kraštą', 
nes j ' s buvo Lietuvai-Lenkijai 
popiežiaus Siksto V legatu kaip 
kardinolas Aldobrandini. Ir taip 
1602 metų liepos 7 dieną palai
mintasis Kazimieras Amžina
jam Mieste buvo paskelbtas 
šventuoju. Su popiežiaus bule ir 
turtinga vėl'ava su šventojo pa
veikslu minėtasis prelatas veik 
po metų, 1603 m. gegužės 16 d., 
gi;žo į Vilnių. 

Tačiau tik po metų vyskupas 
Vojna paskyrė iškilmingą ka
nonizacijos paminėjimą Vilniu
je : 1604 m. gegužės 10 d.. Su
važiavo į miestą veik visa vys
kupijos dvasiškija ir daugelis 
tikinčiųjų iš tolimų vyskupijos 
kampų. Karalius Zigmantas, ne
galėdamas asmeniškai dalyvau
ti, iškilmėms vadovauti pasky
rė Lietuvos kanclerį Leoną Sa
pieha. 

Iškilmės Vilniuje 

Iškilmių Hieną vyskupas su 
dvasiškija ir augštaisiais parei
gūnais koplyčioje prie švento
jo grabo pasakė kalbą, tuomi iš
kilmes atidarydamas. Iš kated
ros pajudėjusi procesija ėjo per 
didžiąsias miesto gatves į šv. 
Stepono bažnyčią už Rūdninkų 
vartų, kur buvo laikinai padėta 
iš Romos atvestoji šv. Kazimie
ro vėliava-paveikslas. Procesi
joje dalyvavo organizuotai įvai
rios visuomenės klasės: pirmiau I 
sia mestiečiai, pasidalinę į sa-j 
vo cechus, su savo vėlavomisj 
ir emblemomis; jėzuitų ir kitų j 
mokyklų mokin :ai; gausios pen-1 
kios didžiosios brolijos, vado vau 
jamos miesto klebonų; po ju — 
Akademros studentų gausi Ma
rijos sodalic'ja; vienuolynai su 
savo brolijomis; po ju ėio ka
tedros mokyklos mokiniai su 
puoin'onr's ir spalvotomis uni
formomis; juos gi sekė unitai, 
vadovaujami dviejų archiman
dritu; pr'eš orkestrą ėjo dau
gelis iš visos vyskupiios suva
žiavusių kunipru. Pagaliau kapi
tula savo iškilmingose togose: 
du sufraganai ir pats vyskupas 
dvieili prelatu esistuojamas, po 
vyskupo sekė senatoria\ d di-
kai ir bajorai už jų ėjusios jų 
žmonos ir dukterys, daugelis ba
sos ir užsidengusios veidus. Vi
sos gi gatvės buvo užplūdusios 
minia. 

Šia tvarka procesija atvyko 

tų procesija sustojo: vartai gra-
ž'ai išpuošti, prie jų pasirodė 
mergaitė (Vaizduojanti Vilnių), 
nuliūdusi ir veidą prisidengusi 
šydu: ji lotyniškomis eilėmis iš
pasakojo Vilniaus nelaimes — 
badą, marp., gaisrus ir kitus 
vargus, toliau prašydama užta
rimo naujojo šventojo bei glo
bojimo nuo nelaimių. Čia pat pa
sirodė sparnuoti angelai su ro
žių ir lelijų vainikais, jie taipgi 
skambiomis eilėmis ir dialogais 
nup? šakojo Vilniaus nelaimes 
ir garb'no šventa ji bei prašė jo 
globos bei išreiškė džiaugsmą 
dėl kanonizacijos. Tol'au — 
linksmos angelų choro giesmės. 
Vilnius nusimetė šydą ir pasiro
dė graži karalaitė su karūna ir 

mų įvairių tiems kraštams, cha
rakteringų iškilmingumui padi
dinti priemonių. 

Prie pilies vartų buvo pasta
tyti katedros kapitulos garbės 
vartai, iš keturių didžiulių pira
midžių. Vartai buvo išpuošti pa
veikslais iš šventojo gyvenimo, 
netruko ir čia garbinančių dia
logų, kuriuos išreiškė 7 angelai 
nuo septynių žymiausių Vilniaus 
bažnyčių. Procesijai priartėjus 
prie katedros, giesmėms ir mu
zikai skambant, vėliava įnešta 
į katedrą, kurią vyskupas paė
mė iš' Sapiehos po jo pasakytos 
kalbos. Po vyskupo žodžių, mal
dų ir giesmių prie šventojo kars 
to koplyčioje, prie didžiojo alto-

• riaus atgiedota Te Deum lauda-skeptru rankoje. Po trumpos « J « V 1 . . . . . . 
. ' mus. Tuo iškilmes ir baigėsi. prakalbos ir padėkos už kano 

nizaciją, sėdosi į triumfališką 
vež'mą ir su procesija vyko 
drauge į miestą. Procesija vėl 
sustojo prie rotušės, prie mies
to administracijos parengtų var 
tų: prie jų pasirodė f'gūros 
miesto patronų: šv. Jurgio, Kris 
tupo, šv. Kazimiero, o taipgi ki
ti švent'eji bei alegorinės figū
ros: vienybė, meilė, su charakte
ringomis šv. Rašto ištraukomis, 
o taipgi daugelis kitų, vaizduo
jančių kitas dorybes. Keturi 
angelai dialogais išreiškė šven
tajam garbę, bubnų dundėjimas 
ir spalvotos ugnys momento iš
kilmingumą pariškino. 

Prie Vilniaus akademijos vartų 

Procesija sustojo prie akade
mijos vartų: iš šalių pastatytos 
tribūnos, kuriose sustojęs aka
demijos jaunimas giedojo, dek
lamavo bei dialogais garbino 
šventąjį; čia taipgi pasirodė ale
gorinės figūros, vaizduojančios 

Po tų iškilmių gegužės 12 d. 
vyskupas Vojna, dalyvaujant 
didikams, su didelėmis iškilmė
mis padėjo kertinį akmenį nau
jai švento Kazimiero vardo baž
nyčiai prie rotušės aikštės, prie 
kurios buvo ir jėzuitų namai ir 
kuri priklausys jėzuitų ordenui. 
Šios bažnyčios statybą tiek ba
jorai, tiek miestiečiai gausiai 
rėmė. 

šv. Kazimiero palaikų perkėlimo 
Iškilmės. 

Karalius Zigmantas III Vaza, 
norėdamas atitinkamai pagerbti 
šv. Kazimierą, Jogailaičių gimi
nės pažibą, rūpinosi pastatyti 
paminklą-koplyčią prie Vilniaus 
katedros, kame būtų perkelti 
jo palaikai, laikinai padėti tos 
pat katedros Goštautų koplyčio
je. Koplyčia turėjo būti graži, 
todėl vidus buvo puošiamas šve
dišku marmoru. Vien tik kars-

Dar lig šiol taip niekuomet nelijo — 
Po lietaus neišsigiedrino dangus, 
Kad matytum Taborą ir Kalvariją, 
Lyg nebūtų sienų, durų nei langų. 

Tos šventovės permatomos sienos, 
O visi langai, į begalybę atverti. 
J°h ty9 seserį, naktis apglėbia dieną — 
Nuc gyvenimo nesiskiria mirtis. 

• • 

Durys, į dangaus menes atidarytos, 
Kviečia eiti, kaip į nuosavus namus — 
Toj šventovėje kas vakarą, kas rytą 
Miršta aidas begalinių tolumų. 

Joj gyvieji ir nekrikštytųjų vėlės 
Pakaitais tą pačią Kyrie giedos, 
Joj kolonos i-r altoriai be šešėlių 
Laukia didžiojo lėmimo valandos. 

Toj šventovėj, lyg vargonų skambios fugos, 
Susilieja meilė, džiaugsmas ir kančia, 
Kol ištinka paskutinis saulės smiigis 
Maldininkų eisenas graudžias. 

Be r a m y b e s 
Jeigu motina šventom žolelėm pasmilkytų, 
Gal širdies ramybę dar atgaučiau — 
Jau ne man linguoja paupy žilvitis, 
Jau ne man sode pragysta paukščiai. 

Ar galėjo tiek pakenkti piktas žvilgsnis, 
Ar galėjo tiek paveikti blogas žodis, 
Kad sustingtų šioj kelionėj mano žingsniai, 
Prasidėtų dienos, naktys be paguodos! 

Medžiai tą pavasarį vėlai išsprogo, 
Uogos rudenį anksti pritvino kraujo. 
Skausmas pažeidė dienas gimtoj pastogėj 
Mano dainų ir kiekvieną žemės saują. 

Nua to laiko paupy žilvitis kliedi, 
Rausia grįžusi vėlė namiškių, 
Alpsta motina, sukritusi pas klėtį, 
Kad sūnaus krauju žolė af tiško. 

Daužos volungė, vaikus išvedus — 
Skaudžią rudenų vienatvę jaučia — 
Jau ir man pačiam užkrito žadas, 
Tartum pašautam prie marių paukščiui. 

Iš spausdinamo eilėraščių rinkinio Atviros marios 

tynfų, gi sidabro altoriai kaina
vo iki 100,000 imperialų. Kop
lyčios statybos Zigmantas neuž
baigė, bet jo sūnus karalius Vla
dislovas IV po ketverios metų 
darbo užbaigė, ir 1635 metais 
vyskupas Abrah. Vojna paskyrė 
palaikų perkėlimo iškilmes. Iš
kilmėse dalyvavo pats karalius 
su seserimi Ona Kotryna. Iškil
mės buvo labai įspūdingos, kaip 
kad prieš 30 metų kanonizaci-

Premijuoti kūriniai 
. Christoferių sąjūdis premija

vo 18 rašytojų ir periodinės 
spaudos bendradarbių. Bronzos 
medalius gauna Frances Gray 
Patton už knygą "Good Mor-
ning Miss Dove" — apie ma
žo miestelio mokytoją, Phyllis 
McGinley už "The Love Letters 
of Phyllis McGinley" — eilių 
knygą, Kari Stern už gilią psi
chiatrinę studiją ryšium su re-

teologiją, filosofiją ir kitas t u i» padarytam iš gryno sidab-

jos. Jos nesiribojo vien kated- pgija: "The Third Revoliution" 
ra, bet buvo ir pačiame mieste. i r Barbar Ward už savo knygą 
Iškilmių proga pasakė garsus apie politinę laisvę ir religiją: 

mokslo sakas, netruko ir įvairių , ro Augsburge, išleista 30,000, k a r a J i š k a s i s pamokslininkas ir "Faith and Freedom". 
Taipgi laimėtojais paskelbti 

bendradarbiai žurnalų: Henry 
žymus poetas Sarbiewski pa
mokslą lotyniškai. Procesijoje 
ypač gražiai dalyvavo jėzuitų Lee "Collier's", Louis Kret-
mokyklos ir akademija, giedo-1 schman — "Redbook", Ralph 
darni "Omni die dic Mariae". A. Tudor — "Saturday Evening 

J. Jonynas Šv. Kazimieras 

Koplyčia laikui bėgant buvo sve 
timųjų apiplėšta, tačiau šven
tojo karstas, nors ir sidabrinis, 
nebuvo paliestas iki šiol, ne
bent dabartiniai bedieviškieji 
barbarai jį būtų išplėšę. (Šven
tę aprašė jėzuitas Rywocki, po 
Sarbiewskio užėmęs akademijos 
retorikos katedrą: "Descriptio 
triumphi s. Casimiri in sui trans 
latione corpors in mausoleum 
a Sigismundo III extructum" 
Vilnae 1637). . 

Ispanijos studentai 
Dvylikoje Ispanijos universi

tetų šiuo metu yra čsiregstra-
vę 53,000 studentų. Prieš 25 me
tus Ispanijoje tebuvo 33,500 
studentų. Šiuo metu Ispanijoje 
kiekvieniems 100,000 gyventojų 
išeina 260 studentų. Tai jau žy
miai daugiau, negu pasaulinis 
vidurkis, tačiau dar nepasiekta 
Europos vidurkio. Daugelis 
mėgsta studijuoti mediciną. 

Post", Louis Putcamp — "Good 
Housekeep'ng". 

Premijuotieji' laikraštininkai: 
— Sid Frigand — bendradar
biaująs "Brooklyn Eagle", Cla-
rence W. Moody — "Burling
ton (Ia) Hawk-Eye Gazette", 
John Adams — "Boston Post" 
ir Meyer Berger — "New York 
Times". 

Rockefellero fondas kata
likų universitetui 

Amer'kiečių turimas Rockefel 
lerio fondas paskyrė $10,000 
Katalikų universitetui Chilėje, 
Santiago mieste; tos lėšos bus 
sunaudotos agronomijos fakul
tetui, steigiant laboratoriją ir 
perkant reikiamus įrankius, 
bei didinant knygyną. 

Croninas keliasi į Šveicarija 
Garsus britų novelistas ir dra 

maturgas A. J. Cronin planuo
ja apsigyventi Šveicarijoje. Jis 
yra vienas iš pirmaujančių ka
talikų rašytojų. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Aleksandras Stulginskis, 

Lietuvos prezidentas, buvo gi
męs 1885 m. vasario 27 d. Bu
vo žinių, kad jis jau žuvo Sibi
ro ištrėmime. Tų žinių neįmano
ma patikrinti. Jei per stebuklą 
jis dar būtų gyvas, šiemet su
lauktų 70 metų amžiaus. Alek
sandras Stulginskis buvo ne tik 
valstybininkas (prezidentas 
1920 — 1926 m.), bet ir rūpes
tingas kultūrininkas. Bendradar 
b'avo "Vienybėje" ir kituose 
laikraščiuose, vadovavo švieti
mo draugijai "Rytas", įsteigu
siai daug mokyklų. Turėdamas 
gerą mokslinį pasiruošimą — 
Innsbrucke buvo baigęs filosofi
ją ir Hallėje (Vokietijoje) ag
ronomiją — pats redagavo Vil
niuje leistą "Tėvynės Sargą" ir 

Aleksandras Stulginskis 
"Ūkininką", suredagavo keletą 
"Ūkininko" kalendorių, išleido 
keletą knygučių žemės ūkio klau 
simais. Pirmosios bolševikų oku 
pači jos metu buvo išvežtas drau
ge su žmona į Sibirą. Žmoną 
atskyrę bolševikai nukreipė į 
Altajaus kraštą. Vienintelė jų 
duktė Aldona — išliko neišvež
ta. Ji Kaune išėjo medicinos 
mokslų studijas, yra ištekėjusi 
už dr. Jono Juozėvičiaus ir da
bar gyvena Chicagoje, dirbda
ma Mt. Sinai ligoninėje; augi
na gražią šeimą. 

• Lietuvos istorija lenkų isto
riko studijoje. Neseniai pasiro : 

dė žinomo lenkų istoriko Hen-
ryk Paszkiewicz knyga **The 
Origin of Russia" (Rusijos kil
mė). Išleido Philosophical Lib-

.rary, New York. Jos autorius 
dabar gyvena Londone. 

(jų tarpe ir gediminaičių dinas
tijos) ir keturi indeksai. Biblio
grafijoje greta daugelio kitų tau 
tybių autorių minimi ir lietu
viai: Alseikaitė-Gimbutienė, A-
vižonis, Būga, Chase, Deveikė, 
Jakštas, Jurgėla, Kučinskas, Ne 
veravičius, Remeika, Salys, Su
žiedėlis, Totoraitis. 

Knyga imponuoja objektyvu
mu. Be pašalinių aspiracijų H. 
Paszkiewicz rimto istoriko au
toritetu įstato Lietuvos istoriją 
į tarptautinius rėmus. Ja i paski
ria labai svarbią vietą rytų Eu
ropos istorijoje. Lietuviams la
bai brangintinas faktas, kad lie
tuviški asmenvardžiai ir vieto
vardžiai *ioje anglų kalba para
šytoje knygoje vartojami lietu
viškomis lytimis: Traidenis, Vy
tenis, Mindaugas, Gediminas, 
Algirdas, Kęstutis, Vytautas, 
Jogaila (Jogaila ne Jagiello, 
nors ir Lenkijos karalius), Vil
nius (ne Wilno) ir t.t. Auto
rius yra daugelio studijų liečian
čių Lietuvą, autorius. 

• Naujas žurnalas. Chicagoje 
pradėjo eiti naujas dailės, lite
ratūros ir kultūros mėnesinis 

| žurnalas "Užuolanka". Jo redak 
j torius A. Yilainis-šidlauskas. 
. Leidžia ir spausdina VI. Matu
laičio spaustuvė. Spausdinamas 
ofsetu ir dėl to turi nesunkias 
galimybes panaudoti gana daug 
paveikslų, kurių parenkami ga
na dailūs, kaip Stančikaitės "Vai 
dyla", A. Žmuidzinavičius "Re
gėjimas" ir daugybė nuotraukų, 
surištų su straipsniais ir infor
macijomis. Vasario 16 d. pro
ga rašytame straipsnyje stipriai 
pabrėžiamas reikalas darbuotis 
išvien su Amerikos Lietuvių Ta
ryba, kurios veikla ir ntaka la
bai teigiamai įvertinama. Duo
dama mūsų didžiųjų poetų — 

Maironio, Baltrušaičio, Putino 
— eilėraščių. Aloyzo Barono iš
trauka iš naujo romano, pava
dinta "Vienkiemis prie Nemu
no" intriguojanti ir rodo jo pa-
sinešimą į naujus jieškoj'mus. 
Gintneris davęs platesnę apžval
gą kun. B. Suginto darbuotės, 
A. Vilainis rašo ap :e "Lietuvos 
Versalį — Trakus"; duodama 
Ant. Venio eilėraščių ir A. G(int 
nerio?) aprašymas apie pirmą
ją Vasario 16 d. Kudirkos Nau
miestyje. Gana plati, iliustruo
ta kronika. Redaktoriaus ir kai-

Tai 9 — 14 amžių rytinės Eu- kurių jo artimų bendradarbių 
ropos istorija su labai išsamia j pamėgimas Lietuvos praeities, 
dokumentacija. Knygos tekstas I atrodo, sako, kad bus duodama 
su priedais užima 556 psl. P a - l nemažai medžiagos iš tos sri-
grinde keturios dalys. Pirmoji 
ir antroji paskirta anktyvajai 
9 — 10 amžiaus rytinių slavų 
istorijai. Visa trečioji dalis, api
manti maždaug trečdalį knygos, 
paskirta Lietuvos istorijai. Ji 

ties. 
• J. Janonis, "Mūsų senelių 

mokykla" vaidin'mo vaikams 
autorius laimėjęs trečią premi
ją Liet. Seserų instituto kon
kurse, yra mokytojas ir muzi-

susideda iš šių skyrių: 1) Senoji; kas, gyvenąs Diepholze, Vokie-
Lietuva (Ancient Lithuania). | tijo^e. Savo laiške, rašytame 
Lietuvių kilmė ir jų gyvenamoji konkurso mecenatui J. J. Bachu-
teritorija. L:etuvių-slavų ribos, mui, įis sako, kad dėl mus išti-
Lietuvių įs brovimai į slavų že- kusių nelaimių iš dalies mes pa
mes. Didžiojo kunigaikščio 'įsi
galėjimas. Mindaugas ir Traide
nis. Ged mino dinastija. 2) Ry
tiniai slavai lietuvių valdžioje. 
Lietuvių ekspansija į rytus ir 
pietus Gedmino ir Algirdo lai
ka's. Lietuvių santyk'ai su ry
tiniais slavais. Lietuva ir rusų 
bažnyča. Abipusis lietuvių ir 
slavų bendradarbiavimas. Au
gantis antagon'zmas tarp Lietu
vos ir Maskvos. 3) Lenkų-lie
tuvių unijs,. Sunki Jogailos pa
dėtis naujose pareigose. Lietu
va Prūsų ir Livonijos Ordino 
grėsmėje. Bendri Lietuvos ir 
Lenk jos interesai. Rythrų sla
vų laikysena Lenk jos-Lietuvos 

tys esame kalti, "kad mūsų 
priaugančiai kartai nesugebėjo
me įkvėpti tvirtu krikščioniškų 
pagrindų. Vien "Kelias į švie
są", "Aušrelė" ir k'ti mokyklos 
vadovėliai negalėjo tos misijos 
atlikti, nes ten permažai buvo 
modr^sros katal ;kiškam auklėji
mui. Išeiviioie reikalas nepage
rėjo, bet pablogėjo. Mūsų priau
gančioji karta pateko tarp ke
turių vėju. Reikė'o kam nors 
surasti priemones, kad nors iš 
dalies pastotų kelią žaliajam 
auklėjimui. Kai visi šūkauja apie 
mūsų atžalyno nutautėj'mą, 
man rūpėjo, kad mes perma
žai kalbame ao?e religinį auklėji-

unijos atžvilgiu. Palyghvmas j mą. Re :k ;a išleist1' tinkamus va-
tarp skandinavų ir lietuvių eks-1 dovėlus, i iėsti katalikiškos dva-
pansijos rvtn Europoje. Ketvir-1 l*Ofl lektūr?, scenos veikalus ir 
toji dalis lieč'a Maskvos istori-it.t. T* m tikslui parašiau norą 
ją. Prie pagr 'ndino teksto dar . ve'kaliukų. Ir kiek turėjau 
pridėta 13 atskirų straipsnių džiaugsmo, kai Lietuvaičių Sese-
susi jusiu su knygos tema, du j rų institutas paskelbė tokių sce 
žemėlapiai, geneologinės tabelės nos veikalų konkursą". 
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A. Varnas 75 m. amžiaus ir 50 m. 
kūrybos perspektyvoje 

DR. A. BALTINIS, Chicago, 111. 

1. Meno reikšmė tautos gyvybei votiškas susiliejimas tikrovės 
• išlaikyti 

Ilgėja mūsų tremties metas: 
nežinia, kada jis baigsis. Sun
kiojo kovoje dėl tautos gyvybės 
mus stiprina ir įkvepia sukur
tosios ir tebekuriamos kultūri
nės vertybės. Tarp jų žymiau
sios — menas, ypač tapyba. 

Giliai suprasdama meno reikš
mę tautos gyvybei išlaikyti, Kul 
tūros taryba tarp kitų savo da*r- j 

su iliuzija, kur tikrovės pa
vidalai, ypatingos šviesos nu
šviesti, tampa simbob'ais, o sim
boliais pagautoji gilesnioji tik
rovė, jgauna konkrečią, gyvą, re 
alią išraišką. 

Šis lietuviškasis romantizmas 
ryškus ne tik Adomo Varno kū
ryboje, bet ir jo gyvenime: jei 
jis Įsitraukia į visuomeninę ar 
politinę veiklą, tai ten jieškojo 
gilesnės šios veiklos prasmės ir 

bu yra nusistačiusi surengti me- j a a t v a i z d a v o š a r ž a i s . . A n t p o l i . 
no parodas bent jau žymesniems m o s , a k t ų „ J e j d o m ė j o s i i r rin 

mūsų menininkams. Šį savo dar 
bą ji pradeda ruošdama mūsų 
menininkų patriarcho, Adomo 
Varno, meno kūrinių parodą 75 
m. jo amžiaus ir 50 m. kūrybos 

ko lietuviškuosius kryžius, tai 
todėl, kad ša i s kryžias jam at
siskleidė gilesnės kančios ir 
džiaugsmo paslaptis. Jei studi-

. javo psichologiją, tai ir todėl, 
sukakčiai paminėti. Si dvigubo k a d j a u t § t r a u k i m ą j s i s k v e r b t i 
jubilėjaus paroda vyks Marijos j ž m o g a u s s i .3 l o s g e l m e s i r j a s 
Augštesniosios mokyklos salėje 
nuo kovo mėn. 19 — 29 d.. Pa
rodos metu bus ir turtinga aka
demija, dalyvaujant ir latvių bei 
estų menininkams mūsų dailinin 
kui pagerbti. 
2. Adomo Varno kūrybos veda

moji žvaigždė — lietuviškojo 
meno idėja 

Į žiais, kuriuos taip brangina A. 
i Varnas, bus tinkamiausia vieta 
jo istoriniam paveikslui, išreiš
kiančiam krikščioniškai lietuviš
ką mūsų praeitį. 

Kiekvienas stilius reiškia sa
vo meto dvasią: lietuviško sti
liaus bažnyčios išreiškia mūsų 
t r emtas dvas'ą. Lietuviškų ir 
svetimų arch'tektūrinių pradų 
derinimas ir kirtimasis simboli
zuoja tą kovą, kurią tenka pa
kelti tautos daliai, esančiai trem 
tyje su svetima kultūra, besiver
žiančia į lietuvišką selą. Tokios 
bažnyčios bus mūsų tremties tra 
gikos ir mūsų tau tnės sąmonės 
apsireiškimo gyvos liudininkės. 

4. Adomo Varno kūrybos 
reikšmė tremčiai 

Matome, kad Adomo Varno 
gyvenimo ir kūrybos kelias su
daro ištisą mūsų tautinių ir kul
tūrinių kovų epochą, turtingą 
laimėjimais, kovomis ir kančia. 
Net 25 m. savo gyvenimo jam 
teko praleisti tremtyje. Todėl jis 
ir jo darbai artimi šandieninei 
mūsų tremt'es nuotaikai. Jie ne 
tik džiugina mus, bet atskleidžia 
mums ir amžinąsias vertybes, 
surištas su mūsų tautos buitimi, 

Marija Aukštaite 

Adomag Varnas (g. 1879.1.2) 
savo gyvenimu ir kūryba pri
klauso tam laikotarpiui, kurį ga
lėtumėm pavadinti tautiniu ro
mantizmu. Nedaug tėra žodžių, 
kurie būtų tiek ne vietoje ar net 
su panieka vartoti, kaip roman-

šreikšti savo portretuose, ku-
r'uose būdingai atsispindi žmo
gaus siela. Visoje jo kūryboje 
ir gyvenime ryškus nepasiten-
kinimas esamąja tikrove ir jieš- s u J o s kovomis, laimėjimais bei 
kojimas gilesnės jos prasmės. j kančiomis, primena mums tas 
3. Parodos ir lietuviško stiliaus į lamingas ar nelaimingas dienas, 

j kurias praleidome savo krašte, 
l y * l o s 'besidžiaugdami laisve. Ir šian

dien, klaidžiojant svetimais ke
liais, mes jos netekimą skau-

saugotojos 
Menas, kaip ir kiti kultūros 

kūriniai, priklauso vertybių sri-jdžiai pajuntamo. 
čia?, kuri egzistuoja tik žmonių i Neturint savo žemės po kojų 
suvokiama: jei nėra žmonių, ku-| ^ skęstant nežinios tamsoje, 
rie bibliotekose sukrautas kny-j™ums rėkia tampriau dvasioje 
gas skaito, tai jos yra tik me- susiartinti, giliau pajusti lietu 
džiaginių daiktų krūvos, o pa-

tizmas. Daugelis su šiuo žodiiu v e i k s l a i t i k S D a l v o t i a u d e k l ų b e i 

nša v.sa, kas neaišku, perdėtai i d a ž ų r i n k i n i a i f p a pras t i daiktai, 
saldu a r svajinga. Tačiau roman 
tizmas savo esme yra gilesnis 
gyven!mo suvokimas ir augštes-
nės prasmes jisškojimas jame. 

jei jų niekas estetiškai neper
gyvena. Tik žmonių suvokiami 
ir jų dvasios atkurti, jie tampa 
meninėmis vertybėmis. Iš čia 

Mūsų tautoje šis romantizmas į suprantama, kad tiek meninin-
reiškėsi atbundančios tautos no
ru save surasti ir apreikšti kū
rybiniais žygiais visose gyveni
mo srityse. Visiems šio laikotar
pio kultūrininkams būdingas di-

kui, tiek pačiai visuomenei svar 
bu, kad meno parodos bei kito
kios jo sutelk1 m o vietos būtų 
gausiai žmonių lankomos ir tuo 
būdu meninės vertybės pasisa-

dis idealizmas ir nepaprastas j vinamos. 
veržlumas apimti net kelias kul-! Adomo Varno meno parodoje 
tūros sritis ir jose kūrybiškai 
reikštis: toks buvo Valančius ir 
Daukantas, Basanavičius ir Ku
dirka, Maironis ir Jakštas, toks 
buvo ir Adomas Varnas. Ir jis 
buvo ne tik men :ninkas, bet ir 
įvairių kitų kultūrinių sričių dar 

bus išstatyta apie 80 tapybos 
ir apie 50 grafikos darbų, pra
dedant pirmaisiais jo kūriniais 
ir ba'giant paskutiniais tremty
je atliktais darbais, tarp kurių 
ypač žymus "Karaliaus Mindau
go vainikavimas", skirtas 700 

Duoto jas : jam teko būti ir žur- i metų nuo krikšč'onybės Lietu-
nalo redaktorium, seminarijos, 
gimnazijos bei Meno mokyklos 

voje įvedimo paminėti. Paroda 
tat savo apimtimi ir reikšme 

mokytoju ir Dailės instituto pro | yra svarbi kiekvienam lietuviui, 
fesorium, pabėgėliams šelpti j todėl niekas neturėtų praleisti 
centro komiteto nariu, Petrapi-1 progos pasigėrėti lietuviška bū-
lio seimo atstovu, Lietuvių Me- į timi, įkūnyta meno formose ir 
no Kūrėjų d-jos pirmininku ir j pagerbti jos kūrėją, 
įvairių žurnalų bei laikraščių ben Tačiau meno parodos tęsiasi 
dra darbiu. 

Tačiau tikrasis Adomo Varno 
pašauk :mas buvo menas: per 
Petrapilio imperatorienės dai
lei skatinti mokyklą ir barono 
Stiglico dailės mokyklą, Kroku
vos ir Ženevos meno akademijas jami ir žmonių 
bei Italijos meno muzėjus jis meno kūriniai 
įžengė į viešąjį meno gyvenimą, 
kuriame kūrybingai reiškiasi iki 
šių dienų. Prisiminkime jo su-
iniošt?s meno parodas Lietuvo-
e i ' užsieniuose, pris'minkime 
,o svarlvausius kūrimus; "Dai-

. 'n ' rkas ir gamta", "Bangose", 
"Vienuolė", "Vilnius", "Kara
liaus Mindaugo vainikavimas", 
žymiausus portretus: Baltru
šaičio, Jablonskio, B. Brazdžio
nio, prel. Krupavičiaus ir Juro, 
ir mums paaiškės Varno kūry
bos pagrindnė idėja*: tai ta pati 
tautinio romantizmo idėja — no 
ras išre'kšti tautos sąmonę me
no kūriniais, liudijančiais tau
tos tikėjimą į dvas'nę egzisten
ciją ir savo kūrybnę misiją.| padidins Adomo Varno "Min-
Adcmo Varno menui, kaip ir! daugo vainikavimo" paveikslo 

tik trumpą laiką ir negali užtik 
rin t i meno vertybių nuolatinio 
kontakto su žmonėmis. Pilnai 
tokį kontaktą galėtų užt : krinti 
tik lietuviško meno muzėjus, 
kuriame būtų renkami, saugo-

lankomi mūsų 
Nesant tokio 

muzėjaus ir neturint vilties greit 
jo sulaukti, šią sprasrą iš dalies 
erali užpildyti lietuviškos bažny
čios, statomos lietuviškos ar
chitektūros motyvais ir puošia
mos L'etuvos dailininkų kūri-
nia's. 

Šia prasme tenka didžiai ver
tinti kan. J. Paškausko Marąuet 
te Parke statomą lietuviško sti
liaus bažnyčią, kuriai planus da
rė ir statybai vadovauja arch. J. 
Mulokas, derindamas bažnytinį 
stil'ų su l'etuviškos architektū
ros pradais ir puošdamas lietu
viškais kryžiais bei koplytėlių 
imitaciiomis. Šios lietuvių šven
tovės istoriškai meninę vertę 

viškosios sielos artumą. Į tai 
mums kelią rodo ir veda Ado
mas Varnas, lietuviškosios sie
los atskleidėjas ir jos puoselėto
jas savo meno kūriniais per 50 
savo vaisingo darbo metų. Vie
nintelis dalykas, ko jis šiandien 
trokšta, kad mes domėtumės jo 
darbais, gyventumėm jo laimė
jimais ir įgali n tumėm jį toliau 
kurti. Kiekviena mūsų parody
ta pastanga šia kryptimi pri
pildys jo sielą tyros laimės, stip
rins jį senatvės negalėje ir duos 
jam giliau pajusti, kad jo gy
venimas ir darbai nepriklauso 
jam vienam, bet visai jo tautai, 
kuriai jis gyvena ir dirba. Ypač 
tai turi prisiminti mūsų spau
dos darbuotojai ir skirti dau-

Kunigo rankoms 
Atsidarykite, lelijos, 
Delnų baltii, delnu gražių. 
Ji$ai nužengs nuo Kalvarijos, 
Ateis su kryžium ant pečių. 

Atsidarykite, kaip rožės, 
Kvapiais žiedais, šventų kvapų. . . 
Jisai atžengs — Didybe Žodžio, 
Jisai pasilsės pilnas opų. . . 

Jisai pažvelgs į Jūsų žiedus 
Ir apsiverks, ir pasiguos. . . 
Atomų griausmai ne Jam gieĄa — 
Jis jūsų meile apsijuos. 

O rankos, rankos, šventos taurės, 
Ak, jūs, iškilkit Juo Vienu! 
Baltom lelijom atsidarę — 
Neškite Dangų ant delnų. 

Gėles ilgesys 
Baltutis Šventasis skaisčioj aureolėj 
Ilsėjosi naktį ant kieto akmens. .. 
Jo žvilgsnis sustojo ant gėlės vandens, 
Ant baltos lelijos žalių lapų guofy. 

Ji žiedą pravėrus valandą laimingą 
Nupurtė nuo savęs ežero rasas. . . 
Baltų klosčių rūbuos stiepėsi basa. . . 
Formavo šypsnelį šventajam maldingą: 

,,Paimk, mane baltą, į šventus altorius. 
Išrauk, mane visą, iš alkų, žalių! 
Rąžančius pumpurų iš gelmių gilių — 
Nunešk adoruoti per liepų šventorius. 

„Ilgesy numirsiu. Ežeruos — sūdžiusiu. 
Vai liūdna, vai nyku bangų ošime. .. 
Baltų klosčių rūbuos pačiam puošnume — 
Ostijų Didybėj bent viešnia pabūsiu." 

Žiūrėjo Šventasis gailesčiu apsemtas. 
Savo Šviesų pluoštu gėlę palytėjo... 
Liūdnas ir bežodis kalvomis nuėjo. . . 
Jai liko tik bangos ir ilgesnį krantas. 

Reikšti kokius pageidavimus 
ar duoti nurodymus mūsų meni
ninkų patriarchui, Adomui Var
nui, jo 75 m. amžiaus ir 50 m. 
kūrybos kelyje, būtų nereikalin
ga ir beprasmiška. Iki šio laiko 
jis aiškiai yra jutęs savo misiją 
ir savo darbais ją mums paro
dęs. Savo dvasioje jis yra su-

menininkų gyvenimui ir jų dar- riai besireiškiančią paskutiniais 
bams. jo darbais. Tikėkime, kad ši kū

rybinė jėga, tekanti iš lietuviš
kos sielos gelmių, reikšis ir to
limesnėje jo kūryboje, turtinda
ma lietuviškąjį meną ir saugo
dama jį nuo chaot'škai liguistų 
meno apraiškų, būdingų mūsų 
laikams. 

kaupęs lietuviškos dvasios ir iš 
g'au vietos meno klausimams, saugojęs kūrybinę galią, skaid-

uz-Jeigu tau trūksta jėgų 
sidaryk vienatvėje! 

— Rytų išmintis 

mūsų l iaudės dainoms ir mūsų 
ano meto kūrybai apskritai, bū
dingas simbolinis realizmas: sa-

patalpinimas dešinėje bažnyčios 
pusėje esančioje nišoje. Bažny
čioje, išpuoštoje lietuviškais kry 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Prof. Juozas Balčikonis, 

kalbininkas ir pedagogas, su
laukė 70 m. amžiaus. Jis gimęs 
1885 m. kovo mėn. 14 d. Ėriškių 
bažnytkaimyje, Ramygalos vals. 
Panevėžio apskr. Išėjęs Ramy
galos prad. mokyklą ir baigęs 
Panevėžio realinę gimnaziją, ėjo 
studijas Petrapilio universitete. 
1912 — 1913 m. dirbęs prie "Vii 
ties" laikraščio, vėliau mokyto
javo Vilniuje, Kaune (Saulės 
draugijos suaugusiems kursuo
se), Voroneže, vėliau Panevėžy, 
kur paskutiniu metu buvo mo
kytojų seminarijos direktorius. 
Nuo 1924 m. pakviestas dėstyti 
Lietuvos universitete, dirbo hu
manitarinių mokslų, o paskiau 
teologijos filosofijos fakultete. 
Nuo 1930 m. atsidavė Lietuvių L o s Angeles, Calif., iš filmų di-
kalbos žodyno redagavimo dar- rektorės gavo Hollywoodo fil-
bams. ,Bendradarb :avo Mokyk- m u korespondento liudymą, ku-
loje, Švietimo Darbe. Į lietuvių r" s J a m du°da galimybės lanky-
kalbą yra išvertęs J. Verne — tį Hollywoodo studijas ir rinkti 
Kelionę aplink pasaulį per 80 žinias, pasikalbėjimus "Drau-
dienų, Anderseno, Hauffo ir Bro &&'• Susitikdamas su įvairiais 
lių Grimų pasakas, M. Baluckio f U r m4 žmonėmis jis įteikia jiems 
— Aukso dievaičius, išleido ir knygų apie Lietuvą anglų kalba, 
perredagavo Valančiaus — Vai- i r J i e domisi kaip mūsų kraštu, 
kų knygelę, Paaugusių žmonių t a i P ** lietuvių leidiniais, šiuo 
knygelę, Palangos Juzę ir An- m e t u mūsW korespondentas 
tano Tretininko pasakojimus bei užmezgė artimesnius ryšius 
spaudai paruošė visus penkis s u M G M f i l m u bendrove, 
tomus J. Jablonskio raštų. 1941 

• Prof. Jonas Kuprionis, kurs 
dabar dėsto Louisianos Politech 
nikos instituto Miškininkystes 
skyriuje, Rustone, La., dalyva
vo miškų genetikos mokslinin
kų suvažiavime New Orleans, 
La, kur buvo susirinkę JAV miš 
kų tyrimo stočių bei aug.štųjų 
miškininkystės mokyklų atsto
vai, viso apie 120 žmonių. Kon
ferencijoje plačiai svarstyti miš
kų auginimo pagerinimo klausi
mai ir referuoti JAV miškų ty
rimo stočių darbo planai, šalia 
paskaitų institute prof. Kuprio
nis dar Rustone steigia arbore-
tą, medelyną, miško plantaciją 
tyrimo darbui. 

• Juozas Kaributas, gyvenąs 

metais pasirodė jo suredaguo
to Lietuvių kalbos žodyno pir
mas tomas, o 1947 m. — bolše
vikų cenzūros sužalotas antras. 
Nors nebuvo stiprios sveikatos, 
bet sistemingai panaudodamas 
savo laiką daug yra nuveikęs 
lietuvių kalbotyros srityje. Kiek 
mus pasiekia žinios — sukaktu
vininkas tebegyvena Lietuvoje. 

v. 

• 90 met ;i kaip gimė kun. A. 
Staniuky-Tias. Šv. Kazimiero se
serų vienuolyno įsteigėjas kun. 
A. Staniukynas gimė 1865 me-1 nis teismas ir kitos. 

• Prof. Mykolo Roemerio, 
buvusio Lietuvos universiteto 
rektoriaus, jau 10 metų kaip ne
beturime: jis yra miręs 1945 m. 
kovo mėn. 12 d. Jis buvo kilęs 
iš Bagdoniškio, Obelių valsč. 
Yra davęs lenkų kalba studiją 
"Litwa" bei eilę monografijų iš 
teisės srities, kaip — Dabarti
nės konstitucijos, Konstitucinės 
ir teismo teisės pasieniuose, Lie
tuvos konstitucinės teisės pas
kaitos, Reprezentacija ir man
datas, Valstybė, Administraci-

tų gegužės 4 d., taigi šiemet su
eis 90 m. nuo jo gimimo, šie
met sueina ir 50 m. kaip gimė 
konkreti mintis įsteigti lietuvai
čių seselių vienuolyną: 1905 m. 
balandžio 25 d. ir birželio 15 d. 
buvo laiškais kreiptasi į vysk. 
J. M. Shanahan, kad priimtų or
ganizuojamą vienuolyną į Har-
risburgo dieceziją; liepos 2 d. 
gautas teigiamas atsakymas. Tų 
pačių 1905 m. spalio 4 d. kun. 
A. Staniukynas išsiuntė pinigus 
i Šveicariją, kad kandidatės į 
seseles atvyktų į JAV. Vienuo
lynui vėliau įsisteigus Chicago-
je, ten kur dabar yra Pasaulio 
Lietuvių archyvas, ten buvo 
kun. A. Staniukyno kapelianija 
ir ten jis leido 1912 m. įsikurti 
"Draugui". Kun. Staniukynas 
buvo šviesus lietuvis kunigas, 
miręs 1918 metais. Butų verta 
pasirūpinti jo monografija ( jv) . 

• Jonas Karys rašo naują 
knygą apie senovės lietuvių pi
nigus (istorija ir numizmatika). 
Dienomis dirba fabrike, nakti
mis rašo. Šalia to darbo dar mė dega" jau atiduota rinkti, 
jam daug laiko užima talkini-. Veikalas bus išleistas dviejuose 
mas Liet. Enciklopedijai, kur j is , tomuose, didesnio formato, po 
yra pakviestas numizmatikos; 350 ar daugiau puslapių kiek-
skyriaus redaktoriumi. Todėl vienas. Iki šio laiko knygą jau 
jam net šeštadienių laisvalaikį užsiprenumeravo apie 80 žmo-
dažniausiai tenka praleisti bib-j nių. Prenumerata telkiama iki 
liotekose. Klšės savo anksty-j š*o mėnesio pabaigos. Knygą 
besnio veikalo — apie nepriklau- leidžia Terra, 
somos Lietuvos pinigus - J o - . Amerikos l i e t avU: 
nas Karys perdavė Pasaubo U e - s w b K a m n u l a R fc v ^ 
ta* Archyvu. Chuagoje. w i r R . « . B ^ ^ , s t udi iuojan-

• Mykolo Vaitkaus eilėraščių 
rinkinys "Aukso ruduo" jau iš
spausdintas iratiduotas į rišyk
lą. Į šį rinkini sudėti eilėraščiai 
iš 1950 — 1952 meAų, paskirs
tyti į skyrius: Aušros rožės, Var 
pas ežero dugne, Nepasakomas 
gandas, Dienų gulbės, De pro-
fundis, Popierių krepšy, paga
liau dar atskiras ilgesnis kūri
nys — Senaamžė legenda, iš vi
so apie 70 eilėraščių. Knyga tu
ri 120 puslapių, leidžia lietuviš
kos Knygos klubas. 

• Vynmedžro Šakelės — to
kia antrašte lietuviai evangeli
kai 1955 m. kovo mėnesį išleido 
savo religinių skaitymų pirmą
ją knygą, serijoje "šviesos kris
lai". Autorius — Mažasis Bro
lis (slapyvardis). Knyga iš
spausdinta "Rūtos" spaustuvėje, 
Kanadoje. Joje — 20 religinių 
pasiskaitymų ir gale — mažas 
giesmynėlis su gaidomis. Kny
ga turi 76 puslapius. 

• Jurgio Savickio knyga "2e-

J. Pautienių! Adomo Varno portretas 

• KulMrinių vertybių naiki
nimas. Patyrėme, kad vienas lie
tuvis turėjo visų Vilniuje leistų 
lietuviškų laikraščių pilnus kom
plektus nuo 1921 m. iki 1940 
m.. Prieš kiek laiko, keldama
sis į kitą butą, viską sunaikino. 
Tai nebist 'nas mūsų kultūrinii; 
vertybių naikinimas. Turime po
rą muzėių, keletą gerai tvarko
mų lietuviškų bbliotekų, pvz. 
Šv. Kazimiero seserų Chicagoje. 
Gal'ma gi tokias vertybes pa
aukoti, nors ir eiliniam knygos 
mylėtojui, bet tik nenaikinti. 

tieji farmaciją Philadelphijos 
kolegijoje, gavo stipendijas. Iš 
viso tame skyriuje duodama 15 
stipendijų ir 3 iš jų gavo lietu
viai. 

• Juozas E . Jasaitis jau ant
ri metai stud'juoja farmaciją 
Rutgers universitete Newark, N. 
J.; savo kurso studentų jis iš
rinktas seniūnu 

• Vaistininkai J . Azukaa ir 
D. Petrauskas dalyvavo JAV 
vaistinnkų suvaž'avime Hous-
ton, Texas. 
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Nele Mazalaite Laureatas J. Jankus apie knygą ir rašytoją 
Geriausios rašytojų išrinktos i kaip dvasios sąskaiton kūnas, kad šeima dėl tavo rašinėjimo 

1954 metų knygos autorius Jur- j naujų ir naujų patogumų sau į nebus nuskriausta. Dažnai rytą 
gis Jankus šiandien atvyksta i jieškojo. Panašus dalykas yra 
Chicagon atsiimti LRD premi-, ir Name geroj gatvėj, tik čia 
jos. Rytoj Chicagos visuomenė ! ir turinys ir forma visiškai skir-
Lietuvių auditorijoje turės pro- tingi. 
gos išgirsti laureato žodį. Ne vi-1 _ jfis nevengiate slidžiu te- . . . , 
šiems tatai bus Įmanoma, todėl j mų {r s i t u a c i J o _ B e a b e J 0 ( f,^. svarbiausia sąlyga dirbti yra 

norėtum sėsti ir dirbti ar vidur
dieni iš darbo namo išbėgti, 
bet, ka ; ž'nai, kad negali, tai ir 
nemeti. Savųjų skriaudimo jaus 
mas vistiek neleistų kurti. Bet 

Ga v e n i a 

Draugo redakcijos atstovas krei t e Um S u m e t i m y skaitytojams 
peš i ) rašytoją, prašydamas pa-i . d o i n u b ū ^ ^ ^ 
sidalyti aktualiomis knygos mm 
timis su dienraščio skaitytojais, j — Aš nevengiu nieko, kas, 
Rašytojas mielai atsakė į pa- jaučiu, reikalinga, kad parody- kiais atvejais kūrybiniam dar-
teiktus jam klausimus. čiau žmogų tokį, koks jis yra! bui ir poilsio daug nereikia, net 

tam knygon jkurtam gyvenime. I ir valios pastangų nebejauti. 

Buvau Alyvų Kalne. Ir mačiau. 
Dievo rankcj teurė sudrebėjo — 
Gėrimas virė v;s karčiau, 
Tačiau išgerti jį — reikėjo. 

ta, kai pajunti, kad esi ne vie 
nas, kad yra kas tave remia ir 
širdimi, ir m"ntimi, kada pajun
ti sielos ramybę ir pilnumą. To-

— Rašytojų Draugija premi- Žmogus labai dažnai vaikšto Darbas bėga pats. 
javo jūsų.romaną " N a m a s J J . s l i d ž i a i g a k r a š č i a i k a r t a i s n u 
roj gatvėj . Idom„ buty patarti,| p u o ) a k a r t a j s u ž s i k a b i n a i r - Kas s „ o meta labiausiai 

Matau: mano tauta kalnan pakilo. 
Taurę — kur Dievas gėrė — geria ji. 
Maldoje, kraujo prakaitu apsirasojus, tyli. 
Ir junta ji, kaip Jisai žino — ateina nukryžiavimo naktis. 

i 

Ir niekas iš'draugų su ja nebūdi. 
Viena. Kaip Vienas Jis — ir ji viena. 
Kažikas tarė; — Niekad neužminga Judas, 
Kad nenupultų jo kaina. 

kai tarpti tremtyje? 

— Geriausiai tarptų, jeigu bū-

Trečioj dienoj mirtis turėtų Jcristi? 
Bet Lozorius prižadintas tebedvelkė kapais. 
Prikelki mūsų žemę, Gyvybės Kristau, 
Gyvent Gyvenimą — kaip kėleis Tu Patsai. 

kiai numušė knygos tiražą. 

kokią vietą pate autorius «W-' k a i ; i t a i j į iuo a t v e j u atskleisi S ^ P a d ė t i m Ū 3 « k * * * 1 

n a s^am romanui kitų savo kny- ^ j e ! g u n e p a r o d y s i v i s o ^ k a s ' - — — 

^ ^ ^ ' tuo tarpu j j veda. Kitokių su-
— Man pačiam toks klausi- metimų neturiu. Nežinau, a r k a s tų tokios sąlygos, kad rašytojas 

mas niekada nebuvo kilęs. Ne- mano knygoj kur nors galėjo! turėtų vilties iš savo raštų susi-
mėginau niekada lyginti savo rasti slidumo dėl slidumo. Jeigu' laukti nors d'desnės dalies pa-
knygų nei su kieno kito, nei vie- kas yra, tai yra tiktai todėl, kad ties kukliausio pragyvenimo, 
nų su kitomis savitarpy. Man žmogus toks yra. Pacam man Mat, beletristikai reikia daug lai 
atrodo, kad kiekviena iš jų tu- nekartą patarta visas tas sli- ko, o laiką tegalima nusipirkti šiandien vis daugiau spaudo-
ri savą su kita nelyginamą ver- džias temas ir situacijas pačioje už pinigą. Tie rašytojai, kurie je pakalbama apie reikalą kon-
te. Apskritai, su ta akimirka, knygoje pastatyti į tvirtą krikš-j savo šeimas išlaiko, dirbdami kursų. Jų ir yra, ir vis naujų 
kai knygą pabaigiu, nuo jos vi- čionišką kel'ą paaiškinimais, iš-j fabrike ir dar rašydami, laiką I atsiranda. Konkursų priešas 
siškai nuaugu. Ir taip stipriai vadomis, krikščion'škų veikėjų perka sveikata, nes paima jį iš niekada nebuvau, bet nesu nei 
nuaugu, kad, prireikus egzami- i psichologijos nagrinėjimu. Pats j būtiniausio poilsio. Tik čia vie
nus iš savo knygų laikyti, visiš- žinau, kad vidutiniam skaityto-: nas kabliukas irgi yra: sveika-
kai susimaišyčiau, todėl ypač jui tai būtų gera, bet aš to padą- tos šal t ins nėra amžinas. Jo 

kasi. Senienų perspausdinimas rašytojams davė laiko su kau-
padid'no pasirinkimą, bet smar- pu, bet muš škiams jos dažnai 

nedrįstu imtis jų lyginti. Paga- ryti negaliu. Tie priedai sudar 
liau tokiam darbui net ir la'koj kytų veikalo vient'są skambėji 
neturėčiau. Paprastai dar vie-i mą, padarytų iš jo taikomojo pasinešusi kiek paniekinti ir pas 
nos knygos gerai nepabaigus, meno dalyką. Tokio linkimo aš merkti spaudos žmones. Ne jų 

papildyti nėra kuo. Galėtų daug 
padaryti ir mūsų spauda. Ji vis 

jau mano dėmesys telkiasi ties 
kita, ties būsima, ir aš pradedu 
tikėti, kad toji būsimoji tai jau 
bus tikrai pati tikroji. 

— Kada gimė idėja sukurti 
Namą geroj gatvėj, kuriuo lai
kotarpiu ir kokiose aplinkybėse 
jį rašėte? 

— Laiko tiksliai pasakyti tik
rai nebegalėčiau. Atsimenu tik
tai, kad pirmieji apmatai buvo 
parašyti trumpa pasakojimo 
forma. Tai galėjo būti 1946 me
tais. Paskum berašydamas Nak
tį ant moru, įvargau ir, besidai
rydamas po užrašus, užtikau 
tuos trumpus apmatus. Užtikau 
ir pradėjau dirbti. Kaip tiktai 
tuo metu p. Bradūnas laiškais 
būtinai mygo ką nors duoti "Ai-
dams". Geresnio nieko po ranka 
neturėdamas, pr i rašau galą, 
koks tada atrodė geresnis, ir 
nusiunčiau. Paskum ir pats nu
stebau, kai Namukas pasidarė^ 
labai popularus. Nors ir būda
mas popularus, manęs jis vis ne 
patenkino, ir aš dirbau, kol iš
ėjo knyga tokia, kaip yra iš-
spausd'nta. Sukurta yra dar 
stovyklinėse sąlygose. 1949 me
tų pavasarį atidaviau ją leidė
jui. Paskum dar pakeičiau galą. 
Tai buvo bene 1951 metais, ir 
nuo to laiko jau piršto prie kny
gos nebebuvau prikišęs. 

visškai neturiu. Aš noriu sukur- darbus, bet juos pačius. Man 
ti realybę, kurios niekur nebuvo nenorom atsimena, kai šitam 
ir n'ekur nėra, bet visiškai tik
rą ir kiekvienam kurio nors po

pa čiam laikrašty buvo baramas 
Jurgis Savickis, o su juo kartu 

JurSis Jankus 

žiūriu artimą. O gyvenime yra i r visi mūsų rašytojai, kaip ne
viena didelė realybė, kad jame 
nei komentarų, nei psichologi
jos aiškinimų nėra. Žmogus gy
vena, savo keliu eina, savo sie-

— Kas Jūsų norėta ypačiai k # m u . siekia, paskui savo jaus-

siaukoją savo literatūrai; kai 
buvo džiaugiamasi, kad rašyto
jai, priversti dirbti fizinį darbą, 
atsinaujins ir sukurs didelių ver
tybių; kai "Aiduose" kažkoks 

iškelti ir pabrėžti tuo veikalu:' m a- bėSa> v i s k a - d a r i ° s a u P a t ; es ' daktaras rašė, jog tautai bus 
geriausio jieškodamas, o ką ran 
da, tai pamato tiktai radęs ir 

daug didesnis nuopelnas, jeigu 
rašytojas užaugins tris vaikus, 

a r kuri idėja, problema, a r clia 
rakteriai, a r kas kita? 

. . . I tada moka kainą ne tą, kurią i negu parašys tris 
- Tiksliausias atsakymas gal b u v o s v a j o j ę S f b e t t ą> k u r i ą jo_ D a u g g a l i m a ^ t o k i ų n e r e į _ 

butų: ir viskas ir niekas. Vis- k i o psichologo, jokio burtininko kalingų pasakymų atsiminti. Jie 
^ * J ^ ^ ^ l £ * H * 9 * ^ neSalėJ° sPėti- T a d a gero t k r a i nieko nepadaro, bet 

jau atsiranda ir komentarai ir | jau ir taip prislėgtą rašytoją 
moralai, bet jie tik tam atve- dar labiau prislegia. Rašytojas 
jui ir tetinka. Tas pat ir kny- irgi yra žmogus, 
goję. Joje yra gyvenimas. Ir aš 

visko turėtų būti, o niekas, — 
kad knyga rašyta ne iš teore-
t'nio apsisvarstymo ir ne iš teo
retinių studijų. Ji parašyta iš 
vidinio skambėjimo, iš nerimo, s a k y 6 i a U t k a d knygos vertė yra I r d a r b ū t l * &era» * * ! * a t s i " 
kuriam reikia rezultato. Kai da 
bar grįžtu atgal ir galvoju, jai 

didesnė, kur gyvenimas yra tik- r a s t l * k o k i a išmintis, kuri suge-
resnis, pilnesnis, kuris nuosek- b ė t u sukoordinuoti mūsų leidyk-

pnezascių rasti galiu, bet to S | l i a i r i e d a ž m o n ų t roškmų kom- lų darbą. Niekas negali nieko pa 
pnežastys niekada nebuvo tiesio p l i k a c i j ų stumiamas, ir skaity- sakyt-, jergu žmogus padoriu ir! laiku, bet nepr'situpėjusį dar 
ginės. Man niekada nebuvo no- tojui, kuris sugeba tokį, kad ir l e š a l i u k e l i u jieško uždarbio, bu. Žinau, kad t 'e žodžiai bus 

didelis jų rėmėjas. Jie gal labiau 
reikėtų skirti specialiems užda
viniams. Šiaip geros valios or-
gan :zacijos a r asmenys daugiau 
gyvumo galėtų sukelti premijo
mis. Konkursai man visada pri
mena lenktynes, o premija lyg 
pabaigtuves, lyg malonų atsigai
vinimą po sunkaus darbo. Di
desnė premija būtų ir materia
linė parama, o mažesnė, a r net 
tiktai simbolinė, rašytojui va
landėlę leistų pajusti, kad jis 
dar nėra visiškai vienas pasilikęs 
su savo svajonėmis. 

— Kartais pasigirsta balsų, 
kad mūsų rašytojai perdaug 
knygų rašo, perdaug produkty
vus, veikalų neišnešioja, neišdai-
lina. 

— Nenorėčiau su tuo sutikti. 
Žinau daugelį rašytojų, kurie, 
suspausti sąlygų, spaudos su-
grumdyti, palūžo, plunksnos vi
siškai nebeima į rankas. Patys 
kenčia dėl to, bet nebeturi va
lios patys vieni ištesėti, o ska-
tulio iš šalies nėra. Nenorėčiau 
sakyti, kad knygos greitai para
šomos. Greitai gal parašomos 
konkursams, o šiaip — ne. Aps
kritai knygos greitai parašyti 
negalima, bent man negalima. 
Mano paties premijuotoji yra 
rašyta apie šešerius metus. Gal
voju šiemet pabaigti Pušį. Ji bū
tų rašyta apie dešimtį metų. Tie 
patys Paklydę paukščiai, ku
riuos kaikurie plačios sąžinės 
recenzentai paskelbė greitu dar
bu, net pagal leidėjo užsakymą, 
man buvo nemažiau kaip šeše
rių metų darbas. Su vienu tei
gimu noriu sutikti, būtent, kad 
mūsų knygos nėra taip išbaig 
tos, kaip turėtų būti. Bet tai 
atsitinka todėl, kad mūsų rašy
tojas neturi laiko. Beletristikai 
pirmiausia reikia laiko. Reikia 
rašyti ir perrašyti. Parašymui, 
tam vidiniam troškuliui dar mes 
kažin kaip surandam la'ko, bet 
perrašymui jau jo tikrai t rūks
ta. Ate'na laikas, ir iš sąmonės 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• K. Čibiras jau davė visą ei-i turi 136 pusi., kaina — 50 et. 

lę knygų, ispanų kalba, apie Lie- Išleido lietuviai saleziečiai, 
tuvą. Jo naujausias veikalas:! . M„ _ . 
"Lituania. Lo que fue, lo que| # 7 5 m e t e i k u n - A L ? u r b o S -
es" (Lietuva. Kas ji buvo, kas Artojaus sapnu.. Vienas zymiau-
ji yra) . Knyga turi 72 p u s l a p i u . ^ Amerikoje lietuvybės sjdei-
Gražiai iliustruota Lietuvos vaiz. d ė J u i r lietuvybės apaštalų, he-
dais. Nupasakojama joje lietu- i t u v i š k u - P * " * * organizatorių 
vių tautos kilmė, kalbos s e n u - i i r "Vienybės Letuvininkų ro
mas ir vertė lingvistikos studi- į <*aktouų, kunAleksandras Bur-
joms, pavaizduojama kokia di-' b a (S- 1854A.30 - m. 1898.III. 
dėlė Lietuva buvo Vytauto lai-i 2 7 d ) > b u v o i r ****** P i r m a " 
kais, suminima caristinė vergi-' s i s eilėraštis, Artojaus sapnas, 
ja, kovos dėl laisves, kultūrinė Parašytas 1880 m. Viln.uje o jis 
ir ū k n ė Lietuvos pažanga ne- P i n r ' a k a r t a - l a i k r a š t i n tfetas 
priklausomybėje, kada paskuti- Vienybė* Lietuv.n nkų 1889. 
niu metu Lietuva turėjo 2,700 | R ^ d a m c jo eilėrasč.ų: Viltis -

Aušroje, 1883 m., Lukokim 
Aušroje, 1884 m. Viltyje jis sa
ko: — Myliu Lietuvą karščių 
karščiausiai, Užtat gi noriu, su 
9ną sirgti, amželį baigti.... Atkel 
tas iš Vilniaus į Labanorą, 1885 
m. parašė apie Labanorą eilė
raštį su vsa i s anų metų prajo-
vais. Sėdėdamas Gardino vie
nuolyne parašė poemą — Sen
kaus Jurgis, buvo išleista tuo pa 
čiu vardu 1888 m. Tilžėje. Poe
ma susideda iš penkių dalių, jo
je yra kiek Burbos biografijos. 
Poemoje randame vieną dainą 
— "Tasai žmogus besmegenis", 
kuriai ir gaidas pats parašė; ji 
Amerikos lietuvių buvo mėgia
ma dainuoti. Jis nemažai yra 
palikęs eilėraščių, bet vienas ver 
tingesnių yra, tai — "Vilniaus 
tauta", parašyta, sėdint Gardino 
venuolyne, gana ilgas, turįs 220 
eilučių, 55 posmai. Poemoje au
torius aprašo anų laikų Lietuvą, 
kaip lietuviai pasiduoda nutau
tinimui ir virsta lenkais, gudais. 
Kun. Alk. Burba, Amerikos he-
tuvių spaudoje plačiai bendra
darbiaudamas, buvo pažįstamas 
Lakūno slapyvardžiu. Jo eilė
raščiai yra išėję atskiru leidiniu. 

pradžios mokyklų su 338,500 
auklėtnių, 25 gimnazijas su 
93 kitomis vidurinio mokslo 
įstaigomis, turinč'omis 28,000 
auklėtin'ų. 1939 metais Lietuvo
je buvo 6,000 augštąj] mokslą 

Liet. 

Ale Rūta Nakaitė 
Draugo" laureate, dalyvauja 

Rašytojų dr-jos šventėje 

nenuperka net popieriaus. Ne 
n o r u būti blogai suprastas, bet 
vistiek, tik norėdamas vaizdžiai 
parodyti, kaip yra su knyga, at
virai pasisakysiu, kad už Namą 
geroj gatvėj ligi šiol esu gavęs 
penkiasdešimt tris dolerius ir 25 
centus honoraro. I r nieko dėl 
to negaliu kaltinti. Leidėjas pir
ma pats turi surinkti pinigus 
už spaustuvę, už persiuntimą, u i 
platinimą, už skelbimus. Tų dar
bų be pinigo niekas nedarys. 
Be pinigo knygos tik parašo
mos. Be pinigo ir be laiko. Man 
pačiam vienas geras žmogus la
bai nuoširdžiai yra pasakęs: 
"Jeigu taip yra, tai esi paskuti
nis durnius, kad rašai". Žino
ma, kad iš praktiškosios pusės 
jis te'sus. Bet žmogus neišken-
ti. Imi ir būni durnius tam, k a d ; ^ ™ - ^ 2 0 „ 
turėtumėm ir mes savo litera- , 
turą, kad ir mūsų kultūros ve-i" 
žirnelis bandytų riedėti šalia ki- ėjusių studentų. Toliau knygoje B e o r i gi n a l ių yVa davęs Vr vers 
tų didelių vežimų, kuriuose te- j nupasakojami slapti Kremliaus tmių, apysakas: — Podukra ka
rą įkrautos visiškai tolygios ; - Berlyno pasitarimai ir Lietu- ^ ^ Sužieduotine, komedija 
vertybės, tik jų didžiuls veži- i vos grobuoniškas dalinimasis, _ IjtlAht!niim (nors v e r t imas , 
mas mūsų akims imponuoja. ipar tzanų kovos, trėmimai, ūkio b e t v i s a i p e r ( j i r btas) dvasinio 

— Kokie naujų kūrinių planai kolektivizacija, baigiama skyrių- t u r i n i o _ Filotėja ' Katalikų 
Jumyse dabar formuojasi? |mi apie lietuvių naujas laisvės b a ž n y č i o s i s t o r i j a (kartu su 

— Planų niekada netrūksta, kovas ir laisvės viltis. Suglaus- k u n p A b r o m a i c i u i š l e M o i r 

tik laikas juos dažnai nejučia tai duodamas gana pilnas vaiz- p e r t a i s ė Q i š v e r t ė k u n s G i m . 
nuneša vakarykščion. šiuo me- cias apie lietuvių tautą, mūsų ^ ^ ^ 1 8 9 3 m piymouthe 
tu noriu kair> nors užbaigti per- kultūrinius ir ūkimus laimėji- i š ė j o c i l ė r a š č a i i r d a i n o š _ Lie- ' 
daug jau užsigulėjusį Pušį, nes mus bei pribrendimą laisvam t u v i š k o s d a i n o s i š v i s u r s u r i n k . 
jaučiu, kaip sąmonėj bręsta jau gyvenimui. Knyga turi 72 pusi. t o g l g 9 2 m P l y m o u t h i š ė j o j 0 

nauja knyga, kuri turėtų būti # Kun A Sabaliauskas, sa- knygelė Trumpa peržvalga 
tikrai geriausia iš visų mano iezietis, spaudai paruošė II lai- lietuvybės darbu Amerikoj, 1897 
knygų. Atrodo, kad ir rašyti ją d ą knygos "Lahnės gairės". Re- m. išėjo — Kryžiaus keliai. Lei-
bus nesunku ir darbas eis grei- l g m ė s literatūros mėgėjams tas do ir redagavo 1894 m. - Valtį. 
tai, jeigu tik neatsitiks kas ir veikalas bus itin įdomus. Kiek- ir kitus. (jv.) 
nenuneš visos tos gražios s v a - ; v e n a m mėnesiui duoda paaiški-
jonės vakarykščion. B. J . !

 n i m u s k u r i ų n o r s religinių tie- ! • P e t r a s ArmMias, didis lietu-
sų: a r liūdnas yra gyvenimas y y b ė s žadintojas, yra miręs 
tarnaujaučio Dievui, koks žmo- 1 8 8 5 m - k o v o 1 8 d " t a 1 ^ ~ 
gaus tikslas, reikalas pažinti P r i e š 7 0 m e t u - T a i b u v o " A u š " 

lakų poetas. Gimęs 1853 

Puse miliono veržiasi į 
Šekspyro teatrą 

Stratforde, Anglijoje, yra pa- Dievą, sielos vertė, sielos išgany- r o s 

laidotas didysis rašytojas Šeks- 'mas mirtinoji nuodėmė, mirtis, m - Vilkaviškio parapijoje. Bai-
pyras. Pagerbiant io atminimą paskutinis teismas, ištikimu- ^ s Veiverių mokytojų semma-

t ten yra pastatytas teat ras , , mas, Dangus. Visos tos temos r i J a mokytojavo poroje pradžios 
kurs savo sezoną šiemet pradės gyvai vystomos ir pabaigoje sky m°kyklų. o 1877 m. buvo nukel 
balandžio 12 d. ir tęs iki vasa- į relio — grąžai parinktų Šv. Jo- t a s » Marijampolės gimnaziją, 
ros pradžios, iki birželio 4 d., no Bosko minčių puokštė. Pa- mokytoju rengiamojoje klasėje. 
Jau atėjo apie 500,000 pareika- j čioje paba goję — nedidelis mal- ^į jungė į slaptą lietuvių veiki-
lavimų biletų, kai tuo tarpu te- \ dų rinkinėlis. Šv. Jono Bosko m a - P a t s r a ^ e J r k l t l* r a s t u s 

atras ner tą laiką tegali sutal- = mintyse daug nuoširdumo. Pvz. s ^ n t ė i "Aušrą", platino tą laik-
p n t i 80,000. Toks pasisek'mas , jis rašo: "Kai jums pasitaiko r a š t*- D ė l letuviškos veiklos iš
aiškinamas ta aplinkybe, kad ' proga padaryti kokį gerą darbą, k e l t a s mokytoju į Augustavą, 
scenoje pasirodys Vivian Leigh niekada nesakykite: "Tai ne k a s d a r l a b , a u Pakirto jo, dzio-
ir Laurence OUvier. Rudeninis mano dalvkas, tes ižno!" Mano vm nko, sveikatą. Yra išvertęs 

Z~ C:*/" ZZZTZmL Z "7Z "Z1 sezonas pratęsiamas dviemis mė; broli, tai Kaino atsakymas. Kiek Kondratavičiaus "Piastrų duk-
verciasi nauias kurmys, visada' . . . , . . , , ,. , • , 1U-*.- teri" iš kurios Daolito Domilari 
, ~ . .. • - i nėšiais ir ba gsis vidury gruo-; vienas galėdamas pr valo gelbėti t e i * • l b KUI1US5 ^ F " FU^UUIH 
daug geresnis UZ VISUS l:gl Šiol . . . _. , nt ,„ , ., , . %T *, , _^.,, daina- "TPP-UI p-iria ^lam^č'a fi-
, s . . . ta . , * V o dž o. Tads Stratfordas susilauks' artima, iam gerą kelią rodyti", 
buvusius, ir jam nori duoti kelią, . , . . . - ^. , , . •„„• , • J- • 

ir lietuvio Jono Gielgaudo be: "Kiekvieną dieną nors vieną 
Peggy Ashcroft. . žingsnį arčiau dangaus". 

išstumdamas vyresnį d iš lizdo, 
tenai jau net ir persitupėjusį 

Rockfellerio fondas Šv. Jonas Eosko vertino kny-
Praeitų metų paskutiniame gas; jis prašė: "Platinkite ge

ria, t r?tata , t ratata". Jo raštai 
buvo išle'sti atskiru leidiniu. 
"Aušroje" pas'rašinėdavo Tru-
pnčlio slapyvardžiu. 

— Kokios aplink,ybės jums 
būna palankiausios kūrybai? 

beletristikai kelią užkirto. Visi 
žmonės knygų niekada nepirko 
ir nepirks. Perka tik tam tikras 
kontingentas su labai ribotomis 

to su dvasiniu komfortu ir pats 
skaudžiai nerimo matydamas, ' tiek laiko. Paskum, kai žinai.' tiek, kiek širdis norėtų, U i ren 

— Pirmiausia, kai yra sieki pajamomis. J is negali išleisti 

ro ką pamokyti, ką pataisyti,; knyg'nį, gyvemmą apimti ir pa- Kiekvienas kalkuliuoja, kaip ge- daugelio su tk t i su šypsena. Sa-I ketvirtyje Rockefellero fondas ras knygas pažįstamų ir drau- • Pr-.-a šidaičio, buvusio Dar 
perauklėti ar su kuo vienokias s v a r s t y t i , pačiam visada ateis r i a u apsirūpinti, bet tas kalku-
ar kitokias sąskaitas suvesti^ g a i v o n r 'moralai , ir psichologi- l i a v i mas mūsų knygų rinką už-
Dar Letuvoje buvau parašęs j o s aiškinimai. Tokiam ir slidu- t v i n d ė s e n l * l e i d imU perspausdi-
parašios idėjos knygą. Ir net; m a i b u s nebesUdumai, bet daly- n m a s . Jie mums nieko nedavė, 
vardas jai buvo gana vykęs su-, kai, kurie yra žmogaus gyveni- J* ̂ a i ^ v e i k , m . e k o ' w l ° . ? * W į ^ J 
fjalvotas — Tarp dangaus ir že-! mo pagrinde. 

i 

mė*. Tenai žmogus vis jieškojo 
suderinimo materialinio komfor 

kys: o kaip tenai buvo su dau-j įvairiems studijų reikalams pas- gų tarpe... Knyga, kad ir ne- bo Rūmų pirmininko, sudarytie-
gel'u didžiųjų rašyto jų ? Jie daž- kyrė $6,217,027. Šiuo metu to p a l a n k a i sutikta, nenurausta; ji "Darbo teisės terminai", yra 
nai irgi varge pradėio. Tai teisy- fondo lėšomis eina mokslus 29 |k?d ir pamiršta — nepyksta; vert ; platesnio dėmesio. Knygu-
bė. Bet neužmirština, kad j ' e studentai iš 14 įvairių kraštų, i ska toma — sėkmingai moko tie tė kišennio formato, turi 116 

c . . . _ - n są; n'ekinama nedejuoia ir vi-, puslanių. Tai patogus žodynėlis 
S tudi ja apie^ Lecna rdą Da į s a d a ų t ? skaitytojui palieka..." SagtUk* termine su lietuviškais 

Vinci Arba — apie amž'nybę: "O am- paaiškinimas, liečiančių darbo 
Iš spaudos išėio stambi studi- žinybe! Tik tu v e n a esi verta teisę, santykius tarp darbdavių 

varge turim ir baigti. Turim, ja "Leonardo Da V.'nci"; šios į mano rūpesčių ir mnčių! Nė ir darbin'nkų, darbo unijų vei-
tikrai neblogiau parašytų kny- dviejų tomų knygos autorius; pats negaliu suprasti, dėlko taip j kimą. Paaiškinimai duodami su-
gų už tas, kurios didelių tautų yra L. Heydenreich. i buvau tave pamiršęs". Knyga glaustai ir aiškiai. 

varge tiktai pradėjo. Jie buvo 
dažniausiai d'delių tautų vaikai, 
ir oirmoji pas'sekusi knyga juos 
padarė nepriklausomus, o mes 
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A. VARNO MENO PARODA 
IGNAS ŠLAPELIS, Chicago, 111. 

Varno gamtovaizdžiai ir ĮJĮ, p , B a g d o n a s 
portretai | ' 

I. Ši jo darbų paroda sureng
ta paminėti dviem sukaktim — 
jo 50 metų darbuotės meno sri
ty ir jo amžiaus 75 m. sukakč'ai, 
nors pastaroji sukaktis minima 
pavėluotai, nes jis yra gimęs 
1879 m. sausio 2 d. 

suskaidyta, kad nebūtų joje tuš
tumų, kad kiekviena jos dalis, 
kad ir mažiausia, būtų savo vie
toj, reikalinga ir nepakeičiama, 
nedarkant visumos. Taigi iš vi
sų sudėtinių paveikslo santykių 
susidaro estetinė vertybė, kuri 

kyti, paspalvina estetinį įspūdį. 
Todėl estetinis įspūdis pasidaro 
labai subjektyvus ir gali būti 
ginčytinas. 

Parodoj išstatyta nors maža j vadinama formalinė, kuri visais 
jo kūrinių dalis, kas buvo padą- i laikais mene labai svarbi, o šiais 
ryta tremties metu, ir tai nevi-
sa, nes daug liko Vokietijoj, pri
vačioj nuosavybėj, vis tik gana 
gerai pavaizduoja A. Varno me
no sričių įvairumą. 

Čia matome, be jo meno mė
giamiausių sričių — portreto ir 
gamtovaizdžio, — daug kitų me 
no rūš.'ų: grafikos, pašto ženklų 
projektus, iliustracijų, inicialų, 
šaržų, įvairionrs priemonėmis 
piešinių ir 1.1. Visa tai sudaro 
apypilnį kūrybingo ir darbštaus 
men'n'nko veiklos vaizdą, nors 
toli gražu ne tokį, kokį galima 
būtų susidaryti, pamačius jo 
ankstyvesnius kūrinius ir tūks
tančius visokių piešinių bei es
kizų, išgaravusių dūmas 1943 
m. Palemone. 

Ta'gi ši A. Varno sukaktuvi- į 
nė paroda, kad ir talpinanti tik 
mažą jo kūrybos dalį, vis tik 
praneša tiek kiekybe, tiek koky-1 
be visas lig šiol čia buvus'as pa
rodas lietuvių meno parodas. 

Materialiniai, formaliniai ir 
reprezentacinei veiksniai 

tapyboje 

II. Užsiminus apie A. Varno 
parodos kokybę arba apie jo me- į 
ninę i r e s te t inę vertę ir norint 
nebūti visai subjektyviam, ten-j 
ka kiek sustoti ties estetiniais, 
dėsn'ais, kuriais vadovaujantis, 
galima bent kiek tinkamiau ver-1 
tinti kieno nors meną. 

Mene estetin'ai veiksniai yra 
trejopi: materialiniai, formali
niai ir reprezentatyvieji- aso
ciatyvieji. 

Materialinį veiksni tapyboj 
sudaro linijos, plokštumos, spal
vos, dažai ir pati tapysena (fak
tūra) . Visi tie tapybos medžiagi
niai pradai žiūrovą veikia, daro 
jam šiokius ar tokius įspūdžius 
ir sudaro tam tikrą estetinę 
vertę patys savy. Visiems ž'no-
ma, kad spalvos veikia žmogų 
labai įvairiai — vienos ranrna, 
kitos erzina. Jų savybes žino
dami psichiatrai jas pritaiko sa
vo pacientų therapijai. 

Formalinis veiksnys sunk'au 
suvokiamas, daug sudėtingesnis. 

Nesileidžiant į nuodugnų to 
veiksnio nagrinėjimą — tas už
imtų perdaug vietos — galima 
apskritai pasakyti, kad jis glū
di kontempliavime, kaip santy- n a n t meninės tapybos darbus, 
kiauja materialiniai elementai j Ankstyvesniais laikais, galima 
(pradai) tarp savęs. Nuo jų san| sakyti — l'g pusės 19 amž., me-
tykių pareina ir kaip jie veikia nininkai daug dėmesio kreipė į 
ž'ūrovą, kokius įspūdžius jam j reprezencinę kūrinio pusę, t.y. į 
padaro. Jei materialin :ai veiks-, vaizduojamąjį daiktą, o žiūro-

laikais modernistų ji laikoma 
vienatiniu meno pamatu. Iš to 
kilo ir abstraktinis arba nedaik
tinis menas. 

Be šių dviejų — materialinės 
ir formalinės — estetinių verty
bių bei veiksnių, yra dar trečia, 
kuri vadinama reprezentacinė ir 
asociatyvine. Jas sudaro pats 
vaizduojamas daiktas — žmo
gus, gamta, reiškiama mintis, 
idėja, vaizduojamo daikto suža
dinami atsiminimai, sąjaudos 
bei emocijos. 

Jos neišplauk :a tiesioginiai iš 
estetinio objekto-paveikslo, beti 
pats žinovas įneša ir prikergia \ Cia jis labai išradingas, be-
prie tiesioginio estetinio nspū-1 v e i k kiekvienam gamtovaizdžiui 
džio, kurį gauna iš paveikslo. 
Jos tik paturteina ir, galima sa-

III. Grįžtant atgal prie A. Var 
no parodos pažymėtina, kad me
nininkas įprastai vertinamas, ne 
jieškant jo silpnybių, bet pagal 
jo geriausius laimėjimus. Silp
nybių ir nepasisekimų suranda
ma ir didžiausų meistrų dar
buose. Tas nekliudo būti jiems 
įstabias, jei jie turi daug dar
bų, kuriuose yra pasiekta reikš
mingų laimėjimų. 

Todėl, kalbant apie A. Varno 
kūrybą, bus turima minty ge
riausi, labiausiai pasisekusieji 
darbai. 

Bendrai pasakytina apie vi
sus jo šioj parodoj matomus 
darbus, kad jis daugiausia dė
mesio kreipia į patį vaizduoja
mąjį daiktą, t. y. į reprezenta
cini] ir asociacinį estetinį veiks
nį, negu formal'nį. 

Gamtovaizdžiuose su ypatin
gu atsidėjimu rūpinasi pačia da-
rysena (faktūra) ir spalva, t. y. 
materialiniu estetiniu veiksniu. 

Kristus prie stulpo 
O mūsų Viešpatie gerasis, 
Tu priešų rankose lyg žaislas; 
Kame užuojautos atrasi, 
Jei jų širdis — akmuo bevaisis. 

Tik kietas stulpas tavo brolis, 
Tu lyg našlaitis prie jo glausies. 
Krauju pravirksta tako žolės, 
Kai vienišas mirtin keliausi. 

Tau rankos pririštos prie stulpo, 
Vytiniai žiaurūs ore švaistos, 
Širdis baisiam skausme nualpo, 
O visas kūnas — vienos žaizdos. 

Liūdnas akis dangun pakėlei, 
t Ir lūpos tarė tylią maldą, 

Aukos Didžiosios Avinėli, 
Krauju nuplausi mūsų kaltę. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Nauja literatūros premija. 

Lietuvių akademinis sambūris 
Montrealyje, vadovaujamas Ka
zio Veselkos, paskelbė V. Krė
vės vardo $500 literatūrinę pre-

• Andrius Kuprevičius, jau 
antrus metus profesoriaująs Cle 
velando Music School Settle-» 
ment, vis ryškiau reiškiasi Cle-
velando muzikiniame gyvenime. 

miją už geriausią 1954 metais Kovo 20 d. jis dalyvavo Cleve-
išspausdintą ir dar nepremijuo-j lando moterų simfoninio orkest-
tą grožinės literatūros knygą.! ro jubilieniniame koncerte (20 
Ši premija yra vienkartinė, ta- metų orkestro gyvavimo sukak
čiau Lietuvių Akademinis sam-. tis), kuriame, palydimas orkest-
būris, ją paskyręs, kreipsis į vi- ro, atliko F. Chopino 2-jį Piano 
sas Kanados lietuvių organizaci Koncertą, F-minor. Amerikiečių 
jas, prašydamas tą premiją tęs- spaudoje šio koncerto įvortini-
t! toliau. ( mai yra ypatingai geri. 

Jury Komisiją sudarys vienas j "Cleveland Plain Dealer" kri-
LRD atstovas, vienas Kanados I tikas Herbert Elwell rašo: 
Lietuvių bendruomenės atsto-| "...Lietuvis p'anistas Kuprevi-
vas, likusieji trys nariai bus čius buvo užtarnautai palydėtas 
pakviesti paties L. Akademinio \ aplodismentų už augščiausios ru 

sumano savotišką tapysena. 
Kaikuriuose savo darbuose, 

ypač Lietuvos gamtovaizdžiuose, 
veikia žiūrovą ne tik estetiškai, 
kiek sentimentaliai, emociona
liai, nes formaliniu veiksniu ma-

Pavyzdžiui, Lietuvos gamto- žiau tesirūpinama, nors "Nemu-

Laimes išraiška 

Sambūrio. Premija numatoma 
įteikti š'ų metų gegužės mėn. 
pradžioje Montrealyje. 

Lietuvių Rašytojų dr-ja džiau
giasi, kad gausingoje Kanados 

sies artistiškumą". 
"Cleveland News" muzikos 

skyriaus redaktorius Elmore 
Bacon pasirodymą vertina: 

"..Music School Settlement 

Paryžiaus menininkų parodoje 
Cl BAČKIENE, Prancūzija 

Menin'nkai drobėse, kaip lite- finuotų dalykėlių simfonijoje iš-
ratai knygose, palieka gyvą liū- kyla kūrėjo idėja, o kaikur tik 
dijimą to laikmečio, kuriame jie j jam vienam teatspėjama... Ste-
gyvena. Jų kūryboje atsispindi 
gyvenamojo laikotarpio dvasia 
subtiliausiomis formomis. Šiųme 
tinė Paryžiaus menin'nkų paro
da, atidaryta kovo mėn. 11 d. 
Galliera muzėjuje ir globojama 
Prancūzijos respublikos prezi
dento, ypačiai ryškiai tą byloja. 
Jau ketvirti metai Paryžiaus rys 
k'eji tapytojai ruošia meno ma
nifestacijas bendra tema, išreikš 
ta gyvenamų dienų dvasioje. Šį
met tokia tema pasirinkta "LAI 
MĖ". Visas šilrfes $rn pasržy-

bint abstraktinio meno paveiks
lus nejučiomis ne vienas pasijun 
ta lyg būtų paklydęs miško tan-
kumynėje — be kelio ir švie
sos... Šia proga labai gražiai iš
sireiškė žiūrėdamas į vieną pa-
ve'kslą abstraktinio meno idė
joje, Rene COTY, Prancūzijos 
respublikos prezidentas: "Aš 
praleidau visą gyvenimą vis no
rėdamas suprasti, tuo tarpu kai 
nereikėjo jieškoti suprasti"... 

Šios parodos paveikslų virti
nėje menininkai v'sa :p tą laimės 

lietuvių bendruomenėje montre- j profesoriaująs iškilus lietuvių 
ališkiai akademkai pasirodė pir pianistas A. Kuprevičius paro-
mieji, realiu žygiu vertiną lietu- dė išskirtiną meniškumą. Sla
višką knygą ir didžiojo mūsų me Chopino Koncerte, kurliame 
klasiko Vinco Krėvės atminimai karaliauja pianinas, o orkestro 

į Tegul jų pavyzdys išjudina vi-j partija skirta lyg juo stebėtis 
są L'etuvių bendruomenę nuo- ir pagarbiai pabrėžti, pianistas 
širdaus lietuviškos knygos pa- lengvai nugalėjo visus šopenia-
laikymo linkme. LRD kus sunkumus". 

mėjusiu menin'nkų labai indivi- mįslę bandė atspėti, sukaupda 
dualiai vaizduoja laimės apraiš
ką. 

Žvelgiant į menininkų dvasios 
pasaulį, išreikštą drobėse, ryškė
ja, jog ne filosofine sąvoka no 

mi savo kūrybines jėgas, bet 
tikrąją prasmę vargu ar atspėjo. 
Jie savo kūrybos darbą's tik nu 
sakė žemiškosios laimės aki
mirksnius, kurie yra tik šešė 

A. Varnas Neuronas ties Seredžiumi 

vaizdis, gerai padarytas, vienam i ne ties Seredžium" ir formalinis 
tremtiniui gali sukelti estetinį veiksnys taikliai apgalvotas, 
jausmą ir vilkstinę atsiminimų, 

reta iškelti, bet tik atvaizduoti liai žmogaus siekiamos amžino-
la :mės momentus išorinio ir dva šios laimės... Nes tikrumoje, 

• Dail. K. Žoromskis nuo pas 
liūtinės parodos jau turi nupie
šęs daugiau kaip 50 naujų pa
veikslų, daugumoj peisažų, kom
pozicijų, religinių kūrinių; vie
nas — natūralaus dydžio figūri
nis portretas. Visus juos pama-

1 tys'me parodoje, kuri bus atida-
! ryta balandž'o 23 d. Marijos 
augšt. mokykloje. Taipgi bus iš-

! statyta ir ankstybesnių iki šiol 
nematytų darbų. 

• TValter V. Chopyk, Ukrai-
n'ečių Kongreso Amerikoje ko
miteto narys ir jų informacijų 
direktorius, parašė stra ;psnį 
apie L'etuvą, kuris per kelis nu-

I merius buvo išspausdintas uk-
įrainieč'ų laikraštyje "Svoboda". 

sin'o pasaulio susikryžiavime. kaip Marcei ARLAND išsireiš-

| įvairiausių emocijų, kitam visai 
skirtingų pergyventų sąjaudų, 

! ir taip kiekvienam kitokių. O 
svetimšaliui, kuris Lietuvą pa
žysta tik iš geografijos, tas pats 
gamtovaizdis teiks t:'k tokį es-

| tetinį pergyvenimą, kuris betar^ 
| piškai sukeliamas materialinio 
į ir fomalinio estet'nio veiksnio. 

Kadangi tik trys estetiniai 
veiksniai žiūrovų nevienodai, la-

! bai skirtingai vertinami, tai ir 
kyla daugybė nesutarimų ir 

| prieštaravimų, estetiškai verti

niai betarpiškai liečia jusnius ir 
jausmus, tai formalinis gauna
mas protavimu, todėl yra racia-
nalin's. Kalbant apie tapytą pa-
verkslą, č'a svarbu ne tiek ko

vai pavaizduotą daiktą paturtin-
dąvo savo įvairiausiomis asocia
cijomis. 

Devyniol'ktame amžiuj roman 
tizmo ir realizmo laikotarpiais 

kios spalvos jį sudaro, bet kaip į buvo nukrypęs menininkų dėme-
jis santykiauja tarp savęs. Iš jų j sys į matomų daiktų vaizdavi-
santykių susidaro naujas, labai 
svarbus mene, estetinis veiks
nys. 

Pavyzdžiui, gali būti spalvos 
pačios savy malonios, bet, sudė
tos greta, daryti labai erzinantį 

mą ir savo emocijų reiškimą, 
dažnai pamirštant apie forma
liu estet'nį veiksnį. 

Post'mpresionistai — Cezan-
ne, Van Gogh ir Gauguin sukė
lė reakciją prieš svarbaus for-

ijspūdį. Ir atv'rkšč ai, dvi ar trys j malinio veiksnio paneigimą, 
spalvos, teoriškai nesiderinan-j Ta l'nkme einant, dabar mo
čios, gali virsti maloniais deri
niais, sukeičiant jų atstumus 
viena nuo k tos, įterpiant tarp 
jų kokią der'nanč'ą spalvą ir t.t. 
ir t.t. — čia yra begalės visokių 
gal'mybių suvesti jas į darnų 
sąskambį. To pasiekus, jos tei
kia naują .neįprastą estetinį 
veiksnį. Paveiksle, jei jis yra 
vertas meno vardo, visa aprė
minta plokštuma turi būti taip 

derninio meno prie'ta ligi to, kad 
matomų daiktų visai nebevaiz-
duojama, bet operuojama vien 
tik formaliniu veiksniu, pasiten
kinama kelių lin:ių santykių reiš 
k'mu; dažnai ir linijos paneigia
mos, taip kad pasitenkinama ir 
apytuščiomis drobėmis, arba 
skurlių kabinėjimu prie dr \ ė s . 
Tuo bū'du prieita prie liept *a-
lo. 

Portretas, tikra to žodžio pras 
me, reikalauja, kad vaizduoja
masis asmuo, ne kiti estetiniai 
veiksniai, dominuotų. Taigi ir 
A. Varno portretuose dominuoja 
stipriai apibrėžtos asmenybės 
kaip prel. M. Krupavičius, St. 
Kairys, kun. J. švagždys, labai 
įvairiomis priemonėmis, įmant
riomis tapysenomis. 

Jo portretų fonai dažnai kom
ponuojami asmens socialinei pa
dėčiai pažymėti. Pvz. M. Kru
pavičius, politinės partijos lyde
ris, turi audringą, banguojantį 
foną, kuris pabrėžia jo ramumą 
ir st'prybę. Inž. S. Kairys sėdi 
fabriko ir Kauno rotušės fone 
ir t.t. 

Kalbant apie A. Varno port
retus, pravartu pažymėti, kad 
jis savo portretuose atvaizduo
ja ne tik kūną, bet ir sielą, ku
ri šių laikų moderninė j tapyboj 
visai užmiršta ir nebėra jai vie
tos. 

Net pieš'niuose keliais brūkš
niais įdvasina vaizduojamąjį as
menį kaip antai "Sprindys prie 
šachmatų", "Sruogos galva" ir 
ki t \ 

Tobuliausias meno kūrinys lai 
koma tas, kuriame visi t rys es
tetin'ai veiksniai — materiali
nis, formalin's ir reprezentaci
nis — yra darnioj pusiausvy
roj, kits kito nestelbia, bet kits 
kitam tarnauja. 

Tokiam tobulumui yra arti-
rras "Mindaugo vainikavimas". 
Čia v'si t rys m'nėti veiksniai 
darniai bendradarbiauja ir suda
ro reikšmingą visumą. 

Ne čia vieta smulkiai nagri
nėti šią labai sudėtingą kompo
ziciją, bet pasakytina, kad šia-

Kiek prancūzų^ menininkų kū- kia: "On ne peint pas le bon-
ryba, ypačiai per paskutinį de-iheur, c'est lui qui peint. II le 
šimtmetį, buvo persunkta pesi-|fait selon chaąue ame et cha-
m'zmu, niūrumu, tiek ši paroda 
reiškia gyvenamo džiaugsmą, su
pintą į laimės vaidinių pynę. 

Gražus kelias 
Šimtas rinktinių menininkų, iš 

tūkstančio silpnesnių, teptuko 
pagalba realizavo šį siužetą. Jų
jų tarpe yra ir mūsų V. Kasiu
lis, kuris savo talento ir besąly
ginio darbui atsidėjimo dėka, pa 
teko į šią pirmaeilių šimtinę. Jis 
tą laimės pasaką išreiškė vyro 
pavydale, kuris su gitara ir gė
lių puokšte žingsniuoja į tolį... 
Kasiulis gyvenimo džiaugsmui 
išreikšti pasirinko žmogų, dainą 
ir gėlių žiedus... ir pavadino 
"Gražus kelias". Šis paveikslas 
pasižymi spalvų žaidimu, ryšku
mu, svajingu švelnumu. 

Meile ir laimė 
Dauguma kitų menininkų vaiz 

davo laimę ka'p meilės pasėką, 
įvairiomis formomis pasireiš
kiančią arba su tuo susijusio
mis motinystės bei šeimos idėjo
mis. Henri Matisse, Mare Cha-
gall le'džia tai pajusti ramybės, 
vilties išraiškoje bei kūrybos 
la'svėje. Kartais eiliniam stebė
tojui net sunku susivokti — kur 
glūdi tas šviesiosios laimės spin-
dulėl's perleistas per menininko 
kūrybos prizmę. 

Pasitaiko, jog labai lengvų ra-

que eonjuneture" (Laimė neta
poma; ji pati tapo; ji reiškiasi 
pagal atskiras sielas ir atskiras 
aplinkybes). 

Laimės iliuzija 

Kaikurie menininkai, kaip 
Van Dongen, Ca:llaux, net v a r 
duoja laimę kaip iliuziją, ypač 
pastarasis savo paveikslu "Var
go laimė" tą ypat'ngai gražiai 
išreiškia... Paul Aizperi, paleis
damas iš narvelio paukštelį į 

la'svę, prabyla apie laimę, lais
vės pajutimu... 

Apskritai, šios parodos siuže
tas neapsprendė meninės pa
veikslo vertės, nes tik visumo
je kūrėjo talento žaidimas at
vėrė į meno pasaulį vartus. Bet 
meno mėgėjams kūrinio siužeto 
suvok !mas padėjo daugiau įsi
jausti ir suč'upti tikrąjį meniš
kumo bruožą. 

Atrodo, jog Paryžiaus meni
ninkai savo "šūkį — būti šių lai
kų tikraisiais liudininkai ir me
no pasauliu sudominti vis pla
tesnes mases, sėkmingai reali
zuos. 

me kūriny A. Varnas atgaivino 
seno didelio meno tradiciją ir 
apvainikavo savo 50 metų kū
rybą. 

Paba'gai norisi palinkėtei A. 
Varnui, kad senatvė nedėtų sa
vo antspaudo ant jo būsimų kū
rinių. Ai Varnas Pavasaris 

• Muzikas Jonas Bertulis, Lic 
tuvoje buvęs Klaipėdos konser
vatorijos profesorius, o dabar 
gyvenąs Kalifornijoje, Los An
geles mieste, rengia specialiai 

j mokykloms dainų rinkinėlį, pats 
harmonizuodamas mūsų žino
mų poetų eilėraščius. Tarp ki
tų jis yra pasirinkęs tam rei
kalui "Draugo" premijuotos au
torės Gražinos Tulauskaitė** 
"Rainiuką", "Lopšinę" ir kitus. 
Dar Lietuvoje būdamas, jis bu
vo suharmonizavęs moterų bal
sams tos pat poetes "Taip 
greit", kurį čia rengiasi multi
plikuoti, "Prie mano lopšio" ir 
kitus. Paskutiniuoju metu ren
gia moterų chorui "dainą, pa
sinaudodamas jos eilėraščiu "Se
sei". ' 

• K. čibiro-Veraxo slapyvar
džiu išleistą knygą "Lituan :e — 
Lo que fue, lo que es" šiltai su
tiko Pietų Amerikos spauda. 
Laikraštis "EI plata" aprašė 
knygos turinį, pažymėdamas, 
kad "Didžioji Lietuvos istorijos 
dalis yra t k r a i istorija kovos 
išlaikyti laisvos tautos kilnu
mą". Ši knyga, rašo laikraštis, 
yra nupasakojimas tų skausnr'n-
gų patyrimų neteisingos kanki
nystės, kriminališko traktavimo, 
kurį Lietuva turi pakelti šiomis 
denomis. 

Tas pats laikraštis šiltai atsi
liepia ir apie ankstybesnę K. Či
biro knygą: "EI imperio del ge
nocido" (Ceno^ido imperija). 

• A. Ružancovas, daug ener
gijos įdėdamas į bibliografinės 
informacijos biuletenį "Knygų 
Lentynoje", vis dar randa laiko 
bendradarbiauti kaimyninių tau 
tų spaudoje — gudų, lenkų, ru
sų. Neseniai, vrsiškai ribotu ke-
letos egzempliorių tiražu, priva
čiai išleido straipsnių rinkinį 
"Vacį. Biržiškos 70 m. amžiaus 
sukakties atgarsiai la'svojo pa-
saulo lietuvių spaudoje". 

• O. Urbonas švedų karo mu
zėjuje surado piešinius: lenkų 
gusaro Jono Sobieskio laikų 
1683 metų ir lietuvio karininko 
Tado Kosciuškos laikų 1794 me-

: tų. Abudu pieš n:ai spalvoti ir 
labai gerai išsilaikę. O. Urbonas 
šių piešinių padarė foto-nuotrau 
kas ir pasiuntė Liet. Enciklope
dijai il'ustrac ;joms. 

• Prof. M. Biržiškos a tvazdą 
;ir jo spaudos darbo aprašymą 

s'dėjo karpato-rusų laikraštis 
"Pravda"; medž'agą parūpino 
nenuilstąs kitomis kalbomis lei
džiamų laikraščių informatorius 
K. Vidikauskas. 



DRAUGAS 

šeštadienis, baland. 2, 
1 9 5 5 

Emigracine mūsų būt 
(I-masis straipsnis Kultūros Fondo reil 

ST. TAMULAITIS 

Su pakelta nuotaika ir džiu- blusinėtis jų užanči 
giais jausmais išsėdome prieš 5 į tis dėl surastų jų y 
— 6-rius metus Amerikos ir Ka- vo nelygstama vei 
nados žemėje. Įgyta tėvynėje laikiu — skaičiuoti 
apšvieta, išsineštoji iš DP sto- planuoti naujų nai 
vykių stipri kompaktinės ben- galimybes. 
d raomrnės dvasia, t remties pa- ^ m ^ ų ^ 
tyr .mai Europoje >r broliškai ,s- . o k o s „ ^ 
t iesta senųjų lietuvių emigran- ^ ^ V j e n u s 
tų ranka leido mums jaust is pa 
kiliai, drąs :ai ir kur] laiką vie įvairios pasaulinės 

an t rus savieji \ 
nmgai Darbo pasiūla buvo di- ^ ^ ^ fi-e p a 

dėle. J gyvenimą žvelgime vil
tingai. rodė itin karšt i . Pa? 

I tijas ir partijėles, g 
Kaip ir visi istoriniai emigran I peles, sambūrius i 

tai , lygiai ir mes, nuoširdžiai prisisteigę visą eil 
įiiodėmės, kad nūdienė mūsų j "savų" laikraščių i 
būtis tė ra tik laikinė ir kad j ėmė pagal bendrą p 
tuoj , veikiai, net rukus , anais a r vynės reikalus: nuo 
kitais metais, vėl grįšime atgal Movos malti savo Ii 
j savąjį kraštą . Nuolat ir nuo- ti upėmis rašalą, ki 
lat prisiminėme paliktus namus, tolydžio auginti sav 
nebaigtus darbus, liūdinčius ten kantą, kad tik labia 
art imuosius, gražius švarius sa
vo miestus, mielą drumzliną Lie 
tuvos dangų ir mūsų žingsnių 
pasiilgusius tėvynės laukus. Daž 
nas dėl to kartojome savo šir
dyje anuos kilnius žodžius, verk
te išverktus Izraelio vaikų, a t 
sidūrusių tolimoje Babilono ne
laisvėje: Jei tave kada užmir- m : ( skleidžia jos gat 
šiu aš, o mano tėvyne, tesusting s tų akyse ir per ki 
Btl burnoje mano liežuvis, te-j lieka gyva ir .iprasm 
nudžiūsta mano dešinė ir mano, zistenc'ią. — buvo r 
akys teneregi daugiau saulės a r t r im š imtams 

t :škai lietuviški u 
vedą visus į galuti 
ne a r vėlesnę, apat 
rotą. 

Tuo naciu laiku 
I 

mūsų reikalai, kur: 
reikšmingi kiekviena 
rie kelia jos pasiti] 

nuo " t ikrojo" gyven 
"Tesižino jie sau vk 

Senųjų ateivių k 

Sen'eji lietuviai 

šviesos. 
Padoriai rėdyti, skrybėliuoti, 

be sermėgų ir ilgaaulių čebatų, vo kultūra, tepluša, 
su mantes prikimštais lagami- ( šiai nori, ir težūva, j 
nais ir portfeliais, su didesniu ni neišgali". Toks bi 
a r mažesniu rinkiniu angliškų lus a t sakymas savo 
frazių, paremti pinigu, butu ar kams ir savos kult 
baldu savo dėdžių, tetulių, pus- lams. 
brolių a r šiaip paslaugių taut ie
čių, — mes erriėme kur t is . 

Tautines ir kultūrines insti
tucijas radome gatavas , senųjų taip nesirengė grįš t 
ateivių stropiai sulipdytas. Ap- vyne. I š tos pačios 
I n k mus visur skambėjo lietu- nieko apčiuopiamesi 
vių kalba. Laikraš t is ir knyga gavę: nei augštų r 
patys siūlėsi priimami į namus, įvairiausių specialyb 
nebesant galvosūkio, iš ku r jį katu, karininkų, gy< 
gauti . Pas tovus darbas , augan- fesorių, kunigų, inžii 
čios santaupos, skolon pirkti au- kytojų titulų, nei uži 
tomobiliai ir visokiomis gerybė- daus stipendijų, nei ] 
m 's apsunkinti mūsų skilviai kio nors didesnio i 
da r labiau kėlė mūsų pasitikėji- Visdėlto jie pasirodė 
mą savimi. Pirmiausia dėl to nepalyginamai t a u n 
pradėjom krit iškai ir ironingai kesni ir... kultūringe 
žvelgti į savo geradar ius tautie- bar aiškėja, kad jie 

varžys mus v;same: 
savo draugijų veikli 

čius riesti prieš juos išmoks
lintas nosis, girt is savo titulais, 
tyčiotis iš jų nerašt ingumo ar- čių, mokyklų, vienu 
ba pajuokti jų kalbos ameriko-; glaudų, bankų steig 
nizmus (kuriuos betgi pa tys vei-1 riodinės spaudos si 
k a i , i r dar su priedais, pere-1 nepaprasta i gausiom 
m ė m ) . !mis, iš dalies ir esa 

Nepraėjo nė 4-5 metai, o jau I komis, ir dideliu vaic 
t am tikra dalis atvirai pareis- — 1922 m. a t s t a t a 
kėm, jog į tėvynę daugiau n : e - ' nepriklausomybę, ir 
kuomet negnišime, nes ir čia ga- j židinių išsaugojimu, 
na nebloga mums gyventi. Mūsų i to knygų leid :niais 
vaikai amerikone jo, mūsų taut i - j skaisčia, nesavanauc 
nė sąmonė po truputį temo, mū- į materialinių išskaičis 
sų pažadai Lietuvai bluko, tik- j tenzijų ;— tėvynes 
tai mūsų piniginės tolydžio pam I Žinoma, ir jie yra 
po ' r storėjo. j č ų . Žymi dal :s ir jų 

"Jei jau pagaliau ta ip labai i čiais vieškeliais. Ta 
re"k.?, verčiau tenudžiūsta toji nant jų ir mūsų sąl 
dešinė ranka ir toji koja, nes mūsų daibus , mums 
už tuos brangius kūno nar ius 
aš p*ausiu didelę kompensaciją 
a rba apdraudą" — tokią pada
rėm išvadą ne v e n a s dėl pirmes 
n"ų pažadų tėvynei. 

Dar prasčiau atsit iko, kad, 
pradžioje šokę bent t ruput į do-
m ė t s mūsų kultūriniais ir taut i 
niais reikalais, vėliau likome 
šiems visiems dalykams šalti ir j vę iš jos. t i tulus, cen 
rezervuoti. Užkrovę negausioms lybes ir la 'psnius, pa 
savo išimtims (t iems "doriems tame dugnan, lyg to 
kva Tukams") an t pečių visą goji e r imstant i jūrų 
darbo ir aukų naštą, pa tys misi- tyk š a an t ra š t e B. 
plovėme rankas , pasilikę sau pa-, straipsnį "Lietuvių 
tį svarbiaus'ąjį dalyką: plepėti, ' 1954 m., lapkr. mėn. 
kri t ikuoti dirbančiuosius, apta- ir latviai, kurie nei 
rinėti kitų klaidas, niekinti vandenyno jokių par 
m u m s nepat inkamus žmones, gų Įsikurti, visose 

gėdytis. 

"Mes — grimstai 

I r t a ' p štai nejuc 
t 'krieji ( ? ) , viską si 
ji ( ? ) ir jau ne naiv 
naujieji kultūringiej 
granta i , l a s v c s Lie t 
mite jos dosniais 'ši 

IS 

į k a l u ) 

sr i tyse rodo dvigubai ir 
bai didesnį aktyvumą. Jų 
gos išeina gausesniu t irai 
išspausdina didesnį kiekį 
(liečiančių jų t au tas ) mot 
veikalų, jų menininkai, n 

iiuose, džiaug- ! J*ai i r mokslininkai y ra jiei 
ydų kirtis sa- kiame P a t dėmesio centre 
rte, ' o laisva- i r *! P o l i t i n i a i vadovai. 
i pinigus^arba' Kas gi kliudo mums ja 
imų ir biznių sekti?.. Didžiaus'a ir pagri 

mūsų kliūtis lietuvių ch 
terio subjektyvumas su sa 
liu asmen'škumii, individ 
mu, siauru moterišku smu 
ni.škumu ir su egoistinėm 
vanaudiskomis nuotaikomi 
visi dalykai, s t 'p r ' a i jsisii 
mūsų psichiką, neleidžia i 
plačiau praregėti tiek lietin 
šios politikos lab l rn tuose , 
ir tautiškai kultūriniuose r 
čiuose. 

Reikalingas skubus ryžt 
visų nubudimas, a t r emtas j 
t ;nį ideal'zmą (senoviniai 
džiais tar iant , į karžygiški; 
Toks nubudimas bent iš c 

, kiek judres-
politikos ark-
raukė savęsp 
s aktualijos, 
vidaus politi-
įstarieji pasi-
sidalinę į par-
^rupes ir gru-
ir sąjūdžius, 
lę įvairiausių 
ir žurnalėlių, 
)laną ginti tė-
olat ir be pa-
iežuviais, lie-
:urti intr igas, 
/ i tarpę neapyl 
m žydėtų t au m u a l s S e l b ^ ų . Kitu atveju 
i ž g a u l i o j i m a i , | į š n y k s i m e i š gyvenimo F 
:inę, ankstes- s i a u s ' n e k o reikšmingesni, 
t i ją ir bank-i v o t a u t a i nepalikę ir nieku 

I tingesniu jai neatsiteisę. Ži 
i kultūriniai! k . a iP ž o l i n i n k a i su nieking 
rie labiausiai! : s m ° k ė t a s k o l a - J s P a u s t a ' 
ai tau ta i ku-1 e s y b n J g^'mėsna. Istorija to 
Ikėjimą s a v i - ! l o s m u m s n i c k a d nedovanos 
rbe kitų tau- b a . k a d m c s P a ( y s šventvagi 
uriuos tau ta! p a c l u b a l s i a u s i « i r t r a S i š k « 
nina savo eg- t a u t o R m o m p n t l > . J ° s i š s i ž a d 
palikti dviem . P a č i o l i k i m o v a l i a b u v o m ' 
"atsilikusių" s l ų s t l u ž v a n d e n y n ų , ton vi 

rimo žmonių. k u r S^riaus.ai galėtume šit: 

eni su ta sa- v o s k o l a t ė v v n e i S r a ž i n t i -
, Jei taip bai- a r g ' ^ i n a m e ? . . Taip, ją g 
jei pa tys vie- n a k a l k u r l ° s negausios i i i i 
uvo mūsų t y ° v i s i k i t i r t i k p a S y V Ū S s 

3 kultūrinin- t o j * ' - d o l e r , ų skaičiuotojai i, 
tūros r e i k a - |

t ū s k r i t i k a i -
I' .itališkasis emigranto lik 

kilnumas V i s ų e m i S r a n t ų likime, pi 
dan t senaisiais amžiais, baų 

emigrantai naujųjų laikų pavyzdžiais, 
ti a tga l į te- m e ketur is būdingus jų gyv 
l tėvynės jie e t apus : 
>nio nebuvo i . H e r o j a i s periodas: su 
mokslų, nei šiais vilčių ištekliais, su pa 
bių, nei advo nuotaika, su didesniu ar m; 
rdytojų, pro- n iu savitarpiu vieningumu 
nierių a r mo j energinga t au t : ne i r kulti 
ssienių a r vi-; veikla, su centrinėmis visus 
pagaliau ko- j giančiomis organizacijomis, 
išsilavinimo.; galiau su stipriomis komp 
ė esą už mus j nės bendruomenės sugesti j 
•esni, tautiš-1 (Mūsų emigracinėje būtyj< 
esni. J a u da-! periodas tęsėsi nuo 1944 m 
s stipriai nu- i maždaug 1952-53 m. ) . 
: ir tautinių I 2. Kovos-blaškymosi peric 
a, ir bažny-; kuriam būdinga: a) separ 
uolynų, prie 
gimu, ir pe-
;ukūrimu, ir 
nis (buvusio-
amomis) au-
dmeniu 1917 

mas — skirs tyt is į grupes ir 
peles, j ieškant savų, geresn 
tikresnių veikimo kelių; b) i 
savi tarpė kova dėl pirmen 
(norint pabrėžti, kad tik 
būtent, tikrai, nuoširdžiai ir 

uit Lietuvos I kiai išgal 'me siekti anų did: 
r lietuvybės | t ikslų; c) j ieškojimas kaltini 
, ir ano me- > arba atpirkimo ožių, kur ien 

ir pagaliau , tų g a r m a suverst i visą atrs 
diška — be mybę už praei t 'es nepasi 
avimų ir pre į mus ; d) tolydžio įsigalįs a 
meile. j niškumo kriteri jus, t rumpai 
ne be kliau- j tai ir papras ta i apsprendžia 

ų nuėjo pla- | rio ir blogio, ver t ingumo ii 
ačiau, lygi- ; ver t 'ngumo priežastis bei p 
rlygas, jų ir i mes ; šio asmeniškumo psi 
s telieka tik 

uiti sa la" 

č'omis mes, 
ur>rantantie-
vūs lietuviai, 
:ji (?) emi-
tuvos sūnūs, 
stekliais, ga-
nzus, specia-
imažu grims 
3ji nelaimin-
\ sala. (Skai 
. Babrausko 
[ Dienose", 
. n r . ) . Es t a i 
rado šiapus 
rengtų sąly-

kultūrinėse J; Tričyi 

* H 0 

rigu- Juoze Vaičiūniene 
kny-

h jie 
savų 

slinių 
šyto-
is to-
kaip 

A u s 
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idinė 
irak-
o gi-
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s-sa-
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tau-
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alies 
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ivir-

sa-
fek-
sime 

ne-
įūsų 
sko 
juo 

ikai, 
usiu 
Lme. 
pa-

ton, 
sa-

Bet 
•ązi-
tys , 
ebė-
rūs 

Sudraskius palšus nuom 
Jos pagalvius išpurto s% 
Suvirpa mirdamas mėm 
Sietynai krinta iš jos ra 

Tada iš didžio melsvctdu 
Išplaukia upėmis kviesli 
šešėlius verkiančius balt 
Pasklidę girių ir namym 

Kaip paukštės, plazdanč 
ir gulbė nuotaka įstrigu 
Pražydęs Icaklas ir plaul 
O akys dega tolumų žyd, 

Pažadinta pūkinėm valti 
Apkritus pūdymų skaml 
O paskutinį rūką žaisdai 
Maži našlaičiai gulbės ui 

A + s i m 

Nors vieną mirksnį Mėti 
Pajust, kaip plaukia met 
Kaip saidė teka palubėj 1 
Ir kvepia drobėmis ,med\ 

Ir Jcaip su muzika labai g 
Tiek daug skaidros širdii 
Maža didžių dienų pradž 
Švelniai paspaudžia tavo 

Kaip saulė ir palaimintai 
Dirvas akėja, atviras pai 
Kaip tvenkiniai malūnų į 
Su paukščiais ir daina pa 

Surinkus iš žolynais išpb 
Tą ilgesį, kuris su pasah 

Pabust ties daug bylojau 
Ir pamatyt, kaip varva si 

mas 
ide-j 
iantj 
egi- Į 
įtos« 

?au-| 
cilia i 
zes-

SU; 
rine; 
jun-; 
pa-
kti-
•misi 

v • 
SIS . 
iki 

l a s , 
itiz- į 
g ru ! 
ų ir j 
š t r i 
rbės 
nes, j 
a i s -
iujų 
įkų, 
3 bū 
iko-
eki-
me-
drū 
5 gė 
ne-

issk 
iho-

logiški motyvai — savų horizon
tų susiaurėj imas, kada akiai ir 
dvasiai nebelieka buv. erdvesnių 
gyven !mo plotų ir kada domima
si tik tuo, kas regima čia pa t 
akivaizdoje a r kas a ts imenamai 
iš praei t ies ; e) karžygiškai nu- ! 

siteikusios iš :mtys, kurios dirba 
tikrąjį konsolidacinį, tautinį iri 
kultūrinį darbą, kurios šaukia 
taut inėn ir kul tūr inėn vienybėn, 
bet kurių n iekas jau neklauso, 
nes gyvenimas eina savo faktiš
kuoju keliu. 

3. Palūžimo a r b a prisi taikymo 
periodas, č i a būdinga tai, kad 
taut ine, visuomeninė ir kultūri- ' 
nė ve'kla aiškiai silpsta. Apsi
vylus platesniais užsimojimais ir; 
regint didelės tautiečių masės 
šaltą abuojumą visoms kultūri-i 
nėms ir politinėms pastangoms, ; 
l inkstama susitaikinti su likimu, 
prisiderinant prie esamos aplin-j 
kūmos. Viltys gęsta, a tka r i va-| 
lia palūžta. Lengvo pobūdž ro pa-į 
šnekesiai, pasyvus respektas iš-| 
likusiems negausiems idealis-1 

tams, mėginimas prasimušt i į 
svetimus Olimpus prekyboje, po- į 
litikoje, mene, moksle — štai | 
c h a r a k t e r n g i šio periodo požy-| 
miai. 

4. Emigracinis epilogas. Jo 
bruožai : galutinis pavargimas, 
apatija, domėjimasis silpnute 
taut ine veikla tik kaipo pramo-

^ * * S x 

Saulėleidis ties Golgota 
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jva 
se 

etns, ji kelias. . .* mu 
nnduliai liauni. se 
dis žalias. . . 11( 
nkų septyni. . . sąj 

Fir 
gnio indo š i 
ai su apsiaustais plačiais. dal 
i žirgai sumindo, to r 
ff pakraščiais, į ma 

I me 
ios langinės atsidaro. . . ; ton 
si lange... , me 
:ai lašais gintaro. . . linj 
raja bedugne. S e 

dos 
but 
dos 
dar 

I 
kač 
tuv 
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nin] 
nin! 

Iš 
(M. 
Š'lC'z 
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mij: 
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! lieti 
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tik 
dyd 
ta t 
leng 
resr 

ž 
nius 
rod( 
išsk 
nesi 
gam 

M 
niai 
žvilg 

m atplukdyto aido, 
bučiais, pareinu. . . 
ni išsklaido 
imirštu sparnu. 

i n i m a s 

es mieloje vėsoj 
ai apskritais sienojais. .. 
jerboj sausoj, 
%m ir uogenojais. 

ražia 
a atkanka... 
ia 
ranką, — 

s lietus 
msarinei sėjai, 
•suka ratus. .. 
ršniokščia qaivalingi vėjai. 

itų kerčių 
jmis kėlės... 
čiu slenksčiu, 
dabru gegučių ašarėlės. 

ga ir sentimentu, visiškas užsi
da rymas savyje, rūpinimasis t ik 
pinigu ir sveikata, nusivylimas 
savo vaikais (kurie augo emi
gracinėje aplinkumoje ir liko tė
vams svetimi kūnu ir dvasia) , 
s t iprus pamėgimas žadiniams ir 
rašyt in iams atsiminimams, pa-1 nn j^ 
galiau kiek perdėtas gyrimasis s p a i i 
savo nuopelnais. Tai ir viskas, vaize 

pagE 
veiki 

Ant ras i s mūsų būties veiksmas 
(periodas) 

tuvii 
rinių 
ploki 
£orti J is jau prasidėjęs. Jo pradžia, 

kai n rodo visi mūsų nuotaikų ir I varei 
veiklos daviniai, a tžymėtina maž i ir g 
daug nuo 1952 a r 1953 metų. j atilk 
Anta1', apsidairykime tik aplink: • varė) 
visur lisisiūbavusi savi tarpė kova j indiv 
viršūnėse ir neviršūnėse, g rūmo! La tv 
jimai kumštimis vienų kitiems, i kelia 
primygtini priekaištai dėl t ikrų spręs 
a r ta r iamų sroviškumų, nuola-! A t 
tinis j ieško.imas kaltininkų — ročio 
atpirkimo ožių, asmeniški blusi- nario 
nė jimai ir t ikrinimai savo ar t i - gą ir 
mo marškin 'ų, negaus 'os kovo- nepri 
jančios ir tikrąjį taut inį-kultū-sukab 
rinį darbą dirbančios išimtys, rodo 
beviltiški šauksmai prie v?eny- žymė 
bės, vis labiau augąs plač"uose vard 
visuomenės sluoksniuose abuo- mėg€ 
jumas visa kam... Štai kas vyks- skir t 
ta dabar mumyse! liai ( 

Taip. "Ryžtingai, pašėlusiai! vens< 
kariaujame t a rp savęs. Kad esa Nr. 
me karo padėtyje su mir t inu ir ke 
priešu, a t rodo, pasidarė jau ant-1 Ne 
raeilis da lykas" ("Santarvė" , N r dailii 
9, 1954 m . ) . laime 

D a r būd ; ng : au, kad ši savi tar- • i 
nė mūsų kova įgauna totalinės; nas ' 
kovos pobūdį, tolydžio giliau ap-! verti: 
imdama visų lietuvių sąmonę, taipg 
Tik veizėk'me: Nors 

Viena politinė instituciia žiau-; Žema 
ria forma s to ia prieš kitą poli-i duojj 
tmę instituciją, viena v*suome- le ap 
nės grupe prieš kitą v 'suomenėsj buitį, 
Trupę, viena pasaulėžiūra prieš; t rage 
kitą pasaulėžiūrą. Pažangumas: milst; 
dar a rš 'au metasi kovon nrieš šird'r 
"pr ietarus" , o " p r e t a n r " prieš vo ta 
pažangumą. Liberalai iš peties Ve:k? 
smogą katal ikams, katalikai gi žvilgi 
liberalams. Vienas laikrašt is vi- komii 

(Nukelta į 2 psl.) I tėvyr 

I, i 
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• Lietuviai dailininkai t a r p 
irių tautybių. Prabanginguo-
Conrad Hilton viešbučio rū-
ose, t rečiam augšte , erdviuo-
koridoriuose yra išs ta tyta i mo re 
) Illinois valstybės dailininkui damas 
ungos (Ali Illinois Society of Į vokti, 
le Ar ts , Ine.) narių kūriniai.j preleg 
sąjunga, kuriai vadovauja i Plator 

t tarė meno krit ikė ir meno is pažini 
ikė Nelly Deachman, ruošia į ją, ta< 
ždaug 4 meno parodas peri retybe 
tus, b e v e k išimtinai C. Hil-. indivi< 

a r Drake viešbučiuose. Šių j reikal; 
tų pirmoji š'os sąjungos dai- ! daikte 
nkų paroda vyks ta ab ie juo- | i r išre 
viešbučiuose. Oficialus paro-; sies si 

a t ida rymas C. Hilton vieš-; tenkin 
yje įvyks šį sekmadienį. Pa ro \ kur is 

lankymas patogus, nes ati- dengti 
y ta iki 10 vai. vak. žin'mu 
lums įdomi ši paroda tuo, a r t u m 
l joje dalyvauja, žinomi 4 lie- jekto i 
iai dail in 'nkai: Ign. šlapelis, į žįsta n 1 
Šileikis, J . Paut ienius ir B. siamaj 
finas, taip pa t lietuvių daili- esmės, 
kų geras bičiulis latvių daili- slą Ba 
kas Purvins . kios i 
laikurie iš mūsų dailininkų gralinė 

Šileikis, Skupas) dalyvauja tada, 1 
e parodose beveik kiekvie- jekto 
j metais , gavę po kelias pre- saulis, 
as ir y ra vieni iš stipresnių- pažįsta 
dailininkų sąjungos narių Pask 
>e. š o j e parodoje dalyvaują kun. V 
iviai dailininkai ta ip pat ne- ris ste 
iii*. (mokslą 
adangi buvo leista išs tatyt i paska'1 
po vieną darbą, neperdidelio. dalyva1 

žio ir vieną iš naujesniųjų, sius, k 
dailininkui galėjo būti ne- įnž. Joi 

:va parinkt i iš jo tur imų ge- deikis. 
liųjų darbų. 
iūrovas, s tebėdamas pavie 
i darbus , gauna bendrą pa- į n y s • 
)s Įspūdį su vienu kitu iš jų c a&$; ^ 
irtinu. Kompozicijų beveik tuvėje 
mato, daugiau portretėl iai . '• Baul 
tovaizdžiai, ir gėlių tapiniai. t a s r e ^ 
ūsų M. šUeikis išs ta tė malo- Patrioti 
išdėstytą kompoziciniu a t - t o n a u s 

;iu žmonos portretą. Gerai v e m m i * 
Lutas charakter i s daro šį pa- m o m i s » 
slą vienu iš rimčiausių kū- r u s ^ a s 

i parodoje. Subtilus savo *** s a t 3 
/omis Iga. šlapelio gamto- m 5 n t y s 
lis, galbūt mažiausias iš lie- m e i l ė s , 
i dailininkų išs ta tytųjų kū- l a m s ' 
. Skiriasi J . Paut ienius su poezijos 
Ituminiu dail. A. Varno # p ^ 
retu. Dail. Murino sodri ak- j . ^ 
lė a t rodo viena iš geriausių Kataijic. 
ryniausiomis priemonėmis įaiir-
ta, negu kitos parodoj ak- p r i m i n ė 

ės. Malonu būtų ma ty t i jo m e č i „ ( 

idualią akvarelių parodą. k u r s v ė ] 

ių dail. Purv ins savotiškai i - , . • 
is spalvos tonais bando *__ f . 

jos t rc 
;ti tapybą. n ė k a d 
rodo sąjunga laikosi pap- ^ j l a b a 

i šs ta ty t i kiekvieno savo j - . y e 1 

i darbą parodant jo pažan- k r a š t a r T 

veiklumą. Parodai ap l inka ' 
ta ikinta , darbai sugrūst i , • L. 
inimas nesuder intas — at- jn :mui ' 

a t l ik tas paskubomis. Pa- jau atsj 
tina, kad vyrauja moteriški 169 pus 
ai, kurių nemaža šiaip sau Igno pi< 
įjos pap'ešti-patepliot*. Iš- Dovydėi 
ini B. Carpenter — bute- j Augštai 
n a t u r m o r t a s ) , E . S. S. Ste- metu. K 
Dn — klaunas, M. Gardner prie ska 
39, G. Davis, J. K. Allen sėdusių 
lėtas kitų. I žmonių, 
risi t ikėtis, kad lietuviai rūpesč ' i 
į 'nkai užbaigs šią parodą ir atsim 
(tojais. — J . Paukštieniė 
Marijos Radzevičitės romą-
'Žemelė Šventoji" — labai J ; ._ 
ngas veikalas jaunimui, o . 
. . . . . lo dains 
. įdomus ir suaugusiems. -, 
autore ne lietuve, tačiau 

itijos knygnešių laikus va,-z 
i su d'džia pagarba, su mei-
rasmeia Lietuvos kaimo " 

. , . v . : dono gyvai pavaizduoja šeimos ». ' 
diją kai j aunas sūnus pa-
a prūsą tę, bet pnskiau jis • Dr. 
ni ir dvasia grįžta prie ca- mas mec 
.utos. vesdamas lietuvaitę, leid'niui, 
įlas įdomus l i teratūriniu a t Joną M\ 
u ir ver t ingas savo nuotai- t r aukų 
3, persunktomis Dievo ir, įvykdęs 
lės meile. , je, bet Ii 

sula". E 
K't i du 
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RONIKA 
Kun. dr . Andrius Bal t inis 
lo mėgėjų klubo posėdyje 
tą sekmadienį kalbėjo apie 
ralinę intuiciją, ka ip pažini 
netodą. Trumpai apžvelg-
s žmonijos pas tangas su-
, kaip vyks ta pažinimas, 
centas ilgiau apsistojo prie 
no pažinimo mokslo, kur i s 
imą suvedė į vieningą idė-
LČiau ją a t sky rė nuo konk-
ės. Balt in 's labai pabrėžė 
idualios t ikrovės pažinimo 
lą. Pr ivedimas konkre taus 
o prie kokios kategori jos 
e s k i m a s jo giminės ir rū -
jkirtumu, prelegento nepa-
na. J i s nori tokio pažinimo, 
betarpišku įžvelgimu a t i -

ų daikto esmę. Tokiam pa-
ui laimėti, reikia didelio 
io tarr) paž-stanč:o sub-
ir pažystamo objekto. Pa

ltis p ro tas tur i būti iš tę-
s iki pažįs tamo objekto 
;. Idealistinį pažinimo mok 
iltinis laiko nevykusiu to -
intuicijos bandymu. In te-
ė intuicija y ra gal ima t ik 
kai šalia pažįstančio sub-
egzistuoja ir realus pa-

, kuris yra daugiau negu 
ančio asmens padaras , 
kaitos koreferentu buvo 
T, Bagdanavičius, MIC, ku-
engės Baltinio pažinimo 
ą įvertinti. Diskusijose 
tos iškeltomis temomis 
ivo kun. dr. P e t r a s Celie-
kun. dr. An tanas Juška , 
mas Rugis ir Pe t r a s Mal-

V 

lakužainio poezijo.3 r.'nki-
l u d r o s e " jau pasiekė Chi-
Išleistas "La iko" spaus-
Argentinoje. Il iustracijos 

kaus. Rinkiny y ra ketver-
liginių eilėraščių, apie 20 
Linių, kiti, kaip paties au-
; gale susk i r s ty ta — gy-
škomis, patr iot inėmis te-
, apie meilę, tėviškę, įvai-
sdieniai vaizdai bei t reje-
yros dalykėlių. Iškeliamos 

kilnios, daug tėvynės 
pagarba religiniams idea 
eiliavimas lengvas, bet 

»s eilėraščiuose — nedaug. 

•of. Juozas E r e t a s iš Baze 
0 nuvykęs į Zuerichą, kur 
cų bendruomenės namuo-
ė lietuviams paskaitą. J is 
ė d'džiuosius įvairių šimt-
em 'gran tus , kaip Dantę , 
jliau mokėjo puikiu kūry-
Lodžiu prabilti j Florenci-
onus. Profesorius primi-
1 ankstybesn 'ej i emigran-
li daug padėjo a ts ikur ian 
ituvai ir kit iems Baltijos 
ns . 

Dovydėno apysaka jau-
"Nak tys Karal iškiuose" 
ipausdinta. Knyga tuin 
slapius, papuoš ta dail. V. 
iešiniais. Šioj knygoj L. 
'nas vaizduoja Šiaurės 
itijos kaimą šienapjūtės 
Knyga grąžina į Lietuvą 
ambančių dalgių, prie su-

prie laužų mielų savų 
, besipasakojančių savo 
us, skęstančių pasakose 
ninimuose. 

uz'.kas J . Gaidelis, gyve-
Burrill pi., So. Boston 

•s. j au parašė muziką so-
ai premijuotam Zigmo 

e lėrašč iu i "Pamirš to j i 
Daina vidurin 'am balsui, 
kompozitoriai kuria mu-

. Tulauskai tės ir A. Bag-
premijuotiems eilėraš-

. J o n a s Grinius, r inkda-
džiagą vienam vokiškam 
i, kreipėsi į architektą; 
uloką. p r a šydamas nuo-
jo darbų, kuriuos y r a 
moderniojoje medžiago-

lietuviškais motyvais . 
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Pirmųjų Velykų pirmas rytmetis 
Pagal Giovanni Papini "Storia di Cristo" 

P R E L . K. ŠAULYS, Šveicarija 

Ankstybą ryt- Marija pamanė, gal tai Juo 
mėtį dienos, ku- z a p 0 

ri mums y ra Ve-, č į a u į darbą 
lykų sekmadie 
nis, Kris taus Pri
sikėlimo diena, 
saulė da r nebuvo 

gaus karalystei . Be t dabar ne : 
svajonė, sapnas, monai. 

Tuo tarpu atsiskubino nuilsu
si bebėgdama ir Marija. Ką bu
vo s a k i u s o s kitos buvo tikriau
sia tiesa. Da r daugiau! Ji pati i 
matė Jį savo akimis, kalbėjo su! 

daž in inkas , ' alėjęs anks- ! Ju*> s a v o rankomis palietė kojas , 
:r matė jų žaizdų žymes. Tai 
buvo Jis gyvas, kaip pirma, iri 

fl. Tyruolis 

patekėjusi, kuo 
met dievobaimin 

\ 
t au s kapo vietą. Jų buvo* ketu
r ios : ka r tu su Marija Magdalena 
ir kita Marija iš Betanijos ėjo 
Salomėja ir Joana . 

Ką* m u m s a t r i s akmenį? 

Nakt is dar tebe'aikė apden
gusi aplinkines kalvas, bet mei-

Verkiu kad pasavę mano 
i siuntė jas, lygiai kaip nepažįsta
m a i s jaunikait is , eiti pasakyt i 
broliams, kad ž'notų prisikėlus, 
kaip buvo žadėta. Simonas-Pet-
ras ir Jonas , jausmo pave*kti, 
greit išsiskubino iš namų ir bė-

"V 'J" ' 7 " go į Juozapo daržą. Jonas buvo 
skausmo, nieko ? 

jaunesnis ; pranokęs Petrą, pri
siartino prie kapo pirmas. Pa
lenkęs galvą į angą, matė įkapių 
vystyklus, bet \ vidų nėjo. Tuo 
tarpu atėjo Pe t ras ir įlindo į 
kapo vietą. Matė drobules paša 
lia.'s ant žemos, bet skepeta, ku 
ria buvo apdengta kūno galva, 

Viešpatį išnese ir nežinau 
jį padėjo. Jei tu pats esi jį iš
nešęs, pa iakyk , kur y ra padė
tas . Aš eisiu jį pasiimti. 

Nepažįstamasis sujaudintas 
gos moterys sku- t o k i ( > g - l a u s t i k ė j į m o , t ikros 
bėjo eiti į Kris- meilės ir širdies 

kito jai neatsakė, tik iš tarė vie
ną žodį, jos pačios vardą, ku
riuo ją tiek kartų buvo vadinęs; 
vardą, ištartą pilnu dieviškos 
malonės balsu: 

Mari ja! 
Tuomet lyg pažadinta ir pa 

lės kupinos moterų širdys su- budusi pažino ir a t rado kurio buvo sulenkta, padėta į šalį at-
vokė t akus i kapo vietą, fijo bei j ieškojo: skirai. Įėjo į vidų ir Jonas . Pa-
1 ūdesio, vedamos kažkokio ža- — Rabbuni! Viešpatie, Mo- matė ir įtikėjo, 
vineio įkvėpimo, kurio nemokė- kytojau! I Neta rę nė žodžio, bėgo tekini 
jo sau aiškinti nei susivokti.! p u o i ė prie Ugany to ' o kojų,, a tgal į namus, lyg laukdami ir 
A r jos grįžo vėl raudot i prie paskendusių sodo žolyne, apka- vildamies a t ras t i Prisikėlus"ąji] 
kapo angos? A r norėjo pamaty- t i ndama jas rankomis. Kojose t a rp pasilikusiųjų namie moky
t i iš naujo tą, kurs mokėjo pa- b u v o d a r r c g j m o s rausvos vinių1 tinių. 
t r auk t i širdis, be pažeidimo, be ž a i z d ų į v m ė k Bet Jėzus, palikęs Mariją, at-
užgauliojimo? A r norėjo padėti " sitolino iš Jeruzalės, 
prie Palaidotojo naujų kvepalų, Tačiau Jėzus t a r ė : ^ 
stipresnių, kaip Nikodymo duo- Nei esk manęs, aš dar ne- • Muz. Izidoriaus Vasyliūno 
tieji? I r kalbėdamos t a rp savęs s u nuėjęs pas savo Tėvą, bet vadovaujamas choras šv . P ran-
klausė: eikite pasakykite broliams-mo- ciškaus bažnyčioje Lavvrence, 

K a s m u m s a t r is kapo an- kytiniams, kac* a ^ žengiu pas Mass. gražiai pasirodė su Du-
o-os akmenį? mano ir jūsų Dievą ir kad einu bois "Septyniais Kr i s taus žo-

pirma jūsų i Galilėjų. I r tuojau džiais nuo kryžiaus". Vietos ame 
atsitolino nuo kluprnčiosios, ei- rikietiški laikraščiai šiltai atsi-
damas žolynu, saules spindulių liepia apie mūsų muziko sūnų 
apšviestas. Marija lydėjo jį aki- Vydenj, kurs t e tu rėdamas 15 
mis, kol išnyko. Tada atsistojo metų, religinio koncerto metu 

Bet priėjusios prie kapo ar-
č'au sustojo, apimtos šiurpo, iš 
baimės. Visur aplink buvo tam
su. Drąsesnioji, nebepasitikėda-
ma akimis, drebančia ranka pa-
siekė angos slenkstį. Tuo t a rpu ' furmsus į l T ^ S J ^ f j * ? * : f . r 0 J ° V a r g ° n a , S - ?*Lyn * £ 
jau pradėjo aušt i . Blykstelėjus 
šviesai, pamatė čia pa t akmenį, 
a t remtą į ta rpangio uolą. 

ta , ir leidos bėgti kur buvo jos javęs pas savo tėvą, o dabar 
draugės. Trys moterys jau bu- muzikos studijas tęsia prof. A. 
vo namuose, kuriuose buvo mo- Howes priežiūroje. Šv. Pranciš-
kytiniai. Jos pranešė jiems neti- kaus parapijoje klebonauja H-

AUĮpeAėjogoa i i ***»&», peę\ ^į^aą žinią, ką twm» mmciusioa: n o m i kul tūr ininkas prel. Pr . 
kapas a t idary tas , baltu rūbu J u r a s . 
apvilktas jaunikait is , liepęs pas- • Prof. J . Bal t rušai t i s P ran-
kelbti, kad Jėzus j au prisikėlęs, cūzijos Švietimo ministerijos ži-
Vyrai nenorėjo tikėti moterų nioje esančiame muzėjuje Gui-
pasakojimui, ypač kad Mokyto- met laikė paskaitą t ema : "Go-
jas jau dabar būtų vėl gyvas, t išk'eji demonai ir tolimųjų Ry-
vos po dviejų dienų. Jie t ikėjo tų dvasios". Paska i ta buvo pa-
į Mokytojo prisikėlimą, bet ne i l iustruota paveikslais. Vėliau tą 
dabar, o tik tuomet, kada visi pačią paskaitą prof. J. Bal t ru-
mirusieji bus atgaivinti , prikel- šaitis laikė Laisvojoje Tarp tau-
ti, kuomet Mokytojas pasireikš tinėje Tiksliųjų Mokslų ir Lite-
garbės pilnas, prasidedant dan- r a tū ros akademijoje. 

drąsėjusios Moterys dairėsi ap 
link, a r ka r t a i s nesužinos, kas 
buvo ats i t ikę per t a s dvi nak
tis, kada jos kapo nelankė. Gal 
kūnas tebebuvo viduje, suvysty
t a s savo kvepiančiose įkapėse? 
Į vidų eiti nedrįso. Tačiau nega
lėjo ryžtis grįžti a tgal be tik
ros žinios. L y g tik saulė blyks
telėjo į kapo angą, apsidrąsinu
sios įžengė į vidų. Iš pradžios 
nieko nematė , ir nauja baimė 
jas nukrėtė . 

Dešinėje pusėje sėdėjo j aunas 
vyras baltai skaisčiuose rūbuo-
re, kaip sniegas, ir t a r t um jų 
Inukė sakydamas : 

— Nesib'jokite. Kurio jūs įieš 
kote nebėra čia: y ra prisikėlęs. 
Delko j ieškote gyvo t a r p miru
siųjų? Ar neatmenate , kad jis 
rakė Galilėjoje, — kad bus iš
duotas į nusidėjėliu r ankas ir 
kad prisikels trečią dieną? 

Moterys klauscii nustebintos, 
negalėdamos nieko a tsakyt i . J au 
nika ' t i s kalbėjo toliau: 

— Eikite ir pasakyki te savo 
broliams-mokyt 'niams, kad Jė
zus yra prisikėlęs ir kad netru
kus vėl regės Jį. 

Ko verki, ko j ieškai? 

Visos keturios, susijaudinu
sios iš baimės ir džiaugsmo, sku 
bėjo tuojau bėgti kur buvo siųs
tos. Tik Marija Magdalena, pa
dariusi keletą ž'ngsnių, sustojo; 
kitos nuėjo toliau, link miesto, į 
Marijos nelaukdamos. Marija ir f 

pati nežno io , dėlko buvo susto
jusi. Gal jaunika 'čio žodžiai ne 
visai buvo ją įtikinę ir nebuvo 
t ikra , a r kap3s buvo t ikrai tuš
čias. Ar kar ta i s jaunikai t ' s ne
galėjo būti žydų kunigų šalinin
kas, norėjęs jas apgaut?. 

— Ko verki, ko j ieškai? 
Tuo ta rpu Marija, žvilgterėju

si atgal , išvydo priešais čia pa t ; 
žolyne stov'ntii vyrą saulės švie
soje. Bet jo nepažmo, net ir kuo 
met ją pakalbino: 

— Moteriške, ko verki, ko jieš 
ka i? 

Prisikėlimo Varpai 

Skambėkit, var?a% šventoj sutartinėj! 
Skambėkit pavasario žydinčio himnais! 
Gyvybės! Qyvybės! Gyvybės! 
Nes gdna jau aplinkui mirties ir tamsos, 
Ir nakties be vilties. 
Tie, kur užvertė Kūną uola, 
Sugauti Tiesos ir prikalt negalėjo: 
Ji vėl gaudžia pavasario žydinčiais himnais 
Iš varpų, iš varpų, iš varpų. 

Toks kūnas trapus: jį taip lengva sukaustyt 
Grandinėm, uolomJ uždangom. 
Bet skamba ir dūžta, ir dūžta ir skamba 
Pavasario skaistūs varpai: 

Nors numirė kūnas, nemiršta Tiesa. 
Nors numirė saulė, nemiršta Šviesa. 
Nors numirė žemė, gyva ji visa. 

Ir sklinda jų aidas ir lekia pasaidiu 
Kaip vieniša paukštė virš marių. 
Suvirpa dangoraižių širdys 
Ir širdis dar kančios neužgauto žmogaus, 
Ir jis girdi, kaip skamba ir dūžta, ir dūžta ir skamba 
Pavasario skaistūs varpai: 
Tiesa nenumiršta, ji bunda ir kelias, 
Tik mirtis buvo melas. 

H 
Vėl į Kūną sugrįžta Tiesa — 
Stebuklu jis pakyla į saulę, 
Nežinomo Grožio galingas stebuklas, 
Nuskaidrintas Taboro Kalno viršūnėj. 
O, dabar būsim mes ne našlaičiai, 
Ne vaikai, kurie verkė prie savo žaislų, 
Kad jie gražūs, tačiau negyvi: 
Mes gyvi ir mes trokštame amžių gyvybės. 
Ir dabar, kai nuskaidrintą Kūną išvydom, 
Mums kitaip rodos kūnas kiekvienas: 
Jau nėra negražaus, 
Jau nėra nebrangaus, 
Nes jis atspindį Grožio nešiojo. 

O, gyvybė gražesnė už kūną, 
Ir kūnas, kurs žėri Gyvybe, gražesnis. 
Nes jis tampa brangiuoju indu, 
Kuriame slypi didžioji Gralio taurė. 

Ir kai kūnas sutemstadrauge su naktim, 
Kai numiršta su bokštais vakariais, 
Vis dar skamba ir dūžta, ir dūžta ir skamba 
Pavasario duslūs varpai: 
Jis gražus, ji*s nemirštaxir kelias, 
Tik mirtis buvo melas. 

III 
Kai paėmė Motina Kūną ant rankų, 
Kaip kadaise kad Pranašė Kūdikį ėmė, liūliavo, 
Jis toks buvo trapus, kaip trapus porcelanas, 
Ir bejėgis, kaip jauno pavasario žiedo lapelis. « 
Bet su spindinčių ašarų perlais, 
Su aukso kančios karūna ant širdies, 
Ir su Kūnu ant savo palaimintų kelių 
Ji buvo tada turtingiausia 
Iš pasaulio visų moterų — ir vyrų. 

Dabar jieškom mes šito amžino Gėrio, 
To Gralio Išganymo Kalno viršūnėj, 
Ir negalim jo rast ir išvyst, 
Kol netampam Mergelės Kariais. 

Kol netampam Mergelės Kariais, 
Mums kūnas vis guli oloj, 
Ir genda nepaisant nei nardo nei miros. .. 
Ir niekas negali nurist 
Mums volos nuo angos. 
Bet skamba ir dūžta, ir dūžta ir skamba 
Pavasario skaistūs varpai: 
Tu turi pult ant kelių, 
Kad galėtum išvysti stebuklą, 
Kad auksinėj Aušroj — per ilgai kentęs naktį — 
Pasveikintum didį stebuklą: 
Kurs numirė, kelias, 
Ir mirtis buvo melas. 

New York, 
1955 m. Kovas. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Kun. Nikodemas Saldukas katal ik škos — d a r prieš Maž-

— universi teto dekanas . Kolum-j vydą Lietuvoje giedotos. Muzi-
bijoje, Ibague mieste veikusi i kinės kul tūros pakil imas Eu ro -
agronominė gimnazija pake-j poje 16 amž. pab. žymus ir Vil-
liama į agronomijos fakul- jniuje l i turginės muzikos pražy-
tetą ir tuo pačiu y r a įsteigia-1 dimu. Muzikalusis vysk. M. Gied 
mas naujas Kolumbijoje univer- rai t is atgaivino liturginį giedo-
s i te tas — Tolimos Universi tetas . (jimą ir Varnių katedroje . K a r t u 

plėtėsi vysk. M. Giedraičio ir jė-
Bogotoje išeinąs laikrašt is , 

oficiozas "La Republica", kovo 
15 d. numeryje skyrė daug vie-

zuitų įtakoje liaudies bažn. gie
dojimas gimtąja kalba. — Prof. 
Ivinskio darbai t a r p k i tako pa-

tos straipsniui, pavadintam " T o - ; a i ž j š a l t : m U t spausdintų ir 
limos Universi te tas y ra v e r t i n a n e s p a u s d - n t u _ į | Romos 

archyvų — gausiais ir t iksliais giausias įvykis", ša l ia praneši 
mo apie jau įsteigtą naująjį uni
versitetą, la ikrašt is deda teks
tus kalbų, pasakytų a t idarymo 
metu. šal ia gube rna to r i a i s , Švie 

nurodymą's . Duoti eilės neskelb
tų dokumentų pilni teksta i . 

3. Prof. E. š t u r m s , įdomus 
t 'mo mins t e r i o kalbėjo ir kun.I s t ra ipsn is : "Rytų baltų g in taro 
Saldukas, nurodydamas naujojoj prekyba p r i e š k i r t i n i a m e laiko-
fakulteto gaires — užpildyti! ta rpyje" , p. 167 — 205, su 13 
kraš te agronomų t rūkumą ir pa Pav.. Prof. š t u r m s nauja me-
kelti k raš to ūkinį lygi. Iš nau - ' ^ž i aga įrodo, kad mūsų ginta-
joio dekano kalbos aiškėja, k a d į r o ekspor tas į senovės civiliza-
veikusi agronominė gimnazija ; cijos cent rus p r e Viduržemio 
veiks ir toliau, o fakultetui yra jūros prasidėjo žalvario amžiu-
jau a tkv :est i spec'alistai profe- ; Je ir sudaro žalvario kul tūros 
šoriai. Fakul te tas , kaip ir visas mūsų k raš te pagrindą, 
universi te tas yra saleziečiu fi-l 4 v Rukė-Dravina, duoda 
nioie, tik Kolumbijos valdžia ji dėmesio* vertą studiją: "Prie-
remia ir finansuoja. Dekanas b a l s i ų s u m i n k s t ė j i m a s latvių 
kun. N. Salduka i padėkojo vai- k a l b o s m a ž y b i n ė s e formose", p. 
džios a t s tovams už suteiktą pa- 1 4 1 _ 1 6 6 L y g i n a m a ir su lie-
ramą ir pažadėjo įdėtų vilčių t u v - u kalba. 
n c l l U V i l t l j Pabaigoj? duota Baltų insti-

Kun. N. Salduko energija i r i t u t o 1953-54 darbų apyskai ta , 
jo diplomatiniai gabumai yra gei Leidinys pavyzdingai išleistas, 
rai žinomi Kolumbijoje g y v e n a u pa togaus oktavo formato, su 
t iems Tetuviams. Pažymėtina, aiškiu ir gražiu raidynu, popie-
kad kiekvienoje savo viešoje r i s geras . 
veikloje kun. N. Saldukas figų-1 COMMENTATIONES BAL-
ruoja kaip lietuvis. Laikraščiai , T I C A E , I 1953, Bonn 154, 228 
rašydami "kun. N. Saldukas, sa-j p> K a i n a 1 9 > 5 o D M . (5 dol . ) . 
lezietis", prideda — "lietuvis"., L e i d m y s gaunamas sekančiu ad-
Pe r savo 20 metų buvimą Ko-j r e s u : Balt isches Forschungsin-
lumbijos žemėje kun. N. Saldu- s t i t u t j Beuel /Rh. , Fr iedrich-
kas išliko lietuvis. J i s t ebe tur i , s t r a s s e 3 a i n s t į t u t o rėmėjams 
Lietuvos pilietybę ir Kolumbijos j j m e t raš t i s bus tuoj išsiųstas ne 
p i i e tybės niekad nėra prašęs , j m o k a m a i . — Dr. P . Rėklai t is 
Tolimos denar tamento guberna
torius charakter izuoja naująjį • Leonardo Andriekauis eilė-
agronomijos dekaną tais žo- r a š č i v * r i n k i n v s Atviros mar ios 

jau išėjo iš spaudos. Išleido tė
vai pranciškonai savo spaustu-

džiais: "Agronomijos fakulte
tas y ra a t s tovau jamas žymaus 
saleziečio, pasišventusio kunigo v ė J e Brooklyne. Pi rmasis poeto 
N. Salduko". 

Straipsnis y ra i l iustruotas gu-

lyrikos r inkinys, tur į s 134 psl., 
puošniai išleistas, su moderniš
komis, mįslingomis, bet ir p ras -

Gr. Flr inausklenė (Austral i ja) 

• Lietuviams s tuden tams 
vysk. Padolskis išrūpino dvi sti
pendijas Ispanijoje, Madride. 
Viena stipendija gaunama Švei
carijoje, Fr iburgo universi tete. 
Dėl jų kre ip t i s : Rev. J. Kuzmic-
kis, 21, Ann Plaoe, Bradford 5, 

bemator iaus , auklėjimo sekre- Į m į n g o m i s Telesforo Valiaus ilius 
tor iaus ir dekano kun. N. Saldu- tracijomis. E l ė r a šč ių turinį nu-
ko nuotraukomis . Duodamos ir s a k o dvie'l is: "Mylėjau kalnus, 
grupinės nuo t raukos is iškilmių j u r ą , saulę, debesėlį — (Mylė-
ir priėmimo momentu . j a u > b e t visad ilgėjausi Tavęs" 

• Lituanist ika Balty insti tu- (— o, Dieve)! Poetui vaidenas 
to met raš ty je . Baltų ins t i tu tas u ž vandenų linguojančios svir-
Vokietijoje išleido pirmą tomą ^ <P- 4 4 ) ' J i s P l ū s t a myiuot 
savo metraščio — "Commenta- j kiekvieną s m l g ą (p. 62) . Savo 
tiones Balt icae". Iš septynių š i a - i e i l ė rašča i s periodikoje ir net 
me tome paskelbtų studijų ne t Lietuvių poezijos antologijoje 
keturios l 'eč'a Lietuvą: autor ius j au pažįs tamas iš še

iniau. Tai spaudos žmogus, su-
1. Prof. Z. Ivinskis r a š o : " Jė - ! redagavęs pranciškonų Metraš-

zuitų spaus tuvė Vilniuje ir pir- tį, daug dirbąs "Aidų" redakci-
mosios lietuvių katal ikų kny- j 0 j e . Poe tas d a r t ik persisvėręs 
gos", p. 27 — 67. Katalikiškų per 40 metų. Gimęs Barstyčiuo-
knygų spausdinimas D. Lietu- se, Mažeikių apskr. , j au 20 m. 
voje t e p r a s d ė j o po 1574-5 me- kaip yra pranciškonas. Teologi-
tų, kai Vilniun perkel ta M. K. jos s tudi jas ėjo Austri joje, J u -
Radvilos jėzui tams perleistoji j goslavijoje, baigė Romoje, ly-
spaustuvė. 1595 išėjo žemaitis-1 giai prieš 10 metų gaudamas 
kas M. Daukšos išverstasis Le- ( dak ta ro laipsnį. Atvykęs į J A V 
dezmos katekizmas Medin'nkų Į kaikurį laiką redagavo "Šv. 
vyskupijai. Dabar prof. Ivinskis, Pranciškaus Varpelį". Daba r vi-
Romoie suras ta i s jėzuitų laiš- są laiką pašvenč !a spaudos rcl-
kais įrodo, kad tais pačiais me- j kalams. 
ta V* buvo ruošiamas da r ki tas 
Ledezmos katekizmo ver t imas 
Vilniaus vyskupijos Tetuviams, Į 
kurio nespausdintas r ankraš t i s ! 

• P . Abelkis renka medžiagą 
Visų Šventųjų parapijos Chica-
goje istorija5. Ši parapija sekan
čiais me ta ' s švęs auksinį savo 

dingo ir 1605 turėjo būti iš nau- j j ^ , ^ fc s u k a k t u v i n ė k n y g a 

r ius bus dr. S. Bačkis, o leidžia
mas bus Lietuvos Diplomatinės 
ta rnybos lėšomis. 

• Lietuviai s tudenta i Pa ry 
žiuje išsirinko naują savo drau
gijos valdybą: Ričardas Backis 
— pirmin 'nkas, E . Gaputy tė —j medžiagos 
sekretorius, P e t r a s Klimas (jr.) 
— :ždininkas. 

jo išverst?n ir išleistas. M. Dauk 
šos "Pos t ' l ė " irgi jau 1595 bu
vo paruošta *r tik vysk. M. Gied 
raičio pas tangomis 1599 m. vė-

bus baigta rašyt i šių metų pra-
dž'oje. P. Abelkis stengiasi rū
pestingai su r nkt i medžiagą, 
charakterizuojančią toje parapi-

Anglija. 
• Dr. S. B a i k i s jau su tvarkė 

visus formalumus ir birželio pir
momis dienomis Paryžiuje vėl 
p radės leisti "Bulletin Lithua- j Ii jos išvyko pasitobulinti 

Kr i s tus ir nusidėjėlė ' n ien ' \ J o a t sakomas is redakto-1 navimą į Italiją. 

Solistė J . Liust ikaitė iš Ang 
dai-

luoiant buvo išle'sta. Vėlavimus . . ,. , , •, 
' , . , . . | joie dirbusius kunigus, veiku-

paaiskina sUnki įėzuitų spaustu- . u ., . • 
*\ . . . :' . » ? F . šias ir tebeveikiančias organiza-
ves padėtis kuria , nušviest, s tu ^ „ ^ i j o s k l u s i u s 
dijoie p a f e k t a g a u s a , naujos k u l t u r i n j n k u s 

• AJf. Vambutas , dėl l igoi ne 
2. Prof. Z. Ivinskis rašo ir ki- galėdamas pilnai dirbti, besveik-

ta t ema : "Bažny t ine giedojimas damas sur : nko daugybę vert in-
L'etuvoje 16 ir 17 amž.", p. gų aforizmų, kuriuos a t s iuntė 
00 _ 106. Mažvydo raš tuose mūsų dienraščiui ir kurie bus pa 

j minimos senesnės giesmės y r a naudoti . 
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Svetimi dievai literatūroje 
BERN. BRAZDŽIONIS, So. Boston, Mass. 

"Tik žemei tėvų 
Negamink svetimųjų dievų 

Maironis 
»» 

tas šūkis, be abejo, davęs ir ne
ginčijamai vertų rezultatų, šian-
d'eną jau laikomas atgyvenusiu 
(nes abstrakcijai nebetinka jo 
gintieji formos tobulumo prin
cipai), tai vis labiau įsigali Tart 
nuogasis menas, beformis me
nas, eksporimentinis menas, 
o naujausioji literatūra. iš-

! muzikoje) priešas iš viso. Prie-
. šingai, ecu didelis modernizmo 
'šalininkas ir jo gerosios pras-
I mės jieškotojas. Kiekvienas lai-

Naujieji laikai daug ką apver- kotarpis susikuria savo formas, | s k į r t inai poezija, jos adeptų ir 
te augštyn kojom, šviečiamosios | savo stilių. Jo kūrėjai ne visada, j o s adv 0katų krikštijama fan-
gadynės pasėkoje jie atnešė ne- yra tie, kurie garsiai šaukia ir tastiškiausia ;s vardais: ji ir 
regėtas ir neribotas laisves! jėga braunasi į Parnasą. Nev i - e p o c h o s sąmoningumo poezija", 
mokslo, soc'alinio, visuomeninio,! sada jo vardas gimsta kartu su 
gyvenimo ir kitoms sritims, o į pačiais kūriniais. Kartais jis 
kartu ir meno kūrybai bei lite-, kristalizuojasi, ryškėja, įgauna 
ratūrai. Bet nė vienam laikotar- j "oficialų" veidą ir vardą tik lai-

Vitalija Bogutaite 

2? e m a 
Atiduočiau viską ir likčiau klajūnu. 
Eičiau linksminti mirusių medžių, 
Jei žiema praslinktų pro mane 
Ir grįžtų žuvusi vasara. 

Prikelčiau Coleridge'o herojus, 
Dingusius laivus ir įgulą grąžinčiau — 
Jei rasčiau kelią į vasarą ir tolimus 
Namus. 

ir "kovojančio nihilizmo", ir 
"suvereninio individualizmo", ir 
"buities tragizmo", ir tūkstan
čiais ir kitų vardų, iš kurių gal 

py nebuvo tiek griuvėsių, kiekikui bėgant. Kaip klasicizmas ar ' b Q t teisingiausias - "nužudytos 
šiame, XX a. pirmoje pusėje, ku | barokas, renesansas ar Fflis-Į „&&& j ^ r y b a " . Kadangi, kaip 
rioje pasireiškė toks ideologi-1 mas, impresionizmas ar ekspre-į m m ^ a , žodyje sunku nužudyti 
nių sąjūdžių, valstybinių sant-; sionizmas. Ir ne būtinai visose 
varkų, filosofinių srovių, moks- tautose vienu ir tuo pačiu laiku, 
lin:ų perversmų bei meno stilių | vienomis ir tomis pat formomis. 
gausumas, kad bet koks bandy-1 Bet koks yra paskut'niųjų de-
mas tą laikotarpį charakterizuo- šimtmečių stilius, ar to stiliaus 
ti, sistematizuoti ar bent apibū- j vardas, apimąs visą "epochą"? 
dinti yra visiškai neįmanomas:|Jų daugumą jungia nebent tai, ' 
nė vienas nebus pilnas a r tiks-1 kad jie neigia ne tik betkokį 
lus, nors kiekviename irgi gali jaugštesnį dvasinį pradą, Abso-
būti, arba ir bus, neabejotina liūtą, Dievą, nuo jo ne tik pap-
tiesos dalelė. Pasaulis pasidarė rasč*ausiai nusisukdami, bet ir 
toks sekuliarizuotas, kad niekas ! Pačią gamtą, išprogdindami j 
nebetiki "realia" idėja, o nere-! mažiausias medžiagos daleles, ir 
tai nebenorima pripaž'nti net,' individą, išdarkydami jo kūną 
"realaus" fakto. Esame begali- \ir Jo veid{i> o tada neberasdami, 
nėję hipotezių viešpatijoje, ku- a i ž k u > v i e tos nė s'elai. 
ri kilo iš absoliutaus individo T . . . - . » , 
.„ . , . . . . . . , . 1 Literatūroj po I karo 
išsivadavimo iš bet kokių dvasi-
nio pasaulio saistomų normų. Literatūroje po I kare gimu-
Su materijos atomo suskaldymu į sio ir netrukus mirusio dadaiz-
lygiagrečiai atėjo ir, kol kas, su į mo, po jo palikuonio surealizmo 
dar didesne destruktyvine jėgajir jo anūko letrizmo, kiekvie-
dvasinių vertybių skaldymas, name krašte yra tiek vidaus są-
be jokių skrupulų nueinant iki j lygomis susikūrusių izmų ar pap 
Absoliučios Tiesos skaldymo. Į j rasčiausių grupių, kad neįmano 

mintį, jis ne tik poezijoje, bet 
ir prozoje yra kergiamas į vi
sokiausių negalimybių komb'na-
cijas, atsisakant "rutinos" ir ne
silaikant jokių formalinių dės
nių, išeinant iš poetikos, kad ir 

;, moderniausios principų. 

N a ktis 

du polius suskilus pasauliui (Ry 
tai ir Vakarai), j dvi dali per
skelta Europa, į dvi Vokietija, 
į dvi Korėja, į dvi Kinija, į dvi 
Indokinija į dvi Suomija ir taip 
be galo. 

Destruktyviosios jėgos savo 
galybe išplečia į visas gyvenimo 
sritis. Fizinis bei moralinis spau 
dimas veržiasi visomis formo
mis, neišskiriant nė meno. Ki
tas klausimas, žinoma, ar tai 
yra tikras*s, žmogaus dieviško
sios kūrybos, a r pseudo, ar tik 
šarlataninis "menas". Po ir 
tarp begalinės daugybės skam
biai ir neskambiai skambančių 
"izmų", po atmetimo turinio ir 
pagaliau formos (abstraktusis 
menas), men :ninkas šiandieną 
yra patekęs į akligatvį, kuria
me siaučia visuotinė anarchija, 
kartais vadinama egzistencializ
mu, kartais individualizmu, kar
tais liberalizmu, o ?š tikrųjų vir
tusia nuogiausių nihilizmu, ku
riame neigiama viskas: ir idėja, 
ir forma, ir moralė, ir etika, ir 
žmogus, i r tėvynė. 

Diktatūra kūrybos pasaulyje 

Keista, bet taip yra: juo la
biau puolama diktatūra kaip 
valstybinė forma, tuo labiau ji 
iškyla kūrybos pasaulyje kaip 
meno suverenumo forma. Istori
ja rodo, kad chaosas ir anar
chija geriausia dirva diktato
riams. Diktatūrinis kaikurių me
nininkų dominavimas kūiybos 
pasaulyje yra pasiekęs nebūto 
istorijoje laipsnio. O kur iškyla 
diktatūra, ten, aišku, negali bū
ti kalbos apie laisvę. Meno pa
saulyje dabar tiek gyvų "geni
jų", t e k "epochos reiškėjų", 
kad sunku besusigaudyti, kur 
čia pirklių biržos iškeltieji, lyg 
"vertybių popieriai", kylantieji 
ir smunkant e ji pagal politines 
kombinacijas, kur galerijų ar 
leidyklų kritikų iškeltieji, iš kur 
tie tikrieji... Kartojasi Anderse
no karaliaus drabužių istorija, 
kurioje nenorėdamas iš "protin-
gųjv" ičs'akirti, turi pritarda
mas linksėti galva, kas turėtų 
reikšti, kad ir ji tuo "menu" ap
avai jpisi ir nuo jo sunki. 

Tai sakydamas, turiu paste
bėti, kad jokiu būdu nesu nau
jojo meno (dailėje, literatūroje,) 

ma nė suskaičiuoti, nė jų princi
pus formuluoti. Jos dažniausiai 
formuojasi a p e naujai išleidžia
mus periodinius ar neperiodinius 
leidinius, kaip Vokietijoje — Sig 

Kūrybos esmė ir kuriančio 
pagundos 

Taip visonrs jėgomis nužodi-
nant žodį, taip išplėšiant iš jo 
esminę jo reikšmę, visu neatlai
dumu vedama kova ne prieš ką 
kitą kaip t :k pirminį žodi — Lo-
gos, kuris, kaip šv. Jono Evan
gelijoje sakoma, buvo pas Die
vą, kuris tapo Kūnu, kuriuo su
kurtas visas regimas pasaulis. 

Kūrybos žodis duotas ir žmo
gui. Tačiau nebevisada žmogus 
linko ats'minti, kad tas Logos 
buvo ir Šviesa-Lux, ir kad švie
tė tamsybėse. Dažnai žmogaus 
žodis virto tamsa ir drumstė 
šviesą. 

Kūrėjui nepakanka parinkti 
tikrąjį žodį, jis turi neprasilenk
ti su ribomis, reiškiančiomis pa
baigą žmogiškosios kūrybos ga-

Saulėleidy palinkę stovi medžiai. 
Ilgais šešėliais glosto miegančius 
Laulcus ir klausos, 
Kaip gervės Icvieeia paviešėt 
Pelkynan, 
Kur medžių liemenis apjuosę šypsosi 
Vijokliai ir geria vakaro nektarą. 
Sultingais lapais nustelbia džiaugsmą — 
Ir medžiuose auga naktis. 

P a v a s a r i 

nature, Gruppe 47, Akzente ir j lhnybės ir pradžią to, kas jį 
Italijoje — 900, Lettere i Arti,! pati ir jo kad ir geriausius no-
Paragone r kt., Prancūzijoje — j rus gali sunaikinti. Matas ir sai-
Le Journal des Poetes, La Tri-j kas yra privalomas ne tik re-
bune des Poetes, Cahiers du' gimojo pasaulio daiktams, bet 
Sud, J 'ai lu ir kt., Ispanijoje — i r tam, kas kūrėjo pašaukiama 
La Torre Cortico, Insula ir kt.,1 iš nebuities, kas jo sukuriama 
Amerikoje — daugybė un-tų bei j kaip nauja, ką vadiname meno 
kolegijų Quarterly, Poetry, iki! realybe. 

Pražydo gėlės ir pavasaris pražydo. 
Laukinės bitės supasi žieduos ir, 
Rinkdamos medų, keistu balsu 
Zvimbia pavasariui IN MEMORIAM. 
Išgirdęs vėjas atskrenda svaidydamas 
Žaibus ir sklindančius garsus 
Paslepia sparnuos. 
Viskas nutyla ir aš, pamiršus vėją 
Ir gėles, einu. . . 

V a š a r a 
Siūbavo žalieji laukai, kai aš 
Išgėriau vidurdienio taurę ir 
Ežero dugne mačiau savo veidrodžio 
Šukę. 

Palik mane, o vasara, prie šio kranto. 
Įbrisiu į šaltą ir gilų vandenį, 
Pasinersiu po sunkiu patalu 
Savęs jieškot. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
Mykolo Vaitkaus poezijos, las apreiškė Marijai". P. Clau-

rinkinys "Au- del ją rašė ir perdirbinėjo ko
kso ruduo" kią 40 metų. Eet kadangi dra-
— jau knygų1 ma vaizduoja Kristaus prasidč-
rinkoje. Vei- jimą ne Palestinoje, bet Vakarų 
kalas apima Europoje didž ųjų katedrų sta-
poeto eilėraš- tymo epochoje, tai šios dramos 
čius iš 1950 sulietuvinto jas V. Devis parinko 
— JI952 me- jai kitą antraštę, būtent: "Ka
tu, turi 118 tedrų statytojai". Jis taip pat 
puslapių, ei-. palengvino ją suprasti lietuviš

kai visuomenei. 
P. Gaudei personažai, pergy

vendami savyje didelę šviesos 
invaziją, nepraranda savo že-

bės, De profunds. Popierių j miškų bruožų, kartais net nuo-
krepšy, Senaamžė legenda. Po-j dėmių. Claudeliui yra būdingas 
etas viename eilėraštyje prasi- šūk's: "Dievas moka tiesiai ra-
taria: "Mano siela — upelis, | syti ir kreivose linijose". 

W 
: • • • 

lėra&čiai su 
skirstyti į skyrius: Aukso ro 
žės, Varpas ežero dugne, Ne 
pasakomas gandas, Dienų gūl 

kur džiaugias viskuo,/ atspin- Šioje dramoje viena mergai-
dėdamas mieląjį Tėvą Pranciš-jtė pabučiuoja raupsuotą kated-
kų". Eilėrašč:uose daug religi-j rų architektą tuo būdu paim-
nio jausmo, daug tyros meilės; dama nuo jo raupų naštą. J i 
gamtai ir žmonėms. Poetas vaiz! nueina į kalnus sirgti savo li-
dž'ai kreipiasi į gležnų augalėlį: j gos, o jis — statyti puošniųjų 
"Sakyk, gėlele, kodėl tu žvilgį igotiko katedrų. "Nes nebuvo 
/keli svajingai į tyrą augštį ?/ : kito tokio, kuris sugebėtų vesti 
Ar kad čia skausmo rasa su-' į sužieduotuves šias gemančias 
vilgė,/ a r kad ten žvaigždės |bažnyčas" . , 
tavęs pasiilgę, —/ į tyrą augš
tį keli tu žvilgį?" 

Grožio besiilginčia širdimi, 
(plg. "Ar ir tau š i rds" , p. 54) ; m l n t l ' r V^^1 Amerikos l.e-
autorius savo minčiai išsakyti j ' u v l « *™y<** statytojų kartą, 
jfe&ko vis naujų formų, parodo į ? a v u s l * V™*"** *™Wi f " 

Draugo radijo teatras, sta
tydamas šį veikalą, nori prisi-

naujausio i. e., Cambridge Re-
wiev. 

Literatūroje, kur žodis koks 
j ' s bebūtų, net ir atskirais skie
menimis ar garsais padalytas, 
visai abstraktaus meno sunkiau 
pasiekti negu dailėje. Bet Freu-
do atidarytieji pasąmonės var
tai yra tokie platūs ir taip vi
liojantys, kad "moderniais" no
rintieji pasirodyti autoriai iš
randa vis naujų ir naujų varia
cijų, sapnų, asociacijų pagalba 
sau susikuria tokį meno pasau
lio "tabu", kurio joks nesap
nuojantis ir joks logika besiva
dovaująs skaitytojas a r kritikas 
neturi teisės liesti, suabejoda
mas ar kritikuodamas. Priima
mi t !k nusistebėjimai, pagyri
mai bei adoracija. 

Nužudytos minties kūryba 

Kadangi "L'art pour Tart", 
kadaise garsus ir karingai gin-

Su kūrėjo pasirinktuoju užda
viniu sukurti tą ar kitą pasaulį, 
tuos ar kitus personažus, lygia
grečiai iškyla ir vykdymo pro
blema. Nesvarbu, kuo meno kū
rybą laikysime, a r pagal Maritai 
ną, Baltrušaitį Dievo kūrybos 
atbaigiamuoju darbu, ar pagal 
Krampą Dievo kūrinių įvardini
mu, kuris atitiktų jų prasmę ir 
paskirtį, ar pagal Claudelį gies
me ir auka Viešpačiui, jos auto
rius susiduria su tam tikrais sun 
kūmais ir gundymais, kurie ne
lengva nugalėti ir kuriems daž
nai pasiduodama, nusilenkiant 
laiko dvasiai, epochos stiliui, die 
nų madai, kritikos baimei, a r 
visuomenės skoniui. 

Kadangi mes dažniau linkę sa 
vo darbus vertinti, atsižvelgda
mi į tai, kaip savo darbus verti
na "Europa", ne pro šalį t a t bū
tų pažvelgti į tuos madingus 
šių dienų kūrėjo "gundymus", 

kurie gali pasirodyti kaikuriais 
atvejais charakteringi bei turė
ti savo adeptų ir mūsų literatū
ros pasaulyje. 

Pasinaudosiu vokiečių litera
tūros kritiko ir esejisto, "Glau-
ben an die Kunst" propaguoto 

literatūroje viso ko centran pas
tatytas žmogus, atpalaiduotas 
nuo pasaulio. Pasaulis jam ar
ba kažkas netikro, vaiduokliš
ko, kuris kaip koks fantomas 
persekioja ir kankina, arba kaž 
kas anapus uždangus, kurį gali-

tymo epochai ir dabar jau bai
giančią išnykti iš mūsų tarpo. 

• A. Maceinos "Der Grosse 
Inąu'sitor" vertinimas Vienos 
žurnale. Vienos universiteto sla
vistikos seminaro žurnale "Wie 
ner Slavistisches Jahrbuch" 
yra šios knygos recenzija, pa-

_> , . , , T r - rašyta žurnalo redaktoriaus R. 
Pabaigoje — legenda apie Ku- _ * 
m .i- • \ T ! - u - • Jagoditsch. Recenzentas nuro-dike!.j ir Nukryžiuotąjį bei apie, ° ™ T , .. , , . , . T , . . . do, kad s's Dostojevskio Bro-du nusikaltėliu — Laukini ir1 J 

Dizmą. 
Šalia tų srvvenimo rimtimi 

daug kūrybinės energijos, bet 
kartu jaučiama ir gyvenimo 
saulėleidžio akordai: "Jau tems
ta diena, man gyventi lemtoji, 
/ t y l o j erdvėj./ Gyvenimo upė I 
srovena pavėjui/ ramybėj šven
toj,". Autorius jau sušunka: 
"Amžių Pilnybe, jieškau Ta- i 
vęs,/ žemės tuštybėj girtavęs!" 

jo W. Kramp mintimis, paimto- ma apeiti, kuri pagal norą gali 
mis iš jo referato, skaityto vo
kiečių evangelikų kultūros su
važiavime. Meno kūrėją pasitin
kančius "gundymus" ir jo kūry
bai gresiančius pavojus iškelda
mas, W. Kramp suveda į 4 ka
tegorijas. 

Tendencinė ideologija 

Pirmoji — tendencingai ideo
loginė. Kūryba, kuri išeina iš 
ideologinės laboratorijos ir kuri 
yra pagaminta vadinamų "sielos 
inžinierių", savyje neturi jokios 
dieviškos šviesos. Jos daiktai ir 
žmonės, jos įvykiai ir peršamos 
idėjos yra, kaip autorius sako, 
tiksliai ir šaltai racionalinės ne
ono šviesos nudažytos. Viskas 
šalta, negailestinga. Tokios kū
rybos žmonės yra arba tobulos 
būtybės arba manekenai, arba 
ideologijos paradigmos arba pro 
pagandos tarnai, net vergai. I r 

ma įsivaizduoti, jį praplėsti, ar
ba į savo kiautą įsitraukus, ir 
visai jo neliesti, jį apeiti, jį neig 
ti. Pasaulis paverčiamas žmo
gaus "aš" įsivaizdavimu, kuris 
savo valia ir pagal savo norus 
galima sukurti toks, kuris tave 
patenkintų a r tau skausmo, 
smagumų, nelaimės ar laimės 
teiktų. Nieko augštesnio nėra, 
tat ir del ko nors augštesnio gy 
venti nėra prasmės. 

Aišku, ši tendencija yra dar 
pavojingesnė, negu pirmoji. Ji 
nieko neperša, pretenduoja į "gi 
lumą". Jų kūriniai parašyti daž
nai gražia, rafinuota kalba, ji 
sp:"nduliuoja tariama išmintimi, 
ji turi graužančią kaip šarmas 
ir deginančią kaip ugnis jėgą. 

lių Karamazovų" skyrius pas-
. f taruoju laiku susilaukė Vokie-gyvenimo r i m t i m i ' . . . _, „ . . v. .,. w. . ; tnoj tremtyje, gyvenanc o hc-pulsuojancių eilėraščių yra ir • J r , ,. . , .V1 . . . . . . . . _. . . i tuvio mokslininko aiškinimo. politinio humoro — Popierių 

krepšio — skyriuje; daugiau- j Pagrindinė iegendos mintis: 
šiai jis nukreiptas prieš bolše- j žmogus gali rinktis laisvę (es-
vikus. M. Vaitkus jau eina 72 minį nemirtingos sielos pažym|) 
metus, ir vis dar pasilieka kū- arba laimės siek:mą čia, žemė-
rybingas žemaitis, kuo tik ga- je (ji pasiekiama tik atsisakant 
Įima džiaugtis. Spaudoje pasi- laisvės ir amžinojo paskyrimo), 
rodęs prieš penketą dešimtų me Didysis Inkvizitorius "pataiso" 
tų davė jau 10 poezijos rinki- Kristaus evangeliją, atimdamas 
nių (įskaitant du spaudoje ir laisvės naštą silpnai žmogaus 
vreną paruoštą spaudai). Jo Prigimčiai. Dostojevskio bgen-
draminis kūrinys "Žvaigždės &>s dūris — nukreiptas .] kata-
duktė" laimėjo pirmą valstybi-i liku Bažnyčią ir popiežių, kurie 
nę premiją, atskiromis knygo- laikomi didžiojo Inkvizitoriaus 
mis yra išėjusios jo trys poe- ] re ikėjais . Prieš tai yra griež-

imos, daug vertimų, šiuo metu tai pasisakę jau rusų ortodok-
poetas gyvena Peace Dale, R. sų aiškintojai K. Leontev, V. 
I., JAV-se. Aplankas ir viršelis • Rozanov ir kiti. A. M. "Didžio-
pieštas J. Dobkevičiūtės-Paukš-! jo Inkvizitoriaus" idėją sieja 
tenės . Išleido Lietuviškos Kny-1 tiesiogiai su mūsų laikų politi
kos klubas. nėmis ideologijomis, galvoda

mas, kad viešasis paskutinių de-
• "Dievas moka tiesiai rašy- Į šimtmečių gyvenimas yra gyva 

ti ir kreivose linijose" — Paul 
Glaudei drama "Katedrų staty
tojai" bus transliuojama per 

inkvizitoriaus darbo scena ir 
kad istorinė inkvizitoriaus reikš 
mė tebėra mūsų laikams nesve
tima ir tokių D. Inkvizitoriaus "Draugo" radiją ateinančiu tre

j o s iškeltus klausimus sunku I čiadieniu pradedant, kas antrą j "pataisymų" grėsmė vis aktua-
pamiršti, nes jie, kaip ir Rojaus i trečiadieni. P. Ciaudelio kuri-1 Ii. 
zaicio zoaziai pirmiesiems ^mo-, ni3iį pasak vieno vokiečio ver-1 Recenzentas knygą la'iko pla-

^ _ nėms kugžda: "Jūs būsit k a i p | į m t 0 j 0 y ^ j ^ j c a n a p U S Pran- jčiu ir įžvalgiu legendos aiškini-
tuo atveju, kai ideologija, ne-1 dievai..." Nesvarbu, kad tie "die-j cūzijos ribų ir susprogdinę Pran j mu psichologiniu, moraliniu ir 

K. Žororaskis Žvejų uostas Curacao 
Dail. Zoromskio paroda atidaroma balandžio 23 d. Chicagoje. 

žiūrint, a r ji gera ar bloga, me 
no veikale užima absoliutinę vai 
džią, suprantama, antron vie-i 
ton nustumiant meninę veikalo 
formą, veikalas ir lieka ne me
no, bet paprasčiausiu propagan
dos įrankiu. 

Kam ir kokios ideologijos vei
kalams šis teigimas taikomas, 
nesunku suprasti iš "s'elos inži
nierių" termino. 

Egzistencializmas 

Antrasis gundymas, labai po-
pularus dabartinėje prancūzų li
teratūroje, o taip pat sklindąs 
ir kitur, yra egzistencializmas, 
au to raus įsakmiai nurodomas J 
- P. Sartre ir jo pasekėjų propa
guojamas. Kaip ideologiškai pro 
pagandinėje literatūroje pasau
lis be žmogiškojo "aš", taip, tik 
atvirkščiai, egzistencialistinėje 

vai" vieną išeitį teranda — nu
sišauti ar kain kita'p nusižudyti. 

cūzų akadenrjos ankštumas, metafiziniu atžvilgiu. Duoti vaiz 
Būdinga, kad didysis Ciaudelio dą minčių p'lnvbės, filosofinio 

"Laukinei žvėrių medžio|imas" j v e ikalas "šilkinis batelis" bu- ir teologinio dėstymo gilumo 
Trečioji tendencija gyveni- v o j a u pastatytas Vokietijoj ir recenzijos rėmai esą per maži. 

mą vaizduoti tokį, koks jis yra. kitur> Q Paryžiuje iki šiol pilno \ Antikatalikišką legendos ten-
Tai nebe nuogas realizmas ari pastatymo nebuvo sus'laukęs. ' denciją iškeliąs V. Šilkarsk-s. 
grubus natūralizmas; tai kaz- Dauguma save gerbiančių pa- Apskr tai recenzentas knygą 
kas daugiau (nors kaikieno v a - | s a u l i o t e a t r ų p Ciaudelio vei-Į laiko nepaprastai paskatinančia 
d namas neo-realizmu): cia ra- kalų yra įtraukę savo reportu- ir plačiausias perspektyvas at-
šytojas virsta lauk'nių žvėrių a r a n Tačiau juos statyti b e ' veriančia, 
medžiotoju, kurs jieško kuo plėš j perdirbimo nėra lengva. Pažy-'. 
resnių, kuo pavojingesnį e k s - | m e t i n a > k a d Q a u del io persona- : • J. Mikellonis aprašė vienos 
ponatų ir gabena juos į savo |ž a i , n c f k veikia, bet ir tyli. Ir tremties šeimos kelią nuo Augs-

\ 

namus. Toks keistenybių medžio 
tojas tau rodo nuostabų žvėrių 

jie nutyla tais momentais, kai burgo per Australiją j Buenos 
v'sa veikimo mašina yra užsuk-; Aires. Knyga turi 215 pusi., 

pasaulį, bet surinktą tendencin-j ta. Tokiu būdu jie visą veiklą ios vardas "Benamiai", išspaus 
gai: imponuoti, prit"enkt\ jau-1 tarsi permeta klausytojui. dinta "Laiko" spaustuvėje Ar-
dinti a r p :ktinti, :išš?ukti pasi-| Tokiu nutilimu, artyi pasi- ' gcnt?no*e. Tai tikrovės istorija, 
gailėiimą a r pasmerkimą... Jis; traukimu į augštesnę veik'mo bet. su intryga ir esanti skaito-
Vtikšto ir tave vadžioia "ant aš-į s r į t į yra būdingi personažai ši- ma kaip romanas. Autorius yra 
menų", ant pavojing'ausiosj tos dramos, kuri Ims statoma į lietuvis gydytojas, vadovaująs 
briaunos. Tai yra vaizdavimas p e r "Draugo" radiją. Originale, Rolon nresto ligoninei. Knygos 

(Nukelta j 7 pusi.) ji vadinasi: "Viešpaties Ange- (viršelį piešė J. Jablonskytė. 
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PRANCIŠKONIŠKASIS BALSAS 
JONAS AISTIS, Brooklyn, N. Y. 

Laudatu si, mi signore, cumi kurį mes girdime šv. Pranciš-
tucte le tue cieature, spetial-. kaus himne LacdCfl creaturarum 
mente messer lu f rate sole lu! (Kūrinių liaupsės) arba dar 
quale lu iorno allumeni per vadinamu Cantico di frate sol 

nui. (Brolio saules giesmė). 

Vėliau sužinojau jį rašant ei
les. Ir jose kaip tik ir dvelkda-

Neseniai knygų rinkoje pasi- vo tasai gaivus pranciškoniškas 
rodė Leonardo Andriekaus pir- vėjelis. Nuo 1948 metų jį ragi-
moji eilių knyga "Atviros ma-, nau leisti eiles. Jis čia parodė 
rios". Tai didokas — 136 pusla-į žemaitiško užsispyrimo. Jis no-
pių poezijos rinkinys — atspaus-' rėjo pasirodyti būtinai subren-
tas puikiame popieryje ir pa-1 des. Tačiau didelis klausimas, 
puoštas dailininko Telesforo Va- ar jis bus gerai padaręs patari 

San Francesco, Cantico 
di frate sole. 

taikliai bei giliai šių dienų pul- Leonardas Andriekus 
są. 

Poeto visas dėmesys sukaup
tas į šios dienos realybę: jos 
žaizdas, jos nerimą ir viltį. Tuo 
atžvilgiu Leonardas Andriekus 
yra naujas balsas, kūpąs mis
tika, susimąstymu, tikėjimu. Be 
to, pilnas giedros nuotaikos, 
džiaugsmo, maldos... 

Tėvas Leonardas atėjo kaip' 
pranciškonas, su to didžiojo: 
šventojo ir didžiojo poeto pa
sauliu ir kitais atributais: 

R a u d a 
KULTŪRINĖ KRONIKA 

liaus menišku viršeliu ir iliust
racijomis. 

Knygos autorius rašytojų 
sluogniuose jau keleri metai 
yra žinomas. Leonardas Andrie
kus yra vienuolis pranciškonas, 

mo nepaklausydamas. Yra, mat, 
poeto, kaip ir eilinio žmogaus 
gyvenimo kryžiaus kely stotys, 
kurias vieną nuo kitos skiria tū
las laiko tarpas, kuris turi sa
vo paveikslą, veidą ir prasmę. 

gimęs 1914 metais Barstyčių Ir tasai džiaugsmas bei kartu
mas, kurį autorius tik šiandien 
patirs, galėjo pergyventi jį prieš 
keletą metų. O kūryboje keleri 

bažnytkaimy, Mažeikių apskri
ty. Kunigas, bažnytinės teisės 
daktaras, ilgametis pranciško
nų leidžiamojo mėnesinuko "Šv. 
Pranciškaus Varpelis" redakto
rius. Jis savo poeziją skelbia 
periodikoje, antologijose ir met
raščiuose jau eilė metų, bet su 
poezijos knyga tik šiemet išeina 
viešumon. Ta knyga buvo ilgai 
brandinta ir benediktinišku 
kruopštumu lyginta, dėlto joje 
nieko debiutantško, kas pirmai 
knygai taip būdinga, autorius 
nepaliko. Knyga paruošta be 
priekaišto, suskirstyta dalimis, 
pridėtas prologas ir epilogas. 
Tvarka, švara, pusiausvyra. Jo
kių nerūpestingumo žymių, net 
ir tų pač'ų korektūros klaidų, 
atrodo, pasisekė nei vienos ne
palikti... j m e t a i nėra lygu keleriems me-

Man itin smagu ir miela skai- ( t ams visame žmogaus gyveni-
tančią lietuvių visuomenę supa- 'me. 
žindinti su debiutantu. Smagu Teatleidžia man skaitytojas 

Leonardas Andriekus 
Dail. 1*. Kiaulf'no Škicas 

ir miela dėl daugelio priežas 
čių, o ypatingai dėl to, kad po 
etas mano akyse yra "gimęs" ir 
užaugęs... 

1946 metais aplankė mane bū
simasis poetas. Ir bekalbant apie 
šį bei tą, kaip paprastai pirmą 
kartą susitikus kalbama, paste
bėjau, kad jis kalba apie poezi
ją ir meną su tokiu susirūpini
mu, su tokiu pietizmu, pagarba 
ir meile, kaip man dar niekad 
nebuvo tekę girdėti. Kalbai nu
krypus kitur, susidariau įspūdį, 
kad tasai vienuolis kalba pačių 
pirmųjų, pačių tikrųjų pranciš-
koniškumo šaltinių balsu. O tai 
buvo patys poetiškiausi šven
tieji... 

Daug kas vaizduojasi šventą
jį Pranciškų bizantiškuoju as
ketu, o man atrodo, kad pats 
autentiškiausias pranciškoniš-
kumo bruožas yra džiaugsmas, 

Giedokite, giedokite, o broliai 
/saulės himną — 

Štai jau sesuo mirtis ateina 
/Umbrijos keliais. 

O aš dar paskutinį kartą šian-
/dien šauksiu: 

Gerasis Dieve, tik Tu vienas 
/ m a n padėti begali — 

Išvesk iš čia, rūkai apneš sau
lėlydį , kaip rūdys auksą, 

Ir širdyje užluš giliai įsmigęs 
/spindulys. 

Išvesk, išvesk — jau ima stingt 
/iškeltos rankos, 

0 šiltas kraujas varva iš penkių 
/žaizdų, 

Jau broliai paukščiai ats'sVei-
' /kinti prie kojų renkas, 

Palikę graudžią saulę, giesmę ir 
/lizdus. 

Šią valandą jie nebeklausia, kur 
/keliauju — 

Subasio pašlaitėje užlūžo man 
/keliai. 

Ir paukščiams gi kas rudenį už
v e r d a kraujas, 

I r jie tą skaudžią tremtį pajau-
/čia giliai. 

Transitus, 25 — 26 psl. 
Čia viskas pranciškoniška: 

šventojo išvaikščiotos vietos Um 
brija, Subasio, čia jo mistika 
— sesuo mirtis (sora nostra 
morte corporale), broliai paukš

t a i vandenis ir žemę kūrei, 
Jau, Viešpatie, matei tada, 
Jog šiandien išsilies i jūrą 
Vienos širdies rauda. 

Ji bus tyli, kaip šitos uolos, 
Ir kaip saulėlydis graudi. 
Jos niekas negirdės iš tolo, 
Jos niekas nepajus arti. 

Iš jūrų šoks laimingos žuvys, 
Jų žvynai srdabru švitės. 
Grįš vakaras, atneš lauktuvių, — 

Atodūsius nakties. 

Atodūsiai pripildys jūrą, 
Ir bus labai graudu tada, 
Kad viskas vėl pavirsti turi 
Be galo didele rauda. 

• Dail. K. Žorotnskio parodos 
atidarymo metu balandžio 23 d. 
Marijos Augšt. mokykloje kal
bės apie šių dienų meną labai 
žinomas Amerikos dailininkas 

• Aloyzo Barono romanas 
"Sodas už horizonto" jau pasie
kė knygų rinką. Autorius čia šil 
tai vaizduoja bažnytkaimi, iš 
kurio kilę pagrind'niai romano 

YVilliam Schwartz. Jis yra gi-1 veikėjai. Iš to bažnytkaimio jau 
męs Smargonyse, 1912 m. bai
gęs Vilniaus Meno mokyklą ir, 
turėdamas tik 17 m., emigravęs 
į JAV. Apsigyvenęs Chicagoje 
1925 m. tapo piliečiu ir baigė 
Chcagos Meno institutą. Jo pa-

A š a r a 
Toj ašaroj taškysis saulė, 
Naktis į ją sumerks kasas, 
Toj ašaroj ir šis pasaulis 
Išganymą sau ras. 

Tai kas} kad įkapės pasiūtos 
Ir vaško žvakė uždegta — 
Ar vasarą per šienapjūtę 
Nerausta saulėje kakta ? 

Atmerks akis ir tas ligonis — 
Per šitą ašarą gyvens — 
Ir paprašys atriekti duonos, 
Pasemti šulinio vandens. 

nimas veržiasi į šviesesnį hori
zontą, į Kauną. Per amatus ir 
fabrikus siekiamas kelias Į stu
dijas, kol nubloškiami jaunuo
liai į kilusio karo apkasus. Ro
mane paryškintas darbininko 
rodomas šviesos siekimas ir ke-
liama žmogaus laimės proble
ma. Aloyzas Baronas turi susi
daręs savitą kūrybos stilių su 
vaizdž'ais sakiniais, su romano 
herojų filosofavimais. Romane 
aprašomų personažų kelias iš 
dalies yra paties autoriaus iš
eitas, veržiantis iš Vabalnnko į 
šviesesnius horizontus laikinoje 
sost'nėje. Aloyzas Baronas iš
kilo literatūriniuose konkursuo
se, mūsų dienraščių skelbiamuo
se, laimėjęs premijas. Vieną po 
kito davė beletristikos veikalus: 
Žvaigždės ir vejai (1951), Debe
sys plaukia pažemiu (1951), Už
gesęs sniegas (1954), Valerio-

veikslų yra įvairiuose JAV mu- no lašai (Dr. S. Aliūno slapy-
zėjuose; daug kartų susilaukė vardžiu), prel. Ign. Albavičiaus 
premijų už savo kūr inius. Įėji- biografija, 
mas į jo paskaitą ir j dail. Žo-
romskio parodos atidarymą — Alės Rūtos Arbačiauskienės 
nemokamas. 

Mirė Einšteinas 
— Aš niekada negalvoju apie žmogus nėra tiek prisidėjęs prie 

ateitį; ji taip greit ateis, — yra 
pasakęs didis mokslininkas Ein
šteinas. Atėjo. Išmušė jo pasku-

čiai, saule* himną*. Vis tai ta - i t inė žemiškos ateities minutė: 

man sKa.tytojai. s a l « razuf- g ? * * ' * s v e n " 
ir juoba autorius už tąsias eks- U s P*8*"1 '8 ' k u ? " • * h e t u v f • 
kursi jas į jojo gyvenimo smulk- į a m S ™ g l būdami, taip la-

bai menkai tepažįstame. Tai menas, bet man atrodo, kad, 
rašydami apie knygas, niekad 
perdaug negalime nukrypti į 
autoriaus gyvenimą, nes jame 
skleidžiasi visos poezijos pas
laptys. 

"Atviros marios" nėra tokia 
knyga, kuri galėtų pritrenkti 
naujoviškumu. Ne, ji yra, tar
tume, nuosaiki, klasiška (dai
lininkai vadina akademiniu sti
lium, kaip priešstatą abstrak
čiam stiliui, tai ir čia toks ter
minas tiktų, tačiau jis literatū
roje tos prasmės neturi, o kla-
siškumas nėra nei jojo sinoni
mas, nei pakaitalas). Autorius 
neturi nei naujoviškumo, nei 
sroviškumo ambicijų. Tūlam jis 
gali net atrodyti perdaug kon
servatyvus poetas. Tačiau taip 
nėra. Poetas jaučia, ir jaučia 

autentiškas 

mokslininkas Trare balandžio 18 
d., sulaukęs 76 m. amžiaus. Jis 
ir mirdamas pasilįko ištikimas 
mokslui: paliko savo smegenis 

pranciškoniškasis! ir svarbiuosius kūno organus 

XX šimtmečio mokslinių žinių 
praplėtimo, kaip velionis E'n-
steinas; drauge jis buvo didelio 
kuklumo pavyzdys. 

Velion's mokslininkas iki pas
kutinio laiko vis dar buvo pa-

romanas "Trumpa diena**, už 
kurį autorė gavo $1,000 premi-

• Nelės Mazalaitės romanas j ą j a u p r a d ė t a s spausdinti at-
"Negestis" jau surinktas, per- s k ; r a knyga. Autorė neseniai 
žiūrėta korektūra ir greitu lai-, buvo pagerbta specialiai Detroi-
ku bus spausdnamas. Leidžia | te suruoštame literatūros vaka-
Lietuviškos Knygos klubas. Ro-; r e . Savo kalboje laureatė dė-
mane vaizduojamas likimas mo, kojo visiems, kurie įgalino dalį 
terš, kurios vyras išvežtas į Si-įjos egzistencijos virsti kūrybiš-
birą ir kurios duktė likusi L:e- ka ir kurie tuo veikalu domisi, 
tuvoje; romano herojė Danguo- n e s "nėra brangesnių kūrėjui 
lė civiliškai susituokia su įžy-
m*u advokatu Amerikoje, bet 

dovanų už pastangas domėtis 
jo kūryba, suprasti ir tikėti ne 

pasaulis iš pirminiį pranciško
niškųjų tekstų: kūrinių liaup
sių, Fioretti, Celano ir trijų 

moksliniams tyrimams. Juos 
tirs Princetono universiteto li
goninė, kur jis mirė dėl svar-

draugų legendų šv. Boneventū-! biosios kūno arterijos — aortos 

T. Valini — knygos "Atviros marios", skyriaus "Tolima 
laime*' iliustracija 

ros ir kitų raštų. 
Vienam kitam gal šiais laik

raštinio žargono ir išminties lai
kais pranciškoniškas pajauti
mas ir išreiškimas gali atrody
ti šiurkščiai primityvus. Ją, tą 
poeziją gali jausti tiktai kraš
tai : augšta kultūra ir tyra pap
rasta siela. Snobams ji neįkan
dama. Bet taip buvo ir švento
jo laikais: jį mėgo tik Dante, 
Petrarka, Giotto... I r "Kūrinių 
liaupses" galima rasti kiekvie
noje geroje pasaulinės poezijos 
antologijoje. 

Dėl to man atrodo, kad Leo
nardas Andriekus bus kiek iš
krypęs iš šio kelio. Pradžioje 
j ' s buvo daugiau pasidavęs 
pranciškoniškai stichijai. Dabar 
jaučiama pastanga būti šiaip 
sau poetu, čia, pasakysime, kon
kurencija jam yra didesnė, var
žybos nelengvos, ir neprasmin
gos. Tik savoje stichijoje jis yra 
mums naujas, autentiškas ir 
brangus. I r čia, šioje knygoje, 
mes t 'krai pasigendame jojo 
"Gubbio vilko" ir kitų, o visai 
ir visai ne be reikalo jie pra
leisti. Jis šioje knygoje yra pa
daręs labai didelę pažangą, bet 
v stiek tasai bendras poezijos 
kelias jam didelių stebuklų ne
žada... 

Nes ten yra poeto stichija, 
yra jojo akstinas, prieš kurį 
neprasminga kovoti. Dėl to jam 
pavyksta daugiau tie dalykai, 
kur į to pasaulio rėmus jis de
da žmogaus ir piliečio a r tau
tiečio jausmus: 
Jei kada užšaltų šios beribės 

/marios, 
Bėgčiau savo žemėn žvilgančiu 

/ledu, 
Bėgčiau net žuvėdrai žodžio ne-

/ ištarfg — 

trūkimo ir dėl arterijų sukietė-
jimo. 

Einšteinas susilaukė tokio gar 
so dėl savo relatyvybės teori
jos, dėl atominių ir elektroninių 
tyrinėjimų. Tas garsusis pasau
lio fizikas 1921 m. buvo laimė
jęs Nobelio premiją. Turėdamas 
sunkumų savo mokslinį darbą 
tęsti nacių Vokietijoje, moksli
ninkas per paskutinius 22 m. 
gyveno JAV-se. Apie jo mirtį 
suž :nojęs prezidentas Eisenho-
weris pabrėžė, kad — joks kitas 

neužmiršta nei savo pirmojo I tik pasakytuoju, bet ir būsimu 
vyro, nei dukters. Susidaro vi- į žodžiu". Autorė pažymėjo, kad 
daus konfliktai, kurių rėmuose i "kritika tobulina kūrybą tech-

Albert Einstein 

jėgus: Dar 1950 m. jis paskelbė 
vadinamąją "suvienyto lauko" 
teoriją, kuria jis visas visatos 
jėgas stengėsi sujungti į vieną 
lygčių sistemą. , 

Jo relatyvumo teorija, kurią 
jis sudarė teturėdamas 26 m. 

Neįsakęs baigti ilgesio raudų... amžiaus, buvo savotiška revo-
.Gal tiktai nuo žingsnių žuvys i Uucija mokslo pasaulyje, įvedan 

/atsibustų, ti ketvirtą matavimą — laiką 

autorė sprendžia problemas iš 
tikimumo savo šeimai, tautai, 
religijai. Šalia to — sprendžia
mas klausimas, a r tur tas ir di
dėjanti prabanga padaro žmo
gų laimingą. 

Solistas V. Verikaitis Ka-

niškai, o pozityvus dėmesys 
stiprina kūrėją vidiniai ir kū
rybinio pasaulio audrose paduo
da jam valtelę — pasitikėjimą 
savimi". Autorė džiaugėsi, kad 
dalyvaujant "magiško žodžio 
meisteriui" Bern. Brazdž'oniui 

nadoje, Toronte, baigia konser-1 b e i S e r a m lietuviško žodžio in
terpretatoriui, humoristui V. vato riją. 

kelių savaičių nutilo. Ir tiktai 
Bažnyčia stovėjo skersai kelio 
Hitleriui norint panaikinti tesą. 
Aš niekad nesidomėjau Bažny
čia, bet dabar aš jaučiu Jai di
delę simpatiją ir pagarbą, nes 

Žukauskui puikiai vyko rašyto
jų susiartinimas su visuomene, 
ką gražiai atsiekė Lietuvių Ben 
druomenės pastangos. 

• Dail. V. Ratas Sydnėjuje 
(Australijoje) dirba vienoje ke
ramikos įmonėje kaip dailinin
kas planuotojas. Balandžio — Bažnyčia viena turi drąsos ir 

ištvermės užstoti intelektualinę I į g ū ž ė s mėn. įvyksta jo paro-
t:esą ir moralinę laisvę. Aš esu 
priverstas tai dabar pareikšti ir Dail. Z. Petravičius kovo 
įvertinti dabar tai, ką aš ligi 9 d. mirė Kaune, sulaukęs 93 
šiol esu niekinęs. m. amž'aus. 

Keltųsi nuskendę gelmėje na-
/ r a i — 

Gal migla užskleidęs savo veidą 
/rūstų, 

Klaustų Posidonas: ką, žmo-
/gau, darai? 

Bėgčiau pažiūrėti, a r nešąla me-
/džiai, 

Apsigaubę marškom, nuaustom 
/šarmų, 

Ar man atleidimo drebulė dar 
/meldžia, 

Ar tebesiskundžia savo likimu? 
Ji mane, kaip sūnų, maloniai 

/priglaustų — 
Leistų prisidengti marška lini-

/ne — 
Ji man pasakytų, kas marias 

/sukaustė, 
Kas ant jos rankelių dėjo gran

dines . . . 
Svajonė 118 — 119 psl. 

Panašių posmų pynių apstu 

šalia trijų — ilgio, pločio, augš-
čio. Jis metė mintį, kad maža 
medžiagos dalis gali duoti mil
žiniškus energijos kiekius, kas 
t*k vėliau paaiškėjo išradus ato 
minę bombą. Einšteinas buvo 
parašęs asmeniškai laišką Roose 
veltui, skatindamas pravesti 
atominius tyrimus, kurie pas
kiau žmonijai davė atominę jė
gą. 

Einšteinas jautė pagarbą re-
ligjai. Jis yra pareiškęs: 

— Mokslas be religijos šlu
buoja, religija be mokslo klai
džioja. 

Plačiai pasaulyje nuskambėjo 
jo* žodžiai, pasakytieji Cambrid-
ge universitete: 

— Būdamas laisvės mylėto
jas, Hitleriui paėmus valdž:ą 
Vokietijoje, aš tikėjaus, kad uni 
versitetai gins laisvę, nes jie 

šioje knygoje. J i tikrai skaity- yra tiesos mylėtojai. Bet ne, uni 
tojo neapvils. Knyga kupina; versitetai tylėjo. Tuomet aš ma 
skaisčos, gražios, pakilios poe- niau, kad laikraščių redakto 
zjjos. Ji prieinama kiekvienai 
jieškančiai, tikinčiai ir besisie
lojančiai sielai... 

r 'ai, kurie dažnai rašydavo ug
ningus straipsnius už laisvę, 
gins jąją. Bet ir jie taip pat už 

T. Valius knygos "Atviros marios", skyriaus "Kryžiai 
ir peiiaiai" iliustracija 

"i 
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Latvių literatūra tremtyje 
K. STAUŠANS, Newark, N. J. 

geras portretistas. Nors ir sako, 
kad nereikia tarp romano did
vyrių jieškoti visuomenėje pa
žįstamų asmenų, bet skaityto
jas v.'stiek lengvai atpažįsta se
nosios kartos plačiai žinomą ko
munistinės dvasios rašytoją An
driejų Upitį ir jaunesnės kartos 

Po II Pasaulinio karo beveik sos vietos būna išparduotos. Bos 
visi latvių rašytojai isemigra-, tone yra susidaręs hitus keliau-
vo. Daugumas apsigyveno JAV,'janč.'o teatro ansamblis, dau-
Kanadoje, kiti Švedijoje, Austrą i giausia iš mėgėjų, angažuojant I J a n [ į r o t ą * i r ^ n n ą Saksę, ku 
lijoje, Vokietijoje, Anglijoje. | jaunuomenę. Ansamblis yra pa - | r i e > žinoma, liko Rygoje ir pa-
Didesnė dalis iš visų yra JAV, ruošęs ir stato idealistinio ir p o i g i d a r ė Stalino laureatais. E r-
didesniuose miestuose kaip New| litinio turinio, pritaikintą da- [ n e s-1 s A i s t a r s savo roma-
Yorke, Clevelande, Chicagoje, j bartiniam laikui, J. Rainio 6 
Bostone, Mineapolyje, Los An- vaizdų pjesę "Krauklitis" 
gėles ir kitur. Tam tikra dalis Į (Kranklelis), 
gyvena ir mažesniuose mies-j _ ._ . „ . 
tuose, ypač kurie nemėgsta! Daugpilis pnes okupaciją 
triukšmingo didžiųjų miestų gy- Nelauktą skaitytojų ir kriti-
venimo. j kos dėmesį atkreipė į save jau-

Įdomu, kad tremtyje rašyto- į nas romanistas J a n i s S a r-

D. Mickute - Mitkiene 

Ži g a s 

jai daugiau pasireiškia romanu, 
negu tai buvo tėviškėje. Gali-

nuose "Plos!i" (Keltai) ir "Si
rena" stengiasi senoviškai at
vaizduoti ir parodyti latvių ūki
ninkų ir žemdirbių ištvermę ir 
pasiryžimą kovoje su svetim
taučiais dvarininkais prieš Lat
vijos valstybės įkūrimą. Dar 
senesnę praet į iš Rygos miesto 

teris sumanus satyrikas. Jis 
mas dalykas, kad pats tremties j savo romanuose "Rusa" (Ru-
gyvenimas tam duoda progos.1 dis) ir "Pieviltie" (Apviltieji) 

parodė Latgalės didžiausio mies 

m a, kaip geras kūrėjas, meis-, nuotykių ir gyvenimo 17 amžiu-

to — Daugpilio — margą visuo-Egličio laimingieji 
Labai popularus ir mėgsta

mas tremtyje savo romanais 
yra pasidaręs A n š 1 a v s E g -
l i t i s . Neseniai pasirodė jo du 
romanai iš tremties gyvenimo. 
Romanas "Laimigie" (Laimin
gieji) rodo stovyklų gyvenimą 
Vokietijoje, ypatingai komunis
tų šnipų suktą veiklą ir raudo
nąjį rusų imperializmą, kurs 
nesiskria nuo juodojo caro im
perializmo, nes abejų tikslai su 
tampa — išnaikinti latvių tau
tą. Antrame jo romane "Cil-
veks no menoss" (Žmogus nuo 
mėnulio) labai gerai atvaizduo
ta dabartinių tremtinių JAV bei 
senųjų latv'ų atėjūnų (daugu
mas po 1905 m. revoliucijos), 
taip pat vietinių amerikiečių 
daugiau neigiamų negu teigia
mų gyvenimo bruožų. Patsai ra 
šytojas gyveno šio krašto va
karų pusėje, todėl veikale dau
giau tenykščių gamtos ir mies
tų vaizdų. Dėmesio verta yra 
jo knyga "Neierasta Amerika" 
(Neįprastoji Amerika). Tai ne I menę paskutiniais nepriklauso-
romanas, bet platus keistų, daž- '•• mybės metais. Daug dėmesio 
nai mums nesuprantamų ir ne- j atkreipta, kaip buvo ir su ko-

je, švedų karo laikais, vaizduo
ja Švedijoje gyvenąs plačiai pa
žįstamas dramaturgas M a r-
t i n š Z i v e r t s savo veikale 
"Smilšu torais" (Smėlio bokš
tas) . Be to j ' s yra parašęs išti
są eilę gerų scenos veikalų, ku
rie yra rodomi tremtyje. 

Senosios kartos rašytojas ir 
literatūros kritikas P e t e r i s 
E r m a n i s kartais pasirodo 
ijspūdingais savo jaunųjų dienų i = 
aprašymais, atpasakojant tų lai 
kų gyvenimo savotiškas sąly
gas ir jaun'mo siekimus. 
K n u t s L e s i n s po ilgoko 

Nei sustabdo, nei suskaito 
Kas jaunystės žirgo greito 
Vingiu šuolius, žygių mostus, 
Jis pasiekia žvaigždžių sostus. 

Jis, kaip audros, jis, kaip vėjas, 
Vis pirmyn, pirmyn tik skrieja, 
Jis, kaip viesulas įsiutęs, 
Lekia ten, ki:r gausios piūtys! 

Kas pavojai, kas bedugnės? — 
Akys — erdvės. Žvilgsniai — ugnys. 
Nei pagaus, nei suvaldys kas — 
Jam iš kelio traukias viskas! 
Ir nėra jėgos, kur gali, 
Jam pastoti žemėj kelią. 

Jei pasiekt ką pasiryžo, 
Iš piusiaukelės negrįžo 
Be $vajotos aureolės, 
Nors krauju būt pirktas šuolis — 
Bus laimėjimo zenitas, 
Žodis, drobė ar granitas! 

Nei sustabdo, nei suskaito 
Kas jaunystės žirgo greito, 
Vingių šuolius, žygių mostus — 
Žemės amžius jais apjuostas! 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Lietuvių Enciklopedijos šiame tome mažiau pastebima, 

penktas's tomas jau pasiekė nekaip anksčiau išėjusiuose, 
skaitytojus. Jo didesnę dalį (17- Linkėkime, kad jos dar sumažė-
gi 318 psl.), kaip matyti iš jo tų. 
metrikos, redagavo dr. J. Gir- Besklaidant mūsų enciklope-
nius, o likusią dalį (318 — 544 d i - o s l a p u g a t s i v e r i a akivaiz-
psl.) prof. dr. J. Puzinas. Jam dž"įai j o s k ū r i m 0 ( r edagavimo ir 
straipsnius parašė 148 autoriai. l e d i m o d a r b o d i d u m a s . Kai šio-

Iš lituanistinių dalykų ypa- mis dienomis įvykusiame Vidu
čiai išsiskiria savo apimtimi ir rio Europos Krikščionių Demo-
įdomumu šieji: Donelaitis, Do- kratų unijos kongrese (New 
vyda'tis, Druja, Druskininkai, Yorke), liet. delegacijos vardu 
Dubysa, Dūkštas, Durbės Kau- prof. dr. K. Pakštas, darydamas 
tynės, Dusetos, Dvaras, Dzūki- pranešimą apie mūsų tautos 
ja, Edukacinė Komisija, Eglės laisvajame pasaulyj daromas 
pasaka, Eiguliai, Elekciniai sei- kovos pastangas prieš krašto 
mai. Elisonas, Elta, Eiliuotinė okupantą, paminėjo :'r Liet. Enc-
Livonijos Kronika ir kt. Labai jos leidimą, tai iššaukė kongre-
•domus ir platus (18 sk:lčių, 7 so dalyvių ir svečių tarpe entu-
iliustracijos ir žemėlapis) ap- ziastingą nusistebėjimą. 

(A. J. Kubilius) rašymas DP. Daug ką pasako 
ir liet. DP stovyklų žemėlapis, 
iš kurio matyti, kad daugumas 9 y Ramono vekalą "Kry-
mūsų stovyklų buvo d'slokuo- L ^ " įvers tą į anglų kalbą ir 
tos prie rusų zonos, o veik visai j p a Vadintą "Crosses" — platokai 
jų nebuvo vak. Vokietijos p a - ; n a m i n ė j 0 Kanados laikraštis nebuvo vak 
kraštyje: Jos buvo sukurtos ru
su zonos pasienyj, kad patogiau 
būtų DP repatr :juoti f atseit, 
perduoti bolševikams. Atskirai 
aprašytos Doerverdeno, Eich-
staetto liet. stovvklos. Iš Lietu-

"The Hamilton Spectator". Pra-
dž:oje recenzentas sako: "Ver
timai lietuvių kūr'nių f anglų 
kalbą yra taip reti, kad kai pa
sirodo ištisas beletristinis vei
kalas, tai jau yra įdomus lite-

skaitytojų dėmesį 
me negaiss romano "Rudens 

laiko t y l ė j ę vėl pasirodė su m a t o m e k a i p g l i a i b u v o n u s i 

novelių rinkiniu "Akla iela' (Ak | v y l ę u k u r i e n e p r i k i a usomy-
loji gatvė) kaip elegantiškos b ė g l a i k a ! g , a u k ė a r t § j a n t k o . 
latvių prozos meisteris. 

K. Stalšans 
Latvių mokslininkas, ' ' Draugo' 

skaitytojas, šio straipsnio 
autorius 

Dauguva-motinėlė 

Dauguva pas latvius yra va
dinama švelnias žodžiais — 
"Daugavina, mamulina" (Dau-
guvelė, motinėlė), kuri savo vai 
kų skurdą ir ašaras svetimųjų 
nelaisvės ir vergovės laikais van 
denimis nuplauna. Poetų ji daž
nai apdainuota, ypatingai tau
tos atgimimo laikais. Dabar 
Dauguvos temomis vėl yra už
siėmęs E d v i n s M e d i n i s , 

rodė savo subrendusį talentą, manais "Nakts parade" (Nak-
todėi yra atkreipusį visuotinį! ties paroda) ir "Edenes rapso-! o s v i etovių ypačiai puikiai p a - I Z Z h ^ i ^ ^ 

ni„ dėmėsi. P i n t i n i , - dija" (Edeno rapsodija), kur ji t i e k t a s Dotnuvos aprašymas s u ! n „ . . Recenzentas nupasakojęs 
stengiasi ryškinti ir išaiškinti, į 5 fotografijomis. Negalima a t - j k n v g o s t u r i n į a č g i r i a g c r a i 

kartais per drąsiai, šeimyninio, sigorėti Eišškių vandens malu-' 
gyvenimo problemas. Savo v e i - j n o ( 2 vandens kritimu varomi 
kaluose ji yra žmonėm pasakiu- ra ta i ! ) , Drūkšių bažnyčios. Dzū-
si daug nemalonios teisybės, | kijos, Dubysos, Dubingių, Dusė-
daug karčių žodžių. Nežiūrint Uo, Dviragio, Nemuno reg'nio 
to, ji mylėjo žmones, linkėjo ties Dovaionių kaimu ir daugy-
jiems gero, laimingo gyvenimo, be kitų dailių iliustracijų. Iš ne-
Ji būtų dar davusi daug gerų lituanistinių dalykų ypačiai pla-
veikalų, bet negailestingoji mir-jčiai duota Egiptas (30 skilčių, 

munistų, kada patys savo aki
mis matė tųjų viešpatavimą. Po 
etė ir rašytoja A i d a N i e d-
r a savo kūriniuose yra taip 
tipingai latviška, kad ji užtar
nauja augštesnės kategorijos 
tautos rašytojos vardą. Jos kū
riniai persunkti žodžiais širdy

tis š. m. vasario 25 dieną atsky- žemėlapis ir 16 iliustracijų), elek 
tra, elektrifikacija ir ekonomi-rė ją nuo šio pasaulio, nesulau-

je jaučiamų prįsirysimų prie kusią net 50 metų. Sirgo vėžio j n 'ų mokslų dalykai. Iš medicinos 
gimtojo krašto ir jo žmonių. Ji liga. Paliko vyrą, istoriką Rein-j srities ypačiai išsamūs straips-

holdą Mikelsoną ir suaugusius 
vakus . Žinoma roman'stė R i-

kiu entuziazmu ruošiama pirmo
ji latgaliečių dainų šventė, kuri 
įvyko Daugpilyje tragiškoje pa
dėtyje ir tragiškoje 1940 m. bir
želio 16 d. (birželio 17 d. rytą 

priimamų vietinių papročių ap
rašymas. 

Nuodingasis vijoklis 

Nemažiau popularus, tėviškė
je vos pažįstamas, yra romanis- Daugpilį užėmė raudonieji). Ne 
tas V o l d e m a r s K a r k - priklausomybės laikais Daugpi-
1 i n š, pirmiau tremtyje pasi-j lis turėjo 45,000 gyventojų, lat-
žymėjęs romanu "Dievą žeme"j vių tarp jų buvo arti 20,000, li-
(Dievo žemė)). Siužetas istori-Į kusieji tūks tančia i—rusai , len-
nis, liečia žemgaliečių ūkininkų kai, žydai, arti tūkstančio lietu-
gyven'mą apytikriai prieš 50 m., į vių, keli šimtai gudų ir vok'e-
t. y. 1905 m. revoliuciją ir lai- čių. Romanuose būdingai ir vaiz 
kotarpį prieš ją. Platūs gamtos,! džiai nupiešti latvių santykiai 
charakteringų ūkininkų darbų į su kitomis mažumomis. Nenuos-
ir papročių aprašinėjimai. Ti- | tabu, kad tokiame tautybių mi-
pingi to laikotarpio žmonės. Ne-: š :nyje atsirado tam tikrų sluogs 
maža meilės pareikšta narni- nių, veikiančių pogrindyje arti
mams gyvuliams, ypatingai a rk .mo rytų slibino naudai. Ir tai 
liams. Dar įdomesnis ir patrauk j romanuose gerai parodyta. 

gilinosi į savo tautos istoriją 
ir veikaluose iš praeit'es nušvie 
čia tautos kančias ir troškimus t a L i e p a vėl pasirodė su vei-
svetimųjų valdžių laikais. Pas- kalu "Sveša vasara" (Svetima 

sukurdamas ir pritaikydamas j kutiniame romane "Anna Dzil- vasara) apie emigrantus, at-
mūsų nelaisvės laikams veikalą n a » įm a m a s j o s iabai pamėg-1 vykstančius į New Yorką, kur 
apie tautos prisikėlimo laikų įas s įužetas iš naujakurių gy- darbo ir gyvenimo sąlygos juos 
poeto Andriejaus Pumpuro gy 
venimą. 

Tremtyje yra įsikūrusios ke-
bos leidyklos, kurios leidžia mi
rusiųjų autorių klasikinius dar
bus, kaip pav. J. Rainio, E. As-
pazijos, R. Blaumanio, J. Jan-
ševskio "Dzimtene" (Gimtinė) 
net 8 tomus ir kitus geresnius 
literatūros darbus. 

Moterys rašytojos 

Moterys rašytojos tremties 
latvių literatūroje yra pasireiš
kusios nemaž'au už lietuves ra
šytojas. Jos yra sukūrusios 
daug gerų veikalų. Senosios kar 

venimo. Kas būtų Latvija be, verčia likti šiame mūsų žmo-
naujakurių; žmonių, kurie kū-, nėms svetimame ir neįprastame 
nu ir širdimi atsidavė įgytos | pasaulio mieste ir praleisti va-
ir pamiltos, prakaitu aplaistytos sąrą. 
žemelės sklypui. Buvusių dide
lių dvarų, dažnai — balų, miš
kais ir 'trumais apaugusių plo
tų vietoje greitu laiku pasirodė 
derlinfjps ir gražios sodybos. 

Poetės 

Moterys rašytojos pasireiškia 
ne tiktai prozoje, bet taip pat 
gražiai ir poezijoje. Aida Nied-

Tai ištvermės, neišsekamos ener! r a yra ne tiktai romaniste, bet 
gijos ir sunkaus rankų darbo ir labai gera poetė, parašiusi 
rezultatas. 

Prie kaimieč'ų gyvenimo var 
į s t i p j î ą eilę žavingų eilėraščių. 
Jau Latvijoje garsėjusios poe-

gų ir džiaugsmų, neigiamu ir j tės I n g r i d a V i k s n a ir E 1-
teigiamu pasireiškimu yra pri- :Za K e z b e r e žavi skaityto-
sirišusi kita tautos rašytoja — jus savo eilėraščiais, liečianč:ais 
Z i n a i d a L a z d a . Jos romą- tremtinio š:rdžiai artimus klau-
nas "Vilkaču mantn ;ece" (Vii-į simus. Neužmirštamas yra Intos rašytoja ir gabi dramatur 

lesnis yra jo romanas "TeikalDaug tragiškų scenų Daugpily- g e I r m g a r d e B r a č a, ku-j k a č i ų įpėdinė) tremtyje yra gridos Viksnos eilėraštis "Lug 
par septiniem kugiem" (Pasa-jje matome, vaizduojant bolše-
ka apie septynius laivus), einąs,vikmetį. Patrauklus yra taip 
didesniame tremties laikraštyje 
"Laiks" (Laikas). 

Turinys istoriškas, dar senes-
n's negu pirmame romane, pa
imtas iš Rygos įlankos pajūrio 
žvejų ir šiaip gyventojų gyveni
mo, kas latvių literatūroje ne
labai dažnai pasitaiko. Nupieš
tieji gamtos vaizdai ir žmonių 
voik'mas nuneša skaitytoją to
li atgal į gimta iį kraštą. Pajū
rio žmonės pasižymi būdo tvir
tumu, ištvermingumu, neišsiža-
dėjimu pasiekti nubrėžtų tiks
lų. Jų darbuose ir elgesyje at
sispindi senuių lybų charakte
rio bruožai. K'tas V. Karklinio 
romanas "Indiera efeja" (Nuo
dingasis vijoklis) yra sutrum
pintas ir perdirbtas į trijų veiks 
IRH komediią. Dalyvaujant ak
toriams rrofesionalams, toji ko
mediią dabartiniu metu latvių 

pat J. Šarmos apysakų rinkinys 
"Viru valoda" (Vyrų kalba). 

rios komedija "Velni" (Velniai) 
nepriklausomybės laikais vals
tybiniame teatre Rygoje buvo 
premijuota, tremtyje, Vokietijo
je, dabar yra tarp kitko para-

J o n a s M i e s n i e k s yra šiuši dramą iš Lietuvos praei-
pažįstamas kaip "vitalus" rašy- ties "Gedimins" (Gediminas), 
to jas, priešingai vadinamiems, Irmgarde Brača yra motina pa-
intelektualistams. Tai savotiš-j žįstamo istoriko Juliaus Bračo, 
kas rašytojas. Visi jo vaizduoja-( kuris nepriklausomybės laikais 
mieji žmonės yra tartum gilių, pirmą kartą latvių ir lietuvių 
aistrų apsėsti, apimt ;, kas yra; mokslinėje literatūroje parašė 
kartu jų likimas, dažnai pra-| vekalą "Iz aistų vestures" (Iš 
žūtis. Jo paskutiniame romane j aisčių isJorijos), kur broliškų-
"Mila un naids" (Meilė ir ne- j ų lietuvių ir latvių tautų isto-
apykanta) priešais skaityto jo j rijos eigoje nušvęstas bendras 
akis p raena panašių tipų gale-j i r skirtingas likimas. Už tą vei-
rija Ryšium su tuo gerai vaiz- j kalą J. Bračas Lietuvos prezi-
duoiamas bolševikmetis p 0 ne- dento buvo apdovanotas ord'nu. 

sukurtą paskutinį skyrių. Ra
moną vadina jautriu ir pastabiu, 
ypač kuriant charakterius. Šis 
veikalas, sako recenzentas, pa
deda suprasti lietuvius tiems, 
kurie niekada Lietuvos nematė. 
Tačiau recenzentas siūlo, kad 
kaikurie pašalinai dalykai turė
ję būti išle'sti. Veikalas galėjęs 
būti perpus trumpesnis ir dvi
gubai geresnis. Vistiek recen
zentas pripažįsta tikrą beletris
to talentą Ramono kūryboje. 
Šalia recenzijos laikraštis įdė
jęs ir mūsų rašytojo paveikslą. 

• Leonardas šimutis, jr . su
komponavo dainą "Pavasario 
rytas". Žodžia; parašyti jo tėvo 
L. Šimučio, "Draugo" vyr. re
daktoriaus. Kompozicija — 
trims balsams, sk 'r ta A. Ste-
phens vadovaujamam mergai
čių chorui. Mūsų kompozitorius 
dėsto Chicagos Mokytojų kole
gijoje ir čia birželio 3 d. stato 
L. Bernsteino operą "Truble in 
Tahiti". Numatoma, kad ši ope
ra bus perteikta ir per televizi
ją. L. Šmul is taipgi dėsto vo
kalinius metodus De Paul uni
versitete ir praveda su studen
tais praktin'us darbus. Šalia to 
vadovauja Šv. Ritos bažnyti
niam chorui, kuriame sopranais 
ir altais vieton moterų gieda 
jauni berniuką1". 

• Vytautas Beliajus, tautinių 
niai apie džiovą, difteritą ir di- šokių specialistas, pasekęs tarp 

Dail. K. Žorcmskis 
Jo kūrinių paroda vyksta 
Marijos Augšt. mokyklos 

patalpose 

priklausomybės 
(1940 m.). 

praradimo 

Netolimas praeities temos 

Daugumas rašytojų mėgsta 
netolimos praeities temas. Taip 
P e t e r i s A i g a r s savo Lon-

keliaujanč'ojo teatro ansamblio done išlestame romane "Ligo-
yra statoma didesnėse ir mažės- dama upe nesą" (Linguodama 
nėse kolonijose su dideliu pasi- j upė nešė) liečia laikotarpį po 
sekimu. AnsambUs visur mielai 1933 m., t. y. po autoritarinės 

Lygiai kaip ir vyrai, tremties 
rašytoja', latvės rašytojos mėgs 
ta imti medžiagą iš paskutinių
jų nepriklausomybės ir bolše
vikmečio laikotarpių. Ryšium su 
tuo I r m a G r e b z d e pasiro
dė su savo romanų tr'locija "In
ga", "Peleką maja" (Pilkieji na
mai) ir "Rudens negaiss" (Ru
dens audra) . Rašytoja, palygi
nant trumpu laiku yra davusi 

sutrumpintas ir net opera jo tu- Sana Latvijai" (Malda Latvijai) | z e n t e r i j ą A p r a š o m a U g ų šukė-! tautinį garsą, nuolatos yra ap-
riniu parašyta. , ir Elzos Kezberes "Bėglu bal-, ^ e i g a > s m p t o m a i i r gydy-!

(sigyvenęs San. Diego, Calif., 
mo būda ;. I iš kur jis redaguoja folkloro 

Iliustruoti aprašymai duoda-1 žurnalą "Viltis". Jis yra autorius 
mi ir eilės lietuvių kolonijų, pvz. penkių knygų apie tautinius šo-

lElizabeto, Eas t Chicagos, Eastjkius. Gal labiausia', bent Chi-
1 St. Louis, Eastono, Dortmun- j cagos tautinių šokių grupėse, 
do ir kt. j yra ž'nomas jo trijų tomų vei-

Iš pasaulinio garso rašytojų k a I a s " D a n c e a n d • » Merry". 
š-iame~ tome patalpinta Dosto- v - Beliajus, išstudnavęs dauge-

ir 
K o n s t a n c e M i k e l s o - sis" (Pabėgėlių balsai). Plačiai 

m e — gabi rašytoja. Jau Latvi- pažįstama yra poetė V e l t a 
joje buvo pažįstama keliais sce- T o m a , kurios eilėraščiai kupi
nos veikalais, vėliau pasirinko ni gilios tėvynės meilės, ypatin-
novelę, išleisdama tremtyje, Vo gai sėlių krašto, iš kur poetė 
kietijoje, 3 novelių rinkinius, kilusi. 
Šitame krašte, ji pagarsėjo ro-l (Nukelta į 2 psl.) 

laukiamas ir salėse visuomet vi- valdžios prasidėjimo. P. Aigarsl šiuos tris veikalus, kuriuose pa 

jevskio, T. S. Eliot, Durnas, Du-
hamel biografijos. Aprašyti Dul 

lio tautų nacionalnius šokius, 
juos gerokai yra išplėtęs JAV-

J. Kaminskas 

les, Esenhower, Edisonas ir d a u | s e P e r umvors'tetų studentus ir 
gybė kitų žymiųjų pasaulio gar-: organizacijų jaunimą. Šiais me-
senvbių. Žiūrint į šimtus i l ius t - ! t a i s 3» v P a č s u s domėjęs bas-

| racijų susidaro puošnios, turtin. | k* k r a š t o ~ Katalonnos (Ispa-
igosVnc-jos įspūdis, bet jį g a dOni io j e ) Tokiais. Neseniai V. Be-
' na kelios techniškai nepasiseku-! l a Ju* b u v o į k v i e s t a s pademons 
šios kliS2s. Ar negerau b ū t ų ! t r u o t i tautinius šokus Chica-
Vfal r idėt i iliustracijos, kaip ^ o s universiteto Tarptautiniuo-
dčti neaišlrią, kaip pvz. 403 p s l . ' s e namuose. 
<ron. Eiscnhowerio ats'lankymo; 9 Qen Teodoras Eaukantas 
liet. stovykloje Muenchene foto-! ^ T a Visuomenininkų ir Kultūri-
grafija. Prie t o k ų nevykėlių n į nkų būrelo pirmininkas Bue-
prklau^o ir datmi šventės iliust
racija VVuorzburge. Užtat dau
gumas iliustracijų tikrai puikiai 
pas sekusios. 

Neišvengiama ir korektūros I dėka geros mediciniškos prie-
Tylcs belaukiant I kladų (kur jų nėra?!) , bet jų žiūros — sveiksta. 

nos A r ė s mieste, Argentinoje; 
iic tiipgi uolus TT Marijonų lei
džiamo la kraičio "Laiko" b?n-
diadarbis. Buvo susirgęs, bet 
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SU DAINA Į LAISVĘ! 
Čiurlionio ir Dainavos ansamblių koncertas Chicagoje 

Gegužės mėn. 8 d. 3 vai. 30 ( liai (J. Žilevičiaus), Dunda 
min. Orkestrą Kail salėje turė-Į klumpės kaip patrankos (liau-1

 r a tor ia i — IJiklaševičius, vėliau 

stovyklinio aprūpinimo dar gau-i Julija Švabaite 
darni ir karišką davinį... Su Tau •— *į 
tiniu ansambliu dirbo šokių va
dovai: Ličkūnaitė ir AmbrazasJ 

I 
vėliau iš Norvegijos su 9 vyrais; 
prisijungė B. Pakštas. Administ; 

sime ypatingą koncertą: pirmą1 diška polka). Paskiau Dainava, 
kartą dainuos du didieji trem- antroje dalyje, atliks Vytauto 
ties lietuvių chorai draugėje: Didžiojp kantatą, sukurtą prof. 
Dainavos ir Čiurlionio ansamb- J. Žilevičiaus. Kantata sukurta 
liai. Nei tremtyje Vokietijoje, Vytauto Didžiojo 500 m. mir-
nei JAV dar šiedu pirmaujan- ties sukakčiai paminėti. Lietu-
tieji ansambliai drauge nebuvo voje, berods, tik atskiromis da-
koncortave. Jungtiniame chore limis buvusi statyta, o dabar 
pasirodys apie 150 gerai pa- Chicagos ir apylinkių lietuviai 
ruoštų, patyrusių, išlavintų dai- galės tą didįjį kūrinį išgirsti iš-
nimnkų, kurie išpildys J. Guda- tisai. 
viciaus "Kur giria žaliuoja", St. 
Šimkaus "Motinėlė sengalvėlė" 
(pagerbiant lietuves motinas), 
J. Žilevičiaus "Pabuskim iš mie
go" — ir bendrasis koncertas 

Čiurlionio ansambliui 15 mėty 

A. Mironas. Taigi, gegužės 8 d. 
įvykstantis koncertas yra vado
vaujamas patyrusių dirigentų 
bei choro vadovų ir atliekamas 
nusipelniusių ansamblių. 

Valandėlė su Stp. Sodeika 

Prieš koncertą teko sutikti 
centrinį šios meno šventės as 
menį Stepą Sodeiką. 

— Daug rūpesčių turite? — 
paklausiau. 

— Ir dar kaip. Paskutinės 
Čiurlionio ansamblis, kurį gir, dienos. Padažnėjo repeticijos, o 

dėsime šiame didžiajame koncer, kaikur'e chorstai dirba fabri-
te šiemet irgi švenčia savo ju-, kuose vakarais, kiti vakarais 
bilėjų: 15 metų nuo savo įsikū- \ studijuoja, bet dirbame nepai-

• i r t 

A. Mikulskis 

bus užbaigtas galinga St. Šim
kaus tautine daina "Lietuviais 
esame mes gimę". Koncertas bus 
ir pradėtas jungtinio choro — 
Amerikos ir Lietuvos himnais. 

Dainavos ansamblio sukaktis 

šis didysis koncertas įvyks
ta ryšium su Dainavos ansamb
lio 10 m. sukaktimi. Ansamblis 
įsisteigė Vokietijoje, Hanau DP 
stovykloje 1945 metais. Iš pra
džių ten veikė atskiri vienetai 
— dainos ir tautinių šokių. 
Jiems vadovavo VI. Adomavi
čius, R. Radzevičiūtė ir J. Že
maitis. Teko nugalėti eilė sun
kumų iš okupuoto krašto ad-
minstracinės vadovybės, bet 
juos nugalėjus susidarė apie 100 
choristų ir šokėjų ir, vadovau
jant Br. J. Janusui, pradėjo sa
vo ilgametę tarnybą dainos me
nui. Dainavos vardas buvo pa
rinktas 1946 metais ir — šio 
ansamblio šūkis: "Su daina į 
laisvę". Tremtyje Dainava da
vė a p e 250 viešų koncertų, iš
pildė programą minėjimuose ar 
bažnyčiose. Jų repertuaras pa
siekė net 100 dainų. Dainavos 
ansamblio užsimojimai: 

— Tęsti tautinės kultūros ug
dymą tremtyje, tautiečiuose ug
dyti danos meilę ir garsinti Lie 
tuvos vardą kitataučiuose. 

Tiems savo siekimams įkūny
ti dirbama atsidėjus. Šiemet su
eina ir kita sukaktis: penkeri 
metai, kaip Dainava tapo atkur
ta Chicagoje, atvykus čia Ste
ponu' Sodeikai, kurs be pertrau 
kos Dainavai vadovauja iki šio
lei. Dainava JAV-se koncertuo
se, m'nėjimuose ir kitomis pro
gomis išpildė programą maž
daug 80 kartų, be kitų dalykų 
pastatydami muzikal'nę pjesę 
"Nemunas žydi", "Šienapjūtė", 
kantatą "Broliai", religiniuose 
koncertuose išpildydami Stabat 
Mater (Rosini), Beethoveno 
"Kristus Alyvų daržely", Adam 
so "Betlejaus žvaigždė". 

rimo. Čiurlionio ansamblis išsi
vystė iš atskirų šaulių sąjungos 
chorų: vyrų vienetas veikė va
dovaujamas A. Mikulskio, kank
lių orkestrui vadovavo O. Mi
kulskienė, o tautinių šokių gru
pei — J. Kazlauskaitė. Jie visi 
1940 m. saus io 15 d. s u s i j u n g ė 

rie Viln'aus šaulių rinktinės, 
sudarydami Čiurlionio Tautinį 
Meno ansamblį. Ansamblis, kad 
ir kliudomas įvairių okupacinių 
valdžių, įstengė kasmet duoti 
maždaug po 20 koncertų. 

Tremties laikotarpyje Čiurlio
n į ansamblis atsikūrė 1944 me
tais Vienoje. Dalyvavo penkiuo
se tarptaut'niuose festivaliuose 
ir per 5 metus davė 297 pasau-
l'nės ir 122 religinės muzikos 
koncertus, kurių vien svetimša
lių klausėsi apie 119,000. Nuo 
1949 m. vasaros Čiurlionio an
samblis buvo atkurtas Clevelan-
de ir čia veikdamas su gražiu 
pasisekimu įvairiose JAV vie-

sydami kliūčių. Šiam koncertui 
paruošti reikėjo kelių dešimtų 
repeticijų. Choristai parodo ne
maža pasšventimo. Daugelis at 
keliauja į repeticijas tiesiai iš 
fabriko, nei vakarienės nespėję 
tinkamai pavalgyti. Repeticijos 
k a r t a s užsitęsia iki vienuolik
tos. Šokėjai turi dar vieną pri
dėtinę repeticijų valandą. To
dėl tikimės, kad Chicagos ir apy 
linkių lietuviai įvertins tą mū
siškių atsidavimą lietuviškam 
menui ir ateis bent pasiklausyti 
ir pamatyti, ko mes esame atsie 
kę. 

— Ar čia Amerikoje yra ko
kių galimybių ansambliams pra
siveržti į kitataučių publiką? 

— Dalyvavome Pabaltijos 
tautų koncerte, išpildėme kele
tą numerių latvių dainų šventė
je. Ir tai praėjo ,atrodo, su pa
sisekimu. Michigan City turėjo
me koncertą amerikiečių publi 
kai. Klausytojai domėjosi lietu 

tose davė apie 370 pasaulinės| vių pasirodymu, 
muzikos koncertų ir apie 140' — Kaip Jums atrodo lietu-
religinės muzikos, be to dar dauj viškųjų ansamblių ateitis Ame-
gelį kartų pasirodydami mažės- rikoje? 
nėmis progomis. — Per tuos penkerius metus 

i mūsų veiklos JAV teko įsitikin-
Mūsų sukaktuvininkai muzikai: | ti, kad ansamblių sąstatas stip-

Mikulskiai ir Stp. Sodeika j riai keičiasi. Kas prieš pora me-
Čiurlionio ansamblio vadovai! t u buvo dainuota, be specialaus 

A. Mikulskis ir O. Mikulskienė 
jau 15 metų kaip dirba šiose 
pareigose; tai daug nusipelnę 
sukaktuvininkai, pašventę savo 
jėgas ir laiką lietuviškai dainai 
ir muzikai, ne t 'k vadovaudami 
chorams ir kanklininkams bei 
šokėjams, bet ir reikale sukur
dami, harmonizuodami reikia
mas dainas. 

Ir Stp. Sodeika šiemet sukak
tuvininkas: dešimt metų, kaip 
jis vadovauja dainos ansamb- Stefan Zweig paslaptis 
liui. 1945 metais, į Berlyną pa- 1 9 4 2 m y a s a r i o 2 3 d B r a z i H 
kviestas a.a. kun. Puišio, atsi- j o g P e tropolyje garsus rašyto-
kvietė G. Veličką, pradėjo re- j a g i r p o I i t i n i s p a b ė g ė l i s S t 

Zweigas nusižudė kartu su jau 
na savo žmona. Juodu atrado 
abu gulinčius jau nebegyvus. 
Nebuvo paliktas joks raštelis, 
nerasta mažiausio pasiaiškini 
mo. 

O tačiau ne tik rašytojo bi
čiulius, bet daugelį įdomino, ko
dėl tokios didelės šlovės rašy
tojas nusižudė, kai jam negrė
sė jokie karo pavojai? 

Apie jį nesen :ai "Revue de 
Paris" žurnale rašo prancūzų 
rašytojas Julės Romains. Jis da 

. -
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• 
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• 

pasiruošimo jau nebegalima pa 
kartoti. Tai truputį apsunkina 
ansamblių veiklą, bet visdėlto 
gerai, kad atsiranda vis nau
jų dain'ninkų, kurie ansamblius 
papildo. Chicagoje ansambliui 
bus naudingas prieauglis iš 
Moksleivių Tautinio ansamblio, 
taip, kad atrodo meninė mūsų 
ansamblių veikla dar eilei metų 
yra garantuota. — J. Pr . 

Mot i n a 
Mirties prakaitas ant mano smilkiniu 
Tariau tai nėra mirtis — tai 8ryv«n?roas 

G a b r i e l e M i s t r a i 

I. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 

Aš atidaviau tau savo-džiaugsmą ir juoką * 
Ir krauju nudažiau tavo vargo naktis, 
Aš įkvėpsiu tau ilgesį, meilės troškimą, 
Ir Jcent ėjimų ugnį, kurią gėriau pati. 

Mano kūnas pailso kančioj begalinėj 
Ir nuo trošJculio lūpos išseko suskilo, 
Ak, pagirdykit mane kvapu dobilienų 
Ir beržą ošimu nuraminkite sielą! 

Štai, aš glostau saulėlydžhts mėlynom rankom 
Ir aš glostau mėnulį sušalusiais pirštais, 
Mėnuli, greičiau mus per naktį išveski, 
Mano kūdikio balsas tamsybėse miršta!. .. 

Lyg šaltinį prislėgtą uolotų kalnynų 
Aš girdžiu tavo širdį giliai giliai plakant. . . 
O, Užsnūdęs šaltini, miglom apraizgytas, 
Kur suras gi tave mano skaudančios akys? 

Ir kai saulė atėjus paglostys krūtinės 
Žaizdas, iš nakties tu išplėštas judėsi, 
Mano skausmo rūkus rankele išsklaidysi 
Mano ašaroj tyras nekaltas spindėsi. . . 

Aš nemirsiu, nemirsiu, neužklok manęs, žeme, 
Neužspatcsk man akių, amžinoji naktie, 
Neprislėkit, kalnai, man žaizdotos krūtinės, 
Ir neplakite, rudenio lietūs šalti! 

Aš laikau apkabinusi mažą rankutę 
Tartum žiedą kamelijos baltą ir trapiį 
Audroje ar nakty ir sapne aš tau būsiu 
Kančiomis išrašytas gyvenimo lapas. 

Kur, tarytum, šaltinį ištroškusiom lūpom 
Tu mane amžinybėj širdim savo liesi. . . 

Ir tamsoj ir tamsybėj, o Dieve, suklupus, 
Amžinai prisirišus prie jo aš budėsiu. . . 

3. 
Tavo ašaras rinksiu kaip rasą nuo rožių 
Ir jomis savo mirusius kaulus paliesiu 
Raudonus ir nulinkusius žiedus gers lūpos 
Niekada nematytų kvapių dobilienų. .. 

Tavo juokas atvers mano žemės tamsybę 
Ir paglostys man smėlio išgraužtą krūtinę, 
Kur tave išnešiojau, nakčia glamonėjau, 
Kur sapnus amžinuosius tau sielon įdėjau. 

Aš vėl supsiu tave, vėl dainuosiu lopšinę, 
Vėl migdysiu švelniai įsiklausius į žemę, 
Kaip ji migdo visus amžina, stebuklinga, 
Skausmo kūdikius mylinčioj savo krūtinėj. . . 

' 4 . 
Jeigu šviesą akių užgesinęs, 
Tu pašauksi mane į Anapus, 
Ir liepsnojančią širdį krūtinėj 
Man užklos ruduo krintančiais lapais, 

Jo kvėpavimą rankoj užgniaužus 
Nusinešiu į žemės bedugnę 
Ir ten lūpomis, laiko išgraužtom 
Jam įkvėpsiu gyvenimo ugnį... 

Ir sapnus, dėl kurių čia užtroškau 
Aš našlaičio lovelėn Įdėsiu 
Naktimis aš jam švelniai kalbėsiu 
Ir išbalusius glostysiu skruostus. .. 

stoiką, kurs maudyklėje persi
pjovė sau gyslas, protestuoda
mas prieš imperatoriaus nusikal 
timus. Lygindamas jį su Zwei-
gu, spėja, kad savižudystė ga-

Tačiau, jei kalbėti a p e pa
saulyje v'ešpataujantį neteisin
gumą, ką turėtų daryti mūsų ra
šytojai ir kultūrininkai? Ar 
taipgi mesti kūrę ir jieškoti kvai 
lo "išvadavimo"? J . K. 

Stp. Sodeika 

petuoti "Nemunas žydi", suda-

lejo būti moralinis protestas 
leidžia" kadZwei£ra ealėio r7ri- p r i e š P r i e v a r t j * i r neteisingumą,! emzia, kad zweigą galėjo pri s i a u t ė j o Europoje. Išs ivertė M a u n a c 
versti nusižudyti gilus amžius, 'VUAO ,,avM* JV * J 

tremtis, karas, baimė dėl atei-' Pas'rodo, 1941 m. St. Zwei- Gerard Hopkms iš\ 
ties, tačiau visa tai v'sdėlto nie- gas rašė laišką Romainsui apre j anglų kalbą, o Farrar 

veikalą 
?rtė į 
išle'do 

prancūzų katalikų rašytojo, lai-

Panašiai Didžiojo karo metu 
k tas rašytojas — Romain Rol-
land — rašė Einsteinu ;, skųs-
damas savo dalia ir pasaulio 

ko neišaiškina. Mirties metu saujos 'geros valios žmonių 
7;weigas buvo 60 metų amžiaus,' vienatvę, graužėsi, kad kartu su I mėjusio Nobelio premiją, Fr. 

rydami vėliau Lietuvių Tautinį laikėsi gerai ir nesirgo. Su trem Romains priklauso prie mažu-1 Mauriac'o veikalą "Flesh and 
Ansamblyje šiuo metu yra 80 ansamblį. Tas ansamblis turėjo, timi buvo apsipratęs. Jis, kaip mos kuri pasmerkta žūti. 

dandnnkų, vyrų ir moterų. š i a - | d e l j r e per tuarą , lankydami sto- žydas, sen?ai buvo tremtinys ir 
me koncerte Dainavos mišrus • v y k la s attikdavo tris progra- kaip kosmopolitas lengviau ga-
choras visų pirma pasirodys a.Uįmas : r e i įgin į koncertą ir "Ne- Įėjo pernešti svetimą kraštą nei 
šešiomis harmonizuotomis l i a u - ! m u n a s ž y d i » b e i m o n t a ž ą "At- kas kitas. Karas, dėl kurio ga-
dies dainomis: Benamio daina sį8Veikinimas". St. Sode kos va-! Įėjo baimintis, turėjo pakrypti, 
(žoožiai B. Brazdzion'o, komp. j dovaujamas Tautinis ansamblis! Hitlerio nenaudai ir atnešti lau-1 n e t e l s m g u m u -
St.^ Sodeikos), Meno daina (J- j atliko daugiau ka ;p 500 koncer- kiamą teisingumo ir taikos lai- Galbūt Zwelgas nuteisė pats 
Tallat-Kelpšos), Vai eičiau, e i - | t ų Amerikiečių penktos armi-
čiau (VI. Jakubėno), Mes čia j 0 s pakviesti jie vien kariams 
šoksim XJ. Strolios), Kareivė- koncertavo per dvi savaiti, be 

Blood". Amerikiečių k r i t k a vei
kalą sutinka palankiai. 

Mertono geriausioji 
Katalikų Knygų klub-.i išleido 

naują konver t to dailininko ir 
rašytojo Mertono knygą "No 

• "Varp^* choras Toronte 
neseniai pasirodė su sėkm'ngu 
koncertu. Choras yra vadovau
jamas muz. Stasio Gailcvičiaus. 
Tėra įsikūręs prieš dvejus me
tus, bet jau atsiekė gražiu re
zultatų. Kanados laikraštis "The 
Telegram" lietuvių pasi2'odymą 
sutiko itin šiltai, pažymėdamas, 
kad buvo malonu grdė t i to miš
raus choro koncertą Eaton au
ditorijoje. Laikraštis iškelia 
augsią choro lygį, programos 
parinkimą laiko įdomiu ir Sta
sio Baranausko pasirodymą 
drauge su choru laiko sėkmin
gu. "Choras yra didelis, gerai 
balansuotas, išlygintais tona's. 
Eilė lietuvišku dainų buvo per
duota darniai harmoningais bal
sais, su žymiu čvairumu", — 
rašo laikraštis. Ypač jam pada
rė įspūdžio varpo im'tacija dai
noje už la'svę. Muzikos krif'ką 
taipgi gerai nuteikė choro at
liktos ištraukos iš Kaune sta-

Julija švabaitė-Gilienė 
Poeto, šiamo numeryje spausdinam i 
eilorašoio npio motina aut oro, BTV -
nanti Molbourno, Australijoje; MS I 
jos portretas piestas lamo pat mie
to gyvenančios dailininkes S. F;ii 

nauskieuos 

O Prof. dr. Zenonas Ivinskis 
laimėjo "Aidų" skinamą $510 
premiją už mokslo ve'kalą. Pre
mijos mecenatas — prel. P r. 
Juras. Premija paskirta už v i -
kalą "Merkei s Giedraitis ir jo 
laiku Lietuva'*. Šiame veikale 
surinkta gausiai žinių apie XVI 
'r XVII šimtmečio Lietuva, pa
naudojant daug šaltinių, ypač 
Vciikano ir k'tus Romos archy
vus. VUkalas sudaro ap'e 803 
gpaudog puslapių. Prcf. I. Ivins
kis yra taipgi ir "Draugo" be n-
dradarb's; š i n metu gyvena 
Bonnoje L* pirmininkauja Baltų 
inst'tutui. Nauja*** laureat i 
yra g'mes 1908 m. gegužės m€it. 
25 d., Kaus imos Plungės. 
va-sč.. Atsidėjęs tynnė.ia isto-
rinius klaus'mus. Atskirais lei
diniais yra išėjusios jo stadi
jos: Lietuvos prekyba su Pru-
ra's, Savilės-šiaui u kautynės 
12C3 m., Vytauto Didž'ojo dar
bai katalikų Bažnyčiai Lietuvė
je MedLiu. kultas, Trakai ir jų 
praeitie ir eilė k 

® Djfl. Jonas E : r -a v ' l ap 
Bftrt r i Argentinos pietuose, ki*.r 
Barilocnėa kurortiniame mieste 
suruošė savo akvarelių parodr, 
kuri turėjo pasisek'mo. Da1| pe-
ve'kslif publika išpirko. Dabar 
mūsų dail'ninkas jau susitarė 
r.u Mucilcr galerija dėl savo bu
si ^o:; parodos Buenos Ain 
mieste. Paroda Vyks liepos mė
nesyje. Dali. J. Rimšos sveika
ta šiuo metu yrą silpnoka, ta
čiau j ' s dirba su visu įkarščiu. 
Jo darką kiek komplikuoja sun
kumas gaut: užsieninių dažu riol 
valiutos suvaržymo, gi Pietų 
Amerikos dažri yra menkesni 
kokybės. 

tytų operų. "Jos buvo puikiai 
interpretuotos ir atliktos su pil
nu įsijautimu", — rašo jis. Laik 
rašt::s net pažymi, kad jeigu To 
ronto miestas galėtų gauti to
kių gerų solistų, kaip šis cho
ras, galėtų įsteigti operą; taip
gi giria solisto S. Baranausko 
gražų balsą, efektyvų jo panau
dojimą, plačią skalę, ypatingą 
lygumą. Čikagiečiai turės pro
gos išgirsti "Varpo" chorą ru
denį per "Draugo" koncertą. 

• N. Butkienė yra parašiusi 
eilę kūrinėlių vaikams, iš ku
rių susidarytų pora knygų; bū
tų gera, kad jiems ats 'rastų lei
dėjas. 

• Jack šernas, neseniai i Hol-
lywoodo filmų pasaulį patekės 
lietuvis, buvo gerai įvertintas 
ir po debiuto filme "Jump Into 
Heli" dabar išsiųstas tos pačios 
studijos Warner Bros. į Pran
cūziją, kur vaid'na pagrindinę 
rolę filme "Helen of Troj". Ba ;-
ges žada grizli vėl į HollyAvo.i-
as. Tai jaunas gabus aktorius. 

o Edvardą* Gisevijos, lietu
viškų liaudies dainų, padavimų, 
pasakų ir k :tų tautosakos daly
kų rinkėjas yra miręs 1880 m. 
gegužės 9 d., tnigi šiemet sue'-
na 75 m. nuo jo įnir tęs. Lietu
vių kultūra? jis gražiai pasitar
navo daug ką iš savo surink
tos medžiagos paskelbdamas, 
vokiečių spaudoje, davęs daug 
ką iš lietuvių etnografijos. 

kotarpj. save, pykdamas, kam pasidavė M a n I s a n I s l a n d ' ; T a i es j*s Se" 
Jules Romains tačiau atsime- apžavams pasaulio, kurio prisi- riausias to, trapistų vienuoliu 

na kada ise Romoje pragarsėjusi į kalimu jau nebetikėjo. tapusio, rašytojo veikalas. Tremtinių Motina 
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Šileris po 150 metų 
Žvilgsnis į \o kūrybą ir santykius su Lietuva 

DR. A. ŠESPLAUKIS, New York, N. Y. 

do Orleano .^mergelė 1800: ko-

įvertintą dainelę Aš atsisakiau Friedrich Schiller 

1. Šilerio kūrybos pobūdis 

Fridrikas Šileris 1805 m ge
gužės 9 d. amžinai padėjo plunks 

savo močiutei, kur taip vaizdžiai 
ir nuoširdžiai ištekanti lietuvai
tė atsisveikina su savo jaunys
tės dienomis. 

Šilerio poezijoj šiandien jau 
sunkiau beišskirti, kas dar iš 
lietuviškos dainos į ją perėjo, 

va už gerai įžiūrėtą idealą lai- k a i y r a ^ ^ t a r p t a u t n i ų 

mima be jokio kompromiso su , d a i n o s m o t y v U ) t a č i a u m ū s ų d a i 

priešu. Garsus:s Šilerio posakis Qg t o n a s i š s i s k i r - a i š d a u g y b ė s 

^ ™ I d ™ ^ ™ l ^ : Z "Pasaulio istorija tai pasaulio ^ ^ n a h i t o u . 
tada buvo 45 ir pusės metų am 
žiaus. Nors fiziškai silpnas, ta
čiau valios jėga sukūrė daug, 
ypač dramos srity. Per tą lai
ką plačiai ir visokeriopai išryš
kėjo Šilerio kūrybos pobūdis, 
jos reikšmė ir veikmė. Nes, kaip 
sako Signer VVuerth, ne visi lai
kai Šilerį vienodai priėmė: ma-

teismas" niekur geriau nepasi 
tvirtina kaip Viliuj Telyj 18U4, Draminėj kūryboj Šileris jau 
kur net tirono (Gesslerio) nu- j aiškiau parodė lietuviško ele-
žudymas atrodo nepakankamai j mento įtaką. Kad ir nebaigta-
pagrįstas. Eet tai populiariau- į jame Demotrijuje iš rusų istori-
sia drama pavergtosioms tau-j jos mū?:ų Sapiega — reto ddin-

guir.o figūra. Tai asmenybė, po
eto gal egzegeruota, kuri ne 
tiek savo teise, kiek valingumu 

toms. 
Šilerio istorin'ai veikalai 

(Olandų atkritimas, Trijų de terialistin-ams su juo nebuvo _ ^ k g f M ) ^ ^ ^ to s t i p r a u s ^ M i [ o § i l e r i s 

pakeliui, idealistiniams ir kar- ^ £ d r a m i n i a m g k ū r in*ams, prieš, savo mirtį akyse bus k a p 
kaip meno kritikos raštai (Apie | tik turėjęs Lietuvą, jos vytį 
grožį ir garbę, Apie naivią ir | Krokuvos seime (įstatydamas 
sentimentalią poeziją ir kt.) pa-i šalia karaliaus Augusto sosto 

žyginiams jis buvo mielesnis 
Dėl to ne be reikalo ir mūsų 

V ncas Kudirka vertė į lietuvių 
kalbą Šilerio Vilių TeU ir Orle
ano mergelę, siekdamas tais vei-

Į tą vytį žiūrėdamas Sapiega ir 
pasakė savo didingą kalbą, ku-

priešais ir alintojais. Bet realis 
tams ir Nietzschei jis tebuvo 
"moralin's trūbočius", perma-
žai germaniškas, perdaug ro
maniškas ir romantiškas. O ro
mantikams permežai poetiš
kas... 

dėjo tik atbaigti juos ar jo fi 
losofinę (su nedidelėm išimtim) 

kalais įskiepyti daug:au ryz tOį l y r i k ą & r b a l a d e s > k u r i o s s a v y ri esmėj prilygsta Šekspyro 
kovojantiems si įtos g l e p i a n e t i k e t i n e g v e r t y b e s , j Hamleto monologui (plg. H. Cy-

bet ir dramos užuomazgas. jzarz, Schiller, 393). Sapiegai bu 
. vo brangi ištikimybė priesaikai, 

3. Šileris ir Lietuva I ^ t a d a d a r n e n u m a n ė > 

Šileris nebuvo svetimas lietu-; kad ateis metas, jog tauta, ku-
viams. Tačiau svarbiau dar tai , ' r iai ištkimybę rodė, jo palikuo-
kad ir Lietuva nebuvo Šileriui nis apvils. Taip ir įvyko, ir taip 
svetima. Nes kaip dažnai per- j yra dabar 

Reikšm'nga jungtinė dviejų d a u g j a u p a b r ė z a m a svetimų 
literatūrinių dvynių, Goethės ir j ų m u m s : t a k a > 0 užmirštama, 
Šilerio, statula VVeimare, vaiz-! k p „ a t c s a m 0 d a v ę k i t i e ms. # K r a ž i ^ Skerdimų, L^etuvo-
duojanti Goethę žvilgsniu že-l |je premijuoto istorinio romano, 
mvn ar į horizontą, Šilerį žvilgs K**, k a i P m n ė t a > V- K u d i r k a , ' antra laida jau yra knygų rin 
niu į augštį. Tai tartum jzanga 
j jų kūrybos apibūdinimą: į 
Goethės ėjimą iš gamtos, Šile
rio iš idėjos. Žvilgsnis į augštį 
reiškia taipgi atsipalaidavimą 
nuo žemės ir laisvę. Laisvė ypač 

vertė Vilių Telį, Orleano m e r - į k o j e K l e i d o A . šidlausko-Vi 
gėlę, kaip tik reikšminga mūsų | l a i n i o v adovaujama leidykla Ne-
poaušrio kovos metui. Nes ne- m u n a s # j . Marcinkevičius, ra-
priklausomuoju metu buvo v e r - ; š y d a m a s ų k ū r į n į , aplankė Kra-
čiami kiek kitokios nuotaikos ž i ų a p y i į n kcs , surinko ž'nias iš 
Šilerio veikalai: Plėšikai, K l a s - , K r a ž i ų tragedijos dalyvių, pa-

būdinga visai Šilerio kūrybai.I ta ir meilė, Don Karlos (P. V a i - ; n a u d o j 0 Kražaų bylos proceso 
Ne ana nedisciplinuota, sava-1 Aunas), Marija Stuart (Dr. J . l a k t u s , istoriko kun. VeblaičiO 
vališka laisvė bet vidinės tvar- Januškevičius), baladės,'Giesme s t raipsnius, Kražių klebono kan. 
kos ir harmonijos apsprendžia- a P i e v a r P * , &* : k o c nuotrupos Tomaševieaus patiektą medžia-
ma laisvė. O tai jau antikinės,' periodikoj. I g ą > Kaikurie personažai palie-
helen'ne- laisvės samprata. Yra tam tikrų lietuviškosios| kami tikromis pavardėmis, kai-

Paprastai literatūros istori- i t a k ° s pradų Š'lerio kūryboj. VI kurių vardai pakeisti. Romane 
kai Šilerio draminę kūrybą Sl* P i r m a mūsų daina neliko jam, vaizdžiai nusakomas žemaičių 
skirstodviem laikotarpiais: a u d , n e ž i n o m a i r Jo nepaveikusi, f S * atkaklus ryžtas kovoje prieš ca-
ros ir varžto ir klasikos Bet sa> Šileris neturėjo la mes būti rinę priespaudą, nors gal auto-
reikia žinoti, kad tas skirsty-; Herderi0 asmeniškai supažin-
mas eina ne iš Šilerio dvasinio d i n t a s s u d a i n a ' k a i P k a d G o e " 
lūžio, bet iš jo augimo ir bren- t h e * * * * > « b e t Herdeno tauti-
dimo. Pirmoji reikšmingesnio ji n ė s d a i n o s (Volksheder) 1778-
Šilerio drama Plėšikai 1780 jau 1 7 9 d a r ė J t a k o s s i l e n o A n t o l ° -
kovoja su individo laisvės var- \ &1 Jos 1782 ir net vėlesniajai po-
žymu, nors brandžia jam Viliuj e z iJ a i- Lietuviškos dainos moty-
Telyj individą pakeičia tauta. IVIJ &ali i š ^ r s t i t o k , o s e d a m e l ė " 
Bet ir Fiesco 1783 rodo, kad ir s e k a ' P Laukimas (Ar ne varte-
laisvės siekimui turi būti r ibos ! l i a i Pav i ro? ) arba ten, kur kal-
arba bent lasvės motyvas tvir- b a m a a P i e r ū s t u vainikėlį, kaip 
čiau pagrįstas. Klasta ir meilė' J i s * k r i n t a I uP e lJ i r b a n ^ P a" 
1784 griauna luomų skirtumus, S a u t a s "darnas . F. Tetznens 
k a p ir Šekspyro Romeo ir Ju- j l n k ^ s g u r ė t i lietuvių dainos 
lija, bet Don Carlos 1787 k o v o - , i t a k o s n e t J o a n o s atsisveikim-
ja prieš tironiją jau su L e s s i n - | m e s U e t i n ė s ganyklomis (Or-
go nuosaikumu ir Montesquieu l e a n o m e r - e l ė J ) ' P a ^ a l H e r d e n o ' 

r: aus pažiūros neleido pertiekti 
viso tikinčiųjų žemaičių sielos 
subtylumo. Ši pirmoji "Kražių 
skerdynių" dalis turi 323 pus
lapius. 

• Bail. Jadvyga Dabkevičiū-
tė-Paukštienė nupiešė viršelį 
premijuotosios Alės Rūtos kny
gos "Trumpa diena". Knyga jau 
išėjo iš spaudos ir pradedama 
platinti knygų rinkoje. 

• Prof. Juozas Eretas pakvies 
tas skaityti paskaitos apie lietu
vių literatūrą Stuttgarte vokie
čių visuomenei rudenį rengia
moje Pabaltijo kultūros savai-

demokratinės valstybės idėja. ĮLessingo, Goethės taip labai, tėję. 

2. Šilerio klasikinė drama 

Ir klasikine Šilerio drama su
prantama iš "poeto žemės": iš 
jo f losofinių (Kanto) ir isto
rinių studijų. Kartu Šileris iš
eina į tarptaut 'nę areną, skir
damas eilei Europos tautų po 
dramą, vokiečiams, kaip juo
kais pasakoma, palikdamas Plė
šikus. 

Ištikimas istorijai, Šileris lie
ka ištikimas*ir antikinio grožio 
samprataikūno ir s:elos pusiaus 
vyrai. Tas grož'o idealas jun
giamas su dorine žmon'škumo 
idėja, žinoma, paimta iš Herde-
rio. 

Štai tos pusiausvyros išdavos. 
Savęs pervertinimas tiek pat 
žalingas, k e k ir neįvertinimas. 
Tai Wallensteino tragedija, ge
ra pamoka prieš diktatūrinius 
kėslus. Palengva vėl bando įsė
linti -antik'nis likimas į Maria 
Stuart 1800, o yDač į Mesinos 
sužadėtinę 1803, bet jis, kad ir 
negalutinai, įvekiamas. Ne li
kimas, bet veikiau klasta suar
do kilnesnę asmenybę Demetri-
juj 1805. Kaip mažas žingsnis 
j šalį g r a u n a pusiausvyrą, ro- M. Šileikis Moteris skaito knygą 

Kunigaikštis Leonas Sapiega 
kalba Krokuvos seime 

(IŠ DEMETRŲ AU S) ' 

Šitai prie ko prieita! Ir jei niekas 
Teisybės gint nestoja, ginsiu aš. 
Aš tos klastos audimą sudraskysiu, 
Ir atidengsiu viską, ką žinau. 
Garbingas Prime! Ką gi? Ar rimtai 
Sutinkate su tuo, ar tik vaidinat ? 
Lengvai taip tikite, senatoriai? Karaliau, 
Nejau esi toks silpnas! Ir nežinote, nenorit 
Žinbt, kad žaislas esat jūs gudraus vaivados 
Iš Sendomiro, kurs išstatė carą šį, 
Kurio garbėtroška beribė mintimis 
Gėrybių pilną Maslrvą ima jau? 
Nejau turiu jums pasakyt, kad sandora 
Tarp judviejų jau sutarta ir prisiekta ? 
Kad jis jauniausią dukrą jam atduoda? 
Ir taip kilni Respublika aklai 
Tur pulti į pavojus šito naujo karo, 
Kad tik išaugštintų vaivadą, kad jo dukrą 
Tiktai cariene, karaliene padarytų? 
Papirko jis visus, nupirko, 
Ir seimą nor, gerai žinau, valdyti; 
Matau jo milžinišką fakciją 
šioj salėj, ir dar negana, kad jis 
Kilmingame seime laimėjo daugumą, 
Jis dar trim tūkstančiais arkinį, atvyko 
Į jį ir visą Krokuvą užplūdo 
Jis savo leno žmonėmis. Nūn pat 
Jie veržte veržias į sales šio namo. 
Jie suvaržyt balsavimo mūs laisvę nori.. . 
Bet man nė jokia baimė nepalies drąsios širdies; 
Kol kraujas teka mano gyslose, 
Tol sai>o žodžio laisvę ginsiu aš. 
Kiekvienas su šita mintim teateinie čionai. 
Kol gyvas aš esu, tol nepraeis prieš tiesą, išmintį 
Joks nuosprendis. 

V i l t i s 
Svajoja ir šneka daug žmonija 
Apie laimingesnį rytojų, 
Ji lekia vydamos, bėga tenai, 
Kur aukso laimė vilioja. 
Pasaulis pasens, vėl jaunas bus, 
Tačiau vilties nepraras žmogus. 

Viltis gyveniman veda jį, 
Viltis jam krykštauja jo vaikystėj, 
Jaunuolį uždega josios žavai, 
Ji su senatve nenuvysta; 
Ir nors vargo kelią jis baigia leapuos, 
Bet ir prie kapo — vilties nenustos. 

Tai ne svajonė graži, tuščia 
Fantasto galvoj teužgimus; 
Kažkas beldžias garsiai mūs širdin: 
Siekti kilnumo — mūs pašaukimas. 
Ir ką tas balsas vidinis kalbės, 
Tikinčios sielos apvilt negalės. 

Mergaite iš svetimo krašto 
Vienam slėny pas piemenėlius, 
Vos vieversėliai tik pragys, 
Ateidavo kiekvienais metais 
Mergaitė graži ir nuostabi. 

Ne tam slėny ji buvo gimus, 
Iš kur ji, nežinojo jie, 
Ir veikiai dingdavo jos pėdos, 
Vos spėjus tarti jai sudie. 

Palaimą nešė jos buvimas, 
Širdis ja džiaugės kiekviena, 
Tačiau garbė ir išdidumas 
Sugriaudavo draugystę tą. 

Atnešdavo gėlių ji, vaisių, 
Išbrendusių kituos laukuos, 
Kitoj šviesoj, kitokioj saulėj, 
Palaimoj geresnės gamtos. 

Kiekvienas gavo savo dalį, 
Šis vaisių, o gėlių anas; 
Jaunuolis ir senelis kretąs 
Pareidavo su dovana. 

Visi svečiai jai buvo brangūs, 
Bet kai tenai jauna pora 
Atėjo, teko jai gėlių 
Pačių gražiausių dovana. 

Vertė A. T y r u oi i s 

« • r 

KULTŪRINĖ K R O N I K A 
• Antano Vaičiulaičio rink- j • Antano Venio eilėraščių rin 

tinės novelės išleistos atskira kinys Geležiniai žiedai jau išėjo 
knyga: Pasakojimai. Knyga tu-! iš spaudos. Knyga turi 60 pusi., 
ri 342 puslapiu, iliustruota Te-1 išleido Nemunas. Poetas pasiro-
lesforo Valiaus, išleido Venta, do jau su trečiu savo eilėraščių 
Geriausios novelės parinktos iš rinkiniu. Anksčiau išėjo: Jau-
A. Vaičiulaičio knygų: Vakaras nos svajonės (1928), ir Žydintis 
sargo namely (1932), Vidudie- pavasaris (1934). šiame nauJa
nis kaimo smuklėj (1933), Pel- me rink.'nyje yra eilėraščiai iš 
kių takas (1939), Kur-bakūžė 1946 — 1954 metų. Autorius 
samanota (1947). Ant. Vaičių- čia dainuoja apie Nemuno šale-
laitis yra la'mėjęs trejetą pre- lę, žaliuojant] pūdymėlį, kai ber-
mijų (už Valentiną, Pelkių ta- nužis išvežtas už Uralo; poetas 
ką, Italijos vaizdus). Kaip prof. prašo motulę, kad ši suaustų 
J. Brazaitis sako savo žodyje į drobes dejones, dainuoja apie 
apie Vaičiulaičio kūrybą, jis yra tremtyje matytus Alpių sniegus, 
didelės kultūros stilistas. Anot apie vyną pilstančias padavėjas 
Brazaičio, "Vaičiulaitis iš kas- ! ir apie meilės kalvarijas. Auto-
dieninio gyvenimo šukelės iš- • r"us nori būti artimas liaudies 
kalė ir auksakalio kruopštumu poezijai, daug kur nevengdamas 
ornamentavo poetinius pasako- aiškios imitacijos (Už kalnų už 
jimus bei vaizdus". Jis nesiima marių/Nulijo nusnigo). Nors 
spręsti didžiųjų gyvenimo temų semdamas įkvėpimo patriotinė-
ir problemų, neklimpsta į gilią- se mintyse, autorius kietai per-
sias dostojevskiškas psichologi- gyvena dabarties sunkų likimą, 
nes studijas, bet formos atžvil- nubloškusį jį prie fabr.'ko maši

nų, kas užakcentuota ir dail. V. 
Buziko pieštame viršelyje. Au
torius skundžiasi: "Širdyje žie
dai geležiniai/ Ir žemė dega man 
po kojų". Arba: "Ir tu šoki tan
go / Po dvylika valandų, — / 
Nuo tamsos lig tamsos/ Su ma
šina kartu". Autorius išsiilgęs 
gamtos ir dejuoja: "Bėga lau
kais gegužis/ Ir pievas pienėm i 
barsto./ Mašinos staugia, ūžia/ 
Ir vario plokštės vartos./ šir
dimi audros rieda.../ Vistiek plė
šiuos už vartų./ Ir pirmąją pu
rieną/ Bučiuosiu šimtą kartų". 
Tarpais autorius jaučiasi palū-

Antanas Vaičiulaitis žęs ir prataria:"Širdis be alu

čio/ Būt tuščia". 
giu yra pasiekęs nuostabių lai
mėjimų. Rašo ypatingai vaiz- Autorius stengiasi jieškoti for 
džiai, kaip tame posmelyje apie m o s įvairumo. Nors eilėraš.iiuo-
rūpestingai išgražntas roges: s e poetinių priemonių N - ne-
"Jose čiulbėjo dagiliai su snie- d a u & ; vietomis tą išperka nuo-
genomis ir skraidė šarkos. Jose širdumas, kaip tame eilėraštyje 
tupėjo smulkios voveraitės irf "Būrėme"; čia jį paduodame iš-
nardė ūdros, jieškodamos gro- t i s a i : "Obelys žydėjo./ Būrėme 
bio. Ir atrodė, kad rogėms nė kartu. / Ramunių žieduose —/ 
žirgo nereikės: pakels jas į orą' Lapeliai po du./ Dobilai kvepė-
visi tie lokiai ir elniai, nuneš jas I J 0 / Tu p r e jų lenkeis./ Daug 
startos ir varnėnai, nuneš f pa- m e s J1* suradom/ Lapais ketu-
tį dangų, kaip pranašą Eliją! r i a i s / Kažką sakė vėjas,/ Kad 
anais laikais". Skaitytojas ne
gali atsistebėti, kaip A. Vaičiu
laitis įstengia iš paprasto siuže
to sukurti nuostabiai žavias, 

linktų rugiai./ Ir jaunos grėbė 
jos / Šoko su drugiais". 

• Arūnas Zailskis, studijuo-
skaidrias noveles. Jos skaitomos jąs Illinois universitete Urbano-
Iengvai, kalba sklandi ir gryna, je, trečius metus iš eilės pager-
parašyta trumpais vaizdžiais sa- biamas už gerą mokymąsį, pa

tekdamas į tuos 3 rr geriausiai 
besimokančių studentų; pakvies 

kiniais. 
• Juozas Vitėnas, 10 metų iš- tas i Phi Kappa Phi draugiją, sėdėjęs redaktoriaus kedeje, per ' . . , * .^ -^ • t *•„• »«. . . ,. , . . . ., „ V • i Algirdas Aviz.enis ir Algis Paėjo dirbti į Amerikos Balsą iri - __— v. , , J I * • -, . J
T * , "_ . . „ T ! tarcius šiemet buvo du lietuviai iš Los Angeles išvyko | Wa 

shingtoną. Vitėnas Vytauto Di
džiojo u-te baigė teisės studijas 
ir įgyjo advokato teises, tačiau 
juristo profesija nesivertė. Dau-

tarp 81 ketvirtamečio, pasieku
sio augščiausius pažymius Illi-
no's universitete Urbanoje. Chi-
cagoje esančioje Illinois univer
siteto šakoje — Navy Pier — 

giau pa t raukimoJautė spaudos p a s ižynrnčių moksle yra 
darbui. 1939 m. Lietuvoje suda
rius koalicinę vyriausybę, jis 
dirbo Vidaus Reikalų m-joje 
spaudos referentu, 1941 — 1944 

lietuvaitės Čepėnaitė ir Tapulio-
nytė. 

• Dailininkas Povilas Puzi-
rri. dėstė (Prekybos institute nas, gyv. Holywood, Calif., daž-
Šiauliuose jaunesniojo asistento nai duodamomis tapybos demon-
teisėms. Tremtyje, Vokietijoje, stracijomis yra plačiai išpopula-
1945 m. buvo vienas iš "Žiburių" rėjes Los Angeles menininkų 
savaitrašč'o organizatorių ir re-1 sluogsmuose. Highland Art 
dakcijos kolektyvo narys, o kiek Guild meno d-jos suruoštos pa-

I vėliau perėmė ir vyr. redakto- rodos metu dail. Puzinas pada-
! riaus postą. Tremties spaudos rė viešą tapybos demonstraciją 
istorijoje "Žiburiams" tenka ir ta proga Highland Park News 
centrinė ve ta . -Herald d enraštis pirmajame 

1949 m. atvykęs į Los Ange- puslapyje įsidėjo didžiulę daili-
les. Calif., kurį laiką dirbo A.'ninko nuotrauką. Platų gyveni-
Skiriaus leidžiamame ir reda- 'mo aprašymą ir kūrybos įverti-
guojamame "Kalfornijos Lietu- nimą. Panašų aprašymą įsidėjo 
w j e " o nuo 1950 m., "Kalifor-'ir Verdugo Hills Art Associa-
nijos Lietuviui" sus i jungs n ' tion, Inc., biuletenis. 
"Lietuvių Dienoms", Vitėnas • Ralio Gražulio novelių rin-
buvo pakviestas "Lietuvių Die-I k i n y s « S u d u ž ę s vaizdas" leidžia-
nų ' \vy r . redaktoriumi. Per K^\mtm -Bendrijos" leidyklos Vo-
metų "Lietuvių Dienos" J. Vite-; k f e t i j o j e T a i j a u . a n t r o i i Ba lo 
no vadovybėie saugo į origina- G r a ž u l i o beletristikos knyga. 
lų, plačiai skaitomą viso pašau- < 

I Vo l'etuviu tautinės kultūros • VI. Jakubėnfis, duetą "LTž-
• Kudirkos "Kanklėms*' 60 prieš 60 metų; antroji dalis pa-! žurnalą. P ;ekd3mas akademinio žėlęs takas" (žodžiai K. Bra#ū-

metŲ, Dr. Vinco Kudirkos pirma sirodė 1899. Abejose dalyse ke-( laipsnio Amerikos u-te, Vitėnas! no) pritaikė moterų chorui ir 
sis dainų rinkinys "Kanklės" liasdešimt dainų vyrų chorams jau jpusčjo politinių mokslų stui tas kūrinys yra įteiktas Alice 
išėjo 1895 metais Tilžėje, taigi (jv). | dijose. ' Stephens. 
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SODAS UŽ HORIZONTO 
DR. P. CELIEŠIUS, Indiana Harbor, Ind. 

Aloyzo Barono gyvenimas reiš. s 'bart" (p. 14). "Simonas Kire-
kiasi ne tiktai metų didėjimu, motis piktas velka kryžių. Kaip 
bet ir veikalų gausėjimu. Nese-j Valinis gyvenimą" (p. 16). "Va
niai dar atsiradome Dėdės Šamo j gį gali pagaut, bet negali pa
žemėje ir įsijungėme į darbinin- gauti jaunystės" (p. 29). "Mie-
kų eiles, skųsdamiesi, kad ne-;ga sau visi... ne lovose, bet dū-
turime laiko, o visdėlto A. Ba
ronas suspėja fabriko darbu kas 
dieną duoną pelnyti, ir kultūri
niuose parengimuose būti, ir pub 
licistinių straipsnių parašyti ir 
kiekvienus metus nauju groži
nės literatūros kūriniu atžymė
ti, neskaitant dažnomis progo-
m's humoristine forma portiek-
tų gyvenimo aktualijų, šiuo kar 
tu noiiu atskleisti prieš jo nau
jo kūrinio "Sodas už horizonto" 
meninę vertę. 

3. "Sodo už horizonto" 
charakteriai 

"S. už horizonto" autorius 
daug neplepa veikėjų charakte
riams išryškinti. Jis vienu kitu 
sakiniu, kaip stiprus menininkas 
teptuku brėžia ir matai žmogų 
kiaurai jo sielą. "Ką gi, taip 
jau yra. Aš šurni, šuo katę, ka
tė varnėnus. Ėdamės, kad net 
dulka" (p. 46). "Spjaut į kažko-
kį rūpinimąsi pasauliu. Pašau- ] 

Sonia P ip i ra i te 

Stebuklai lank oje 

šiose" (p. 63). "Neprieisi su jo 
kia šluota prie sąžinės" (p. 68) 
"Kad sudžiovintų, motina kokių j ^s esu aš" (p. 67). "Jam pat.n-
žolių dūšiai Liaudis kieta, k*, *** *» pats keikia. Jis nore 
kaip 
102). 
nas 
109). 
žyta 
cijos 

. 

tų turėti ke ;kimo monopolį. Ki
tų keikimas jį erz'na" (p. 83). "Į 
laimę reikia spjaut. Laimė ir yra 
neko nenorėti" (p. 98). "O krū
tinėj kažkas malkas skaldo. Kaž 
kas sunkus daužosi nenutrūkda-
mas. Ir prasmė su beprasmybe 
maišosi", (p. 172). "Liežuvis ir 

skyrium" (p. 175). 

namie austi baltiniai" (p. 
"Vėjas, kaip girtas ber-

apie ausis graibosi" (p. 
"Atvira siela, kaip išlai-

lėkštė" (p. 112). "Medita-
ir sentimentai užpuola 

žmogų kaip musės. Zirzia kaip 
uodai ir gė l a" (p. 115). "Sena 
tiesa, kad moterys pleištas. Vi- galva e:na 

A. Barono kalba trumpasakė. šokias draugystes skaldo kaip Galima no tik kaklus buteliams, 
Dialogai trumpi, bet sultingi ir malkas", (p. 121)... "Ūžteli link bet zvagždes_nudažyt. Re.kia 
turiningi. Va'zdai kondensuoti, smo, tyro oro banga ir iš kar-
Apibūdinimai taiklūs. Skaityto- to prigeria dūmuose" (p. 129). 
jas turi atydžiai sekti veiksmo "Garuoja vanduo, kamparas ir 
eigą, kad sumegstų vaizdų ir si- meilė" (p. 130). "...nors pasi-
tuacijų galus. Dėl to šis jo ro- lenk, pasemk saują smėlio ir 
manas telpa pustrečio šimto pus P:lk | dangaus mirksinčias akis, 
lapiuose. kad *r J o s būtų tamsios, kaip 

i Valinio vidus" f p. 164). 
1. "Sodo už horizonto" kalba 

"Pinigas šilko siūlelis riša prie 
A. Baronas kaip kituose taip dycolio, obliaus ir kartuvių vir-

ir šiame veikale yra bendrinės v c k a r t a ? g u ž m e z g a " (p. 181). 
lietuvių kalbos naudotojas. Jis « j p a l a i p t a i s j k a i n ą . Sunkiai, 
nekuria naujadarų. Jis nesigau- l y g n ešdamas visų savo buvusių 
do tarmiškumo ir nežaloja savo m e t ų v a r g ą » ( p 1 8 4 ) > «Laik-
kūrinio provincializmais. Mūsąja r a š t i s g r j ž o a t g a l j m i e s t ą n u v e . 
kalbą jis naudoja labai aiškiai, ž ę s r i n i a s i r p a r v e ž ę s dešrą" 
iksliai, lengvai. Jam nereikia ( p 1 9 4 ) « D a u g s i l d a nčių d a i y . 

kų pasauly. Deginančių. Keptu-į ginanti višta. Visų veikėjų yra 
vė, degtinė, saulė, moterys" (p. (originaliausias Petras Bareika, 
49). "...sunku -raelties nusikra-1 baigęs amatų mokyklą ir tapęs 
tyt. Ir karvė "baubia, išvesta iii fabriko darbininku. Jis yra ti-
kltą ūki, ir katinas atgal parei-1 pingas liaudies filosofas — sto
ną, ir šuo perplaukia upes" (p.)istinės etikos gynėjas. "Nerei-

sies skaitytojas galėtų prikišti 229) . "Žmogus nori plaukti, j ki&jiieko norė t i Bejješkodamas 
per dažną vartojimą dviejų keiks Džiaugsmu, ašarom, degtine ar kartais pameti. O nereikia no 

235). 

žodžio nei pirkti, nei skolintis. 
Jie klojami savo vieton ryškiai 
ir spalvingai išreiškiant situa
cijas. Žodinė medž'aga yra kū
riniui parinkta gera. Ji kūrinio 
nežaloja. Nebent jautresnės au-

norėti" (p. 178). 

Apskritai, šio veikalo veikė
jai yra įvairūs ir psichologiškai 
pagrįsti. Stogadengio Valinio 
tiek kalba, tiek jo galvosena ati 
tinka jo būseną. Jaunasis Vali
nis nuosekliai pereina iš kaimie-
č'o į gimnazistą, i š miesto dar
bininko ( būsimą miesčionį stu
dentą. Jane būdinga savo nai
via galvosena ir visą komplikuo
tą gyvenimą apsprendžia vien 
savo grožio formule: "Aš juk 
graži. Ar ne?" (p. 53). "Visi į 
mane žiūri. Aš žinau, kad gra
ži" (p. 173). J i atvira, kaip kū
dikis ir staigi, kaip viščiukus 

Atsikėliau rytą — 
Žvaigždėmis valyta: 
Pihioė lankos auksažvaigždžių 
Pienių pritaškyta. 

Angelo lakiota, 
Baltojo plasnota: 
Pienių taurės baltasniegio 
Pūko prinešiota. 

llĮėnuo pažiūrėjęs, 
Perlo tiltą liejęs: 
Rankoje žvaigžde, po lanką 
Dievas vaikštinėjęs. 

Viešpats rasą minąs 
Ir žvaigžde žibinąs, 
Nes lankoj paklydęs verkęs 
Mažas kerubinas. 

Radęs pas vėdrynus, 
Grigratin sodinos — 
Nudundėję perlo tiltu 
į dausų gėlynus. 

Tamsiuose šilojuos 
Paukštė nemiegojus, 
Angelo raudas pilkoji 
Lig aušros kartojus. 

Taip žvaigždė įžėlė 
į auksinę gėlę, 
Taip raudot išsimokino 
Naktį fakštingėlė. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
Laimėjo premiją i • Nadas Rastenis parašė ei-

J. Aistis -nvo v. Kivvfs vardo pro j liuotą pasaką Trijij rožių šven-
miją, paskirtą Lietuvių akademinio , fį> K n y g a turi 118 pus l ap ių , 
sambūrio Montrealv.je, už savo kny- i l i u s t r u o t a i r į g i l t a p a t i e s au-
eą "Apie laiką ir žmones". Tuose 
stilingai parašytuose literatūriniuo 

iliustruota ir išleista paties au
toriaus. Veikalas skaitomas leng 

se atsiminimuose telpa aštuonios j vai . Autor ius p a s a k o j a apie 
apibraižos — apie Kazį Binkį,^ An- | ̂ rįg l i e t uva i t e s 
taną Miškini, Petrą, Juodei], Tumą. 

mažodžių "velnias" ir po "per 
kūnų". Įsiskaitęs nejunti, kad 
tai būtų keiksmažodžiai. Grei
čiau yra neatskiriamai susiję su 
Petro Bareikos būdu ir savotiš
kai išugdytu charakteriu. 

2. Stiliaus puošnumas 

Vienas A. Barono "Debesys 
plaukia pažemiu" veikalo recen
zentas prieš keletą metų sielo
josi, kad autorius būtų taupes
nis su stiliaus puošmenų varto
jimu. Anot jo, greit išseksiąs: 
pritruksiąs gražių palyginimų ir 
figūrų ir pradėsiąs kartoti. Gal
būt ši pastaba tiktų kaikuriems 
mūsų rašytojams, bet tik ne A. 
Baronui. Jo stiliaus puošnumas 

vandeniu" (p 
Jo stilių puošia ir gilesnių 

minčių virtinė. "Kiekvienas pa
sitenkinimas — civilizacijos, kul 

itūros ir pažangos grabas" (p. 
14). "...meilė protingą sukvai
lina arba kvailam prideda" (p. 
24). "Ką Dievas nori nubausti, 
tą įstumia į moters glėbį" (p. 
54). "Gerai sprendžiami užda
viniai dar ne inteligencija" (p. 
68). "Kiekvienas užsiėmimas, 
jei tik jis pavadinamas darbu, 
yra nemalonus" (p. 159). "Pa
gauna žioplį, pavogusį akėčias, 
o žmoną pavogusiam tegali pa
linkėti gero gyvenimo" (p. 246). 

Kalbant apie stilių reikia pas-
yra neišsemiamas. Jis gimdo tebėti, kad A. Baronas stiliaus 
vis naujus palyginimus, vieną spalvingumui išgauti vartoja 
už kitą gražesnes metaforas ir savotišką sintaksę. Jis labai daž 
kitas stiliaus puošmenas su kiek nai pažymimąjį skiria nuo pa-
viena nauja situacija. Kaip ne- žyminio tašku ir iš jo padaro 
gali pritrūkti žmogaus gyveni- \ paskirą sakinį, neturintį nei 
mui su aplinka santykių, taip veiksnio, nei tarinio. Stiliaus ak-
lygiai negali pritrūkti tiems san centas dažnai nusveria sakinio 
tykiams išreikšti taiklių apiben- akcentą. Be to, jis tos pačios 
drinimų, panašumų, atitikmenų, , rūšies laiko ir santykio šaluti-
būdingų pastabų, kuriuos mes j ™us sakinius vienur skiria kab-
vadiname stiliaus puošmenomis. ; lėliais, kitur ne. Dėl to nenoriu 
A. Baronas turi įgimtą talentą i a š daryti jam priekaišto, nes 

rėti nei rast nei pamest" (p. 
,70). Kiti veikėjai, kaip: polici
jos viršininkas, Jonas Kalėda, 
Spaičys, Aušra, Galina, sekreto
rius, Dienininkas tėra A. Vali-
nio ir Janinos asmenų paryški
nimui. Tiesa, Viktoras Vaičiu-
lionis nusistudentavęs studen
tas paminėtinas, kaip esminis 
veikėjas, kartu brendąs gyveni
mo purvu su Valiniu, nuovados 
viršininku ir Janina. Tačiau, ap
skritai imant, šio veikalo veikė
jų charakteriai nėra nei platūs, 
nei gilūs. Jie yra imti kasdienos 
pilkojo gyvenimo: kamo, baž
nytkaimio ir studentų būties. 
Tokių charakterių yra pilnas gy
venimas. Dėl to j:e ne kiekvie
ną skaitytoją tesudomina. Skai
tytojas dėl jų vienokio ar kito
kio nusidavimo nei džiaugias, 
nei liūdi Viena tik galima pa
brėžti, kad "Sodo už horzonto" 

girnas (p. 245). Geriau pribren
dus yra Valinio drama — ban
dymas nusižudyti (p. 44 ir tol.) 
ir nepasisekimas nusipirkti mok 
slo pažymėjimą. Valinio su Spai 
čiu santykis buvo labai dėkin
ga situacija pagilinti jų charak
terius, išplėšti dramą' ir inten- j 
syvinti intrigą. Nežinau, kadėlj 
autorius jos neišnaudojo iki ga- j 
lui. 

6. Idėja 

Kūrybiškai išvystytam kūnui 
gyvybės dvasią sudaro veikalo 
idėja. Kuo ji stipresnė, tuo si
tuacijos darosi gyvesnės, charak 
teriai gilesni ir intriga patrauk
lesnė. Veikalas be stiprios idė
jos yra nors ir grąžai išpuoštas 
kūnas, bet mažai dvasios gaivi
namas, nusilpęs, merd'ntis. "So
dui už horizonto" ypač trūksta 
tos gaivinančios dvasios — stip
rios idėjos. Jeigu A. Baronas 
prie to meniškai išpuošto ir vis
pusiškai apdoroto veikalo sti
liaus būtų įkvėpęs stiprią idė
ją, tada turėtume pirmaeilį me-

neišspręstą ateities laimės sodą. j ninį kūrinį. O dabar turime kla-
Veiksmo situacijos nėra nepap- sišku stiliumi apvilktą nesudė-
rastos. Jos slenka pro akis ne- t'ngą apysaką. Klasinio stiliaus 
darydamos skaitytojui nei dide- į formai turi atitikti ir klasinis 
lio įspūdžio, nei nesukeldamos • turinys su idėja, 
stipraus meninio pergyvenimo 

4. Veikalo sąranga 

Nedėkinga yra recenzento ro
le kalbėti apie veikalo sąrangą. 
Atrodo nenoromis imi mokyti 
autorių, kaip jis turėjo rašyti. 
Ką jis turėjo paimti, ką išleisti 
ir kaip -raizdus surikiuoti. Tuo 
tarpu autorius, kaip kūrėjas, 
yra laisvas savo kūriniui vaizdus 
rinktis, juos gniDUoti, perstati
nėti pagal savo lorą ir meninį 
įsijautimą. Tai iesa. Bet taip 
pat yra tiesa, kad skaitytojas 
gali pasisakyti, kokią nuotaiką 
ir kokį meninį išgyvenimą jam 
sukelia skaitoaial kūrinys. 

"Sodo už horizonto" vaizdai 
yra imti iš lietuviško kaimo, baž 
nytkaimio ir studentų būties. 
Jie mums yra labai artimi, su
prantami ir kasdieniški. Veiks
mas prasideda kaime, persike
lia iį bažnytkaimį ir įsipina į lai
kinosios sostinės sudėtingesnį 
darbin'nkų ir studentų gyveni* 
mą. Užbaigai dar kartą veiks
mas grįžta kaiman ir čia nuke
liamas už matomo horizonto į 

Jonas Aistis 

•Turelį Savickį, apie Giras ir gale 
pora skyrių apie autoriaus kūrybinį 
kelią ir knygas. Knyga paliečia ir 
eile antrinių personažu^ kaip .1. 
Herbačiauską, P. Andriušį, Keliuo-
ti, Vaičiulaitį, Riinvclj, Putiną, .Jakš-

gimusias vie
nuolikto šimtmečio pradž :oje. 
Kartą joms Baltijoje besimau
dant, jomis susžavėjo jūrų die
vas Bangpūtis. Jis pasiuntė tris 
unidinius, kurie mergaites nu
gabeno į valdovo rūmus dugne. 
Čia Bangpūtis joms piršosi, bot 
šios atsisakė būti jo žmonomis. 
Bangpūtis liepė joms apsigalvo
ti tfis dienas. Bet ir tada jos 
nesutiko ir ėmė melsti vyriau
sią dievą Akap'rm^, kad tasai 
jas išvaduotų. Akapirmas pasi
gailėjo. Perkūnas sudaužė pilį 
jūros dugne ir mergaitės tapo 
išvaduotos. Susisupusios tinklo 
gabalais jos keliavo ir buvo at-

j rastos šeimos, kur vienturtė 
mergaitė buvo m rusi. šeiminin
kė jas apdovanojo gražiais tau-
tin'ais drabužiais. Pasiekusios 
tėviškę, jos rado, kad jūrų dug
ne jų išbūta trys šimtmečiai ir 
jos dalyvavo Trijų Rožių iškil
mėse, kurios buvo suruoštos mi
nint' jų žuvimą. Jos neišsidavė. 

tą. L. Janušytę, šį' veikalą savu i Pergyvendamos gilų atsiskyrimą 
laiku recenzuodamas Bėra. Bra/.- I s u pasau l iu , j o s nutarė t a p t i v r i 
džionis jį pavadina sensacinga, bet itnnfim,tM 

Jonas Aistis su 
JI P«x 

nesenstanti knyga 
savo knyga išeina su neįpiastu pas 
mus atvirumu ir tokiu plačiu bei 
objektyviu žvilgsniu į save, į savo 
artimuosius bičiulius, į rašytojus. . " . 
Veikalas taip talentingai parašytas 
"apie istorijon nuiirimy.dusias die
nas ir amžinybėn nuėjusius žmo
nes", kad jis niekada nepasens. 

I r tie pasisakymai apie savo kū
rybos kelią tiek silūs, kad B. Braz
džionio liudymu, " t a i p atvirai, taip 
subtiliai ir tokią preciziją skaityto
jas dar niekur miisij literatūroje ne
bus skaitęs nei apie poeto tapsmą, 

dilutėmis. 
Eiliavimas šioje knygoje ga

na sklandus, nors be ypatingų 
puošmenų, vietomis — sunkes
nis. Kaikurios vietos nebūtų pri 
ta'kytos jaunimui. Autorius yra 
daugiau poetas, kaip dailinin
kas ir vargu ar gerai, kad ry
žosi pats daryti iliustracijas. 

Autorius yra didelio ryžto 
žmogus. Iš eilinio darbhrnko 

Autorius stipriau išgyvena ap-
lnką ir gamtą, negu patį žmo
gų. Gamtos peisažai pabrėžti 
trumpai, bet stipriai ir gyvai pri
derinti prie vidines žmogaus nuo 
taikos: "Pasaulyje staiga kaž-

IJUS sh .auv« nei apu- IHM-IU iaj'.^in«{, „ . . , . . . v . , • 
nei apie kūrybinį procesą", šig kny- fabrike jis yra prasimušęs g tei
sę yra išleidusi Terra. j sininkus, gavęs advokato teises, 

f. Aistis yra aiurštas eruditas, , b u V ( ) n e t į š r į n k t a s į Maryland 
^ ^ į ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ rūmus. Eiles rašo jau nuo 1922 mauiantis mūsų poetas. ,lo >ra H4K ^ • 
iš spaudos šios poezijos knygos: Ei- m. ir net į anglų kalbą yra įs-
lėraščiai, Imag-o mortis, Intymios j vertęs "Anykščių Šilelį", Vai-
pįesines. Užgesę chimeros akys (—už 
šj rinkinį — valst. premija), Poezi
ja, Be tėvynės brangios, Nemuno il
gesys, Pilnatis. Sesuo buitis ("Ai
dų" žurnalo premiia) . J. Aistis 

ča'čio "Yra šalis, kur upės te
ka" ir kt. 

• Vlado Jakubėno muzikos 

tipologija yra pranašesnė už kas apsisuko. Upėje purvini lai-
"Užgesuslo sniego" tipologiją.' vai atrodo kaip švelnūs vaikiš-
Šiame veikale veikėjų galvose-j ki laiveliai, ir pro šalį praeinan-
na ir kalba atsiplėšė nuo auto-' tys žmonės laimingi ir lengvi" 

Šio veikalo idėja yra gimna
zisto troškimas greičiau įsigyti 
mokslo pažymėjimą ir pasiekti 
vidutinę karjerą. Tokia silpna
dvasė idėja susilpnina charakte 
rius, žlugdo situacijų įspūdd ir 
sėkliną meninį veikalo lygį. "So
das už horizonto" turi tikrai stip 
rų meninį stilių, bet jame visu
moje ne taip žėri meninė ugnis. 

tuos santykius giliai Įžvelgti ir 
savitai būdingai išreikšti. Kiek
viena nauja situacija jam duo
da progos keletą žodžių atskleis
ti santykio dvasią, tą nemato-

riaus pamėgimo filosofuoti. Vei
kėjų skirtingumas ir psicholo
ginis atitikmuo rodo autoriaus 
žingsnį pirmyn kūryboje. Šiame 
veikale tik vienas Petras Barei
ka yra filosofuojantis. Kai tuo 
tarpu "Užgesus'o sniego" veikė-

sintaksės taisyklės nėra kūry
bos, bet susitarimo dalykas. Jei
gu didieji rašytojai gali sukurti 
ne tik savitą stilių, bet net sa
votišką gramatiką ir kalbą, tai jai visi vienas į kitą panašūs ir 

žmogaus su aplinka santy- kodėl nepabandyti ir kitiems? visi panašiai filosofuojantieji, 
kio pusę, kurios mūsų pojūčiai = = = = ^ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ 
nejunta, kuri tačiau yra giliai 
į smgus į mūsų jausmus — j 
mūsų sielą. Autorius kelių žo
džių mostu mums atskleidžia iš
tisą kompleksų vazdą, ištisą 
sielos išgyvenimų virtinę. Jo 
nebepatenkina vientsi palygini
mai. Jis nejučiomis pradeda lie-1 
tis daugialyp'ais palyginimais,! 
palyginimais sujungtais su fi-| 
gūroms , metaforomis ir asmens 
charak erių bruožais. Teigimą1 

pagrįskime pavyzdžiais. "Nugai- j 
rintu saulės :r vėjo veidu. Pur- I 
vinom kojom ir ateitim" (p. 7). 
"O čia į plūgą pakinkyta jau
nystė" (p. 10). "Vištos tam, 
kad būtų su kaimynu dėl ko pa- X Kaminskas Kiemas Panevėžio apskrity J. Kaminskas 

(p. 45). "Dangus giedras ir pil
nas žibėjimo .Dviejuose radi
jo bokštuose rėkiantis raudonu
mas. Kaba kaip žvaigždės, užsi
kabinusios bekrisdamos žemėn" 
(p. 179). "Pilki ir žali šiurpu
liai purto medžius. Pavasaris 
verčia našalą, ir saulė moja ža
liam diegeliui" (p. 224). 

5. Intriga 

Intriga neatsijamai rišasi su 
veikalo veikėjų psichologiniu gi
lumu ir s'tuacijų nepaprastumu. 
Seklūs charakteriai ir paprastos 
situacijos žudo ir pačią intrigą. 
Kūrėjas neturi kur išsitiesti ir 
neturi kuo pasižymėti. O jei kar
tais pabando kok:ą staigmeną 
iškrėsti, tai ji nėra veikalo 
pribrendęs vaisius, bet tiktai 
paprastas šoktelėjimas. Taip iš
ėjo ir "S. už h." intriga Nepri
brendęs yra ne ; Janės. žvgis — 
su peiliu į Vaičiuliohio pilvą (p. 
207), nei Baltaduonio pasitar-
navimas — su bonka Spaičiui į 
galvą (p. 239), nei viršininko 
žmonos su svetimu vyru pabė-

• Nauji lietuviai farmacinin
kai. Vaist. V. Petrauskas mums 
praneša, kad š. m. birželio mėn. 
pabaigoje 74-se JAV farmaci
jos kolegijose 3,544 studentai 
baigs savo studijas. Tarp jų yra 
visa eilė lietuviškai skamban
čių pavardžių: Connecticut uni
versitete: — V. Kenausis, E. 
Lipnickas. E. Padegenis, L. Sup 
linskas, Birutė ZHman's; Illinois 
universitete — R. Virva; Ma
ryland universitete — A. Bais-
tis: Kansas City universitete — 
D. Ninas; Rutgers universitete 
— klasės prezidentas J. Jasaitis, 
J. Turkus, J. Yuska'tis; Brook-
įvno farmacijos kolegiioje — R. 
Wol's; Cincinnati universitete 
— V. Draugelis: Duquesne uni
versitete — D. A. Ston ;s. R. D. 
Shilskis; Philad?lphiios Farma
cijos ir Mokslų kolegijoje — A. 
Globus; P'ttsburgho universite-i 
te — A. Backus; Utah univer-' 
sitete — A. Petrulas. 

drauge su A. Vaieiulaieiu surednira- ! studija ruošiasi savo metiniam 
vo Liet. Knygos klubo išleista "Lie- pasirodymui, kuris įvyks birže-
tuvių Poezijos antologiją". U o m 1 2 d L i e t u v i ų a u d i t o r i -

• Liudo Dovydėno apysaką j 0 j e . Dalyvaus 25 pianistai ir 6 
vaikams Naktys Karali.škhiose dainininkai, jų tarpe Birutė Ke-
išleido Terra ir knyga jau pla- mežaitė, Irene Kelly-Kalėdins-
t 'nama. Veikalas išspausdintas kaitė ir iš tėvo pusės lietuvių 
parinkus vaikams artimesnį kilmės Marion Blazis, sėkmin-
stambesnį šriftą, iliustruotas gaį pasirodžiusi per Šv. Kry-
dail. Vyt. Igno modenrškais, žiaus parapijos sukaktuvių mi-
bet prasmingais paveikslais. Siu nėjimą. Ta p pat dalyvaus ir so-
žetas paimtas iš Lietuvos kaimo listas smuikininkas Al. Paukš-
vaikų gyvenimo: į šeimą į sve- ^ tys. Jauni dainininkai d :rba su 
čius atvyksta mylimas dėdė, komp. Vladu Jakubėnu paruoš-
kurs pasiima vieną berniuką j darni koncertinį repertuarą; vo-
savo namus; iš čia jie važiuoja kalinio paruošimo srityje jie at-
į pievas, esančias toliau nuo stovaus net penkius įvairius dai 
ūkio, kurios šienaujamos; ber- navimo mokytojus. 25 pianistai, 
niukas gėrisi dalgių daina, jieš- j kurie dalyvaus pasirodyme ne
ko dingusio arklio, suranda stir- atstovauja vislj VI. Jakubėno 
nų šeimą, susidraugauna su ki- jfortepiono mokinių: kaikurie, 
tu berniuku — Mikučiu, jiedu ! ypač suaugusio amžiaus ar uni-
nakčia stebi čigonų gyvenimą, versiteto studentai, dėl laiko 
šeštadienio vakare klausos: fan- stokos šį kartą nedalyvaus kon-
tastinių buvusių kariu pasako- į certe. Dan innkų tarpe bus ypač 
jimų, jieško paparčio žiedo, me- talentinga amerikietė italė K. 
dyje gelbstisi nuo užpuolusių , Mazetti, atkreipusi į save dėme-
vilkų. Fabula nėra sudėtinga, j sį per pernykštį VI. Jakubėno 
bet pasakojimas vaizdus, leng- i studijos pasirodymą, įvykusį 
vas, mūsų jaunesniesiems gali miesto centre, Petri College di-
bilti patrauklus. Knyga turi dinoje studijoje. Kaip kompozi-
168 rusi. • tor.'us, VI, Jakubėnas bus at-

• Rom&s Viesulas dalyvauja! stovaujamas vienu vokaliniu ir 
tryliktoje Amerikieči" grafikų vienu smuiko kariniu, 
parodoje Kongreso bibletekos # g o f e t ? P r u d e n c i j a . B i a i e . 
rūmuose Washmgtone, D. C. Be 

.. . v. , .... , v i „^ ne, be biržei o 4 d. numatomos amerk"2cių dalininkų šiuo kari • 
, . . . rr , rr gastroles Toronto drauge su vy

tu dalyvaum ir Kanados, Ku- b ~ . _ , .' . , , i -i J^- rų choru, vra pakviesta dalybos Portonkos ir Meksikos dai- / . * J lininkai Paroda tesis iki ruesė- v a u t l r u S s e J ° m ' 1 8 d ' L o s A n " ' 
. gėles mieste, Kalifornijo3e per 
•"̂  , ' , _ ... , . , ,. i iškilmingą Balfo deš ;mtmečio 

• Jeronimas P^Sa.fc -s. didelis, . ... b^„ .. . . . . 
, ... . , i ,. , II :^ minėjimą. Spal o men. ji damuo-
frtin nkrr . kelių knvsrehų apie . „ „ , . , , . , .. . . H n o c . . ia Bostono Radio klubo ruosia-b'tes ?utor us mirė 1925 metais, •' , . . . 0 r t i • • ^ mam koncerte, 
taigi įau 30 metų, ka-p 70 netu
rime Buvo pimęs 1885 m. rug- j • Šimkūnas, Šalkauskas ir 
sėjo 30 d. Sintautų parapijoje, Mikševičius su savo kūriniais 
mirė Kaune 1925 m. balandžio dalyvauja Australijos dailinin-
3 d. I kų parodoje. 

http://sh.au
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KARAS 
JONAS AISTIS, Brooklyn, N. Y. 

Tėvo kalvėje vis būdavo nau-i alkę ir visai nuo kojų nuvaryti, 
jų žinių. Gandai ir žinios eidavo Motinai jų pagailo, ir ji liepė 

tėvui paklausti palydovų, ar ji per žmones greičiau nei paštas, 
nei laikraščiai, kuriuos tada re
tas skaitė. Žmonės kalbėdavo 
apie karalius ir karus. Visų at
mintyje dar buvo gyvas karas 
ruso su japonu. Senelės net du 
broliu buvo nudūręs turkas. 

Kai 1912 metais m'estelį skirs 
tė viensėdžiais, matininkas pasa
kė tėvui, kad bus karas. Moti
na labai dažnai kalbėdavo su tė
vu apie karą. Ji ne karo bijojo, 
bet likti viena su būriu vaikų. 
Tėvas ją ramino: jis turėjo mė-* 

storiausią bendrą, kuris per pil- j Balys Auginąs 
vą tikrai kojų nematė, pamata
vo per petį storumą ir rodyda
mas, kad pervertas per tą ma
sę durklas dar per porą pirštų 
kyšotų, tarė: "Chvatit!". 

Žemes Sodininkas 

Jie ta'p nerūpestingai, bet ir 
negalinti jiems duoti ko nors j negrubiai išdykavo, jog visų mū 
užkąsti. Tie sutiko. Ir ji atnešė | sų ūpas pakilo po kazokų sce-
jiems visiems trims po riekę nos ir žinos, kad Kaunas krito, 
duonos su sviestu ir sūriu ir po Naktis buvo rami, tik apie vidur 
gabalėlį skilandžio. Civitis neė-, naktj visus prikėlė šautuvu dau-
mė, tai padėjo ji maistą ant žo- žydamas langinę ir šaukdamas 
lės šalia jo. Vokietukai nustebo,; "atidaryk!" Bet jis tik kelio 
ir vienas į motiną pažvelgė tokiu 
gailiu žvilgsniu, kokio man nie
kad gyven'me neteko matyti, ir 
abu pasakė: "Danke schoen, 
Mutter!" 

klausė į miestelį. 
Apkase 

Rytą jau buvo girdėti artile
rija. Tėvas su broliu išėjo grio
vio šlaite kasti apkaso. Pamažu 
ten kraustėme mantą. Povakare 

Geltono šilko siūlus jau saulė džiausto ant šakų — 
Gerasis Žemės Sodininkas žengia žydinčiu iaku — 

Nuprausta žiedui veidą, suvysto pumpurą pūkuos. 
Purienai supina kasas, ir pienės galvą sušukuos. 

I 
Našlaitės dilgės rūbą nuo kelio dulkių nuvalys 
Ir raudonžandį dobūą medum pagirdys pakely. 

ŠiurĮcšČiai laukų žolytei, ištroškusiai dienos kaitroj, 
Rasas gaivinančius perlus Jis neša rankoje geroj. 

KULTŪRINE KRONIKA 
• Dr. Juozas Girnius parašė • Ben. Babrauskas, Liet. Ra

giną studiją modern'ojo egzis-. šytojų dr-jos prmininkas, nau-
tencializmo ir apskritai dabar- ' ja jam laureatui Jonui Aisčiui 
ties žmogaus pasaulėžiūros. Mū- I skirtame sveikinimo žodyje, 
sų jaunas filosofas tame veika- * kurs paskatytas įteikiant pre-
le svarsto metafizinę žmogaus i miją Montrealyje, pareiškė: 
paslaptį, istorinę žmogiškosios į "Drąsiu, nes iš širdies trauk-
buities dramą, kelius žmogaus ! tu teptuku meistriškai nupiešti 
be Dievo, mirt j be amžinybės, | septyni paveikslai (jų tarpe 

toks negirdėtai intymus auto
portretas) knygoje Apie laiką 
ir žmones, kuri šiandien atsidūn 
rė Montrealio kultūrinių įvy-

Motinai buvo persunku žiūrėti 
rrol>i^TtoltetedaVo^*|J t u o s žmones' tai &0 trobon:, ..... . . M . . 
tada, kai su raudonaisiais bile- ž i ū r ė J ° P™ l a n ^ i r šluostėsi, persikėlėme i apkaaą. Man buvo 
tais nepakakdavo, bet jai iš to : a š a r a s - T a i P t i e m s b e v a l ^ n t i r , h?ksaf' " " * * £ * 2 t 
būdavo maža paguodos: ji penk-j tėvui visus įvairiomis kalbomis visas Senakeles Dovamonių kai-
tųjų metų neramumus išgyveno į 
Kampiškių dvare, mane ant ran-| • Balys Auginąs (Augustina-
kų benešiodama. Ji savo akimis Į vičius), kurio eilėraščius spaus-
matė sauvalę, ir savo ausimis! diname šiame numeryje, yra 
girdėjo, kaip Šlienavos ar Šile-, Liet. Rašytojų draugijos narys, 
nų Garmus ne fk plūdo carą, [ gyvena Clevelande, Ohio. Gimęs 
bet dar jį pajuokiančias daine
les kartojo 

Mykalojukas — 
Pusgalviukas, 
Puskiauliukas ir tt. 

Taline (Estijoje), gimnaziją bai
gė Šiauliuose (1936 m.), studi
jas ėjo Vyt. Ddžiojo universi
teto humanitariniame fakultete 
1940 — 1944 m. dirbo kaip pra
nešėjas Kauno radiofone. Trem 

Kalbos apie karą nušč'uvo po-; tyje — Ravensburge mokyto ja-
rai metų, o tada vėl žydai ir ne- j vo gimnazijoje, buvo bendruo-
žydai: "Dabar tai jau tikrai".: menes org. jaunimo sekcijos pir 
Eet ir vėl aptilo. Tik vieną die-| nrninkas. Nuo 1950 m. Cleve-
ną prieš pusiaudienį suskambo j landė lietuvių radijo programos 
visi bažnyčios varpai. Gyveno
me jau viensėdy, ir buvo per pus 
trečio kilometro nuo miestelio. 
Manėme, kad ugnis, bet dūmų 
nesulaukėme. Nepoilgo pikti ir 
susikrimtę žmonės paskubomis 
eidami namo pasakojo: "Jau... 
išlipino įsakymus — laukia vy
rus". Visus raudonbilečius su 
viena diena pašaukė. 

Iš pradžios rusui sekėsi. Ma
no mot'ną vis lengviau, kaip ki- Balys Auginąs 

tos. pasiekdavo subversyvinėsĮ v e d - j a g B e n d r a d a r b i a v o i a i k 
zmjos, arkai rusu. sekėsi JI pa- r a š č i u o s s : K a T r i r a i t e ) A t e i 
šakojo, kad vokiečiai išmetė la 
pelius rusiškai: "Skubėkite ryti 
prūsų duoną — greit mes jus 
varysime į Nemuną atsigerti". 
Taip ir buvo. Vokietis palamdė 
rusą Mozūrų pelkėse ir atgrūdo 
| Nemuną. Du broliai Melnikai 
ten galvas paklojo. Bet tais me
tais karas nepakeitė nieko: gy
venimas ėjo kaip ėjęs. 

Kitų metų vėlyvą pavasarį tė-

ties Spinduliuose, Žiburiuose, Ai 
duose ir kt. 1940 meta:s išėjo jo 
eilėraščių rnkinys "Pamažu vis 
degu", vėliau parengė spaudai 
kitą rinkinį — "Širdimi į tėviš
kę". 

bekalbinant (jis buvo porą zo-
dž'ų Šančiuose išmokęs vokiš
kai), įjojo du kazokai. Pradžioje 

vą su pastote buvo išvarę porai I jie kalbėjosi su palydovais. Pas

iners, tai yra, ir mano to meto 
artimiausias draugas — Petras 
Grigaliūnas. Senel's nesutiko į 
apkasą listi: nenorėjo būti gy
vas palaidotas. Jis sėdėjo po eg
le, be pertraukos rūkė pypkę ir 
visa sauja žarstė liaudies išmin
tį, kurios, deja, negaliu pakar
toti, bet galutinė išvada jo bu
vo tiesa. Kaunui kritus, jis bu
vo apatiškas, ir jau už rusus jis 
nė surūdijusio pusiaskatiko ne
būtų davęs. 

Prieš saulėlydį pasimatė rusų 
kareivių, bet ir pakrūmėse dur
tuvais įbestų šautuvų:»juos taip 
palikdavo dezertyrai. Rusai Ska-
ratkalny ir visa pavieškele kasė 
apkasus, ir mus stebino, kad 
jie kasėsi ne prieš vakarus, iš 
kur turėjo vokiečiai atslinkti, 
bet prieš šiaurę. Temstant, va
saros rytuose, kaip armonika, 
v'sais apylinkės miškais sugro
jo kulkosvydis. Į tą pusę prade 
jo plumpsėti ir vieškely susika-
sę rusai. Mudu su Petru Griga
liūnu bandėme porą kartų išlip
ti iš griovio, bet kiekvieną kartą 
pradėdavo nuo vieškelio į mus 
šaudyti. Vyresn'eji mus suvarė 
į apkasą, kad neužtrauktume 
kokios nors nelaimės visiems. 
Mums buvo nesuprantama, kaip 
mus galėjo šliaužiančius tamso
je įžiūrėti. Nutarėme, kad tai 
galėjo padaryti tik su žiūro
nais. 

Naktį visus pažadino žviegda
mi ir kvatodami vokiečių artile
rijos sviediniai. Vėl viskas ku 

Ir m*zą piemenėlį, dauboj beganantį avis, 
Vaivorykštės žydriuoju tiltu į savo sodą ves. 

... 

Žygio vizija 
Žygiuojame per karštį ir per lietų — 
Pelkynais, balomis, miškais — pirmyn, pirmyn — 
Naktis, iškėlus vėliavą žvaigždėtą, 
Sutinka mus. Nuvargę metam kuprines, 
Ir patalą laukai mums kloja svetimi. 

Žvelgiu į dieną, saulėtą ir šviesią —-. 
Nebėra gaudesio, nei šūvių — taip ramu 
Sumigę paukščiai topolių pavėsy 
Spalvotom burėm plaukia pievomis žiedai 
Ir vieškelis už rankos veda į namus 

Geriu aš'gimtojo dangaus šaltini — 
Jis žiuri į mane žydriom akim spindįs. 
Gautuotoj saujoj nešdamas varinį 
Varpelį gilės, ąžuolas skardena man — 
Girdžiu, kaip skambiai plaka jo sena Širdis. 

Šilkiniais sieliais debesėliai sliuogia — 
Ant mano veido — dulkės ir šilta rasa 
Ir santėmio liežuviai laižo stogą, 
Ir vėjo taršomi plazdena jo plaukai žili 
Ir spangios akys mirksi liepsnele blausia. 

humanizmą be žmogaus idealo. 
Svarstydamas įvairius žmogaus 
be Dievo pavidalus gyvenime, 
autorius pereina iš ateistinės 
filosofijos į ate'stnę literatūrą, i kių centre. Joks dalininkas taip 
stebėdamas, kaip joje reiškiasi 
laimės jieškojimo košmaras, lu-

Dr. Juozas Girnius 

• 

Migla į pakulas vynioja sodą, 
„ j&iav&tlrobelė kiūto kaimo vidury. . . . . 

- Ir aš) vienatinis sūnus, paguoda — 
Motulės džiaugsmas ir žiemos naktų aušra 
Dainuojančia širdim veriu duris 

_ 

Rudens liūčių drėgme ant mamos skruosto, 
Ir laimė — kaip voratinklio gija trapi 
Ar tai saulėtekis, ar jos švelni ranka taip glosto? — 

Ir pabundu. Dairaus: — nei tėviškės namų, 
Nei motinos Guliu tamsos kape 

Ir vėl žygiuojame pirmyn 

tojo: "Vokiečiai!" Ir dar buvo 
savaičių net už Dubysos. Jis pa- kui jie ir kareivius, ir civilį pra-
sakojo, ką buvo matęs: sudeg'n- dėjo vadinti šnipais ir vienas 
tas ir apleistas sodybas, išduo- pykčio perkreiptu veidu atrėmė j keisčiau, kad tie vežimai trau 
bėtus laukus ir kelius, artileri- jieties smaigalį vidury sėdėjų-|kė ir į laukus. Naktis buvo ra

šam vokietukui į krūtinę ir j m j t ši ta ir graži, kaip reta. Vie-
spausdamas tarė: "Ką čia dar j nu kartu kažkur labai toli gir-
šu jais terl'otis!" Bet palydovai į dėti baisus riksmas (vėliau su-
pradėjo rakinėti šautuvus ir vie-1 žinojome, k?d prie Strėvos bū
nąs, matyt, vyresnysis, piktai vo durtuvais susirėmę vokiečiai 

šę. Vieni, palikę vaikus ir žmo- gavo pusiausvyrą ir net pradėjo 
i nas, bet pačiupę duonos kepalą juokauti. Ir aš atsiskyriau nuo 

^ o ^ J S ^ S T ^ S Z " 1 abiem J L a p k a b a be- motinos ir prisidėjau prie drau-g.rdo sunkus vezuna, U tol S P g Q P e t Grigaliūno, kuns v-,e-
nas pr.sinšęs uz kojų varėsi dvi 

vaizdžiai nenup'eš tų mūsų raš
to korifėjų, kaip tai atlikta šio
je knygoje. Tie ploni brūkšniai, 
tos taiklios detalės padarė juos 
didelius, nes gyvus, per tavo, 
mielas Jonai, jautrią plunksną. 
Tavo nupiešt:eji draugai bei vy
resnieji kolegos — gyvi ar mi
rę — vertai tavo atlyginti už 
tas dienas ir valandas, kurio
mis jie papildė tavo gyvenamą, 
kuris jau niekad nebegrįš ir tik 
kūrimo valandą gal vėl išnirs 
pro laiko uždangą. Tik iš dide
les meilės jų kūrybai galėjo ras
tis tiek šil'mos ir šviesių spal-

natinė kelionė beprasmybės tam vų patiems kūrėjams. Tokios 
soje, prasmės jieškojimas hero- lietuviško žodžio ir jo kūrėjų 
jinėje kovoje. Čia jis peržvelgia! meilės ligi šiol dar neregėta. 
Kafkos, Koestlerio, Juengerlo, Knyga "Apie laiką ir žmones" 
Malraux, Hemingway, Sartre, i neša naują žanrą mūsų rašti-
Camus kūrybą. Pabaigoje reziu- jon. Biografine romanas seno-
muoja savo svarstymus apie Į kai jau turi aiškią vietą groži-
ateistinę mintį ir ateistinę tik- į nės literatūros lentynoje. O ar 
rovę bei primena krikščionišką-: su šia knyga neateina mažasis 
ją atsakomybę ryšium su ateiz-1 b:ografinis žanras: novelė ar 
mu. Veikalas turi 378 rankraš- į kas panašaus ? Iš dalies teisin-
čio puslapius, parašytas su aky- gas literatūrinių atsiminimų var 
lo filosofo gilumu, su moksli- das, deja, juo neišsakoma pa-
n'nko šaltumu ir tolerantišku-; grindinės žymės, kui'i skiria ir 
mu, su darbštaus tyrinėtojo ak- j skirs tą knygą nuo visų kitų 
tualumu ir su realisto praktiš-1 tos rūšies atsiminimų knygų ir 
kurnu. Tai tik naujosios filoso- dėl kurios ji išlks ilgiau už dau 
fijos, bet ir naujosios literatu- j gelį veikalų. 
ros studija, aktuali ir įdomi kaip I K a i 1933.35 metais rašei, Jo-
tikinčiam, ta?p ir netikinčiam, n a i > s a v o "Dievus ir smūtke-
kaip linkusiam į filosofiją min
ty tojui, taip ir literatūros my
lėtojui, ta'p ir žmogui, kurs d o - : g a i v a Kniukšta k:taip nuspren-
misi gyvenimo prasmės klausi- { d ė surinkdamas tuos tavo — 
mais ar nori pasiinformuoti da-; n e prezidento, tik studento — 
barties filosofijos ir literatūros r a g t u s krūvon. Ir nepraėjo nė 
kryptyse. Būtų gerai, kad atsi- 1 0 m e tų, kai, tau esant Pran-
rastų mecenatų, kurie paremtų! cūzijoje, tie tavo "straipsniai" 
to veikalo išleidimą. Tai knyga, I šventadieniais per Kauno radi-
kurią išvertę galėtume pasiro- j j ą b u v o skaitomi ir niekas tų 
dyti ir kitų tautų kultūriniuo- j valandėlių k:taip nevertino, kaip 
se sluogsniuose. "Draugas" mie-1 t i k m e n o valandomis. O juk per 

liūs", gal ir pats galvojai, kad 
tai tik straipsn:ai. Bet Sakalo 

negirdėti arklių raginimo bal
sai: "i-a!" Visi baimingai kar-

jos sviedinių išskintus miškelius, 
pašautus arklius ir galvijus, ny
kius laukuose ir pakelėse kapus. 

Pradž'oje vasaros pradėjo 
sUnkti dvarai su manta, gyvu
liais ir kitok'u lobiu. Pasirody- jam pasakė: "Atsitrauk! Mums su rusais, kur krito keliolika ru 

vietoje ir spigdė vaikus ir pa- ^ ^ P e r ė m i a u g j o j o ^eną. 
čias, dar kiti nenorėjo skirtis Vokiečiams tatai taip patiko, j a u " įregistruoti šie laikraščiai s 
nei su turtu, nei su šeima ir del- kad jie mudu nufotografavo ir, i r žurnalai: I Ateitį (ŽTburių k a r t o t l > k a d . cs\ d<hs fr"™f 

lai sutiktų patarpininkauti su
sidomėjusiems šio veikalo išlei
dimu. 

• Lietuvių Enciklopedijoje, 
naujam tomui raidėse I, J ir Y 

20 nepriklausomo gyvenimo me
tų buvo prirašyta gal 120,000 
straipsnių. Ir kas ką apie anuos 
visus straipsnius šiandien be-

• zmo ? 
Š:os premijos proga netenka 

sė. Mano motina surinko visus apdal'no šokoladu, kurio mes nei pr'edas), Į Laisvę, Iliustruota 
Apžvalga, Iliustruotas Pasaulis, 
Išeivių Draugas, Išnrntis, Išvien 

Ra'ti studentai 

davo vienas kitas motociklas ar įsakyta juos visus gyvus į Žiež-
automobilis, o kartais ir lėktų- marius pristatyti". Ir jie vyte 
vas. Frontas neryžtingai sl"nko ;švijo kazokus iš kiemo, 
prie Kauno. Prietemomis ir nak
tį vsas žemos vakarų akiratis 
V'SP mėres* žėravo, kaip lazda Tiems išėjus, užjojo dar apie 
m^i toma išblėsusi ugniaviete, dešimt rusų : kareivių ne karei-
Padaršėmis pivdftjo tiesti tele- vių — be balnu, be šautuvų, tik 
fonų linijas. Kaunas, atrodė, su įvairrus ilgumo ir formų kar
ei?** Ifnkės'. bet ta vakarų ug- dais ir durklais. Tai buvo Tnks-
n'avietė .^alutin^i užgeso. 

Vokietukai 
m>, gal mažum?, čkaušę, jauni 
žmonės "r sakėsi esą studentai . 

', Jie susidomė'o kieme stovėjusiu 
Vieną dieng,. jau gerai gerai, tekih:: visi šoko galąsti kardų, 

id'enoius. ketur! rusu pėstinin- Išlingavo su pažastin'ais ramen-
k"i a*varė i mūsų kaimą du vo- tais iš trobos senelis ir klau-
kieč'u kareiviu ir vieną ned:delį si?: "Kur iūs. bernaičia1", dabar 
juodplauki c'viV, prisimetusį na- taip ioiate? Jie atšovė: "Kauno 
mišusiu ar tikrai pamišus}. Vo- iš vokiečių atimti. Pardavė, išda-
k'etukai atsisėdo patvory ir nu-; vė mus generolai!" Ta'p mes su-
ledę galvas tylėjo, o civilis blo- žinojome, kad rusų tvirtovių pa-
ga rusiška tarsena kartoio du sididžiav'mas — Kaunas—kri-
be rvšio ir prasmės sakiniu: j to. Senelis, kurs jautėsi už Kau-
"Ja žvl v gorode Kedajny... Ja no, kaip už reči?us, nusiminė 
ukral časv budim'k"... Lietuvis-! ir su gailesiu bei priekaištu pa
kai ir lenkiškai kalbinamas, jis sake: "Tik ne su tokiu ginklu"... 
kartojo tą patį. Bela'sviai buvo 'r parodė trumpoką abišalį kau-
šviesiaplaukiai išbėgę aštuonio- kaziečių durklą. Bet durklo sa-
likamečiai jaunuoliai. Atrodė iš-Į vininkas įsižeidė ir, prisivedęs 

sų :r šeši vokiečiai). 
Vokiečiai pradėjo šaudyti 

Prašvitus į griovį įvažiavo du 
vokiečiu kareiviai dviratininkai. 
Jie rabino n e b j o t i : jie turį čia 
trupulr pašaudyti . Tik mūsų lau 
ke stovėjo keturios bateriios. 
Kare;viai triūsė apie pabūklus 
ir do^oio mūsų ir kaimynu žą-
<ns. Tai buvo giedras Žolinės 
'švaHr'ų ry'as. Cerai įdienojus 
vokiečiai Dradėio šaudyti ir šau 
dė iki vėlos ponietės. Tik tada 
nr?dėjo kristi mūsų lauke arti
lerijos sviediniai: rusai ėmė at-
Všaudyt*. Pabiro griovin skeveld 
*os ir švininiai rutuliukai. Že
mės, kaip juodas vanduo, tryško 
- padanges. Motina tarė: "Mū-
<v\ klojimas jau dega!"^Jis ne
degė, tai buvo žemių ir dūmų 
stulpai. 

Prisirišeo už kojų varėsi dvi 
vištas 

Atbėgo du vokiečiu ir liepė 
paskubomis trauktis. Kilo pani
ka; žmonės bėgiojo, kaip pami-

apie save, ir man neleido nei kar kvapo, nei skonio nebuvome pa-
vėmis rūpintis, kurios tada ma- įįnę, ir labai nenoriai mes jį ra-
no valdzoj buvo, ir kūdikiu ne- gavome kaip tik dėl to, kadi (Argentinoje), Jaunalietuvių Va 
šina ji ėjo tokiu drąsiu ir pilnu mums to šokolado nei kvapas,, dovas, Jaunas Prekybininkas, 
tikėjimo bei vidinio džiaugsmo nei skonis nepatiko. Galop vokiej j a Unasis Ūkin'nkas, Jaunimas, 
žingsniu, lyg būtų, ėjusi iš ver- čiai mums pasakė, kad galime1 (JAV), Jaunimas (Vydūno),! kinį pasiryžęs išleisti žinomas 
gijos į laisvės šalį. Ji buvo taip sustoti. Jei re'kes toliau trauk- Jaunimas'(Liet. Jaunimo s-gos), knygų, mašnėlių, laikrodžių 

bet kad ir kito žanro ryškus ir 
išskirtinis esi kūrėjas, tai rodo 
pastaroji premijuotoji knyga, 
taip šauniai užfiksavusi tavo 
l'teratūrines kartos pėdsakus". 

Vaižganto raštų pi!»ią rin-

g'edra ir taip ramiai tarė: "Tus tis, tai j 'e pasakys 
čia jo... Tuščia jų!" kad man mA_. .. - - M » . ; . J ... .. . Z o- -1 Stulpais su liepsna pakilo žeme tai paliko iki šios dienos gilų ir 
mielą įspūdį. Tėvas su broliu Išdrisome iškopti iš griovio, 
gretomis pakinkė arklius ir su Kaimynų visi laukai buvo tirš-
visa manta pajudėjo iš vietos, tai kareivių nugulėti. V'eni jo-
Pusę kilometro paėjėjus visi at- (Nukelta į 2 psl.) 

G; Fiiinaiiskieni (Australija) Ptigftiai 

Jaun'mas (Tėv. Sargo priedas) prekybininkas Jonas Karvelis. 
Jaunime Budėk, Jaunimo Drau- Iš viso, mažesnius du tomus jun 
gas, Jaunimo Kel'as, Jaunimo giant į vieną, numatoma suda-
Sapnai, Jaunimo Vadas, Jauni- ryti ap'e 10 tomų. Susirašinė-
mo Žygiai, Jaunimo Žodis, Jau- 1 j ama su Vaižganto biografijos 
noj : Karta, Jaunoji Lietuva, Jau Į autorium A. MerkeVu, kurio iš-
nos Mintys. Jaumjjų Pasaulis, j šamai parašytoji V. biografija 
Jėga ir Grožis, Jonįstų Balsas, bus prijungta prie Vaižganto 
Jūra. Yla. Kas ž notų daugiau raštų rinkinio. Knvgų pelną lei-
jtrauktinu la'krašču arba kas dejas numetęs skr t i Vasario 
turėtų smulkesnių davinių ap:e 18 gimnazijai, 
čia suminėtuosius (kada pradė
ta leisti, kas redagavo, kada 
susto'o ėie) malonėkite praneš-
f žurnalstikos skyriaus redak
toriui kun. dr. J. Prunskiui, 
"Draugo" adresu. Atskirais pa
vadinimais enciklonedijoie su-
^miroi tik snau^dinti la;kraš-
čiai ir žurnalai; šapirografuot', 
-otatorvr" leisti, mašinėle ar 
rank-* r ^ i : ' cgnn'zaciniai ar 
0*nvykių biuletmai ir informa
cijos bus duodama aprašant ati 

• M&to šalčiau^ mirties 15-
tas metines šventėme gegužės 
27 d.: teturėdamas 50 m. už
krėstas nuod'ngo moskitų įgė
limo mūsų keliautojas mirė Gua 
yramine, Bolivijoie 1940 metų 
gegužės 27 d. Gabus reportaži-
ninkas. jis jau rašė Vilniaus Zi-
n'u, V'lties la;kraščiuose, yra 
'ecVigaves Mokyklą. Tr'mitą ir 
k'tup, la'krašč'us, yra parašęs 
P0f*t)*4n knygų vaikams ir kai 
ką iš Lietuvos storijos. bet ypač 

tinkamas stovyklas, organizaci- j i s p a g a r s ė j 0 g ^ o kelionių ap-
jas ir t.t. Čia šių leidinių vardai 
nesuminėti, 

i 

- 1 

rašymais: 
tautų". 
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UGNIES LIEŽUVIS 
NELE MAZALAITE, Brooklyn, N. Y. 

nys? O melstis galiu. I r staiga 
jis ta rė : Ko ponas nevažiavai? 
Juk nereikia ganyti? 

Žmogus nusijuokė — j : s pa
galvojo: aš parašysiu į naują 
knygą anekdotą, kaip žmonėms 
reikia apsigaudinėjamo, kad jau 
vos gimę vaikai tą perima iš se-

Ale Rūta 
_ K 

Pabaigęs savo naują knygą. Buvo praėję kelios dienos. Jis 
jis buvo ypatingai patenkintas, i valgė seklyčioje, nereikėjo jam 
Ne tik dėlto, kad pabaigė, bet, Į varginti savęs mandagumu per 
kad ji buvo geriausia — žinojo I prievartą — žmonės buvo priė-
jis. Niekas, niekas iki jo, ikijmę tą dalyką, kad turi keist j ™ų — ir jis kalbėjo vėl: 
šitos knygos nebuvo taip išsa-! svečią, gal savybėje jie buvo f — K a m reikia melst 's? Ar 
kęs žmogaus didybės ir to, kad' kalbėję: kodėl? Tačiau jie ne-| tau lengviau ganyti pagiedojus? 
viskas yra niekai ir pasmerki-' klausinėjo, jis galėjo vaikščioti j Vaiko akys išsiplėtė — žino
mas — beviltis ir tuštybe. Jis i kur nori, jis miegojo ramiai —j gus buvo arti, jis matė, kaip, 
žinojo, jog kiekvienas perskai-ijis dar nebuvo išmėginęs tokio ' ten atsispindėjo beržels, kaip 

• Krū m a i 
Metė krūmai lapus ir sustingo, 
trkpiuc pl;jiz:s včja::is cigniaižę. 
Pasidavė. Gyslomis jų landžioja nzirtis, 
vidurnakčių šaltis sąnarius laužia. 

Nebėatlekia jų pabučiuoti paukščiai. 
Gyvybė giliai pasislėpusi tūno. 
Tik Salta žvaigtdė iš begalinio augščio 
numetd lašą spindėjimo jų nejautrion viršūnėn. 

tęs bus apimtas to paties nyku
mo, kuris j] valdė — negalėjo 
būti kitaip, kiekvienas sakinys 
ir puslapis buvo, kaip narkoti
kas, kuris jau nepaleidžia. Ir, 
jeigu galėjai ką vadinti laime, 
tai buvo laimė, manė jis, nes j laidai, man :au, gal ponui patiks 

ramaus gyvenimo iki šiolei. mažame šaltinyje, ir jis paiuto 
Vieną rytą jo paklausė, ar pikto dž augsmo, kad yra įmė-

jis nenorįs vykti į bažnyčią. Jis! tęs akmenį ir sudrumstęs. Jam 
vos neištarė: Ko ? — Tačiau šei 
mininkė pati pirmoji prabilo: 
— Sekminės, pas mus dideli a t 

jis nebus vienas, visi e ;s su juo, 
taip pat atžymėti pasmerkimu, 
jie neužmirš to. Ir negalės ne
įtikėti, nes jis yra gilus ir iš
mintingas kiekviena raide, jis 
yra įžvalgus ir išsamus, jis ne
paleis nė vieno neįtikėjusio į tai, 
jog nėra kuo tikėti. Jis norėjo 
turėti juos sau, tuos, kurie skai-

pamatyti. — Ir tada jis šaltai 
pasakė: — Dėkui. — Paskui jį 
ėmė kažikoks nesmagumas — 
gal būt su tais prasto proto 
žmonėmis reikėjo prisimesti, dėl 
pasigailėjimo, ir pasakyti prie
žastį, kad jis pavargęs, serga, 
ar panas'ai. Jis negalėjo tiek 
daug laiptų nužengti žemyn, iki 

tys, ir tai negalėjo būti kokie j ų , kad išduotų jiems paslaptį, 
neišmanėliai — čia reikia proto, kokią jis atskleidė knygoje — 
kad klausytumeis jo. Patys di- Apie tuštumą ir beprasmybę — 
dieji šalies protai, manė jis, bus n e , ne čia jo misija, 
mano, ir y e veiks savo aplinka, Buvo labai tylu namuose, kai 
kaip įspinduliuotas išspinduliuo- v

rsa šeimyna išvažiavo ir kituo
ja kitam, jie sudarys ratus, ma- Se kiemuose. Jis juto, yra tas 
žus ir didelius, ir visi sudarys 
ratą apsukui jiį — išmintingąjį 
ir žinantįjį. Iš pradž'ų savo 

pats, ir jam pasidarė nejauku 
viduje. Dar vienas daiktas, ma
nė jis, kodėl žmogus toks pil 

krašte, paskui kitur, paskui vi- n a s vienumos ir jos baimės, 
šame pasaulyje. 

Kartais jis pats stebėjosi dėl 
to savo geismo ir dėl to, koks 
yra keistas žmogus: jis žinojo, ščiotomis ir dar neregėtomis 
kaip ir skelbė, kad viskas yra vietomis. Taip jis atėjo iki pus-

nors vienuma tai ir tėra tikroji 
žmogaus dalis. 

Jis išėjo ir klaidinėjo jau vaik 

menka ir laikina, ir neverta 
t ek , kiek žmogus atiduoda, ta
čiau jį šildė jutimas, jog jis* 

tankio m'škelio, kuris turėjo 
properšų ir tankmių, ir buvo ja
me susima'šę visokių medžių 

būtinai reikėjo to š t ą valandą 
— jis nežinojo kodėl, bet nerei
kėjo, ir buvo malonu, kad vai
kas tapo nebylys. Tačiau netru
kus prašneko: 

— Aš než'nau. I r tuojau su
šuko: — Lengviau! Gerai, kad 
ponas paklausei: aš nežinojau, 
kodėl, kai užmirštu pasimelsti 
— esu piktas, kaip avinas. Leng 
viau. Ir tėvelis sakė, kad kai 
keiki — kastuvas atšimpa, o 
kai pasimeldi, tai ranka, kaip 
sparnai lengva. 

— Ką veikia tavo tėvas? — 
sako žmogus; jis darėsi nekant
rus ir pats sau kalbėjo: — Jei
gu kas mane matytų disputuo
jant su piemeniu! 

— Griovius kasė, sako vaikas 
ir tyliai pridėjo: — O pernai 
mirė. 

— Matai, sako žmogus per 
juoką — matai, o juk jis mel
dėsi, ir tai nieko nepadėjo. Jis 
mirė. 

— Bet dabar jis danguje! — 
karštai pasakė vaikas. — Mama 
sakė, jog taip reikia — Dievas 
jį pasišaukė. 

— O jeigu ir tu mirsi ? — sa
ko žmogus. — Nebijai-? 

Tyla apsėmus iki pirštų galų. 
Sustingimas. Nei džiaugsmo virpulio, nei skausmo. 
Bei šiūstelia vėjas švelnus, saulėj suplazda paukštis.. 
Ir, giliai atsidususi ,žcr.iė nakčia įsiklauso 

į mažytės krūmų širdies virpėjimą, 
į krebždėjimą musės sparnelio... 
Įsiręiia gyvybės pritvinkusiom krūtim 
ir tingiai, iš džiaugsmo drebėdama, kelias. 

Krūmų lapuose vėl dūzgia gyvenimas: 
kirmėlės kaip meilužės svaigdamos glaudžias. 
Liejasi žvaigždės ,ir saulėtos dienos sruvena, 
ir vienišas paukštis cirpteli graudžiai. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Kun. Vytautas Bagdoaavi- ros ir religijos. Pasaulėžiūra kul 

čiiis, MIC, Mokslo Mėgėjų klu- turai duoda kryptį ir įkvėpimą, 
be praeitą sekmadienį skaitė re- o religijai — kasdieninius už* 
feratą tema: kultūra ir religija, davinius ir ryšį su konkrečio-
Pastebėjęs kultūros turinio su- mis žmogaus dvasios apraiško-
dėtingumą jau graikiškoje ir mis. 
lotyniškoje kultūroje, referen-1 B a . . ^ a n t b u v o ^ w 
ta. rado, kad tas turmys s a v o ; ] c a r d N e W m a n o m o k s I a s i e 
esme nėra pasikeitęs iki mūsų, , . . . . ,. .. XT . _ „„„ 
, ., „ v\ . . . . . . . . * kultūrą ir religiją. Newmanas 
hutai. Panašia, kaip klasikinė-; g a k k a d £gj j r r e l i ^ j a 

' je senovėje, taip ,r dabar kultu- ' V a k a r u o s e s u d e r j m l . 
ros sąvoka apima ir žemes d a r - , . .. . , * . •» 
u„ »- -~n_»_r »: -^^ miU _ - _ , ! s los savo žingsnius, kad jų iš

skyrimas šiandien būtų abiem 
pusėm nuostolingas. Diskusijo
se prie referato dalyvavo: dr . 
Smilgevičius, kun. dr. Juška, 
kun. dr. Baltinis, kun. dr. Ce-

llstel ėjimas 

bą ir religinį kultą. Tik mūsų 
laikais labiau negu seniau yra 
ryški tendencija kultūros turi
nį perskirti, atribojant jį nuo 
religijos. Ta tendencija yra 
ypač ryški pradedant nuo kul-
tūrkampfo komunizme ir nacio-
nalsocializme. 

fsigil'nęs į kultūros ir religi
jos turinį referentas laikosi nuo 
monės, kad kultūra ir religija 
yra atskiri objektai, kurie vie
nas kito negali pavaduoti. Ta-
č'au šių objektų tarpusavio ben
dradarbiavimo reikalas plaukia 
iš jų prigimties. Tam bendradar 
biavimui kliūčių atsirandae iš 

Pavargę, kaip galvijų bandos, grįžta 
mintys į savo pradžią poilsiui. 
Saulėlydžiai gęsta su dundėjimu tolstančio traukinio, 
kuris nebeišvežė į svajotas tolumas. 

• 
Plazda silpstanti šilima gęstančioj ugniavietėj, 
prietema glosto ir lepina. 
Kamine gūdžiai ūkauja vėjas. . 
Suka ratą baisi ramybės valanda. 

Bet pūsteli pelenus įsiveržęs valkata vėjas. 
Atdūsis virpa, ir krūpčioja kraujas gyslose. 
Neramiu plasnojimu vėl kyla mintys 
ir vejasi tolimą traukinio dundėjimą. 

jau žinomas, bus visuotinai gar- giminės. Beeidamas jis pamatė — Kur Dievas dės piemenį! 
sus. Ir jis pasityčiojamai gal- bandą, toji jau buvo priėdusi, ir — sušuko berniukas. — Reikia 
vojo: j dabar sugulė kas saulėkaitoje, pirma paaugti, mamai padėti, 

— Aš parašysiu dar vieną kas paunksmėje, ir besižvalgy- reikia kiek pavargti, kol gausi 
knygą — kaip pa£s didžiausias! damas, jis pamatė piemenį. Pie 
yra mažas, dėlei to, ką dabar 
pažįstu savyje. 

Tačau ne dabar rašys — nū
nai j ' s yra pavargęs, jis yra 
tuščias, kaip įmerktas į vande
nį popierius, iš kurio išbluko 
viskas užrašyta — yra išsem
tas ir reikalingas poilsio. I r jis 
nenorėjo nieko kito, t ;ktai nu-
važ ;uoti į kaimą, į tą jam ne
žinomą ir svetimą pasaulį, kur 
žmonės — girdėjo jis — yra 
gyviai gyveną darbu, ir tikį į 
viską, ką jiems pasakoja dva
siškiai ar valdžia, gyviai, kurie 
nepajus gyvenę ir išnyks nesu-
ž'noję, jog buvo atsiradę nebū
čiai. Tai buvo lygu vistiek, kaip 
nuvažiuoti į džiungles ar j tyrus, 
tas pats pirmapradiškumas, ku
ris neturi jokios prasmės, kaip 
ir didmiesčio patogumai, tačiau 
tenai galėjai ilsėtis — toks bu
vo skirtumas. 

Jis nežinojo — kur; jam bu* 

muo buvo jo šeimininkų — jis 
buvo regėjęs, tokį kresną ir raus 
vą va;ką, gal devynerių, gal 
maž'au, nes jo negalėjai nepa
justi — taip jis buvo gyvas, kai 
troboje ar kieme ar tvarte mai
šėsi. Atrodo, kad šeimininkai sa 
vo vaikus buvo užauginę, nes 
neregėjai nieko kito tokio jau
no ir mažo, kaip šis samdytas 
berniukas, dėlei savo nuolatinio 
judėjimo, jis atrodė, tikrai vė
jo botagėlis. Bet dabar jis sto
vėjo vietoje, ir kaip tiktai todėl 
žmogus sustojo: — vaikas pa
sižiūrėjo į saulę, persižegnojo, 
ir pradėjo švilpti savo švilpuku 
melodiją. Jis švilpė labai nuo
širdžiai, jeigu kokios gaidos ne
galėjo išvesti savo instrumen
tu, jis išlenkdavo liežuviu. Pa
baigęs tą, jis patylėjo ir pradė
jo k'tą, ir, po to dar trečią. Jo 

dangų. 
— Kvailumas yra atkaklus, 

— mano žmogus, ir jis juokias 
negerai, ir rodo į piemens ko
jas. 

— Ar tu nevargsti dabar? 
Kokios tavo kojos — jos skau
da, ir tu toks mažas, ir dirbi 
sunkiai. 

— O, — pasakė vaikas ir pa
raudo; jis net paslėpė vieną ko
ją, užkšdamas už antros. — Aš 
dažnai tingiu nusimazgoti, gi, 
po purvynus vaikštant ir suply-
šinėja. Paskui, ypač rasoje, skau 
da. Bet, kad aptingstu vakare! 
Tuojau ima snaudė. I r rytmetį 
nenoriu kelti, tiktai pažadina, 
kai — užtenka pamatyti saulę 
ir išgirsti paukštį, ir jau neuž
migtum. 

Žmogus žiūrėjo į tą mažą su
tvėrimą, kuris dabar laisvai ple 
pėjo ir negalvojo, kas tas toks 

**r 

abiejų pusių, kai viena a r kita 

liešius, inž. Rugys ir kun. dr. 
Urbonas. 

• Dali. Igno šlapelio parašy
ta monografija apie J. Pautie-
niaus kūrybą jau surinkta, pa
daryta daugiau kaip 30 klišių 
ir greit bus pradėta spausd'nti. 
Leidžia Liet. Knygos klubas. 

• N. Mazalaitčs knyga Ne-
gestis jau surinkta ir praedda-
ma spausdinti. Leidžia Liet. Kny 

sritis nevertinama pagal jos pri 
gimtiį. Jieškant jungti esreligi-
jai ir kultūrai suderinti refe
rentas iškėlė pasaulėžiūros vaid 
menį. Ji yra kažkas tarp kultū-

. gos klubas. 
• Prozos Antologija jau pra

dėta rinkti. Leidinys stambus 
ir šį rudenį numatoma jį iš
spausdinti. 

Dail. E. Kulvietis Kolumbijoje 
J. NARUTAVIČIENE, Kolumbija 

Senovės Lietuvos didikų at-j sugrįžęs į Lietuvą, stojo sava-
žala, kunigaikštis Ginvila, vai- noriu į Panevėžio batalioną. Ka-
dė Augštaičių krašte didelius ro veiksmams pasibaigus apsi-
žemės plotus. Jo turtingi dva-1 gyveno Ukmergėje, mokytojavo 
rai buvo Kulvos apylinkėse ir 

Neateis geresnė valanda, 
nors akis svajonių pražiūrėtum 
į šaltinį, kur gyvybinis vanduo 
sunkias į dienų eiles iš lėto. 

Lauk skaudžios, alpinančios kaitros, 
visa užnešančių sūkurio besielių dulkių. 
Nesuvilgys lūpų nei kaktos 
smulkūs lietūs, kur kasdieną dulkia. 

Neateis akimirka žavi, 
kurią laimę žodžiai žmogiški. 
Tik skausmai apsups kaip kūdikiai savi, 
prievarta pripils kartaus ir juodo vyno. 

— Ir danguje visi būsime ir nos. Tai tiktai, kad tas vaike-
būsime, — tarė piemuo, ir j is, lis stovi priešais saulę ir spin-
vėl patraukia nosį, ir, yra toks, [ dul:ai švaistosi po jo plaukus 

rusvi veidai nuo švilpimo dari jį kalbina taip neįprastai ir jis 
labiau raudonavo, ir jo šviesūs! buvo toks sveikas, toks skaistus 

vo v :stiek. Pasamdytu vežimu plaukai buvo pasišiaušę, ran- j 0 paprastas, grubių bruožų vel-
jis važiavo, išlipęs iš traukinio 
staiga sugalvojęs, nežinomoje 
stotyje. Važiuodamas jis rinko-

kos tamsios, gi kojų pėdos su
skirdę. 

— Kas iš jo gyvenimo? — 
si kaimus, vienkiemius, tiktai j galvojo žmogus, o tokių yra mi-
iš paregėjmo, iki jam pasirodė: liona;. Kas iš visų gyvenimo? 
jog toje sodyboje turi gyventi Tuo metu vaikas vėl persi-
pasiturįs ūkininkas, kuris gali i žegnojo, lisikišo švilpuką į nu-
išnuomoti švarią lovą ir duoti 
sveiką maistą. 

mesto pakrūmėn švarko kiše
nę, ir ėmė verstis per galvą. 

Tai buvo nemažas ūk's, ta- — Ką tu čia švilpavai? — 
čau , mokytasis stebėjosi, kad j sako žmogus, ir piemuo nebai-
kaimietis visai nesugundė priim- j gęs verstis, nusirito šonais, ir 
ti poną gyventi savo namuose ke atsistojo. Ž'noma, jis labiau pa 
lėtą savaičių. Bijojo? Ne, ma
tė jis, ūkininko akys buvo api-

žino poną, negu anas jį, jis tru
putį krūptelėjo, bet nenusigan-

mančios ir įvertinančios, akys do. Jis pasakė kiek abejodamas 
pratus'os pažinti daikto kainą 
ir t 'krumą — nebijojo, čia bu
vo tikras ponas, joks vagis. Bet 
galbūt jie nenorėjo iš viso sve
timo? Gal tai, kad svečiu būti 
jis buvo perbrangus, o imti mo
kestį už tai, kad valgydini prie 
savo stalo, jiems buvo neįpras
ta. Pagaliau — ir tai atrodė, ta
rytum pasigailėjimas, — ūkinin
kas pasakė: gerai, pasiliki 

ar verta pasakyti: 
— Giedojau. Dabar pati su

ma. 
— Aho, — tarė ponas. — Ta

čiau ūmai jį buvo apsėdusi di
delė mintis apie naują knygą, 
ir jis nepaliko piemens, o toliau 
vedė kalbą: 

— Bet juk Čia ne bažnyčia? 
Ir vaikas pasakė: 

— Aš negaliu eiti — kas ga-

das, kad žmogus stačiai niršo 
— jam atrodė, kad jis nebuvo 
matęs didesnio priešo, tarytum 
tas savo suskirdusiomis kojo
mis atsistojo ant jo išmintin
gosios knygos ir mindė ją. Jis 
visai šiurkščiai pasakė: 

— Kas tu būsi kai užaugsi? 
— Ffiu! — švilpterėjo vai

kas. — Aš čia pasiliksiu pas 
savo gaspadorių pusberniu, pas
kui bernu — nešiosiu kepurę 
ant šono, ir pjausiu plačiausius • 
pradalgius. — Jis patraukė no
sį, ir labai susigalvojo: — Gal 
būt vėliau aš nusipirksiu žemės 
ir pasistatysim trobą — mama 
sakė, jog vienas vargas, kad 
savos nėra. 

— O paskui ? — sako žmogus, 
: r vaikas truputį galvoja, kol 
atsako: 

— Kaip visi. Būsiu, kaip visi. 
Kad tfk doras, — sako mama, 

— Kasi griovius — šnypščia 
žmogus — kaip tėvas. I r augin
si savo vaikus. I r mirsi. 

kaip žemė ir pievos, toks pap
rastas, mano žmogus, toks gy
vis. — I r staiga — jam užima 
kvapą: jis žiūri į vaiką ir ma
to, kad virš bernioko galvos, 
viršui tų šviesių pašiauštų plau
kų, nusileidžia liepsnojantis ir 
švytintis liepsnos liežuvis — 
kaip yra rašyta Rašte apie Die
vo Dvas'ą, kuri teikia išmintį, 
kurios negalima išmokti nei nu
pirkti, nei išplėšti. Nesąmonė 
— galvoja žmogus — mano akys 
pavargo nuo šios šviesios die-

tiktai. Jis galvoja taip, bet ma
to kitą; viena karvė pakyla ir 
pasileidžia kažikur į šoną, ir 
vaikas nusiveja ją, linksmai šū
kaudamas ir mosiguodamas ran 
komis, lyg botagu. Jis bėga ir 
virš jo plaukų — mokytasis ma 
to šokinėjantį , pagal vaiko šuo 
liūs, liepsnojantį šviesos liežuvį. 

Argi aš esu aklasis ir pakly
dęs — galvoja jis baim'ngai. 
— Aš, mokslo žmogus, poetas 
ir filosofas, argi aš?... 

ir daug piešė. Lietuvoje E. Kul
vietis dalyvavo visose dailinin
kų parodose ir savo paveiks
lus sėkmingai išparduodavo. 

Tremtyje — Vokietijoje tu
rėjo parodą Muenchene, Reut-
lingene, Tuebingene ir Stuttgar-
te. Visose keturiose parodose tu 
rėjo nepaprastą pasisekimą — 
visus paveikslus išpardavė. Vi
sas mūsų lietuviškas parodas 
Vokietijoje ir Austrijoje puošė 
jo rankomis drožinėti lietuviš
ki kryželiai ir koplytėlės. 

Eugenijus Kulvietis — daili
ninkas realistas. Jis piešia gam-
tovazdžius, naturmortus, port
retus. Jam reikia objektą ma
tyti, pozuoti. Jo me'striškas 
teptukas skoningai sudeda spal
vas, atžymėdamas Kulviečio 
įgimtą švelnumą. Gražūs spal
vų deriniai jo peisažuose yra 

patį kunigaikštį vadino Ginvi- vistiek savotiški tikrai, "kulvie-
la de Culva. Vėliau žmonės i š ' t i šk i " ; jie byloja apie ypatin-
Kųlvos pasidarė "Kulviečiais" gai išreikštą vaizdo gilumą. Taip 
ir visi kalbamųjų žemės plotų stovėtum ir žiūrėtum, kaip to

li, toli nubėga lauko kelias, kaip 
kažkur tolumoje mėlynuoja miš 

Eugenijus Kulvietis 

Eug. Kulvietis Kordilijerų kai nuose Kolumbijoje 

savininkai vadinosi Kulviečiais. 
Tasai pavadin :mas prigijo ir iš
virto pavarde — Kulvietis. 

Kulviečiai turėjo savo herbą 
baltąją gulbę ir keletą kitų — 
centauras, kirvis, rože, sakalas 
ir t.t. Juos visus rado heraldi-
joje (Kaune) mūsų dailininkas 
E. Kulvietis. 

Eugenijus Kulvietis gimė 1883 
m. Alunč:ų dvare, Vadoklių 
valse., Panevėžio apskr. senosios 
Kulvos krašte, Augštaitijos že
mėje. Vidurinį mokslą ėjo Ry
goj. Vėliau išvyko į Petrapilį 
meno studjuoti (1901). Kaip 
gabų studentą "Imperatorskoje 
Obščestvo Pooščrėnija Chudo-
žestv" atleisdavo nuo mokesčio 
už mokslą. Pabaigęs studijas, 
dėl politinių tų la ;kų idėjų už 
laisvę buvo priverstas bėgti į 
užsienį. Pasirinko Ameriką. Ap
sigyveno Chicagoje, kur pasiro
dė su savo pave'kslų parodomis 
(Indiana Gary, Indiana Har-
bor) . 

1914 m. grįžo į Lietuvą, taip 
nelemtai pata'kęs į prasidėju
sią karo audrą: tuojau buvo 
mobilizuotas. Sunkių metų eilę 
praleido kare. 1919 m. ir vėl 

kas... Jaučiama erdvė, giluma. 
Dėl to- žiūrovui neatsibosta ir 
dar atsisukti į tą patį paveiks
lą, ir vėl išgyventi estetinį pa
sigerėjimą. 

Eugenijus Kulvietis, be abejo, 
darbštus men'ninkas. Ir vėlyboje 
senatvėje jis ne tik nenustoja 
kūrybingumo, bet priešingai, la
bai daug p'ešia. Jo paskutinioji 
tapyba kiek pritaikinta vietinių 
<?Vventojų skoniui — vis tai ne
dideli paveikslai, vietos gam
tos vaizdeliai, v'etos žmonių 
portretai. 

Dabar dailin ;nkas ruošiasi 
naujai parodai 15-ąjai brrželio. 
Dirba išsijuosęs: vienus paveiks 
lus reik'a užbaigti, kitiems rei
kia rėmų ir t.t. Žada išstatyti 
60 paveikslų. Tai bus trečioji 
iš eilės rvaroda Medelline, kur 
mūsų dailininkas yra pastoviai 
apsigyvenęs. Jis taip pat moky-
toiauia koleg'joįe. 

Be to, men'ninkas E. K. turė
jo dvi parodas Bogotoie, labai 
sėkmingai; jo paveikslus daug 
kas įs'gijo, daugiausiai vietos 
gyventojai. 

• 
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Keli plunksnos brūkšniai velionies 
no Šlapelio atminčiai 'g 

AP OMAS VARNAS 

išsidėsčiusias eglėmis bei pusi- fl, p . Bagdonas 
mis nuaugusias kaukaras. 

Kiek atsimenu, Ig. Šlapelis 
tą vasarą šiek tiek piešė akva
relėmis, bet daugiausia skaitė, 
be paliovos skaitė, dienos metu 
parvirtęs kur po medžiu, o va
karais iki vėlybų išnaktų, daž
nai ir per kiaurą naktį užsida-

Šio birželio mėn. 3 d. netikė- čiojimo metu, paprašiau jį ap 
ta mirtis išrauna iš gyvųjų tar-, s."lankyti į mano keturių drau 
Po mūsų senosios kartos daili- gų gana erdvią buveinę. Ten I r e s s a v o kambarėlyj ir nepaleis-

#ninką, meno istoriką, Kauno Me I parodžiau jam ne tik pradėtą damas knygos iš rankų 
no Mokyklos direktorių, šviesios 
bei taurios asmenybės lietuvį 
patriotą Igną šlapei]. Kaip arti
miesiems giminėms bei drau
gams, taip ir visaį lietuvių vi
suomenei tai yra nelauktas ir 
begalo skaudus smūgis. Jis bu
vo nelauktas ir pačiam velioniui. 

Dar tik antradieni — gegužis 

vysk. M. Giedraitį, bet ir kitas ' 1 9 0 8 m - pavasarį man pavy-
visokeriopas savo pieštas kopi- k ° išvažuoti į Siciliją, kuomet 
jas — iš žurnalų bei iliustruotų i velionis Ignas jau anksčiau bu-
knygų, ypač Andriolli iliustra- i vo nuvykęs į Romą. Romoje ra
cijas iš Lietuvos istorijos. j d a u Ji paišybos studijoms atsi-

| dėjusiai bedirbantį, tai sakant, 
Nuo to laiko užsimezgusi drauj p a s k e n d u s į jose iki ausų. Ir vis 

gystė išsilaikė pastovi, nuoširdi,! d ė l t 0 p e r i o d i š k a i l a n k y d a v o i r 

tarpais labai a r tma , intymi. Tik | p l a č į a i d ė s t o m ą m e n o i s t o r i j a 

vėlesniais L. Nepriklausomybės 
31 d., man nesant namie, M. Var l a i k a i s a r t į m e s n i s draugavimas, 
menė priėmė iš velionies telefo- m t a m t i k r ų a p i j n k y b i u > b u v o 

no pasikalbėjimą meno reika- k i e k i r a t v ė s ę s > b e t nei veliony-
lais. Paklaustas, kaip esąs svei-} j e n e i m a n y j e n e b u v o u ž g e s ę s . 
kas, tvirtu ir linksmu balsu at-1 T a i p a r o d ė tremtis. Didesni ir 
sake, kad jaučiasi labai gerai; g i l i a u i š g y v e n t i skausmai trem-
įr ypatingai džiaugiasi galėda- j t y J e i e n g v i a u p adėjo užmiršti rankiškai studijuoti gryną gam
inas nūnai daug dirbti savo mė- j b u v u s i u s abipusius nuoskaudų 
giamoje meno istorijos srityje; ,'atminimus ir atgaivinti senojo 

Romos universitete. Žodžiu, dir
bo vyras išsijuosęs. 

19C9 metų pradžioje miestie
tiškos studijos jau jo nebepa-
tenkina ir iš Romos persikraus
to į Sardiniją, kur bando sava-

Kritusiam Broliui 
Tai tu šaukei tėvynės vardą 
Su žaliu uosiu pakirstas aztdrcs; 
Girdėjai miišat* ugnine verdant 
Ugnim pravirkusiuose tėviškės laukuos. 
Neklausė rankos tęst pradėtą kovą, 
Kaip baltas paukštis padangėn nekilai; 
Gimtosios žemės smėlis — tavo lova, 
Ir aukurai senų milžinkapių — draugai. 

0 baltos gėlės žydi viršum lūpų, 
Sučiauptų tylėjimui ilgam, ilgam. 
Motulė ašaros' pasvirusi suklupo, 
— Skausmingai draikos jos plaukai žvilgą. 

Kunigui J. P. 
Tau kadaise pievos žydinčios šypsojos, 
Ilgesiu kvepėjo ošiantys miškai, 
Vieversio dainelė iš padangių mojo, 
Kai takais rasotais pamiškėm bridai. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
Mokslo mėgėjų klubas Chi- Poetas Bernardas Brazdžio-

siuo metu jis dirbąs kiek įmany
damas ir nieko geresnio netrokš 
tąs. 

Doną vėliau šeimos narių pra 
somas patikrinti sveikatos būk
lę, kad ir jausdamasis esąs ne
reikalingas tokio tikrin'mo, ve
lionis visdėlto paklauso ir nu
vyksta pas gydytoją. Ir gydy
tojas atidžiai patyrinėjęs jo or
ganizmo sveikatingumą, randa 
jį esant visais atžvilg'ais paten-' 
kinamą. 

st'liaus draugystę dar skaidres
nėje ir daugiau branginamoje 
šviesoje. 

Ir štai, veik tuo pačiu metu 
velioniui Ignotui su savo svei
katos globėju sprendžiant vie
naip, slėpiningoji Apvaizdos ran 
ka pamoja ir patvarko kitaip. J 
būties prieangį įžengia negailės-., 
tingoj', niekieno nelaukiamoji 
viešnia ir pasibeldžia, atrodo, 
į kietai uždaras gyvybės duris. 
Ant būties ir nebūties slenks
čio ūžteli didžiulė gyvenimiško 
atoslūgio banga ir nepermaldau
jama srove užpila gyvybės vers
mių padangtę. Žemes kelionė 
baigta. 

Drauge Ignotai! Dar šį rytą 
buT ai kartu su mumis, su gy
vaisiais. Sėdėjai mūsų brangios 
draugystės krikštasuolėj, dali-
jaisi su mumis mintimis, jaus
mais ir veiksmais. Gvildenai ir 
sprendei mūsų visų gyvosios kū 
rybinės dvasios patiekiamus už-
davin'us. Rūšiavai juos. Skirs
tei juos pagal tai, kas teka iš 
skaidriųjų prigimties bei dieviš
ko Grožio versmių, o kas iš ne
valyvų pramoninio didmiesčio 
latakų... 

O štai, šį vakarą Tu patekai 
jau į mūsų graudžios, trapios 
atminties pasostę... 

Igną Šlapelį pažinau Kauno 
Kunigų seminarijoj, rodos, nuo 
1898 m., kada jis rudenį ąstojo | linkiais, 
į pirmą kursą, man esant tuo
met trečiame. 

Į pažintį greitai mus suvedė 
abiejų palinkimas piešti. Tais 
laikais prof. A. Dambrauskas 
Jakštas, dėstės mums trečio
kams šventraščio Senąjį Testa
mentą, pavedė man nupiešti api-
didžio 
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tovaizdį. Apsigyveno jis netoli 
Sardinijos sostinės Cagliari, pie 
tinėje salos dalyje. Man likimas 
lėmė nuo pat atvažiavimo į Si
ciliją apsigyventi šiaurinėje sa
los pakrantėje nedideliame, ku
rortiniame žvejų kaimelyje ne
toli sostinės Palermo. 

Su velioniu mudu nuolatos su-
sirašinėdavome ir abudu priklau 
sėme lietuvių spaudos skaityto
jų studentiškam rateliui. Šio ra
telio valdyba tuomet buvo Švei
carijoj. Įmokamų itin kuklių na-Į M. VdltkllS 
rio mokesč!ų pagrindais ratelio 
valdyba visdėlto iškalkuliuo-
davo užprenumeruoti veik visus 
tuomet ėjusius lietuvių savaiti
nius bei mėnesinius laikraščius, 
kuriuos ir gaudavome pasiskai
tyti gana reguliariai. Paskaitę 
siųsdavome juos sekančiam val
dybos nurodytam būrelio nariui. 

Kuomet velionis Ignas gyve
no Romoje, paprastai aš iš jo 
gaudavau spaudos siuntinius, o 
kai jis persikraustė į Sardiniją 
aš gaudavau tuomet daugiau
sia iš Jurgio Šaulio (iš Berno) 
ir siųsdavau draugui Ignui. 

Jau Kunigų seminarijoj vėlio- 1 9 0 9 m a n k s t y b ą p a Vasarį , 
n] I. Šlapelį pažinau tokį, koks bene vasario mėn. pradžioje, 
jis ir vėliau pasiliko beveik ne- j kuomet Viduržemio jūros salose 
atsimainęs. Buvo nepaprastai slėnių ir žemųjų pakalnių pie-
ku/j 'os, santūr.ios prigimties, vos apsikloja margaspalvių lau-

kuri jam pačiam kartais buvo kinių gėlių kilimais, kuomet tie 
lyg ir nepatogiu slogučiu, iš ku- kilimai kas savaitę keičia savo 
rio jis bandydavo išsivaduoti pagrindines spalvas, vieniems 
staigiais nuotaikos pakitimais pievų žolynams pražydėjus ir 

Vakarais žaliaisiais tolumos aidėjo 
Liūdesį dainavo nerami širdis 
Apie žalią rūtą, apie šiaurės vėją, 
Baltą obels žiedą, kurs nakčia pražys. 

Ten šviesi vaikystė atminimuos slepias, 
Jos nebeprišauksi vakarais ilgais. 
Tik motulės rankos, nuo vargų sukepę, 
Tau sapnų auksinių uždangą praskleis. 

Vėl ten pamatysi šviečiantį altorių, 
Ir varpelių balsas užliūliuos tave, 
Bet veltui pro erdvę prasiveržti nori, 
Palikta tėvynė vis mirgės žvaigžde. 

Li P 

Ign. Šlapelis 

Žoroniskio pieštas portretas 

Lygumoj, toli nuo kelio, 
rymo liepa, kaip vienuolė, 
tartum žvalgos ji medelio 

, yįyname miglotam toly, 

tartum ilgu jai čia vienai 
apleistoj rudens rugienoj, 
ir slaptai ji svają saugo, 
be neras ji toly draugo... 
Bet aplinkui lig padangių 
vien laukai, laukai rasoti, 
gelsvaspalviai, miglabangiai — 
niekur žvilgiui nesustoti... -

Nejieškok, mieloji sese, — 
niekur draugo nesurasi, 
neatrasi, liepa, uosio, 
nepriglusi, nesiguosi... 

cagoje pradėjo trečiuosius sa- n i s , kuris nuo š. m. rudens uži-
vo veiklos metus. Jį sudaro nedi m a «L i e tuvių Dienų" vyr. re-
dehs būrelis (9) intelektualų, d a k t o r i a u s vietą, šioje srityje 
suinteresuotų intelektualiniu t u r i d : d e l j p a t y r i m ą n e s y r a 
veiklumu ir pasiryžusių studi- r e d a g a v e s v i s ą e i l e ž u r n a ] U ( b e i 
juoti svarbiąsias, šių dienų moks v i e n k a r t i n i ų leidinių: yra bu-
lo problemas ir rūpintis krikš- vęs r e d a k t 0 r i u m i Ateities Spin-
čioniškosios kultūros ugdymu. d u l i U j P r a j d a l g i ų (pirmas ir vie-
Per antruosius savo veikimo me- | nintel's poezijos žurnalas lietu-
tus klubas turėjo 7 posėdžius,i vių ka lba—1933 m. Lietuvoje), 
kuriuose buvo skaityti ir išdis-; Lietuvos Studento, Dienovidžio, 
kutuoti 7 pranešimai. Be to, klu Eglutės; be to yra suredagavęs 
bas ta ;s metais suorganizavo vi-; nemaža vienkartinių leidinių: 
suomenei 18 paskaitų semestrą,' Pirmuosius žingsnius (1939 m.), 
kuriame buvo nagrinėjamos lie-! Literatūros metraštį (1942 m.) , 
tuviškojo jaunimo problemos iš- Tremties metus (1947 m.), J. 
eivijoje. Semestrui vadovavo A'sčio poezijos rinktinę Pilna-
kun. V. Bagdonavičius, MIC, i tį (1938 m.), Maironio Pavasa-
kun. dr. A. Baltinio talkininkau' rio balsų XVII laidą (1952 m.) 
jamas. Paskaitas skaitė 15 pre- 'ir 1.1. 
legentų; klausytojai daugiausia ,*.«••• • , o ^ ,-i • 
u i i. vi • i J • m J • D*ulin-nko Soutme, kilusio 
buvo katalikai studentai. Tą dar .» T . . _ . . iš Lietuvos, kurinvs — nature bą tęsiant, organizuojamas tre- , , 

jinorte, vaizduojąs negyvą faza
ną , kabo tarp garsiausių Euro
pos ir Amerikos dailininkų dar
bų, amerikiečio turtuolio Dun-

Vengdamas praktmio veiki- can Phillips meno galerijoje, 
mo, kokį savo programose yra 1600 21st St., N. W. VVashing-
numačiusios kitos organizacijos,. ton, D. C. S. m. gegužės mėn. 
ir siekdamas Intelektualinės pa- 23 d. Life žurnalas, įdėjęs šio 
žangos, klubas yra mokslinių paveikslo reprodukciją, trum-
studijų būrelis. Kaip pranešimai, pai pažymi, kad tai lietuvio Sou-
skaitomi jo posėdžiuose, taip ir į tinę kūrinys, anksčiau buvęs la-
į'o paskaitos visuomenei nėra bai mėgiama Henri Matisse nuo-
kurių nors dalykų popularizaci-, savybe. Jį 1950 m. nupirkęs 
jos, o atitinkamų klausimų stu- j Ducan Phillips. Pasitikrinus en-
dijos. Jo narių įsitikinimu, da-, ciklopedijose rasta, kad Chaim 
bar lietuviams, neturintiems sa-1 Soutine gimęs Lietuvoie 1894 
vo augštojo mokslo įstaigų,j m. Sulaukęs 14 m. amžiaus jis 
toks kvietimas yra vienas kelių jau studijavo Vilniaus meno 
pasirekšti jų moksliniam susi- akademijoje, o 1911 m. jis at-
domėjimui. Toliau numatyta > vyko i Paryžių. Čia dideliame 
siekti klubo veikimą daugiau iš- j skurde gyvendamas Montparna-
plėsti bei praturtinti. se drauge su A. Modigliani, stu-

Klubo veikimas yra s u k ė l ę s ! ^ 0 C ( > r m o n d a i l ė s studijoje, 
lyg ir sąjūdį ir kitose l ietuvių!^2 ,0 m ; S o u V n e l š š a r s ė i ° k a i P 
gvvenamose vietovėse. Vienur | dailininkas ekspresionistas. Iki 

čias semestras, kuriame bus stu 
dijuoiamos didžiosios šių dienų 
socialinės problemos. 

kitur yra susiorganizavę pana
šūs klubai su panašiais sieki
mais, o keliose vietose buvo 
suorganizuoti panašūs paskaitų 
semestrai visuomenei. 

• Kompozitorius J. Strolia — 
Liet. Kat. b-nės choro dirigen
tas. Liet. Katalikų bendruome
nės choras Sao Paulyje kurį lai 
ką buvo be chorvedžio, tad kom ' 

1930 m. j ; s buvo labai popula-
rus prancūzų meno sluogsniuo-
se. Jo kūriniai pasižymi nekon-
vencionalumu, ryškiu spalvingu
mu ir grubia jėga. Mirė 1943; 
mirties aplinkybės nežinomos. 

• Adv. Rapolas Skipitis rašo 
pr.siminus apie pirmuosius lie
tuvius tremtinius Vokietijoje 
1940 1941 m. Paliečia daug 

ar sarkastiškais pašaipos brūkš 
niais. Gal dėl to dažniausiai bu
vo užsidaręs savyje, iš pavir
šiaus atrodė nedrąsus, neeks-
pansyvus, bet savo intelekto 
gilumoje labai konstruktyvaus 
pajautimo bei galvosenos. Arti
mesnėje pažintyje buvo nepap
rastai draugiškas, paslaugus, 
linksmas, su plonos, bet nekal
tos, nekenksmingos pašaipos po-

bematant iškilus kitiems dar 
prašmatnesniems, mudu su ve
lioniu Ignu, jaunystės šišo pa
gauti, laiškais susitarėme, atsi
kėlę kas rytą apie 7 vai. išeiti 
į pastoviai pasirinktą pakyles-
nę Viduržemio jūros pakrantės 
vietą ir augštai iškeltu rankos 
mostu garsiai pasveikinti vie
nas antrą, jis iš Sardinijos piet
rytinio kranto atsigręždamas Si
cilijos kryptimi maždaug į rytų 
pietus, o aš iš šiaurinio Sicili-

Arčiausiai teko gyventi su ve-1 j 0 g k r a n t o a t s i g r ę ž d a m a s S a r . 
komu pačioje jaunystėje - m e - | d i n i j o s k r y p t i m i m a ž d a u g j š i a u 
no studijų laikais - ir subren- į r ė s v a k a r u s . T a i p ^enas prieš 
dusio amžiaus laikotarpyje, ben a n t r ą s u s t o j ę t m u d u ^ - ^ 
dradarbiaujant pedagoginėje dir 
voje Kauno Meno Mokykloje. 

JAUNIMO LITERATŪROS PREMIJA 
1. Lietuviškos Knygos klubas ir ateitininku "Šatrijos" me

no draugija, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau
giau duoti tinkame* lektūros mūsų priaugančiam jaunimui — 
vyresniųjų klasių pagrindinės ir augštesniųjų mokyklų (High 
School) mokfcuams, — skelbia 

$500 jaunimo literatūros premiją. 
2. Premija bus duota už bet kurios rūšies ar žanro auklė

jantį veikalą: eUėrašcius, poemą, beletristiką, biografijas, vaiz
delį, a r kurios kitos rūšies kūrini, skirtą jaunimui 

3. Premija nebus skaldoma tarp kelių autorių. 
4. Autoriai a r leidėjai 1955 metais išėjusias knygas ar spau

dai parengtus rankraščius premijai skirti komisijai prašomi 
siųsti iki 1956 metų kovo 1 dienos šiuo adresu: Jaunimo l i t e 
ratūros premijai skirti komisija, 2334 S. Oakley Ave., Chieago 8, 
Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąja pavarde. 

^z i to r ius Juozas Strolia, p e r l į ^mių dar ir šiandien aktualių 
Naujus Metus atvykęs j S a o | klausimų, k t : Lietuvių Akty-

galį ne tik gražiai lietuviškai 
pasisveikinti per 240 mylių at
stumą, vienas antram palinkė
dami labo ryto, bet buvome 

Meno studijų laikais vienu 
formato vysk. Merkelį, metu teko kartu gyventi Kro-

Giedrailf, rodos, numatytą pa-| kuvoie 1904-05 m. ir Ženevoje! šventa? įsitikinę, kad pro skaid-
naudoM tuomet amerikinėje 19C7 m. šių paskutiniųjų metų! r 3 a s Viduržemio jūros miglas 

bo 
kų. 

spaudoie. Gavau ir formalų lei-| kokių trijų mėnesių vasaros ato 
dima šiam darbeliui atlikti iš •tofft* praleidome kartu gyven-
seminarr'os rektoriaus prel. Cyr darni komunoje, susidėjusioje iš 
tauto. Šiaip p'eš'mas kad ir lais
vomis nuo mokymosi darbo va-

penk'ų Tetuvių sAudiozų, 
kurių vėliau prisiplakė ir 

prie 
tik-

Jandomis reminarijos pastogėse j ras bohema "iš stuomens ir iš 
buvo draudžiamas. 

Velionis Ignas, matyti, kori-

mudu v'enas antrą puikiausiai 
matome ir atpažįstame vienas 
antro savotiškas barzdeles, nors 
abiejų vienodai juodos. 

• Tomo Ferdinando Žilinskio, 
liemens", Ženevos universiteto i caro laikų kovotojo dėl lietu-
studentas humanitaras Juodkai- vybės, jau 30 metų nebeturime 

dorinių pletkų keliais buvo su- nietls Foma Lukič. Mūsų komu- j pavo tarpe: jis mirė 1925 m. 
žinoięs apie mano piešiamai na turėjo tuomet pasisamdžiusi Į birželio 22 d., turėdamas 85 m. 
vysk. M. Giedraičio atvaizdą,! r? a s Mr. Rose visą namą, anks- amžiaus. Mokytojaudamas Vei-
nes, ka'p vėliau pasisakė, jieš-! čiau buvusios stambaus ūkinin-, vėrių seminarijoje išauklėjo dau 
koies progų susipažinti su ma- ko sodybos gyvenamąją dalį, su gelį mokytojų, ve;kėjų, kultu 

5. Premijai skirti komisiją kviečia Lietuviškos Knygos klu-
ir "Šatrijos" vadovybė iš rašytojų, pedagogų ir kuhūriiiln-

i 
6. Premijos mecenatu yra kusi. dr. Juozas Prunskis. 

nim per popietinius ir vakari- daržais ir sodu, prisigūžusių 
n :us klierikų pasivaikščiojimus; prie paf. ežer0 Ainsi pakrantės, 
seminarijos sode, kas veikiai i o svarbiausia su atviru, majes-
jam ir pavyko. Po gana šiltų j tot 'šku reginiu į Montblanc kaljsų raides į lietuviškus spaudi-
pirmos pažinties kalbų pasivaikš, nyno ir į šalutines jo papėdėje j nius, 

rininkų l'etuvr'škoj dvasioj. Bu
vo išspausdinti jo atsiminimai 
apie jo dalyvavimą įvedant ru-

vistų Fronto gimimą, kaikurių 
mūsų diplomatų, politikų bei vi
suomenininkų tuometines nuo
mones apie būsimąją tarptau
tines reikšmės įvykių raidą, ra
šo apie repatriantus, kontaktus 
su nacine valdžia, gestapu ir t. 
t. Šie prisiminimai serija straips 
nių bus paskelbti artimiausiuo
se "Lietuvių Dienų" žurnalo nu 
meriuose. 

• Pabaltijo reikalus iškelian-
sus žiūrovus maloniai nustebi- j čios Roberto Raido novelės 
no. Bisui choras turėjo padai-l"Wenn Russen Komen" išspaus 
nuoti 4 dainas ekstra. Komp. d'nta Vokietijoje 10,000 ir pir-
Juozas Strolia — tikras lietu- moji laida buvo greit išpirkta, 
viškų l'audies dainų propagato- Šis veikalas esąs jau išverstas 
rius ir subtilus jų interpretato- į estų kalbą ir verč'amas į lat-
rius. 

Paulo iš Šiaurės Amerikos, ra
do jį gana apleistą. Jis tuoj stvė 
rėsi darbo, ir jau vasario 16 d. 
pasirodė su nauju repertuaru. 
O balandžio gale choro suruoš
tame koncerte jis pasirodė su 
plačia nauja programa, kurion 
įėjo paties J. Strolios sukom
ponuotos bei suharmonizuotos 
dainos ir kitų kompozitorių su
harmonizuotos liaudies dainos. 
Naujo maestro pasirodymas vi- j 

vių, švedų, anglų ir turkų kal
bas. Rašytojas Raid yra iš jau
nosios estų kartos. 

Ji - Kaminskas Šventoriuje 

Tpoj po to koncerto, kuria
me dalyvavo brazilų radijo bei 
televizijos stočių vadovai, mūsų j • A. Venclova iš okupuotos 
choras buvo pakviestas pasiro- Lietuvos buvo nuvykęs į Wei-
dyti telev:zijoj. kur ir pasiro-, marą. i Shillerio 150 m. mirties 
dė, tarp kitų tautu, su įdomia minėjimą; tas pats Venclova ne-
programa. Lietuviškos progra- seniai buvo nusiųstas ir į Stock-
^ o s libretto vykusiai sustatė holmą; savo panašose išvykose 
M. Boguslauskas, režisavo Alf. jis vis stengiasi garbinti sovie-
•^ibss. Buvo sudainuota keletas tinę tvarką. 
^iet. dainų ir sušokta trys taut. _„ . . . _, . ... . 
, . . . * . -.L • i J • Fir t aušk ime, Rabailiene 
okiai šokiams pr tarė akorde- . . _. .x . „ , . w_, TT j " " r ,. T ir A. Vaičaitis dalyvavo The He onu pats choro dirigentas J. . , „ ,. w. „, .. , r . . , . ?rald dienrasc o suorgnmzuoto-Stroha. Vis? buvo apsirengė tau- . , . _• ., . . . , . , , „ . . . , . ie meno parodoje Melbourre tiskais drabužiais, kurie padare ^ .. „., r . , . . .. , ,. , .. . - Dail. Zikaro ir io dviem paveiks televizi os direkenai nemažą . , J.. x.. \ . . . . _ , . . .. . .. , .v, Ių nuotraukas dienraštis įsidėjo įspūdi ir jie nori lietuvišką pa- . . .lA. ' J 
. , J -.. . i savo skilt s. s'rodymą nufilmuoti spalvomis. ' 

Už tą pasirodymą choro kasa • Nijolė Ou»b!n-%kaitė, Roma-
gavo 10,000 eruzeirų. Tai jau na J^nauskaltė šiemet baigia 
bus bene trečias choro pasiro- Mundelein kolegiją; jų paveiks-
1ymas televizijoj, tJk šį kartą lus tarp 1955 m. baigiančiųjų 
programa buvo įvairesnė ir įdo klasės įsidėjo kolegijos žurna-
mesnė. Ilas "The Skyscraper"* 
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auga dvi obelys, keturi agrastų Z i g m a s Gavel i s 
krūmai, du bevardžiai liūdni me
deliai — ir lysvės žydinčių line
lių ir margų linksmų gėlių. Ar 
jie neišvežti? Kai palangėje ant 
suolo išvystu motiną ir vyrą — 
staiga imu verkti, ir pajuntu, 
kad mes gyvename. 

— Kaip galėjai tiek užtrukti, 
— bara venas , ir kitas sako: 

Nė sekundei nereikia išsiskir
ti. 

Tai Rūta pasakė pirmoji. — tai ne jos, jie laikosi už pras-
Buvo anksti, mama dar nebu-, to darbinio moters sijono, ir 

vo spėjus atidaryti langinių, gi vyras su ja apsivilkęs darbe 
jinai yra .namų ankstybasis, drabužiu — darbininkai, aiškiai, 
paukštis — ir tuo metu paskam- darbininkai. Kodėl jie yra čia ? 
bino, ir už durų stovėjo Rūta. J e nežino, jie nežino. Ir į sunk-

Vistiek, kad mes susitinkame; vežimio kraštą atsirėmęs sėdi 
beveik kasdieną, kad esame to- • pusamžis vyras — jo veidas yra 
Ii nuo mažojo miestelio, kur ji toks tuščias, lyg j ' s būtų nugir-
gimė pusę metų | savo sesers dytas nuodingų dujų — o, tai 
šoną, ir kitą pusę į mano — toks tiktai, kad jis negali suprasti, 
vidurys tarp mūsų amžiaus — kodėl jis čia. O gale sunkveži-
vist'ek, kad esame suaugę, ir mio, ant aslos sėdi senas žmo-
dar kaip! Jau jaunyste baigia gus. Bet jis nebuvo senas va-
uždaryti vartelius, išeidama —j kar! Tai tiktai šią naktį, kai jį 
vistiek, sakau, susitikus mes pasodino č*a, jis tapo ^oks — 
esame ne tik labai jaunos — vi- jis sėdi ant krūvos palaidų drą
sai nedidelės, be rūpesčių ir bužių, jis pats atrodo, kaip — kaip gyvybė. Kaip laisvė. Ko-
daug juokiamės. Bet kas yra šį kaip įkapės. del, kadėl k a r t a s esu buvusi ne
rytą, kad matau ją tokiame am-! -- . , . . . - . ,,.,„ J kantr ' ir nedera savo motinai 
žiuje, kaip iš tikro esamej Ir ji * a d ̂ e c : a u uzs merk t - Kad, _ a r g i n e ž i n o j a u > i o g v i e n ą k a r 
dar nesakė nieko, ji tiktai atsi- g a l!C I E

f
U n e m a t v t ^ B e t m a t a U tą mes galim būti išskirti? I r 

sėdo, nugara į pianiną, atsirė- ~ sa"tUV
A

US> ^ f " P ^ 8 t u 8 i d a f t a r yra nutraukta nuo akių 
mė - ir tada buvo aišku, kad Uzm

f
US Ar™n ^ g a akyse ar p a s k u t i n ė u ž d a n g a , n e s r e g i u , 

jis buvo paliktas atviras, nes ? e
 f

t u n f a
J

l u n e S e
1

 d u * u v u s > « • į kaip gražu viskas, kas dėjosi i u-- i v - . v. . šautuvai ? Ir prie kiekvieno gmk „ , „ . „ . • . ž i a m p „,,-,5,,, krašte suskambėjo, ir labai erzinančiai. , . . , .,. , • gyvenime, šiame mūsų Krašte, 
n .. *\.. , , 1, - . » lo stovi kareivis, milicininkas — Bet ji neatitraukė alkūnes, ta 

Taip, — sakau tylomis. — 
Mes nekalbame apie lagaminus, 
daiktus, bet visi galvojame apie 
kelionę. 

— Eikite, vaikai, p'etų, — 
taria mama. Taip pasakė ji, 
kaip kasdieną, tačiau tiktai da
bar, pirmą kartą gyvenime, pa
žįstu, koks saldus jos balsas — 

Iš t iestoj i ranka 
Kai vakaras skliautus žvaigždėm išgražins 
Ir dcc<ii**UĮTii vvciiij varpų iii&Jb& l^Lagucs, 
A.ičc ir tols *3tl vic:iilų nsmų r.iiraZcis 
Ir saulės patekėjimas tulpėm išpuoštuos languos. 

Regėsi seserį mediniais kibirais ant naščių 
Taku prie šulinio nueinant gėlojo vandens, 
Virš bundančių laukų, virš lygumų, bekraščių 
Girdėsi: brolių dalgiai plakami aidės. 

rytum negirdėjus — ji tarė : 
— Kaip gerai, kad jūs ramiai 

miegojote. 

nors atrodė kartkartėmis apgai-
rusai, kreivažandžiai mongolai j J ė t m a i r a m u ; r p a p r a g t a . Kiek 
Tačiau yra kažkas už juos bai- d a U g ž m o g U s p a m a t a i skęsda-
sesnis — matau civilius su šau
tuvais ir mintyse šnibždu: juk 

Ir mes nė vienas nepaklausė- jie negali būti mano tautos žmo-

mas. 
Ir kaip greitai galvoji — juk 

štai mes visi tebestovime prie 
me kodėl — kas galėjo išdrįsti? nės. Kiekviename sunkvežimy-, s u o i 0 p a i a n g ė j e nors buvome 
Šiais laikais klausti yra baisu - je stovi tie su ginklais, apsupę p a š a u k t i m a m o s ; k o d § i p r ieina-
dėlei atsakymo. Mes tylėjome, tuos, kurie yra vežami. m e • vartelių9 Be reikalo 
ir tada ji vėl atsiliepė, ir labai Bet tai netiesa, - aš kai-j J u k ž i n o m e > k a s t e n v y k s t a u ž 
tyliai: 

— Visą naktį veža 
bu? Aš matau Rūtą, baltą, nu- . v a r t e l i ų > u ž u š a l ;

g atvio 
blyškusią net lūpose - ir žinau, p r o s p e k t e > b e t m e S prieiname ir 

Ten po kaitros nukris vėl naktys vėsios 
Ir žvaigždės degs rasoj ant nokstančių javų, 
Pradalgiuos žiedai suglaudę žiedlapius ilsėsis, 
Po bręstančiais rugiais bus dangiškai gaivu. 

Ir vėl diena po poilsio akis pramerkus 
Su plaukiančiais laivais ir su žuvėdrom jūron skris, 
į akmenis sudužę bangos plalzs šešėlį ra7ikos 
Ištiestos praverti vienišų namų duris. 

Miestas be žiburių 
Pro šimtmečiais statytą miestą didų, 
Pro praviras laivams tiltų angas, 
Saulėleidis į vakarus nubrido 
Elbės sriūvančia vaga. 

m 

Šimtais bažnyčių, parkų ir muzėjų, 
Pulkais kalėjiman jaunų vergų, 
Išvargęs miestas poilsio nuėjo 
Nedegęs žiburių. 

Elbės krantais tą naktį paukščiai skrido, 
Dieviškom sielom ir polėkiais kilniais 
Ir šimtmečiais statytą miestą didų 
Užpylė pelenais. 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
© Benys Babrauskas parašė • Juozas Bieliūnas — muzi-

išsamų straipsnį apie naująją kas, vienas iš Lietuvos operos 
lietuvių literatūrą Oklahomos k ū r ė J u i r ° P e r o s Pėdžioje, vie-

, . ,w. _ nas iš populariausių solistų — 
universiteto leidžiamame žurna-1 . . _ " _ . •• 

- Įmire Lietuvoje sių metų gegu
le Books Abroad' . P r a d ė j ę s [ ^ %f ± Ve]iQnis k e l e t ą m e t ų 
nuo Mažvydo ir Donelaičio, pri- y r a b u v e s Kauno radiofono di-
mena straipsnyje spaudos drau rektoriumi, o paskiau likusius 
dimo laikus, aprašo Maironio s a v o gyvenimo metus pašven-
poeziją, kuri idealizavo Lietu- t e jaunųjų dainininkų auklėji-
vos praeitį ir ugdė ryžtą kovos m i r - Kauno ir Vilniaus konser-
dėl laisvės. Toliau sumini Krėvę, vatorroje 
Šeinių, Putiną, Binkį, Aistį, Miš- Velionis buvo gimęs 1890 m. 
kinį, Brazdžionį. Charakteri- K raš tų km., Panemunėlio valsč., 
zuodamas Aisčio ir Brazdžionio Rokiškio apskr. Dainavimo stu-
kūrybą, pažymi, kad jie yra pa- dijas gjo Maskvos, Petrogrado 
siekę sunkiai nepralenkiamų r Milano konservatorijose. Be-
augštumų. Aistis meistriškai at- studijuodamas Rusijoje buvo 
gaivina l e t u v ų mirusius litera- veiklus tarp lietuvių, organiza-
tūros ir istorijos herojus; Braz- v o c n o r u s , dramos mėgėjų bū-
džionis, kaip Biblijos pranašas, r e l i u s Kaikuri hrką dirbo Pet-
įžvelga gyvąjį Dievą ir Jo l a i - ; r a p i l i o komiškoje operoje. Lie-
minančią ranką, yra vienas ge-|, tUvos operoje sėkmingai yra at-
riausių lietuv:ų patriotinių ir re- l i k ę s e i I e r y š k i u vaidmenų: De-
liginių poetų. B. Babrauskas pa
žymi, kad lyrikoje lietuviai yra 
toliausia: pažengę ir galėtų rung 
tyniauti su tautomis, turinčio
mis senesnes l'teratūrines tra
dicijas. Čia gražiai pasižymi Ra

moną, Figaro, Eskanrlijo (— o-
reroj "Karmen"). Nuo 1940 m. 
buvo Vilniaus muzikos mokyk
los solinio dainavimo dėstytoju, 
o nuo 1941 m. buvo Kauno kon
servatorijos vokalinės- katedros 

dauskas, Ališas, Bradūnas bei v e d ė j u i r dėstytoju Kauno Mu 
poetinės formos novatoriai Na 
gys ir Niliūnas. Suminimi ir mū 
sų d'd'eji beletristai: Vaižgan
tas, Krėvė, Šatrijos Ragana, 
ViertuoKs. Vaižgantas puikia: 
vaizduoja lietuvių kovas dėl 
spaudos laisves, Krėvė — ryš
kiai pertiekia vyresnio amžiaus 

zikos mokykloje. 
Velionis buvo pašarvotas Kau 

no J. Gruodžio vardo muzikos 
mokyklos d'džiojoje salėje, o 
palaidotas Petrašiūnų kapinė
se gegužės 20 d. 

• Dr. A. šešplaukis-Tyruolis. 

Ragana žavi savo idealizmu. J. Kitą sykį žmogus būtum per- kad ne viena regiu ką regiu. , s t o v i m e I r š i t ą m į n u t ę prava 
klausęs, kad pakartotų ką sako Kai mes einame toliau - ta-1 ž i u o j a e i l i n i s s i mkvežimis, lėtai, Alkuose, kai maras kerta gyvy- mes tarėmės, kaip geriau * » | C i e k i l tam vienas Din t t fe 

tačiau ne dabar. Nieku ne-,riu sau vėl, jok ik akių apgau- | i r m e s m a t o m e _ n i e k o kito,;bes pradalgėmis: Tokią valandą, ti - atidarom langinėm, be ži- i l i e t u v i š k o s n o v e l ė s k ū r ė i V i 

kaimiečo ps:chologiją, Šatrijos I Perskaitęs naujai išėjusią pre-

b:*rželis, ir šitas cas Ramonas ir Jurgis Jankus reikėjo nustebti, nei klausti ko-.lė — juk negali būti, kad pra- t i k t a i t ą v . - e n ą j | v į s ų . stačią, ka<*a žmogus beldžia į Viešpa- būrio — juk 
dėl - D.eve mano, šie metai,|važiavo keli, keliolika sunkveži-1 š a u t u v u > c i v i l į I r k o d ė l ^ ties duris nebe melsdamasis, bet mėnuo yra nuostabiai W***\jgai n ^ pHUbSt* nm* 
^ d ^ ^ ^ . ? ^ ^ l ! ^ ^ A T ) i y ^ ^ , b u v o ; pasuko į mus žvilgsnį ir neat- šaukdamas. Ir hunai, dėlei ši- naktimis. O gal užsidaryti l a n - | n a i s p a b r § ž i a m a s i r « D r a U go» 
kuriame žingsnyje gali atsiverti šautuvai, ir visur veidai, kurie 
žemė, ramiausiai praryti ir už- negalėjo, nesuprato, kodėl jie 
siskleisti viršum mano, tavo, čia. Mano galva sukasi — sa-
virš kiekvenos galvos. kau sau — č'a vienas begalinis 

sitraukė? I r pamačiau savo to tylaus balso toje giesmėje — ginęs? Mes išmėginome taip^ ir | l i t e r a t ū r : - n i s į n a š a s . s k e ibiamie-
vyro akis — dideles, deginan- mane pervėrė drebuliai, 
čias, kaip liepsną, metamą nuo 

mijuotąją A. Rūtos knygą 
"Trumpa diena" ta 'p apie ją at
s i l iep i : "Rašytoja savo veikalą 
rašė tikrai nuoširdžiai, davė 
mums tikrai imagiškai pagautų 
vaizdų iš Lietuvos, iš jos buities. 
Jos, atrodo, turėta k'lni idėja, 

Tačiau 

kitaip — bet nekalbėjome kodėl, u r o m a n ų k o n kur sa i su $1,000 V i r n e t a i P l a b a i išryškėjo. Bet 
aš nežinau ar asf Tačiau mes nieko kito nedarė- Premija. Augštai vertinami n o - | n . o r s J > a l ^ vyriausią^veikėją 

Mes mėg'nome valgyti pusry- vežimas, tiktai vienas, 
čius tačiau buvo tiktai mė-1 Jeigu mes eisime Kęstučio gat 

gomis rankomis — d tą, kuris b e t i k ė i a u n e ž i n a u V a i n — ma-' me — žinau — tiktai klausimės:. vėlių kūrėjai J. Grušas, A. Vai- simpatijų tai beveik laukinukei 
-*—A4- „„ xn„4.„,n, Doi^im; i oetiKejau, nežinau. Kaip ma . , . . ,. .-!^;„i„;+;„ <u.t^~a^z ^ -. . .visi iantėm ir Atrodė kad m stovėjo su šautuvu. Pakeliui j 

ginimas, sėdėjome už stalo, kil- ve, sakau - ten bus ramu, Juk, J £ Z ^ m t ^ t siuva j k a d P r a s i v e r S d a n / Ū S i r S U S . t a b" *U ^ ^ " n e a t S l d a r y S ^ 
nojome peilius, puodukus — ir tokia paprasta diena, juk mes L t . . - m okinosi r a - i ^ y s l m t l S ' a f b a u z d e g s & a i v m a n 

niau, - kaipgi begalima tik*!, j ar nesustos sunkvežMs ties mū čiulaitis, produktyvioji, origina- j £ J N ^ « ir atrodė, kad su 
lau s stiliaus Nelė Mazalaitė. Pa- ' J o s mirtim lyg didele saule lei-
žymimi beletristikoje iškilę nau- ! d ž a s - G a l t a s pagrindinis jos 

1 1 1 A 1 1 * 1 * 1 • i • y 

tai atrodė, kaip sapne, kur nie- išėjome p ;rkti cukraus. Man no-
kuomet negali pajusti jokioj risi garsiai sušukti, lyg turiu •__ fr š i a n d i e n ą s t o v ė j o š a i i a m-j tll 7 " ' " T « A T - " 
skon:o, nors valgytum. Ir štai- kaž'ką tolumoje apgau t i— kaol fr š i a n d i e n ą jis neišdrįso' j m

 v
a l p galvojau nusi-

.̂1 č'a rasa svilinančią sausrą? Kur sė. knygas, redagavo laikrastj, t a g > k u r . g r j | — 1 > u k i n e a . 

ga visi nebežinojome ką veikti 
— neliko jokio darbo, jokio už
siėmimo, jokio reikalo. Dabar 

mes einame cukraus. Kodėl pra-, ^ ^ ^ 1 pažįstamų. Bet gal-
dėjo jo pritrūkti? Mes kalbame b - t s u t e i k i u j a m p e r d a u g ) k a i 
tiktai apie cukrų, tiktai apie g a k a u _. n e i š d r | s o 

tiktai supratome, kad Rūta ne-1 tai — bet gal būt mes tylime 
buvo išjus į savo įstaigą 

Galvoju: reikia eiti į gatvę, 
Ir Gedimino gatve važiuoja j j į į ^ J S į į ^ ' i i & ' S į ar prie lango, arba į miestą — 

tis iš vietos, galvoju, kad savų-, bažnyčią suka sunkvežimiai — 
jų jokiu būdu nereikia išleisti mes matome, kaip vežamieji, lyg 
iš trobos — bet aš privalau ap- pašaukti, nusiima kepures ir 

minme — tačiau žinau, jog bi 
jojau žiūrėti į savo motiną, bi
jojau, kad pamatysiu Tikėjimą. 

. Aš gi saugojau savo bailumą, 
Mes tyleiome. Ir gmzdamii - . ,7. . , 

Ir Kęstučio gatve važiuoja sunk i e • % d
J „ a t i c f a r y d a m i l * * * * ^ dangseaus, many-

vežimiai . ^. . , . L -• • mu, kad mes esame visi atmes-
iaI ? ! _ V l d U ; ^ m t m . a . S ^ ° J ™ ti ir atsimetę, nes pagalbos ne-

buvo: giesmė buvo prabilusi, ta
čiau sunkvežimiai važiavo. 

ir galvoju, kad nereikia judin-j sunkvežmiai. Aplinkui Įgulos; g i u v i o ' y a i k ą a m ū g ų p a r a p i j o s . 

Ir ji giedojo, pusbalsiu: 
"Pone Karaliau, 
Dieve Abraomo — " 

sižvalgyti. Ne, argi galima pa-, skrybėles, ir tie, kurie yra vien- v i s u o m e t n u k r e č i a m a n e šiur 

Jie važiavo ir važiavo. Per 
saulėlydžius. Ir per sutemas. 

Atėjo Aldona, ir su ja buvo 
čiam savyje sužinoti ką galvoji.j plaukiai - nulenkia galvas. I r k a j i r d ž i u . . ^ i e s m ę > „ e s T,onia_ k u r i o s v y r a s b u v o p a i m . 
I r tuo metu Rūta s a k o - ji žiū-į Laisvės alėja yra užkimšta sunk , t a r ^ u m „ ^ „ t ^ , g i „ k i a s , j į a s jau po pernykščio birželio, 
n j mano motiną, kai taip pap
rastai kalba: 

teliai. Jeigu įeina vienas, du 
žmonės pro juos — jie gi tuoj 
krenta atgal, ir girdi jų krep-
telėjimą. Bet jeigu eis keli, 
daug. Mes klausėmės — varte
liai buvo mūsų laikrodis. 

Ir nebuvo lengva atrinkti 
triukšmą: mūsų mažas namas 
glaudėsi šonu į Darbo Rūmus, 
o tenai dabar buvo velnių liz
das — taip vadinome bolševikų 
užsėstą pastatą. Buvo neišmin
tinga mūsų sveč*ams tokiai nak-
č'ai pasirinkti šią vietą — tai 
mes patys turėjome iškeliauti 
kitur. Kur? 
" i r mes sėdėjome ir žiūrėjome 

į vienas kitą, ir kalbėjome — 
tarytum esame mes prieš porą 

ji talentai: Andriušs, Katiliš- j klystkelis kiek vaizduojant už
kiš, Baronas. Primenami ir mū- kliūva. Vsdėlto autorės žymus 
sų dramaturgai: Vydūnas, Vai-! pasakojimo talentas, vykę natū-
čiūnas, Sruoga. Primenama sun- ;

 r a l ū s tarmės dialogai, gyva 
ki prievartos dalia Lietuvoje pa- -sklandi veiksmo eiga, sugebėji-
silikusiems rašytojams. Iškelia- i m a s kompoziciniu atžvilgiu — 
mi mūsų l tera tūros žurnala i : ] : d a r o k n v ^ m i e l a ^ artimą". 
Aidai ir Gabija. Liet. Rašytojų! • K. Čibiras-Verax paruošė 
draugios pirmininkas B. Bab-! naują leidinį "Lituania y la 
rauskas atliko gražų kultūrinį j URSS" (Lietuva ir Sovietų Są-
pasitarnavimą taip svarbiame| -junga", k u r s atiduotas spaus-
žurnale išspausdindamas kruopš dinti Msdellme, Kolumbijoje. 
čia: paruostų informacijų apie Leidžia Letuvių Katalikų komi

tetas. -

Juozas Elijošius, S.J., stu-

lietuviškąją rašto kūrybą. 

• Adomo Mickevičiaus mirt'es 
100 m. sukakčiai pažymėti Alli- j dijuoja lingvistiką Ch'icagoš uni-
ance kolegija, Cambridge ; versitete; jau išklausė v'są pri-
Springs, Pa., išleido specialų lei- j v a : 0 mą kursą, išlaikė egzami-

metų. Tiktai du momentus bu- d 'nį savo žurnalo "Alliance Jour j n u s i r baigia disertaciją dakta-
vau pametus visas atramas i r 'na l" , redaguojamo Marion M. j r o la

:psniui gauti. 

vezimiais. Ir staiga - viduje į š k e l i a m a s i š g ^ ^ s krynios,j Du vyro bičuliai atėjo. Nė vie 
pas daro visiškai salta, širdis ne t a d a > k a į a t e ; n a ž m o n ė m s s u n I n a s p e r viaą l a i k ą n e išsi tarė jo-

- Sako,^jau ir cukraus bėga- junta nieko visiškai nieko, nes k i a u g i a y a l a n d a __ hevimka
l
 k i o žodžio apie te'sybę: mes 

hma tiktai pusę kilo gauti, ir| jeigu Ji jaustų, ar begalėtų plak k a i t r a i š d eginant i laukus, bėga-' vaidinome svečius ir šeiminiu-1 galėjau šaukti, kaip tie, kurie j Coteman . Č i a M. Gutowska ap- # Jonas Sukackas, SJ, baigia 
tai ne visur. - Ir man: - Gal ti? l i n i a i ^ k u r į e i n a feada k u s > m e g l o š ė m e k o r t o m i s > T a i p > sukelia pan'ką ir pražudo save |rašo Mickevičiaus teyiskę, žur- \ šytį d i s e r t a c i j ą i š k l a s i n : u k a l 
išeiname pamedžioti? | Mes tylime, mes net nepasi- . ir kitus. Neatsitiko nieko — tik- n a l© duodamas angliškas verti- b ų ( g r a į k ų lotynų); doktorizuo-

Mes padarom taip. I r vos iš- žiūrime daugiau į viena kitą — ' į tai vyras kelias minutes vaikš-, m a s Mickevičiui priskiriamos • j L o y o l o universitete Chi-
eję sustojome: juk mes gyvena- staiga ties Parama ji susiiuo-
me tokioje šaunioje gatvėje, i kia — gal ji buvo atsiminus 
Vytauto prospektas — vistiek,' cukrų — bet aš neatsimenu, 
kad pro č'a keliaujama į kapi-1 kur girdėjau toki nykų juoką, 
nes. mes matom judriausią gy- — Ir mes r>o kažkiek laiko pas-
venimą — pro čia važiuoja ir tebime, kad va :kštome labai 
į stotį, čia niekuomet nemiega '< keistai — keliolika žingsnių į 
kelias. Bet kas dedasi dabar ?ivien? puse, ir tada atgal. Pas-

Važuoja tiktai sunkvežimiai, j kui ii sustojo ir užgesusiai pa-
Galbūt yra didelis gaisras? Gal!sakė: 
potvyn's? Nes tie prikrauti žmo| — Šiai nakčiai mes išsidal'n-
nių vežimai taip nesiderina — sime — tėvas sako, kad nega-
jie atrodo mestinai sumesti. Jie j Įima le^ti visu iš Lietuvos iš-
nėra keleivia5, kurie susėdo už vežti. Aldona ate 's pas jus. 
savo pinigus ir žino kur vyks
ta, kur išlps. štai stovi mote
ris, kuri ant ilgo naktinio ap-

— Gerai. — sakau, — gerai 
— Ir kai einu vrena. sakau sau: 
Kas vra s^uHau? Ar yra toks 

daro užsimetus brangius kaiU- žodis ? Ar atsitiko taip, kad sve 
nius — karštą žieminį apsiaus- tima troba atrodo saugiau ne-
tą viduryje degančio birželio ry- >gu namįe? Bet aš noriu namo! 
to. Ji nesiprausus, ir plaukai jos Ir aš skubu, o. ka 'p skubu, bet 
nešukuoti — to dar nėra atsiti- niekuomet nėjau leč'au — ir 
kę jai niekuomet, pali matyti —įman atrodo, kad kiekvienas 
ir jos akvs yra pajuodusios, ir sunkvežimis išveža mane — taip, 
taip giliai įsitraukusios, lyg u i kiekviename aš važiuoju, 
durų, ir negerai blizga. Bet ji | I r man yra nuostabu, kad mū 
negab' suprasti, kodėl ji čia! Ša- ] sų mažas namas stovi vietoje, 
limais stovi du nedideli vaikai, ir tas, ką vadiname sodu — kur P. Brazauskas 

tinėjo palei knygų lentynas — lietuviškos pasakos, W. Jedrze 
'šiaip sau, rankos kišenėse, ir' jewicz rašo apie Mickevič'aus 

dnimus. — Jis renkasi, ką pa 
siims, kai ateis mus išvežti, — 
sakau sau viduje — ir pašokau. 
Ta'p, tada norėjau šaukti. Bet 
tuojau atsisėdau vėl — ir, gal 
būt nusišypsojau. 

Ir vienr^ akymojų buvau už 

cagoje . 
• Augštesnei lituanistikos 

neatidžiai peržvelgdamas pava- odę jaunystei: specialiame m o k v k J _ i m o d e r n i a s b a l n a s 
-• ' straipsnyje išvedama, kad K o n - ' ^ - r ^ 1 .,moclernifs P"* 1 *** 

rado Valenrodo idėja - mirti, t e v a i j e z U t a i n U m a t o s a v o n a u " 
bet nepasiduoti, yra i š a u g u s i , ^ . s u P l a n u o t u o s ^ pastatuose 
Lietuvos tradicijose; primena-; I c agoje. 
ma Llarg'o P'lenų kunigaikščio' • ^ r . J. Salys ruošia angliš-
istorija. D. Carr pasakoja, kaip ką brošiūrą etnografinei dainų 
Mickevičiaus sukurti žodžiai į plokštelei; tai pareikalaus apie 

.n-dus - manau, aušo ir ta's tremtinės Potockienės kapą bu-Į mėnesį darbo, 
laikas v-a pilnas medaus miegan! 7 l s v e r s t l " h a v a ^ ų k a l b ą - L e i " • Prof. S. Kolupaila, dėstąs 
č'am. Toks staigus snaudulys,! d i n v į e t a iPg:^ aprašomas liPo-^otve Dame universitete, suda-
kur's ištinka traukinyie. prie \ n a s T a d a s " , 'Vėlinės". . rė Lietuvos ežerų katalogą, kur 
stalo, bet kur -

prie 
reatsilaiko- • V. Petravičiaus tapyba1 sužymėti ežerai, nemažesni kaip 

mos. Ir tučtuojau perėmė sap- "Trys K a n d a i " yra i š s t a ty t a ' 1 C 0 h a -
nas: aš važ'avau. Nežinau kaip, 58-je Metmė^'e Chicagos ir Apy-I • Mindaugas Gausas, ^ulk. A. 
arkla is ar sunkvežimiu'— aš linkėk Dailin'nkų parodoje, vyks Gauso sūnus išvyko į Europą 
nedalė'au matyti neko, buvo vi- tančioje Meno inst rtuto patai- baieti augštuosius med'cinos 
siškai juo^a — ir tai buvo ne- pose. Paroda tęsis iki liepos! mokslus. 

Tremtine 

svarbu, tiktai tas, kad aš no- mėn. 4 d. 
rėjau į s t o t i . - Aš turiu į l i p t i j Ealč^koois Vilnių- Australijo-e išleido koresponden 
_ s * a u , bet jnan^s n e ^ lituanistikos kursų "Li-
ir vairavo. — As tunu išlipt, — ^ . _ ^ . ^ t i „ M — « ™ thuanicum" trečią sąsiuvinį. 
ar 

I /etuv'n Kultūros fondas 

. .v,. v . • t»i L- miero Krištapo Daukšos para-
š tunu išlipti, as tunu išlipti „ ̂  p "J , i . . ' 

— sakiau ir sakiau ir žinojau >syfą s e n ą g r a m a t l k o s rankrašti • Dr. P . Rėklaitis, gyvenąa 
"Kalbmoklė Ležuvio Lietuvis-i Vokietijoje, parašė studiją apie (Nukelta į 2 psl.) ko". šv. Onos bažnyčią Vilniuje. 
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Metine paroda meno institute 
Dailininkai ir ju laimėtos premijos 

K. ŽOROMSKIS, Chicago, UI. 

Šį kartą Chicagos Meno in- jau matosi ir vienas-antras nu-
s t t ū t a s 58-tą metinę parodą at- pirkimas (anksčiau ir to nebū-
kėlė beveik vasarop; 57-tojibu- davo). Gėda, Chicagai, kad ke-
vo 1953 m. rudenį. Daugiau, | tūrių ar penkių milionų mies-
kaip pusantrų metų tarpas, at- tas negali per metus išpirkti 200 
rodo, davė ir kaikurių pakeiti
mų. 

Parodos charakteris 

Stiprus modernizmas anksty
vesnėse parodose ėjęs net iki 
kraštutiniausiojo efekto, ypač, 

J ... i ap.budina aklą parodos vaizdą, 
praeito rudens American A r t l m , . . « , . , , . . , 

rinktinių paveikslų ir dar tuo 
atveju, kada jų kainos labai ra
cionalios (nuo $40 iki $2,000) 

Nuo $40 iki $2,000 

Šis kainos tarpas maždaug 

Exhibiton", šioje parodoje kaip 
ir santūresnis. Tuom nenoriu 
pasakyti, kad grįžtama atgal. 
Ne. Čia, taip pat, viskas per
dėm modernu, kažkokiuo būdu, 
lyg išvengta ekstravagancijos. 

Atrodo, jog jury komisija su
sidedanti iš Edmund D. Lewan-
dovvski (Milwaukee), Lester D. 
Longman (Iowa) ir Ežio Mar-
t'nelli (New York) suprato, kad 
ne vien-tik abstraktizmą reikia 
proteguoti mūsų moderniosios 
epochos mene. Kitos moder
niai galvojančios pakraipos taip 
pat yra modernus menas. Re
zultate — gavosi paroda ne to
kia uniformiškai nuobodi ir gal 
net augštesn'o lygio už kelias 
prieš tai buvusias. 

Išsiskiriančio, ypatingo talen 
to kaip ir nesimato (kurį galė
tume pavadinti — genijus), ta
čiau bendras parodos ijspūdis 
te ;kia daug geniališkumo. Taigi 
pretenduojančių talentų paro
da. Sakau, nėra genijaus todėl, 
kad nėra nei vieno darbo, ku
ris būtų taip originalus ir savi
tas, kad šauktų kitus paskui 
jį bėgti. Tai vienur, tai k ' tur 
matosi Picasso, Tamayo ar Kan 
dinsky dvasia; nesvetimas čia 
ir Klee ir Šautine ir De Chirico; 
ogi yra ir Dali ir Matisse ir 
Rouault ir Cesanne, nesvetimas 
Braąue ir Lipszitz. 

Chicaga Paryžiaus mokinė? 

Jokiu būdu nesakau, kad šių 
darbai, kaip anų, arba kad jais 
sekama, bet visdėlto iš anų mo
komasi. Tesingiau pasakius — 
Ch'caga dar tebėra Paryžiaus 
mokinė. Tai ne nuodėmė! Kas 
šiandien nėra Paryžiaus moki
nys? Meksikietis Tamayo, Lie
tuvos dailininkai Šautine ir Lip
szitz, šve :caras Klee ir ispanai 
Picasso, Miro, Gr's ir Dali taip 
pat buvo Paryžiaus mokiniai. 

Šiaip, parodoje išstatyti dar
bai įdomūs ir originalūs. Tą vi
sa sakau tik todėl, kad norė-
č'au pamatyti Chicagos Ta
mayo, Chicagos Šautine, Chica
gos Klee ar Georgio De Chiri
co, — Chicagos didelį talentą, 
kad ir vieną. 

Yra daug talentų Chicagoje, 
tik nematau to vieno. Kodėl taip 
yra? Tūkstanč'ai jaunuolių lan
ko ir baigia Chicagos Meno in-
s t t u t o mokyklą (gero vardo ir 
didžiausią pasaulyje mokinių 
skaičiumi). Kur pradingsta ši
tie šimtai ir šimtai gabių žmo 

Tai nereiškia, kad vieni darbai 
į verti tiek, o kiti tik tiek. Tai 
darbų įvairumo ženklas. Čia yra 
grafikos, akvarelių ir net pieši
nių (paišeliu ir anglimi). Domi
nuoja aliejus. Skulptūra negau
si. Atstovaujamos beveik visos 
šių dienų meno srovės, išskyrus 
tradicinį ir atsilikusį meną. Sa
votišką dėmesį man atkreipė 
naujai suprasta realistinė srovė, 
kurią drįsau pavadinti moder-

Ravmond Breinin ($750) 
"Kristaus Galva" — nevisai ma 
ne sužavi. Kaip ir pervargęs vei
das prie tokio stipraus ir at
letiško kaklo. Pamaldus ir kiek 
išvargęs, gal net ligotas Kris
taus veidas, o ne skelbiąs didžias 
idėjas Ir an t žmonių ir daiktų 
valią turintis. Tai ne jėga, kuri 
valdo žemę ir dangų ir duoda 
įsakymus numirėliams ? Kitokį 
Kristų norėčau šitoje vietoje 
matyti, kadangi jo traktavimas 
yra realistinis. 

Roland Ginzel ($200) "Kovo 
dešimtoji" nesukelia ypatingo 
jausmo. Kandinsky problemos 
daug šviesesnės. Jokių ypatin
gų problemų nei techniškųjų, 
nei tapybinių. 

Joseph Goto ($1,500) "Kova" 
— ge!ež'es kontsruktyvi skulp
tūra darnaus ritmingų, daugu-, 
moję blokinių linijų žaidimas.1 

su geru skoniu ir ritmika su
pinti didesni geležies blokai su 
maža'siais, kurie skoningai žai-
dž'a lošdami arabeskų rolę. Gra 
žus kompozicinis balansas ir 
santūriai įvairi geležies apipavi
dalinimo faktūra. 

Tom S. Fricano ($200) "Buč
kis skrendant" (medžio raižinys, 
labai giminingas Joseph Goto 
"Kovai". 

Atsushi Kikuchi ($150) "Mies 
to alėja" kiek kabaretinio po
būdžio, bet pagal visus moder
niojo meno reikalavimus gera 
akvarelė. 
"lEllen Lanyon ($300) "Uolo

ta upe" man patinka. Yra vi
sos problemos, reikalingos ge 

Feliksas Breimeris 

B e r z ą s 
Toli, toli — prie pačio lauko galo 
Išblyškęs beržas liūdi.* 
Išblyškęs beržas, širdimi nualintas, 
Išblyškęs beržas, nuo kančiiĮ sugrubęs. 

O mano berže, mano tikras drauge, 
Ir aš baisios kovos esu palaužtas,' 
Ir man žaibai, krūtinėje išaugę, 
Suskaldė nepadalomą ligšioliai jausmą. 

Kai vėtros pamotės tave bučiavo, 
Kai m lenkei prieš jas, kaip vergas, savo galvą, 
Man sieloje kardai su ugnimi kryžiavos 
Ir griaudė pragariškos skausmo salvės. 

Praskrido audros, sudegė perkūnijos — 
Tu vėl gali į saulę kilti.. . 
O man — man lieka nerimas, į dvasią įsikūnijęs, 
Ir praeitin sugriautas tiltas. 

i 
Ugningas miestas pagrobė man širdį, 
O tu jam tolimas ir svetimas esi. 
Tačiau ir man ir tau viena aušra pakirdo 
Ir mūsų kryžkeliai sueina liūdesy. . . 

KULTŪRINĖ KRONIKA 
• Feliksas Breimeris, kurio R. Zalubą šiek tiek informacijų 

eilėraštį spausdiname šian- apie astronomijos mokslų padė-
dien, yra Chicago je gyvenąs po- tį Lietuvoje. Kaune buvo maža 
etas, žinomas iš eilėraščių rin- observatorija, suorganizuota 
k'nio "Skambantis laikas" prof. B. Kodacio, dabar gyve-
(1932 m.). Lietuvos teatrui jis nančio Detroit, Mich. Pagal ta-
yra išvertęs Šilerio "Mariją Stu da buvusias sąlygas, studentų 
a r t " ir Šekspyro "Makbetą". Gi- pratimams ji buvo pakankamai 
męs Rygoje, vaikystėje D. Ka- gera. Prof. Kodacio rūpesčiu ast 
ro la :ku keletą metų gyvenęs ronomijoje specializuotis užsie-
Suomijoje, mokėsi Kauno Sau- nin buvo pasiųsti A. Juška ir 
lės gimnazijoje ir humanitarinių P. Slavėnas, ab uiįsigiję daktaro 
mokslų fakultete. II Pasaulinio laipsnius. Pastarasis doktoratą 
karo metu rengė doktoratą Ka- gavo Harvard, Mass. Atgavus 
raliaučiuje. Kaune Vokiečių gim Vilnių ir bolševikams okupavus 
nazijoje dėstė lotynų kalbą, Lietuvą, komunistai tuoj parei-
tremtyje buvo lietuvių gimnazi- kalavo Kauno observatoriją išar 
jos VVatenstedte inspektorius, dyti, nes ji buvo įrengta senųjų 
Studentaudamas priklausė Šat- fortų rajone. Iki antrosios bol-
rijos meno draugijai. Jo kuri- ševikų okupacijos Astronomijos 
niai tilpo Židinyje, Akademike, katedroje asistentais yra buvę: 
N. Romuvoje, Gaisuose. I Mockus, Kaveckas, C. Masaitis 

* » *• m-a t. , ir R. Zalubas. 
• Romualdas Zalubas yra t re 

čias lietuvis po neprikl. atgavi- Astronomijos katedra daug 
mo gavęs astronomijos dakta- prisidėjo prie trianguliacijos dar 
ro laipsnį. Savo mokslinį pa- bų pravedimo Lietuvoje; pagal 
siruošimą jis atbaigė George- gaunamas lėšas, buvo padaryta 

tų kontūrams (pirmajame pla- nieko nei savo dvasia, nei išpil- town unversitete, Washingtone, pakankamai daug. Buvo pradė-
n e ) ? dymu. |kur šių mokslo metų pabaigoje ta ruoštis ir grynai moksliniam 

Zeke Z?ner ($200) "Berniu- jam suteiktas filosofijos dakta-1j astronominiam darbui, ypač at-
Rufino Silva ($100) "Išdavi- j k a g», kontrastai gerai veikia ro laipsn's astronomijoje. Šia- gavus senąją Vilniaus observa-

mas" — naujas klasicizmas, j ( r a u d o n į v a į k o p įeš :niai pilkoje me pačiame universitete R. Za-| toriją su kaikuriais lenkų atlik-
kaip ir blankus. Kaip kiekviena- s v > n o j e ) S u šviesiai p'lka bend- lubas jau kelintus metus dėsto j tais papildymais. Tačiau šis pa-
klasika - šaltas. Geometrinių; r a p a v e i k s l o g a m a > 

sis 

formų ir spalvų sprendimuose 
bei techniškame išpildyme De 
Chirico yra jį labai toli pralen
kęs. 

Nancy R. Stableford ($100) n o 

NicaSa Ziroli ($100) "Pėsčia-
— prie kiek įdomesnio tek-

matematiką. 

Naujasis daktaras yra gimęs 
1911 m. J is 1936 m. baigė Vy-

niskoio ir spalvinio išpildymo . . ^ . j . . . .. . 
, . . J , _A. M , , tauto Didžiojo universitete ma-

galejo būti paveikslas gero sko- j t e m a t i k ą 1 9 3 9 
m. vedė Alek-"Derliaus laukai" — nerandu 

rai šių dienų tapybai. Ji surado nieko, kas mane galėtų įtikinti, 
savitą harmoniją tarp gelsvos Jeigu tai yra pradedantysis 

R. Breinin Kristaus galva 

nių? Ar tai bizniai ir reklamos 
juos suvalgo? Manau, kad taip. 

Bet ką daryti dailininkams, 
kad ir gabiems, kada Amerikos 
piletis netiki į savo talentus, 
kada jis suvežą iš Europos vis
ką, ką jam meno perkupčius 
t 'k pakiša. Dažnai už labai men
kos vertės darbus, o dainai ir 
už falsifikatus, sumoka tūkstan 
čius ir pasikabina aiškioje vie
toje ant sienos, kai tuo tarpu 
tikras talentas turi eiti į skelbi
mų verslą ir ten savo talentui 
iškasti kapą. Sunku sukontro-
l'uoti ir išauklėti žmonių skonį, 
manyčiau, kad gal ina būtų ir 
reikėtų sukontroliuoti blogo sko 
nio meno perkupčius. 

Grįžtant atgal prie parodos, 
džiugu, kad 58-toje parodoje 

/ 

niuo ja realizmu. Nenusistatęs šį 
kartą nagrinėti atskirų darbų, 
esančių parodoje, o tik tuos, ku 
rie laimėjo įvairias premijas. Jie 
beveik (su viena kita maža iš
imtimi) nusako parodos lygį ir 
turinį. 

Premijos 

Premijos nuo $100 iki $1,500. 
Atrodo jos paskirstytos gerai, 
nors galėtų būti kaikur nežy
mus nuomonių skirtumas. 

Ronald Ahlstromo ($100) 
"Ponios portretas" — darnaus 
kubistinio traktavimo. Nežinau, 
kaip senas yra dailininkas. Jei
gu jis yra jaunas — turi visas 
galimybes rodyti didelį skonį. 

Ivan Le Larraine Albright 
($100) "Calcification" — gerai 
suprastas modernus realizmas. 
Iš dažų surasta t 'nkama prie
monė techniškam darbo apipa
vidalinimui, nors (kairėje pa
veikslo pusėje) kaikurios juo
dos linijos, ap'pavidalinančios 
akmenis, praranda jų bendros 
ritmikos įvairumą ir smarka i 
subanalėja. 

August Pecker ($750) "To
mo figūra" — geras derinys fio- blemose ir techniškuoju attiki 
letiškai pilkos gamos, kuriai sa- mu. 
votiškai kont nstuoja juodas. | Stanley Mitiruk ($500) "Vie-
Su dideliu skonu valdomos a r a - i l i n s k i a u ž i n t ų krepšys" natiur-
beskos. Nežūrint pavojingo i š - m o r t a s a t i t inka visus šiandieni-
dėstymo. dak tų proporcijose — I n ė g tapybos reikalavimus, nors 
yra balansas. Pajėgus sukelti i r j a u č i a s į sukubistintas akade-
reikiamą nuotaiką prigesytų ga-1 m i z m a 8 . Darnus sąskambis bal-
mų harmonijoje. Daugiau abs-. tų> p i l k ų i r m e i s v ų t o n ų, palydi-
traktus, kaip siurrealistinis. m a s j u o d ą s i a s recitatvais (ku-

Claude Bentiey ($750) "Le- rie lyg aprėmina paveikslą), To
ma" paprasto, bet švaraus tek-,nų ir šaltų klasiškų linijų sąs-
niško' sprendimo skystas alie-, kambis geras ir muzikalus, 
jus. Tai abstrakti kompozicinė1 Philip Perkins, jr . ($200) 
problema p'lkoje gamoje, kurią "Tnklas" įtikinantis modernus 
įva'rina geltonos ir baltos dėmes realizmas. Spalvinė ir techniš-
keliolika mėlyno kobalto ir rau koji problemos nesudėtingos, bet 
dono kadmijaus siaurų dėmelių išspręstos gerai. Abejoju tik, a r 
ir ritmingų dryžių. Ir juodas čia visur buvo reikalingos ir su vie-
peršasi su geru skoniu, ką rodo, nodu pasisekimu išspręstos ten 
linijų ir arabeskų ritmas. naudojamos juodos Unijos daik-

gamos ir tamsių bei šviesių dė
mių ir daiktų išdėstymo. Ji su
rado ritmą tarp daiktų ir linijų, 
kaikur net vedančių iki siurpri
zo (dešinėje paveikslo pusėje). 
Man rodos, kad ji taip pat ori
ginali. 

Raymond L. Martin ($100) 
"Natiurmortas Nr. 40" giliau 
panagrinėjus nesudaro ypatin
gos problemos. Techniškasis iš
pildymas taip pat nesudėtingas. 
Derinys, nors ir traukiantis, bet 
daug kur matytas. Tai kubisti-
nis akademizmas. 

Gerald W. McLaughlin ($1000) 
"Kalbėtojas ir moterys" — 
meistriškos technikos ir kolori
to abstraktus siurrealizmas. Gai 
la, kad tą pačią spalvinę proble
mą dažnai vartoja Tamayo (pil
kai melsvas, rausvas iki raudo
numo ir pilki niuansai kaikur 
einą iki rudo ir juodo). Kompo
zicinė nrnt is ne visai sutinka su 
temos pavadinimu, nes pažvelgę 
į paveikslą iš pirmo įspūdžio 
matome ne oratorių ir moteris, 
o revoliuciją. Ir raudona saule 
tą patį patvirt ;na. Visiškai tik
tų pavadinimas "Komuna ima 
Bastiliją", nes ten daug ir puo
lančių, ir griūvančių masių. Ta
pybinių masių kompozicija gera 
ir efektinga. 

Hary Minte , ($300) "Metro
polis" gerai nuteikia bendra spal 
vine gama ir kiek įdomesnis te
mos pavaizdavime, tačiau užtek 
tinai nuobodus tapybinėse pro 

galėtų būti tik sisteminga pra
džia. 

John TaUeur ($100) "Con-
summatum Est". Išėmus figū
rą iš dešinės — paveikslas tik 
išloštų. Užtektų tik tos šešėli
nės dėmės. Pati figūra nei temo-

! sandrą Malinauskaitę, Belgijoje 
Šį kartą ir mūsiškių dailinin- j užbaigusią augštuosius komer-

kų dalyvauja tik V. Petravičius, j c ' jos mokslus. Nuo 1940 iki 
Taip pat dalyvauja ir Lietuvo-! 1944 buvo Vilniaus universite-
jc gimęs W. Schvvartz. 

siruošiamas s darbas buvo nu
trauktas 1944 m., antrą kartą 
užsiautus bolševikams. 

• Dabartines lietuviu kalbos 
žodynas jau pradedamas spaus-
d'nti. Žodyną redagavo prof. 
J. Balčikonis su gausia jaunes
niųjų kalbininkų talka. Žodynas 
didžiulės apimties, kirčiuotas, 

je, nei kompozicijoje nieko ne-j lopedijos tomą, peržūrės anks 
padeda, o balansą smarkiai ga-l tybesnę žodyno laidą, papildy 
dina. Jos smailus skidas, einąs j damas ją naujais žodžiais, 
smaigaliu Kristaus link, suda-

to astronomijos observatorijos daugiau kaip 1000 didelio for-
! asistentu. Tuo pat metu Amato; m * t o puslapių, apie 45,000 žo-
| Mokytojų institute dėstė mate-| dirų su gera aptartimi ir var-

• Tarptautiniu žodžių žodyno matiką, kartu gilindamas studi-1 tojimo pavyzdžiais. 
antrąją laidą yra pasiryžusi iš- I j a s astronomijoje. 1945 — 1949 į m^^ . - - ~ l o ^ -, .„,>• i 
leisti Terra. Pr. Čepėnas, baigęs m . tremtyje^Kempteno L i r t n * , L £ ? \ £ 5 2 ^ E K 
redaguoti savo tvarkom, endk- g i j o j e , deste taip pat Į g J J J į g E S * £ £ £ 

tematiką, kartu vadovaudamas!^ . :T-_»_...i. ,. TO nBB|. , . -
v. . 7 dai genaus a dirva pasirodė zo-
siai gausa i ir vienai iš p i r m ų - h . . j»- • i 
. . f , * 7 ! dzių vartojimo pavvzdziai, kū
jų įsisteigusiai švietimo u* auk-' 

• Komp. VI. Jakubėnas su 
žmona išvyko mėnesiui atosto
gų. Automobiliu aplankys Yose-
mite parką, Los Angeles, kur 
turės progos pasitarti su muz. 

,r:uose prikaišiota visko: ir Sta-lejimo įstaigai. Pasireiškė kaipi , . T . •», i „„-4. • 1.1 ,• * . •• ^ * | lmo, Lenino, Markso rastų is-didehų sugebėjimų pedagogas,. t r a u k ų 
kartu ir didelio takto visuome-

rydamas trikampę formą, visai 
nereikalingas. 

Raymond A. Tolocko ($300) 
"Dearborn gatvės stotis" atlik
tas pagal visus modernios mo-

* ^ , W M ? * W ' £ 5 X T S i m i n a i t e H - Y ^ P M h w ^ [ į £ į ^ n S į ^ jis reikalingas, ir 
• Anelė Paealvtė e idama ' N - Y Norėdamas pagilinti sa- i antroji žodyno laida jau bus 

kursą Chicagos Meno' institute, : ™ žinias, palikęs šią mokyklą,! be viso šio propagandinio ba-

nininkas. 

Atvykęs į JAV, pradėjo dės-

ir bolševikinės taikos 
šūkių, ir pa tyčų kapitalizmui 
ir buržuazijai, ir prakeiksmų 
mūsų laisvei ir nepr'klausomy-

Br. Budriūnu, aplankyti savo j t y t i m a t e m a t i k ą ir astronomiją I bei. Žodyno pataisymo darbas 

geras tos mokyklos studentas 

James F . Walker ($150) 
"Portretas" (piešinys) pagal r u o š l a s i d ė s t t i i e š i m ą m o k y k . išvyko Washingtonan ir įstojo | lasto 
japonišką madą. Nesako man . jseniaus-an katalikų universite- T a i s a n t ž o d y n ? > v i s i ž o d ž i ų 

| ton Amerikoje, įsteigtan 1789 v a r t o j i m o pavyzdžiai, parinkti 
metais, Georgetown university, j propagandiniais sumetimais, kei 
tęsti astronomijos mokslų stu-; č i a m i a f k m e n m v s be propagan 
dijų. Pirmuosius metus pelnyda- d i n i o c h 2 r a k t e r i o . žodyne yra 
damas duoną tenkinosi paprasto \ k e i į asdešimt žodžių, kaip komu-
darbininko vietele vienoje per- j nizmas, socalizmas, liberaiiz-
kraustymų bendrovėje. Ištisus m a s i r k t ? k u r i e m s aptarimas 
metus nešiojo baldus iš butų j p a i m t a s b e n e i š trumpo komu-
sunkvežimis ir iš sunkvežimių n . - s t u p a r t i j o s i s t o r i ios kurso, 
į butus. Tačiau 1952 metais ta- k a r t u s u k e įk smažodžiais. Taip 
me pačiame universitete prade- ^ š i ų ž o d ž i ų a p t a r t y s b u s p a . 
jo dėstyti matematiką. I k e i s t o s objektyviomis aptarti-

R. Zalubo astronomijos studi-'' mis ,par 'nktom s iš rimtų enci-
jos buvo koncentruotos į astro- klopedijų ar paruoštų mūsų 
fiziką. Dizertacijos tema — j mokslininkų, atitenkamų sričių 
"Silpnųjų saulės spektro linijų I specialistų. Tokiu būdu antro-
tyrinėjimas nuo 5000A iki i joj laidoi žodynas atgauna vi-
6000A". sparne rajone jis y r a s ^ k a i objekt>-vaus mokslo vei-
suradęs apie 250 naujų linijų, i kalo charakterį ir tuo pačiu, be 
taip pat jrodęs 200 silpnų spekt-, abejo, tamna reikal ingiausi 
ro linijų buvimą, paskutiniu lai
ku kitų tyrinėtojų pastebėtų, ir 

draugu mūsų namuose.. 

Žodyną pagrindinai peržiūri 
atmetęs preJaidą kad dauge- BabrauAas. Šiam tikslui 
lis anksč'au surastų, bet dar ne 
identifikuotų, s'lpnųjų saulės 
linijų yra nerealios. 

Dr. R. Z,alubos s tudjos nebu-

talką | pažadėjo visa eilė mūsų 
mokslo žmoniu. kaip prof. Čepe 
nas ir kt. Kslbinę korektūrą 
ir galutinį žodį pažadėjo tar t i vo lengvos. Tik d i d e h s p a s . r y ž , - . ^ p J o n i k a g £ £ £ ^ ^ 

mas, kantrybe, jo žmonos pasi- rERRA 3333 s H a l s t e d s t r e e t 

^ T l , B ^ L ^ r ^ t Chicago, 111.. ir rugpjūė o mene-
pn jis turėtų pradėti lankyti skai 
tytojus. 

J. lCftrainrirtta P4 darbo 

dziaus'ą dalį rūpesč'ų, taip pat 
' r brolio Povilo parama, prive
dė iki sėkmingo, retai kieno pa-
s :ekiamo, galo. Prie dr. R. Za-1 • Dalia Juknevičiūtė jau išė-
lubo ir jo šeimos džiaugsmo pri-! io trejų metų kursą Chicagos 
sideda lietuviškoj1' ateitininkija Meno institute; baigs už metų. 
ir v'sa lietuviškoji katalikų vi- Specializuojasi tapyboje; laisvu 
suomenė. ; laiku mėgsta piešti figūrines 

Studijų baigimo proga "Drau- kompozicijas. Yra baigusi Sv. 
go" bendradarbis paprašė dr. Kazimiero akademiją. 


