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TEL. VALIUS

-apie mūsų meną ir menininkus
Interview su Lietuvių Dailės instituto pirmininku

Red. pastaba: Neseniai Lietu
vių" Dailės institutas turėjo sa
vo suvažiavimą, išsirinko naują 
vadovybę. Jam pirmininkauja 
Telesforas Valius, gyvenąs To
ronte, Kanadoje. Į jį kreipėmės 
jieškodami daugiau informacijų 
apie mūsų menininkų einamą 
kel'ą. čia duodame LDI pirmi
ninko — dail. T. Valiaus atsiųs
tus atsakymus:

1. Kada ir kur Lietinių Dai

lės Institutas įsteigtas?

Kai vieni kovoja už bekompro- 
misinę kūrybą, siekdami meno 
kūryboje išsakyti savo individu
alinę meninę pasaulėjautą, dalis 
mūsų dail ninkų yra tapę grynai 
komercinės, dekoiatyvinė9, tai
komosios dailės atstovais ir to
dėl siekia visai skirtingų tikslų. 
Dar nepriklausomoje Lietuvoje, 
šalia Lietuvių Dailin;nkų sąjun
gos (išsiiūpinusios valdžios leng 
vatų, teikiamų dailininkams va
žinėjant geležinkeliais, lankant 
muzėjus, meno parodas etc.) 
buvo j.sisteigus'os dailininkų 
grupės, kurių reikšmė ir įnašas 
lietuvių dailės gyvenime buvo ne 
paprastai dideli, sakysim, “Ne- 
priklausom'eji”, “Ars”, “For-

— Tik pasibaigus karo veiks
mams Europoje, lietuviai daili
ninkai ėmėsi kūrybinio darbo: 
rengė parodas, leido dailės lei- J ma” jr Galų gale, ir pati Lie 

reprezentavo mūsų dai- tuvių Da lininkų sąjunga buvodinius
lę savųjų bei svetimtaučių tar
pe. Greitai buvo bandoma ap
jungti dailininkus organizuo
tam darbui. Apjungimas nebu
vo lengvas, bet būtinas, nes bu
vo jaučiama, kad organizacinių 
klausimų neišsprendus, laikas 
mus pačius ir mūsų kūrybą pa
smerks sunykimui. Freiburge, 
Vokietijoje, 1947 m. ir buvo 
įsteigtas Lietuvių Dailės insti
tutas, pasiryžęs tirti, ugdyti ir 
remti lietuvių dailę tremtyje. 
LDI greitai įsigaliojo, patvirtin
damas savo statutą Vlike ir Lie
tuvos Raudonajame Kryžiuje. 
Kad būtų galima išvystyti našes 
ni darbą, naudingesnį mūsų dai
liai, LDI statutas numatė, jog 
narius kviečia LDI valdyba, 
dviem trečdaliam visų narių pri
tariant. Taigi, buvo nuspręsta, 
kad narius kviečiasi pats LDI.

2. Kiek narių Lietuvių Dailės 
Institute ir kokiuose kraštuose?

— Šiuo metu LDI turi 23 na
rius: JAV-se — 11, Kanadoje 
— 6, Australijoje — 5, Prancū
zijoje — 1. Šia proga norisi pa
minėti, kad LDI liūdi netekęs 
dviejų, labai daug LDI-ui nusi
pelniusių narių, mirusių JAV-se: 
meno istoriko ir kritiko dr. M. 
VOROBJOVO ir dail. P. KIAU- 
LfiNO. Pastarasis, valdybai dar 
esant Vokietijoje, buvo LDI Įga 
liotinis JAV-se.

3. Kaip lietuviams dailinin

kams pavyko įsikurti emigraci

joje ir kokias jie čia rado kūry

bos sąlygas?

— Kaip ir visi lietuviai daili
ninkai, taip ir LDI nariai emig
ravę rado sunkias kūrybines 
sąlygas. Pirmieji žingsniai nau
juose kraštuose pareikalavo 
daug energijos, kad galima būtų 
nors laisvalaikiu kurti. Tačiau 
ypatingą meilę kūrybai laimėjo 
ir lietuvis dailininkas yra augš- 
tai vertinamas, nežiūrint kokia
me krašte jis begyventų. Lie
tuvių dailininkų materialinė pa
dėtis yra nelengva, bet jie ener
gingai tęsia savo partizaninę 
kovą.

skilusi į dvi grupes ir rengė pa
rodas atskirai (individualistų 
ir realistų).

Telesforas Valius
Lietuvių Dailės instituto pirminin
kus, Kanados Grafikų draugijos ir 
Soeicty of Canadian Painter-Eteher 

and Engravers narys
A. Peldavičiūtės-Montvydienės 

eskizas

Iš šių, faktų norėtųsi daryti 
išvadą, kad kiekvienos tautos 
dailei yra naudingiau, jei vei
kia kelios atskiros grupės, turin
čios savo tikslus ir kovojančios 
už juos, negu vieni oficiali or
ganizacija, kurios nariai yra 
skirtingų meninių įsitikinimų ir 
tik formaliai priklauso tokiam 
profesiniam apjungimui.

5. Kaip Lietuvių Dailės insti

tutas žiūri į Lietuvių Bendruo

menę?

— LDI negali būti abejingas 
mūsų Bendruomenės darbui, nes 
vienas iš LDI pagrindinių tiks
lų ir yra tirti, ugdyti ir remti 
lietuvių dailę, taigi grin- 
džiasi pač'a bendruomene, mū
sų žmonėmis.

Šių dienų lietuvis dailininkas 
yra savo tautos reikalais besi- 
sielojąs tautietis, todėl natūra
lu, kad visame pasaulyje išsi
mėtę LDI nariai yra glaudžiau
siam kontakte su bendruomeni
niais veiksniais. Lituanistinės

kyla, nors ir yra nemalonių iš
imčių. Kad apsisaugojus nuo 
menkaverčių knygos viršelių bei 
iliustracijų, manyčiau, kad kiek
viena leidykla turėtų pasikvies
ti nuolatinį dailin’nką-redakto- 
rių meninei knygų priežiūrai. 
Tuo atveju gal ir patys dailinin
kai skirtų knygos iliustracijai 
dang au reikšmės. Žinant kritiš
ką lietuviškų knygų leidimo būk 
lę, leidėjų finansinius sunku
mus, didelė atsakomybė turėtų 
būti skiriama dail'ninkui. Kiek
viena naujai pasirodž'usi kny
ga yra didelis kultūrinis laimė
jimas, todėl dailininkas turėtų 
jausti didelę atsakomybe knygą 
apipavidalindamas. Tačiau, ir 
estetiškoms bei augšto lygio 
iliustracijomis mes dar negalime 
tinkamai ir vispusiškai reprezen 
tuoti dailiosios knygos. Mums 
reikėtų vienos antros knygos 
(metų laikotarpyje), kuri būtų 
iliustruota šimtu nuošimčių. Tu 
riu galvoje: iliustruotą grafikos: 
medžiagoje, pilnai išgyventą ir 
perteiktą teksto dvasią ir išsa
kytą menininko individualybę. 
Tokių knygų, la?mei, esame jau 
turėję Lietuvoje bei tremtyje, 
Europoje. Pilnai iliustruota kny 
ga būtų laukiamas svečias ir 
reprezentantas netiktai pačių 
lietuvių, bet ir svetimtaučių tar 
pe.

Kokie yra šiuo metu žymes

nieji Kanados (ne lietuviai) dai

lininkai ir kaip jie reiškiasi?

— Šių dienų Kanados dailė 
bei kūrėjai yra toje pačioje ska
lėje kaip ir JAV-ių dailės gyve
nimo atstovai. Smarkiai links
tama į modernizmą. Šioji ten
dencija ypač žymi jaunųjų dai- 
linnikų tarpe. Krašte veikia ei
lė meno mokyklų, kuriose jau
čiama Londono ir Paryžiaus 
dvasia, natūralus reiškinys, nes 
didžiumą kanadiečių ir sudaro 
anglai bei prancūzai. Kiekvieno
je provincijoje yra meno gale
rijos bei kitokios meno institu
cijos. kurios išlaikomos iš dalies 
provincijų vyriausybių, iš da
lies privačių labdarių lėšomis. 
Kanados federalinės vyriausy
bės išlaikoma Nationalinė Kana 
dos galerija Ottawoje, koope
ruoja su provincijų galerijomis 
ruošiant kilnojamas parodas po 
visą Kanadą. Kilnojamos paro
dos yra remiamos vyriausybės 
lėšomis ir kūriniai jon priimami 
Nacionalinės galerijos jury ko
misijos. Taip visa Kanados vi
suomenė turi progos stebėti Ka 
nados dailės raidą ir laimėji
mus. Grynoji grafika yra atsto
vaujama dviejų organizacijų, 
apimančių visą kraštą. Abiejų 
organizacijų centrai yra Toron
te. Žymesniaisiais Kanados dai
lininkais laikyčiau: Chas. F. 
Coiųfort, Oscar Cahen, Harold 
Town, Louis Archambault.

Čia, aišku, neturiu galvoje ko
mercinio meno dailininkų, kurių 
Kanadoje labai apstu.

S. Ar turime lietuvių studen

tų, studijuojančių dailės meną?

Pasakos apie poetus

Jis truputi pamišęs. Nekenksmingai: 
Jis tiki slibinais ir karalaitėm.
Jam kartais rausvos rožės sninga,
Jis akmenis, kaip knygas skaito.

Tačiau atverkit jį dėl šio dalyko. 
Apverk it jį — įsimylėjo.
Baisiau nebuvo apsirikęs 
Tas, kuris išrado Dtdrinėją.

Ach, kad tik gyventi begalėtų,
Kai bus jau iš žvaigždžių nupuolęs.
Ir man taip skaudžiai nerūpėtų —
|Zi igu nebūt jis mano brolis.
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Neatimk, prašau, tavo rankos. 
Perženk slenksti tėvų — maldauju. 
Nežiūrėk mano apdaro menko, 
Nebijok, kad aš pėsčias keliauju.

Ant žaliųjų pušų kolonų
Stogą visą išsegsiu žvaigždelėm — 
Tokių rūmų ir Saliamonas 
Neturėjo — o buvo karalius.

Pilnus sodo medžius priviliosiu 
Peteliškių ir paukščių spalvingų: 
Tavo sapną pasitiks jie. dainose,
Ir skudučiais užsups lig užmingant.

Tau atvesiu stirnelę švelnią. 
Voveraitę, kaip uogą raudoną.
Ant ragų panešios tave elnias,
O ėriukai balti — pašoks slėny.

Prie mėnulio, ir rytą saulėtą 
Nenustosiu tave bučiavęs.
Sulamit taip nebuvo mylėta —
Nors ją Giesmių Giesmė apdainavo.

4. Ar nebūtų įmanoma vi
siems lietuviams dailininkams 
susiburti į vieną stambią orga
nizaciją?

mokyklos, paskaitos dailės klau
simais, teatro pastatymai, kon-i — Lietuvių studentų, studi- 
taktas su lietuviais studentais, i juojančių dailę, yra, tačiau, jų 

j da:lės parodos, aktyvus dalyva- j skaičius neperdidžiausias. Jie 
vimas knygų iliustracijoje ir pa yra atkreipę j save dėmesį, kaip 
čioje lietuviškoje spaudoje — j pajėgūs ir gabūs mokiniai. Dalis 
yra priemonės, suartinančios jų studijuoja komercinį meną.

— Klausimas diskutuojamas lietuvį dailininką su visuomene, LDI uždavinys su jais palaiky- 
jau daugelį metų, dar iš Vokie- i duodančios jam progos tinka-Į ti artimus ryšius, kad busimieji 
tijos stovyklinių laikų. Buvo mai atstovauti savo tautos me- mūsų dailininkai jaustų savo 
bandoma rasti vienokį ar kitokį ną. Mes sk'riame taip pat dide- lietuviškąją kilmę, kad susipa- 
sprendimą. Tačiau dar nepri- lę reikšmę Lietuvių Kultūros1 žintų su mūsų kūryba ir lietu- 
klausomos Lietuvos gyvenimo ( fondui neseniai pradėjusiam dar; vių meno turta:s ir tokiu būdu 
praktika parodė, kad net tuome- j bą JAV-se. o jau anksčiau rė-1 pajaustų dvasią savo tautos, ku
tinė Lietuvių Dailininkų sąjun-, mėme LKF Australijoje ir Ka- 
ga nesugebėjo apjungti visų dai- nadoje. Tik lietuviškosios visuo 
lininkų. Dar sunkiau būtų to' menės nuoširdus domėjimasis 
atsiekti emigracijoje, kada dai- savo dalininkų kūriniais užtik-
lininkus, gyvenančius įvairiau-] rins lietuviu dailės klestėjimą.. , ,
siuose kraštuose skiria netiktai, 6. Kaip, Jūsų nuomone, būtų J*™ n,Ų' °
ideologiniai, pasakyčiau, kury- galima pakelti lietuviškosios kny * ap e tą

ri šiuo metu betarpiškai nėra 
pasiekiama.

9. Jūs dalyvavote Religinio 

meno parodoje Kio de Janetro

bos esmės supratimo principai, 
laikysena dailės sukomercinimo 
atžvilgiu, bet ir dideli atstumai.

gos puošnumą?

— Mūsų knygos apipavidali
nimo meninis lygis pastebimai

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Benedikto V. Maėluikos, I • Apolinaro Petro Bagdono

tarptautinių santykių mokslus 'pirmasis eilėraščių rinkinys —•
i studijuojančio Chicagos univer
sitete, disertacija magistro laips 
niui turi 197 rankraščio pusla
pius ir vadinasi “Armed Servi
ces’ Influence On The Forma- 
t'on Of The United States Fo- 
reign Policy 1938 — 1941”. Stu
dijoje autorius iškelia militari- 
nės JAV galybės išaugimą, ka-

lyrikos knyga Sutemų ugnys Iš
ėjo iš spaudos. Išleido Nemu
nas, pusi. 104. Iki šiol autorius 
buvo daugiau žinomas visuome
niniame veikime, savo eilėraš
čiais periodinėje spaudoje ir sa
vo pedagoginiais straipsniais. 
Poezijos knygai parinktas Sąfo 
motto: “Tas tikrai gražus, kie
no siela tauri”. Visa ši poezijos 
knyga dvelkia tauria religijos

rinės vadovybės žodžio svori] mintimi, tėvynės branginimu, il- 
sprendžiant politinius santykius, i mėsingomis meilės godomis. Sun 

......... kioje tremties valandoje auto-

nados grafikas. Iš gautų spau- • Jauninto Literatūros Pre- 
dos atsiliepimų ir liuksusiniai mijai Skirti komisija jau gavo 
išleisto katalogo aiškėja, kad pirmą kūrinį. Paskutinis termi- 
paroda yra buvusi grandiozinė.! nas knygas ar spaudai paruoš- 
Ten buvo atstovaujama archi-, tus rankraščius atsiųsti yra 
tektūra, tapyba, grafika, skulp- 1956 m. kovo mėn. 1 d. Siųsti 
tūra, keramika, vitražas, mozai- i adresu: Jaunimo Literatūros 
ka, freska, audiniai. Iš prisius- Premijai Skirti komisija, 2334 
to katalogo galima spręsti, kad S. Oakley Avė, Chicago 8, III.
modernusis menas yra jau gi- 
giliai įsišaknijęs į religinį me
ną, kad bažnyčios yra palies
tos XX-tojo amžiaus meninių

Komisiją sudaro: pirmininkas 
Vincas Ramonas, sekretorė — 
Agnė Jasaitytė, nariai: dr. And
rius Baltinis, Pranas Razminas

jieškojimų ir nuotaikų. Tai bu-1 ir Domas Velička. Premija —
vo t'krai tarptautinio pobūdžio 
paroda.

Gyvenkime harmonijos, mei
lės, taikos, ramumo, gerumo, vil
ties, drąsos ir teisybės mintimis 
ir mes pavogsime kosmų pas
laptį ir paliesime dievybės širdį!

— V. J. Budrikas

tarinę Religinio meno parodą?

— Rio de Janeiro religinio me 
no parodoje dalyvavau kaip Ka- Į

$500, mecenatas 
zas Prunskis.

kun. dr. Juo-

• Dail. Vytautas Virkau nu
piešė viršelį Vlad0 Ramojaus 
knygai “Lenktynės su šėtonu”. 
Viršelyje moderniniu stiliumi 
vaizduojamas dviejų šarvuotų 
totai7stų susidūrimas: raudono
jo ir nacio.

įtaką kariškių, pereinančių į va 
dovaujančius civilinius postus.

Pažymėjęs tuos bendi-us punk 
tus, mūsų jaunas studijozas 
nagrinėja karinių JAV jėgų pa
žiūras į pasaulinę strategiją, į 
padėtį Europoje: čia aptariami 
neutralumo, izoliacion'zmo, pas 
kolos-pašalpos (lend-lease) klau 
simai ryšium su politika Vokie
tijos, Prancūzijos, D. Britanijos, 
P. Amerikos ir kitų valstybių 
atžvilgiu. Ištisas skyrius pašven 
č'amas analizavimui karinių jė
gų pažiūros į padėtį Tolimuo
siuose Rytuose, kur problemos 
susidarė santykiuose su Japoni
ja, Kinija, Rusija, o taipgi — su 
tokiomis priemonėmis, kaip ba
zių steigimas, laivyno patrulia- 
v'mas ir t.t.

Paskutiniame skyriuje B. Ma- 
čiuika nagrinėja karinių JAV 
santykius su visuomene ir vy
riausybe ; čia aptariami ryšiai 
su prezidentu, kongresu, nusa
komos kariškių pastangos pa
veikti viešąją opiniją ir kt.

Išvadoje mūsų jaunas moks
lininkas yra tos nuomonės, kad 
1938 — 1941 m. laikotarpy JAV 
karinės jėgos turėjo įtakos į for 
mavimąsi šio krašto užsienio 
politikos linijos. Europos atžvil
giu JAV kariuomenės pažiūros 
sutapo su administracijos poli
tika. Tolimųjų Rytų padėtis ka
riuomenės buvo laikoma antro
je vietoje. Japonijos atžvilgiu 
buvo norima laimėti laiko (ap
siginklavimui) ir juo tolyn, tuo 
labiau buvo linkstama prie griež 
tesnės linijos. Esantieji doku
mentai rodo, kad JAV užsienio 
politikos kryptis paprastai bu
vo labai arti tos linijos, kurią 
rekomendavo kariškieji sluogs- 
niai. Dabartiniu metu JAV ka
riuomenė turi žymesnę įtaką 
JAV politiniuose sprendimuose 
ir viešoji opinija tuo nesipikti
na ir nekaltina perdėtu milita- 
rizmu. Tiesa, visą laiką, net ir 
karo metu — civilinės valdžios 
pirmavimas aiškiai buvo išlaiky-

rius sako: “Lyg skęstančių lai
vų sirenos šaukiam,/ Mūs ai
manos garsesnės už varpų bal
sus;/ Tiktai stebuklas naktį šią 
nejaukią/ Prikels numirusių šir
džių karstus”.

Dienų klaikumoje poeto šir
dis jieško paramos maldoje: “J 
kelio dulkes atsiklaupus/ Ji sau 
kias vieniša Tavęs.../ Aplink 
tiktai šešėliai kraupūs,/ Nu
tįsę per tuščias erdves”. Jis 
jautriai pergyvena Išganytojo 
auką: “Plauks metai, lyg upė
mis laivai,/ O minios gims ir... 
žus,/ Tik tu vis tais pačiais ke
liais/ Eini numirti už mus”. 
Poetas pasakoja, kaip ilgesiu 
miršta širdis, kaip mūsų dva
sios klajoja aukurų griuvėsiuos 
ir maldauja parvesti į tėvynę, 
įpūtus ugnį židiniuose šaltuos.

Poetui vaidenasi tėvynė, kur 
“prie šiaudinio gričios stogo/ 
Klevai pirštus gelsvus nuleidę/ 
šiurkščius trobelės plaukus glos 
to,/ Kai ją visi visi apleido”. 
Prisiminus Kražių šventovę po
etui net norisi kiekvieną plytą 
paliesti širdim, pravirkti iš did
žio džiaugsmo, “kad sutrupėjo 
pikto priešo kėslai, o tu vis sto
vi mūs širdin įaugus”.

Poetui nesvetimi ir socialiniai 
motyvai ir jis elgetos lūpose iš
girsta: “Ir miško paukštis liz
dą turi,/ O aš... tik ašaras ren
ku”. Autorius mėgsta tėvynės 
gamtą ir taip jautriai pergyve
na saulėlydį: “šešėliai kraupūs 
tiesias palei žemę,/ Raudonos 
l'epsnos degina medžius,/ Iški
lusios jų rankos dangų remia,/ 
— Sudiev pamoja saulei judesiu 
grakščiu”.

Ypač autorius iškalbus mei
lės temomis: “Baltas vyšnios 
žiedas grožio tau pavydi,/ Mė
lynos alyvos nežydės, kaip tu,/ 
Neš sidabro upės mano džiaugs
mą didį/ Išsilies kaip jūra iš 
augštų krantų.../ Ilgesys mana
sis, kaip sparnai plaštakių/ Per 
dienas ties tavo širdimi plasnos./ 
Baltas vyšnios žiedas viską jau

Telesforu Valius Laiki(xlis (Lino raižinys)

tas, bet ir dabar — taikos metu pasakė,/ Ko nutilę lūpos tau 
—- reikalingas abiejų galių (ka- nepakartos”, 
rinės ir civilinės) kordinuotas A. P. Bagdonas yra kilęs nuo 
veikimas, kad būtų siekiama, Šiaulių. Baigęs Kraž'ų gimnazi- 
krašto gerovės taikoje ir būtų ią, humanitarinius mokslus iš- 
apssaugota nuo nemalonių ne-! ėjo Vilniaus universitete. Moky- 
tikėtumų karo atvejuje. , tojavo Rokiškio ir Radviliškio

_. . .. . , , _ gimnazijose, Blomberge direk-Disertacija parašyta kruopš- ? . ... . \ A , toriavo io pat:es organizuotojeciai, panaudojant daug šaltinių ....... .... ,.... .. , , . . gimnazijoje. Kaikurj laiką dir-įr literatūros. Tebėra mimiogra- ® tai -j j , •- . bo Lietuvių k. žodyno redakci-fuota. i . . , _.i joje Vilniuje. Dabar gyvena Chi 
• Socialini, Mnta. Sį M- ir yra vienas redaktorių

tadienj pradeda savo da.bų. Pir ' Drau«‘> P^agopmo skyriaus
mąją paskaitą skaito kun. V.
Bagdanavičius, MIC, tema: Ii-Į 
beralizmo, socializmo ir krikš-' 
čionybės socialinių klausimų 
sprendžiamoji l'nija. Sausio 14 
d. tėvas Br. Krištanavičius S. J. 
skaito tema: Katalikų Bažny
čios veikla socialinėje srityje.
Sausio 21 d. dr. Ona Labanaus- j kaičio sukurtos giesmės šiuo me 
kaitė skaito tema: Komunizmo tu yra spausdinamos Chicagoje.

— Lietuviškoji Mokykla.
• B. Markaičio, S. J., mišios 

jauniesiems, žodžiai St. Ylos, 
jau išspausdintos. Gaidas išlei
do žurnalas Muzikos Žinios. 
Apie šią kompoziciją turėjome 
platesnį straipsnį muziko V. Ma 
r'jošiaus. Dvi naujos Br. Mar-

socialinių klausimų sprendžia
moji linija. .Sausio 28 d. R:tras

• St. Navicko kompoziciją 
“Malda”, skirtą solo viduriniam

Maldeikis skaito tema: Katali- balsui, mišriam chorui ir vargo- 
kiškas auklėjimas pagal popie- narna, išleido atskiru le'diniu 
žiu enciklikas. Vasario 4 d. prof., žurnalas Muzikos Žinios. Žodžiai 
dr. Viktoras Rimšelis, MIC. skai j Maironio (Kad širdį tau skaus
to tema: mūsų laikų paradok-Į mas...), kompozicija lengva, skir 
sai: religija ir ind'feientiškaa tlnga nuo Naujelio. Kompozito-
formalizmas. Kitų paskaitų lai
kas bus paskelbtas vėliau.

rius St. Navickas gyvena Cle- 
velande.
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Romanas, kuriam paskirta $1,000 I Reikia atiduoti pagarbą mū
sų rašytojams, kad jie labai sun 

i kiose sąlygose, tarnaudami lie- 
Iš pasikalbėjimu su jury komisijos pirmininku | tėviško žodžio kūrybai, diibda- 

— Premijuotasis ir nepremijuotieji. — Kaip vyko jury mi dvigubą darbą (fabrikas ir
komisijos darbas. Tiems, kurie dalyvaus būsimuose ‘'S3™“? k"ria ? toįiau' nežiQ\ 

, , rėdami kliūčių. Jau tas vienas
konkursuose faktas, kad mūsų rašytojai kas-

DR. JUOZAS PRUNSKIS met vien Draugo konkurse da-1
lyvauja su kokia dešimčia ro-1

Tebūna mano siela stiklas, ('pasakojimus apjungia to paties manų — pasako daug, o ir jų 
Liepsnojančių spalvų, Velykų asmens pergyvenimai ir užtat tarpe yra ne vienas nemažos

/saulėje, veikalas turi kiek dienorašt’nio 
Tebūna mano sąnariai švininiai, pobūdžio. Knygoje gausu huma.
Įrėminti vitražą.

Šiuos Kazio Bradūno žodžius 
naujas laureatas (ar laureatė 
— apie tai sužinos'me sausio 
15 d.) deda savo premijuoto ro-

nistinių ir- religinių minčių bei 
užuominų.

Autorius iš gausybės medžia
gos, kur karo siaubas palieč'a 
lietuvių, vokiečių, rusų tautas,

literatūrinės vertės.
— Kaip vyko jury komisijos 

darbas? — paklausiau pirmi
ninką.

— Lacai sklandžiai. Prelimi-1 
nariniame posėdyje nutarėme, i 
kad kiekvienas komisijos narys 
negali iięiau tuiėt: rankraščio,, . , . paima dalį ir ją gerai apvaldo. , . ,, . A . . .. .mano p.rman pualapm kaip autorius „įuoda ypatin-1 fsava,ta lr

gų tipų (ryškesnis Kaimelio kle
bonas, romano herojės dėdu-

motto, o romanas pradedamas 
pakilia meditacija:

kad visi išstudijuotų. Kiekvie 
nas perskaitęs turėjo pasidary-

. - P,K5klm Pa!mi5 laPįs! S™ kas). Veikale ne tiek daug ak- “ kri‘ISk’1. Pastabų apie kūrinį 
Šiai žalius --  įšilusius, kaip ku- l’,ta' VolnTinnii ol^inlo-iii- atliula

Sunkios debesu uolienos 
gula art tariamų namų.
Pilkos, ne perplėšiamos vietos 
paskui k. tą virsta, slėgdamos mus.

Kovosi? Šauksi, blaškysies? Metai 
kumšč'us m gniaužtus ai g niaus.
Dienos šešėlius ilgėjančius meta, 
k.odai naktų vis siėg.a uęniuu.

Bet palauk, svajone! Išėksim 
(ru tavim iš tariamo namo kapų.

. filė nuo pro šakas nesuprasdamas vėpso, 
naktys žvaigždžių vilnas akis pripūs.

Išteksim. Nėra debesų tokių nei
kalėjimo sienų,

kurių neprakirstų svajonė.

Kultūrine kronika
• Henrikas Radauskas davė • Prof. S. Sužiedėlis ateiti- 

mūsų skaitytojams turtingą po-1 ninku suvažiavime Toronte lai- 
etinėmis priemonėmis eilėraš- kė paskaitą, kurioje pažymėjo, 
čių rinkinį Žiemos daina. Rinki- kad moderniaisiais laikais pik- 
ny3 paskirstytas į tris skyrius: tas ateina į žmones patrauklio-

je formoje, viliojančioje savo 
pažada's ir minias, ir intelektu
alus. 1903 metais, skilus mark
sistams, pirmą kartą atsirado 
grasinantis bolševizmas, bet 
tais pat metais suskambėjo ir 
perspėjimas šv. Sosto: Viską 
atnaujinti Kristuje. Tas šūkis

ei jos, bet jo stiprybė — litera-dikai per miegą...
. Plakime nuo kamienų alyvų apipavWiltoinlas
sakas - jose tevirpa saldus sy- 3tm vaMavl.
vai ■ . 1 mo būdas. Skaitosi lengvai, ne-

S°Pakal ŽL™ . perilgas. Autorius parodo daug
. subtilumo, precizijos, plastinių 
va'zdų. Rašytojo fantazija to
kia stipri, kad vietomis, rodosi,

tūr'nis, meninis pasirinktos me

lyg jaunas gimdyves. Žemės vi 
durius raižo užgniaužta ugnis. 
Vandenynai sklidini.

O tas, kuris ateina Viešpat’es 
vardan, pritvinkęs artėjančios 
mirties aitrumo.

Pirmadienį mūsų skaitytojai 
jau gėrėsis atkarpoje radę pra
dėtą spausdinti tą talentingai 
parašytą naująjį premijuotą ro
maną.

net perdaug to plastinio vaizdo, 
ilgėtumeisi lengvesnio dialogo.

Rašytojas turi augštą litera
tūrinį skonį. Dancigo išgyveni
mų ir L'etuvos atsiminimų pa-

ir tai keleriopu atžvilgiu: stilius, 
kalba, tematika, idėjos, tipai bei 
personažai, kompozicija. Visi na 
ria! savo pareigas ėjo uoliai, 
kiekvienas visus romanų rank
raščius perskaitė ir įvertino.

Posėdis, kuriame buvo paskir
ta premija, praėjo sklandžiai, be 
lokio įtempimo. Po įžanginių dis 
kusijų, paaiškėjo, kad iš 8 at
siųstų kūrinių išsiskiria trys. 
Išnagrinėjus jų gerąsias ir silp
nąsias puses, slaptu balsavimu,

čia konkursui, neturėdamas lai- niaus sužeid’mo auto nelaimėje, 
ko jį tinkamai išmąstyti ir kai- ’ buvo atidėta, 
kurias vietas perkurti. Litera
tūros istorija mums sako, kad 
visi didieji kūrin ai buvo rašo
mi nė mėnesiais ir ne metais, 
bet kartais ir dešimtmečiais.

Saulės kel'ai, Monologai, Tragiš
ka kaukė. Autorius moka nuos
tabiai vaizdžiai kalbėti. Pvz. ra
šydamas apie vasaros dieną sa
ko: “Derlingi vasaros plaukai 
kviečių bangom į žemę krito”.
Rudenį poetui “švelnus rugsė
jis migdo smegenis, kur baigia
degt' vasaros drugiai”. Žiūrėda- rado stiprų atgarsį Lietuvoje, 
mas į kalnus, rašytojas mato,' įsiste'gus ateitininkams. Tada 
kaip “debesų vilnonės kojos vyko kova dėl inteligentų, tau- 
praeina miegančiais veidais”, tos ramsčių, ir ateitininkai, juos 
Gegužyje — “Žemė ūžia bitėm, stengėsi laimėti Kristui ir sa- 
žaidžia vabalais,/ Upėj plaukia vai tautai, 
debesys putotais gabalais’. Api-1 Ateitininkai turėjo atlaikyti 
budindamas ilgą pasikalbėjimą kietus puolimus pažangos ir tau- 
ap s žiemą, lietų ir meilę, au- įOs var(ju šiandien praeina ta
torius primena, jog jis tiek už
sitęsė, jog “žiūrėjom kaip bo-

Da’car jau galutinai nustaty- dęa^uos lū“O gęstanti aušra , sau 
t, kad ši apžvalginė minėto dai- ^:lydyj® poetui “Sraso peUiai 
lininko paroda įvyksta Lietuvių “•
auditorijoje, 1956 m. vasario mė , . Š1S eilėraščil* rinkinys dvel- 
nesyje. Iškilmingas meno paro-ikia vaizdumu’ naujumu, orgi-

nalumu

keturiais balsais prieš v'eną pre su kitais dailininkais. Jisai 1926 
mija paskirta romanui “Aštuo? m., kaip baigęs meno mokyklą, 

ralelizmas dvelkia naujumu, mo nį lapai”, kuris literatūriniu, I pirmą kartą pasirodė su savo 
dernumu kompozicijoje, nors meniniu požiūriu jury komisi- darbais suruoštoje dailės paro

jai atrodė verting'ausiu. Jo stip doje, Šiaulių mieste. Tada toje 
rybė — augšta estetinė vertė.

vietomis tai7 skaitytoją kiek iš
blaško.

Žmogiškosios buities tėkmė

Veikale — žmogiškosios bui
ties tekm'ė per gyvenimo sūku
rys. Kontrastiški gyvenimo lū
žiai, primesti svetimos valios. 
Buitis, per kurią perėję milio-

Jury Komisija

Jį geriausiu iš visų konkur- 
san atsiųstų romanų išrinko ko
misija, susidedanti iš taip kva
lifikuotų asmenų: pirm. kun. 
dr. Jonas Gutauskas — keletos 
veikalų autorius, pamėgęs lite
ratūrą, Kanados krašto Lietuvių
Bendruomenės sekretorius; jury nai 
komisijos sekretorė buvo Izabe
lė Matusevič'ūtė — Kanados Lie 
tuvių Kultūros fondo pirminin
kė, keliuose universitetuose stu
dijavusi literatūrą ir tik karo 
sutrukdyta nuo studijų užbaigi
mo doktoratu. Komisijos nariai 
buvo Draugo novelės konkurse 
laimėjęs prem:ją Antanas Gure
vičius, Anglijos augštesn. mo
kyklose dėsčiusi literatūrą, “Mo 
terš” redaktorė Stasė Prapuole- 
nytė ir rašytojas Vytautas Ta
mulaitis.

Aštuoni lapai

Jury komisija geriausiu kū
riniu rado romaną “Astuoni 
Lapai”. Kaip konrsijos pirmi
ninkas ir kiti nariai apibūdino, 
tas veikalas pasižymi savitu sti-

Kiti stipresnieji

Konkurse šis veikalas aiškiai 
buvo pirmaujantis. Tačiau bu
vo stiprių ir kitų, pvz. “Pjūties 
metas”, kur tautietis konflikte 
su savo sąžine ir tautos tradi
cija. Tematika gilesnė, apimtis 
didesnė, gausu įtikinančių psi
chologinių momentų, vaizduoja
ma tikinčio žmogaus kova prieš 
Dievą. Autorius stiprus vaizdų 
kūrime, bet silpnas s'ntezėje. 
Idėja lieka neišryškinta. Roma
no herojaus ta antireliginė ko
va keista — tiki į Dievą ir prieš 
jį kovoja, ir aišku pralaimi.

Gana stipriai kand;datavo į 
premiją ir trečias romanas — 
Sekminių beržai. Jame nuosta
biai stipri intryga, daug gyvų

liumi, giliu psichologin u įžvel- kaimo epizodų, kaimas prista- 
gimu į jaunos mergaitės pašau- j tomas šviesiom spalvom, tačiau 
lį, dideliu pastabumu vaizduo- personažai reikiamai neišvysty- 
jant aplinką, tinkamu medžiagos ti, turi neblogų vietų, bet ištęs- 
apvaldymu, originalia kompozi- tas.
cija, gera kalba. | _ . . , ,

Pasakojimas jame eina dve-
mis plokštumomis: baisūs per- Kituose atsiųstuose romanuo- 
gyvenlmai apsuptame ir raudon- se taipgi yra nemažai vertingų 
armiečių paimtame Dancige, kai savybių — ar tai iškeliamas ku- 
ji netenka tėvų ir lieka tarp ris istorinis laikotarpis, ar ko- 
sužvėrėjusių kareivių. 1 kia psichologinė s tuacija, ar

Lygiagrečia' autorius vaizduo duodama įdomesnė intryga, bet 
ja laimingą mergaitės gyveni- j ūe tai p^dau’ ištęsti, tai persen 
rrą kartu su tėvais Kaune, jos t’mentalūs. tai jų d'alogai metri- 
kūd’kystę vaikystę, gimnazijos niai, tai situacijos nepateisina- 
bainmo dienas iki pat Danc'go.! mes. ta' istorija nepažįstama,

Paba’goje knygos dviejų plok, tai linkstama į pornografiją, tai 
štumų pasakosimas tarsi susilie- kalba sunki, sakiniai kapoti...
ia į v eną tašką — skaitytojas 
žino visą jos praeitai} gyveni
mą ir dabartinę tragišką padė
tį, kai ji atsiduria 'ūsų repat
riacijos lagery, tačiau vistiek 
ryžtas' prasilaužti į laisvąjį pa
saulį.

Impresionlst'.iio pobūdžio 
romanas

Skaitant veikalą jaučiasi au
toriaus augštas humanistinis 
(menin's) ir literatūrinis išsila- 
v nimas. Autorius nepavadino 
savo knygos romanu, bet ją ga
lima laikyti impresionistinio po
būdžio romanu, kurio atskirus

— Beskaitant šiemet konkur
sui gautuosius romanus, kokie 
Jums galėjo kilti patarimai bfi- 
simųjų romano konkursų daly
viams? /

— Visi suprantame, kad mū
sų rašytojai dirba labai sunkio
se sąlygose, negali visiškai atsi
duoti kūrybai, kitur pelnydami 
pragyvenimą astuonių valandų 
dienos darbu. Tačiau norėtųsi, 
kad konkursui ruošiami veika
lai būtų pilnai subrandinti, į 
juos būtų įdėtas reikiamas dar
bo la:kas.

Ku Pvz. viename eilėraš-
Dail. J. Pautieniaus paroda, j “Uj s tyje, tik vieno posmo, apibūdi-

Šiemet tapytojas Juozas Pau-j ’* narni visi keturi metų laikai:
tienius švenčia 30 metų sukaktį e Alfr. Kulpavičius labai “Pavasaris — nuo lakštingalų 
nuo dalyvav'mo meno parodoje mielais lietuviška s motyvais riksmo pakurtęs, upelis pravir- 

yra išpuošęs Šv. Jono lietuvių ko. Vasara — kriaušė krenta 
bažnyčią Toronte. Ryški lietu- nuo medžio ?r užmuša miegan- 
viškais ornamentais medinė sa- ty žiogą. Ruduo — miško lapai 
kykla. Klausyklų durys išpuoš- pamišusiom voverėm vėjyje šo- 
tos lietuviškai. Gale bažnyčios ka. Žiema — net genijus baltu 
■— paminklinė lenta su parašu a°t balto tapyti negali”. Ta- 
“Žuvus'ems už Lietuvą”. Len- čiau mūsų kūrėjas ant balto 

popieriaus turtingai savo eilė
raščiais nutapė Lietuvos peisa- 
žus ir savo lyr'nius pergyveni
mus.

parodoje dalyvavo: A. Žmuidzi- 
navič'us, J. Mackevičius, P. Kal
pokas, K. Šimonis, graf. G. Bag
donavičius ir kiti.

ta įtaisyta prisidedant kariams, 
šauliams, savanoriams ir pa
puošta ių ženklais, su vytimi, o

, . . , vpač įspūdinga motina, laikan-ne„e meno parodoje numatoma .. ... . .J ............... t* Sapvą žuvusio s; naus, kas is
Dabar ruošiamoje sukaktuvi-

išstatyti patys būdingiausieji 
dail. J. Pautieniaus darbai, su
kurtieji dar tremtinių stovyklo-

dalies primena ir Pietą.

• Trylika lietuviškų kryžių,
je. ir čia JAV-se, o ypatingai pagal Alfr. Kulpavičiaus eski-
paskutinių dvejų metų laikotar
pio, kur taip ryškiai matyti dai
lininko kūrybos raida.

© Stasė Prapuolenytė, “Mo
ters” žurnalo redaktorė, jau yra 
sutraukusi apie 30 naujų bend-

apžabaltis, kad religija nesude
rinama su protu. Tautos vardu 
ateitininkai daugiau buvo puo
lami autoritatyvinio režimo me
tu Lietuvoje. Bet tautos reika
lai ateitininkams taip brangūs, 
kaip ir religijos. Išsižadėdamas 
tautos ir tėvynės žmogus neten
ka savo charakterio. Jam tada 
nebrangi ir religija. Iš kitos pu
sės, neretai po siaura naciona
listine pluta glūdi ateistinė dva
sia.

Karo audros mums parodė, 
kad sėkmingiausiai savo patrio
tizme išs'laikė tie, kurie parei
gas tautai siejo su religine dva
sia. Per nepilnus 50 metų atei
tininkai pakėlė smūgius nuo 
savų ir svetimų, jie rinkosi ir 
ka'mo trobelėse ir naujų pasau
lių dangoraižiuose. Ateitininkai 
turi žinoti, kad jų kelias, parem
tas į Dievą ir tėvynę, negalėjo 
būti kitoks, nes jie lietuviai ir 
katalikai. Ateitininkai turi į-

radarbių. Antras žurnalo nume- | tempti jėgas Lietuvos laisvini- 
ris jau spaudoje ir išeis dar šį mui ir ruoštis darbui laisvoje 
mėnesį. Jame rašo dr. O. Laba- Lietuvoje.

žus, įtaisyta Žuvusiems už Lie
tuvą šventovėje, įrengtoje Šv. 
Jono lietuvių parapijoje Toron
te. Ta tautos šventovė žmonių 
yra pamėgta. Tautinėse šventė
se po pamaldų čia ateinama 
apeigoms už žuvusius dėl lais-

Tarp išstatytų arti 45 darbų, 
gerą dalį užims figūr'nėg kom
pozicijos ir portretai.

Parodą maloniai sutiko globo vės. Organizacijos padeda vai- 
intriguojančių situacijų ir vie- ti ALTO pirmininkas L. Šimu- n'kus. Šią šventovę pamėgę ir 
ną kitą neblogą romano perso- tis, o parodai ruošti sudarytas čia ateina pasimelsti net neka- 
nažą, bet užsimotame darbe su komitetas. talikai. Parapijos klebonas kun.
lygiu stiprumu neištesi, kas, ši caroda buvo numatyta su- Ažubalis vertas didelės pagar- 
greičiausia, atsitinka dėl to, kad ruošti pere'tų metų gruodžio bos už tokį gražų bažnyčios iš- 
galbūt pergreit savo kūrinį siun mėnesį, bet dėl dail. J. Pantie- puošimą.

Kartais autorius pasirenka 
labai įdomią tematiką, sukuria

nauskaitė, A. Tamošaitienė, S. 
Narkeliūnaitė, P. Abromaitienė, 
dr. Žymantienė, A. Karvelytė- 
Dubauskienė, K. Grigaitytė, D. 
Lipčiūtė. Iliustracijoms panau
dojama A. Tamošaitienės pa
ruošti lietuviški butų įrengimai.

• Vytautas Tamulaitis, gy
venąs Toronte, Kanadoje, pa
rašė knygą jaunimui iš vabzdžių 
ir gyvulių pasaulio. Veikalą 
baig a tvarkyti spaudai.

B^t nevienas iš tų autorių turi 
talentą ir te veikalai perkurti 
galės pasiekti platesnes skaity
tojų mases.

I7ą sako jury komisijos 
pirmininkas

Ilgiau teko išsikalbėti su ju
ry konrsijos pirmininku dr. J. 
Cutovishn. Apie konkursus jis 
atsiliepė:

— Kaip praktika rodo — 
Draugo romanų konkursai pa
deda iškelti talentus. Pats tokių 
konkursų buvimas — labai po
zityvus veiksnys tremties gyve
nime. Vytauto Didžiojo mtučjtu Rauna Iliustracija albumo “Lietuva”

Nepaprasto džiaugsmo suda
rė studentai šiemet savo Kalė
dų atostogose švenčių metą, kai 
visi nori linksmintis, užsidarę 
Kennebunk Porte studijuoti sa
vo organizacijos idealus.

Dievo Sūnus įveikė pasaulį, 
bet žmogaus sūnui kiekvienam 
savo laikuose tenka siekti per
galės krikščionybės idealams.

• Stepas Zobarskas, mūsų 
jaunesnės kartos rašytojas, nau 
jasis Eglutės redaktorius, šį 
mėnesį sulaukia 40 metų am
žiaus, taigi yra žmogus pačia
me pajėgume. Studijas ėjo Kau
ne, Paryžiuje, Heidelberge ir 
Ncw Yorke; studijavo kalbas 
ir literatūrą. Tai kūrybingas 
žmogus ir iš spaudos jau yra 
išėjusios jo šios knygos: Gera
sis Aitvaras, Ganyklų vaikai 
(premijuota), Mano tėviškėj, 
Anapus miško, Brolių jieškoto- 
ja, Paukščio likimas, Per šaltį ir 
vėją. Pabėgėlis (premijuota), 
Moters stiprybė, Arti žemės, 
Svečiai iš dangaus, Sventupėlio 
šenkos, Savame krašte, Gandras 
ir gandrytė, R'estaūsio sūnus, 
Doleris iš Pittsburgho, vadovė
lis Aušrelė. Kaikurie jo kūriniai 
išėjo vokiečių (Das Lied der 
Sensen) ir anglų kalbomis. Tu
ri gražų patyrimą redakcijos 
darbe — redagavo šviesos Ke
lius, Ž burėlį, Gabiją.

• Da’lininko Jono Vainausko
skulptūra Toronto lietuvių šv. 
Jono bažnyčios didž'ajame alto
riuje įspūdingai vaizduoja trium 
fuojantį, prisikėlusį Kristų, kry
žiaus fone. Tos skulptūros, es
kizą padarė Alfr. Kulpavičius.

• A. Rinki", ,a'', vadovėlių au
torius, gvvcnąs Toron'e, Kana
doje, darbe sunkiai sužeidė ran
kas. Kai tik vėl galės pa:mti 
plunksną, tuoj baigs paruošti 
naujas laidas Kregždutės I ir H 
dalies, kurių laidos išsibaigusios.
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Birutė Pūkelevičiute

-apie premijuotąjį kūrinį
— Manau, jog abi mano kny

gos yra vienodai krikščioniš
kos. Be abejonės, didesnė “Aš
tuonių lapų” apimtis leido, o kai 
kur net įpareigojo plačiau tais 
klausimais pasisakyti. Antra 
vertus, jau pats Didžiosios sa
vaitės fonas ir aplinkybės, ku
riose kiekvienas jieŠko priebė- 
gos, suteikia antrąjai manę kny 
gai ryškesnę relginę spalvą. Ta
čiau, grįždama prie pirmosios 
savo knygos, norėčiau ir dar kar 
tą pažymėti, jog Dievo jieškoji- 
mo pėdsakus kiekvienas akyles
nis skaitytojas “Metūgėse” leng
vai galėjo aptikti. Todėl man net1 
ir dabar neaišku, kodėl kaikurie 
kritikai pažvelgė į mano debiu
tą jau pernelyg iš savotiškos 
perspektyvos. Tarsi vienas mo
tyvas jiems būtų galutinai už- 
stelbęs visa kita, ko, turint gero 
noro, pirmojoj mano knygoj gal 
ir buvo galima surasti.

Redakcijos pastaba. Mūsų 
naujajai laureatei Birutei Pūke- 
levičiūtei laimėjus Draugo ro
mano konkurso premiją, žino
dami skaitytojų norą arčiau pa
žinti tklentingą autorę ir jos 
augštai įvertintąjį veikalą, krei
pėmės į ją su eile klausimų. Jos 
patiektuosius atsakymus čia ir 
spausdiname:

—■ Kaip sutikote žinią apie 
premijos laimėjimą?

— Sutikau su džiaugsmu. Ar
gi galėtų būti kitaip?

— Kada premijuotąjį veikalą 
suplanavote rašyti ir kada jį kū
rėte?

— Velykos man visada buvo 
pati didžioji šventė. Tas artė
jančio pavasario tvinkčiojimas 
ir toji lėta Didžiosios savaitės 
tėkmė, kiekvienai dienai pasiū
lanti naują apmąstymo temą: 
per Vakarienės mistiką, per 
Karsto — užritinto akmeniu ir 
paženklinto antspauda’s — galu
tinę neviltį, per šeštadienio re
zignaciją iki Prisikėlimo saulė
tekio, mane jau seniai traukė 
literatūrinės interpretacijos ga
limybėm. Dar p’rmajai savo kny 
gai ketinau prirašyti skyrių, pa
vadintą “Didysis penktadienis”. 
Tačiau šios minties atsisakiau, 
pajutusi, jog medžiaga yra ver
ta platesnės apimt'es darbo ir 
nutariau ją pasilaikyti ateičiai.

Tikriausiai, 1945 metų Vely
kos daugeliui mūsų buvo tragiš
kos šventės. Todėl vis dažniau 
ir dažniau man ateidavo nfntis 
parašyti knygą apie fatališką 
Didžiąją savaitę. Pamažu šešė
liai ėmė grupuotis, įgaudami 
ryškesnes apybraižas, pamažu 
ėmė šviestis jų kontūrai ir prieš 
dvejus metus sudariau galutinį 
knygos planą. Tų dvejų metų 
bėgyje “Aštuon's lapus” ir pa
rašiau.

'— Iš kur ėmėte veikalo siu
žetą?

— “Aštuonių lapų” siužeto ba 
zė nėra vien protu sugalvoti 
įvykiai. Kurį jauną žmogų, at
sidūrusį pačiame karo katile, nė 
ra iš pagrindų sukrėtę kraštu
tinės, betkokią fantaziją prašo
kančios situacijos, reikalaujan
čios tokių pat kraštutinių ap
sisprendimų? Net ir vienuoli
kai metų praslinkus, kiekvieno 
mūsų atmintyje tebėra tokių, 
ryškiai užbrėžtų akimirkų. Jos 
niekad neišdils. Taip pat ir nu
girsti pasakojimai kartais turi 
tokios jėgos, jog po ilgo laiko 
savieji susilieja su svetima’siais 
ir tampa tarsi bendra nuosavy
be.

Tad, ir “Aštuonių lapų” siu
žetą pavadinčiau iš šių dvejų 
šaltinių sulydintu produktu.

— Kodėl pabrinkote įvykių 

vaizdavimo dvigubą eigą — ka

ro metą ir atsiminimus iš Lie

tuvos sujungiant J vieną pynę?

— Dvigubą eigą pasirinkau 
dėl dvejų priežasčių. Pirmiau
siai, šitaip tar ausi galėsianti 
pilniau išryškinti personažus, o 
be to bandžiau pasinaudoti kont
rasto priemone, ritmingai grą
žindama veikėjus iš karo maiša
ties į g edrą jų praeitį. Tačiau, 
pradėdama vaikystės vaizdavi
mą nuo tolimo, vos plonu siūlu 
su Dancigu surišto epizodo, sten 

' giausi tuodu planu per knygą 
tolvdžio artinti ir, pagaliau, be
veik visiškai sulieti Didžiojo šeš 
tadicnio skyriuje.

— šiame veikale daugiau hu

manistinių minčių ir religinių 

užuominų, kaip ankstyvesnėje 

Jūsų poezijos knygoje. Kaip tai 

aiškinti?

— Kokias mintis norėjote sa
vo premijuotoje knygoje išryš
kinti?

— Norėjau parodyti, jog lem
tingoj lūžio valandoj plyšta vi
dutiniškumo kiautas, pabunda 
žmogus ir apsisprendžia už pil
nutinį gyvenimą. Apsisprendžia 
sąmoningai, priimdamas savo eg 
zstavimą žemėje ne kaipo aklą 
neišvengiamybę, bet kaipo už
duotį, o drauge — ir didelę do
vaną, kurią verta branginti ir 
už kurią verta kovoti.

Tad ir baigminė manojo per
sonažo būsena tikrumoje būtų 
pradinis jo užsibrėžto posūkio 
taškas. Tik iki čia ir ketinau 
savąjį personažą palydėti.

Norėjau taip pat kalbėti ir 
apie savo kartos likimą. Apie 
iaunus žmones, kuriuos nepri
klausoma Lietuvos valstybė puo 
Beįėjo pirmąja savo meile. Deja, 
savame krašte tam pumpurui ne 
buvo lemta ne tik pražydėti, bet 
net ir išsiskleisti. Manau, jog 
ir bendrą visos tautos tragiką 
ši karta skaudžiausiai išgyvena. 
Lengviau yra pasiektosios sva
jonės netekti, negu niekad tos 
svajonės nepasiekti, nes išsipil
dymo našta sunki.

Norėjau pasakoti ir apie savo 
žemę, apie tos žemės žmonių 
veidus apie jų gyvenimą, apie 
jų mirtį.

Ir apie savo gimtą miestą. 
Apie Kauną.

Ir ne vien tik apie savo žemės 
žmones, ir ne ven tik apie savo 
miestu s.

— Ar Jūs labiau mėgstate po
eziją, ar prozą, kuri pas Jus

Bem. Biaidžionii

Birutė Pūkelevičiūtė

Vakar ir šiandien
• \

Vakar gyvą ją mačiau kaip vyšnios šaką 
Po langais pavasario šviesaus 
l r kur mūsą protėvių laimingos teka ,
Vpis, jų dainos legendose klausiaus.

žydinčią garbės fosilijomis, gražią 
Skrisdami aušrinėmis žirgai 
Kažkur didžiąją istoriją jos vežė, 
Kažkur laisvę laistė jos vergai. ... 5 , 'f

Ir sutemo. Kiaurą naktį verkė vėlės, 
Kad kitos dienos tekėtą saulė joms, 
Žengiančioms juodais mirties šešėliais, 
Kopiančioms bedugnių prarajoms...

Kas įžengs į Dievo duotą rojų 
Kūdikio tikėjimo sapne,
Puošis puošis žemės šios herojų 
Žydinčiu vardu, kaip skraiste auksine.

Vakar vakaro nelaukus nusileido 
Saulė po laidotuvių gėlėm,
Šiandien vėl regiu: klasta pasaulio veidą 
Rūsčiai rašo rūpesčių raukšlėm.

Dieve, vėlei kaip audros nulaužtą Šaką 
Gyvus mus prigydyk prie obels,
Te viena gyvybės upė jos ir mūsų teka, 
Kai Tava valia gyvenimui pašauks.

Antanas Gustaitis

Mano atsimainymas
Kai aš iš Baltraus virtau į Billį, 
Tenoriu spjaudyt, kur tik paklius, 
Guldyt į lovą automobilį,
Bučiuot per naktį jo ratelius.

Dabar aš boisas iš beroužšZio,
Kitoks nuo padų ligi viršaus,
Ir net iš tolo bijau šešėlio,
Tik į tautietį kiek panašaus.

'■ f■. : ■ f,. ■
Rodė, griebčiau peūį, tą med&akotį, 
Nepagailėčiau nei kunigų,
Kad nebereiktų daugiau aukoti, 
Visiems dalinti tų pinigų.

4- ' ■
Q jei Tėvynė kada pamotų 
(V jg sugrįžti lig šiol žadu),
Tadą parjočiau ant begemoto
Tiktai karalium arba vadu
• ■ r. ■ • ■■■• * ■ ’• ■' ;■> ,
Vujridačyčiau raudonai plaukus, 
Raityčiau balsą, kol neskardės,
Kad net Žmonelė tenai sulaukus 
Neatpažintų nei pavardės.

lai ims ten kraujas upeliais lietis, 
Bus ašarėlių pilni šulniai,
Man jau nerūpi: aš jau pilietis,
Liko dypuko tik užkulniai.

mončmis?

— Šiuo metu abu žanrai mane 
vienodai traukia.

— Apskritai, kokie buvo Jū
sų didesni paskatai reikštis lite
ratūroje Ir kas palenkė dalyvau
ti šiame konkurse?

— Manau, jog noras išreikšti 
save žodžiu yra ne pasirinkimas, 
o duotybė. Aišku, galima už ją 
apsispręsti, arba jos atsisakyti. 
Tačiau, man rodos, jog antroji 
išeitis būtų neištikimybė sau pa
čiam.

“Draugo” gi skelbiamas kon
kursas, palikdamas dalyvaujan
tiems pilną laisvę temos ir for
mos atžvilgiu, apsiribojo tik vie
na sąlyga: jog knygos ištrau
kos prieš tai nebūtų buvę skelb
tos spaudoj. Kadangi mano dar. 
bas atitiko šią vienintelę sąlygą, 
nutariau jį pasiųsti konkursam

— Kada ir kokiose apUnkybė- 
ne Jums daugiaašiai sekasi ra
šyti?

— Aš nepažįstų tos palaimin
gos būsenos, staiga persmelkian 
č'os visą rašančiojo esybę, jog 
pastarajam telieka tai, ką dik
tuoja ekstazėj nušviesta vaiz
duotė.

Mano darbo procesas yra tik
rai varganas. Ir nemanau, kad 
jį galėtų palengvinti betkokios 

| aplinkybės.

— Ką dabar žadate rašyti?
— Visada bijojau apie savo 

ketinimus kalbėti net ir artimų 
Į bičiulių tarpe. Tarsi, Išsitarda
ma, drauge jau ir numarinčiau 
besiformuojančią mintį.

— Kaip planuojate gautą pre
miją panaudoti? , .

— Nepalaikykite tuščiažodž’a 
vimu ar paprasta maniera, jei 
prisipažinsiu, jog tenorėjau lai
mėti konkursą. Turbūt, tik da
bar pradedu įsisąmoninti, kad 
toji man tekusi garbė nesibaigia 
vien moraline satisfakcija. Ir 
kad tūkstantis dolerių yra dide
lė suma...

Todėl ir nesu jos mintyse pa- 
skirsčiusi.

Kiekvienu atveju, žinau, jog 
ši milžiniška parama duos man 
galimybės save praturtinti: pas
kaityti, pamatyti, užgirsti dau
gybę gražių dalykų, kurių ne 
tik nebūčiau galėjusi sau leisti, 
bet apie kuriuos nedrįsau net 
svajoti.

• Kun. Feliksas Martišius, fl«<
gametig Pr'enų gimnazijos di
rektorius, mirė Lietuvoje. Pa- 
alidotas Prienuose sausio 3 d. 
Velionis turčjo 76 m. amžiaus. 
Buvo kilęs iš Sudargo. Buvo pa
rašęs eilę knygų ir daug 
straipsnių iš sodininkystės ir 
darž'ninkystės.

• Algirdas Landsbergis Mai
ronio šeštadieninėje mokykloje 
New Yorke dėstys lietuvių kal
bą ir literatūrą.

• Alės Rūtos išversto G. 
Flaubert romano "Ponia Bova- 
ry" n dalis išėjo iš spaudos.

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Tėvas Br. Krištanavtčius 

S. J. praeitą šeštadienį sociali
niame semestre kalbėjo apie 
socialinę bažnyčios veiklą. Pats 
prelegentas II Pasaulinio karo 
metu ėjęs atsakingas parei
gas Bažnyčios šalpos organi
zacijoje buvo labai kompete- 
tingas painformuoti apie tai 
gausią auditoi i ją. Socialinę 
veiklą prelegentas suskirstė į 
dvi sritis: socialių šelpimą ir 
socialinį veikimą siauresniąja 
prasme, kuris pasireiškia tei
singumo įgyvendinimu žmonių 
santykiuose. Prelegentas pa
reiškė, kad šalpos darbas nega
li atstoti teisingumo pareigų. 
Lygiai kaip ir teisingumas pats 
vienas yra nepakankamas vi
suomenėje be šalpos pagalbos. 
Iš Tėvo Krištanavičiaus paskai
tos susidarė labai turtingas 
vaizdas to darbo, kurį katalikiš
ka visuomenė šiandien atiteka 
socialinėje srityje . Misionie
riais vyskupais pradedant ir 
Vakarų Europos politine veik
la baigiant krikščionys šian- 
d’en šioje srityje yra labai ak
tyvūs. Reikia tik šiek tiek lai
ko, iki tas darbas pasirodys 
visiems matomas.

Visuomeninis gyvenimas 
kiekvienoje visuomenėje pri
klauso nuo to, kaip joje yra 
suprantamas žmogus. Jeigu 
žmogus yra t:k medžiaga, kaip 
komunizme, ten žmoniškų vi
suomeninių santykių negalima 
tikėtis. Ten kur pažiūra į žmo
gų yra gera, ten ir organizuo
tos soc. veiklos reikia mažiau. 
Pvz. Lietuvoje daugelį soc. ne
laimių išspręsdavo ginrnės ar 
artimieji. Bažnyčia visada la
bai domėjosi socialiniais san
tykiais, tik praeito šimtmečio 
v’dury absoliutizmo ir liberaliz
mo įtakoje krikščioniškas vi
suomeniškumas suvargo. Bet 
Leono XIII veikla pradėjo vėl 
sėknfngą sąjūdį. Vienas Ispa
nijos vyskupas Eucharistinio 
kongreso paminklo vietoje pa
statė darbininkams butų kolo
niją. Prelegentas suminėjo dar 
visą eilę kun’gų, kurie stato 
butus neturtingoms šeimoms ar 
tai Egipte, ar Italijoj.

Po paskaitos buvo keletas 
paklausimų, kuriuos prelegen
tas atsakė. Pažymėtinas Pr. 
Povilaičio klausimas: kodėl ka
talikiškos tautos, pvz. Italija 
ar Prancūzija yra labiau su
vargus’os? Prelegentas į tai at
sakė, kad daugiausiai tai yra 
dėl permažo žemės turtų kie
kio, palyginant su gyventojų

Ant. Mončys

Madona, Kelionių Globėja

skaičiumi. Italija turi didelių 
sunkumų savo ūkiškomis jėgo
mis išmaitinti milionus žmonių 
pertekliaus.

• Jono Meko poezija prozo
je Semeniškių idilės jau pasie
kė knygų rinką. Išleido žurna
las Aidai, atspaudė pranciškonų 
spaustuvė. Knyga turi 62 pus
lapiu. Autorius aprašo kaimo 
buitį ** lietaus šniokštimą, pa
vasarį, orą, pušis, daržų Va&o- 
jimą, sėptynių broliiį miėgahčių 
dienas, upes, tetą Kastunę, 
uogų rinkėjas, savo vaikystės 
moteris, turgų, vaikus, vasa
ros naktis, pirtis, rudenį, mišią- 
vėžį, žiemą ir Kalėdas. Auto
rius daug kur moka vaizdžiai 
kalbėti. Pvz. artėjantį sėjos 
laiką jis apibūdina: “Kai pir
mas tirštas lapų Žalesys nu
tyška alksnių krūmais, rausvu
mais atžalynais... ir visais lau
kais, visu pavasario skliautu 
girdi botagų pliauškesį... ir 
virstančių velėnų šežesį, o 
augštuose smėlynuos, ir daubų 
dugnu, per įsigulėjusių dirvo
nų nugaras brūžiais kliūdamos 
ir rėždamog žagrės”.

Vasaros lietus autoriui su
kelia tokius vaizdus: "... didė
liais ir tyškančiais lašais pasi
pildamas ant kiemo, tvarto sto
go, ir ūždamas ant kelio liepų, 
bedamasis varpytinių kartelė
mis ir apynių spurgais, sun
kiais ir dideliais lašais kapo
damas per sodų galvas, daržo 
plotus, ir kirsdamas per griū
vančių rug’ų laukus, kapoda
mas per žirnių virkščias, ir plak 
damas vidury kiemo paliktus ir 
mėšlinus ratus; — tada vėl nu
eidamas šilų viršūnėmis, Ir krū
mų keterom, ūždamas virš 
juodalksnių juodų šakų...”

Kūlimo laikotarpis taip vaiz
duojamas: "... siūbuoja šieno 
prikrauti vagonai, ir su ko
pūstų knegždančiom galvom, ir 
vaisių kraitėmis. Kaimuos te- 
begirdėti dar mašinų ūžesys, ir 
skamba dar girtų kūlėjų dai
nos, ir ūkininkai, panėrę plašta
kas baltuos maišuos, seka gel
toną kviečių byrėjimą, ir dulkių 
debesis dar tebegaubia kluonų 
galvas, apverstas didelėm, šiau
dinėm stirtom”.

Autorius stengiasi būti žo- 
d'ngas ir nevengia naujadarų, 
pvz. tardamas: “švyluoja vė
jas, ir rudinė plevėsuoja, kaip 
sukūpusios krūmokšnių gal
vos”.

• Elena Tumienė - Valiū
tė pakviesta redaguoti angliš
kąjį skyrių “Lietuvių Dienose”. 
Naujoji redaktorė yra taipgi 
“Draugo” bendradarbė. Huma
nitarinius mokslus ji yra ėju
si Vyt. Didžiojo universitete, 
paskiau perėjo į mediciną, kurią 
tęsė tremtyje Karaliaučiaus 
universitete ir Hamburgo Han- 
so8 universitete. Praktikos dar
bus pradėjo Spandau universi
tetinėse klinikose. Britų zono
je trejus metus dėstė amatų 
mokykloje anglų kalbą. Atvy
kusi į JAV, apsigyveno Los 
Angeles mieste, įstojo J Nekal
čiausios širdies kolegiją, kurią 
baigė cum Įaudė. Dar metus 
studijavo pedagogiką ir išlai
kiusi egzaminus gavo teisę dės
tyti augštesnioje mokykloje ir 
jaunių kolegijose. Nuo 1955 
mokslo metų pradžios pakvies
ta mokytojauti Paramount 
Senior Augšt. mokykloje, kur 
dėsto amerikiečių literatūrą ir 
anglų kalbą.

• Br<n. Mačiuika, tęsdamas 
mokslinį darbą prie Chicagos 
univers:teto, rašo naują studiją 
— apie Latviją. Su juo dirba 
taipgi ir keletas amerikiečių 
jaunų mokslininkų.

• Agr. A. Vazalinskas para
šė studiją apie sėklų auginimą. 
Ją rotatoriumi multiplikuotą 
šleido Lietuvos Ūkio Atstaty

mo Studijų komisija, žemės 
ūkio aprūpinimas geriausia 
sėkla bus svarbus uždavinys 
atgavus Lietuvos laisvę. Tą 
uždavinį autorius ir sprendžia, 
patiekdamas sėklų gamybos 
planus, atskirai svarstydamas 
apie javus ir ankštinius auga
lus, apie bulves, linus, pašari
nes žoles, šakniavaisius ir dar
žoves, vaismedžius, dekoratyvi
nius augalus ir gėles. Savo 
tuos svarstymus paremia gau
siomis lentelėmis, sudarytomis 
iš stat’stinių Lietuvos ūkio 
duomenų.

Aptaręs sėklų importo klausi
mus, praktiškai svarsto sėklų 
dauginimo ir platinimo eigą, pa
tiekdamas praktišką darbo 
schemą, nagrinėdamas reikia
mos žaliavos ir įrengimų pro
blemas, darbo jėgos klausi
mus, investuot'ną kapitalą. Iš
vadose pabrėžia, kad sėklų 
klausimas turi būti tvarkomas 
planingai ir centralizuotai, vi
sus praktiškuosius sėklinin
kystės reikalus siūlo sukoncen
truoti žemės Ūkio Kooperaty
vų sąjungoje, kuri glaudžiai 
bendradarbiautų su sėklinin
kystės centru, Žemės Ūkio de
partamentu, ž. Ū. Tyrimo įstai
ga ir Ž. Ūkio Rūmais. Vyriau
sybė turėtų visą darbą diri
guoti. Būsimos žemės ūkio 
reformos metu reikėtų palikti 
tam t’krą skaičių stambių ūįrtų 
veislinių sėklų auginimui.

• Prof. Juozas Eretas švei
carų spaudoje nepraleidžia pro
gos parašyti apie Baltijos vals
tybes. Neseniai išspausdinta jo 
apžvalgėlė apie Suomiją. Mums 
dar įdomesnė kita profesoriaus 
studija — apie Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją. Straipsnyje augš- 
tina lietuvių vartojimą europie- 
jiškų kalbų, praveda paralėlę 
panašumų tarp lietuviškų ir lo
tyniškų žodžių (Dievas — deus, 
ugnis — ignis, saulė — sol). 
Nupasakoja apie Lietuvos gy
ventojus ir jų pasiskirstymą 
(augtaičiai, žemaičiai ir t.t. 
įvesdamas net tuos lietuviškus 
vardus į vokišką tekstą). Iške
lia lietuvių religingumą ir nu
pasakoja senovės lietuvių tiky
bą. Gėrėjasi lietuviškais kry
žiais ir dainom's, tvirtindamas, 
kad dainų žavingumas net sve
timuosius veikia. Nupasakoja 
sunkias lietuvių kovas praeity
je, supažindina su Lietuvos 
miestais — sostine Vilniumi, 
Kaunu, uostu — Klaipėda. Pa
žymėjęs, kad krikščioniškoji 
demokratija atitinka daugumos 
lietuvių politinį idealą, auto
rius iškelia lietuvių kultūrinį 
veržlumą, suminėdamas minty- 
tojus Vydūną ir Šalkauskį, 
dainių Maironį, svetimomis kal
bomis kūrusius Mickevičių ir 
Milašių, primena tapybos geni
jų Čiurlionį.

• Prof. dr. Erich Keyser, di
rektorius Johann Gottfried Her- 
der instituto Vokietijoje, krei
pėsi į mūsų bendradarbį Juo
zą Paškevičių, kad jam atsiųs
tų susipažinti “Draugą”. Profe
sorius 8us!domėjo mūsų dien
raščiu, kaip mes plačiau para
šėme apie jo duodamas infor
macijas apie Lietuvą, jo spaus
dinamus sąrašus veikalų, lie
čiančių Lietuvą ir lietuvius. 
Minėtas institutas leidžia žur
nalą: Zeitschrift Fuer Ost* 
forschung. Laender und Voel- 
ker im oestilichen Europa. 
Prof. Keyser mielai norėtų ben
drauti su Rytų Europos tyrinė
tojais. Jo adresas: Prof. dr. 
E. Keyser, Johann Gottfried 
Herder Institut, Marburg-Lahn, 
Behringweg 7, Germany. .
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Dail. P. Kalpoko išpažintis
VYTAUTAS BRAZIO, IS, Cleveland, Ohio

“Iš pat mažens turėjau pa- 
l'nkimą piešti, ir jau rusų liau
dies mokykloje, caro laikais, 
stengiausi iš knygų kopijuoti 
visokias figūras. 1890 metų 
pradžioj buvau išvežtas rogė- 
mig iš savo tėviškės Miškinės 
j esančią už 140 k'lometrų Min
tauja, dabar Jalgava, kur įsto
jau gimnazijom Mokslas man 
nelabai sekėsi, kadangi aš visą 
laiką stengiausi ką nors piešti i 
ir vis daugiau ir daugiau įsivaiz
davau turįs tapti dailininku. 
Būdamas Mintaujoje pripuola
mai susipažinau su dailininkais 
Purvitu ir Valter.'u, kurie man

V'skas, kas dedasi anapus, 
geležinės uždangos yra apgaub
ta nežinios rūkais. Nežinios 
ūkanos dengia ir mūsų įžymio
jo dailin’nko Petro Kalpoko 
mirtį. Jis mirė 1945 m. gruo
džio 5d savam name. Kaune, 
ant vaizdinio žaliakaln’o skar
džio, prie Žemaičiu gatvės. Ta
čiau io mirties aplinkvbė* dar 
nežinomos ir nūdien. Dailinin
ko sūnus. Rimtas Kalnokas, po 
ketvertu metu rašydama g ap’e 
savo tėvo mirt' tarybiniame žu
rnale “Pergalė”, tik t’ek te- 
raseko: — .Jis mirė taip. kaip 
pareidavo, lvg io norą kas bū
tu išpildęs, be ilgų kančių, be 
artimui',, giminiu a'manų. Ra
miai užmigo kėdėie, pakėlęs 
galvą į viršų, lvg dar siekda
mas tų viloiančiu, užburiančiu 
augštų tikslų, kuriems buvo 
pašventęs per visa savo amžių.”

Lemtingu sutapimu ar pa- 
slapt'nguiu raudonuiu tironų 
vienu rankos mostelėi’mu, Pet
ras Kalpokas buvo išbrauktas 
iš gyvuių tarpo greit po to, kai 
tie ratys raudonieū tironai iam 
suteikė “Lietuvos TSR nusipel- 
nu?’o meno veikėjo” vardą. 
Reikšminga, kad paslaptinga 
rrrrtimi mirė Salomėia Neris, 
Liudas Gira. Petras Cvirka. Juo
zas Tailat-Keloša. Juozas Gruo
dis. Borisas Dauguvietis, Jonas 
Marcinkevičius. K. Žukas, greit 
po to. kai iiems buvo “suteik
tas” vienokis ar kitnkis “nusi- 
pelnus:o tarvbinio veikėio” var
das bei garbė, nevienas iu prieš 
tai “išonžine” savus “ideologi
nius nukrvnimus nuo generali
nės linijos...”

Petro Kalpoko žodis

Petro Kalpoko šviesų atmini
mą noriu pagerbti jo paries žo
džiais, kuriuos man pavyko iš 
dailininko “plėšte išplėšti” niū
riais 1943 karo metais. Tą dai
lininko išpaž'ntj, kurią jis pat
sai buvo pavadinęs “Keliais žo
džiais apie save” kaip retą bran 
genybę išnešiojęs varganais 
tremties metais, nūdien pertie- 
kiu š’o laikraščio skaitytojams. 
Ji padės mums geriau suprasti 
jos autoriaus, Petro Kalpoko, 
gyvenimo vingius bei jojo kū
rybines paslaptis. Štai ji:

“Sunku man kalbėti dabarti
niu metu apie meną, ypač kai 
vyksta tokio neįsiva’zduojamo 
dydžio tragedija, kuri slegia 
mano dvasią ir dėl to esu labai 
suvaržytas, — tokiais žodžiais 
pradeda dailininkas savo išpa
žintį. — Nenorėčiau savo a!ma- 
nomig varginti skaitytojų, ku
rių, galbūt, dauguma pripratę 
manyti, kad tapyba yra links
mas ir lengvas užsiėmimas, o 
tikrenybėje, tai yra ilga kova 
su visokiomis kl'utimis, kova 
dėl technikos, kuri nesiduoda 
be didžiausių pastangų nugali
ma, kova su medžiaginiais sun
kumais, siekimai, kuriu negal’- 
ma pasiekti, retkarčiais koks 
lengvas triumfas, o dažniausiai, 
nusivilimas. Tikrai galima pa
sakyt', kad dailininko gyvenimo 
kelias nėra rožėmis klotas.

Jo gyvenimas
“Mano gyvenimas yra labai 

mazgas ir ganėtinai vargingas 
ir tik ačiū įgimtam humoro pa
linkimu!, lengvai panešamas. 
Gimiau aš 1880 meta's kovo 
mėn 31 d. tarp miškų ir pelkių, 
netoli Kvetkų miestelio, prie 
Nemunėlio. Iki 10 metų am
žiaus nemačiau jokio miesto, 
neturėjau supratimo, kad galė
tų būti dviejų ir daug'au augš- 
tu namų, nemačiau jokio gele
žinkelio, nekalbant apie auto
mobilius, kuriuos žymiai vėliau 
pamačiau. O dabar gyvenu 
orlaivių ir radijo gadynėje...

Autoportretas P. Kalpoko pav.

daug padėio, aiškindami, kaip 
reikią p'esti. Ir aš, matyda
mas kaip jie dirba, daug išmo
kau iš jų. Purvitas yra žino
mas latvių dailininkas, išimti
nai peisažistas, gyvas dar da
bar, o Valteris mirė prieš kele
tą metu. jis buvo žurnalistas, 
Dorrtetistas ir peisažistas. Jie a- 
budu baigė Peterburge Dailės 
Akademiją, bet jau nesilaikė 
akademiškų tradicijų ir sekė 
mancūzų impresionistus. Da
bar aš ga'liuosi, kad jie iš ma
nęs nereikalavo tikslaus pieši
nio, nes vėliau aš pats, pama
tęs praėjusiu epochų didžiųjų 
meisteriu kūrinius, supratau ko 
man trūksta, ypač kai susido
mėjau portretu ir figūromis. 
Čia be rimto piešinio nieko ne
gali išreikšti.”

Akys atsivėrė Italijoje

“Akys man atsivėrė, pirmą 
kartą patekus Italijon. Ten 
pamačiau didžiausių renesanso 
meisterių portretus, ir tik tuo
met supratau, kiek man trūks
ta: valdyt' formą, mokėti gerai 
piešti rankas, ir visą žmogaus 
figūrą su visais aksesuarais, 
draperijomis, rūbų detalėmis ir 
kitais elementais, iš kurių su
sideda portretas. Na, kuri dar 
lieka išraiška, būdo išryškini
mas, įsigilinimas į portretuo- 
jamo asmens individualybę, jo I 
psichiką? Portretai yra do
kumentai, kurie atvaizduoja tos 
epochos žmones.”

“Labai yra sunkus uždavinys 
nutapyti gerą portretą, ir re
tas iš da lininkų gali pasiekti tą 
augštą tikslą. Nekalbėsiu apie 
šabloninius portretus, apie 
portretus pagal nelabai augštos 
kultūros m'estiečių užsakymus, 
vpač vadinamų "gražiųjų po
niučių”, kurios daugiau dėme
lio krein'a i tai. kad būtų ge- 
**ai padarytos šilkinės sukne
lės ir jų papuošalai, kad vei
das būtų be raukšlių, jeigu yra 
kabanti pagurklė, kad jos nesi. 
matytu, kad visa tapyba būtų 
lveri. blizganti ir teptuku nu- 
laižvta. ir būfnai, kad portre- 
’uota dama atrodytų paveiksle 
ir gražesnė, ir jaunesnė, kaip 
gyvenine:”

Prievartaujamas portretas

“Daug yra statoma reikalavi
mų iš užsakytojo* pusės. Varg

šas dailininkas, dėl duonos 
kąsnio yra priverstas meluoti. 
Ir dailin'nkas šlifuoja, lygina 
savo tapybą, daro blizgančias 
akis, šypsančias lūpas, švelniai 
ružavą veido ir rankų spalvą ir 
sukuria tokį melagingą portre- 
tuojamo asmens vaizdą, būk ta 
žmogysta neturi nei kaulų, 
nei odos, nei nieko žem'ško, bet 
susideda vien tik iŠ švelniausių 
varsų eterio! Per tokius pi
gaus efekto portretus žlugo jau 
daug gabiu ir talentingų daili
ninkų. Bėda yra tame, kad, 
jau sykį pratęs prie panašos 
tapybos, dailininkas sugadina 
savo teptuko pabraukimą, virs
ta šabloniniu tapytoju ir nebe
gali prie didž'ausiu pastangų 
atsikratyti tokios manieros, pa- 
s'daro salioniniu tapytoju. įei
ną į madą, uždirba daug pinigų, 
gerai gvvena, bet menui yra 
žlugęs, kaip pardavęs žmogus 
savo sąžinę. Tikras menas rei
kalauja visiško dailininko atsi
davimo savo augštam pašau
kimui, siekt’ vien grožio idealo, 
kuria glūdi gamtos reiškiniuo
se, sukurtuose Amžinojo Kū
rėjo.”

Portretas ir monografija

"Rimtą portretą sukurti yra 
tas pat, kaip parašyti apie tą 
žmogų rimtą išsamią mono- 
graf'ją. Rimtas portretas rei
kalauja ne fotografijos, arba 
kopijos iš natūros, bet subiek- 
tyvios, gilios studijos, kuria 
perduotų žmogų ne kokiam 
nors pripuolamos išraiškos mo
mente, bet duotų sintezę viso 
žmogaus, kaip jį mato neša- 
bloninis dailin'nkas, ginkluo
tas visu savo mokėjimu ir 
mokslu bei meile savo menui.”

“Iš meniško portreto labai 
daug reikalaujama. Pirma, kad 
ū* būtų panašus į modelį, kad 
būtų sukomponuotas duotame 
plote, kad būtų pabrėžti cha
rakteringi bruožai, kad forma 
būtų harmon'nga, kad būtų iš
vengta nereikalingų detalių, 
kad visos spalvos būtų suhar
monizuotos ir kad jos viena, 
kitai kontrastuotų ir daug kit
ko.”

“Ypač turi būti jaučiama, 
kad čia yra tapytas gyvas žmo
gus, o ne koks arbūzas, arba 
glazūruotas puodas. Tuomet 
toks portretas ir žiūrovui, ir 
meno mėgėjui bus gražus pa
veikslas, nors atvaizduotasai 
žmogus bus jame nepažįstamas 
ir gal net negražių veido bruo
žų, bet atvaizduotas įkvėpto 
menininko, kalbės į žiūrovo sie
lą. kaip jam artimas ir mielas 
asmuo.”

“Turint galvoje anksčiau pa
sakytus žodžius, aš apie savo 
darbus nekalbės'u, nes iš savęs 
labai daug reikalauju. Aš esu 

Į portretų labai daug padaręs, 
bet labai nevienodos vertės. Be 
portretų, peisažų, sieninių de
koratyvinių paveikslu, net ir 
keletą teatrui dekoracijų nu
piešiau, operai ir dramai, šiaip 
piešinių bei karikatūrų ir daug 
dar smulk’ų ir didesnių kompo-

žveju taiso tinklą. P. Kalpoko pav,

Nelė Maaalaitė

Emigrantai
I
Ar girdi žuvėdros klyksmą?
O gal ne žuvėdra tai —
Tik nuo vienas kito tolstame,
Kaip laivas ir krantai.

Ar matai tu švyturį tolimą ?
O gal ir ne švyturys —
Blėsta *r tolinas tolinas 
Mūsų širdies ugnis.

n
Taip — ilgesys žvaigždes praaugo, 
O iš Širdies nepasitraukė, 
ir jei manas dienas skaitysi:
— Negyvenu aš — tiktai laukiu.

Mano laukimui nėra durų,
Nėra vilties. Nieko o nieko.
Tačiau — atimkite laukimą —
Nei kam gyventi nebelieka.

m
Einu ir galvoju pasakas:
Tokius neprotingus žodžius:
— Klausyk, išeikime šį vakarą 
Pasivaikščiot prie žvaigždžių.

Iš tikrų ją, koks keistas ūpas: 
Juk žinau, kad to nebus,
O sakau: — Pasėdėsim prie upės 
Pakol aušra pabus.

ziciių. Tik visa tai krūvon su
rinkus būtų galima apie jų ver
tę spręsti, kas Visai neįmano
ma, nes laiko būvyje ir per ka
rus, daug mano darbų yra žu
vę“ — šiais žodžiais Petras 
Kalpokas baigia savo išpažintį.

Perspausdintoji išpažintis 
būd'nga tiesumu Ir atviru nuo
širdumu. Kalbėdamas apie sa
vą lą kūryba Petras Kalpokas 
nevengia atvirai pasisakyti ir 
ap’e savus trūkumus, kurių ne- 
naiėerė pašalinti studijų metais 
’r vėliau keliaudamas savitu kū- 
'rėio keliu. Atv-'rumas ir nuo
širdumas tai viena iš Petro Kai 
noko įgimtų savybių, kuria 
dvelkė jo tauri asmenvbė, mū
sų kultūriniame gyvenime bu
vusi tokia populari bei pa
traukli. kuria’ galėtų prilygti 
tik retas kitas meno pasaulio 
žmogus. Jo šviesiai atminčiai 
skiriamas šitas raštas, su vilti
mi, kad greitu laiku ap'e šį mū
sų nuostabu dailės kūrėją susi
lauksime plačių ir išsamių stu
dijų.

Okupuotoje Lietuvoje
• Kalendorius Ir maldų kny

gelė. tokiu vardu, kaip Eltą 
praneša, pereitais metais Kauno 
Arki diecezija* buvo įgalinta iš
leist’ 62 pusi. didumo brošiūrė
lę. Joje sudėti visu šventųjų 
vardai ir šventės. Puslapių pa
raštėse atžymėtos komunistų 
šventės ir komunizmo istorinės 
datos. tačiau neleista išvardinti 
Letuvos tautinių švenčių. Taip 
pat nenurodytos ir pasninko 
dienos. Po kalendorinės dalies 
išvardijami liturginiai metai, 
įvairios maldos, mirštančiųjų

paruošimas sakramentams ir 
laidojimas su kunigu ir be jo. 
Gale įdėtas ganytojinis laiškas 
tikintiesiems J. E. K. Paltaro
ko, Panevėžo vyskupo ir Vil
niaus kapitulinio vikaro apie 
girtavimo žalą. Jį seka pana
šus laiškas kanauninko Stanke
vičiaus. Kauno arkivyskupijos 
ir Vilkav'škio bei Kaišiadorių 
vyskupijų administratoriaus. 
Maldų skyriuje sudėtos visos 
maldos ir giesmės, vartotos Ne- 
prikl. Lietuvoje, jų tarpe ir 
Maironio “Marija, Maria...” Ar 
tai nebus pirmas religinio turi
nio leidinėlis, išleistas su bolše
viku ž’nia. norg ir sužalotas ko
munistiniais prierašais paraštė
se?

• Paminėta Petro Olekos 60

gimimo metinės. Jis pradėjo 
dirbti Lietuvos operoje drauge 
su K. Petrausku ir pas'žymėjo 
'mač režisūroje. Per savo re
žisūrinę veiklą P. Oleką yra 
pastatęs ir atnaujinęs apie 40 
veikalu, tarp jų operas “Bohe
mą”, “Sevilijos kirpėją”, “Lo- 
hengriną”. “Othelo’’ ir kt. Jam 
taip pat režisuojant teatro sce
noje pas* rodė lietuviškosios ori- 
ginalinė* operos: J. Karpavi
čiaus “Gražina” ir “Radvilas 
perkūnas” St. Šimkaus “Pagirė- 
nai". Sovietinės okupacijos me
tais jis atnaujino 4 pastaty
mus. o 1952 m. pastatė R’mskio 
-Korsakovo “Caro sužadėtine”. 
Sukaktuvininkas yra paruošęs 
anie 20 jaunu operos artistu, 
tam ių Zaniauskaitę, Gutauską 
ir kt.. be to. “LTS nusioelnu- 
s?us artistus” J. Stasiūną. V. 
Česa. A. Lietuvninką. Kauno 
muzikin'A dramos teatro solis
tu* V. Blažį. St. Girčytę, St. 
Gedvilą ir kt.

• Per sovietinių rašyto jų są
jungos savaitinį laikrašti Lite
ratūra ir Menas. A. Venclova 
anrašo savo įspūdžiu* iš bolše
vikinės Rvtų Vokietijos kurion 
buvo nuvykęs drauge su S. Są- 
’ungo* parlamentarų delegaci- 
’a. Kaip paprasta’, visur giria 
bolševikinę santvarka ir taria
muosius jų “kultūrinius laimė
jimus”.

• Konservatorijoje buvo su
ruoštas iškilmingas vakaras, 
skirtas augštosios mokyklos 
prof. Elenos Laumenskienės gi
mimo 75 metinėms atžymėti. 
Kaip muzikos veikėją ją api
būdino doc. Gaudrimas. Gauta 
daug sveikinimų.

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Lltauen un:l seine Deu- 

techen, Holzner-V eriag, Wurz- 
burg, 1955, didoko formato, 
125 pusi. 'šleista kaip Karaliau
čiaus Alberto universiteto met
raštis. Ją sudaro 6 autorių 
straipsniai. Mum pažįstamas 
pref. Jungfer rašo apie Lietu
vos ūkinius ryšius su Vaka
rais ligi vokieč'ų Hanzos atsira
dimo. Dr. H. Schallhammer — 
apie lietuvių lenkų 1863 m. su
kilimą ir jo įtaką Europos ga
lybių tarpusavio santykiams. 
Dr. V. Markwardt — apie dau
giatautę valstybę ir jos'os pro
blemas, jas pavaizduodamas 
naujųjų Rytų Europos valsty
bių pavyzdžiais. Dr. E. Boet- 
tehen: Mintys apie Lietuvos 
ūkio sovietizaciją. Prof. M. 
Bcemm — apie daugiatautinė- 
je valstybėje mažumų sutirpd’- 
nimą ar jų įterpimą į bendrą 
valstybės kūną. Studijai įva
dą parašė prof. Kraus, išryškin
damas Karaliaučiaus universi
teto ryšį su lietuviais studen
tais, užmegztą dar 1544 m.' Ant
rą įvadą duoda J. Strauch, bu
vęs vokiečių g'mnazijos Kaune 
direktorius. Pažymėtina, kad 
jis Vytautą Didįjį laiko tik
ruoju vokiečių ordino nugalėto
ju ir daugiatautės valstybės 
tolerantingo valdovo pavyzdžiu, 
reikšdamas v'ltį, kad dau- 
giamžis taikingas lietuvių su 
vokiečiais sugyvenimas pasitar
naus geresniam lietuvių min
ties ir jų gyvenimo išminties 
pažinimui.

• Augustinas Zajc (Kiškis?) 
yra išleidęs pirmą lietuvišką 
knygų JAV-se, pavadintą “Hys- 
torija septynių mokytojų”. 
Knyga išėjo 1880 metais, Chi
cagoje. Vėliau jis Amerikoje iš
leido keletą kitų lietuviškų kny
gų. Daug talkino lietuviams 
steigiant pirmuosius lietuviškus 
la'kraščius JAV-se. Pats buvo 
kilęs iš Lietuvos ir rūpinosi 
tremtin patekusių lietuvių švie
timu. Dabar juo yra susidomė
jęs istorikas Konstantinas 
Klukowski, pranciškonas kuni
gas, kurs rašo lenkų pranc'ško- 
nų provincijos istoriją JAV-se. 
Augustinas Zajc buvo įsteigęs 
pirmą lietuvių — lenkų pranciš
konų vienuolyną JAV-se. Apie 
Augustiną Zajc minėtas istori
kas renka medžiagą ir jeigu 
kas turėtų jo šleistas knygas, 
labai prašo painformuoti ra
šant: Rev. K. Klukowski, 645 
So. Irwin avė, Green Bay, Wisc. 
Šis istorikas jau yra suradęs 
daug pirmųjų lietuvių laikraščių 
Amerikoje, jam yra daromi ver
timai ir j's plačiai rengiasi tą 
medžiagą panaudoti ruošiamo
je spaudai knygoje.

• Moterystė — šitokia ant
rašte J. E. Georg veikalo nau- 
’ą laidą išleido Vaiva. Vertė P. 
Pociejus. Išleista Chicagoje. 
Knyga parašyta su mokslinin
ko rimtumu, su sociologo rūpes
tingumu. Joje iškeliama mote-

• Valstybinės pedagoginės li

teratūros leidykla pasiskelbė 
šiais metais paruošusi vadovė
lių įsteigimo planą ir ypatingą 
dėmesį kreipiantį į original'os 
metodinės literatūros mokyto- 
’ama leidimą. Lietuvių k. mo
kytojai šiais mokslo metais 
gaus Butėno ir Sprindž'o pa
ruoštą straipsnių rinkinio apie 
lietuvių literatūrą antrąją dalį, 
orto grafinį lietuvių kalbos Žo
dyną vid. mokykloms etc. Nu
matoma taip pat 'šleigti Navic
kaitės — Martinienės “Elemen
tarinę muzikos teoriją” etc.

Užplanuota išleisti per 30 ori
ginalių vadovėlių ir šiaip vei
kalų.

rystės vertė, svarstomi natūra
lūs įstatymai sa’stą moterystę, 
plačiai paliečiamas intymus mo
terystės gyvenimas, supažindi
nant su naujais atradimais ja
ponų mokslininko dr. Kyusaku 
Ogno ir prof. dr. Hermano 
Knaus (Grąže) apie dienas mo
ters periode, kada ji gali susi
laukti kūdikio, kada ne. Pla
čiai nušviečiami gamtos dėsniai, 
o taipgi ir Bažnyč'os nuostatai 
tais klausimais. Veikalas rim
tas, aprūpintas net 42 tabelė- 
mis, turi 224 puslapius.

• Katalikų kalendorius Lie
tuvoje. NCWC žinių agentūra 
praneša, kad Lietuvoje išleistas 
katalikų kalendorius. Jis turi 62 
puslapiu, jame atžymėti šventų
jų vardai, pasninkų dienos, ta
čiau okupantai nepraleido tauti
nių švenč'ų datų ir būtinai įs
praudė komunistų šventes ir 
svarbesnes datas iš komunistų 
istorijos.

Visdėlto kalendoriuje yra ži
nių apie liturginius metus, apie 
pamaldumo praktikas. Nurodo
ma, kaip paruošti esančus mir
ties pavojuje, kaip atlikti lai
dotuves su kunigu ar be kuni
go. Įdėtas taipgi vyskupo Pal
taroko ganytojiškas laiškas, ku
riame perspėja apie girtavimo 
pavojus.

Šalia to kalendoriaus, Kau
no ark'diecezija išleidusi ir ka
talikų maldaknygę.

Sovietų okupuotuose kraštuo
se tiek priespaudos, kad net tie 
maži leidinėliai atrodo kažkas 
nepaprasto. Laisvuose kraštuo
se tokių leidinių spausdina dau
gybė, ir niekas to nesumiir, nes 
tai normalus reiškinys.

• Prof. Pr. Jucaitis už nuo
pelnus mokslui cheminių tyrimų 
srityje gavo garbės pažymėji
mą (Award). Prof. Jucaitis 
dirba Armouro Tyrimų Funda
cijoje prie Hl'nojaug technolo
ginio instituto Chicagoje. Tie 
tyrimai dažnai esti sunkūs ir 
reikalaują daug žinių ir kūry
biškumo. Į tą fundac’ją tepa
tenka tik tokie klausimai, kurių 
fabrikai ir jų laboratorijos ne
gali išspręsti. Malonu pažymėti, 
kad prof. Jucaitis buvo vienin
telis iš 1,200 personalo, kuri3 
šiais metais gavo tokį atžymė- 
jimą.

• Prospero Merimmės “Lo
kys” lietuviškai. Retkarčiais 
viena kita knyga pasirodo ir to
limoje Australijoje. Šiuo kartu 
tai yra Prosper Merimmės no
velė “Lokys”. Tai ilgesnė no
velė, O Pridotkaitės išversta ir 
Australijos Lietuvio Adelaidėje 
išleista 1955 m. Josios turinį 
sudaro žemaičių grafo Šemetos 
šeimos tragedija. Kaip žinome, 
dail. V. K. Jonynas, kiek anks
čiau, prancūzišką "Lok'o” teks
tą iliustravo gražiais raižiniais.

• Vytautas Bacevičius, kom
pozitorius ir pianistas, š. m. sau 
so m. 18 d. Westervillėje, Ohio, 
davė piano rečitalį, kuriame 
skambino Chopino, Scarlatti, 
Liszto ir kitų kompozitorių ku
rinius. Be to, paskambino ir 
savo paties sukurtą sonatą Nr. 
1, apie kurią muzikos kritikai 
rašo kaip apie didelę fantazi
ją impromptu, rodančią jo pia
no literatūros pažinimą ir išra
dingumą.

• J. šernas naujame War- 
ner Bros filme “Helen of Troy” 
vaidina Parisą. Filmas iš karto 
pasirodys 126 miestuose, esan
čiuose 50-je valstybių ir bus 
pertiek darnas 23-mis kalbomis.

• Dail. Romo Viesulo grafi
kos kūrinių paroda vyks vasa
rio 5— 29 d. New Yorko mies
to bbliotekoje. Išstatys apie 
50 piešinių.
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Lietuvių mokslo rūmai
Prisimenant vieną didį auklėtoją ir vadą 

PETRAS JURGELA, Uniondale, N. Y.

sulaukęs su
augėtuosius

Tokiais atve-

šiandien pradedame spau- tarytum tėvas, 
sdinti 8 straipsnių seriją akt- baigusio
aliais musų jaunuomenes auk-
Įėjimo klausimais. Juos patei- mokslus užjūry, 
kė senas mūsų bendradarbis, jais patyriau, koks jis yra rū-J 

S “™9 .r marijonas, di-1
kapitonas, Lietuvos Skautų “s savo auklėt'nių mylėtojas ir 
Sąjungos įkūrėjas, buvęs Karo globėjas. Džiaugdavosi sulau-1
“S»,kZ“.T'hnv- iiU^
gų apie skautvbę, Darių ir Gi- dvasioje talkininkų pedagogų 
rėną ir kit. Kaip patyręs jau- ir savo pavaduotojų, kurie tęs- 

K tu ir rust, Marijanapolio jatai- 
nio auklėjimo padėtį JAV-bėse, gų darbą. Anuomet (1939— 
iškelia įdomių faktų bei suma- 1941 m.) kun. J. Navickas bu- 
ffip/pŠS '"mūsų“ viluo- vo jr Marijonų Provincijolas 
menes dėmesį. Jaunimo auklėto- JAV-se, tad iš ča gimusių ir ( 
jai bei visuomenininkai kviečia- ideologiškai apsisprendusių ka- 
mi šiais aktualiais klausimais f ..„„japasisakyti po to, kai visi aš- tallkų sėtuvių ruošė kadrus ma. 
tuoni P. J. straipsniai bus at- rijonų misijai Amerikos Lietu- 
spausdinti. Red. voje.

Tą pat dieną, belaukiant kun.Rmtesnioji lietuvių spauda 
pastaruoju laiku daugiausia ž;- Jančiaus atvažiuojant, kun. Na-

Kap. Petras Jurgėla

nių bei straipsnių duoda apie vlckas nubudęs pastebėjo, jog 
Lietuvos kančias. JAV užsienio labai sunku neturint Marijonų 
polifką, Vliką, Altą, Balfą, LB, Kuni^ Seminarijos Lietuvoje, 
mūsų rašytojų ir menininkų pa- ( kur klierikai Amerikos lietuviai 
sireiškmus ir pan. Tiesa, šie
klausimai bei reikalai yra labai 
svarbūs, tačiau jie nustelbia 
patį svarbiausią re'kalą — tau
tišką lietuvių jaunuomenės auk
lėjimą ir rengimą mūsų tautos 
gyvastingumui užtikrinti. No
riu šiuo reikalu pateikti minčių, 
samprotavimų ir e'lę sumany
mų, pirmiausia prisimindamas 
vieno mirusio bei užnfršto di
džio pedagogo pastangas, pasi
statytus tautinius uždavinius ir 
tokius idėjinius polėkius, kokių 
nūn pasigendame. Ta proga 
patirsime, kokio masto kultfl- 
r'niai darbai Amerikoje seniau 
buvo pradėti ar net įvykdyti, ir 
kartu pasisemsime dvasinės 
stiprybės iš netolimos praeities.

Daug kartų man teko lan
kytis Marijanapoly, kurį prieš 
25 metus įsteigė marijonai ku
nigai Dr. Jonas Navickas ir Jo
nas Jaka'tis. Pastarasis, įsto
damas į, Marijonų Vienuoliją, 
įnešė savo sutaupąs. Aukas 
šiai įstaigai jie rinko JAV lie
tuvių parapijose. Kilniam su
manymui plaukė šimtinės ir 
net tūkstantinės (doleris tuo
met dar nebuvo nuvertintas), o 
kun. J. Valant'ejus ir, rodos, 
dar keli kunigai paaukojo po 
2.000 dol. Geraširdžių lietu
vių (senųjų ate’vių) dosnumo 
dėka buvo sudarytas fondas. 
M’nėti du tėvai mari jonai suge
bėjo tais pinigais nupirkti nrlio- 
no doleriu vertės turtą., kurį 
sudarė: dideli rūmai, keli kiti 
trobes'ai, botanikos sodas, di
džiulis parkas, daržai Ir kt. — 
iš viso, rodos, 305 akrai (ap’e 
125 ha). Ir štai 1931 m. kun. 
d r. J. Navickas ten perkėlė pir
mąjį ir vienintelį JAV-se .lietu
viškąjį mokslo žid’ni vyrams: 
augštesniąją mokyklą (High 
School) ir kolegiją (Jun’or 
Collcge). Kolegijai vadovavo 
jis pats. o augšt. m-lai kun. Dr. 
J. Vaškas, MIC, kurį jis globo
jo, išauklėjo krikščioniškoje 
ir lietuviškoje dvasioje įr išlei
do į mokslus. Besikalbant su 
kun. Vašku apie Lietuovs isto
riją, literatūrą, meną ir kt., 
teko stebėtis jo (čia gimusio) 
taisyklinga lietuviška kalba, 
žiningumu ir skaisčia me'le sa
vo tėvu kraštui. Viešėdamas 
vos kel'as savaites Lietuvoje, 
jis stengėsi paž'nti lietuvių tau
tos vertybes ir žavėjosi savo 
Tėvynės grožiu.

Kartą mums trims besišne
kant parke, kun. Navickas, ga
vęs kažkokią žinią, nuskubėjo į 
rūmus, jog vyskupas nelauktas 
atvažiavo. Bet paskiau sužino
jau, jog iš Romos grįžo jaunas 
kun. J. Jančius, MIC, įgijęs li
cenciatą. Kun. Navickas, turė
jęs jau nestiprią širdį, džiūgavo

sporto žaidimus .organizuoti 

skautus, stovykMg ir t. t."
Net pašokau iš krėslo, tai iš

girdęs.;. Prisipažinsiu, jog tokių 
idėjų savo galvoje ir aš nešio
jausi, tik nesiryžau jos skelbti, 
žinodamas lietuvių konservaty
vumą ir dėl to nesitikėjęs rasti 
pritarimo. Tik Lietuvoje 1924 
m. “Kary’’ teko iškelti suma
nymą — ste'gti karinę gimnazi
ją, kurioje būtų specialiai auklė
jami, lavinami ir įtupiami tin
kamiausi kandidatai į Karo Mo
kyklą. 1926 m. “Karde” šiuo 
klausimu rašė ir kpt. I. Krau
nantis. Deja, tokia g'mnazija 
nebuvo įsteigta. O., čia, Marija
napoly, panašią idėją iškėlė ku
nigas v;enuolis, už Lietuvos ri
bų anuomet vienintelės Lietu
vių Kolegijos direktorius! Pa
kalbėjus ap'e didelę tokios re
formos naudą pilnutiniam jau
nimo auklėjimui bei moderniam 
išlavinimui ir įžvelgus entu
ziazmą, kokiu mūsų jaunimas 
tai sutiktų, kun. Navickas nusi
minęs pridūrė. “Jei būtum ne
vedęs, jau seniai čia būtum ap
sigyvenęs ir dirbęs. Bet tams
ta turi šeimą, o mes neįstengia
me sudaryti pakankamos al
gos. Labai gaila!!” Anuomet 
beveik visi Marijanapolio moky
tojai bei profesoria’ buvo tėvai 
marijonai. Iš pasauliečių pro
fesorių tiktai kalbininkas Dr. 
R’mavičius (nevedęs — jau mi
ręs) gyveno Marijanapoly ir 
Jonas Pilipauskas, o adv. Mile
ris iš Worcester, Mass. atva
žiuodavo be atlyginimo dėstyti 
iškalbą (retoriką).

Kol kun. Navickas gyveno, 
Marijanapoly mokėsi tiktai 
lietuviai ir vienas kitas nelie
tuvių kilmės. Vasarą jis ke- 
l'audavo per JAV lietuvių pa
rapijas ir pasikalbėdavo su jau
nuoliais, kuriuos mokslo metų 
pradžioje sutikdavo jau Marija
napoly. Šis pedagogas taip 
praleisdavo savo vasaros atos
togas, marijono misiją sieda
mas su lietuvio — patrioto mi
sija. Jo vadovaujamą Lietuvių 
Kolegiją yra baigę: eilė tėvų 
marijonų, lietuviškų veikalų 
vertėjas ir “Lietuvių Dienų” 
redakcijos narys M. Starkus, 
kompozitorius muzikas prof. L. 
Šimutis, Jr., aviacijos Itn. J. 
Šimut’s, eilė visuomenininkų ir 
kt. Kas žino, turėtų spaudoje 
juos išvardinti ir jų pasireiški
mus iškelti. Vienas Marijana
polio studentas, kelias valan
das pasikalbėjęs su manim ir 
baigęs mokslą, tuojau išvyko į 
Lietuvos Karo Mokyklą. Anais 
laikais Marijanapolio studentai 
(Amerikoje gimę!) ilgą eilę me
tų leido lietuvišką žurnalą

būtų galima išugdyti lietuviš
koje aplinkoje bei kultūroje ir 
kur jie galėtų iše'ti lituanisti
nius mokslus, susibičiubuoti su 
Lietuvos pedagogais, filosofais, 
kunigais, jaunimu ir t. t. Šiuos 
veiksnius jis it'n akcentavo. Pa
tariau ryžtingai tuo rūpintis ir 
dar pridūriau, jog vyriausybė 
kaip tik labai pageidauja lie- 
tuviškos dvasios kunigų kultū- 
ri rinkų ypač išeivijoje. Kun. 
Navickas pareiškė, jog buvo 
tuo rūpintasi, bet pastangos li
ko bergždžios. Tuomet paska
tinau kreiptis į patį Lietuvos 
Prezidentą A. Smetoną. Pasiro
do, tuo reikalu, be kitų, ir pats 
kun. Navickas su juo kalbėjosi, 
tačiau Marijonų Kunigų Semi
narija nebuvo leista Lietuvoje 
įsteigti. Man, didžiam kultūri
ninko ir visuomenininko A. 
Smetonos gerbėjui, jį kaip Pre
zidentą dažnai 1927-30 m. lydė- 
iu8iam kel'onėse po Lietuvą ir 
nemaža jo kalbų bei kilnių m’n- 
čių paskelbusiam spaudoje, to
kia naujiena buvo didelė staig
mena. Dėl minėtos priežasties 
Marijonų Kunigų Seminarija 
buvo įsteigta Amerikoie, netoli 
‘Tetuviškojo d'dmiesčio” Chi- 
"agog — Marijos Kalneliuose.

Kitu atveju 1936 m., kuų. 
Navickui, kun. Vaškui ir man 
besidalinant mintimis apie lie
tuvybės i’laikvma Amerikoie, 
Kolegijos direktorius pareišl^: 
“Ž'nsi, mielas kapitone, aš jau 
seniai galvoju apie tamstos 
iiuntimą į Marijanapolį”. Man 
nustebus, iis paaišk'no: "Mvli 
taunima ir turi patyrimo auklė
jime. Esi karininkas ir skauti
ninkas. Labai norėtume paves
ti tamstai tautiška auklėjimą 
ir fizini lavinimą Marijanapoly. 
Nustatytume studentams uni- 

’ formą — panašiai, kaip Ameri
koje įvesta nevienoje augštes- 
nioie mokykloje (M’litary Aca- 
demv). Galėtumei {vesti karišką 

tvarką, drausmę, rikiuotę, iš

kilmingas apeigas, gimnastiką, A a. kun. Dr. Jonas Navickas, M. I. O.

V. Mykolaitis • Putinas

. Į laisvą buitį
Nuriedėjo dienos, kaip karoliai,
Kaip karoliai, šviesūs gintariniai. 
Meipvos ūkanos ir tylūs toliai,
Ir varpai iš tolių krištoliniai.I Į

Kam liūdėti su varpais ir toliais,
Jei nenori, kaip tas aidus, žūti.
Trauk su vėjais, lygaus kelio broliais, 
Tu ten rasi laisvę, taurių buitį.

Rasi visa, ko širdis tau geidė, 
Nusimesi juodo vargo našią.
Ir nors kartą laimė skaistaveidė 
Palydės tave į kitą mielą kraštą.

O prie augšto kryžkelės kalnelio 
Rasi antrą ištikimą draugę.
Ji po kepa, prie to lygaus kelio,
Turi tau vietelę ramią, saugią.

Ji priglaus tave kaip mielą brolį, 
Užniūniuos, kaip motina, lopšinę.
Pro ūkus žavės tie skaidrūs toliai 
Ir varpai iš tolių krištoliniai.
1939. X. 2Ą.

“Studentų Žodį”1, kuriame ra
šydavo įvairiais klausimais ir, 
iškeldavo naujų idėjų, lietuviš
kus scenos veikalus suvaidinda
vo net kituose miestuose ir ki- 
ta'p reiškėsi lietuviškoje visuo
meninėje veikloje. Tai buvo 
pasigėrėtina naujojo sąjūdžio 
pradžia: Amerikoje gimęs lie
tuvių jaunimas savo pasireiš
kimais rodė, kokią ideologiją 
Marijanapolis jam perteikė ir 
įkvėpė:

Šios pastabos tiktai keliais 
bruožais pava'zduoja kun. Dr. 
Jono Navicko asmenybę, pasi
šventimą čia gimusio lietuvių 
jaunimo auklėjimui krikščioniš
koje ir lietuviškoje dvasioje, j 
id'ėj'ngumą ir ryžtą vispusiškai 
tobulinti lietuviškąjį mokslo ži
dinį, tiesiog stebuklingai su
kurtą buvusioje pnilionieriaus 
rezidencijoje. Paminklo ant šio 
darbštaus kultūrininko ir peda
gogo kaip nepastatėme, pasi
guosdami faktu, jog jis, gyvas 
būdamas ir savo širdies silpnė
jimo nepaisydamas, savo kūry
biniu darbu pasistatė milžiniš
ką paminklą — Marijanapolį. 
Galbūt čia pat reiškiasi Apvaiz
dos užuomina poeto lūpomis, 
jog “geresnio paminklo didvy
riams nebus, kaip vykdymas jų 
idealo” (Janonis).

Vėlesnieji ir dabartiniai Mari
janapolio vadovai neįstengia 
tęsti jo įkūrėjo tradicijų, ne
sulaukdami lietuvių visuomenės 
talkos ar net dėmesio! 1949 m. 
jo direktorius kun. Dr. A. Jag
minas nusiminęs pasisakė, jog

ta's metais teturėjo vos kelio- 
liką lietuvių, o moksleivių dau
gumą sudarė... prancūzai. At
seit prancūzų ir kt. kilmės ame
rikiečiai įvertina šią mokyklą 
gamtos erdvėje su tinkamu 
auklėjimu, įvairiausiu sve'ka- 
tingu maistu ir kitokiais pato
gumais, k. a.: mokslas ir išlai
kymas čia yra daug pigesnis, 
nei panašiose kitose JAV mo
kyklose. O tėvai marijonai ir 
jų patikėtiniai kun. Dr. J. Na- 
rickas ir kun. J. Jakaitis si 
geraširdžių lietuvių mecenatų 
pagalba Marijanapolį įsteigė lie
tuvių jaunimo auklėjimui bei 
mokymu’’ — taigi lietuvių tau
tos kultūros reikalui!

JAV-se ve'kia 5 augštesnio- 
sios mergaičių mokyklos, lietu
vaičių vienuolių įsteigtos ir ve
damos. Marijanapoly tebėra vie
nintelė augštesnioji mokykla 
jaunuoliams. Tač’au šiandien 
lietuvaitėms jau nei šių 5 augšt. 
mokyklų neužtenka, o mūsų 
jaunuoliams — ir tos vienos 
mokyklos perdaug... Mielo St. 
Tamulaičio ar B. Babrausko 
kauksmas šiuo klausimu tikrai 
būtų labai reikalingas!

(Šia tema bus daugiau) ,

Žmogaus kelionė į erdves
Mokslininkas Otto G. Win- 

zen, dirbąs Minneapoly, Min., 
vadovauja grupei tyrinėtojų, 
kurie gavo JAV kariuomenės 
uždavinį — išspręsti galimybes 
žmogui atitrūkti nuo Žemės ir 
’škeliauti į erdves. Jis mano, 
kad nepraeis nei 50 metų ir 
žmonės jau galės keliauti į 
erdves. Kel’onė, palyginamai, 
būsianti saugi. Sunkiausia pro
blema — atitrūkti nuo Žemės 
ir paskiau vėl saugiai nusileis
ti. Jau dabar ta mokslininkų 
grupė siunčia gyvulius sanda
ria-' uždarytose gondolose, ke
liamose balionų į pavojingas 
erdves, kur kosminiai spindu
liai lūžta ir skaidosi. Winzen 
mano, kad pavoiingiausias 
žmogaus kelionei į erdveg punk
tas yra apie 118.000 pėdų nuo 
žemės, kur kosm'riai spinduliai 
oasick’a atmosferą, lūžta ir 
eksploduoja.

Temperatūra nebūtinai 
reiSkia ligą

Northvvestern universiteto 
profesorius dr. Joseph A. Wells 
rašo, kad pakilusi temperatūra 
nebūtina' reiškia ligą. Jo tvir
tinimą paremia dr. A. C. Ivy 
tyrimai, šis Illinois universi
teto profesorius, išmatavęs tem
peratūrą 276 studentų, rado, 
kad jų karštis svyruoja tarp 
9C.6 ir 99.4 ir jie visi buvo svei
ki.

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Lietuvių Katalikų Mokslo

Akademijos Reorganizacinė 
Komisija šauk'a korespondenti
nį LKM Akademijos visuotinį 
susirinkimą Centro Valdybai ir 
Revizijos Komis'jai išrinkti. 
Neatsiliepus vis'ems LKM Aka
demija suinteresuotiems asme
nims į atsišaukimą atkūrimo 
reikalu paskelbtą spaudoje, 
Reorganizacinė Komisija sten
gėsi sudaryti t'kslų sąrašą tų 
asmenų, kurie aktyviai dalyva
vo Akadem'jo3 darbuose, prieš 
bolševikams sustabdant jog vei
kimą 1940 m., iš užsienyje už
tiktų Akademijos Suvažiavimo 
Darbų ir suvažiavimo progra
mų. Tačiau ji nėra fkra tuo 
būdu suradusi visus asmenis. 
Visus juos Reorg. Komisija lai
ko Akademijos nariais.

Kandidatais į Centro Valdy
bą siūlomi asmenys gyvena Ro
moje, nes daugumos narių pa
geidauta C. V-bos būstine pa
rinkti Romą. Į Rev'zijos Ko
misiją siūlomi asmenys gyvena 
k'tuose Europos kraštuose.

• P. Glaudei ir Dostojevskis.

Neseniai miręs prancūzų poetas 
ir dramaturgas duodavo radijo 
pasikalbėjimus, kurių labai 
mėgo pasiklausyti prancūzų pu
blika. Sakoma, kad daugiau 
kaip milionas prancūzų klausy
davosi tų pokalbių. Toks dide
lis jų pasisekimas paskatino 
juos paskelbti. Dabar aiškėja, 
kad jie nepaprastai įdomūs. Ne
galint plačiau jų išryšk'nti, pa- 
sitenk'name patiekdami tai, ką 
“Šilkinio batelio” autorius gal
voja apie Dostojevskį.

“Dostojevskis — jis sako — 
turėjo didelės įtakos mano cha
rakterių vizijai. Dost-k:s yra 
pol'forminio charakterio išra
dėjas. Tariant, Moljeras ar 
Rac'nas, ar kiti didieji klasikai 
sukuria charakterius iš v’eno 
gabalo, tuo tarpu Dostojevskis 
padaro .atradimą, kuris psicho- 
looijoje prilygsta de Vries gam
tos istorijos pasauliui: savai
mingą pakitimą. Staiga cha- 
rakterig pak.'nta, t. y. savyje 
suranda dalykų, kurių niekad 
nebuvo anksčiau, nelyginant 
geltona gėlė, kurios vardą pa
duoda de Vries, ir kurio aš ne
beatsimenu, — staiga po dau
gelio amžių, pražysta baltu 

j žiedu. Niekas než'no kodėl. Tas 
pat pas Dostojevskį. “Nusikal
time ir Bausmėje” matome bai
sų paleistuvį, kuris ūmai pasi
kelia į savotišką angelą. Ap
mirusiam gyvulyje prabunda 
angelas. Tai, kas nežinoma ir 
neįžvelgiama žmogaus prigim
tyje, žad'na didelį Dos-kio su- 
sidomėiima. žmogus nepažįsta
mas sau pačiam ir niekad neži
nomą sugebėtų padaryti naujo 

, paskatinimo akiva'zdoje.”
• Juozo švaisto Knygnešių 

Pėdsakais, i Bendrija, We’n- 
heim, 1955, 295 pusi.

Savo naujame romane J. 
Švaistas vaizduoja knygnešių 

! gadynę. Nesen ai minėjome mū
sų spaudos atgavimo 50 metų 
sukaktį. Ir štai beveik vienu 
metu susilaukėme dviejų roma
nų, pavaizduojančių tą mūsų 
tautos kovą už spaudos laisvę. 
Apie J. Gliaudog Raidž'ų pasė
lius “Drauge” jau buvo pasisa
kyta. Netrukus duosime ir šios 
naujos os J. Švaisto knygos 
įvertinimą.

• V. Mykolaičio — Putino 

eilėraštis “Į laisvą buitį” gau
tas iš p. K. Simonav'čiaus. Jis 
jį išsikirpo iš vokiečių okupa
cijos metu Kaune ėjusio dien
raščio “Į laisvę” ir kaip suve
nyrą iš Tėvynės išsaugojo. 
Kiek mum žinoma, laisvajam 
pasaulyje jis dar nebuvo at- 
spausd ritas.

• Muzikas Juozas Bertulis

ragina visus studijavusius Klai
pėdos Konservatorijoje o taip 
pat ir jos buvusius mokytojus, 
suvažiuoti į Chicagą š. m. lie
pos m. 1 d. Dainų šventės me
tu. Manoma sušaukti bendrą 
posėdį, o paskui nusitraukti. 
Prašoma atsivežti savo nuo
traukų, o taip pat nuotraukų iš 
Klaipėdos gyvenimo: bendra
bučio, konservatorijos rūmų, 
buv. mokytojų, mirusiųjų kole
gų ir pan. Pageidaujam, kad 
būtų atsivežta raštu paruoštų 
ž'nių apie savo studijas ir to
limesnį po studijų gyvenimą, 
šit'e aprašymai bus perduoti 
muzikos archyvui. Visais su 
šiuo suvažiavimu susijusiais 
klausimais prašomi kreiptis į 
J. Bertulį: 10040 So. Hobart 
Blvd. Los Angeles 47, Cal’f.
• Hilaire Belloc, neseniai mi

ręs garsus anglų rašytojas, ve
dė nepaTstamą kovą beginda
mas lotyniškąją bei katalikiš
kąją civilizaciją ir visomis išga
lėmis prieš'nosi protestantizmo 
bei materializmo užmačioms su
griauti katalikišką krikščiony
bę. šitoje kovoje jį labai dažnai 
paremdavo jo bičiulis Chester- 
ton, kitas garsus anglų rašyto
jas.

H. Belloc buvo kilęs iš miš
rios šeimos. Jo tėvas buvo 
prancūzas, o motina anglė. Be- 
siauklėdamas, jis pasisavino 
dviejų kultūrų pradus. Jis iš
garsėjo savo veikalu “The Path 
to Rome”, kuris pasirodė 1902 
m. ir ligi šiai dienai tebėra jo 
patraukliausia knyga. Per sa
vo ilgą gyvenimą jis išvarė la
bai platų ir įvairų barą. Jis 
buvo poetas, oratorius, istori
kas, polit'kas, le’dėjas, žurna
listas. biografas. Tenka apgai
lestauti, kad jo raštai ligišiol 
tebėra nežinomi lietuviams.

• Vokiečių spaudoje pasirodė 
nuotraukų ir aprašymų apie 
Bruno von Querfurt, gimusį 
973 gale Querfurto pilyje, lai
komą vienu iš krikščion’ų kan
kinių senojoj Prūsų žemėj. Dir
bęs prie imperatoriaus Ottono 
3 kaip rūmų kapelionas, jis bu
vo galop įšvęstas vyskupu ir 
pasiuntė misininkus į Švediją, 
kurie atvertė švedų karalių. 
Prusnose jam pavykę atversti 
i krikščioniu tikėjimą kelis 
šimtus sudavu. Tač'au vienas 
nesutikęs krikščionvbės pri
imti sudavų kunigaikštis, kaip 
skelbiama vokieč'ų spaudoje, 
1009 m. kovo 9 d. užpuolęs jį 
•m palydovais ir drauge su 18 
k'tų misininku vis'ems nukir
tęs galvas. Jis laikomas ant
ruoju Prūsu apaštalu, turėju
sius didesni pasisekimą ir už 
997 m sembu krašte žuvusį 
Adalbertą iš Prahos. Toje vie- 
toie prie Loewent'nsee šalia 
Loetzeno. kur jį aštiko mirtis, 
buvo pastatytas kryž’us, kuris 
ir dabar tebestovi. Tačiau šios 
per Kalėdas pasirodžiusios is
torijos vokiečių spaudoje tik 
dar kartą patvirtina, kad vokie
čiai ten mėgina kurtis svetimo
je. ne jiems priklausiusiose že
mėse.

Smegenys ir kalorijos
Mokslininkai apskaičiuoja, 

kad net įtemptai dirbdamos 
smegenys, pvz. spręsdamos 
aritmetikos uždavinius, per va
landą tesunaudoja dvi kalori
jas energijos. Tačiau apskri
tai, smegenų sunaudojama 
energija nėra taip maža: sme
genys tesudaro vieną penkias
dešimtąją dalį žmogaus kūno 
svorio, o sunaudoja ketvirta
dalį deguonio, kurį organizmas 
gauna, taipgi nemažai sunau
doja cukraus ir riebalų.
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TAKAIS DORYBĖS
A. MERKELIS. Great Neck. N. Y. Gediimino žeme!

Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės 
Tegul dirba tavo naudai 
Ir žmonių gėrybei.

Vincas Kudirka

Savosios praeities idealizavi
mas ir gimtosios kalbos meilė 
— tai du mūsų tautinio atgiji
mo bei kultūrinio renesanso 
veiksniai. Ir vienas, ir antras 
iš jų grindž'amas meile, susiža
vėjimu kilnia, nekintama ir 
siektina vertybe, o tikroji mei
lė neįmanoma be doros, be pa
lenkimo savo valios vykdyti tai, 
kas kilnu ir amžina.
Amžinybės pėdos laiko smėlyje

Dorovė — tai iš tamsos ėji
mas į šviesą, tai mažų dalykų 
aukojimas amžiniesiems, tai 
laiko akimirkos džiaugsmo atsi
sakymas dėl amžinybės. Tai 
amžinybės pėdos lakiajame lai
ko amžių smėly.

Jei mūsų tautinis atgijimas 
būtų apsiribojęs tik praeities 
idealizavimu ir gimtosios kal
bos me le, jis būtų greit sustin
gęs, virtęs salioniniu, kokiu jis 
daugiau ar mažiau ir buvo nuo 
Vilniaus universiteto laikų, o 
galbūt ir išblėsęs draug su 
“Aušra”. Betgi mūsų tautinia
me atgij'me buvo ir trečiasis 
pradas galbūt pats stipriausias 
ir daugiausia lėmęs — dorovi
nis. Ir mūsų tautinį atgijimą 
galime vertinti, kaip tautos do
rovinį atgijimą — jos pasuki
mą į dorybės takus.

Mūsų tautinis atgijimag kilo 
iš liaudies, bet jos reiškėjas 
buvo ne pati liaudis, bet jos vai- 

~ kai, siekią šviesos. Liaudies 
konservativizmas, jos sustingi
mas savo formose, jai padėjo 
amžiais per didžiausias audras 
išlaikyti tautiškumą ir dorovę. 
Bet tai buvo sust:ngęs statiškas 
tautiškumas, kuris, nors ir pa
mažu, bet tolydžio mažėjo ir 
nyko. Kad tas tautiškumas am
žiais galėtų išlikti ir stiprėti, 
jis turėjo augti, tapti dinami
kas, kūrybiškas.

Tarp lenkiškos Silės ir 

rusiškos Charibdės

Mokslas daugiausia galėjo 
duoti, ir iš tikrųjų davė, lietu
vių tautin'am atgijimui, bet jis 
draug nešė ir didžiausių pavo
jų tautiškumui. Paukštytė tol 
saugi, kol ji po motinos spar
nais ar netoli jos. Bet pavojai 
didėja nuo jos nuklydus. Mo
kykla, kurioj lietuvių jaunimas 
s ekė mokslo, buvo ne lietuviš
ka ir kas jas lankė, tas atsi
durdavo lyg tarp Scilės ir Cha-
ribdes, kur lenkiškos ir rusiš- šventai tikėjo, ir nenuostabu, 
kos sirenos savo kultūra gra- kad tų apaštalų balsas neliko
sė užliūliuoti iki tautinės mir
ties. čia nebuvo įmanoma au
sis vašku užskimšti, bet vie- 
n'ntolis išsigelbėjimas — nenu
tolti nuo savo tautos kamieno 
— liaudies.

Per vargus už paskutinius 
tėvų skatikus siekiamas moks
las ateity žadėjo daug viliojan
čių gėrybių ir testatė vieną 
vienintelę sąlygą — išsižadėti 
savo tautybės. Ir daug tūks
tančių mūsų jaunimo keliavo į 
Rusiją mokslo, bet gal tik kas 
dešimtas švyturiu nešinąs be
grįžo į savo tėvynę dirbti jos 
gerovei, vargti tarp savų bro
lių.

Darbas savo tauta’ jokių me
džiaginių gėrybių nežadėjo, rei
kalavo sunkios aukos ir buvo 
kupinas didžių pavojų. Tad to 
darbo tegalėjo ryžtis tik tie, 
kurie šventai tikėjo jo būtinu
mu, ir tokių buvo nedaug. Tai 
darbas, kuriam teryžog augštos 
dorovės žmonės, žmonės galį 
dėl didžių dalykų išsižadėti 
kasdienių patogumų. Žmonės

rai, turėdami perteklių medžia- 
gin ų gėrybių ir stiprų lenkų 
kultūrinį užnugarį, buvo pa
smerkti išsigimti ir žlugti dau-

.................. , . ., giausia dėl to, kad jau perdaug
pro pilkus kasdienybės rukus |drągiai ėjo nedorybės ukais
matą kalno viršūnėj siekiamąjį tapO žmonėmis be idealų ir atei- 
Laimėg Žiburį, ne savosios, bet jr je- vįsa mdsų švįesuo.

menė būtų pasukus bajorų pra
mintu taku (o pagundų buvo1

savo tautos Laimės Žiburį.
Kudirkos žodis inteligentui

... ,, ,. , .... . daug!), tai, galimas dalykas,Jučas Kudirka 1891Var-,^ m0 ltoudi ūk:ni „ Lie.
tuva, nebūtų prisikėlus laisvam 
gyvenimui, kaip nebepjisikėlė 
Bajorų Lietuva.

po” Nr. 6 rašė: “Atrodo, kad 
kiekvienam lietuviui inteligen
tui turėtų rūpėti vieši jo tėvy
nės reikalai, ypač remiami išli
kimo instinktu; atrodo negalė
tum leisti priartėti minčiai, 
kad inteligentų tarpe būtų at
šalimas širdžių, matant taip 
skriaudžiamą motiną; atrodo, 
kad inteligentų aukos gelbėti 
savo tautybei turėtų plaukti be 
galo ir reikšti jausmus ir iš- 
rokavimą tėvynainio, o ne pre
kijo. Tačiau viso to nematyti.

Išskyrus labai, labai mažą 
skaičių mūsų intel’gentų, tikrai 
besirūpinančių savo tėvynės rei
kalais, kurie nesigaili nei dar
bo, nei paskutinio skatiko jos 
labui, — visi kiti “inteligentai” 
lyg ledais apkrovę savo krūti
nes, idant kartais, atminus Lie
tuvą, nesuplaktų širdys; o jei
gu retkarčiais ir kas ją atsime
na ir primeta skatiką jos “la
bui”, tai t'k su tokia sąlyga, 
idant jam už tai, lyg turguje, 
būtų atlyginta”.

Toliau tame pat straipsny 
jis ironiškai pažymi: “...Teisy
bė — rūpinimasis tėvynės rei
kalais karta s neleidžia saldžiai 
išmiegoti, skaniai pavalgyti ir 
smagiai virškinti. Tai nenuo
stabu, jei kaikurie “inteligen
tai” šalinasi to rūpesčio".

Sunkūs ir tamsūs mūsų tau
tinio atgijimo laikai reikalavo 
iš dirbančiųjų didelės aukos, 
augštos doros, įstengiančios gy
venimo patogumus ir viliojan
čias medžiagines gėrybes palen
kti siekiamojo tikslo kilnumui, 
juo šventai tikėti ir jam viską 
aukoti.

Kultūrinis renesansas

Savo tautinį atgijimą atve
dusį mūsų tautą į nepriklauso
mą valstybės atstatymą mes 
vertiname kaip kultūrinį rene
sansą, bet taip pat turime ne
pamiršti, kad jis drauge ėjo su 
mūsų šviesuomenės doroviniu 
renesansu.

Nuo Simano Daukanto ligi 
Vaižganto, pasiekusio nepri
klausomos Lietuvos visokerio
po suklestėjimo laikus, daugis 
mūsų tautinio atgijimo veikėjų 
buvo riteriai be baimės ir prie
kaišto, buvo žmonės, kurių gy
venimas ir skelbiamos idėjos 
sudarė patrauklią sintezę, kurie 
skelbė ir vykdė tai, kuo patys

balsu šaukiančiu tyruose, bet 
paskui save traukė kaskart di-
dM™ žmonių miniu ir Ja. at- ,ijimo 8avo ejlį.
vedi | visu svajotam, ir aie- raSų „Manie8iem8.. Jia ranaInnavan lniuvrt,. *•kiama laisvės žemę.

Prieš rus'nimą ir lenkinimą
lietuv'ai daugiausia galėio at
sispirti savo pranašumu ir, aiš-
Kn. atsilaikė tik pranašieji, o, „ukirtu8 , 
ailpnfcf neginama. nuplaukė, ,VOJ vfeton iMyg8ta...

Šiandien šešių desimtmeč’ų lai- 
ko perspektyvoj matome, kiek 
likiminial teisingas šis Vinco 
Kudirkos imperatyvas mūsų 
tautai.

Smaluotu publicisto botagu 

plakamos ydos

Dorovinį tautos stiprėjimą 
Vincas Kudirka laikė tiek svar
biu ir reikšmingu, jog ir savo 
tautos himne ragina lietuvius 
eit vien takais dorybės ir dirb
ti Lietuvai ir žmonių gėrybei. 
Kiek Lietuvai buvo svarbus do
rovinis atgijimas bei stiprėji
mas mums įtik namai parodo 
Vincas Kudirka savo publicisti
niais straipsniais “Tėvynės

su didžiam srove. Lietuvių 
tautinis atgijimas bei stiprėji
mas — tai tautos kėlimas į 
kultūrines ir dorines augštu- 
mas. K'ekvienas mūsų tautinis 
atgiiimo veikėjas daugiau ar 
mažiau sielojos lietuvių tautos 
doroviniu ir kultūriniu stiprėji
mu, o Vydūnui viršiausias lie
tuviu tautos siekimas: visa, ka
me liptuviu eyvybė atsispindi, 
iškelti į šviesesnę sąmonę, į 
darnesnį guvumą, į galingesnį 
veiklumą.

Liūdnas bajorų keHas

Lietuvių tautinis atgijimas 
nebūtų buvęs galimas be doro
vinio atgijimo. Lietuvos bajo-

Feliksas Breimeris

Vergijoj gyvenančai tautai 
graso ne tik kultūrinis, bet ir 
dorovinis nykimas, ir jam atsi
spirti reikia didvyriškų pa
stangų. Tam teigimui pavaiz
duoti praeitis duoda apsčiai pa
vyzdžių. Didvyriškumas ir do
rovišku mas glaudžiai tarp sa
vęs susieti. Kur nėra dorovės, 
ten negali būti d’dvyriškumo, 
pasiaukojimo augščiausiam gė
riui. Tad ir didysis mūsų tau
tinio atgijimo žadintojas, kurs
tytojas ir organ’zatorius Vin
cas Kudirka daug sielojasi tau
tos doriniu tobulėjimu ir dau
giausia nepakenčia savanaudiš
kumo, kuris juk ir yra viso pik
to ne:šsenkąs šaltinis.
Svarbieji doriniai imperatyvai

Savo svarbiuosius dorinius 
imperatyvus tautai Vincas Ku
dirka ryškiausiai yra išsakęs 
savo negausiuose eilėraščiuose. 
“Laboroj” jaunuosius jis ragina 
siekti doro ir augšto idealo, nes 
vėliau jų išsižadama “dėl trupi- 
n'o aukso, gardaus valgio 
šaukšto”.

Gražiausia Vincui Kudirkai
Kada širdims ir žodžiams ir 

darbai atsako,
Kad visi tie lietuviai patys 

nevaryti,
Savo tėvynės garbei neželdi

na tako.
Didžiu (Vintas Kudirka laiko 

tą, kuris savo gyvenimą skiria 
artimiesiems laimę teikti ir 
dirbti žmonių gerovei.

Jam galingas tas, kurs be 
kraujo skleidžia tarp tautų 
brolystę,

Kurs vargdieniams duoda jų
• > strėnas atitiesti,

Palengvindams sunkią gyve
nimo naštą

Kovoje dėl savo teisių dide
lė dorybė — drąsa. Drąsiu Vin
cas Kudirka laiko ne tą, kurs 
įniršęs ginklu žmones žudo, bet

Kuris už minties mūs kovojo 
liuosybę,

Kurs nuomones savo išdrįsta 
apginti,

Kurs į akis svietui pasako 
teisybę.

Kiekvienoje kovoje, kiekvie
name darbe ir žygyje svarbiau
sia ištvermė: visada laimi iš
tvermingieji. Ir lietuvių tau
tiniame atg'jime ištvermė dau
giausia galėjo lemti. Vincas 
Kudirka ja daugiausia sielojos. 
Prieš 60 metų paleistas iš ka-

S'u įžvalgumu skelbė, kad Lie
tuva, kuriai priešų nestinga, iš
liks “tik į hydrą gyvumo pa
virtus“, tapus tąja hydra, “ku-

Lietuva, tėvyne mano numylėta,
Nemuno sargyboj amžius išstovėjus.
Tavo vardą dainiai į pasaulį nešė,
Svetimi valdovai Tau aukas net dėjo.

Geležinis Vilkas davė miestą naują.
Vakarai nustebę i Ture sužiuro.
1c skambėjo garsas Lietuvos Didžiosios 
Baltijos pakrantėj lig Juodu ją Jarų.

Bet užstojo dienos — rūsčios ir neramios,
Jr likimo smūgiai ėmė Tau grameli.
Ir sumindė priešai Tavo karo garbę
Ir pasidalijo Tavo didžius plotus.

Tavo vardas dingo iš Europos veido.
Tik vaidilų dainos amžiams jį išlaikė.
Jį įa udė sesės sa/vo drob ių rust uos,
Mot ina jo mokė savo mažą vaiką.

Tu buvai pakilus dvidešimčiai metų
Į pasaulį žengti iš to amžių karsto,
Bet pikti galiūnai vėl Tavo pamynė 
Ir gėlėms kraujuotoms Tau kelius nubarstė.

Mes Tave palikom, Lietuva tėvyne.
Mūšy pilkus veidus skausmas išvagojo.
Bet brangiausią turtą — savo kalbą, dainą —
Lūpose išnešę, lūpose nestosim.

Gedimino žeme! Tau mūs širdys plaka.
Ir takais mes žengiam praeities galiūnų.
Dėl tėvynės laisvės Vytautas Didysis
Paaukojo savo mylimuosius sūnus.

(Prologas iš istorinės poemos 
„Vytauto sūn ū s“)

Varpuose”. šviesuomenė, inte
ligentai, į kuriuos Vincas Ku
dirka dėjo daug lietuvių tauti
nio bei kultūrinio renesanso vil
čių, kuo mažiausia turėjo tų 
dorybių, kurios būtinos atgy-

ar kurių kitų sumetimų skati
nami savo brolius lietuvius 
skundžia policijai dėl jų lietu- 

jančiai ir į ląisvę žengiančiai i viškos veiklos. Jau pats no- jr Kūrėjo duotiems dėsniams, 
tautai. Savanaudiškumas, bai
lumas, pataikavimas tautos
pavergėjams, tamsių žmonių iš
naudojimas, parsidavimas “dėl 
trupimo aukso, gardaus valgio 
šaukšto”, nesidomėjimas savo 
tautos reikalais, idealizmo sto
ka ir daugelis kitų lietuvių švie
suomenės ydų ir blogybių ne
gailestingai Vinco Kudirkos 
smaluotu publicisto botagu j 
plakamos “Tėvynės Varpuose”.

Albuino "LietnvH " iliuntrnrija Paminklas žultisienia už Lietuvos laisvę.

ką ir taktiką ir turėjo geležinę! sprendimui, kai tuo tarpu vi- 
valią ją įvykinti. Komunizmas suomenė, indiferentizmo dva- 
įsigalėjo Rusijoje ne dėl Mark-i sios apimta, religiškai iš anks- 
so teorijos teisingumo, bet vi- to yra viską pralaimėjusi. Ji 
sai kitų priežasčių, kylančių iš j gali turėti savo visuomeniniame 

Iš visų nedorėlių daugiausia social'nių Rusijos gyvenimo są. į gyvenime išorines religines for-
ir skaudžiausia iš Vinco Kudir- brgU- 
kos khūva tiems, kurie iš kers-: Pabaigoje prelegentė iškėlė

ras atkeršyti savo priešams ar- Į esantiems Apreiškime. Po pa 
tina žmogų prie žemesniųjų su- skaitos buvo iškelta keletas pa- 
tvėrimų, pas kuriuos tas ins- klausimų, tarp kurių inž. J. Ru

gio, ar Rusijoje yra tikras ko-tinktas labai išbujojęs” — ra
šo Vincas Kudirka 1889 m
“Varpo” 8 Nr. Toliau tame j kaitė pabrėžė, kad Rusijos ko- 
pat straipsny pažymi, “kad ieš- munizmas savo ekonomine su-
kojimas pagalbos slaptoje poli
cijoje taip nugramzdina doriš
kai žmogų, kad prisikelti aky
se svieto jau niekad negalima”. 

(Nukelta į 6 psl.)

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Dr. Ona Labanauskaitė sau

sio mėn. 14 d. Lietuviškųjų 
Studijų Klube skaitė paskaitą: 
“Komunizmo pagrindai.” Prele
gentė pabrėžė, kad komunizme 
yra daug įvairių krypčių bei
srovių. Tačiau tikruosius mū- malizmas. 
sų dienų komunizmo pagrindus 

i sudaro Markso dialektinis ma
terializmas ir materialinis is
torijos supratimas.

Prelogentė plačiai paaiškino 
dialektikos filosofinę sampra
tą, pailiustruodama tai popu
liariais gyvenimo pavyzdžiais ir 
tuo būdu nušvietė pačius ko
munizmo pagrindus ir jų reiš- 
kimąsį gyvenime. Čia prele
gentė Dr. O. Labanauskaitė iš
kėlė įdomų dalyką, kad dialek
tinis materializmas savo isto
riniu determinizmu, neigiančiu 
valios laisvę, prieštarauja ko
munizmo praktikai, atremtai į 
revoliuciją, kuri yra didžiau
sias žmogaus valios jėgos pasi
reiškimas. Prelegentės many
mu, Markso išsvajota “proleta
riato diktatūra” gne:čiausia ne
būtų buvusi iš viso įkurta, jei 
nebūtų atsiradęs toks vyras, 
kaip Len:nas, kuris gerai ži
nojo revoliucijų kilimo techni-

komunizmo prieštaravimus žmo- D,ievu. >r Pa
gaus prigimčiai, sveikai valsty
bės bei visuomenės santvarkai

munizmas. Dr. O. Labanaus-

dėtimi yra tas pats valstybinis 
kapitaVzmas, tačiau visai šiam 
klausimui nušviesti reikėtų at
skiros paskaitos.

D K A (J fl A S

šeštadienis, vasorio 1I, 
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• Kun. V. Rimšelis, MIC, pe
reitą šeštadienį, 1956. II. 4., 
Lietuviškų Studijų Instituto 
lankytojams skaitė paskaitą 
tema: Mūsų laikų paradoksai: 
religija ir indiferentiškas for-

Paskaitos mintys buvo pradė
ta vesti iš Dievo sampratos ir 
Jo buvimo, kurio žmogus savo 
gyvenime negali išvengti. Todėl 
nėra nė tautos be religijos, ku
rios veiksmuose įvyksta žmo
gaus santykių su Dievu įgyven
dinimas. Religija gali būti gam
tinė ir antgamtinė. Tik ant
gamtinė religija gali žmogaus 
siela išgelbėti, nes žmogui skir
tas yra galutinig tikslas ant- 
gamtin's, atseit, Dievas, atras
tas Jame pačiame ir Jo gyvy
bės paslaptyse pasisavintas. 
Religinis indiferentizmas (abe
jingumas) pasireiškia visu pla
tumu ten, kur visos gyvenimo 
vertybės sveriamos ekonomiš
kai, kur Dievas žmogaus sielo
je neskaitomas didžiausia gyve
nimo vertybe. Prelegento su
pratimu indiferentizmas visuo
meniškai yra pavojingesnis už 
atvirą kovą prieš religiją, nes 
kova pažadina religiniam apsi-

mas, kurios betgi nebus dvasios 
ženklai, reiškią žmogaus su

tikrinimą. Religinis indiferen
tiškas formalizmas yra tuo bai
sus, kad jis Dievo akivaizdoje 
yra veidmainiavimas. Kristus 
prieš tokį religinį formalizmą 
kovojo aštriausiais žodžiais. 
Kristaus mokslu pagrįstoji re
ligija siekia pakeisti žmogų vi
same jo gyvenime, o religinis 
formalizmas kaip tik užslopina 
religijos pagrindą — tikėjimą. 
Iš čia visuomenė darosi nepa
stovi ir nepatvari savo pasaulė
žiūroje. Tuo būdu ji paruošia
ma tapti nepramatytų pasaulė
žiūrinių perversmų auka. Prele
gento supratimu visuomenę gel
bėti iš relig'nės krizės reikia jos 
pačios malda, kuri būtų tikras 
minteg pakėlimas į Dievą. Ta
da sugrįžtų j gyvenimą tikėji
mas ir būtų grąžintas žmogui 
Dievas, kaip augščiausioji ver
tybė.

• Prof. A. Maceinos studija.
Baltų Institutas Vokietijoje iš
leido prof. A. Maceinos studiją 
vokiečių kalba “Das Volkslied 
ais Ausdruck der Volksseele 
(Liaud ės daina — tautos sie
los išraiška). Studijoje iške
liama poezijos galią apskritai, 
liaudies dainų vieta lietuvių gy
venime, daina kaip sielos ir pa
saulio vienybėg apraiška, nei
giamas nusistatymas epinės 
kūrybos atžvilgiu lietuvių poe- 
ziioie, tokio nusistatymo pa
grindai. Trizmo persvara liau
dies kūryboje, kaip ypatingo 
būties pergyvemmo ir moteriš
kos kūrybos apraiška.

Studija parašyta Maceinai 
būdingu kruopštumu ir sinteti
nio įžvelgimo gilumu ir yra 
nuikus įvadas į lietuviškosios 
kultūros gilesnį supratimą ne 
tik vok:ečiams, bet ir lietu
viams.

• Anatolijus Kairys parašė 
keturiu veiksmu istorinę pjesę 
"Laisvės Medis”, kurioje vaiz
duojama Lietuva 1863—7 suki
limo metais. P'rmasis ir ketvir-*
tasis veiksmas vyksta Goštautų 
rūmuose, antras veiksmas 
miške gukilėl'ų štabe ir trečias 
— Tilžės spaustuvėje.

Veikalą išleido Nemuno lei
dykla, o spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicago’e. Tiražas 
500 egz. ir kaina $1.
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Bradūno "Devynios balades"
JULIUS KAUPAS

“Devynios Baladės” yra šeš
tasis K. Bradūno poezijos rin
kinys. Poetinis autoriaus cre
do yra mums žinomas iš anks
tyvesnių leidinių ir jo literatūri
nis stilius turi užėmęs aiškią 
poziciją mūsų poezijoje. Dėl to 
šios recenzijos uždavinys bus ne 
vien tik paliesti Bradūno kūry
bos koloritą apskritai, bet kartu 
ir paanalizuoti šios pastarosios 
knygos santykį su jo anksty
vesne poezija bei įvertinti kelis 
naujus elementus, įvestus į šį 
paskutinį rinkinį.

1. Laiko tėkmės nepaliestas 

ūkininkas

Bradūno kūrybą galime cha
rakterizuoti kaip su žeme su
augusio ūkininko žodį. Jo poe
zijos pagrindinis bruožas yra 
jos artimumas artojo galvose
nai ir buičiai su visais jos rū
pesčiais ir džiaugsmais. Bradū- 
nas yra augte suaugęs su ari
mais ir javų laukais. Žagrė ir 
kirvis jam nėra vien šalti ūkiš
ki įnagia’, bet tartum gyvi bro
liai, gyveną tą patį artojišką 
gyvenimą, padedą jam trūsti, 
kentėti, džiaugtis ir laukti vai
singo derliaus. Bradūnas yra 
giliai suaugęs su senobine tra- 
d'cija. Kai jis kalba apie Lie
tuvos ūkininką, jis nekalba vien 
tik apie šios dienos artoją, bet 
kartu vaizduoja ir ūkininką, 
gyvenusį žiloje senovėje, tokį 
koks jis buvo prieš šimtus me
tų. Js subtiliai pagauna pačią 
ūkipįnko dvasią, kuri nepakito 
per šimtmečius ir kuri yra pati 
esmingiausia ir amžina jo žy
mė. Tuomi jo ūk'ninkas yra 
belaikis simbolis, ir žodžiai, ku
riuos jis taria apie dabarties 
ūkininko darbą, lygiai tinka ir 
viduramžių artojui. Jo meilė 
žemei yra išlaikiusi tuos pačius 
bruožus, kuriuos turėjo seno
vės lietuvio meilė žemei. Nau
jųjų laikų elementai ar jo po
ezijoj nefiguruoja, nes tai bū
tų svetimas ir neesminis ele
mentas, nieko bendro neturįs 
su amžinąja lietuvio dvasia ir 
buitimi, ši senobinė tradicija 
yra persunkusi Bradūno poezi
ją ir yra v ena iš svarbiausių 
jos žymių. “Devynios baladės” 
toliau vysto šį Bradūnui cha
rakteringą bruožą.

Tik vienoj kitoj vietoj Bra
dūno poeziją paliečia egzotiškos 
ar bendrai kultūrinės įtakos. 
Taip skaitydamas “Kažkur mė
nesienoj sala”, kur “kaip lijanų 
sėkla miškuose (krinta žodis iš 
Dievo burnos”, prisimeni 
Boecklino paveikslą “Mirusių
sala . Arba atsivertęs Sruve- Bra(jūnuį žemė yra palai- kur mūsų poezijoje nerandame.
no nr A -iol i a noiToaoriA” ' . ___ . .na vėjelis pavasario”, išreiš
kiantį saulėto dr kitoniško gyve
nimo ilgesį, prisimeni Hoelder- 
lino eilėraščius apie Graikiją 
Šie bendri kultūriniai motyvai 
tačiau neskamba svet'mai, nes 
jie yra bradūniškai perkeisti, 
gyvi ir nenutolę nuo bendro 
knygos kolorito.

2. Mlst’ška žemės gyvybė

Bradūno pasaulėžiūra yra gi
liai tikinčio ir vsur prasmę įma- 
tančio ūkininko pasaulėžiūra. 
Jis įžiūri Dievo pirštą kiekvie
noj gyvenimo smulkmenoj. Že
mė jam nėra šalta materija, 
bet D'evo išminties kūrinys, pil
nas keistos ir paslaptingos gy
vybės :

Vėl girdžiu, kaip rudenio va-
- /ga

Ateina duona
Ir kaip sodų šaknimis 
atbėga vynas.

(133 psl.)

Ūkininko darbas jam yra 
šventas. Jo ūkininkas, tiesa, 
valgo duoną savo veido prakai-

te, bet tas prakaitas nėra ko- 
k'a prakeikimo žymė. Jis yra 
greičiau kelias į Dievą ir ryšys 
su Kūrėju:
žagrė ir kūjis ir vairas, mano 

/ranka palytėti,
Tampa daiktai pašvęsti slap- 

' /tam ir senam ritualui.
(14 psl.)

Jam “molio krantas kvepia 
rūgščia duona”, parodydamas, 
ka'p iš žemės išauga gyvybė, 
čia išreikšta duonos simboliu. 
Net ir kritusių kovotojų krau
jas tarsi toliau gyvena slėpinin
gą gyvenimą, maitindamas že
mę, iš kurios vėl išaugs naujų 
kovotojų kartos. Labai retai 
kur Bradūnas išreiškia žemės 
tragiškąjį nepakankamumą, pa
vyzdžiui, tardamas, kad “žemė 
visa perankšta sparnais ange
lų pamojuoti.” Esmėj žemė jam 
yra šventa vieta.

K
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Kazys Bradūnas

Tas žemiško gyvenimo pras
mės pajautimas turi gilias reli
gines šakn's, siekiančias pago
niškus laikus. Kartu su seno
vės lietuviais jis pasisako:

Ir mes randame, kur buvome 
/užkasę,

Virstančius dirvožemių sta- 
/bus.

Kaip relikviją ten pakeliam 
/jų palaikus,

Vėl džiaugsmu dr išgąsčiu 
/drebą.

(51 psl.)
Pagoniški dievai jam tad su

silieja su dirvožemiu, priduoda
mi žemei savotiškos paslaptin
gos vertės. Kai Bradūnas rašo: 
“Ir ąžuoliniame altoriuj / pra
gydo skroblo angelai”, jam
skroblo med:s nėra koks lent- kum. Vėlesnėje Vaitkaus lyri- 
pjūvės išdirbinys, bet šventa,1 koje mirties problema yra vaiz- 
kažką dvasiško turinti substan- duojama su tokia giedra, šilu- 
cija. Iš čia tad ir paaiškėja, ko- ma ir ramumu, kokių mes nie-

minta ir gyvastinga. Dievas Vaitkus kalba išmintingo, gyve 
yra v’sur ir gamta yra tartum nimą pažįstančio ir gėriu ti-
Jo apsiaustas d r Jo didybės 
simbolis. Per gamtos mistiką 
poetas pajunta Dievą.

Čia būtų įdomu paanalizuoti 
pagonybės ir krikščionybės san
tykį Bradūno poezijoje, Bra
dūnas yra giliai tikintis krikš- 
čion s. Tačiau ir primityvioji 
religija jam nėra atstumtina. Ji 
nėra tamsi stabmeldybė, bet 
greičiau va kiška tikėjimo for
ma, kai žmogaus dvasia dar ne
buvo pakankamai išsivysčiusi 
kad sugebėtų pamatyt1 ir pri
imti didesnę šviesą. Ji esmėje 
nėra prieš’nga krikščionybei 
bet greičiau yra etapas pakely' 
į ją ir į Dievą. Tuomi Bradū
nas gerai pavaizduoja senovės 
lietuvį, kuris dar buvo įtakoja
mas pagon škog tradicijos, bet 
jau pamažu budo krikščionybei.

3. Mirties problema

Suprantama, kad k'ekvienam 
žemės grumstui alsuojant gyvy
bė, ir pati mirtis negali būti 
baisi. Per visą savo poeziją

iki šiol Bradūnas buvo šviesus 
ir optimistiškas, mažai tepalies- 
tas mirties tragizmo. Ir šioje 
knygoje jis dažnai tęsia tą pa
čią tradiciją, ši darbo dienos 
paba'ga kartu simbolizuoja ir 
ramią žmogiško gyvenimo pa
baigą :

Gruzdą krosny kvepianti plu- 
/ta —

Aš remiuos į skobnį vakarie
nės.

Aš tikiu, jog žemė nekalta,
Kad taip visos mūsų darbo 

/dienos
Baigiasi be galo paprastai.

(45 psl.)

Vietomis tas r'mtingas mir
ties priėmimas, rodos, net pe
reina į mirties ilgesį:

O, kada mano kaitra, ant pe- 
/leno tavo užgesus,

Dar mėlynai padūmuos, už
baigusi apeigą ilgą.

(14 psl.)
“Devyniose baladėse” tačiau 

daug kur suskamba liūdnesnė ir 
trag’škesnė gaida, skirtinga nuo 
senosios rimties ir giedros rezi
gnacijos. Tėvo mirtį poetas 
pavaizduoja kaip liūdną prare
gėjimą, kad jau nebeliko kartos 
tarp mirties ir sūnaus. Prieš 
rugiapjūtę poetas įspėja lau
kus:

RugeF, skubinkis budinkis,
Atsižiūrėti laukų

(43 psl.)
Šios eilutės skamba melancho

liškai, nelyg tolimas mirties nu
jautimas. Kai kurie eilėraščiai 
tačiau skamba lyg sielvartinga 
šermenų rauda, apraudanti nuo 
šilumos, duonos ir šviesos ats
kirto mirusio žmogaus dalią:

Tavo pavargę kojos
Šaltos kaip medžiai pusiau- 

/žiemy —
Pūsterio šilto žarijų
Kodėl nepasiėmei?

(86 psl.)
K. Bradūnas čia puikiai per

duoda senovės liaudies galvose
ną, kai buvo tikima, jog miru
siam žmogui ir pomirtiniame 
gyvenime reikia žemiškų gėry
bių, ir kai šalia jo būdavo pa
dedama duonos ir gėrimo, kad 
jis neišalktų pakeliui į Anapus. 
Lygiai giliu tragizmu skamba 
ir eilėraštis “Kai atokaitoje 
sprogo sausas medis”. Tuo bū
du į “Devynias balades” Bra
dūnas įveda naują mirties liū
desio motyvą, kurio jis iki šiol 
nelietė.

Šioje vietoje yra'įdomu Bra- 
dūną palyginti su Mykolu Vait-

kinčio kunigo lūpomis. Jis jau
čia D’evą šalia savęs ir jam 
žingsn's į Anapus nėra baisus. 
Jo eilėraščiai apie mirtį yra re
to tyrumo, įkvepią st’prybės 
abejojančiam ir skatiną pasiti
kėti Dievu.

Bradūno “Devyniose baladė
se”, tuo tarpu, yra žvmi įtam
pa tarp liūdes'o ir vilties, tarp 
rimties ir tragizmo.
4. Lietuviškoji buitis ir kalba

Bradūno poezijoje ryšis su 
senove ir su protėviais yra ne
pertrauktas. Jis nesijauč a vie
nas ir, būdamas dvasioje su 
protėviais, jis yra ramus ir už
tikrintas. Ta pati lietuviškoj’ 
dvasia, gyvenusi Mindaugo lai
kų lietuvyje, yra išlikusi ’r ja
me. Epišku išdidumu ir ramia 
tiesa skamba poeto žodžiai:

Sielą karalių kilties įdiegiau 
/kaip daigą pakrantėn

Šiaurės vėsiųjų versmių, pas 
/duburį Nemuno šaltą 

į (13 psl.)

Kazys Bradūnas

Vai gano gano
Vai gano gano 
skaisti saulelė 
Baltuosius debesėlius;
Vai aria aria 
Jaunas mėnulis 
Padangių pūdymėlius.

Tai gražiai gano.
Tai stropiai saugo,
Nuo žemės pavykėją;
Tai lygiai aria,
Giliai vagoja, 
žvaigždelėmis nusėja.

Kad aš turėčiau 
Tokių seselę,
Rankelių neskaudėtų,
Kad aš turėčiau 
Tokį brolelį,
Tėvulį užvaduotų.

Poetas yra tikras savimi, nes 
didžioji praeitis jam nėra miru
si ir gyvena kone betarpiškai su 
juo. Kai jis kvieč a skaitytoją 
eiti “pėdų kūdikystės jieškoti”, 
mes jaučiame, kad tas vaikys
tės pasaulis yra čia pat, ranka 
pasiekiamas. Ir iš tiesų, tuoj 
pat mes išvystame skurdų, bet 
kartu ir d’d’ngą peisažą:

Tavo tėvai paupy turėjo tik 
/mažą trobelę

Ir pragyveno amželį girio- 
/mis ten prisidengę.

Kaip ten dažnai juos lan-
/kiau, padangei ir upei žvai- 

, /dėjant.
, (15 psl.)

Bradūnas yra ištik'mas tėvų 
žemei. Jis didžiuojasi lietuvių 
kalba, kuri jam yra šventas ir 
mistiškas ryšyp su slėpiningais 
gamtos reiškiftmis. Lietuvos 
ūkininkas visiškai neabejoja, 
kad žemės daiktai kalbasi, tarp 
savęs tik lietuviškai. Taip ir 
poetas yra išdidus, kad jis ra
šo lietuvių kalba,

Protėvį, sesę ir brolį šauk- 
/dams kalba pamirštąja.

Ta, kuria rytą pirmykštį šne- 
/kino saulė mėnulį,

Ta, kuria brinkdamas grūdas 
/kalba į drėgnąjį grumstą.

(17 psl.)
Dėl to, kai jis taria: “Aš mel

džiuosi mėnulio tarme”, mes 
žinome, kad j's meldžiasi savo 
gimtąja kalba, nes mėnulis, 
šviečiąs virš tėvų kiemo, nega
li kalbėti kitoniškai. Kitos, vė
liau išmoktos kalbos, gali būti 
naudingos ir tarnauti mums 
praktiškuose reikaluose, bet su 
motinos pirma lopšine išgirsti 
lietuviški žodžiai yra patys es
miniai, atskleidž'ą gyvenimo 
pilnumą. Lietuviški vardai yra 
lietuviui tikri daiktų vardai, ir 
daiktai prabyla tik lietuviškai 
pašaukti. Poetas čia giliai pa
gauna gimtosios kalbos paslap
tį. Ji nėra išaiškinta, nes nie
kas iki šiol nėra atsakęs, ko
dėl gimtąja kalba pavadinti 
daiktai yra gyvesni, negu sve
timąja, nesvarbu, ka’p gerai ją 
mokėtume. Ar tai rebus dėl

Dail. Juozu Pautienius Ruduo

dailin'nkas H. Purvinš ir kt.
Ir po auto nelaimės dailinin

kas J. Pautienius neprarado 
kūrybingumo, tą nelaimę atvaiz
davo savo autoportrete ir kom
pozicijoje “Skausmas”.

Meno kritikas dail. Mikas Ši
leikis, turėjęs progos matyti 
naujausius J. Pautieniaus dar
bus, pasidžiaugė jo daromąja 
pažanga ir pasisakė, kad šis 
dailininkas sprendžiąs sunkias 
tapybines problemas, kas ryšku 
paskutiniuose jo darbuose.

Prof. Ignas Šlapelis savo vei
kale “J. Pautienius” norėdamas 
ryškiau apibudinti šio dailinin
ko kūrybą ją lygina su žino
mojo tapytojo Petro Kiaulė- 
no darbais. I. Šlapelis apie 
šiuodu mūsų dailininkus taip 
rašo: • “Abu šiuodu menininkai 
turi bendra, kad daugiausia 
sprendžia kolorito problemas, 
kad jų abiejų modernizmas ne- 
atitrūkęs nuo gamtos.

J. Pautienius stebi gamtą be 
teptuko rankoje,vadovaujasi la
bai gera atmintimi arba sche
miniais apmatais, padarytais iš

to, kad vaikystėje vadindami 
medį medžiu, mes jį pergyven
davome konkrečiai ir įsivaiz
duodavome realų, gyvą k’eme 
augusį medį visoje jo pilnatvė
je? Dėlto gal jis buvo dva
singas, personifikuotas ir tu
rintis visas žmogiškas ypaty
bes.

Tas artimumas lietuviškai 
dvasiai, turbūt, ir bus ta pa
grindinė priežastis, kodėl “Va
riacijų” skyriuje randame visą 
eilę eilėraščių, primenančių liau. 
dies dainas, kurių “Vai gano 
gano” yra vertas atskirai pa
minėti.

5. Pagarba literatūrai

“Devyniose baladėse” paste
bime įdomų reiškinį. Kaip nuo 
savo žemės atplėštas lietuviškų 
dirvų sūnus pradeda ieškoti 
naujų vertybių. Taip šalia mei
lės gimtajai žemei lygiagrečiai 
ateina didžiulė pagarba litera
tūrai. Tai yra naujas motyvas 
Bradūno poezijoje. Tarpinė 
grandis šiame perėjime būtų 
gimtoji kalba. Lietuvių kalba 
nėra vien augščiau aprašytas 
slėpiningas ryšys su žemės daik
tais. Kartu ji tarnauja ir nau
jų pasaulių kūrybai. Knyga ir 
skaitytojas šiame rudeny figū
ruoja kaip savaimingi veikėjai. 
Knygos pasaulis trokšta įeiti į 
skaitytojo dvasią: “Noriu tavo
joj širdy sutirpti kaip sniegas 
ant žaizdro”. Knyga neša “ra
mybės, tylos po darbo kietos 
kasdienybės”. Knygos skaity
mas poetui nėra nei pareiga 
nei pastanga, bet atsigaivini
mas ir pragiedrėjimas: “Troš
ku!’u elnio išgersiu gaivią šven
tadienio rimtį”. Poeto “Skaity
tojas”, įsigilinęs į knygos pus
lapius, taria: “Mano dvasia ku
pina balsų nuo gyvenimo plaus
to”, tartum kūrybinis pasaulis 
jam būtų gyvesnis ir tikresn’s 
už kartais blankią ir nuobodžią 
kasdienybę. Literatūra poetui 
tampa šviesus spindulys, įpras
minąs niūrų gyvenimą.

šiame sąryšyje įdomu pa
stebėti, kaip kartu su ats’krei-

(Nukelta j 2-rą pusi.)

gamtos. Dažus deda ant dro
bės plačiu špachteliu, storomis 
didelėmis plokštumomis, va
dovaudamasis šiltų ir šaltų 
vadovaudamasis šiltų ir šaltų 
spalvų sąntykiavlmu, o ne har
moningai papildančių spalvų su
gretinimu. Jo pėtmės ir plokš
tumos neseka vaizduojamų 
daiktų bei ribų, ir dažniausia 
jo paveikslų šviesos šaltinis 
nejaučiamas. Tapysem> sunko
ka, masyvi, statiška, tvirta, ne- 
spontaniška, tačiau gerai ap-

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Sukaktuvininko dail. Juozo • Jurgio Savickio Žemė de- 

Pautieniaus kūrinių paroda ati- ga — monumentalus didž'ojo 
daroma šiandieną 6 v. v. Lie- mūsų prozos meistro kūrinys 
tuvių auditorijoje, Chicagoje. jau išėjo iš spaudos. Kol kas iš- 
Apie šį menininką ir jo darbus leista tik pirmoji dalis, 455 psl., 
yra palankiai rašęs meno isto- kietais drobiniais viršeliai su 
rikas I. Šlapelis, prof. A. Gal- celuloidiniu aplanku, Terros lei- 
dikas, meno kritikas M. Šilei- dinys, kaina $4,50. Tai mūsų 
kis, prof. V. K. Jonynas, latvių žinomojo ministerio literatūri-

Dail. Juozas Pautienius

niai pastarojo karo meto užra
šai. Jų turinys įvairus ir įdo
mus. Kai autorius pasakoja 
asmeninius išgyvenimus, kaip 
iš m’nisterio jis grįžta prie pir
mykštės žemdirbio profesijos, 
kaip aristokratas jaudinasi, pa
ragavęs tikros kavos ir tikro 
cukraus, — jis darosi įdomus 
savo atvirumu ir intymumu. 
Kai jis lieč’a augštąją politiką, 
stebi Tautų Sąjungos griuvimą, 
būdamas Lietuvos ministeriu 
Ženevoje, kai lemtingais Lietu
vai 1939—40 metais, atsilanky
damas Lietuvoje, fiksuoja Lie
tuvos nuotaikas, — šitokios vie
tos bus patrauklios kiekvienam, 
bent kiek pažinusiam to meto 
įvykius; kai autorius aplanko 
Lietuvos prezidentą, jau kaip 
pabėgėlį, Berne, pamato naujus 
santykius, kokie suspėjo susi
daryti tarp jo ministeriu ir 
valstybės galvos, pasitraukusio 
iš valstybės. Jurgio Savickio 
šiltai pavaizduotas Smetona pil
ko žmogaus kėdėje: “Toks ti
pingas žmogus, tegu savo pilku 
paltu. Savo visa povyza suma
žėjęs. Pirmas Lietuvos prezi
dentas, Antanas Smetona... 
Dabar — tarytum būtų strakte
lėjęs ir nušokęs nuo Lietuvos 
pašto ženklo ir atsidūręs Berne 
paprastoje gatvėje. Kaip pa
saulis bus pasikeitęs!” (443 p.).

Augalai ir gėlės užima kon4 
centrinį knygos vaidmenį. Gam
ta bus laimėjusi visas autoriaus 
simpatijas — tiek jai čia vietos 
ir širdies skirta. Ar tai bu3 
Ženevos ežeras, ar rašytojo 
sklype sodinamos rožės, ar šu
nyčio brendimo etapai — visa 
tai taio detaliai ir žinoviškai 
aprašoma, jog puikiausiai ats
toja įmantriausią veikalo intri
gą. Taiki’ai ir įdomiai auto
riaus charakterizuojami žmo
nės: ar tai būtų vienatinis pa
siuntinybės sekretorius, pedan
tas, su visom perspektyvom 
augštai iškilti, ar autoriaus ka
sdienis b'čiulis sargas, ar savo- 
t’škų individualvbių autoriaus 
kaimynų galerija, susikūrusi 
tame pasaulio dykaduonių cen
tre, ar pagaliau atskiros tai> 
tybinės grupės, — prancūzai 
vokiečai, šveicarai, italai, — 
puikia’ ir teisingai apibūdina
mos, Žemė dega yra parašyta 
minties aristokrato, erudito, po-galvota. Ankstyvesniųjų dvie 

jų etapų jo tapyba darė vaiskų, ' litiko, žodžio menininko. Ve’ka- 
džiaugsmingą įspūdį, paskuti- lo turini sudaro ne fikcija, bet 
n ame jo raidos etape vaisku- tikri įvykiai, tač'au jie aprašy
mas pranyko, jo vietoje atsira- ti ne sausu memuarininko, o 
do rami, duslių spalvų darna,
artima monotonijai.

Visdėlto J. Pautienius nema
žiau už P. Kiaulėną yra sava
rankiškas : atsipalaidavęs nuo 
visokių paramščių, eina savo 
a'škiu kūrybos keliu.”

Taip profesorius I. Šlapelis 
apibūd'na J. Pautienių.

Jau pernai rudenį dailininkas 
J. Pautienius lyg baigė savo 
vienerių metų pilkojo kolorito 
etapą ir dar su d'desniu užside
gimu į savo kūrinius susigrąži
no saulę.

Šiandien atidaromoje šio dai
lininko kūrinių parodoje turėsi
me progos pamatyti ne tik jo 
darbus artimus pointelizmui, 
bet ’r kitų periodų darbus, ku
riuose taip vaizdžiai matyti iš
eitas menininko kelias ir jo dar
bų visa meninė raida. (A. G.)

• Prof. V. Biržiškos laidotu

vių kom. išleido 24 psl. enciklo
pedijos formato leidinį, pava
dintą “Prof. Vaclovui Biržiškai 
atm'nti.”

dailiaus'u meninės prozos sti
liumi (b).

• Prof. Juozo Ereto, L. R. D. 
garbės nario, straipsniai apie 
Pabaltijo kraštus ir jų kultū
rą išspausdinti Šveicarijoje ne
seniai išleistame veikale. Vokiš
kai kalbantiems žmonėms čia 
vaizdžiai sugriaunamas mitas, 
kad už Karaliaučiaus ba’giasi 
Europa. Iškeliamas Vilniaus 
kaip paskutinis Vakarų postas; 
nurodoma lietuvių kalbos seno
viškumas .lietuvių dainų grožis, 
lietuvio relig ngumas, suminė
tas vienas kitas mūsų kultūros 
kūrėjų.

Straipsniui apie Lietuvą skir
ta daugiau vietos, negu Suomi
jai, Latvijai ir Est’jai.

• Rašytoja Marija Aukštai- 
tė, ilgėliau apsistojusi Italijoje, 
gėrisi Romos ir kitų miestų kul
tūrinėmis vertybėmis.

• Z. Jonušas yra Baranouil- 
log konservatorijos ir Kartage- 
nos Meno instituto profesorius 
Kolumbijoje.
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I. Prancūzų kultūros bruožai
ALGIRDAS JULIUS GREIMAS, Egiptas

KULTŪRINĖ KRONIKA

šia, gal kiek neįprasta forma 
— nes tai nėra nei išsami stu
dija nei kultūrinė kronika — 
bandoma patiekti pluoštas 
Prancūziją liečiančių reikšmin
gų aktualijos faktų, drauge ir 
problemų, kurias prancūzams 
kiekvieną dieną iškelia gyvoji 
istorija, čia pateikiami faktai 
ir įvykiai yra labai plač:a pras
me suprastos kultūros ženklai: 
vienos kurios valstybinės pra
monės šakos likimas yra, šioje 
perspektyvoje, lygiai taip pat 
reikšmingas kaip ir, pavyzdžiui, 
kurio naujo literatūrinio talen
to atidengimas.

Šitoks faktų parinkimas nėra 
visdėlto vien tik subjektyvus. 
Nors jis ir nepretenduoja į vi
sišką objektyvumą — kas galė
tų drįsti į jį pretenduoti: — jis 
tačiau atsiremia į tą universalių 
idėjų meilę, kurios pripažinimo 
autorius ir norėtų laukti iš 
skaitytojo.

Albert' Camug grįžta. Po il
gos tylos, prie kurios jį prive
dė pasišlykštėjimas dvasiniu 
skurdu tautos, “plėšomos tarp 
ją valdančių p'rklių ir godžiai 
tykančių policininkų”, Albert 
Camus grįžo į žurnalizmą, vėl 
atgavęs laisvės skonį ir pajutęs 
jai pareigą. “Ne laisvės, įtužu- 
sios ir beprasmės, viską naiki
nančios; ir ne juokingos laisvės 
stipti badu vienam lūšnoje, ku
rioje drauge vegetuoja tokie 
pat skurdžiai, bet — kokia be
būtų visuomenė apie kurią kal
bama — besąlyginės laisvės 
nuolat reikalauti, kad bent kar
tais būtų išgauta, teisingumo.”

Civilizacijos sąvoka buvo pre
tekstu praeitų metų pradžioje 
iškilti Teikšmingam ginčui tarp 
vieno iš būdingiausių prancūzų 
sociologinės mokyklos atstovų 
Claude Lėvi-Strauss ir prancū
zų literatūrinio kritiko ir žino
mo tradicinių civilizacijos verty
bių gynėjo — Roger Caillois. 
1952 m. UNESCO užsakymu iš
leistoje knygoje Rasė ir Isto
rija, C. Lėvi-Strauss’as ėmė ko
voti ne vien tik prieš rasistinius 
prietarus, bet taip pat ir prieš 
kultūrinį šovinizmą, kuris, jo 
manymu, grąsina užimti rasiz
mo vietą. Nors ir pripažinda
mas L.-Straūsso atstovaujamą 
kultūrų įvairialypumo principą, 
Roger Caillois, po trejų metų 
tylos atgaiv:nęs ginčą, visdėlto 
teigia, kad kiekviena kultūra tu
ri savitus bruožus, kurių palygi
nimas leidžia mums hierarchi
zuoti, daugiau ar mažiau vertin
ti skirtingus civilizacijos tipus. 
Vakarų pasaulio pranašumas 
priklausąs, pagal jį, nuo to vie
nintelio istorijoje fakto, kad ji
sai sugeba suprasti ne tiktai 
savo kultūrą, bet ir kitas, visai 
skirt'ngag c:vilizacijas. Abi te
zės patrauklios: arba visų įvai
rialypiu kultūrų lygybė, jau 
vien dėl to, kad trūksta galio
jančių kriterijų, leidžiančių nu
statyti jų hierarchiją (C. Lėvi- 
Strauss); arba Vakarų civiliza- 
siios pranašumas, ir tai ne vien 
dėl to, kad jinai pajėgė sukurti 
Mokslą, bet ypač dėl to, kad ji 
sugeba sunrasti ir kitas kultū
ras ir padaryti jų sintezę (R. 
Caillois).

Paskutinis didysis europietis,
Thomas Mann, grįžo mirti Eu
ropon. Europos unijos šalinin
kas paskutinio tarpukario pe
riode, nepa'lstantis kovotojas 
prieš nacizmą, pasižymėjęs sa
vo nesavanaudiškumu ir pla- 
č ais mostais, Thomas Mannas, 
buvo plačiai ž'nomas kaip bū
dingas atstovas tos “elitų Eu
ropos”, kuri šiandien užleido 
vietą akmens anglių ir geležies 
pool’ių Europai.

Prancūzų vaikai perdaug dir

ba?: 58% šeštosios klasės (10— 
12 m.) ir 79% ketvirtos kla
sės (12—14 m.) mokinių dirba 
nuo 40 iki 50 valandų į savai
tę, tuo tarpu kai, gydytojų nuo
mone, jų savaitinis darbas ne
turėtų viršyti 35—37 vai.

Comėdie-Francaise tarptauti
niame forume.. Po uipereitų 
metų gastrolių Sovietų Sąjun
goje, Comėdie-Francaise akto
riai išs'ruošė kelionei per At
lantą ir gastroliuoja Montrea- 
lio, Ottawos, Quebeko, Toronto 
ir, pagaliau, New Yorko teat
ruose. Nenorėdami išgąsdinti 
naujos šiaurės Amerikos publi
kos savo garbingu amžiumi, 
Moljero Namai nutarė vaidinti 
per visus tris mėnesius vien tik 
Moljero, Beaumarchais ir Ma- 
rivaux komedijas.

Moderniškos valstybės gimi
mas. Prancūzų Tautinė Asam
blėja pereitais metais kuone 
vienbalsiai ratifikavo prancūzų 
—tunisiečių susitarimo klauzu
les, tokiu būdu suteikdami gali
mybės įsikurti naujai Tunisijos 
valstybei.. Jau dabar Tunisija 
turi savo kvalifikuotus inteli
gentų kadrus ir laisvų, aktyvių 
darbininkų sindkatus; jų pa
galba, šiame Islamo krašte, ga
lėjo pagaliau susikurti nauja 
moderniško tipo demokratinė 
valstybė.

Mirė Fernand Lėger, buvęs, 
prieš pirmąjį Pasaulinį karą, 
greta Braąue ir Picasso, vienu 
iš ryškausių kubizmo atstovų. 
Jo kūryba vėliau vystėsi monu
mentalumo ir dekoratyvumo 
kryptimi, praturtėdama spalvos 
išlaisvinimu. Pilnas pasitikėjimo 
žmogumi, Fernand Lėger nebi
jojo imtis p ešti mechanizuoto 
pasaulio formų, tapdamas tuo 
būdu mašinos ir pramonės lyri
niu poetu.

Valstybinis, Renault automo
bilių fabrikas, nacionalizuotas 
tuoj po paskutiniojo karo Pran. 
cūzijoje laikomas pavyzdine 
įmone. Jo 52,000 darbininkų 
1954 metais pagamino daugiau 
kaip 200,000 automobilių, ir jie 
užima pirmą vietą Prancūzijos 
automobilių fabrikų tarpe ir 
septintą — tarptautinėje auto
mobilių rinkoje. Jo gamyba, 
nuo 250 kasdien išleidžiamų au
tomobilių 1938 m., pasiekė
l, 000 kasdieninių mašinų 1955 
meta:s, ir kas 65 sekundės jis 
pagamina po vieną prancūzišką 
Volkswagen tipo mašiną.

Įmonės grynas pelnas 1954
m. pasiekė 4 bilionus frankų, iš 
kurių 1,5 biliono lygiomis dali- 
mig padalinami tarp valstybės 
ir fabriko tarnautojų, o liku
sioji dalis atidedama kaip at
sargos kapitalas. Stengdamasi 
pritraukti naujus pirkėjų sluo- 
gsnius (tarnautojus ir darbinin
kus) įmonė veda pardavimo iš
simokėtina’ populiarinimo poli
tiką. Sutartis, kurią ji pasira
šė su profesinių sąjungų vado
vybėmis (išskyrus komunistinę 
C. G. T.) suteikė, tarp kitų pa
gerinimų, 5% algų padid'nimą, 
trijų savaič ų — vietoje buvusių 
dviejų — apmokamas atosto
gas ir numato visą e:lę kitokių 
priemonių, kurių j‘ imsis; no
rėdama suteikti pad.en'ams 
darbininkrms tokias pat kaiįJ 
ir tarnautojams darbo apsaugos 
garantijas.

Begerbtas senasis humaniz

mas. Albertui Schweitzer, pran
cūzų mis'onieriui. muz kui ir fi- 
’osofni. buvo įteiktas Cambrid- 
ge universiteto benorįs ea?usa 
daktaro d plomas; karaVenė 
Elzbieta įteikė jam taip pat ir 
Nuopelnų Ordino insignijas. Po 
prezidento Eisenhoverio, tai dar 
tik antrasis užsienietis iš gyvų
jų tarpo, kuriam Angl’ja suda
ro tokią garbę.

Eugenijus Gruodis

Prisikėlimas
Supa virves
sustingusias rankos, pamėlusios,
šiurkščias virves
tamsio) pavasario varpinėj.

Taip sunkiai keliasi Balandis .. 
pro murmesį ir prakaitų 
suslėšo pilką sniego uolų.

Kada jisai, nušvitęs ir skaistus kaip Ješua, 
užžengs į dangų I

Pirmosios pavasario naktys
Šėlsta prieš vakarą šarkos, 
ir švinta tokius keistos naktys: 
beržai šakas i vandenį sumerkia 
ir ima plaktis.

Ir poetai nieKo nesupranta, 
nesinori tikėti:
pusę nakties lyg seniai su vantom, 
kitą — lyg asketai.

Antrasis kapitalas
AL BARONAS, Cicero, III.

Kažin ar žmogus kasdieną 
begalvoja, kad jis ne vien tik 
duona gyvas. Atrodo, kad šį 
žodį tebepris'mena labai retai. 
Duona, į kurios sąvoką įeina ir 
daiktai, kad ir ne pirmo reika
lingumo, šiandien darosi daug 
labiau svarbesni už kitus toliau 
nuo duonos stovinčius reikalus. 
Tačiau yra išimčių ir tomis iš
imtimis palaikomas spausdin
tas žodis ir dvasia. Kiekvienas 
šandien prekiaująs ledais, ciga
rais, dešromis ar obuoliais ne
kalbant jau apie baldus ir deg
tinę, pasakys, kad pats never- 
čiausias dalykas labiausia neap
simokąs ir daugiausia laiko gai
šenąs, tai turėti reikalų su lie
tuviška spauda.

Žinoma, nėra ko čia norėti: 
valstybėje valstybės nesukursi 
ir tos valstybės, kurioj gyveni, 
nei literatūros nei kito meno 
nenukonkuruosi. Bet mintis, 
kad ne tam išnešei savo galvą, 
kad f k valgytum, miegotum 
dažytum langus ir šunį alėjomis 
pavedžiotum, verčia žmogų 
griebtis ir tp, kas nepriklauso 
duonai. Mūsų tikslas yra čia 
šaukti, kad esame vaikai tau
tos, kurios kiti brol:ai neša rau
donojo kapitalisto vergiją. Mū
sų tikslas čia, be nuolatinio rū
pinimosi duona, yra liudyti, kad 
raudonieji lordai yra pavertę 
Lietuvą baudžiauninkų ir tero
ro žeme. Antraip — betikslis 
buvo nešimas savo galvų pro 
ugnį ir vandenį.

J. Karvelio užsimojimas•
Tačiau yra žmonių kurie ma- 

ž'ndami duonos aruodą, nebi
jodami rizikuoti sunkiai užkal
tais centais, stengiasi dirbti 
spaudos darbą, kraudami dva
sinį kapitalą tautai, parodyda
mi, kad l'etuviai nėra susirūpi
nę tik ką valgys ir ką gers, bet 
ir kūrybiniu žodžiu. Neseniai J. 
Karvelis išleido tikrai jokio 
pelno neduosiančią soVdnią kny
gą J. T. Vaižgantas. Knyga, 
kaip žinoma, parašyta žurnalis
to A. Merkelio buvo jau išleis
ta Lietuvoje. Ją, kaip teko 
snaudoje matyti, verslininkas 
Karvelis išledo norėdamas pa
gerbti didįjį lietuvį svedasiškį 
kaimyną J. Tbmą, Vaižgantą. 
Tai ir buvęs tikrasis leidėjo už
davinys ir noras, tačiau ši kny
ga, kada š'andienykštig žmogus 
vis labiau jieško duonos, kaip 
žodžio, yra daugiau vertinga 
neru buvo gal’ma tikėt a jos 
antrosios laidos belaukiant. 
Žurnalistas Merkelis, panaudo
damas aibes dokumentų, lyg fil
me, perteikia nuostabiai šviesų,

įdomų ir iškilų kan. J. Tumo 
paveikslą.

Ir kyla klausimas, beskaitant 
knygą, ką kalbėtų šiandien emi
gracijoj kanauninkas, kaip 
veiktų ir kaip kovotų su tūks
tančiais mus užpuolusių negero
vių, kurios vienos yra išeinan
čios iš emigracinių sąlygų, o ki
tos dėl noro kapuose tapti tur
tingiausiu. Juozo Tumo Vaiž
ganto monografiją skaitant ma
tyti, kaip visada lietuvių buvo 
kovota už savo žodį, kaip reikė
jo šviesių asmenybių kraštui 
kelti, kaip reikėjo kovoti su pa
čios Bažnyčios nelietuviškai nu
siteikusiais dignitoriais.

Įdomu, lyg romanas
Knygoj randame labai daug 

vietų, parašytų dialogu ir todėl 
ji dar įdomiau skaitoma. Ši 
knyga liečianti praeitį ir kovą 
su caro kruglodurovais, atsiųs
tais į L’etuvą, yra daug įdo
mesnė už neseniai pasirodžiusių 
pora romanų, liečiančių kovą su 
caro užmačiomis Lietuvoj. Kan. 
Tumo gyvenimas buvo ištisa 
jaunimą žavinti kova. Nenuo
stabu, kad jis jaunimą ir jį jau
smas taip mylėjo. Kaip iš A. 
Merkelio knygos matyti, kan. 
Tumas nebuvo raidės žmogus. 
Jis žiūrėjo dvasios, jis žiūrėjo 
reikalo esmės, nesutalpindamas 
savęs į jokius siaurus rėmus..

Autentiški laiškai, tikri pasi
kalbėjimai su įvairiais caro val
dininkais, įdomūs nuotykiai su 
atėjusiais kanaun'nko prašyti 
pinigų bei rekomendacijų, pra
kalba Rusijos Lietuvių Seime 
1917 m., rodo nepaprastai gy- 
vast;ngą, bekompromi3inį, ta
čiau nuoširdų lietuvį, žmogų ir 
kunigą. Įvairūs kalinių, dau 
giausia politinių, užtarimai, pa
dėjo ne vienam atgauti laisvę. 
Tumo geraš'rdiškumą žinojo vi
si, ir vieni pas jį eidavo skolin-

Br. Murinas Skurdus miesto kampelis

• Kun. dr. Ignas Urbonas
Moksl.nių Studijų Klube skaitė 
pranešimą apie dvasios supra
timą. Neseniai klubas turėjo 
pranešimą apie medžiagos su
pratimą dabartiniuose moksluo
se, o šiuo kartu jis atsidėjo dva 
s os klausimo apžvalgai. Kun. I. 
Urbono pranešimas buvo istori
nio pobūdžio. Pradėdamas nuo 
senųjų graikų filosofų jis pada
rė trumpą, bet visas pagrindines 
fazes a^imanč ą dvasios klausi
mo apžvalgą iki paskutinių lai
kų. Jis plačiau apsistojo prie 
Platono, Aristotelio, Tomo Ak
viniečio, Dunskoto, Hėgelio ir 
Hartmano dvasios sampratų. 
Paba'goj prelegentas palietė 
dvasios klausimo būklę Ameri
kos aukštosiose mokyklose. Šiuo 
klausimu prelegentą papildė Pet 
ras Maldeikis, Aleksandras Pla- 
teris ir Jonas Rugis. Diskusijo
se dar dalyvavo kun. dr. A. Bal- 
t'nis, kun. dr. P. Celiešius ir dr. 
Z. Smilgevičius. Pranešimo ko- 
referentu buvo kun, V. Bagda- 
navičius, MIC, kuris kiek pla
čiau apsistojo prie Dunskoto 
dvasios sampratos.

• Regina Ingelevičius, Česlo
vas Janusas, Sofija Plechavi
čius, Paulius PuzLnas, W. J. 
Witlcus yra išstatę savo kūri
nius Almus galerijoje, Great 
Neck, N. Y. Paroda tęsis iki 
kovo 31 d. Atadara šiokiomis 
dienomis nuo 3 vai. p. p. iki 8 
v. v., o šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 1 iki 5 vai. p. p.

tis pinigų, o kiti esamos val
džios išplūsti. Naujų metų die
ną pas kan. buvo keturi pažįsta
mi ir vienas nepažįstamas pini
gų pasiskolinti, o be to, keli dar 
šiaip jau visai beverčiais ar net 
įžeidžiančiais reikalais.

Turtas ateičiai

Nuostabus šio neeilinio lie
tuvio, kunigo ir rašytojo 
gyvenimas ir jis toje 
A. Merkelio knygoje yra atvaiz
duotas pilnai ir autentiškai. 
Įdomus net pats kan. Tumo tes
tamentas. Panaudotų dokumen
tų sąrašas daro knygą įdomią 
ir mokslininkui, ne tik jauni
mui arba ir šiaip skaitytojui. 
Ši antroji kan. J. Tumo Vaiž
ganto biografijos laida papildys 
biblioteką ne tik tų, kurie nori 
vėl įsigyti tas knygas, kurias 
turėjo Lietuvoj, bet papildys ir 
tų žmonių, kurie tada, kai mo
nografija pasirodė, buvo dar la
bai jauni.

Kaip jau minėjome tokių ka- 
pital'nių knygų leidimas parei
kalauja daug išlaidų ir būtų ge
ra, kad kiti verslininkai, turė
dami duonos, neužmirštų ir žo
džio, ir išleistų mokslinių vei
kalų, kurių jokia dar tebeegzis
tuojanti leidykla negali rizikuo
ti leisti. Būtų gera, kad prasi
mušę į turtingesnius susidėtų 
ir antrąjį kapitalą ne duonos 
užsitikrinimo pavidale, bet žo
džio, kuris palieka šimtus me
tu.

• Senasis Vilniaus Universi
tetas. “N.dos” knygų klubas 11 
savo leidiniu išleido prof. Myko. 
lo Biržiškos knygą "Senasis Vil
niaus universitetas — vardų ir 
veikalų atranka”. Knygoje yra 
179 psl. ir jos atspausdinta 
2,500 egz.

Ta knyga tai antrasis leidi
mas tos pačios antraštės kny
gos, išleistos Lietuvoje, kurios 
vos vienas kitas egzempliorius 
pateko į Vakarus. Prakalboje 
autorius pažymi: “Blogiau, jog 
ir pati to universiteto istorija 
ne tik lenkų veikėjų ir publicis
tinių lenkų istorikų parodoma 
kaip augštosios lenkų mokslai- 
nės istorija, bet ir mūsų visuo
menė įprato į ją žiūrėti bemaž 
kaip į svetimą, poniškai lenkiš
ką” (IV psl.). Autorius, trum
pai nurodęs Vilniaus universite
to istoriją ir jos laikotarpius, 
toliau visą darbą suskirsto šiais 
skyreliais: Academla et Univer- 
sitas Vilnensis, kur aprašo Aka
demijos įsteigimą, fakultetus, a- 
kademinį mokslą ir raštiją bei 
k.; Imperatoria. Universitas Vil
nensis, kur supažindina su uni
versiteto organizacija, universi
teto etapais, pouniversitetinėmis 
akademijomis, universiteto mok 
siu ir mokslininkais ir k.; Uni
versiteto šviesos spinduliai, kur 
patiekiama ž'nių apie Vilniaus 
profesorius svetur atsidūrusius, 
uinversiteto auklėtinius svetur 
profesoriaujančius, Vilniaus uni 
versiteto mokinius — filosofus, 
teologus, istorikus, klasikus, li
teratus ir k. Priede pridėtas 
Vilniaus universiteto atgaivini
mas XX be to literatūra se
nojo Vilniaus universiteto isto
rijai ir pavardžių rodyklė.

Prof. Myk. Biržiška, buvęs 
Vilniaus universiteto rektorius, 
Su dkVliu kruopštumu ir meile 
atliko savo darbą. Kiekvienas 
lietuvis, kurig norės turėti dau
giau žinių apie Vilniaus univer
sitetą ir atitaisyti lenkų skelb
tas klaidas tuo reikalu, susido
mėjęs pastudijuos šį veikalėlį.

(J. K.)
• Prof. Z. Ivinskis kelia min

tį, kad šiemet reikėtų susirūpin
ti išleisti a. a. vysk. P. Būčio 
biografiją. Vysk. Būčys mirė 
1951 m. spalio 25 d., taigi šie
met sueis 5 metai nuo jo mir
ties ir tą sukaktį būtų gražu pa 
minėti sudėtiniu veikalu apie 
garbingąjį velionį. Planuojama 
knyga apimtų vysk. Būčio bruo
žus, jo darbą akademijoje, jo 
slaptas pastangas atgaivinant 
tėvų marijonų vienuolyną, jo 
darbą profesoriaujant ir lekto- 
riaujant Lietuvos universitete. 
Būtų aprašyti ir kiti jo darbai: 
“Draugo” redagavimas ir veik
ia JAV parapijose, vadovavimas 
marijonams, apologetiniai ir kiti 
raštai, dvasinė vadovybė kuni
gų seminarijoje, vysk. Būčio į- 
našag į Lietuvos atgimimą (“Ap 
žvalga”, Vilniaus Seimas, pa
stangos nepriklausomybės lai
kotarpy, tremtyje). Pagaliau 
eitų vysk. Būčio atsiminimų 
pluoštas bei jo veikalų sąrašas. 
Knyga galėtų turėti apie 300 
puslapių. Nebūtų sunku ją su
redaguoti, tačiau rūpestį suda
ro išleidimas. Romoje leidž'ant. 
knygos išleidimui reikėtų apie 
$900. Vysk. Būčys yra tauri as 
menybė. Kun. dr. K. Matulai
čio, MIC, manymu po arkiv. J. 
Matulevičiaus beatifikacijos by
los seks vysk. P. Būčio beatifi
kacijos byla.

• Dail. Z. Mikšys išvyko Eu
ropon gilinti ž n ų teatro reži
sūroje; šiuo metu yra režisūros 
padėjėju šveicariioje, Bazelyje, 
statant Th. Wilder’io veikalą 
“Mūsų mažasis miestas”.

• Antanas Paskočlmas, gyve
nąs Bridgeporte, Chicagoje, ga
biai atlieka medžio drožinius. 
Vienas naujausių jo kūrinių — 
Aušros Vartų Dievo Motin*.

• Prof. Steponas Kolupaila,
dėstąs Notre Dame universite
te, gavo vieno buvusio stu
dento iš Indijos jautrų ir man 
dagų sveikinimą Nepriklauso
mybės dienos proga. Dedame 
jo verVmą:

“Brangus Daktare: Kiek
pris'menu, šiomis dienomis tu
rėtų būti minimos Lietuvos Ne
priklausomybės dienos sukak
tuvės.

Dėka labai artimam kontak
tui su Tamsta, kaip Tamstos 
studentas ir nūnai ištikimas 
Tamstos draugas, nuolat do
miuos Lietuvos istorija ir kul
tūra. Todėl šia proga skiriu 
savo maldas ir linkėjimus, 
kad netolimoje ateityje Tams
tos tėvynė būtų atstatyta iš 
komunistų valdymo skurdo į 
seną laisvės ir garbės padėtį.

šal’s, kuri gali iškelti tokias 
asmenybes, kartu kuklias ir 
žymias, kaip mano mokytojas, 
yra ypatingai verta sekti kitų 
jaunų šalių, kaip mano. Už
tikrinu — mano rimčiausias 
troškimas yra, kad mes Indijoje 
pajėgtumėm pas’mokyti iš dide
lės pamokos, tiek iš garbingos 
Lietuvos praeities, tiek iš jos 
tragiškos dabarties.

Leiskit man Jūsų šventės 
proga prijungti savo nuošir
džias maldas už greitesnį Lietu
vos išla’svinimą. Tegu tuo tar
pu šios viltys atrodo blankios, 
tačiau kova nėra baigta, kol 
nenustota viltis ir melstis.

Su kilnia pagarba Tamstai ir 
Poniai, susijaudinęs

John Pimentą 
(Poona, Bombay, Indija).’*

• Stasio Džiugo knyga mūsų 
jauniausiems skaitytojams — 
Keturi valdovai — jau pasiekė 
Ch’cagą. Visų pirma krinta į 
akis nuostabiai puošnus išleidi
mas. Viršelyje ryški pilis, kur 
gyveno liūdintis karalius, ir ke
turi kiškučiai, nesantieji vaini
kus keturiems valdovams, ku
riais karalius padarė savo žy
nius, aiškinusius jam, kas ja
me apsigyveno ir neduoda sie
lai ramybės ir — kame glūdi 
pasislėpusi jo laimė.

Nors atsakymai karaliaus ne
patenkino, bet jis žynius pa
vertė kits kitą sekančiais valdo
vais: pavasariu, vasara, rude
niu ir žiema. Autorius kiekvie
ną jų išveda į sceną atskirai, o 
Vlada Stančikaitė papuošia la
bai ryškiomis, skoningomis, ke
lių spalvų iliustracijomis, kurios 
čia yra kiekviename puslapyje: 
pakaitom’s spalvota ir juoda— 
balta.

Knyga didesnio formato, turi 
30 pusi., kietais viršeliais. Spau
dos darbai ypatingai sklandžiai 
atlikti Saleziečių spaustuvėje, 
kuri šiuo leidiniu užsirekomen
duoja kaip viena iš pirmaujan- 
č'ų lietuvių spaustuvių. Galima 
turėti kiek įvairių nuomonių 
dėl šios pasakos kompozicijos, 
bet pati knyga mūsų jauniau
siems bus geriausia dovana. 
Anksčiau tas pats autorius yra 
davęs eilėraščių rinkinį vaikams 
— Kiškučio vardinės, o dabar 
jau yra spaudai paruošęs apy
sakaitę mažiesiems: Audra ir 
la mės obelis.

• Skulpt. A. Mončvs buvo iš
statęs pr. metų gruodžio 10—18 
d. d. vienoje privačioje galeri
joje 20 savo naujausių darbų. 
Šią parodą atidarė Paryžiaus 
Miesto sav’valdybės p’rminin- 
kas, Paul Pouchol galerijoje.

• P. Staunulis, gyvenąs Že

nevoje, š. m. sausio 17—31 d. d. 
dalyvavo keturių dailininkų pa
rodoje, Barbizon galerijoje. Jis 
buvo išstatęs septynis savo 
tapybos darbus. Tai pirmas 
stipriausias Stanulio pasirody
mas Paryžiuje.



f

DRAUGAS 

šeštadienis, kovo 3, 
19 5 6

Jurgio Savickio "Žeme dega
JONAS AISTIS, Brooklyn, N. Y.

Vartau puikiai “Terros” iš
leistą Jurgio Savickio atsimini
mų knygą '“Žemė dega” ir gal
voju. Aišku, nors dar tik pati 
metų pradžia, bet vargu ar pa
sirodys šiemet kita šiai lygios 
vertės knyga. Tai viena. Ant
ra gi, tai ši knyga mane pri
verčia daug kur beskaitant su
stoti ir pagalvoti. Tik vakar 
baigiau skaityti maršalo Man- 
nerheim atsiminimus, apie ku
riuos irgi būtų š’g tas pasa
kytino. Ana — valstybininko ir 
kario knyga. Jurgis Savickis at- 
SiminimUbse net ne diplomatas, 
rašytojas jis nuo pradžios iki 
galo, nors vietomis svarsto, kri 
tikuoja ir būtų net linkęs mo
kyti. Tai rašytojo knyga apie 
plačius ir epiškus įvykius: apie 
degančią žemę, degančią žmo
niją, degantį pasaulį, kurio, 
deja, jau nėra. Man skaitant 
itin tenka susitelkti ties tais 
knygos puslapiais, kur nušvin
ta žinomos vietos, žinomi asme
nys, žinomi įvykiai.
Dideli įvykiai ir kasdieniški 

reikalai

Šioje knygoje pinasi dideli 
įvykiai su smulk'ais ir kasdie
niškais reikalais. Jei kitam mū
sų rašytojui, irgi diplomatui, 
Jurgiui (Baltrušaičiui) visata 
ir dulkė, amžinybė ir mirksnis 
atrodė viena ir tas pats, tai 
Jurgiui Savickiui š'o pasaulio 
smulkieji reikalai nustelbia di
džiuosius, ir iš viso atrodo, 
kad jam visi dalykai svarbūs, 
itin mažieji. Ir tai kaip tik iš
eina naudom nes tos kasdienės 
ir pilkos smulkmenos kaip tik 
sudaro pilną ir aiškų laiko vaiz
dą. Savickis visai ne romanti
kas, jis realistas, gal su mažu 
impresionizmo atspalviu. Jame 
viename susibėga trys verslai: 
rašytojo diplomato ir žemdir-'- 
bio. ' ■- •

Jis į žemę vėl daugiau žiū
rėjo ne lietuvio ūkininko aki
mis, kurs žemę matuoja hek
tarais, ir arais, o to, kurs ją 
matuoja metrais ir centimet- 
rą's. Mane stebino Savickis sa
vo žemiška išmone, ir ne tiek 
jojo guvumas padidinti žemės 
plotą nelygiomis terasomis, 
bet tų terasų sienų momenta- 
lumu. Tą savo Ariogalą jis sta
tė amžiams, kaip Trakų pilį. Iš 
to paties pilko pmėlakmenio, 
kaip beveik visos prancūzų go
tiškomis vadinamos katedros, 
kurios amžius patvėrė...

Tai nėra griežta prasme 

dienynas

Pirmasis “Žemė dega” tomas 
ribojasi 1939. III. 13 ir 1940. 
XI. 14 datomis. Tai nėra griež
ta prasme dienynas. Yra daly
kų, kurie prasikiša per anks
čiau paminėtų datų ribas į abi 
puses. Ne mano tai, o litera
tūros istoriko reikalas. Galop, 
tai nėra esminis dalykas.

Knyga lieč'a tuos laikus, kai 
pradėjo griūti galybės ir vieš
patijos. Tie metai buvo lemia
mi Vakarų kultūros 1 kimu. Ga
las vieno laiko tarpo ir pra
džia kito, kur o ryškesnio gy
mio iki šiol dar nematome. Per 
tuos metus buvo žudomi ir ver
giami žmonės ir tautos, kaip 
kenksmingi vabalai ir nereika- 
l'ngi gyviai. Ir čia pat, ir tie 
patys žudikai d dvyriškai auko
josi ir mirė abiejose pusėse. 
Nergeit dar žmogus galės su
vokti, kodėl ir už ką? už kurias 
būtent vertybes ir idealus su 
tokiu fanatišku ž aurumu bu
vo žudoma, su tokiu tiesiu di
dvyriškumu buvo kovojama ir 
su tokiu šventu įsitikinimu mir
štama.

Skaitydamas Savickio atsimi- 
• nimus pagalvoji, o gal mūsų 

la kai visai jokių idealų ir jo
kio kito tikėjimo neturi, kaip

Kotryna Grigaityte

tik virtuvines Ir Joms panašias 
smulkmenas, dėl kurių italas 
—daržininkas Jupa savo pačią 
ir ji verkia, dėl kurių Hitlerio 
ir kitų generolai narsiai žygiuo
ja priekin ir nepasiekusius spir 
gio bei samčiu numuštus pirš
tus čiulpia...

Taip ir Savickis dažnai liūdi 
tūlų patogumų, į kuriuos jau
čia turįs moralinę teisę:

‘‘‘Mitropos’ valgomajame va
gone neta:p jauku, kaip iš tik
rųjų turėtų būti. Nei staltie
sių, nei tikrosios publikos, nei 
pagaliau — valgio. Kiekvieną 
tautą pirmiausiai paž'nsi pagal 
valgį ir jos virtuvę. Iš mūsų 
‘Mitropos’ .virtuvės atsiduoda 
kažkokiu prispirgintu banginiu, 
keptos ir perkeptos žuvies tau- 
ka's ir lajum.” Žemė dega I, 
215 psl.

Abiejų karų žmogus
Reikia atminti, kad Savickis 

abiejų karų žmogus, nes abu 
jis turėjo progos gerai ir iš ar
ti prisistebėti. Anas prieškaris 
ir karas jį žmogų ir rašytoją 
suformavo. Daug dalykų šian
dien jau ne su visu aiškumu 
stoja mūsų akyse. Sakysime, 
jam “Mitropa” (liuksusinis Vi
durio Europos tarptautinio su
sisiekimo traukinys) buvo tū- 
’os socialinės ir kultūrinės ap
raiškos žymė. Staltiesė ir kiti 
padoraus bei tvarkingo gyveni
mo atributai tam tikra prasme 
buvo esminiai dalykai, kitaip 
sakant, — gyvenimo būtinybė 
arba standartas, kurio jis siekė, 
kaip, sakytume, tūlos sociali
nės programos.

Ir ši ironija taikoma ne tik 
traukiniui, ne. tik sau, bet ir vi
sai savo epochai (jei taip ga
lima pasakyti), kuri kažkur ne
grįžtamai eina sau. Savickis 
buvo įtikėjęs į skandinaviškų 
ir vakarietiškų demokratinių 
šalių gyvenimo standartą ir so
cialines bei kultūrines normas. 
Ir šioje knygoje jam tie jo ide
alų pagrindai sudreba. Jo pa
mėgtoji Švedija ne visai gar
bingai atsikrato kaimyninės 
Suomijos, kuri buvo daugiau 
nei kaimynė. Ją pasekė Dani
ja ir Norvegija. O ir ta pati 
Šveicarija, tas ataviškas žmo
gaus ir tautų laisvės židinys ir 
prieglobstis, tampa baili, sava
naudė.

Lietuva nela'mės fone

Tame fone vyksta tautos 
nelaimė. Geriau visa nelaimių 
eilė. Ir štai tame nelaimės fo
ne, šventojoj Lietuvoj 1940 ba
landžio mėn. 11 d. Seime svars
tomas... ordinų ir medalių įsta
tymo pakeitimas... Na, o jei 
pasekti ir paties autoriaus 
ve'ksmus, tai ir juose nei itin 
smarkaus karingumo, nei galop 
didelio tautino ryžto nesimato, 
vienas pasyvus sentimentas. 
Labai ga.la, kad vienu metu 
pasitraukė iš mūsų diplomatų 
tarpo du vienintei'u rašytoju 
Jurgis Baltrušaitis ir Jurgis 
Savickis. Ir juodu abu pasi
rinko gyventi tą patį kraštą.

Yra labai būdingas dalykas, 
kad Savickis su didele pagarba 
prisiminė Antaną Smetoną. Ir 
jojo pasimatymas su preziden
tu Kaune aprašomas su lygiu 
pietizmu, kaip ir Berne, tuo 
tarpu mūsuose beveik taisyklė 
buvo ir yra elgtis visai kitaip 
su nuo so3to nusodintais žmo
nėmis...

Su lygia meile jis kalba apie 
visus savo sutiktus draugus ir 
pažįstamus. Jei ką paliečia 
savo skaudž'a ironija, tai č a 
jis ir savęs iš kitų neišskiria 
ir sau dažnai kietesnis nei ki
tiems.

Grakštus ir elegantiškas 

pasakojimas
Pasakoj mas grakštus ir ele

gantiškas. Su visa "ažūrinio

Šauk smas
Nesodinkit manęs prie ratelio, 
Ncdėkit kurpių geležinių.
Ilgesys, kartais, širdį ta'v skelia. 
Lyg titnagas ugnį krūtinėj.
Ar ne mano ten paliktai kraujas, 
Ir akys padangėj prigiję.
Pilki debesys šiaurėn keliauja 
Arne aš, ar ne aš jų vilkstinėj?
„O Žilvine, Žilvine, Žilvinėli“ — 
Vis dainuoji man Baltija tu.
Ak, nuplaukite bangos įšėlę 
Kraujo putų nuo savo krantų.

pakrašč.o egzotika”, kurią jis 
gana taikliai ir plačiai pavaiz
duoja. O tai nuostabus kraštas 
ir nuostabos gamtos kadras 
ta buvusi (?) Jurgio Savickio 
“vilią Ariogala”. Ji yra vidur
amžinio bažnytkaimio Roque- 
brune papėdėje, kuris visas iš- 
silipdęs kaip kreždžializdžiais 
ant pačios skardžiaus briau
nos, kybančios ant Vidurže
mio jūros vandenų, kurie ty
liai teliūskuoja į uolas 'kokius 
šešius šimtus metrų žemiau. 
Pati “Ariogala” pačoje pakal
nėje ant mažo kauburėlio, iš 
kurio matomi Menton mieste
lis, italų Ventimiglia ir vaka
rais San Rėmo šviesos. Vaka
ruose Monte Carlo. Pietuose 
cap Saint Martin (šv. Marti
no kyšulys) — laukinė ir ne
apgyventa gamta. Vargu ar 
galima rasti gražesnis kampe
lis, kur viso, ko tiktai nori: ir 
laukinės uolienos su nuskuru
siais spygliuoč'ais, ir palmės, 
ir alyvmedžiai, eukaliptai, mi
mozos, agavos ir saulė, ir jū
ra su nenatūraliai gražiomis 
ažūrinėmis spalvomis...

Manding, "Savickis gal kiek 
šališkas Nicai, kurią jis vaiz- 
luoja, kaip lėbautojų ir pra
bangos miestą. Mano galva, 
iai demokratiškiausias miestas 
visame žemės rutulyje. Turi 
tik vieną gatvę tikrai pra
šmatnią, tai vadinamoji Pro- 
menade dės Anglais (išvertus 
— anglų pasivaikštinėjimo vie
ta) ir, sprendžiant jau iš pa
ties vardo, nieko su demokra
tiškaisiais niciečiais neturin- 
čą.

KURKLIŲ B., 2NYTKAIMIS

Klišė iš V. Augustino nuo I mukų albumo Liet uva ’ ’

Meniškas laiko paveikslas
Šis gamtos egzotiškas kad

ras, įavirių luomų ir tautybių 
žmonės, manau, patrauks sa
vęsp skaitytoją ka’p nei viena 
kita jojo knyga. Knyga meniš
ku laiko paveikslu to p inai 
užtarnauja. Ee to, tai labai 
įdomių laixų vaizdas su dide
liu menišku taiklumu ir aitiz- 
mu atliktas.

Knygai nieko prik'šti nega
lima. Priešingai spaudos meno 
atžvilgiu ji viena pačių gra
žiausių paskutiniais la’kais pa
sirodžiusių knygų. Čia tenka 
mums, rašytojams, pareikšti 
tūla pagarba leidėjui, kuris 
ėmėsi to Jurgio Savick o stam
baus veikalo leidimo. Tik ant
rąjį tomą leidžiant būtinai rei
kėtų duoti pažiūrėti kam nors 
prancūziškuosius žodž'us ir 
sakinius, kuriuosna yra įsivė
lusių labai nemalonių klaidu. 
Sakysime, 434 puslapy išspau- 
spdinta “Aux armes, les cito- 
yens!” (Prie ginklų, piliečiai! 
“Marseljetės” priedainis),
nors prie šauksmininko links
nio žodžių jokioje kalboje ar
tikelio niekas nededa. Arba 
sekančiame puslapyje yra ne
va žodis chaux croute, o iš 
teksto matyti, kad turėtų bū
ti choucroute (vok. Sauer- 
kraut). Tuo labiau, kad tie 
žodžiai atskirai paimti turi 
prasmę, ir būtent chaux — 
kalkės, o croute (su riestiniu 
ant u akcentu) — pluta. To
kių niekų yra ir kitose vieto
se. Aišku, kad tai yra smulk
menos.

• Kun. d r. Andrius Baltinis
socialinių studijų semestre kal
bėjo apie daiktą ir žmogų. Pre
legentas yra nuomonės, kad 
žmonija savo pažangos kelyje 
yra priėjusi tragiškos kryžke
lės, kur paties žmogaus gyve- 
n'mą yra pamiršusi ir vietoj jo 
pradėjusi gyvcn mo tikslu lai
kyti to gyvenimo priemones, | 
t. y. įvairius daiktus. Dėl to 
moderniame gyvenime daiktas 
vaidina didesnį vaidmenį, negu 
jam derėtų. Taip pat verti
nant da ktus ne tiek žiūrima 
kifų jų ypatybių, k’ck daiktų 
daugumo. Vienas iš 'būdin
giausių daiktų, kuris stengiasi 
užimti žmogaus vietą, yra maši
na. Mašina, tiesa, galėtų būti 
gera priemonė žmogui pagelbė
ti. Tačiau šiandien mašina da
rosi reikšmingesnė už žmogų, o 
žmogus yra tik mašinos tar
nautojas. Kai žmogus yra ma- 
ž au vertinamas negu daiktas, 
tai :š to kyla nuotaika, kad 
žmogus tarpe įvairių daiktų 
jaučiasi kaip dykumoje.

Mūsų laikų žmogus yra jau
tresnis daikto didumui, jo kie
kiui, negu kitoms daikto sa
vybėms. Kai kiek's pasidaro 
svarbiausia daikto savybė, tai 
ir pat3 daiktas yra sunaikina
mas. Jis netenka savo koky
bės bruožo ir pasidaro tik me
džiaga. Dėl to modernus žmo
gus iš visų pusių yra supa
mas medžiagos: jos galvose
nos ir medžiaginės filosofijos. 
Mūsų laikų žmogui reikia pri
minti, kad dėl medžiagos jis 
nepamirštų asmens. Kitas 
žmogus yra dažnai išduoda
mas dėl medžiaginių vertybių. 
Gyvenimo vertybė yra ne me
džiagos telkmas, bet žmoniš
kų santykių kultyvavimas. 
Žmogus neturi pamiršti, kad jis 
gyvena kartu šu kitu žmogu
mi. Buvimas kartu su arti
mu yra nepalyginamai augštes- 
nis dalykas, negu buvimas tarp 
daiktų. Diskusijose d'ėl pa
skaitos dalyvavo: Gudas, Bal- 
tfs, Martinkėnas ir Talma- 
šauskas.

• Prof. Jurgio Baltrušaičio
knygą “Anamorphoses. Ou, 
Perspectives Curienses” recen
zuodamas Londono “Times”

KULTŪRINĖ KRONIKA
aiškina, kad anamorfozė yra 
technika ir kūrinys. Technika 
reiškiasi pratęsimu žinomų 
perspektyvos taisyklių, siekiant 
sukurti keistų, akį rėžiančių, net 
siaubingų piešinių, kurių nor
mali išvaizda išryški tik į juos 
iš tam tikro taško pasižiūrėjus. 
Tokiu pagrindu sukurtas kū
rinys pakiša nedarnų ir iš
kraipytą vaizdą, kuris, tiks
liau pasiž ūrėjus, darnus bei 
taisyklingas.

Prof. Baltrušaitis įrodo, kad 
anamorfozė ne visada tik juok
dariškai iškraipyti, akis brai
žą, žmogystomis prikimšti gam- 
tovaizdž ai ar galvos, kurių 
mums pripiešė Erhardas Schon, 
Solomonas de Gau3 ir de Bre- 
uil. Ją vartojo ir menininkai, 
siekę pavaizduoti tam tikras fi
losofinės tiesos pažiūras.

Veikalo aSį sudaro aiškini
mas Holbeino paveikslo “Amba
sadoriai”. Paveiksle du nariai 
orancūzų diplomatinės misijos 
— pasaulietis Jean de Dintevil- 
le ir Lavour’o vyskupas, Geor
gės De Selve. Po jų kojomis, 
ant žemo stalelio, stovi paveiks
las paveiksle, simbolizuojąs Vi
duramžių klasikinį mokslo kur
są Quadrivium: aritmetiką, ge
ometriją, muziką (ją atstovau
ja lyra, kuri nuo Durero laikų 
pasidarė brangi visiems pers
pektyvos mokytojams); ket
virtą Quadrivium narį, astrono
miją, atstovauja virš stalelio 
iškeltas dangaus kūnas — pla
neta. Virš mozaikos grindų 
plauko kažkas paslaptingai bai
saus, primenąs Salvadorio Dali 
lankščiuosius laikrodžius. Čia 
anamorfozė." Iš teisėto atitin
kamo taško žiūrint piešinys 
pasidaro žmogaus kaukolė.

“Ambasadoriai tai pasaulie
tinė ir dvasinė 'valdžia, arba, 
teisingiau pasakius, godus tos 
valdžiog siekimas. Quadriviumo 
vaizdas primena kitos rūšies 
godumą — mokslo. Viską ke- 
purėja pamoka — kaukolė: 
reišk:as, viskas tik Vanitas 
Vanftatum, nes .pergali Giltinė.

Prof. Baltrušaitis įrodo, kad 
anamorfozės nežmoniški ir tar
tum juokdariškai iškraipyti 
vaizdai, sapnų maišymas su tik-
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rovė, tėra viena mažesniųjų 
meno pastangų priminti kietąjį 
faktą, kad pasaulis, su jo 
geismais bei norais, nepastovus 
ir tuščias. Savo keistą ir reiš
kiniais negausią temą prof. 
Baltrušait's apdirbo sumaniai 
ir nuodugniai.

• Stasys Yla parašė naują 
knygą — Laisvės problema, 
kuri tik ką išėjo iš spaudos. 
.Knyga aktuali, joje daug nau
jos medžiagos, dar niekur ne
spausdintos ir daugeliui nežino
mos, ap'e mūsiškio liberalizmo 
kelią. Stasys Yla yra buvęs 
dėstytoju Teologijos Filosofi
jos fakultete, Kauno universite
te, spaudoje žinomas iš savo 
studijų ir knygų: Apologetinė 
lietuvių literatūra, Laisvės pro
blema, Krikščionybės įvedimas 
Lietuvoje, Laisvamanybė Lie
tuvoje, Siauroji ir pilnoji kata
likybė, Nerami dabartis ir atei
ties perspektyvos, Dabarties 
žmogus, Lietuvių maldos ir 
giesmės (maldaknygė) jų jis 
yra paruošęs keletą, Sutrypta
me kelyje (kacetinių eilių rin-- 
kinys), Žmonės ir žvėrys die
vų miške (pergyvenimai Stut- 
thofo koncentracijos stovyklo
je), Meilė, Lietuva brangi. Mū
sų periodikoje yra davęs eilę 
išsamių, stilingų straipsn'ų. Ar
timiausiuose numeriuose duo
sime jo naujos knygos apžval
gą, kurią yra paruošęs dr. V. 
Cukuras.

• Kun. Stasys Raila parašė 
ilgą straipsnį apie Lietuvą laik
raštyje “The Catholic Standard 
and Times”, leidžiamame Phila- 
delphijoj. Strapsnig paruoštas 
ryšium su Vasario 16 d. šven
te. Jame nupasakojama garbin
ga Lietuvos praeitis, kada mū
sų tėvų žemė buvo didžiausia 
Europos valstybė, išryškinamas 
lietuvių atsidavimas religiniams 
idealams, smulkiau aprašomos 
Lietuvos kančios sovietų oku
pacijoje.

• Moksleivių susirašinėjimas.
Seserys pranciškietės nori pra
plėsti susirašinėjimą tarp Bra
zilijos lietuvių moksleivių ir ki
tų kraštų jaunų lietuviukų. Mo
tinos Aloyzos rūpesčiu tuo rei
kalu po lietuvių mokyklas pla
tinamas biuletenis su norinčių 
susirašinėti Brazilijos lietuviu
kų sąrašais. Suinteresuotieji 
gali ryšį užmegzti per kan. J. 
Šeškevičių, siųsdami jam laiš
ką adresu: Caixa Postai 371, 
Sao Paulo, Brazil.

• Pijus Aleksa, kanauninkas, 
vadovaująs Portlando l'etuvių 
draugijai, parašė anglų kalba 
straipsnį apie Lietuvą. Straipsnį 
išspausdino “Oregon Journal”. 
Straipsnyje primenama Lietu
vių nepriklausomybės šventė, 
suglaustai paduodamos Lietu
vos praeities pagrindinės datos, 
pava'zduojamos mūsų krašto 
kančios sovietų okupacijoje ir 
reiškiamos viltys, kad tironų 
prievarta nebus amžina; lietu
viai tiki, kad išlaisvinimo va
landa nėra tol'.

• Jaunimo literatūros pre
mijos jurykomirija gavo 25 vei
kalus, įvairių žanrų. Dalyvauja 
viua eilė žinomų rašytojų. Ju- 
ry komisija, kurią sudaro p'rm. 
V. Ramonis, sekretorė Agnė 
Jasaitytė ir nariai: kun. dr. 
Andrius Balt'nis, Pranas Raz
minas r Domas Velička atsidė
ję gautus kūrinius skaito. Pre
mija — $500, kurios mecena
tas yra kun. dr. J. Prunskis, 
bus įteikta balandžio mėnesį.

• Eilėn Putris, Amerikos lie
tuvaitė da lin nkė, išleido vely
kines letuvlškas sveikinimo 
korteles. Kortelės kelių spalvų, 
su rožėmis, margučiais, zuike
liais, įvairiomis k'tomis spalvo
tom ‘s gėlėmis ir rūpestingai pa
ruoštu lietuvišku tekstu. E. 
Putris gyvena Cicero, III.
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Stasio Ylos "Lai
VALD. CUKVRAS,

Jau kuris laikas mūsų spau
doje pasirodo straipsnių lais
vės, individualizmo, liberalizmo, 
autonomizmo klausimais. Labai 
įvairūs, kartais net prieštarau
ją pasisakymai, retkarčiais įsi
liepsnodavę į karštos polemi
kos ugnį, rodo, kad esama dar 
labai nepilno, pas kaikuriuos 
straipsnių autorius net chao
tiško, pagrindinės laisvės pro
blemos supratimo. Buvo tad 
gyvas reikalas lietuvių kaiba 
turėti veikalą, kuriame žmo
giškosios laisvas problema bū
tų panagrinėta iš esmės, supa
žindinta su principais, nušvies
ta jos dialektika ir atskleidžia
ma giliausioji jos prasmė bei 
reikšmė aktualiose mūsų gyve
nimo sąlygose.

Šių metų vasario mėn. vidu
ry mes tokio veikalo ir susi
laukėme. Tai — Stasio Ylos 

•“LAISVES PROBLEMA”. Ta 
aplinkybė, kad šios knygos pa
sirodymas supuolė su mūsų 
Nepriklausomybės Šventės mi
nėjimu ir natūraliai su tuo su
rištu mūsų tautinės laisvės il
gesio atnaujinimu, simboliškai 
tarsi ją pastatė prie atvirų ir 
laukiančių mūsų skaitančios vi
suomenės sielos durų.
Ne abstrakti filosofinė studija

“Laisvės Problema” nėra ab
strakti filosofinė studija. Au
torius neturi jokių pretenzijų 
tarti naują žodį šios šimtme
čiais žmonijos protus jautri
nančios problemos reikalu. Gry
nai teoretiniams klausimams 
šioje knygoje skiriama tik la
bai, palyginti, maža vietos. Au
torius savo įvedamajame žody 
ją mums labai kukliai pristato, 
kaip pastangą, kilusią iš nuo
širdaus susirūpinimo padėti su
siorientuoti įvairių šiandien 
skelbiamų šūkių bei laisvės 
“idealų” daugybėje. Šio dar
bo imtis jį paskatino įžvelgi
mas pavojingai besivystančio 
dvasinio lūžio ženklų: — Se
kant bendrąją visuomenės nuo
taiką, pajautrintą laisvei, da
rosi lengva politiškai žaisti lais
vės šūkiais, nesvarstant, kas 
yra pati laisvė, kokios jos ri
bos, tikslai ir prasmė, koks san
tykis tarp išorinės ir išvidinės, 
formalinės ir turininės lais
vės (8 p.)

Palyginęs lietuvių tautos iš
laisvinimo pastangas, pradėtas 
“Aušros” laikotarpy ir nešamas 
grynai sveiko tautos instinkto, 
toliau perėjusias politinio vals
tybinio išsilaisvinimo fazę ir 
natūraliai beįeinančias į giles
nio, kultūrinio — dvasinio išsi
laisvinimo kelią, turėjusį jau 
tiesioginį sąlytį su vakarietine 
kultūra, bet pastarosios naujos 
vergijos nutrauktą, ir dabar 
beiškylančiais mūsų tarpe lais
vės šūkiais, autorius mato, kad 
“visa tai sukuria pavojų grįž
ti į anų laikų psichologinį pa
simetimą, kada siekta laisvės 
daugiau instinktiškai nei racio
naliai, daugiau chaotiškai nei 
tikslingai” (t. p.) Siekti tad 
laisvės be josios turinio, tei
singu autoriaus pastebėjimu, 
yra viena didžiausių šiuo metu 
mūsų tautą lydinčių grėsmių. 
Tačiau atgyjant's interesas po
litikai bei jor} primatui, sumen
kėjęs kritiškumas revoliuci
niams laisvės šūkiams, jo nuo
mone, yra laikinio pobūdžio, 
tam tikro dvasinio lūžio ženk
las, išduodąs sumenkusį mūsų 
pajėgumą rinktis ir kitas, lais
vės turiniu paženklintas, 
veiklos sritis. (9 p.)

Iš to pasisakymo paaiški, 
kodėl mūsų autorius ryžosi su 
giliu kultūTininko ir pedagogo 
e t h o s pakedenti laisvės pro
blemą ir paduoti į mūsų ran
kas šį mokslinio turinio vei
kalą ne vien pasisakyti, bet kaip 
nuoširdų pakvietimą rimtai su-

svės Problema"
Coleliester, Conn.

simąstyti ir įsijungti į pozity
vų asmeninės ir bendruomeni
nės savivaldos ugdymo darbą. 
Laisvės ir savivaldos samprata 

Veikalas turi tris pagrindi
nes dalis. Pirmojoje trumpai, 
bet iš esmės ir aiškiai paduoda
ma laisvės ir savivaldos sam- 
jj ata. Čia autorius, atsirė

męs į tradicinės p h i 1 o s o- 
n h i a p e r e n n i s principus, 
paaiškina laisvės aptartį, 
padalą, savybes. įvedimas jau 
turimos ir naujos lietuviškos fi
losofinės terminijos suteiks la
bai daug naujų atspalvių bei 
gyvybės ypač tiems mūsų in
teligentams bei studentams, ku
rie filosofinius pradmenis pasi
savino svetimą, ne lietuvių kal
ba.

Šioje daly mums paaiškina
ma dvejopas laisvės charakte
ris : iš vienos pusė3 ji yra s a- 
v a i m i n ė galia, išplaukianti iš 
žmogiškosios būties bei prigim
ties ; iš antros — ji yra sąly
ginė galia, priklausanti išori
nių bei išvidinių veiksnių. To-

Stasys Yla
■

liau logiškai ir kiekvienam be 
vargo suprantamai išryškina
mos neveiksmingosios ir veiks
mingosios laisvės žymės. Ilgiau 
sustodamas prie pozityvios, 
veiksmingosios, arba, kaip au
torius ją vadina, turininės, lais
vės, jis supažindina skaitytoją 
su trejopa šios laisvės tvar
ka: — ji yra saistoma pro
tinės, fizinės ir dorinės tvar
kos:

— Kaip galia spręsti, ji sai
stoma protingumo; kaip 
gebėjimas rinktis, ji reikalauja 
tikslingumo; kaip galėji
mas veikti, ji šaukiasi g a r b i n 
gurno. Kitais žodžiais, teigia
moji laisvė įima savin natūra
lią pareigą: spręsti p r o t i fi
gai, rinktis tikslingai ir 
veikti garbingai. (20.)

Šią trejopą tvarką pritaikius 
negatyvinei laisvei, skiriamos 
trys laisvės rūšys: fizinė, pro
tinė ir dorinė. Probėgšmiais 
autorius dar trumpai paliečia 
laisvės atbaigimo klausimą. Pa
sinaudota — Jacąues Maritaino 
koncepcija, skiriančia pradinę 
laisvę nuo atbaigiamosios lais
vės — “liberte autonome”, Sta
sys Yla duoda jai lietuvišką 
terminą — s avivaldos lais
vė ir pasirenka ją sau baze 
tolimesnei pasirinktos proble
mos sklaidai.

Savivaldos laisvė

Kas yfa savivaldos laisvė? 
Štai autoriaus pat.ektoji aptar- 
tis:

— Savivalda yra savarankus 
žmogaus veikimas bei pasireiš
kimas savitos tvarkos rėmuose, 
siekiant savito žmogiškojo tiks
lo. (28 p.) Padavęs šią aptar
tį, jis tuoj pastebi, kad savi
valdos sąvokoje neišskiriamai 
yra įjungti du atžvilgiai: ben
drinis žmog škasis ir individu
alinis: “Savivalda tad reiškia 
ne išskirtinai individualų žmo
gaus savarankumą, bet sude
rintą su bendruoju, žmogiš
kuoju. Kitais žodžiais, savi
valda reiškiasi ne absoliutaus 
individualumo, bet bendrojo 
žmogiškumo ribose”, (t. p.)

Ryšium su šiais teigimais 
mūsų autorius pakartotinai ir 
nedviprasmiškai pabrėžia ir gi

na prigimtojo įstatymo ir žmo
giškosios prigimties primatą. 
Išeidamas iš šio principo, jis 
savo veikale nurodo ir į indivi
dualinės savivaldos ribas ir nu
stato jos vietą bendruomeninės 
savivaldos vertybių hierarchi
joje. Individualinės savivaldos 
įjungimas į bendruomeninę au
toriaus labai vaizdžiai parodo
mas ne kaip josios suvaržy
mas, bet, priešingai, kaip jo
sios klestėjimo, augimo, brendi
mo sąlygą. “Laisvė, kuri s ek- 
tų atsiriboti nuo prigimtinės 
savo 1 /arkos, reikštų nebe s a- 
v i v a 1 d o s, bet anarchi
jos laisvę.” (25 p.)

Ir. .e atyvo.4 vaidmuo
Ši0 teoretinio skyriaus pabai

goje Stasys Yla dar trumpai 
sustoja prie iniciatyvos ro
lės savivaldoje. Pr mindamas 
mums tradicinė? filosofijos gė
rio ir t esos ryšį su žmogaus 
valios ir proto galiomis, pabrė
žia, kad gėrio ir tiesos trauka 
veda į savivaldos tikslą. Pri
gimtinės tvarkos derinime su 
ta tikslo krypt mi nešančia 
trauka, autoriaus gražiu pasa
kymu, išskleidž'a žmogiškosios 
savivaldos iniciatyva. Pratęsda
mas šią minčių eigą, jis klausia: 
koks tos iniciatyvos santykis su 
dieviškąja tvarka ir trauka?

Čia nejučiomis jis atsiduria 
teologinių problemų plotmėje, 
būtent—susiduria su malo
nės klausimu. Tačiau ne kon
troversija jam rūpi, tik noras 
pratęsti žmogiškosios savivaldos 
sąvoką iki galutinių konsekven- 
cijų. Todėl jis, pasinaudojęs 
Bažnyčios mokymu, šiaip at
baigia visą vaizdą:
— “Žmogaus savivaldos laisvei 
išsiskleisti reikia trijų dalykų
— tvarkos, traukos ir pagalbos. 
Tai yra lyg trys sąlygos, pa
tikinančios savivaldos tikslin
gumą, prasmingumą ir veiks
mingumą. (37 p.)
Autonomistiniy laisvės pažiūrų 

kilmė ir raida

Toks tai idealinis žmogiško
sios savivaldos vaizdas, kurį 
mums, nors trumpai, bet vaiz
džiai autorius pristato pirmojo
je daly. Jį realizuoti mūsų as
meniniame ir tautiniame gyve
nime, laisvei bręsti ir augti — 
tai savaime iš viso to plaukiąs 
uždavinys. Ne kas kita, tik 
šis didis noras matyti žmogiš
kosios savivaldos brendimą pa- 
gyvėjant bene buvo ir mūsų 
autoriaus pagrindiniu akstinu 
rašyti šį veikalą. Jis negalėjo 
abejingai praeiti pro šalį įvai
rioms vis ryškiau besireiškian
čioms autonomistinėms bei li- 
beralistinėms tendencijoms. 
Antrojoje savo knygos dalyje 
jis labai vykusiai mus supažin
dina su autonomistinių lais
vės pažiūrų kilme ir raida. Tai, 
sakytume, lyg trumpa šiuo 
klausimu enciklopedijėlė lietu
viu kalba, šioj daly daugelis 
galės rasti puikų, gerai išba
lansuotą, logiškai susietų fak
tų grandinėn išaustą pastarų
jų šimtmečių kultūros istoriją.
Į pilną kultūrinį išsilaisvinimą

Trečiojoje daly šis naujųjų 
amžių istorijos laikotarpy susi
formavęs, iki galutinių liūdnų 
konsekvencijų išaugęs autono- 
mistinis — 1 beralistinis žmo
gaus paveikslas pereina per 
aštrią, logiškai pagrįstą mūsų 
autoriaus kritiką. Skaitytojai 
šiuose puslapiuose pajus mūsų 
autorių ypatingai ryšk'ai — 
kaip gyvai susirūpinusį, visa 
savo būtybe pasišventusį ne 
tik ginti amžinąją tiesą, iš am
žinosios Laisvės įaugusį žmo
giškosios laisvės — savivaldos 
idealą, bet dar daugiau — prieš 
jo akis at8;stos žmogus dina
miškai kviečiąs nedelsiant ap- 
s'spręsįi, neeikvoti jėgų roman
tinėse svajonėse bei praeities 
klaidose, ir optimistiškai tikįs, 
kad meg galime bręsti laisvei 
ir pradėti naują tarpsnį mūsų

tautos kely į pilną kultūrinį iš
silaisvinimą.

Ketvirtą knygos dalį sudaro 
sistemingai sugrupuotų išnašų 
bei pastabų skyrius, pavadin
tas “Autonominių pažiūrų at
garsiai Lietuvoje ir lietuvių iš
eivijoje”. Nors tai ir nesuda
ro integralinės šio veikalo 
konstrukcijos dalies, tačiau 
kaip dokumdntas, ilgo ir kruop
štaus darbo vaisius, rodos, vie
nintelis dabar tokios rūšies 
mums prieinamas šaltinis, dau
geliu. atžvilgiu yra vienas iš 
vertingiausių mūsų autoriaus 
šioje knygoje mums patiektųjų 
dovanų.

Galima būtų kalbėti apie 
“Laisvės problemą” kaip visu
mą, lyginti jos dalis, vertinti 
mokslinius, etinius, religinius ir 
kitus jos aspektus. Kaikam gal 
atrodys neįprasti kaikurie lie
tuviški filosofiniai terminai, 
pvz. “formalinė laisvė”. Tačiau 
autorius juk ir nenorėjo gvil
denti laisvės problemos visoje 
jos plotmėje: “Problema yra 
daug platesnė, negu vienos 
knygos rėmuose būtų galima ją j 

pakankamai pilnai išnagrinėtį. j 
Skaitytojas jaus trūkumų, kaip 
tai jaučia ir pats autorius. Šiam 
pastarajam rūp'ėio problemos 
sprendimag ne visoje jos apim
tyje, bet daugiau autonominės 
— savivaldinėg laisvės ribose.” 
(175 p.) Kad šito autorius bus 
pasiekęs, galė3 įsitikinti kiek
vienas perskaitęs jo knygą.

Reikia tik laukti, kad šis pir

Vitalija Bogutaitė

Ats isveikinant
Man išeinant po kojomis suposi Sėmė.
Gimtai; namas atvėrė vaikystės žaizdas.
Dar palaukt kvietė jis.
Senas beržas nuleidęs šakas apkabino:
Mano rankomis ritosi šaltos jo ašaros. 
Vaiduokliškai baltos šakos 
Surakino rankas. . . ir likau 
Jų glėby.

Vėl pajutau nenutraukiamą ryšį su žeme.
Žali beržo lapu, liepsnojo
Saulėleidy,
Ir praviri namų langai šaukė:
Pasilik nuostabioj mūs tyloj.

Vaikystė
Neliūdėk, jei šiandien sugrįstu į šiuos namus. 
Dar kartų praveriu apsamanojusias duris 
Ir įžengiu —
Ant stalo guli apdulkėję mano knygos.
Sudegus žvakė,
Ir vaško jūra supadulkių kalnus. ..

Štai, mano kambarys, toks nepažįstamas 
Ir keistas, kaip tie žmonės —
Norėjau vėl užtvenkt duris,
Lai girgžda!
Bet mane apėmė beribis ilgesys 
Žemei,
Kurioj buvau
Ir vėl — kurią apleidau.

masis tokio masto ir tokio gy
lio aktualias mums laisvės pro
blemas pajudinęs veikalas ras
tų atgarsio mūsų inteligentų ir 
studijas gilinančio jaunimo tar
pe ir pateisintų autoriaus viltį, 
kad “Netiesioginiai šis darbas 
gal patarnaus įvadu į mūsiš
kes laisvės problemas” (10 p.)

Dar galima pridurti, kad šva
riai, skoningai atliktas spaudos 
darbas Immaculata spaustu
vėje, Putname ir patrauklus 
mūsų jaunosios dail. Ados Kor
sakaitės aplankas daro “Lais
vės Problemą” tikrai mielą pa
imti į rankas ir sekti autoriaus 
minčių giją.

(Metrika: Stasys Yla, Lais
vės problema, spauda ir išleidi
mas Immaculata, Putnam, 
Conn. 246 p., aplankas Ados 
Korsakaitės, kaina nepažymė
ta).

• Adolfas S. Butkys, mūsų 
bendradarbės N. Butkienės sū
nus, nors ir būdamas silpnesnės 
sveikatos (paliestas paraly
žiaus) dėka savo gabumų ir 
ryžtingumo baigė Albright ko
legiją, gaudamas bakalaureato 
laipsnį iš ekonomikos.

• Amerikos Lietuvių Kata

likų istorija ruošiamasi išleisti 
JAVse. To užsimojimo vadovy
bėje yra dr. Ant. Kučas, prof. 
S. Sužiedėlis, prel. Pr. Juras, 
dr. V. Gidžiūnas, OFM, ir kun. 
J. Karalius. Stropiai renkama 
medžiaga.

MUZIKAS ZENONAS NOMEIKA — PRIE SAVO VARGONŲ

.To koncertas Įvyks rytoj, kovo 11 d. 3 v. p.p. šv. Kryžiaus bažnyčio
je. Išpildys kūriniu* Dupre, Bneh, Reger, Gudinant, Frnnck. Z. No- 
nieika muzikos studijas baigė Paryžiuje pas komp. Dupre.

RELIGINIO MENO PARODA
Rytoj, sekmadienį, kovo 11 

d., tuoj po muziko Zenono No- 
meikos vargonų koncerto (į- 
vykstančio šv. Kryžiaus bažny
čioje 3:30 v. po pietų) bus ati
daryta religinio meno paroda 
Šv. Kryžiaus parapijos salė
je, 4551 So. Wood str. Salė ne
seniai dail, A. Valeškos išdeko- 
ruota ir jauki. Atidarymo iš
kilmės įvyks 5 vai. p. p. J jas 
iš Clevelando atvyksta JAV 
Liet. Bendruomenės valdybos 
pirm. St. Barzdukas.

Parodoje dalyvauja 35 daili
ninkai su arti 150 kūrinių. 
Stipriai atstovaujami vitražai, 
o taipgi grafika, tapyba, mo
zaika, skulptūra, keramika, au
diniai, drožiniai, metalo išdir
biniai, architektūra.

Gausiai dalyvauja JAV lietu
viai dailininkai iš Chicagos, 
New Yorko, Bostono* Cleve
lando, Rochesterio, Toledo, —

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Aleksandras Flateris, kal

bėdamas socialiniame semestre 
apie žmogų ir visuomenę pasi
sakė už asmenines priemones- 
tobulinti visuomeninį gyvenimą 
ir pasisakė prieš visuomenines 
priemones, pasireiškiančias re
voliucijomis, prievarta, ir kitais 
panašiais reiškiniais. Asmeni
nių priemonių tarpe pagrindinę 
vietą užima žmogaus mokymas. 
Tik mokymo ir mokymosi keliu 
mes paprastai pasisaviname 
augštas dorines normas ir ge
rus papročius. Priešingai, ap
leidžiant dorinį mokymą suda
roma proga įvairiems neasme- 
niškiems visuomenio klausimo 
sprendimo būdams.

Savo paskaitoje prelegentas 
plačiau apsistojo prie keturių 
faktorių, turinčių didelės reikš
mės visuomeniniam ugdymui. 
Tie faktoriai yra: tauta, istori
nis laikotarpis, visuomeninė pa
dėtis ii* socialinė aplinka.

Tautos turi įvairių savitumų, 
kurie pasireiškia jų visuomeni
niame gyvenime. Tačiau ta pa
ti tauta vienokį visuomeninį 
gyvenimą gyvena mūsų amžiuje 
ir visai kitokį gyveno keletą 
šimtmečių anksčiau. Tautos 
nėra vienalytės ir savo viduje: 
čia yra įvairių žmonių grupių, 
luomų, išsilavinimo ir pareigų 
skirtumų. Pagaliau, mūsų vi
suomeniniam susiformavimui 
turi didelės reikšmės tie kon
kretūs žmonės, su kuriais kar
tu mes dirbame ar bendrauja
me. Tačiau jų reikšmė nėra 
absoliutinė: tarpe gerų pasitai
ko blogų ir priešingai. Dvyli
kos apaštalų tarpe vienas buvo 
Judas, o dviejų pasmerktų ant 
kryžiaus galvažudžių tarpe vie
nas buvo geras žmogus.

Visuomenine dezorganizaci
ja prelegentas pavadino tokią 
būklę, kad visuomenėje priemo
nės siekti gėriui mažėja, o siek
ti blogiui didėja. Tada žmonių 
veiksmai imama skirstyti ne į 
gerus ir blogus, bet į malonius 
ir nemalonius, naudingus ir ne- 
naud'ngus. Plataus masto de
zorganizacijos reiškinių žmoni
ja yra turėjusi pora kartų an
ksčiau, ir atrodo, kad tokio lai
kotarpio esame susilaukę dabar.

• Naujame leidiny “A Mo- 
dern Apostle” angliškai apra
šomas gyvenimas arkiv. Jurgio 
Matulaičio - Matulevičiaus. Kny 
gutėje pranešama apie pradėtą 
to tauraus lietuvio beatifikaci
jos bylą, pavyzdžiai paryškina
mi išklausytų maldų atvejai, su
glaustai patiekiamos jo gyve
nimo datos. Knygelė turi 24 
pusi., gaunama pas leidėją — 
kun. K. Matulaitį, MIC, Marian 
Seminary, Clarcndon Hills, III.

• Dail. Jonas Subačius deko

ruoja šv. Dvasios bažnyčią Ncw 
Hyde Parke, N. Y.

vyresnės kartos ir naujosios, 
tremtiniai ir vietiniai. Savo kū
rinius iš Kanados atsiuntė A. 
Tamošaitienė ir J. Bakis, iš 
Prancūzijos — K. Račkus, Ant. 
Mončys, T. Valius, Vyt. Kasiu
lis; iš Australijos B. Milaknis.

Už geriausius kūrinius bus 
paskirta pirma premija — $300 
ir keturios premijos po -100. 
Jury kom'sijon kviečiami meno 
specialistai iš augštųjų Chica
gos mokyklų (universitetų) ir 
ta'pgi lietuviai, kurie ėjo jury 
komisijos pareigas, atrinkdami 
parodon atgabentus kūrinius.

Parodos techniško įrengimo 
darbus atlieka rengimo komisi
jos pirm. dail. A. Valeška su 
savo studijos talkininkais. Pa
roda tęsis iki Velykų pirmos 
dienos imtinai.

• Juoktis sveika — šitokia 
antrašte Vaiva išleido du tome
liu juokų, kuriuos surinko Va
lys Viksva ir Vacys Varpa (sla
pyvardžiai). Knygos — kišeni
nio formato; I tomas — 110 
pusi., II— 113; abudu tomai 
kainuoja po $2. Viršelyje pa
žymima, kad rinkinyje yra 300 
juokų ir kad 100 iš jų — juo
kai iki ašarų. Tiesa, yra savo 
sąmojumi itin patrauklių juokų, 
bet galima ir abudu tomeliu 
perskaityti... be ašarų. Rinki
nio redaktoriai stengėsi parink
ti švaresnius juokus, tačiau 
koks trejetas bus prasmukusių 
ir necenzūriškų. Stengtasi jieš- 
koti aktualaus humoro ir kele
tas yra neblogų iš sovietų oku
pacijos Lietuvoje. Daryta pa
stangų įvesti ir lietuviško hu
moro, yra pvz. šis tas iš vysk. 
Valančiaus sąmojaus. Politiniu 
atžvilgiu autoriai — demokra
tai. Jie gana simpatingai atsi
liepia pvz. apie Sleževičių, dr. 
Karvelį, bet jau autoritatyvinį 
režimą atstovavusius tautinin
kus vietomis padilgina.

Visdėlto daugelyje tariamų 
juokų beveik nėra sąmojaus. 
Lengvai buvo galima trečdalį 
apleisti, rinkinys būtų išėjęs 
brandesnis. Ypač silpna iliustra
cinė pusė. Nei sąmojaus, nei rei
kiamo kuklumo. Atrodo, kad 
patys autoriai tą juto ir įžan
goje teisinosi, kad jų paveiks
lai nėra taip blogi, kaip Holly- 
woodo, bet argi Hollywoodas 
yra lietuviams pavyzdys. Mes 
turime taurias pačių lietuvių 
tradicijas ir nėra jokio reikalo 
svetimų ne'giamybes savintis. 
Gaila, kad vietomis vertimas 
perdaug žodiškas, daroma ne
mažai ir kalbos klaidų (pvz. 
“kad” teberašoma su bendra
timi).

• Prof. VI. Jakubėno kompo
zicija “Miško šventė” fotografi
niu būdu nukopijuota ir pasiųs
ta į Muencheną, kur kovo 18 d. 
bus išpildyta demonstruojant 
lietuvišką muziką. Ir kaikurie 
kiti simfoniniai prof. VI. Jaku
bėno kūriniai fotokopijuojami 
ir siunčiami į Europą, kur bus 
panaudoti iškilus reikalui.

• Dr. Jonas Adamavicius kli
nikinės medicinos gydytojų su
važiavime Chicagoje demons
travo naują būdą skrandžie 
žaizdoms gydyti, tuo klausimu 
turėdamas parodėlę eksponatų 
salėje.

• Lituanistikos Instituto ta

ryba1 nusistatė leisti serijinį sa
vo leidinį. Autoriams už atski
rus veikalus ir stra'psnius nu
matomas honoraras.

• Gražina Gustaitytė-Krivie- 
kienė, Vokietijoje išleidusi gra
žų savo motinos dainų rinkinį 
“Dainos", iliustruotą V. Petra
vičiaus, dirba prie antrojo vei
kalo apie lietuviškas dainas.
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HENRIKAS RADAUSKAS

-APIE POEZIJĄ
Premijuotoji knyga. Tremties kūryba

Redakcijos pastaba: Groži
nės literatūros 1955 metų 
premiją Liet. Rašytojų drau
gija paskyrė talentingam po
etui Henrikui Radauskui. Jo 
premijuotasai “Žiemos dai
nos” eilėraščių rinkinys gi
liai išmąstytas, turtingas po
etinėmis priemonėmis. Čia 
mes skaitome apie derlingus 
vasaros plaukus, kviečių ban
gom į žemę krintančius, — 
apie švelnų rugsėjį, migdantį 
smegen's, kur baigia degti 
vasaros drugiai, — apie de
besų vilnones kojas, — apie 
žemę, kuri ūžia bitėm, žai
džia vabalais, kai upėj plau
kia debesys putotais gabalais,
— apie saulėleidžius, kai 
graso peiliai žiburių...

Henriko Radausko poezija
— turtinga svo forma, verta 
ją įsiskaityti. Norėdami su 
naujuoju laureatu labiau su
pažindinti mūsų skaitytojus, 
davėme jam keletą klausimų 
ir jo atsiųstus atsakymus čia 
patiekiame:
— Kaip atsirado ši premijuo

toji knyga?

— Ji ats:rado taip pat, kaip 
ir kitos dvi mano eilėraščių 
knygos (ir kaip pagaliau, atsi
randa visi eilėraščių rinkiniai): 
protarpiais parašant po eilėraš
tį, o susirinkus jų tam tikram 
skaičiui, sujungus juos į knygą. 
Rinkiny telpa dalykai, parašy
ti 1950—55 m.

— Kokias idėjas norėjot šioj 
knygoj Iškelti?

— Jokio specialaus uždavi
nio vienoms ar kitoms idėjoms 
iškelti pasistatęs nebuvau. Dau
gumos eilėraščių pagrindinės 
mintys, atrodo, tūrėtų būti aiš
kios, — bent tiems, kurie turi 
“organą” eilėraščiams priimti ir 
suprasti. Jei vienur kitur pri
reiktų paaiškinimų, tai laikraš
čio skiltyse to padaryti, be abe
jo, neįmanoma.

— Jūs gana retai rodotės su 

poetine kūryba periodikoj. Ar 

tai reikštų, kad jūs ypatingai 

rūpestingai norit savo eilėraš

čius paruošti?

— Atrodo, kad, vadovaujan
tis logika, antras sakinys nebū
tinai turėtų išplaukti iš pirmo. 
Savaime suprantama, kad, ne
būnant romantiško tipo rašyto
ju, eilėrašč;ui “sutvarkyti” daž
niausiai tenka skirti daug lai
ko, ir kiekvienas dalykas turi 
pereiti kelias redakcijas,
įgauna savo galutinį pavidalą. ,, , , _1 losofų ar teologų veikalus. Pas

— Kokia, buvo priežastis, kad mus net buvo bandyta tvirtinti,
premijuotoje knygoje į pabaigą kad poezija, pasiėmusi skepe- 
perėjot j poetinę prozą? ta:tę, turinti šluostyti ašaras ir

— Daugumas paskutinio sky- padėti vargstantiems. Čia jau 
riaug dalykų (ypač ilgesnieji) i aiškiai sumaišyti 
yra, tinkamesnio termino ne
randant, kaip ir epinio pobū-
džio, ir jie nekaip pasijustų trą- 
dicinio eilėraščio rėmuose. Pa
starajai formai taip pat nelabai 
tiktų palinkimas į savotišką gos patrotikos” ir sentimenta- 
"tikslumą” (tegu ir ne fotogra- lių vokiečių ekspresionizmo pa- 
fine prasme). Be to,buvo įdomu, mėgdžiojimų yra išėjusios ke- 
ats'sakius nuo metrinio — stro- lios tikros poezijos knygos.
finio eilėraščio reikalavimų, su-!
sidurti „u negailestingai griež-j Kūrybingu-

tais (tegu ir nevisada ir ne vi- . , ‘ „.... ? • ! mui '*■ P° poezijos motyvams?

sų įžiūrimais desn ais, valdan- r
čiais tą žanrą.

— Daugelio mūsų poetų kū

ryboje iškyla nostalgija, savojo 

krašto prisiminimai. Jūsų kūry

boje daugiau ryškūs apskritai 

žmogiškieji motyvai. Kaip tai 

būtų galima paaiškinti?

— Nebūdamas introspekcijos 
specialistas, jaučiuosi mažiausia 
kompetentingas atsakyti į šį

klausimą. Galbūt, yra nujauti
mas, kad tas temas būtų sun
ku traktuoti be atidūsių ir aša
rų. Sentimentalūs patriotiniai 
eilėraščiai nė kiek negeresni už 
plakatiškai rėksningus. Keista, 
bet pas mus patriotinė tema, 
kuri poezijoje turi tokias pat 
teises, kaip ir bet kuri kita iš
skyrus labai retas išimtis, kaip 
ir nerado tinkamo informini- 
mo.

— Esat vidurinės kartos at
stovas. Kaip žiūrit j vyresniųjų 
ir jaunesniųjų poetų rivalizaci- 
ją?

— Jeigu tą “rivalizaciją” su
prasime kaip polemiką, kurios 
pagrindinė dorybė yra absoliu
tus kurtumas oponento argu

Henrikas Radauskas
mentams (tuo, deja, dažnokai 
pasižymi vadin. vyresniosios 
kartos atstovai), tai iš to vargu 
ar kam gali būti naudos. Vie
nintelė įmanoma lenktyniavi
mo forma būtų stengimasis kuo 
daugiausia pasiekti savo meno 
srity. Bet č'.a. jau nebe grupių 
“soclenktynės”, o atskiro rašy
tojo maksimaliniai reikalavi
mai, statomi sau pačiam.

— Ar jumyse kyla klausimas 

dėl idėjos ar formos pirmavimo 

poezijoje?

— Toks klausimas nekyla 
tam, kas poeziją visu rimtumu 
laiko viena iš meno formų. Sa
vaime suprantama, kad filosofi
nės ar kitokios idėjos gali 
būti reiškiamos poezijos vei
kale. Tačiau tie, kurie rėkia, 
kad didelės poezijos negali būti 
be “didelių idėjų”, nepasitiki 
magiška žodžio galia ir poezi
joje visų pirma jieško ne poezi
jos. Jie daug produktingiau su- 

koį i naudotų laiką, skaitydami ne 
poetų, o socialogų, istorikų, fi-

poezijos ir 
Salvation Army uždaviniai.

— Kaip vertinate pastarųjų 

metų mūsų tremties poeziją?

— Faktas, kad greta “nuo-

— Kaip atsiliepia šio konti-

— Su tikra baime (ir džiau- 
gBmu) pastebiu, kad nei vienu, 
nei kitu atžvilgiu tas kontinen 
tas, bent man, pastebimos įta- 

i koa nepadarė.

Vienai teologijos seminarijai 
New Yorke Rockefellerio fon
das paskyrė $55,000, kad galė
tų pradėti religinės dramos eks
perimentines studijas.

Henrikas Radauskas

elės a ud roj
Lietus išpylė žalią spalvą 
Ant medžių, ir drauge su ja 
Dvi baltos rožės purtė galvą 
Kaip širmas žirgas lietuje.

Uf
Audros dievaitė žaliaakė 
Per sodą pralėkė linksma.
Ji juokėsi ir kažką sakė,
Žaibais žibuokles plakdama.

Dangus, įtūžęs kaip Otelio 
(O, mauro tragiška aistra!) 
Granitą trupindamas šėlo 
Erdvių beribiam teatre.

O nusigandusi gražuolė.
Žydra Desdemona, trapi 
Ir virpanti neužmiršuolė 
Tarp nedrių verkė paupy.

Švilpynės
Kaip blyksi rytmečio akmuo! 
Kaip laikas teka šakomis!
Tai nepažįstamas piemuo 
Švilpynėm kalba su mumis.

Tai nupjautų šakų balsai 
Tave užlieja sūkuriais 
Pavasarių. Tu pailsai 
Nuo riksmo gluosnių, su kuriais 
Jaunystėj šokai paupy,
Ir nešė jus banga trapi 
Kitos švilpynės, išpjautos 
Iš žydinčios žievės šiltos.

Mūsų rašytojai Anglijoje
J. KUZMIONIS, D. Britanija

Mūsų tremties gyvenime su
sidaro įdomus paradoksas: skun 
džiamasi, kad žmonės menkai 
tesidomi lietuviška knyga, ta
čiau rašytojai visdėlto kuria. 
Nors ir sunkios gyvenimo sąly
gos su ilgai užtrunkančiu fizi
niu darbu, nors jie kviečiami J 

kultūrinę ir visuomeninę veiklą 
su paskaitomis ir pranešimais, 
tačiau mūsų rašytojai nuosta
biu būdu atranda laiko kūrybai 
ir net, palyginti, gausiai lektū
rai.

Neperseniai, besilankydamas 
aprūkusiame ir suspaustame 
Manchesteryje, pasukau į Ecc- 
les ir užėjau pas kruopštų lite
ratūros darbininką — Kazimie
rą Barėną. Gyvena jis viename 
didžiuliame kambaryje, kur su
telpa ne tik miegamasis, valgo
masis ir salonėlis, bet ir stam
bi biblioteka su daugybe knygų 
ir laikraščių, su keliais įdomiais 
paveikslais ir rašomąja mašinė
le.

Dirba jis kaip ir kiti teksti
lės įmonėje, nuo ryto iki vakaro 
pluša dėl duonos kąsnio ir įma- 
nomesnių gyvenimo sąlygų, ta- 
č'au niekuomet nepamiršta 
knygų. Turbūt nėra tos lietuviš
kos knygos, kurios nerastum jo 
lentynose. Be to jis seka ne tik 
Anglijos, bet ir JAV bei kitų 
kraštų lietuvių spauda, nepa
miršdamas peržvelgti ir vietinio 
“Manchester Guardian”...

— Kada gi rašote?! — iš kar
to paklausiau.

— Daugiausia savaitgaliais, 
bet vieną kitą eilutę užrašau ir 
darbovietėje...

Tas pats su kitu Anglijos lie
tuviu ragytoju tokių storų kny
gų, kaip “Gatvės berniuko nuo
tykiai” ar “Ant ribos”, kai gir
dime jį skaitant paskaitas Brad 
forde, Manchesteryje ar net 
Londone! Tačiau ir jis įmonėje 
ne tik fizinį darbą dirba, bet 
pripuldamas kokį novelės pla
nelį pasižymi ar kokią naują 
knygą pasklaido.

Prie beširdžių šaltų mašinų 
stovinėja ir poetas Vladas šlai

tas, apmąstydamas gyvenimo

problemas ir posmuodamas sie
loje susitvenkusias dūmas. Nei 
iš to, nei iš to Šauna jo galvon 
nauja mintis, gimsta naujas 
vaizdas, ir belieka, atradus va
landėlę, pasižymėti. Tačiau re
tos tokio įkvėpimo ar dvasinio 
pakilimo valandos, ir jis sunkiai 
stumia dieną po dienos, dažnai 
nebūdamas patenkintas savo 
buitimi ir visa slopinančia dva
sia.

Ir taip kiekvienas daugybę 
valandų praleidžia įmonėje, 
stengdamasis sunaudoti pasku

tines poilsio valandas, kad ką 
nors parašytų, ką nors naujo 
sukurtų.

Nemanau, kad lengva mūsų 
beletristui ir dramaturgui Fab. 
Neveravič’ui, kuriam tenka dirb , 
ti kiek kitoks, “švaresnis” dar- j 
bas: jis yra rusų kalbos lekto
rius, bet taipgi ir žurnalo redak į 
torius ir daug laiko turi pašvęs-1 
ti paprastam kabinetiniam dar
bui. šalia to jis dar atranda lai
ko visuomeninei veiklai ir re
žisūrai: ir šiuo metu dirba su 
naujos dramos kūriniu.

Ištisas dienas redakcijos, ka
binete praleidžia ir “Europos 
Lietuvio” redaktorius Br. Dau
noras. Žiūrėk, trūksta medžia
gos — kokio įdomaus reporta
žo ar atkarpai novelės. Jei pats 
neparašys, naujas numeris ne
pamatys dienos šviesos, — ir 
reikia ilgas valandas sėdėti ir 
galvoti, rašyti. Gal dėlto jis 
toks kūrybiškas: duoda apysa
ką po apysakos, novelę po no
velės.

S. Laucius-SteEa vi3 rečiau 
su nauja kūryba rodosi vietinė
je ir užsienio spaudoje. Reikia 
ir jam raštinėje sėdėti ir kasdie
nius reikalus tvarkyti. Tačiau 
rankų nenuleidžia — planuoja, 
taiso parašytus kūrinius, nau
jiems apmatus meta.

Nutilo ir Laitu. ŠvaJkus, se
niai jau bepasirodęs su nauju 
eilėraščiu. O skaitytojai pradė
jo .mėgti jo nuoširdžius ir patri
otinius eilėraščius, kurių kelis 
anksčiau pabėrė mūsų periodi
koje.

Su nauja energija į literatūri
nius laukus veržiasi jauna stu
dentė Danguolė Sadūnaitė: jos 
originalių eilėraščių užtinkame 
ne tik “E. Lietuvyje”, bet ir 
“Žibinte”. Gal tuo tarpu jos po
ezijos tematika neplati, gal eks
perimentus daro, jieškodama o- 
riginalesnės formos, tačiau, jei 
ir toliau tokiu pasiryžimu ir pa
sišventimu dirbs, tikrai užpildys 
mūsų jauniausios poezijos tuš
tumą.

Kągi jie visi rengia naujo?
Kz. Barėnas pamažu stumia 

į priekį .didesnę apysaką, api
mančią mūsų kovų dėl Nepri-

V ik t. Petravičiui

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Telesforas Valius — stip

rus religinio meno parodoje da
lyvaująs grafikas; dar jaunas 
— pradėjęs 42 metus. Nors gi
mė Rygoje, bet tėvai ir jis au
go ir subrendo Žemaičiuose. 
Jaunutis baigė Kauno Meno mo 
kyklą pas prof. A. Galdiką. 
Baigiamuose egzaminuose savo 
darbais stebino ir mokytojus. 
Dalyvavo visose parodose, net 
užsienyje. Kurį laiką buvo gra
fikos skyriaus vedėjas Vilniaus 
Meno akademijoje ir Vokieti-

Tel. Valius
joje — Freiburgo Pritaikomojo 
Meno institute. Jis yra kiek iš 
jaunesniųjų, bet grafikoje stip
rus. Jo darbas dabar atsiųstas 
iš Paryžiaus (kur jis yra išvy
kęs) byloje moderniškumu, bet 
dailininkas išlieka tas pats, be 
svetimos įtakos lietuviškas. Jo 
darbai tremtyje — Austrijoje 
— rado gražaus įvertinimo ir 
kitataučiuose. T. Valius — stip
rus mūsų grafikas ir jo dalyva-

klausomybės medžiagos, kad 
jam gali tekti dar ir ketvirtą 
dalį prijungti. Juk trečioji da
lis turėtų vaizduoti studentų gy 
venimą; paskui prasideda sa
varankus gyvenimas...

Seniai ko nors naujo laukia
me iš VI. šlaito ir F. Nevera- 
vičiaus. Ar sulauksime? Atro
do, turėtume. Gyvenimas eina 
ir kūrėjas turi kartu su juo 
žengti.

Procesija

vimas šioje religinėje parodoje 
duoda didelį svorį.

• Viktoras Petravičius —

grafikas, zanavykas, šiemet ge
gužės 12 d. švęs 50 m. amžiaus 
sukaktį. Tremtyje atkreipė dė
mesį savo tapyba ir vitražais. 
Gimnaziją lankė šakiuose ir 
Meno mokyklą Kaune, kur 1935 
m., kartu su P. Augium, bai
gė. Be to, dar jis baigė ir Do
bužinskio dekorą vimo-grafikos 
studiją. Paryžiuje baigė Ecole 
Nationale Superieure dės 
Beaux-Arts ir Conservatoire 
National dės Arts et Metiers ir 
gavo šių akademijų diplomus. 
Paryžiuje, Meno ir Technikos 
parodoje ,už dvi grafikos kny
gas gavo grand prix. Nuo 1935 
metų jau dalyvauja visose pa
rodose, net ir užsienyje, o trom 
tyje — ir parodų organizato
rius. Matome jį dekoravusį Krė
vės “Skirgailos” pastatymą 
Kauno Valst. teatre. Ir čia pa
sirodė gabiu dekoratorium. Be 
to, iliustravo Čiurlionienės 
“Šventmarę”, Janušytės “Ko
rektūros klaidą”. Išėjo jo iliust
ruotos “Dainos”. Vokietijoje y- 
ra sukūręs tapybos vertingų 
kūrinių. Amerikoje plačiau pa
sirodė vitraže. Jo tie trys žan
rai: grafika, tapyba ir vitražas 
atstovaujami šioje religinio me
no parodoje; žiūrovai ypač do
misi jo vitražu “Pieta”. V. Pet
ravičius yra originalus, nuošir
dus, savas ir stiprus, net deta
lėse. Jis mėgsta religinę temati
ką.

• Lietuvių Katalikų Mokslo 

akademijos rinkimai jau pasi-
1 baigė. Gauta 77 bal savimo laiš
kai (pavėluotai atsiųsti balsa
vimo laiškai neįskaityti). Į Cen
tro valdybą išrinkti: vysk. dr. 
V. Padolskis, prof. dr. Zeno- 
nag Ivinskis, kun. dr. Antanas 
Liuima, S. J., kun. dr. Vytau
tas Balčiūnas, kun. dr. Juozas 
Vaišnora, MIC, prel. dr. Vladas 
Tulaba. Į revizijos komisiją iš
rinkti: prof. dr. Juozas Eretas, 
prof. dr. Jonas Grinius, min. 
Eduardas Turauskas. Naujai 
išrinktoji centro valdyba parei
gomis pasiskyrstys balandžio 
mėn. pradžioje, prof. dr. Zeno
nui Ivinsk'ui grįžus iš Baltų 
instituto pirmininko pareigų 
Vokietijoje.

• Dail. A. Vitkauskaitė-Mer- 

ker, kuros paveikslas — “Nu
kryžiuotasis” išstatytas religi
nio meno parodoje, Chicagoje, 
sukūrė piešinį “Lietuvaitė mez
ga”, kurį New Yorko Pabaltijo 
Motei-ų Tarybos komitetas iš- 
r' ko‘leisti į loteriją, kad susi
darytų lėšų tremtinių šelpimui 
Vokietijoje. Dailininkė taipgi 
pakviesta su penkiais savo dar
bais atstovauti lietuves tarp 
esčių ir latvių, parodoje, kuri 
atidaroma kovo 18 d. Estonian 
House, 243 E. 34 str., New 
Yorke.

• D. Mitkienė, kurios eilėraš 
čius aptinkame periodinėje 
spaudoje, gyvendama Los An
geles mieste rūpinasi “Atžaly
no” pastatymu, dirba lietuvių 
šešt. mokyklos tėvų komitete, 
daug laiko skiria lietuviškam 
auklėjimui savo dukro8 ir sū
naus, lankančių katalikų mo
kyklas tame mieste.

• Dail. K. Žoromskis gavo iš 
Meno instituto kvietimą daly
vauti gegužės mėnesio festiva
lyje, kada bus meno paroda is
paniškom temom (— taipgi ir 
Pietų Amerikos siužetais).

• Naujai leidžiamas didelis, 
720 puslapių šv. Jono Bosko gy
venimas Leidžia lietuviai sale

ziečiai (Salesians, Crown Point, 
Ind.).
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PIRMOJI RELIGINIO MENO 
PARODA CHICAGOJE
BRONIUS MŪRI NAS, thicago, II*.

Sveikintina L. B. Chicagos T. Valius — monumentalus ir 
ap. Kultūros tarybos iniciatyva, į ekspresyvus kompozicijoje. Tu- 
suruošiant pirmąją bažnytinio ri gerą techniką, įdomiai išdės-

Kotryna Grigaitytė

meno parodą Cliicagoje.
Kūryba yra Kūrėjo dvasios 

išreiškimas matomom formom. 
. Josios turinys, paprastai, yra 

labai platus ir apima visas sri
tis, pradedant gamtovaizdžiu, 
socialinio gyvenimo scenom, 
žmogaus, kaipo kūrinio arčiau
siai stovinčio pačiam Visatos 
Kūrėjui, idealesnių formų jieš- 
kojimu, ir baigiant pačio daili
ninko sielos santykių su Dievu
išreiškimu.

Tad įdomus toks faktas, kad 
šį kartą visa kūryba sukoncen
truota šiuo pastaruoju atžvil
giu, apima kuoplačiausią daili
ninkų skaičių, kas, paprastai,
retai tepasiseka, turint galvoje, zicijose, m'nkštas tonuose ir 
perdidelį mūsų individualizmą. Į turtingas grafinėje faktūroje?
Kaip socialinio gyvenimo, taip 
ir meno formos kinta su laiku. 
Daug kas gal negali įsivaizduo
ti, kad modernusis menas ne
tinka religinėm temom reikšti. 
Įdomu tačiau priminti, kad šios 
parodos kūriniuose negalima 
pastebėti, kad formų moderniš- 
kumas kenktų turinio taurumui. 
Čia kaip tik sve'kintinas pasi
reiškiantis sugebėjimas išreikšti 
religinį jausmą bei filosofinę 
mintį dabarty vyraujančiom 
formom.

Paroda yra įruošta, palyginti, 
nemažoje Šv. Kryžiaus parapi
jos salėje, kurioje dalyvauja net 
38 dailin'nkai bei architektai, 
išstatę 153 kūrinius. Daugiau -
šiai vyrauja vitražai, jų projek- formato kropščiai atliktus rs- 

tai, grafika, tapyba, skulptūra, 
keramika, mozaika, kilimai, me
džio drožiniai — koplytėlės.

Šioje parodoje, taip pat pla
čiai pasireiškia ir architektai iš
statę bažnyčių ir koplyčių, bei 
jų vidaus įrengimo projektus.

Čia su savo kūriniais dalyvau
ja stiprios mūsų dailininkų pa
jėgos, kaip Kasiulis, Vizgirda,
Petravičius, Valius, Valeška,
Augius, Paukštienė, Kolba, Ta
mošaitienė ir architektai — Ko
vas, Rudokas, Lukštaitė ir kt.
Malonu, kad šioje parodoje ra
do sau atitinkamą vietą ir mū
sų jaunesnieji, net meną tebe- 
studijuoją busimieji dailininkai.
Toks bendras apjungimas visų 
mūsų meninių pajėgų yra labai 
malonus reiškinys, duodąs vil
čių, kad ir ateityje pilnai galė
tumėm suruošti bendras meno 
parodas ir su visuomene pasi
dalinti meno laimėjimais.

Dabar trumpai apie pačius 
kūrinius.

V. Kasiulis čia reprezentuoja-
mas tik keliais darbais. Jo “Šv. mis ir dėmių išdėstymu išgauna
Antano Gundymas” ir “Apreiš 
k'mas” tai naujausi darbai. Šie 
kūriniai neabejotinai patvirtina, 
kad jo esama pajėgaus ir dide
lio masto tapytojo.

V. Petravičius veik gausiau
sias ir kūrybingaus'as šioje 
parodoje, išstatęs vitražą ir jų 
projektus, tapybos ir grafikos
darbus. Jo darbuose jaučiasi Bzegoraičio koplytėlės, ir taip 

pat turi labai gerų duomenų 
Merker, šapkus, šermukšnis ir 
kt..

Paveikslų ekspozicija be prie
kaištų. Pave’kslai neperkimšti. 
Šviesa, nors ir nepritaikinta, ta
čiau pakankama. Persilpnas ap
švietimas Tamošaifenės kilimui, 
o Petravičiaus vitražų projektai 
skendi kuone visai tamsoje; 
jie žiūrovų veik visai nepa3tebi- 

Visų vitražų apšvietimas
geras, ypač kurie yra scenoje, 

Vizgirdos “šv. Jurgio” vitra- raudonos uždangos fone, atro- 
žo kompozicija stipri. Jis savo do įspūdingai.

stipri kompozicija, apgalvotas, 
įvairus ir nenuobodus figūrų iš
dėstymas. Visi darbai išlaiko 
bendrą visumą ir reiškiamos 
idėjos turnį. Jo “Trys Kara
liai” — (buvęs Art Instituto 
meno parodoje, 1955 m.) ir 
“Nuėm;mas nuo Kryžiaus” vi
sais požiūriais yra meistriškai 
išpildyti kūriniai. Linijose ir dė
mių išdėstyme labai įspūdinga 
“Pieta su Šv. Kazimieru”, kuri mi 
šioje parodoje dominuoja.

mėgiamus mėlynus tonus papil-
do dažymo faktūra, išgaudamas paskirstytos prie parodos ati- 
sultingą ir vieningą kompozicl- darymą, tas būtų labiau orien- 
jos visumą. tavęs eilinį žiūrovą.

to šviesų ir šešėlių pėtmes, ku
rios sustiprina jo minties eks
presyvumą, o formos atžvilgiu 
praturtina pačią grafinę faktū
rą. Puikūs jo “Bodeno ežeras”, 
“Kryžiaus kelių stotis”.

A. Valeškog “šv. Kazimieras” 
gerai suprastas vitražo kūrinys. 
Figūros ir rankų judesiu išgau
nama darni kompozicijos visu
ma. Įdomūs ir kiti jo kūriniai.

P. Augius. Sava tvirta ir nu
sistovėjusia grafine technika 
puikiai įriša į kompoziciją taip 
artimas mūsų sielai bažnytėles, 
koplytėles ir kitus lietuviškos 
gamtos elementus.

R. Viesulas, šviežus kompo-

Labai jautrus formose ir lini
jose. Pasigėrėtinas jo “Ponti- 
jus Pilotas”.

Paukštienės. “Bėgimas į E- 
g'ptą”,* nors ir matytas anksty
vesnėje parodoje, dabar ir vėl 
su malonumu gal'ma jį stebėti. 
Šis kūrinys ir anoj parodoj bu
vo kritikų gerai įvertintas. 
“Nuėmimas nuo Kryžiaus” — 
gerai įkomponuotas plokštumo
je ir skambus šiltuose tonuose.

Kolbos vitražų projektai (48,- 
49) yra st.prūs. Kompozicijos 
apgalvotos figūros gerai įkom
ponuotos plokštumoje. Spalvinis 
apipavidalinimas vykęs. Mozai
kos “Angelas” taip pat geras.

Tamošaitienė davė du didelio

tin'us kilimus. Spalvingais, dul 
siais ir minkštais, iy« akvarėli- 
niais, tonais — įspūdingai išga
no “Mindaugo karūnavimą” ir 
“Knygnešius”. Puikus šiltais ir 
šaltais tonais operavimas.

Milaknio “Kristaus galva”, vi

sais požiūriais yra vykęs kūri
nys. Stambia ir kiek artima Ro- 
d:no skulptūros faktūra, vyku
siai išmodeliavo formas, išreikš
damas vidinį skausmą ir fizinę 
kančią.

Skulptorius Raulinaitig jau
triai sugauna formas ir medy
je gerai techniškai valdo kal
tus.

Ignatavičiaus-Igno “Pieta” 

suprasta ir žalsvuose tonuose 
spalvinga. Jei nebūtų naudoja
mi tie patys šalti tonai šviesai 
ir šešėliams reikšti, jo tapyba 
būtų daug malonesnė. Be to, 
piešiniui išryškinti naudoja, gal 
kiek k:etokus kontūrus.

Jameikienė išstatė spalvingus 
ir įvairiom spalvom žaidžian
čius vitražus. Lengvomis linijo-

gražias spalvines kompozicijas.
Tričio natūrmortas, spalviniai 

nenuobodus ir kompoziciniai ge
rai išspręstas.

Daugvilos įdomus “Kūdikėlio 
Jėzaus” kilimas ir spalviniai 
įva rus “Kristus tyruose”.

Labai į.’omi Rakio keramika, 
Modzeliau*.ko “Kr'stus”, Kun.

Gaila, kad premijos nebuvo

Pavasarių daina
O berže žaliasis prie lankos, 
Nesvyruodamas gi atsakyk, 
Arne tavo tai verkiančios rankos 
Man pritaškė perlų į akis.

Pavasarį nešėmės mudu 
Iš krašto į kraštą drauge,
Kol prieblandoj paukščiai užsnūdo 
Auksiniame saulės karste.

Dainuoju viena užsispyrus: 
Gyvenime tave myliu.
Akyse perlai, o ne žvyras 
Išklaidžiotų mano kelių.

• Lietuvio mokslinis darbas 

Švedijoje. Dr. inž. Kazimieras 
Kraujelis atliko laboratorijoje 
mokslinius tyrimus tunelio in- 
takos Limingeno ežere. Tokia 
anga padaroma sprogdinant 
pertvarą tunelio gale, po van
deniu. Tyrimo rezultatai iš
leisti Faxalvens Regleringsfo- 
rening Stockholme 1955 me
tais. Darbą lydi 34 fotografijos 
ir brėžiniai.

K. Kraujelis baigė Augšt. 
Kultūrtechnikų mokyklą Kėdai
niuose, V. D. universiteto Sta
tybos fakulteto Hidrotechnikos 
ir Melioracijos skyrių su inž. 
hidrotechniko diplomu ir ’Muen- 
chene 1947 metais gavo dr. inž. 
titulą. Reikia džiaugtis mūsų 
jauno hidrotechniko pasiseki
mu: jo patyrimas bus ypatingai 
reikalingas Lietuvos vandens 
ūkiui.

• Alfonsas Dargis Lietuvos 
mokyklos mokinyB, studijas gili
nęs Paryžiuje, kur dalyvavęs 
parodose ir sulaukęs puikaus 
įvertinimo. Jis pažįstamas, kaip 
grafikas, vienas moderniškiau
sių, daugelį domino užpernai 
grafikų parodoje, Amerikoje 
mėgstamas. Jo grafika ne vien 
linoleume, bet medyje, kas, 
ypač, ryšku pastaruoju laiku. 
Platesnio masto parodą numa
to suruošti viename Amerikos 
didmiesčių.

• Balys Milaknis, skulpto
rius; studijų vietos: — Vilnius 
ir Freiburgas, dar tremtyje — 
Australija, kur drąsiai pasirodė 
tenykščiose parodose, kaip vie
nas jaunesnių skulptorių. Reli
ginio meno parodoje dalyvauja 
tik vienu darbu “Kristaus gal
va”. Šiuo metu turi kelis stam
besnius užsimojimus, tikisi da
lyvauti artimiausioje lietuvių

žvalginėje parodoje.

• Jurgis Daugvila, studijas 
baigė Frei burge, Vokietijoje, — 
vienas jaunesnių dailininkų, 
ypač, pasižymėjęs kilimuose. 
Jo du darbai išstatyti religinio 
meno parodoje. A. Tamošaitie
nės mokinys ir vienintelis vy 
ras audėjas, neskeitant dail. A 
Tamošaičio. Rodėsi ir*tapybo
je, religinio meno parodoje ste
bina vitražu, kurs gana stiprus 
ir kompozicija ir spalvomis.

• Antanas Mcnčys, Freibur- 
go ir Paryžiaus mokyklų auklė
tinis, vienas žymesnių mūsų 
skulptorių ir Paryžiuje greta 
svetimtaučių jo darbai gerai 
įvertinami. Paskutiniu metu de
koruoja Metzo katedrą, o lais
vesnį laiką naudoja kūrybai. 
Religinio meno parodon jo at
siųsti keturi darbai; nors jie ir 
nuotraukose, bet daug ką pa
sako apie jo stiprumą, origina
lumą.

Parodą reikia laikyti nusise
kusia. Jai dalyvaujančių meno 
jėgų ir pačių rengėjų tai dide
lis nuopelnas, supažind nant lięt. 
visuomenę su taip turtingu, 
įvairialyčiu religinių temų iš
reiškimu.

O Dr. Vydūno premija Mažo
sios Lietuvos Bičiulių draugijos 
Kanados centro valdyba norė
dama suaktualinti Mažosios 
Lietuvos idėją mūsuose ir sudo
minti Mažąja Lietuva mūsų 
rašto žmones skelbia:

1. Dr. Vydūno vardo $1000.00 
vertės premiją už geriausią 
1956 m. parašytą (neišspausdin
tą arba išspausdintą, bet dar 
nepremijuotą) Mažąją Lietuvą 
liečiantį veikalą.

2. Veikalas turi būti iš Ma
žosios Lietuvos gyvenimo, da
barties ar praeities, parašytas 
grožinės literatūros ar mokslo 
veikalo pobūdžio, netrumpesnis 
kaip 250 puslapių spausdintos 
knygos normalaus formato ir 
tinkamas versti į svetimas kal
bas.

3. Premijai galima siųsti ir 
mašinėle parašytus veikalus. (3 
egz.)

4. Premijuotini veikalai at
siunčiami iki 4956 m. gruodžio 
15 dienos Mažosios Lietuvos 
Bičiulių draugijos Kanados 
centro valdybos antrašu:

V. Peteraitis, 5155 Bourbon- 
niere, Apt. 6, Montreal, Que., 
Canada.

5. Neatsiųsti veikalai nebus 
svarstomi.

6. Skiriama premija nebus 
skaldoma tarp atskirų autorių.

7. Premijos sprendėjų komisi 
jos sąstatas bus paskelbtas vė
liau.

8. Pinigų premijai sutelkimu 
rūpinasi MLBD Kanados centro 
valdyba, talkinama visų BLBD 
skyrių.

9. Premija bus įteikta 1957 
m. sausio 15 dienos minėjimo 
metu Montrealy.

MLBD Kanados Centro 
Valdyba

J. Dagys Kryžiaus kelių stotis
Medžio skulptūra Šv. Jono bažnyčioje, Toronte (Kanadoje)

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Grimų passvtų naują laidą 

parūpino leidykla Terra, šias 
pasakas naujai vertė laikrašti
ninkas St. Vainoras ir minė
tos leidyklos savininkas V. Ci- 
vinskas. Anksčiau, 1926—1927 
metais, Grimų pasakų abudu 
tomu buvo išspausd'ntu prof. J. 
Balčikonio vertime, kurs dauge
lį domino kalbiniu atžvilgiu. Šis 
verfmas padarytas stengiantis 
tiksliau perduoti originalaus 
teksto mintį i: vengiant retų 
žo;’ž:ų, krrie tremtyje augu- 
siems mŪ3ų jauniesiems apsun
kintų skaitymą, šiame Grimų 
pasakų leid'ny telpa pasakos: 
Užburtas karalaitis, Trys siu
vėjo sūnūs, Broliukas ir sesu
tė, Bremeno muzikantai, Pelenė, 
Baimės jieškotojas, Jonukas ir 
Gretutė, Sniego senė, Karalius 
Strazdabarzdis, šešios gulbės, 
Daktaras Visažinąs, Vargšas ir 
turtuolis, Snieguolė, Du broliai, 
Erškėtrožė.

Šių pasakų autoriai — broliai 
Jokūbas ir VVilhelmas Grimai 
—vokiečių kalbininkai ir pasa
kų kūrėjai, yra pasiekę pasau
linį garsą. Nuoširdžiai broliškai 
sugyvendami, kits kitą moksli
niame darbe ir kūryboje papil
dydami pasiekė didelių laimėji
mų. Jokūbas buvo bibliotekinin
kas, vėliau profesorius Goettin- 
gene, mirė 18 3 m.; antrasis, 
Vilhelmas, taipgi profesoriavo 
Goettingene. Į gyvenimo pabai
gą abudu broliai persikėlė į Ber
lyną, kur ir mirė (Vilhelmas — 
1859 m.). Pasakas daugiausiai 
yra kūręs jaunesnysis brolis. — 
Vilhelmas. Jos pasižymi labai 
lengvu, patraukliu stiliumi, yra 
mėgiamos viso pasaulio jauni
mo, išverstog beveik į visas kul
tūringų tautų kalbas.

Grimų pasakų knvgo3 dabar- 
L’.nis leidinys turi 170 pusi., tur
tingai iliustruotas iš originalo 
imtais paveikslais su puošniu, 
spalvotu viršeliu.

• Albinas Bielkis-Elskus yra 
vienag jaunesnių dailininkų, 
Paryžiaus mokyklos ir daugiau 
pažįstamas, kaip garfikas, da
lyvavęs 1954 m. lietuvių grafikų 
oarodoje Chicagoje, kurioje iš
siskyrė iš visų savo originalu
mu. Be to, reiškėsi ir tapyboje. 
Pažįstamas ir kaip knygų ilius
tratorius. Religinio meno pa
rodoje dalyvauja su vitražu 
“Šventas veidas”, šiuo metu gy
vena New Yorke ir turi užsimo
jęs keletą stambesnių darbų; 
ateityje numatąs suruošti savo 
darbų parodą.

• Jlevos Simonaitytės knygą 
PAVASARIŲ AUDROJ antru 
leidimu patiekė Terra. Veikalas 
turi 228 puslapiu. Tai vienas iš 
trijų žinomesnių kūrinių Jievos! 
Simonaitytės, davusios: Augš- 
tųjų Šimonių likimas, Pavasario 
audroj, Vilius Karalius. Už sa
vo romaną Augštųjų Šimonių 
likimas ji buvo 1939 metais ga
vusi premiją. Autoi'ė yra gi
musi 1897 metų sausio 23 d. 
Stragnuose — Vanaguose, Klai
pėdos apskrityje. Baigusi pra
džios mokyklą ir komercinius 
kursus ji ilgą laiką dirbo Klai- j 

pėdos “Ryto” spaustuvėje, vė-i 
liau Klaipėdos “Keleivio” redak
cijoje”. Paskiau perėjo į tarny-l 
bą administracinėse įstaigose. 
Daug skaitydavo, rašinėdavo ir 
1936 metais pasirodė su dideliu 
romanu, kurs savo tematikos 
naujumu jai laimėjo minėtą 
premiją.

Šiuo metu mes jau turime žy
miai stipresnių kūrybiniu puoš
numu veikalų, tačiau knyga 
PAVASARIŲ AUDROJ mums 
yra miela, kaip vaizduojanti 
Klaipėdos lietuviško jaunimo 
gyvenimą, jų vidaus įtampą, 
kai reikia apsispręsti — ar eiti 
su civilizuotais vokiečiais, ar su 
“vyžotais” žemaičiais. Knyga 
vaizduoja augantį lietuvybės są
jūdį Mažojoje Lietuvoje, įtrau
kiantį į savo sūkurį vis naujus 
žmones, kurie “mato rytų sau
lės spinduliuose paskendusią ka
ži kokią svetimą žemę; kaži ko
kį kraštą. Jis dar svetimas, bet 
toks mielas. Ne, ne, ne sveti
mas tas kraštas, tai juk Mažo
ji Lietuva” (p. 95). Jaunimas 
pradeda jausti, kad “Lietuviš
kos dainos — visos jos išlak o 
lietuvį kilnų ir gerą, bet ne vo
kiškos traldos” (p. 109).

Knygoje yra nemažai germa
nizmų, kaip fibelė, freileina, 
kleidė; užgirstame ir apie pro
testantų kuniges. Veikale išsi
vysto nemaža intryga meilės, 
laukiamų vedybų. Į pabaigą ap
rašomas Klaipėdos sukilimas 
kuriame dalyvauja vyriausi vei
kalo herojai, kur išryškėja lie
tuvių pergalė.

® Juozapo Margalio - šnapš-

čio jau 35 metai kaip nebėra 
su mumis: poetas mirė 1921 m. 
kovo mėn. 24 d. Sudeikiuose. 
Buvo kilęs iš Margių (iš čia 
slapyvardis — Margalis), Šedu
vos valse. Buvo kunigas ir ša
lia savo tiesioginių pareigų, 
bendradarb’avo laikraščiuose: 
Tėvynės Sargas, Žinyčia, Vil
niaus Žinios, Viltis. Iš spau
dos išėjo jo eilėraščių rinki
nys Volungė ir drama — Mūsų 
bajorai. Kaikurį laiką dirbo 
Kaune leidž'amos “Vienybės” j 
redakcijoje. Plačiai pasklidu- 
siog jo damos: Leiskit į tėvynę, 
Nurimkit mano širdies verpetai 
ir kt. Populari taipgi buvo jo 
satyra “Be apetito”, apie dyka
duonį — ėdrūną, kurs pradėjęs 
senti dejuoja: “O dabar jau at
sikėlęs, / Nebeįveikiu puskvor- 
tėlės...”

• Jadvyga Narutavičienė, gy
venanti Kolumbijoje, paruošė 
spaudai ilgesnę legendą, kurią 
baigia iliustruoti dailininkė Vla
da Stančikaitė — Abraitienė; 
bus įvesti devyni keturių spalvų 
paveikslai per visą puslapį, be 
to dar keli mažesni, vienos 
spalvos. Ta pati autorė yra pa
rašiusi apie 40 mažesnių eilė
raščių vaikams.

• Prof. Z. Ivinskis baigė sa
vo pareigas Baltų instituto va
dovybėje Bonnoje ir vėl grįžta 
į Italiją, kur toliau rinks me
džiagą Lietuvos istorijai. Dabar 
jo adresas: Via Brescia 16, Ro
ma, Italy.

• Dail. Z. Kolba šiemet su
laukė 20 metų sukakties, kaip 
dirba architektūrinio dekoravi
mo meno srityje. Jo kūriniai 
dabar išstatyti religinio meno 
parodoje. Z. Kolba yra gimęs 
4. 10. 1909 m. širv'ntų m. Uk
mergės apskr. 1935 m. baigė 
pirmuoju 6 metų Kauno Dailės 
mokyklą iš specialybės mozai
ka ir freska.

1936 m., kaipo Švietimo mi
nisterijos stipendininkas, išvy
ko į Paryžių ir ba’gė 3-jų metų 
Conservatoire National dės 
Arts et Metiers, pas prof. Mag- 
ne — pritaikomojo meno sky
rių (vitražai, mozaika ir fres
ka).

Mokytojavo Kauno Dažytojų 
kursuose, krosnininkų kursuose, 
Pilviškių progimnazijoje, Vi- 
liampolės Amatų mokykloje, 
Kauno Amatų mokykloje ir 
paskiausiai Kauno Da’lės mo
kykloje dėstė mozaiką ir fres
ką.

1945—1948 m. gyveno DP la
geryje. Įsikūrus lietuvių gim
nazijai Detmolde, joje mokyto
javo.

Nuo 1948—1951 m. gyveno 
Prancūzijoje ir dirbo prie baž
nyčių dekoravimo Normandijo
je.

1951 m. atvyko į Chicagą. Čia 
3 metus dirbo vitražų dirbtuvė
je.

Yra dekoravęs Jezno bažny
čią, dekoravęs Prancūzijoje ir 
vitražais išpuošęs koplyčią Ken- 
nebunk Port, Maine.

1937 m .per Tarptautinę Pa
rodą Paryžiuje yra laimėjęs 
konkursą prieš estus ir latvius 
ir atlikęs freską ant Baltijos 
graštų paviljono, už kurią yra 
gavęs atsižymėjimo lapą.

1938 m. yra dekoravęs gusa- 
rų pulko kareivines. Padaryta 2 
did. fresko (per 2-jų aukštų na
mo dydį) ir 6 mozaikos.

Buvo pri’mti jo projektai de
koruoti Vilkijos bažnyčią, ulo
nų Ramovę Alytuje, Ukmergės 
kareivines, Vandens stotį Kau
ne, bet dėl karo darbai buvo 
nutraukti.

Dalyvavo meno parodose: 
1938 Paryžiuje, 1939 m. Kaune 
ir 1947 m. Baltijos kraštij pa
rodoje Oldenburge.

Yra aplankęs be Prancūzijos 
ir Vokietijos dar Italiją ir 
Londoną.

Paruoštų knygų “Monumen
talioji tapyba” (vitražai, mozai
ka, freska, enkaustika maioli- 
ka ir kt. techn.). “Braižyba” ir 
“Perspektyva” rankraščiai liko 
L'etuvoje.

10 meno kūrnių yra dabar 
išstatvta bažnytinio meno paro
doje Chicagoje.

• Juozas Rakis, keramikas, 
Freiburgo mokyklos auklėtinis 
ir šiuo metu stipriausias mūsų 
keramikas iš jaunųjų. Plačiai 
jau dalyvavo parodose, ir šioje 
religinio meno parodoje daly
vauja su dviem darbais. Jis ori
ginalus, modernistas, mėgsta 
liaudies motyvus. Praktikuoja 
ir tapybą, ankstyvesnėse paro
dose dalyvavo su tapyba, alie
jumi. Jo vienas darbas nese
niai išspausdintas vokiečių me
no žurnalo “Kun3twerk” meti
niame almanache, kuriame jis 
iš lietuvių tik vienas dalyvauja. 
Be vokiečių, dalyvauja ir pran
cūzai, net Piccaso, ir kiti mo
dernistai ir kitų tautų žymieji 
dailininkai. Relig:nio meno pa
rodon specialiai buvo atvykęs iš 
Kanados.

• Leonardas Mekus, tapyto
jas, čiagimis lietuvis, lankąs 
Meno institutą, religinio meno 
parodoje pirmą kartą išėjo sa
vo darbu “Paveikslas”, atliktu 
silksereenu, jaučiasi Amerikos 
mokykla.
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PRISIKĖLIMO ALELIUJA
Rūpestis net iš kapo klaikumos 

TOMAS VYT. ŽIŪRAITIS, O. P., Metuchen, N. Y.

I
Tobuliausia šio pasaulio tik

rovė yra sutelkta žmoguje: jis 
yra ne tik kūrinys, bet kūrėjas 
ir, anot garsaus lenkų kultūrfi- 
losofo Hoene W r o n s k i o, tam 
tikru atžvilgiu net savęB kūrėjas 
Žmogus yra Dievo paveikslas — 
imago D e i, visi kiti čia kūri
niai yra tik Dievo pėdsakas — 
v e s t i g i u m Dei. Dievo pa
veikslas glūdi nemirtingos sielos 
kūrybingume. Taigi gyvenimas 
yra ne tik Kūrėjo dovana, bet 
ir paskola; ne tik paveikslas, 
bet ir to paveikslo įprasminimas 
savoj egzistencijoj, t. y. jo įsirė- 
mavimas nemarioj sieloj kūry
biniais laimėjimais. Čia žmogaus 
gyvenimo prasmės didingumas, 
jo laimės bei nuolatinio rūpesčio 
paslaptis, žadinanti kiekvieną 
jai tobuliau atsiliepti, vis pras
mingiau gyventi. Tai nuolatinio 
gyvenimo statymo ir atstatymo, 
pažangos ir atbaigimo rūpestis.

Taip ir girdi visur gyvenimo 
Aleliuja, prisikėliman kvie
timą, kūrybinio rūpesčio įsikū
nijimą visur, ypač žmogaus pri
gimtyje. Velykos yra, anot li
turgijos žodžių, toji diena, ku
rioje viskas sužydi — in qua 
refloret omnia... Velykų diena 
— visas ir visos žmonijos gyve
nimas, bet ne vienos dienos se
zoninis Prisikėlimo stebuklo pa
minėjimas. Kristus ne tik pri-! 
sikėlė, bet prisikėlęs liko kurį 
laiką asmeniškai žmonių tarpe 
ir pasiliko sakramentiniu, mis
tiniu būdu žmonėse iki pasaulio 
pabaigos. Ar jis žmonėse yra 
tik savo dieviška galybe, e3y 
be, ar ir pašvenčiama malone — 
priklauso nuo to, kaip žmogus 
prisikėlimą supranta, kiek jam 
savas tas tobuliausio rūpestin
gumo ir triumfuojančios laimės 
Pavyzdys bei Stiprybė — Kris 
t u s.

II
Kristus rūpinosi ir krauju pra 

kaitavo ne dėl savo laimės ar 
gerovės, nes Jis yra augščiau- 
sias gėris. Jam rūpėjo ir rūpi 
žmogus. Jis atėjo į šį pasaulį 
mirti, kad žmogus amžinai gy
ventų. Jis pasiaukojo ir auko
jasi ne tik dėl vieno žmogaus, 
bet dėl visos žmonijos, kuri bu
vo, yra ir bus.

Žmonės savo prigimtimi (tiek 
kūnine, tiek dvasine) yra taip 
stipriai gyvenimo ryšiais vienas 
su kitu susirišę savo mąstymu, 
norais, jausmais ir veiksmais, 
jog išganymo plane jie reiškia 
visumą tobulo žmogaus idėjos. 
Atskiro žmogaus laimė ar ne
laimė, dorybė ar nuodėmė yra 
ne tik jo vieno asmeniškas liki
mas, bet jis paliečia ir visą žmo
niją, kurioje pavienis žmogus 
užima savarankišką ir esminę 
vietą.

Šių dienų modernusis žmogus! 
užsidarė ankštame savojo “Aš”'

H. Radausko žodis
Pasakytas premiios įteikimo iškilmėse

Gerbiamieji,
šiandie, progai pasitaikius, no
rėčiau pasakyti keletą žodžių a- 
pie poeziją. Prieš pradedant a- 
pie ją kalbą, galimiems nesusi
pratimams išvengti, būtų pra
vartu apibrėžti, kas gi poezija 
yra. Tačiau atsakyti į šį klausi
mą daug sunkiau, negu iš pra
džių gali atrodyti. Neveltui 
XVIII-jo a. gale į Boswellio pa
klausimą: “Taigi, Sir, kasgi yra 
poezija?” anglų poeta8 Johnso- 
nas atsakė: “Matot, Sir, daug

lengviau būtų pasakyti, kas ji 
nėra. Mes visi žinom, kas yra 
šviesa; tačiau nėra lengva ap
tarti, kas ji yra”.

Vienas prancūzas yra pasa
kęs, kad poezija — tai “geriau
si žodžiai, sudėti geriausia tvar 
ka”. šis sąmojingas, bet kartu 
ir paradoksalus apibrėžimas ne
priimtinas jau vien dėl to, kad 
tokia definicija tiktų ir meniš
kąją! prozai aptarti.

narvelyje ir todėl neranda kelio 
nei į žmoniją — pilnutinį žmo
gų, nei į Dievą — vispusišką Jo 
supratimą, neranda tokiu būdu 
nei kelio, nei esamų galimybių 
į Prisikėlimo prasmę.

III
Prisikelti pirmiausia reiškia 

mirti nugalėti, kaip vulkanas iš
siveržti: prisikelti ir kitus pri
kelti net iš kapo klaikumos... 
Tai buvo įmanoma tik Dievo 
Sūnui, žmogus savo galia net 
Paskutinio Teismo dieną nepri
sikels: jį prikels Tas, kuris nu
galėjo mirtį, kuris yra Tiesa, 
Kelias ir Gyvenimas.

Yra dar dvasinis žmogaus pri 
sikėlimas iš sielos karsto — sun 
kios nuodėmės vergijos, tapi
mas nauju dvasiniu kūriniu — 
nova creatura, — tai Dievo ma
lonės ir žmogaus laisvosios va
lios stebuklas, nuostabesnis už 
pavasario gamtos atgimimą, už 
m rūsiam gyvybės gražinimą. 
Tiesa, ir čia žmogus nėra visa
galis, bet jam duota Kūrėjo 
laisva valia, kad būtų vertas 
Visagalio, Jo malonės — tokiu 
būdu prisikeltų, save susikurtų: 
“Žmogau, Dievas sukūrė tave 
be tavęs, bet negali išganyti 
tave be tavęs” (šv. Augusti

nas). Žmogaus prisikėlimas ne
turi ribotis tik momentu ar šven 
tės proga, bet turi būti viso gy
venimo siela — malonės stovis, 
gyvasis ir vis tobulesnis Dievo 
paveikslas. Taigi dvasioje pri-į 

sikelti reiškia ne tik minėtu bū

du sielos karstą palikti, bet, jį 

palikus, Dievo malonėje augti, 

kaip pavasario gamtai vis di

desne nuostaba skleistis, krau

ti vaisių, bręsti pilnutinio žmo

gaus idėjoje, kurią skelbia Ale

liuja, kurią užtikrina Prisikė

limo faktas, malonė, kuria vis

kas sužydi...

IV
Tiesa ir Meilė gali būti tik lai

kinai palaidotos, bet jog nema
rios; Tiesa ir Meilė vėl žmonių 
tarpe, ir laukia iš kiekvieno Jam 
atsiskleidimo, nežiūrint kaip bū
tume silpni, koks nuodėmių svo
ris būtų mus prislėgęs. Tik dau
giau tikėjimo ir pasitikėjimo, 
daugiau meilės ir pasiryžimo — 
akmuo nuo sielos karsto angos 
koks jis sunkus bebūtų, tada 
dangaus galybių bus nuristas... 
Ir šventosios moterys netikėjo 
savo jėgomis aną didžiulį akme
nį nuo angos nuristi (Mork. 16, 
3-5), bet jos skubėjo anksti Ve
lykų rytą, nieko ilgiau nelaukė, 
nes jų meilė jas traukė ten, kur 
Išganytojas, nors Jo tik palai 
kai kape ilsėtųsi...

Anomg moterims užteko mei

lės ir .jėgų skubant prie palaido

to Kristaus, mums neturėtų sto

koti geros valios ir gilaus tikė

jimo pagarbinti prisikėlusį Iš

ganytoją, tą amžinojo gyvenimo 

Rūpestį, Rūpestį net iš kapo 

klaikumos!

“Menas daryti eile*”

Prancūzų Larousse’o enciklo-' 
pedija sako, kad poezija yra' 
“menas daryti eiles” (taip ir pa
sakyta: “faire” — daryti), kas 
jau visai nieko nepaaiškina; ne 
kiek daugiau tuo reikalu suži
nome ir iš kitų išminties šalti- • 
nių.

Tie, kurie mano, kad čia tas 
klausimas kel'amas visai be rei
kalo, kad poezija tai yra eilės, 
turėtų pagalvoti, ar kiekvienas 
eilėraštis yra poezija, kuo gi ski 
riasi t kra poezija nuo netikros, 
— ir čia jam vėl tektų susidur
ti su naujais sunkumais.

Kaip ten bebūtų, vienas daly
kas yra aiškis, kad ne tik dėl 
poezijos aptarimo, bet ir dėl pa
čių poezijos veikalų vertinimo 
dažnai tarpusavy nesusikalba 
net žymūs autoritetai. Nesiste- 
bėkim, jei kartais tas pats ei
lėraščių rinkinys pas mus susi
laukia vienu metu teigiamos ir 
neigiamos kritikos. Tas pats at
sitinka ir didžiausiems poezijos 
žinovams ir ne tik kalbant apie 
naujai išėjusias knygas, kur kar 
tais, atmenant silpną žmogaus 
prigimtį, galėtų nusverti asme
niškos ambicijos ar tarpusavio 
santykiai, bet ir vertinant žy
mių mirusių rašytojų veikalus, i

Štai Andre Gide savo 1949- 
tais išėjusioj didelėj pran
cūzų poezijos antologijoj, — 
jos įvade, — sakosi neįtraukęs 
į ją Milašiaus dėl to, kad nelai
kąs jo geru poetu. Tuo tarpu 
toks Jean Cassou, ne tik žymus 
poetas, bet ir vienas žymiausių 
Prancūzijos meno ir literatūros 
kritikų, savo prieš porą metų 
išėjusioj knygoj “Trys poetai” 
pabrėžtinai sako, kad Milašius 
yra “didžiausias mūsų laikų 
prancūzų poetas”, kad jo “eilė
raščiai priklauso prie gražiau
sių, parašytų prancūzų kalba, 
parašytų visom pasaulio kal
bom”.

Kaip matom, čia abu' autori
tetai vadovaujasi asmenišku sko 
niu ir dėlto tą patį poetą ver
tino griežtai priešingai. Ką be
kalbėti apie vidutinį poezijos mė 
gėją, kuris nėra “ginkluotas 
mokslu įstabiu” ir kuris nekartą 
apie meną sprendžia kaip ta.s 
parodos lankytojas, kuris puolė 
savo draugą, pagyrusį tamsia
plaukės moters portretą, saky
damas, kad ta8 paveikslas ne
galįs būti gražus, kad graži mo
teris turinti būti blondinė.
Kai ant popieriaus lapo krenta 

revolverio šešėlis
Tiek literatūros žinovų, tiek 

jos mėgėjų tarpe yra paplitusi 
visa eilė prietarų, liečiančių po
eziją, apie kuriuos čia ir norė
čiau pakalbėti.

Vienas iš tokių prietarų yra 
tvirtinimas, kad poezija būtinai 
turinti kažko mokyti, kažkur 
vesti. Kraštutinį šitos gražios 
teorijos realizavimą matom dik
tatūriniuose kraštuose, kur vei
kalų idėjinį turinį nustato dik-

K. Žoromskis Vilniaus vaizdelis

Bemardas Brazdžionis

Likimo laikrodis
PASIKALBĖJIMAS SU TAVIM

Ar tu girdi, kaip verkia mūsų dienos,
Kaip krinta jos, it lapai nuo šalnų ?
Rudens taku tarp milionų vienas 
Brendi, jieškodams vasaros dienų. .

Ar tu girdi, kaip nirtulingai puola 
Benamiai paukščiai į mirties medžius, —
Ir jų liūdna giesmė nuo žemės tola, 
Aidėdama tarp gęstančių žvaigždžių.

Ar tu girdi, kaip it našlaitė verkia, 
Rudėniams vėjams plakant, Baltija,
Kai žemę ašaros, lietus ir kraujas merkia 
Ir skamba laidotuvių varpas širdyje?. .

Ar tu girdi, kaip kažkur bokšte muša 
Likimo laikrodis mūs valandas juodas? 
Viena naktis, it pragarus, sudužo.
Ar tu girdi naujos dienos maldas?

Girdžiu. Girdžiu, kaip verkia mūsų dienos, 
Palikusios anapus vandenų,
Žinau, plačiam pasaulyje ne vienas 
Tėvynės pasakos rytojum gyvenu!

Girdžiu. Girdžiu, kaip išgąstingai puola 
Benamiai paukščiai j mirties medžius,
Kaip dūžta bangos į pakrantės uolą, 
Kartodamos skenduolių atdūsius skaudžius.

Girdžiu. Girdžiu našlaitiškai kaip rauda 
Rudėniams vėjams plakant Baltija,
Jaučiu, kaip jai gili krūtinė skauda,
Kad ašarų ir kraujo upės tvindo ją.

Girdžiu. Girdžiu, kaip kažkur bokšte skelia 
Likimo laikrodis mūs valandas juodas 
Ir išeinu į sugrįžimo kelią,
Kalbėdamas naujos dienos maldas.

giai pasijunta, kai juos užklausi, 
ar jie laiko menininkais didžiau
sius XIX — XX amžiaus tapy-i 
tojus — Cezanne’ą, Renoirą ir 
Degas, kurie visą gyvenimą te
tapę balerinas, arklius, gėles ir 
obuolius, vandenį ir medžius.

Į Juk buvo laikas, kada klestėjo 
tematinė tapyba, kuri tačiau mū 
sų laikais turėjo užleisti vietą 
grynajam tapybos menui, ir jo
kie filosofų dejavimai čia nieko 
nepakeis.
Filosofinės ir kitokios idėjos

Negalima neigti, kad filosofi
nės ir kitokios idėjos gali būti 

poezijos objektu. Reikia tačiau 
neužmiršti, kokio didžiulio, — 
sakytume dvigubo, — talento 
reikalauja tos rūšies poezija, kai 
poetas turi surasti naujas, dar 
niekieno neskelbtas idėjas (nes 
kokia gi prasmė kartoti kitų 
paskelbtas tiesas ?) ir, be to, jas 
įvilkti į men:šką formą. Pagei
daujama taip pat, kad poezija 
“neužtemdytų” filosofijos, o pas 
taroji neišdžiovintų poezijos.1 
Faktas, kad tai labai retai pa
vyksta net dideliems talentams.

Tie, kurie reikalauja vien "gi
lios” poezijos, manydami tuo ją 
kelią, iš tikro ją žemina, nes jie 
netiki poezijos galia: bet kokį, 
kad ir paprasčiausią, objektą

tatoriai ir jų padėjėjai, 0 nu" 
tarimų vykdymą prižiūri slapto
ji policija, ŠitĄkia sistema, kai 
rašytojui ant popieriaus lapo 
krenta policininko revolverio še
šėlis, neabejotinai garantuoja 
augštą idėjinį poezijos lygį, ku
ris betgi yra atvirkščiai propor
cingas meniškai veikalų vertei.

Tačiau nevien apie tokį “įd’e- 
jingumą” norėčiau čia kalbėti. 
Yra žmonių, dažniausiai ateinan 
čių į literatūrą iš filosofijos, so
ciologijos ir pan. sričių, kurie 
tvirtina, kad vien tik idėjos (jie 
turi galvoj, jų pačių žodžiais, 
vien tiktai “aųgštas” idėjas) 
duoda egzistavimo teisę poezijai 
ir kad be jų eilėraštis tesąs 
tuščias barškalas.

Šitokie žmonės — greta labai 
pagirtino veržimosi į augštesnes 
sferas parodo dar vieną daly
ką: kad jie pro savo abstrak
čias antipoetines teorijas nema
to dviejų tūkstančių metų senu
mo poetinės praktikos; jie ne
mato, kad visoj poezijos istori
joj nuo Horacijaus ir didžiųjų 
japonų lyrikų iki pat mūsų die
nų egzistavo poezija, apdaina
vusi grynai asmenišką džiaugs
mą ir skausmą, pavasario dieną 
žydintį medį, upę, sniegą ar de
besį. Tie vien tik “gilaus” meno 
propagatoriai ypatingai nesma
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transformuoti, iš kasdienybės iš 
kelti į meno augštumas.

Prancūzų literatūros ir meno 
teoretikas Weidle yra pasakęs: 
“Aš manau, kad poezija, kaip ir 
apskritai menas, tikslo neturi, 
kad jo3 prasmė yra tikslo netu
rėjime, kad kai tik jinai ima 
siekti tikslo, ji kaip tik nusto
ja savo prasmės. Pirklio tikslas
— ne prekiauti, o turtėti, pa- 
moksl'ninko tikslas — ne pa
moksi ininkauti, o atversti, poe
to tikslas — būti poetu. ...Mūsų 
kultūroje tik poetas savo eilėse, 
dailininkas mene yra nuosek
lūs, nesiekdami tikslų; kai tik 
jie pasistato tikslą, jie darosi 
panašūs į pamokslininką arba 
pirklį...

Poezija yra betikslė, bet bū
tent dėlto ji ir reikalinga. Mes 
esam įpratę sieti betiksliškumą 
su nereikalingumu, nes praktiš
kame gyvenime mes esam pri
versti veikti pagal tikslus. Bet 
vien tik betiksliam veiksme žmo 
gus gali save išreikšti ir dėlto 
toks betikslis veiksmas yra vie
nintelis tikras ir pilnai žmogiš
kas aktas, iki galo vertas žmo
gaus”.

Kiekvienam, kuris žino paci
tuotų žodžių autoriaus susido
mėjimą metafizinėm problemom, 
dėl tos citatos negalės kilti jo
kių įtarimų. Weidle tik norėjo 
pravesti aišk'ą ribą tarp dviejų 
skirtingų sričių.

Poetas ir dabarties laikas
Su čia iškeltu klausimu gana 

glaudžiai rišasi ir kitas. Yra 
žmonių, manančių, kad poetas 
būtinai turi žygiuoti su savo 
laiku”, tuo suprasdami, kad gy
venamasis laikas, visos jo neša
mos naujovės turi atsispindėti 
poezijos kūriny. Faktas, kad 
vien iš tokių naujesniųjų srovių
— futurizmas, kuris reikalavo, 
kad meno kūrinių objektas bū
tų mašina ir miestas, labai greit 
išseko, nepalikęs po savęs be
veik jokių žymių.

Tematikos naujumas

Priverstinis naujos tematikos 
reikalavimas — tai dar vienas 
prietaras. Poezijos temos, pa
lyginti negausios. Kaikas mėgi
no jas suvesti į tris ar keturias,
— gamta, meilė ir mirtis, — su 

jų variantais. Kaikurie moder
nizmo mėgėjai pasipiktinę klau 
šia: argi šiandie begalima ra
šyti apie rožes ir lakštingalas? 
Atsakymas: galima. Talentingi 
mūsų laikų poetai įrodė, kad te
ma nesensta, jei poetas moka 
surasti jai naujas formas ir nau 
jus žodžius. Perdėtą naujumo 
pamėgimą gerai charakterizavo 
Hofmannsthalis, pasakęs, kad 
mūsų laikais madoj esą seni bal
dai ir jauni neurozal.

Pravartu prisim'nti, kad kitoj 
meno šakoj, būtent muzikoj, 
trys labai žymūs XX-jo amžiaus 
kompozitoriai, kurie kartu yra 
ir didžiausi modernistai, — Stra 
vinskis, Bartokas ir Hindemi- 
thas — atvirai deklaravo grįži
mą į praeitį: atgal į Bachą, į 
baroką, į XVIII-jo amžiaus kla
sicizmą.

“šalti” poetai

Kaip naujajai muzikai, taip ir 
naujajai poezijai kartaig priki
šama, kad ji esanti šalta, ne- 
skleidžianti malonios šilimos, 
kaip kad senais gerais laikais. 
Į šitą priekaištą tegalima atsa
kyti, kad vadinamųjų “šaltų” 
poetų būta visais laikais (pa
vyzdys — Horacijus) ir kad 
poezija privalo kurti estetines 
vertybes, o ne šildyti skaityto
ją, kas jau yra grynai krosnies 
arba kaikurių gėrimų uždavi
nys.

Esama nuomonės, kad moder
ni poezija pasižyminti labai Il
gom arba labai nevienodo ilgio 
eilutėm. Tie, kurie taip mano,

vargu ar galėtų atsakyti į klau- 
s'mą: koks gi grynai meniškas 
efektas glūdi tame reiškiny? Ir 
ar tokia ištęsta eilutė pati sa
vaime yra pranašesnė už saikin
gą, metro saistomą eilutę? Nė
ra abejonės, kad atskirais atve
jais poetas, nenorėdamas stab
dyti minties įsibėgėjimo, gali 
eilutę ištęsti (kaip kad naujųjų 
laikų prozininkai kartais saki
nį ištęsia į visą puslapį), ir tai 
kartais gali būti naudinga jo' 
konkrečiam t'kslui, bet negali
ma manyti, kad ilgos eilutės 
yra būtinas naujos poezijos pa
žymys.
Naujas estetinis mikrokosmo*

Kiekvienas tikras poetas visų 
pirma sukuria savo, vien tik 
jam charakteringų metaforų, 
vaizdų sistemą, savo metodą 
proziniams daiktų vardams pa
versti poetiniais simboliais, sa
vo stilių ir savo kalbą. Tame 
naujo estetinio mikrokosmoso 
sukūrime ir glūdi jo reikšmė.

Vienas iš svarbiųjų naujosios 
poezijos pažymių, — tegu ir ne 
visiems jos atstpvams privalo
mas, — yra vis didesnis irracio- 
nalių, o taip pat fantastinių 
pradų veržimasis į poeziją. Rei
kia tačiau pasakyti, kad šitos 
rūšies poetinė kūryba dažnai pa 
s'duoda klasinei disciplinai, ir 
dėlto visai įmanomas toks poe
to apibrėžimas: irracionaJus sa
vo dvasia, bet klasinis savo sti
lium.

Irraciafflalumas
Tas irracionalumas, fantastiš 

kūmas ir poetinio vaizdo sudė
tingumas yra žymia dalimi at
sakingi už tai, kad poezija da
rosi suprantama vis mažesniam 
skaitytojų, o iš dalies ir kon
servatyvių kritikų skaičiui. Vie
nas mūsų senelis kritikas savo 
metu piktinosi Sruoga ir kitais 
modernistais, kad jie esą nesu
prantami ir tuo pač’u nemeniš- 
ki. Tačiau tas klausimas nėra 
taip jau lengvai išsprendžiamas. 
Neabejotina, kad yra liaudies 
dainų, kurių fantastinig elemen
tas nugąsdintų nevieną lakesnės 
fantazijos neturintį kritiką:

Atbėgo elnias devyniaragis,
Oi kalėda, devyniaragis.
Vai ir atbėgo, vandenin žiūri, 
Vandenin žiūri, ragelius skaito. 
Ant mano galvelės devyni rage

liai,
Devyni rageliai, dešimta šakelė. 
Ant tos šakelės kalveliai kala, 
Kalveliai kala, sliesorėliai lieja. 
Oi jūs, kalveliai, mano broleliai, 
Jūs man nuliekit auksel'o kupką, 
Aš palaistysiu šalią rūtelę.

Tokios didelės poezijos, tokių 
fantastinių dainų, kurias sukū
rė talentingi, nors kartais ir 
beraščiai žmonės, yra labai daug. 
Keista, bet prieš jas nedrįso pa
kelti balso tie patys kritikai, ku 
rie puolė naujųjų poetų nuo 
sauso racionalizmo nutolusius 
kūrinius. Galbūt, dėlto, kad ne
patogu pulti liaudies dainą, nes 
tokiu atveju jau tikrai užpelny
tai susilauktum liaudies priešo 
vardo.

Taigi ratas užsidaro. Tie pa
tys elementai, randami tiek liau 
dies, tiek naujųjų poetų kūry
boje, rodo, kad tarp jų esama 
ne tik sk'rtumų, bet ir bendru
mų, kurių, galbūt, yra žymiai 
daugiau negu to būtų galima 
tikėtis.

Jeigu lietuvių naujojoj poezi
joj randame nemaža forminio 
pala'duir.o, sentimentalumo ir 
’->anaš:ų negerovių, tai šalia to 
turime ir poetų, kurių eilėraš
čiuose į neatskiriamą vienumą 
susilieja fantazija ir realybė, 
kur koja kojon žengia laisvė ir 
disciplina, kae yra kiekvienos 
tikros poezijog pagrindas.
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Tarp Vabalninko ir Kopenhagos
JURGIS GLIAUDĄ,

Skaitėme meg daug turistinių 
knygų dar nepriklausomoje Lie
tuvoje. Apdovanojo mus tokio
mis knygomis ir Petras Babic
kas, ir Vincas Uždavinys, ir įno
ringų stiliaus žaismų kupinas 
Jurgis Savickas. Įdomios kny
gos, vilioja į užsienius, svieto 
pamatyti ir save parodyti...

Kitokią knygą sutinkam mūsų 
lentynose šiomis dienomis. Kny
gą apie kelionę iš Vabalninko į 
Danijos sostinę. Ne turisto smal
sumui žadinti ta knyga parašy
ta, bet mums ir ateičiai paro
dyti pragarišką odisėją jaunuo
lio lietuvio, bėgančio nuo vieno 
siaubūno, patekusio į kito siau
būno nagus, siekiančio laisvės 
išsvajotuose vakaruose, ir nuvil
to tų laisvės nešėjų, iš kurių 
kiekvienas lietuvis laukė taip 
daug, taip per daug.

Karo nuotykių knyga

Tai Vlado Ramojaus karo nuo
tykių knyga “Lenktynės su šė
tonu”. Stambus ir vertingas įna 
šas į lietuvių tautos martirolo
gijos arsenalą.

Įvykis po įvykio, epizodas po 
epizodo, veda mus autorius per 
visus 290 puslapių į baisią ke
lionę karo ugnyje, skausmų ir 
kančių tvaike, tai viltims žibant, 
tai juodai nevilčiai užgulant. Jo
niškėlis, Latvija, Ryga, Kurže
mė, Rytprūsiai, Piliau, siaubin
goji Heilą, ir, galop, Kopenha
ga. Ta Kopenhaga, kuri skun
džiasi nacių prievarta ir laisvės 
netekimu:

— Mūsų kraštas kenčia sun
kią vergiją, — aiškina žmogus 
(danas), — mes neturime lais
vės, neturime degtinės, rūkalų 
(pusi. 267).

Kaip ir visas pasaulis, kuris 
neįsivaizduoja, kas yra genoci
das praktikoj, ir danai nesupra
to lietuvių atbėgėlių pasakojimų 
apie totalinį terorą Lietuvoje. 
Jiems rusai tiktai bendri sąjun
gininkai kovoj prieš nacius.

Pagaunančiai parašyta kny
ga, savo dėstymo objektu, visų 
pirma turi įvykio vaizdavimą. 
Bet nėra nei vieno čia įvykio, į 
kurį vienaip ar kitaip nereaguo
tų lietuvių patrioto sąmonė. To
dėl viskas, kas dėstoma knygo
je, nenueina tiktai kaip vaizdų 
pynė, kaip spalvingas, siaubin
gas filmas, bet kas puslapig vis 
atsišaukia aidais lietuvio skai
tytojo sieloje, verčiant jį atsi
liepti į skundą ir ašarą lietuvio, 
baisių aplinkybių supuolime ap
rengto vokiečių kario unifor
mom

Ant Lietuvos žemės

Štai po ilgos odisėjos vėl au
torius atsistoja ant Lietuvos že
mės. Tai tik neilgam laikui jisį 
junta po kojomis savas dirvas:

“Mielosios Lietuvos laukai tik 
ritasi lekia. Džiaugsmas nebetel
pa širdyje ir jaučiuosi taip, lyg 
būčiau ką tik gimęs...” (pusi. 
148).

Ir netrūkus tas jaunuolis, ku
ris ką tik ištrūko iš bolševiki
nio apsupimo, susitinka Kretin
goje su karininku. Leiskime tą 
dramatišką sceną atpasakoti pa
čiam autoriui, priduriant, kad 
E. M. Remarųue “Vakarų fron
te nieko naujo” užakcentuotas 
taa pat tragiškas motyvas: ka
reivio frontininko susitikimas su 
karininku, nesusitepusiu fronto 
purvais:

“Taip besvajodamas nė nepa
juntu, kaip akis į akį susiduriam 
su vienu karininku:

— Stok! — įsako jis, man 
praėjus, — kodėl toks netvar
kingas kareivis, kodėl nepasis
veikinai, kodėl mundieriaus al
kūnės kiauros?

Los Angeles, Calif.

Mane staiga apima pasiutęs 
pyktis. Aš tiek laiko grūmiausi 
su mirtimi, gulėjau žemėse, pur
ve ir visai nesvarbu buvo ar al
kūnės kiauros, ar reikia prieš ką 
pasitempti ir pasisveikinti. To
kios biurokratijos Lietuvon pri- 
simušęs tikrai nesitikėjau sutik
ti. Todėl nieko nelaukęs atker
tu:

— Jei tamsta būtum buvęs 
ten, iš kur aš atvykau, tai tams
tos ne tik rankovės, bet ir pa
kaušis gal būtų kiauras.

Karininkas pasiunta ir grasi
na areštuosiąs mane. Aš tuo 
tarpu bandau padėtį taisyti:

— Tamsta leitenante, aš ką 
tik iš Latvijos apsupimo grįžau. 
Tik prieš kelias minutes. Palau
kit, duokit atsikvėpti ir susi
tvarkyti, būsiu tvarkingas ir pa
dorus karys.

Praeiviai, pamatę incidentą, 
sustoja ir žiūri. Tikriausia jie 
galvoja, kad karininkas pagavo 
kokį bolševikų šnipą...” (pusi., 
150).

Savi ir svetimi bokštai

“Vabalninku plentas bėga ly-Į 
gumomis, kuriose matosi gra-1 
žūs viensėdžiai ir derlingi lau
kai. Pagaliau prieš akis iškyla 
du balti Vabalninko bažnyčios 
bokštai... (pusi. 10).

“...rytą paaiškėjo, kad mes 
plaukėm netoli Švedijos krantų 
ir kad ten žiburiavo Malmio 
miestas.

Balandžio 6 dieną tolumoje 
pamatėm žemę ir kažkokio mies 
to bokštus. Mūsų laivas sustojo 
tolokai jūroje ir akys krypo-į 
naują žemę ir kažkokio miesto 
bokštus. Popietėje laivą pasiti
ko pirmasis kateris, ant kurio 
išskaitėm užrašą “Copenha- 
gen”... (pusi. 256).

Toli paliko Vabalninko bažny
čios bokštai. Po šiurpo ir viesu
lo, iškilo svetimo miesto bokš
tai. Nesvetingi, atšiaurūs, per
sunkus lietuvio širdžiai...

Kaip baugu, keista pagalvoti, 
pasilenkus ties ta knyga, kad 
vis garsesni ir įžūlesni kyla bal
sai: esą — įsižiūrėkime mene, 
kūryboje į kitus bokštus, o apie 
savuosius, už jūrių marių liku
sius bokštus bent jau labai ryš
kiai nekalbėkime. Nemeniška, ne 
poetiška, nemodernu.

“Lenktynių su šėtonu” žan
ras yra labai mėgiama lektūra 
JAV-se. Taip tik šiomis dieno
mis pasirodę užrašai “Yankee 
Reportere 1861 — 1865” Emmet 
Grozier’o yra atydi ano civilinio 
karo meto periodikos studija. 
Knygos tikslas — atgaivinti 
prieš 90 metų rašytas karo ko
respondentų eilutes.

“Lenktynės su šėtonu” yra 
autobiografinis karo nuotykių 
vaizdavimas, ištisas kareivio die 
noraštis, artėjąs į meninio vei
kalo sritį, dėl puikaus dėstymo, 
kalbos ir per visą veikalą vie
nodai išblaškytos įtampos, kuri 
čia ir eina siužeto ir intrygos 
vaidmenį.

Rekomenduotina perskaityti 
kiekvienam, kam atminty dar 
neišbluko savi tolimi bokštai...

Vladas Ramojus, Lenktynės 
su šėtonu, 292 pusi. Išleido Lie
tuviškos Knygog klubas. Kaina 
3 dol.

Vaikiška

Naktis sumigdė vaikus,
Žvėris, paukščius ir miškus. 
Auksinėj mėnesio vygėj 
Trys debesėliai užmigo.
N e,'ten ne. žvaigždės žėruoja: 
Klumpes nuspyrę nuo kojy,
Per dangaus grindinį mėlyną — 
Bėga sapnai pasivėlinę.
— Kaip jūs į žemę nueisit ?
— Kelias gi tolimas baisiai:
— Grįžulo Ratai sulaužyti,
— Viesulo žirgas nekaustytas,
— Nė vieno žaibo namuos,
— O jau vidurnaktį muša. 
Sapnas — į tėviškę tiltas — 
Laukiu ir laukiu bevilčiai,
Aušta ir saulė artėja,
Miege akis pražiūrėjau:
Mama manęs nebučiavo.
Ach, jūs sapnai pavėlavę!

Naujos knygos Lietuvoje
ANT. BERNOTAS, Waterbury, Ccan.

Kątik gautos kelios naujai Lie
tuvoje išleistos knygos. Štai ke
lios jų: ----- i i

1. Mikalina Glemžaitė Lietu
vių tautiniai drabužiai, išleista 
1955 metais Vilniuje. Knyga 
didelio formato, 208 psl., spaus
dinta tamsiai ruda spalva gera
me baltame popieriuje, su 269 
iliustracijomis (foto nuotrauko- 
m's, braižiniais ir brėžiniais), iš 
jų 45 nuotraukos ir iliustraci
jos spalvotos, gale pridėtas ant 
atskiro lapo kirpimo pavyzdys 
siuvėjams su įvairių liemenių, 
sermėgų ir vyrų .drabužių kir
pimo brėžimais. Knyga įrišta 
į pilko kolenkoro kietus viršus 
su aplanku; priešlapiai spaus
dinti tautinių raštų motyvais. 
Knygos gale pasakyta, kad prie 
jos išleidimo dirbo dailininkai 
V. Palaima, V. Jurkūnas, J.

dėmesį į senų laikų kronikas ir 
aprašymus (Pretorijus, Lepne- 
ris, E. Gisevijus, S. Daukantas 
ir kt.). Neapseinama be propo- 
gandos: esą, “tarybinė san
tvarka atvėrusi kelius nematy
tam nacionalinės kultūros augi
mui ir masių iniciatyvai” ir tik 
dabar “plačiai suklestėjo lietu
vių liaudies kūryba” ir t. t. (3 
pusi.).

Kiti gausiai iliustracijomis 
papuošti skyriai: Moterų dra- 
buž a' — marškiniai, sijonai, 
prijuostės, liemenės, švarkeliai 
— nažutkėlės, galvos danga, 
karoliai, juostos, mot. viršuti
niai drabužiai, apavas; šių die
nų tautiniai moterų drabuž:ai: 
žemaičių, augštaičių, vilniečių, 
zanavykių kapsiu, dzūkių, klai
pėdiečių. Vyrų tautinai drabu
žiai, skrybėlės. Priedai su au
dinių, juostų, raštų išsiuvinėji- 
mų, skarelių ir kirpimo pavyz- 
dž a's. 141 pusi. pasakyta, kad 
dabar namie austų audinių jau 
esą sunku gauti, todėl reiksią 
naudotis fabrikiniais audiniais. 
Knygoje yra daug nežinomų 
rūbų ir jų dalių pavadinimų.

Knygos gale pridėtas autorės 
ir A. Perevičius, korektūra A. į paaiškinimas, kokiais šaltiniais 
Šulgaitės. Žinoma, neužmiršta; j* naudojosi, rinkdama knygai

Balčikonis, redagavo R. Budrys'

pridėti ir rusiška knygos 
trika”.

me-

Įžangoje autorė sako, kad ši 
knyga pirmiausia skiriama

medžiagą: be jau minėtų Lep- 
ner'o ir Tetznerio, dar imta 
medžiaga iš istorinio — etno
grafinio muzėjaus Kaune, M. K. 
Čiurlionio Meno galerijos Kau-

1955 m. įvykstančios Lietuvos. ne, į§iauiių “Aušros” muzėjaus, 
dainų šventės dalyviams “ir jo
je tik labai bendrais bruožais 
apibūdinamos lietuvių tautinių 
drabužių savybės ir kaikurios 
jų įvairovės”. Primenama, kad! 
negalima maišyti kostiumo da
lių iš visokių spalvų, bet kad 
visose dalyse* (Siri būti viena ku. 
ri nors vyraujanti splava, pvz., 
žalia arba mėlyna.

Skyriuje “Bendri lietuvių liau
dies drabužių bruožai” autorė 
trumpai nupasakoja lietuvių 
liaudies drabužių susidarymo is
toriją, ypatingai atkreipdama

St. Glemžaitės, dail. A. Žmuidzi- 
navič'aus, savo rinkinių ir nau
dojosi naujai įvairių “ekspedici
jų” surinktais pavyzdžiais.

2. Lietuvos Paukščiai, III kny 
ga, išleista Vilniuje 1955 me- 
ta's. Kųyga didelio formato, 
372 pusi., įrišta į pilko kolenko
ro viršus, su 145 iliustracijomis, 
kurių 10 spalvotos. Kaip pra
kalboje pasakyta, pirma šios 
knygos dalis buvo išleista 1938 
m., antra — 1949 m.

(Nukelta į 3 pusi.)
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Kultūrine kronika
• Stasys Citvaras, solistas, 

bosas baritonas, persikėlė iš 
Brazilijos Chicagon. Stasys Cit-

• Pasaulio Lietuvių Žinyno

antroji laida jau pradėta ruošti. 
Pirmoji dalis yra išėjusi prieš

varas yra gimęs Lietuvoje, Rad- j ketvertą metų. Naujoje laidoje
IZll i O lz-Trio • lnJmrn

• Lietuviška televizijos pro
grama, vad. Jokūbo Stuko, bus 
šeštad. balandžio 21 d., 6:30 
vai. ro pietų, 13-tuoju kanalu. 
Ši televiziios programa pavadin
ta “Sve'kinimas Lietuvos atsi
minimu rad'jo valandai”. New 
Jersey, New Yorko ir Connec- 
ticut lietuviai kviečiami šią pro 
gramą stebėti. Dalyvauja Rūtos 
ansamblis, Linksmieji Broliai, 
ir kitos meninės pajėgos.

KARO NUOTYKIAI

Virielia V. Ramojaus knygai.

viliškyje; prieš 25 metus jis 
kaip jaunas berniokas nuvyko 
Erazilijon ir ten išsilavino kaip 
dainininkas. Jis ilgą laiką gyve
no provincijos miestuose, dau
giausiai vokiečių apgyventuose; 
paskutinius keletą metų pralei
do Rio de Janeiro mieste, kur 
suėjo į kontaktą su lietuvių pa
rapija, dalyvaudamas jos ruo
šiamuose parengimuose ir kon
certuose; čia jis bendradarbia
vo su kun. Z. Ignatavičium ir 
J. Janilioniu, renkant lėšas baž
nyčios remontui. St. Cit varas 
įgijo gerą vardą Brazilijoje, pla 
čiai koncertuodamas, daugiau
siai Rio de Janeiro, Sao Paolo 
ir kituose miestuose; jig regu
liariai rodėsi taip pat per vals
tybinį radiją ir televiziją.

Koncertų agentų spaudžiamas 
jis tarp brazilų turėjo vartoti 
ne savo brazilams sunkiai su
vokiamą pavardę, bet jam pri
mestą pseudonimą. Paskutinius 
du sezonus St. Citvaras buvo už 
kontraktuotas da'nuoti eilei ma
žesnių rolių kaip pastovus per
sonalo narys į Rio de Janeiro 
“Opera municipal”, kuri veikia 
panašiai, kaip šioje šalyje tik 
keletą mėnesių per metus. Rei
kia pasakyti, kad visi šie pasi
sekimai dar nedavė St. Citvarui 
galimumo pragyventi vien iš dai 
navimo: pragyvenimui jis turė
jo kitą profesiją; pasidaryti pra 
gyvenimą iš dainavimo Brazili
joje esą taip pat sunku, kaip ir 
mūsų šalyje, tačiau jis galėjo 
apmokėti mokymosi išlaidas pas 
pirmaeilius mokytojus ir dar tu
rėti vig didėjančių įplaukų iš 
savo meno.

St. Citvaras yra dainininkas 
su plačiu repertuaru, su palin
kimu prie rimto meno; tai aiš
kėja iš jo dainuotų koncertų 
programų, kurios yra rimto re
čitalio tipo, tiek klasikinio, tiek 
operinio. Nesuėjęs į kontaktą 
su lietuviais, St. Citvaras turė
jo labai ribotą lietuvišką reper
tuarą; šiai spragai papildyti jis 
pradėjo bendradarbiauti su muz. 
VI. Jakubėnu. Kompozitoriaus 
VI. Jakubėno nuomone St. Cit
varas yra visai profesinio tipo 
dainininkas su gražiu ir gražiai 
išlavintu lyriniu balsu, su aiškiu 
įgimtu muzikalumu ir su nuo
dugniu muzikiniu pasiruošimu 
(jis iš mažens grojo smuiku ir 
kitais instrumęntais).

Ka:p teko girdėti, prekybinin 
kas J. Karvelis nori padėti St. 
Citvarui suruošti koncertą ir 
pristatyti jį Chicagos lietuviš
kai visuomenei. Per Velykas 
chicagiškių dal's turėjo progos 
užgirsti St. Citvaro balsą per 
pamaldas Šv. Kryžiaus parapi
joj,?, kur jis drauge su choru 
atliko C. Frankd “Panis ange- 
licus”.

numatyta surašyti laisvajame 
pasaulyje esančiuosius visuome
nininkus ir svarbesnių profesi
jų naiius: advokatus, architek
tus, dailininkus, dainininkus, gy 
dytojus, inžinierius, kunigus, 
muzikus, profesorius, rašytojus 
ir žurnalistus. Žinynas bus pa
ruoštas lietuviškai ir angliškai, 
su specialiu anglišku skyriumi 
apie mūsų tautos praeitį, bolše
vikų okupaciją ir laisvės aspi
racijas. Bus įtrauktos žinios a- 
pie esančius už geležinės uždan
gos apie 100 lietuviškų laikraš
čių, apie tūkstančius lietuvių 
kultūrininkų, apie daugybę klu
bų, organizacijų, verslo įstaigų.

Naujoje Žinyno laidoje pra
džioje bus angliškoji dalis su 
pagrindinėmis žiniomis apie Lie
tuvą ir lietuvius, tolau — svar
besnių lietuvių organizacijų lais 
vajame pasaulyje sąrašas, Lie
tuvos užsienio tarnyba (pasiun
tinybės ir konsulatai), Lietu
vių spauda laisvajame pasauly
je, Lietuviškųjų knygų leidyk
los ir knygynai, Lietuvių radijo 
valandos, Lietuviai kultūrinin
kai ir laisvųjų profesijų nariai, 
Praktiškojo pobūdžio informaci
jos (palyginamoji pasaulio svo
rių, matų ir saikų lentelė, va
liutų palyginimas, lietuvių tau
tiniai vardai), Lietuvių Bendruo 
menės laisvajame pasaulyje. Ži
nyno kaina bus $4. Medžiaga 
siunčiama Žinyno redaktoriui: 
A. Simutis, 41 W. 82 str., New 
York 24, N. Y.

Vyt. Virkan-

• Anglijos lietuviai rašytojai,
kurių stambesnė dalis gyvena 
apie Manchesterį ir Bradfordą, 
projektuoja periodiškai rengti 
pasitarimus, kiekvieną kartą su 
sirinkdami kitoje vietoje. Pasi
tarimų metu manoma aptarti 
naujas knygas, kuriag parengė 
jų dalyviai, iš anksto susipažįs
tant su rankraščių turiniu ir 
pan. Atrodo, kad tokiems pasi
tarimams kliūčių nėra ir pirmas 
toks susibūrimą® įvyks Man- 
chestery balandžio mėn. vidury
je.

• Nidos Knygų klubas baigia 
spausdinti naujaua:ą savo leidi
nį, kurį nariams išs'untinės ba
landžio mėn. pradžioje. Tai A. 
Baranausko novelių rinkinys — 
“Sniego platumos”.

• Czeslatv Milosz apie Micke
vičių. Žurnalo “Preuves” 55 n- 
ry telpa Czeslaw Miloaz straips
nis apie Adomą Mickėvičių. Žur
nalą leidžia Kultūros Laisvei 
Ginti kongresas, o straipsnis ta
po paskelbtas Mickevičiaus mir
ties šimtmečiui paminėti. Milo- 
szo nuomone Mickevičius buvęs 
kontrastų ir priešingumų žmo
gus. Todėl įvairių srovių litera
tūros istorikai ir kritikai jo raš
tus įvairiai ir interpretuoja. Mic 
kevič'aus kelias nebuvęs kaip ki
tų kūrėjų, visą gyvenimą ėjusių 
viena ir ta pačia kryptim. Gy
venimo krizės nuolatos jį mėčiu 
sios iš vienos vagos į kitą. Jo po 
ezijos kūrinius vieną su kitu ly
ginant, sunku esą iš pirmo žvil
gio patikėti, kad būtų jie rašy
ti to paties kūrėjo. Mickevičius 
kiekviename savo kūriny lietęs 
vis kitokius žmogiškosios patir
ties aspektus ir kiekvienu kar
tu žvelgęs vis iš kito taško. Tu
rėdamas keturiasdešimt metų 
Mickevičius metė poeziją. “Daug 
sunkiau yra garbingai gyventi 
vieną dieną, negu parašyti kny
gą” — išsitaręs viena proga di
dysis poetas.

• N. Butkienė renka žinias 
apie vaikų lavinimą ir vaikų te
atrą Vakarų Europos valstybė
se. Jos sūnus Adolfas, nors iš 
dalies paraližuotas, bet ne tik 
įstengė baigti kolegiją, bet dar 
eidamas mokslus buvo studentų 
šachmatų klubo pirmininkas, bu 
vo vadovybėje kolegijos politi
nio klubo, buvo veiklus narys 
prancūzų ir vokiečių klubuose, 
priklausė Delta, Phi Alpha bro
lijai.

• Juzė Augaitytė Philadelphi- 
joje sėkmingai dirba dainavimo 
studijoje. Jos studentės yra pa
siekusios gražių laimėjimų. Pvz. 
— viena italė jau puik ai reiš
kiasi operoje, o lietuvaitė Aud
ronė Gaigalaitė jau keliuose 
koncertuose skynė laimėjimus, 
gi balandžio 14 d. ji dainuos 
Chicagoje. Pati Juzė Augaitytė 
balandžio 14 d. dainuos “Darbi
ninko" metiniame koncerte To
ronte, Ont..
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SUTEMA
R. SPALIS, Anglija

To dar betrūko! Po dviejų dą ir pradėjau klausinėti apie 
valandų kelionės sugedo auto- viešbučius, kai vyras pasiūlė, 
buso mašina. Visi keleiviai išsi-

prirašyti, štai, staptelėjo, — 
yra šis tas apie mergaitę...

— Labai įdomu.
— Nei vieta, nei pavardės 

mums nerūpi, vadinkim ją... na... 
— Jieva, — pradėjau.
— Tebūna Jieva, — jis vie

EDUARDO ALONSO KRONIKA
Okupuotoje Lietuvoje

■ Sovietinės kultūros kėlimui
Lietuvoje buvo paskirtas “Tie
sos” kovo mėn. 6 dienos nume
ris. Nežiūrint 15 pokarinių me
tų indoktrinacijos, “Tiesa” ve
damajame netiesioginiai prisi
pažino, jog ne tik Lietuvoje, bet 
ir pačioje Rusijoje reikia dar 
daug kas padaryti, kad “masių 
auklėjimas būtų persunktas ko
munizmo dvasia”. Kultūrinis 
darbas privalo tapti vis galin
gesniu ginklu kovoje prieš pra
eities atgyvenas — buržuazinį 
nacionalizmą, religinius “prie
tarus” ir pan.

■ Išradėjas J. Žilevičius. Vil
niaus Pedagoginio instituto vyr. 
dėstytojas inž. J. Žilevičius ne
seniai Vilniuje sukonstruavo 
spausdinimo mašiną. Šia maši
na, esą, gal ina išspausdinti vie
no ar kito leidinio visus spau
dos lankus iš karto. Žilevičius 
už ją jau gavęs patentą — “au
torinį pažymėjimą”. Kitą pažy
mėjimą jis gavo už prietaisą 
elektromagnetiniams įrašams 
fiksuoti feromagnetlnėje juos
toje.

■ Inž. K. Blaževičius apgai
lestavęs, jog Lietuvos žvyras 
nesąs augštos kokybės, kviečia 
Kauno HES (hidroelektrinės) 
statybai naudoti Lietuvos do
lomitų kilmės uolienas, kurių 
esą dešimtimis milionų kubinių 
metrų. Dolomitų ypač esą gau
su Šiaulių, Žagaris, Biržų, Pa

nevėžio apylinkėse. Blaževičius 
pasidžiaugia, jog estų dolomiti
nė medžiaga naudojama net Le
ningrado statybose.

■ Technikos mokslų kandida
tas Niekus siūlo iš Kauno, Vil
niaus elektrinių durpių pelenų 
šlako gaminti aukštos kokybės 
mineralinę izoliacinę vatą, taip 
reikalingą krašto statyboms. 
Dirbdamas Sverdlovsko Poli
technikos institute, prof. Žylin 
vadovybėje, jis patyręs, kad lie
tuviškų durpių šlakas esąs pui
kiausia žaliava šitokiai vatai pa
gaminti.

■ K. Kaveckas skundžiasi 
“Tiesoje” (kovo 6d.), kad Lie
tuvoje jau buvo trys dainų šven 
tės, prirašyta joms eilių, o “ne 
visas mūsų dainas liaudis dai
nuoja”. Kompozitoriai, esą, kal
tina poetus tekstų nerašant, gi 
poetai kaltina kompozitorius jų 
kūrinių neskaitant. Girdi, jų 
bendradarbiavimas įgalintų dau 
giau popul'arinių dainų, kaip fil
mo “Aušra prie Nemuno” pa
grindine “Ant Nemuno kranto”, 
kurią sueiliavo E. Mieželaitis, o 
sukomponavo B. Dvarionas. K. 
Kaveckas sovietiniams kompozi
toriams pavyzdžiu stato St. Šim 
kų (— “Kaip puikiai šis kom
pozitorius suprato liaudies dai
nų dvasią!”)... Pagirtini esą ir
J. Naujalis, Č. Sasnauskas, M. 
Petrauskas. Trečioj grupėj K. 
Kaveckas randąs J. Gruodį; A. 

Račiūnas esąs irgi labai popula- 
rus savo paskutinėmis harmoni
zuotomis dainonrfs. “Per laukelį 
tyliai jojau”, “Už myl'mo berne-

1 lio”, “šėriau, šėr>.u Bau žirge
lį”... K. Kaveckas sumini eilę 
jaunųjų kompozitorių, kurių har 
monizuoto8 dainos buvo atžy
mėtos. V. Baumilas, V. Palta- 
vičius,. V. Paketura3, R. Tvar- 
dovskis, J. Baš'nskas, J. Gai
žauskas, neskaitant vyresniųjų, 
kaip J. švedo, A. Budriu no, J. 
Dambrausko, A. Kačanavsko, J. 
Juzeliūno, E. Pa’sio, A. Belaza- 
ro, J. Karoso, J. Nabažo ir kit.
K. Kaveckas kviečia suaktyvin
ti liaudies dainų r nkimą, ką 
šiuo metu atlieka LTSR Valat. 
konservatorija ir Mokslų akade-

| mija.

KULTŪRINĖ
• šiandien jaunimo literatū

ros premijos įteikimas. Lietu
viškos Knygos klubo ir ateitinin 
kų Šatrijos Meno draugijos pas-

i kelbtog jaunimo literatūros pre
mijos įteikimo iškilmės įvyks 
šiandien per studentų koncertą, 
rengiamą. Lietuvių auditorijoje, 
Chicagoje, 7 vai. v. Premija bu- 

į vo paskirta praėjusį sekmad:e-
I nį. Jury komisijos posėdis įvyko 
dienraščio Draugo patalpose, 

i Dalyvavo visi jury komisijos na
riai: pirm. Vincas Ramonas, 
sekretorė Agnė Jasaitytė ir na
riai kun. dr. Andrius Baltinis, 
Pranas Razminas ir Domas Ve
lička.

Premija susidomėjimas buvo 
toks didelis, kad buvo atsiųsta 
net 32 ve'kalai, įvairių žanrų. 
Posėdžio pradžioje jury komisi
ja išsiaiškino, kad premija buvo 
paskelbta už veikalą, skirtą jau
nimui, taigi iš karto atkrito vai
kams rašytosios knygos. Be to
— atkrito vienas kitas leidinys, 
pasirodęs 1954 metais, nes pre
mijavimo taisyklėse buvo pažy
mėta, kad gali būti premijuoja
ma knyga išleista 1955 metais 
ar spaudai parengtas rankraš
tis.

Jury komisijos nariai pasiūlė 
kiekvienas autorius, kurie būtų 
kandidatais į premiją. Kiekvie
no to autoriaus knyga buvo iš
diskutuota ir prieita prie vie
nos nuomonės: premija paskir
ta visais penkiais balsais už vei
kalą, kurs yra savotiškai naujas 
mūsų jaunimo literatūroje. Pre
mijuotojo veikalo stilius gyvas, 
forma — pakili, jame keliamas 
pozityvus optimizmas; veikalas
— plačios amplitudės, rodo au
toriaus didelę erudiciją ir apsis
kaitymą. Autorius panaudoja 
daug medžiagos, ir ją meistriš
kai apvaldo. Premijuotoji kny
ga tremties jaunimui bus įdo
mus, auklėjantis ir informuojan 
tis pasiskaitymas, dvelkiąs gra
žiu naujumu mūsų knygų len
tynose.

Daugiau apie autorių ir vei
kalą patirsime šį vakarą per 
premijos įteikimo iškilmes. Gali- 

, me tik pasakyti, kad tai bus įdo 
l domu ir jaunimui, ir suaugu- 
' siems.
į • Vysk. V. Brizgys parašė 
gegužinėms pamaldoms skaity-

■ mų knygą “Marija Danguje ir 
žemėje”. Knygą leidžia Lietu- 

j viškos Knygos klubas. Skaity- 
| mai neilgi, įdomiai parašyti, gi
liai nušviečia Marijos teologiją. 
Numatoma išleisti prieš gegu
žės mėnesį.

• Šatrijos Raganos raštų nau 
ją laidą pas’ryžo išleisti brolių 
Šulaič'ų vadovaujama Sūduvos

j leidykla Chicagoje. Danutė Ltp- 
čiūtė-Augienė pakviesta sureda
guoti leidinį. Leidėjais-talkinin- 
kais pakviesti Šatrijos r Gied- 
rog korporacijos. Į leidinį nu
matoma įtraukti ir Aldonos Au- 
gustinavičienės paskaita apie 
Šatrijos Raganos kūrybą. Su
manymas išleisti Šatrijos Raga
nos raštus išk lo Chicagoje mi
nint mūsų rašytojos mirties 25 
m. sukaktį.

• Dr. Danutė Bleliauskienė- 

šlrvydaltė, medicinos mokslus 
ėjusi Kaune, Vienoje ir Le'pzi- 
ge, išlaikiusi reikiamts egzami
nus, gavo teisę praktikuoti me- 
d ciną JAV-se ir atidarė savo 
kabinetą Quintone, Vfrg'nijoje. 
Dr. Bieliausk’enė yra kauniškė, 
daktarės laipsnį gavo apgynusi 
d’sertaci'ą: “Tyrimai apie ge
ležies absorbavimą iš įvairių 
mineral’nių vandenų”. Jcs vyras 
Vytautas Beliauskas yra psi
chologijos daktaras, dėstą8 psi
chologijos kursą Richmondo Pro 
fesiniame institute.

Lyja,
ir miestas to nežino.
Koks nuotolis šį vakarą 

‘tarp m esto ir mano pv.lso!
Aš turiu lzaim.o gysla? 
ir ties mano krauju lyja.

S'ela,
/t’vo gatvės šampa . ..

Jei mum kalbėtu fontanaic
Jei mum kalbėtą fontanai, 
jei akmenys kalbėt ų, 
jei mum kalbėtą tamsi 
žvaigždžių tyla . . .
Jei prabiltų sapnas

ir pakrantės gluosnis, 
ir vienišas kelias, 
ir dulkėtas takas, 
nebūtų kelionėj

tiekos vargo,
eiti ir kalbėti vis vieniem,
niekam nesuprantant.

Iš ispanų k. vertė J. KĖKŠTAS
EDUARDO ALSONSO yra vienas iš pačių stipriųjų nau

josios ispanų poezijos reprezentantų.

- Pr^om paL™neL,VietO! nu gurkšniu ištuštino sfkliuką, 

nepastebėjęs manęs, - jau gim-- 
nazijoje ji buvo nuostabi. mer
gaitė, pilna gyvenimo džiaugs
mo, mokiniškų pok'tų, bet kar-J 
tu jau mokėjo susikaupti, jieš-: 
kodama gyvenimo prasmės, tie
siausio kelio į laimę. Tačiau tą 
laimę ji suprato ne turtuose, 
karjeroje, garbėje, bet jos jieš- 
kojo ten, kur ji ateitų be skriau 
dos artimui, be sk iaudos savo 
sąžinei, be skambių fraz’ų. Anot j 
jos, paprastume, kasdienybėje 
turėjo slypėti tobulybė. Ir vie- 

j nas įvykis nurodė jai kelią į ją.
, Mokytojas jai davė referatą 

kindami kojomis per patvinus! tema: Šatrijos Raganos mama- 
šaligatvį, drybčiojome kurį lai-! t*. Jicva su djdeliĮ| maionumu

grūdo laukan pamiklinti sustin- užteks. Be to, beveik prie pat 
gūsių kojų, pasižvalgyti po ru- stot:es gyvenu.
dens nykius, pajuodusius dirvo
nus, kai nuo pat ryto, sunkiais 
debesimis koštas, visai sutemo

Pasiūlymas buvo gundantis, 
bet, prieš sutkdamas, žvilgterė
jau į kaimyną. Galėjo būti tarpdangus ir Pūstelėjo smulku-trisdeSimtiegi kcturiasdešimties 

tis, stipraus vėjo gumbamas, metų palrauklanti3, kartu
lietus, kuris, kiaurai šunkdama- 
sis, suvarė mus į senąsias vie
tas.

nu
vargusių bruožų veidas. Moky
tojas, teismo valdininkas, ar sa
vivaldybininkas, spėjau.

Uždaryti autobuso langai, lie- Miesfc rma kambinau , 
taus plaunami, aprasojo ir ividu- geležinkeli0 ukri
je oras pasidarė sunkiai tvan
kus. Žiovaudamas, nuobodžiau
damas gailėjausi neturįs knygos
paskaityti, o suglamžytas laik
raštis, kelis kartus žiūrėtas, ilsė. 
josi po sėdyne. Atidariau port
felį iš kur dvelktelėjo arbatinė 
dešra. Prisiminiau sviestainius 
ir negaišdamas išėmiau juos, pa 
sisukdamas į greta prie lango 
sėdintį bendrakeleivį, kuris per 
tas dvi valandas nekreipė į ma
ne dėmesio, atkakliai įsižiūrė-

žinių tikrumą, nusekiau savo ge 
radarį, su kuriuo, pasistatę api- 
kakles, lietaus akinami, pliauš

ką, kai jis, mane įleidęs į mažą 
sodelį, pats pasuko aplink. rašė darbą, laukdama tos die

nos, kada prieš klasę galės pa-
Purtindamas lietų su malonu-, sidalinti savo m:ntimis, bet atė- 

mu atsidūriau šviesiame, jau- jusi pamoka pasibaigė katastro 
kiame kambariuke, pusiau sa- ^a- Jievos referato Mamatė nu- 
lione, pus:au kabinete, kurį gau skambėjo kaip pasyvus, tingus 
bė gili tyla. Greit pasirodė ir asmuo, nesuradęs savyje nei jė- 
mane atvedęs, atsirado užkan- SU. nei noro ir pačiai pakilti, irjęs kažkur į tolį.

_ Leiskit pasiūlyti. Man tiek(džiai degtinė. Jos gausumas* teigiamai veikti vyrą, kas buvo
daug jų prigrūdo, kad vienas į sukėlė man įtarimą, kad šeimi

ninkas, būdamas jos mėgėjas, 
tyčiomis atvilko mane, nebepa-

nenugalėsiu.
Vyras dirstelėjo į mane, pa

kėlė antakius abejodamas, ir aš kęsdamas vienumos. Nebuvau
pasiskubinau.

— Prašau tik pagalbos, ki- j pasijutau tartum į spąstus pa- 
ta'p turėsiu mesti pro langą. į tekęs, bet dabar buvo vėlu bėg- 
Arbatinė dešra ir augšta tem- ti. Atidžiai žvilgterėjau į jo ran-

didel’s mėgėjas stiklelio, tad tys, bet kažkas panašaus. Mo-

ne tik jos pareiga kaip žmonos, įduodamas dienomis, įvykiais, di3 nesuteršė jų buto sienų, kal
bėt ir kaip inteligentės moters, liks visad naujas, gyvas tuo bū- mynų reikalai nedrumstė jų nuo 

Žinoma, gal ir ne visai tiks du nenuobodus, duodąs patva- taikos, plokšti papročiai savai- 
liai perduodamos referato min- rius sparnus, kurie nelūžta prieš me išnyko. Sutaupytą laiką jie

peratūra nėra geri draugai. kas, bet nė ant vienos iš jų ne- 
Išimate žiedo, nors autobuse, esuKaimynas linktelėjo murme- ... .. , , . . .., , tikras, jis tokj turėjęs. Kamba-damas padėką ir ta proga pa- . . , - , •. . i • j , rio jaukumas, užuolaidos, stal-jutau lyg w degtines kvapą. J ’ moteriš-

Bevalgydami pasikeitėm keliais “eseles r°dyt rode moteris
sakiniais, bet kalba nesirišo ir k’ ™nką. Smalsumo stumia- 

, . . ,mas, vakarienes metu kiek slys-vel kiek venas pabėgome i sa- . ... . , ., JT». • 5 . i telejau į tą pusę, norėdamasve. Išėmiau rytą gautą laišką , . ‘ .
• j i _4 j-- •• i • 'daugiau sužinoti apieir dar kartą pradėjau jj skai-
tyti, kai vokas, padėtas ant ke
lio, nuslydo žemyn. Tai paste
bėjęs, kaimynas nusilenkė ir, 
man ji grąžindamas, paklausė:

— Nejučiomis perskaičiau jū 
sų pavardę. Ar ne tamstos no
velė buvo apie moterį?

— Beveik kiekvienoje mano 
novelėje figūruoja moteris.

— Aš tik tą vieną jūsų ir skai

kytojas, laikydamasis grynai 
nusistovėjusiųjų gairių, nebepa- 
kęsdamas savarankaus protavi
mo, dėmesio neatkreipė į tam 
tikrą originalumą, į eilę inteli
gentiškų išvadų, rodė, kad mo
kinė, jei ir klydo savo išvado
se, tai tuo pat laiku darbą atli-

pasitaikančias sutemas. panaudojo studijoms, skaitymui
— Tas su didele jėga įsišak- ir buvo pasiutiškai nenuobodu, 

nijo jos pasąmonėje ir, kai atė- nes savo intuicija Jieva tuojau
jo vedybų metai, ji buvo pas: 
ruošusi.

— O jos parinktasis kas? Ir 
gi tobulybė? — įsikišau.

Pasakotojas nesiskubindamas

pajusdavo vyro nuovargį, ku
riam reikalui ir tuoj atrasdavo 
naują įdomesnį objektą. Taigi. 
Bet reikia manyti, kad tik ji 
eikvojo savo vidaus turtus. 'Oi

pusę,
mane pri 

glaudusį, bet jis, gal nesupra
tęs mano tendencijos, nei žodžio 
neprasitarė, o aš nebedrįsau ka 
mantinėti.

Pečiuke jau linksmai tratėjo 
malkos, kai, baigę vakarienę, 
užsirūkėme ir vyras, pripylęs 
stikliukus, pakėlė už svečio — 
mano — sveikatą. Nesiprieši
nau, norėdamas užmigdyti jo dė 
mesį, bet taip pastūmiau savo

čiau, Marė, berods, jos vardas, stikliuką, kad jis būtų šešėlyje,
— Jei skaitėt šeštadienio nu

meryje, tai mano.
Aš abejoju, ar moteris gali

be to, ir pats patarnavau pil
damas, save pamiršdamas.

Kai baigėm rūkyti, jis sunkiai 
būti tokia, kokią jūs ją parodėt. į mane pažiūrėjo.

Būdamas tik pradedantis, la- — Jūsų, rašančių, temos juo- 
bai jautrus, visas užsidegiau ir, kingai banalios, paviršutinės, 
nebeįstengdamas nuslėpti leng- kai tuo tarpu gyvenimas pilnas
vo erzlumo balse, paklausiau. 

Ir kas jums nepatiko?
dinaminio dramatizmo. Kiekvie
nas žmogus tai potenciali tema

Vyras iš karto neatsakė, tik tik matyti reikia; ak, jūs, aklie- 
pasisuko veidu ir, vengdamas ji!
mano akių, tarė:

Dažnas rašytojas daro tą
Nerašančiam taip atrodo, 

atsakiau, — kai į gyvenimą
pačią klaidą. Žiūrėk įtikinamai žiūrime pro plunksnos prizmę, 
lipdo charakterį, pina situaci- pasikeičia vertinimo, vertybės
jas, bet užbaigia kaip tą liau
dies pasaką, būtent, laimingai

ko nuoširdžiai ir parodė tam mane.
tikrą literatūrinį subrendimą.j —Jis? Na, normalus, sveikas 
Taigi kietai ją apibaręs, moky-1 sangvinikas, be gėdingos praei
to jas išraitė blogą pažymį, bet ; Ves jaunuolis. Žinoma, ne be 
deganti iš gėdos mergaitė nesu- i klaidų, kaip kiekvienas natūra-

pripylė stikliukus ir pakėlė į ne! Ji mokėjo ir iš savo antro-

matas ir daugelis dalykų nu- 
pilksta. štai jūs stėbit evveni-

klupo. Ji savarankiškai nutarė 
patikrinti, ar klydo. Tik šį kar
tą mokėsi jau ne iš knygų, bet 
iš gyvenimo. Atidžiai klausėsi 
ir ką gudrūs jaunuoliai kalba, 
niekindami miesčioniškumą, ta
čiau kurių pakiliame gyvenime 
ji matė daugybę puvėsių. Sekė 
savo pažįstamus, vedusias po
ras, teiravosi savo tėvų ir paga
liau, jai atrodė, surado, ko j:eš- 
kojo: dviejų žmonių jungtis tik 
tada pateisins save, jei bus su
prasta, kaip nuolat kuriantis 
spalvingas menas, kuris, įvai-

lių instinktų žmogus.
— Docentas, daktaras ? — tei 

ravausi.
— Ne, eilinis studentas, eko

nomistas, deja, vedęs turėjo at
sisveikinti su studijomis, turė
jo kibti į tarnybą, buhalterio 
vietą gavo.

— Ir kaip ji įgyvendino sa
vo svajas? Spėju palūžo pirmo
mis dienomis.

— Ne. Jieva buvo nuostabi 
savo dvasios jėga. Ji stebuklus 
padarė, ji išgujo iš namų visas 
nuodėmes, piktas apkalbus žo-

sios pusės išreikalauti. Netinka
mi vyro papročiai paliko už du
rų. Ne tai, kad jinai jam draudė, 
mokė jį. Ne, Dieve apsaugok, 
jis, tiesiai pasakius, nedrįso blo 
gas būti. Jis tapo toks, kokį 
jinai norėjo matyti jį. O tai ne
buvo lengva, nes Jieva gerbė 
jį, didžiavosi juo. Taigi, nebuvo 
lengva. Tas sūkurys įsuko- jį į 
jos sukurtą gyvenimą ir jis ne
benorėjo iš jo bėgti, mat buvo 
laimingas.

Pasakotojas, pažaidęs stikliu
ku, atsirėmė sėdynės, ir, pasi
dėjęs rankas už kaklo, kurį lai
ką rymojo kietai užsimerkęs.

— Pamažu jie pasidarė moks 
lo, meno kultūros centru nedide 

(Nukelta į 3 pusi.)

3*

Tuo tarpu gyvenimas ką kitą mą, kaip aš, kaip kitas. Ištrau- 
rodo. Jeigu jau prieita prie dra kit kurį nors vieną savo paty- 
matiškos, įtemptos padėties, tai rimo fragmentą, kuris būtų ver 
paprastai susidurs:me su trage- ?tas pasvarstyti, kauptų savyje 

dramą. Mėginkit, 'klausau.
Šeimininkas kramtydamas lū 

pas, valandėlei nutilo, greit, lyg 
vogčiomis, žvilgterėjo į mane, 
ir aš jau buvau tikras, kad pri- 
rėmiau jį prie s:anos. kai jis 
bakstelėk) ant stalo gulinč’a pap 
kę, įjungė stalo lemna. užgesin
damas vi*šutinę. Tankus šešė
lis pridergė io veidą.

Keturiolika mokinių ba;gė-

di.ia, o ne pasaka.
Mėginau gintis, tačiau vyras 

numojo ranka.
— Meg neišspręsime to klau

simo, tik kieta patirtis gali pa
rodyti, kuris teisus, tačiau man 
patiko jūsų kūrinys, jūs, atro
do, pažįstat moterį, žmones.

Šį kartą j's greit, giliai pažvel 
gė man į akis, lyg ten atsaky
me. norėtu gauti.

Truktelėjau pečiais ir tuo pat me gimnaziją, šitoje papkėje 
laiku akinančioje tamsoje pašte- ant stalo yra tęsiama ju eyve- 
bėjau artėjančio miesto mirgan nimo istoriia. Buvau nubalsuo-
čius žiburėlius. tas tai padaryt’, paaišk:no.

— Pavėlavau į Šiaulių trau- — Ir tvirtinat, kad toji jų is-,
kinį, kada kito sulauksiu?! 
pasiskundžiau žiūrėdamas į laik 
rodį.

Tik ankstyvą rytą. Aš vie
tinis, žinau.

tori ja verta dėmesio ?
Jis pirštais perbėgo stalą lyg

slystu fortepiono klavišais.
Jie išsibarstė po visą kraš

tą. Vos tolimas gandas atplau
Naujiena ištempė mano veį- k'a, bet kaikur ištisi puslapiai ftv. Petro ir Pr.vilo bažnyčia Vilniuje
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Klajojančio piemens daina
Ištrauka iš premijuotojo veikalo

BR. ZUMERIS, Australija

Poetag Leopardi atvaizduoja vimą Visagalinčio, kuris leido 
žmogaus gyvenimą “Naktinėj mus, panašius j save, jaučiu 

dvelkimą To, Kuris viską savo 
meile gaubia ir pasaulį laiko 
džiaugsme. Drauge, tada raibs
ta mano akys ir visa žemė ap
linkui, ir dangus ilsisi mano sie
loj. kaip mylimosios vaizdas. 
Ilgiuos tada ir mąstau: ak... 
kad galėčiau išlieti ant popie
riaus visa, kas taip pilnai, taip 
karštai gyvena manyje, tai bū
tų mano sielos veidrodis, kaip 
mano siela yra begalinio Die-

Azijos klajojančio piemens dai
noj:

Žilas ligotas senelis,
Pusnuogis ir basas,
Su sunkia našta ant strėnų,
Per kalnus ir slėnius,
Per aštrius akmenis, smėlynus 

, /ir krūmus,
Per vėją, audrą, kai svilina karš 

/čiai
Ar šalčiai užeina, —
Jis bėga keliu, bėga šniokštuo- vo atspindys” 

/ja,1
Brenda per upes, per liūnus,
Sukniumba, pakyla, vis labiau 
skuba.

Miltono duotas pasaulio vaizdas
Miltono “Prarastajame Roju

je” randame žmogui sutverto 
pasaulio vaizdą, kuris kabo di
džiulio chaoso viduryje. Viršum 
šio pasaulio yra dangus, o apa
čioje — pragaras. Pasaulį laiko 
auksinė grandis, pririšta prie 
dangaus skliauto. Jeigu ne ta 
grandinė, pasaulis kristų į pra
garo gelmes. Gerieji angelai pa
saulį iš dangaus pasiekia auk
siniais laiptais. Blogieji arba vėl 
niai iš pragaro gelmių ateina į 
pasaulį t ltu, kurį žmogui ro
juje nusikaltus, pastatė Nuodė
mė ir Mirts. Prieš žmogaus nu
sikaltimą jokio tilto tarp praga
ro ir žemės nebuvo. Pasaulis 
buvo tiktai tiesioginiame sąry
šyje su dangumi. Tačiau Jievai 
su Adomu nusikaltus, prie tų 
pačių vartų, kur anksč au ange
lai ateidavo į pasaulį, Mirtis ir 
Nuodėmė prijungė tiltą, kuriuo 
atskuba velniai. Tokiu būdu da
bar tiek geri, tiek angelai į že
mę patenka per tuos pačius var
tus.

Žmogaus gyvenimas žemėje 
yra įaustas į didingus šviesos 
ir tamsos, dienos ir nakties sim
bolius. Šviesa surūšiavo, su
skirstė daiktus; naktis juos ap
kabina ir sujungia. Naktyje sle
piasi didysis amžinybės neribo
tumas, nes joje susipina daiktų 
pradžia ir galas. Žmogaus šir
dyje yra didžioji šviesos ir tam
sos kovos vieta.

Didingoji visata alsuoja prieš 
mūsų akis, kada pažvelgiame į 
augštį, į žvaigždėtą dangų. Švie
sos galybe alsuoja šita milžiniš-

Jis nepasilsi, neatsigauna jo kū- 
/nas,

Jis sudraskytas, kraujuotas; pa 
/galiau pribėga

Tenai, kur vedė jį kelias ir jė- 
/gos:

Šiurpią, didžiulę 
Bedugnę, į kurią krisdamas vis- 

/ką užmiršta. 
Skaistusis mėnuli, —
Toks mūsų mirtingas gyveni

mas.

Tai Leopardi suprasto žmo
gaus paskirtis, kurią jam siūlo 
šitas pasaulis. "Gimstančiam 
pražūtinga jo gimimo diena” — 
prideda savo eilėraščio gale po
etas. Šita dalia tai netekusio ti
kėjimo, nusivylu3io “pasaulio 
skausmo” ir nebūties iškankin
to žmogaus dalia. Visas gyve
nimas tėra liūdnas apmąsty
mas; visas džiaugsmas tėra lai
kinai nutilusios baimės skaus
mas; visi malonumai tėra tik
tai trumpi dirgsniai tarp skaus
mų. Nuo gimimo dienos mes 
neišvengiamai einame į nebūtį, į 
tą nebūtį, kurią mums atvėrė 
mūsų gimimo diena. Ta diena 
tai mūsų nelaimės diena, kurią 
gimdami pasveikinome verksmu 
ir ašaromis.

Šilerio optimizmas

Tačiau Šilerio "Orleano Mer
gelėje” randame kalbant:

...Kas man daros? — Su debe- 
/sim kylu, j

Šarvai gi sunkūs tampa man;
/sparnais.

Augštyn-augštyn — jau liekas j 
/žemė —

Skausmai trumpi, o amžinas yr 
/džiaugsmas!

Čia žmogus jau nekrinta į be
dugnę, į nebūtį. Iš pasaulio 
skausmų jis skrenda. Jį sukaus
tę šarvai pasidaro jam spar
nais, kure neša į amžinąjį 
džiaugsmą. Tokiu būdu čia išky 
la pasaulio ir buvimo prasmin
gumas. Žmogus žemėje gyvena 
laik'nai, kad laimėtų amžinybę.

Scenoje ant Dunojaus kranto 
Šilerio “Plėšikuose” veikė jas j 
Karlas gėrisi gamtos grož'u ir 
pasauliu: “Žiūrėkit, kokia puiki 
rugiapjūtė, medžių šakos lūžta 
nuo vaisių; vynuogės linksta 
nuo sunk ų kekių... O pasaulis 
toks gražus, o žemė tokia pui
ki”. Karlas vieno tenorėtų: pa- 
s likti šioje žemėje paprastu dar 
bininku. O Goethės Jauna kalba 
šitaip: “Kada iš malonaus slė
nio pakyla rūkai, o saulė iš augs 
to žiūri į nepermatomą miško 
tamsą, tik v enas kitas spindu
lys prasimuša į tą šventovę: gu
liu augštoj žolėj, pakrantėj čiur 
lenančio upelio. Prisiglaudęs 
prie žemės, stebiuos įvairiomis 
žolelėmis, jaučiu arti širdies 
knibždant daugybę mažučių va-| 
baliukų ir uodų, besisukinėjan
čių tarp šapaliukų, ir žiūriu į 
jų nesuskaitomas, nesuvokiamas 
išvaizdas. Tada gyvai jauču bu

ka visata, didingasis Visatos 
altorius. Mėlynoje visatos jū-Į 
roję plaukioja žvaigždynai, sau
lių sistemos, nesuskaitomos pla
netos. Po kojomis, iš žemės, ke
liasi augalai, gėlės ir tarpsta 
gyvuliai. Ncaprėpiaraca ddybis, 
neįžiūrmos mažytės, įvairiau
sio judėjimo, kilimo ir žlugimo, 
gimimo ir mirimo karalystės 
priešakyje stovi žmogus. Jis vi
satos karaliui. Jis klajojantis 
piemuo stebuklngoje kūrinijoje.

žmojU3 — Dievo draugas
"Dievas sukūlė žmogų tam 

kad turėtu sau draugą begali
nėje vienatvėje” — metė drą
sią mintį Berdiajevas. Šitoje 
galimybėje yra žmogaus didybė 
ir jo menkybė. D dybė, kad jis 
yra Dievo draugas ir Jo kūrini
jos tikslas bei‘atbaigimas. Men
kybė, kad jis, ateidamas iš Die
vo, yra svetimas šiam pasauliui 
Jis trokšta tikrosios savo tėvy 
nės. Žmogus nenur’msta šiame 
pasaulyje, nes jis į jį yra tik
tai atėjęs, kaip laiknas kelei
vis į laikinuosius užeigos namus. 
Žmogus žvelgia į augštesnį, į 
kitą būties rūmą, augščiau, “ne
gu žvaigždės tviskančios”.

Augustinas, įž ūrėjęs žemėje 
šviesos ir tamsos karalystę, pri
ėjo įsitikinimą, kad žmogaus ne. 
tvirtumo priežastis žemėje yra 
jo dvilypi prigimtis: siela ir kū
nas. Siela ir kūnas yra iš prie
šingų pasaulių. Užtai žmogus 
yra priešingų pasaulių kovos 
ir kovos įprasminimo vieta. Kas 
.aš esu, mano Dieve? Kokia yra 
mano prigimtis? Klausė Augus
tinas, žiūrėdamas į žmogų, į tą 
grande profundum, tą neišspren 
džiamai gilią žmogaus asmeny
bės paslaptį. Augustinas stebi
si žmogaus gilumu ir paslaptin
gumu, kuris yra viso to šaltinis, 
kad žmogus amžinai veržiasi iš 
šio pasaulio, kame jis savo bu
vimo gilumoje jaučiasi niekada 
nepatenkintas, apleistas, bena
mis ir vienišas.

Šitas vienišas stovi mažoje 
žemėje prieš neaprėpiamą did
žiulę visatą, pilną nesuskaito
mų dangaus, kūnų, ir klausia:

— O neįspėjama kūrinijos 
mįsle!

Didis žmogus, nes jis supran
ta mįslės neįspėjamumą; men
kas jis, nes sal a nieko nežino
jimo j s nepažįsta net pats sa
vęs. Didybės ir menkybės pa-

KliSė—tėvynės vaizdų albumo “Lietuva”Vyt. Didžiojo muzėjuM Kaune, pastatytas pagal »r«h. V. Dubeneekio projektą 1930 m.

Danutė Lipčiūie

Tarp pirštų nerimu drebąs štai laiškas
ir raidės kelios išblukusios kelionėje ir nuovargio išgeltos. 
Pavasariais pakvipęs ižas — užlaužta praeitis ten kelias, 
Sekminių cbelys, lyg krikšto rūbas baltas. ..

Ten tėviškės paprzdės ajerais atlinksta vakarai ir dienos, 
ir gryčia pravira jau poilsiui bemerkianti akis, 
ant slenksčio tėvo žili plaukai tarp pypkės dūmu driekias, 
ir motina rožančiaus beskaitant i dalis. . .

Ir dar. . .
Štai kultuvės dainuoja ar baras paup'ais:
tai ieserys velėja trinyčius audimus,
laukuose broliai žemės įščių priberta grūdais,
o tvindant/ daina — laimingus arimus. . .

Delsiu. . .
Bet laiško viduriuos lyg kraujas, lyg šauktų slenksčio minamas 

akmuo.
A t plėš iu ir skaitau. Rašo sesuo. . .
Tėvo pypkę suskaldė vagys,
Mamos rožančius sutruko velėnose, įžiebiant žvakes rudens. 
Žlugtą nunešė patvinę vandenys.
Arimus užpustė taigos. Linai nušalo ir neatžels. . .

Jaučiu, kaip varva pirštais gyvenimo tėkmė kruvina, 
iš sudužusio indo paskutiniai lašai. . .
Mano rankoje lyg kaukolės išsišiepus burna 
tekartoja: — tu viską turėjai ir visko netekai. ..

vė3yje žmogus dažnai sukyla. 
Jis sukyla vienas prieš visą pa
saulį.

Didysis žemės sukilėlis

Žmogus yra didysis žemės su
kilėlis, kuris dažnai matuoja 
pasaulio tvarką ir teisingumą 
savo žmogiškuoju matu.

"O aš kvailys, svajojęs pik
tais darbais pataisyti pasaulį 
ir, nesilaikydamas įstatymų, pa
taisyti pačius įstatymus... Aš pa 
norau, o Dievo Apvaizda, suly
ginti Tavo kalavijo dantuotus 
ašmenis ir pataisyti Tavo šališ
kumą... Pasigailėk, o pasigailėk 
kūdikio, išdrįsusio perspėti Tavo 
lėmimus!” — sušunka Šilerio 
“Plėšikuose” Karlas, išėjęs pro
testuoti ir griauti, bet pritrūkęs 
minties, kai reikėjo pasakyti 
tai, kas reikia pasakyti.

Dievas sukūrė žmogų, o žmo- 
gus-sukilėlis sukūrė žemėje gė
rį ir blogį. Naudodamasis lais
va valia, žmogus nenuėjo jieš- 
koti Dievo, bet vylėsi kūrinijo
je rasti augščiausią vertybę.

“Jie visi mirė tikėjime, nega

vę pažadėtų dalykų, bet maty
dami juos toli prieš save. Įkal
bėti ir apglėbti jų, jie prisipa
žino buvę svet'mi, tik pakelei
viai žemėje” (Hebr. 11-13).

Prieš keturis š imtys metų Sa- 
vonoje, Italijoje, gimė poetas 
Gabriello Chiabrera. Ilgą laiką 
jis buvo laikomas užmirštyje, 
kaip smulkus ir nežymus Par
naso šalies svečias. Tik vėles
niais laikais meno ir literatū
ros kritikai iškasė jį iš praei
ties dulkių ir parašė apie jo as
menį eilę vertingų monografijų. 
Tas poetas mirdamas ant savo 
kapo liepė iškalti žodžius: 
“Drauguži, gyvendamas jieško- 
jau aš užuovėjos Parnaso kal
ne, tu gi verčiau jieškok jos 
Kalvarijos kalne”.

Parnasas ir Kalvarija

Parnasas ir Kalvarija! Koks 
palyginimas. Abudu jie yra gar
bės vieta. Parnasas — garbė 
ir laimė šiame pasaulyje; Kal
varija — pergalė šio gyvenimo 
ir garbė amž'nybėje. Pirmasis 
rodo kelią į šį pasaulį; antra-

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Bronius Zumeris, kurio kny 

ga “Gyvenimo keliu” yra lai
mėjusi jaunimo literatūros pre
miją ir kurios ištrauką spaus
diname šiame puslapyje, gyve
na Melbourne, Australijoje. į 
tą tolimą šalį pateko iš trem
ties Vokietijoje. Autorius mėgs
ta daug skaityti ir mintyti. Yra 
nuolatinis Draugo skaitytojas, 
bendradarbis daugelio l'etuviškų 
laikraščių. Telegrama ir oro paš 
tu kreipėmės iš Australijos pra
šydami daugiau žinių apie šį 
mūsų laureatą, ir kai tik gausi
me, tuojau išspausdinsime.

• 15 metų be dr. Jurgio šla
pelio. šiemet kovo mėn. 17 d. 
suėjo penkiolika metų, kai Vil
niuje pasimirė dr. Jurgis Šlape
lis. Tie, kuriems yra tekę būti 
Vilniuje ar apie jį skaityti, tur
būt, daugiausia dr. Šlapelio var
dą sieja su jo knygynu, visais 
lenkų okupacijos laikais buvu
siu vienu didžiausių lietuvybės 
švyturių.

Tačiau tai buvo tik maža da
lelė tos šakotos dr. šlapelio veik 
los, kurią jis kaip visuomeninin
kas, kalbininkas, vertėjas ir tau

sis — į amžinybę. Kurį pasiren
kame — priklauso nuo mūsų.

Poetas sako, kad jis jieško 
užuovėjos Parnase, bet mums 
jo3 pataria jieškoti Kalvarijos 
kalne.

“Krito jūron, krito mažas, kaip 
/smiltis, lašelis —

Tu ir jūrą, ir lašelį tu, žmogau, 
/matai.

Nuo pajūrio lig pajūrio eina il- 
/gas žemės kelias —

O kas tu? Iš kur tu? Į kur tu, 
/žmogau, kritai?” 

(Brazdžionis)
Susitinkame mes kelioms de

šimtims metų šiame gyvenime, 
šioje šimto kelių kryžkelėje.

Juokdamies, krykštaudami, 
šaukdami ir kalbėdami statome 
namus iš smėlio ir žaidžiame 
vystančiais gyvenimo medžio 
lapais.

Valandėlę stapteliame. Prieš 
save išvystame mieląją žemę, 
savo rankomis apkabinusią 
krykštaujanč'us vaikus, luošus, 
ligonius, susirūpinusius tėvus, 
laimingas motinas ir nelaimin
gus įsimylėjusius.

Mes nesuprantame savo ver
tės pasaulyje.

Pasaulyje mes tiktai žaidžia
me.

Mes žaidžiame nuo to laiko, 
kada ats bundame, iki to laiko, 
kada šykštuolis saulėlydis pas
lepia paskutinį spindulį, o die
nos šviesa pasineria į neperma
tomą tamsą.

Mes žaidžiame su auksine auš 
ra, žaidžiame su sidabrįniu mė
nuliu, su daiktais, t ktai ne su 
jais pačiais, bet nuomonėmis 
apie juos.

Su auksine aušra pakylame 
neišmatuojamos būties pajūry
je didžiajam žaidimui.

Mes žaidžiame nuo ryto ligi 
nakt es ir nei vienas nežinome 
geresnio žaidimo kaip šitas.

Vi3i susirenkame neaprėpia
mo būties vandenyno pakrantė
je. Čia sueina nesuskaitomų sau 
lėtekių vaikai, čia vyksta didy- 
s's susir nkimas. Čia susitinka
me kelioms dešimtims metų.

Šypsomės. Dainuojame, žai
džiame tuščiomis kriauklėmis ir 
vėl jas išbarstome.

Neišvažinėtoje dangaus mė
lynėje ritasi į vakarus skais
čioj saulė, šveln oje būties mis
terijoje artėja vakaras.

Ateina miegas. Užmerkia a- 
kis.

O “nuo pajūrio lig pajūrio ei
na ilgas žemės kelias”, kuriuo 
ateina ir praeina žaidžiančios 
minios!

tosakos rinkėjas užima Vilniaus 
krašto istorijoje.

Dr. šlapelis priklauso tai ka
tegorijai lietuvių gydytojų, ku
rie, kad ir įsigiję medicinos iš
silavinimą, nedirbo toje srityje, 
bet visas jėgas ir materialinius 
išteklius skyrė lietuvybei.

Jurgis šlapelis kilimo panevė
žietis, gimęs 1876 m. Galsiškių 
vkm., Šimonių valsčiuje, kara
liškųjų ūkininkų gausingoje šei
moje. Pradžioje pasimokęs kai
mo mokykloje, įstojo į Mintau
jos gimnaziją, kur iš aštuntos 
klasės išvarytas su vilko biletu 
už atsisakymą prieš pamokas 
kalbėti rusiškai maldą, Petra
pilyje išlaikė eksternu egzami
nus ir ten gavo brandos ates
tatą.

Maskvoje studijavo ir baigė 
mediciną, nors ir nemėgiamą, 
bet bent tam, kad ją ba'gęs ga
lėtų gyventi ir dirbti Lietuvoje. 
Baigęs studijas, persikėlė Vil
niun, kur jau nuo 1905 metų 
gyvavo jo įsteigtasis knygynas.

Visuomeninį darbą su pamė
gimu dirbo nuo gimnazisto lai
kų ligi pat mirties. Priklausė 
įvairioms draugijoms, studenta
vimo laikais dirbo slaptose lie
tuvių organizacijose. Vilniuje 
buvo ilgus metus Lietuvių Moks 
lo draugijos valdybos nariu, o 
lenkų laikais buvo vienintelis 
lietuvių atstovas Vilniaus mies
to taryboje .

Visą amžių rinkęs kalbinę me 
džiagą, yra palikęs gražų pali
kimą, išleidęs net keletu žody
nų, kurių didžiausiais ir pilniau
siais yra 1939 m. VĮlniuje išleis
tas Lenkiškas lietuvių kalbos 
žodynas. Dar prieš I Pas. karą 
rusų laikais dr. šlapelis redaga
vo dalį A. Juškos žodyno, kurį 

leido Mokslų akademija Petra
pilyje. Ta'pgi dar prieš I Pas. 
karą jis paruošė ir išleido sveti
mų ir nesuprantamų žodžių žo
dynėlį.

Be to, dr. šlapelis yra daug 
vertęs iš svetimų kalbų, reda
gavęs, rinkęs tautosakos. Iš jo 
verstinių dalykų pažymėtina D. 
Defoe “Robinzonas ir jo nelai
mės”. 1909 ir 1914 metais jis 
parengė, suredagavo ir išleido 
Donelaičio “Metua”.

Nors dažnai pridėdamas iš 
savo kišenės, nes ypač lenkų 
laikais knygynas nešė nuosto
lių, dr. Šlapelis knygyną išlai
kė, ligi lietuviai atėjo į Vilnių 
ir jau be baimės ir slapstymosi 
galima buvo plat’nti lietuvišką 
raštą, už kurį dar taip n e šen1'ai, 
kaip anais caro laikais, grėsė 
kalėjimas ar pabauda. Tačiau 
neilgai velionis tęs džiaugi. Lie
tuvos laisvės dienos užsiniaukė, 
atėjo bolševikai, jis pasimirė, o 
jo mylimajam Vilniui, kaip ir 
visai Tėvynei prasidėjo dar tam 
sesnės dienos. Karo įvykiai iš
blaškė ir jo namiškius, iš kurių 
dalis yra atvykę j JAV ir gyve
na Chicagoje. S. NarkeUOnaitė

• L. Jgrgutytė-Baldauf dėsto 

lituan atiką didžiausiame Vak. 
Vokietijos universitete — Muen 
chene, kur yra per 12,000 stu
dentų. Šiuo metu lituan’stikos 
būna šešios savaitinės valandos. 
L. Jurgutytė yra gavusi licen
ciatą Vyt. Did. universitete ir 
1939 m. buvo atvykusi į Muen- 
cheną pag linti studijų. Jog vy
ras 1940 — 1944 metais Vyt. 
Didž. universitete dėstė germa
nistiką.

• Antanas Ausenka, lietuvis 
benediktinas, išėjęs mokslus P. 
Amerikoje ir įšventintas kuni
gu, profesoriauja to vienuolyno 
gimnazijoje Sao Paulo mieste. 
Seka lietuv ų kultūrinį gyveni
mą, skaitydamas Aidus, Dar
bininką, Draugą, pats ir tiek iš
silavinęs lietuvių kalboje, kad 
įstengia lietuviškai straipsnius 
rašyti.
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J. Meko Semeniškių idilės
Spalvingi Lietuvos metų laikų paveikslai

PRANAS RAZM INAS, Chlcago. III.

“Semeniškių idilės” nėra pats 
naujausias Jono Meko kūrinys; 
bet tik dabar jis ateina j skai
tytojo rankas atskiru kukliu lei
diniu. Ir gerai padaryta. Juk 
tai pats geriausias iki šiolei pa
sirodęs jo poezinis darbas. Tai, 
reikia manyti, jaučia ir pats po
etas, jei laikas nuo laiko vis 
prie jo sugrįžta.

Dvidešimt keturiose idilėse 
poetas daugiaspalviais dažais 
vaizduoja keturis metų laikus: 
pavasarį, vasarą, rudenį ir žie
mą. Skaitai ir gėriesi poeto 
įsijautimu į lietuviškos gamtos 
alsavimą, į laikų metamorfozą.

Tai kažkas nauja ir laukta, 
ko iki šolei mūsų grožinėj lite
ratūroj tokiame vieningame pa
veiksle neturėta. Tik nuotrupo
mis džiaugėmės. Tai lyg antra
sis Donelaitis, bet jau švelnus, 
estetas, sveriąs žodžius ir vaiz-J 
dus, juos lyginąs, renkąs ir de
rinąs į vieną spalvingą paveiks- 
lą-

Idilėse pagrindinis veikėjas 
ne ūkininkas, ne žmogus, o pati 
gamta. Ir tai visai suprantama. 
Vaikas jaunuose savo gyvenimo 
metuose, nepajėgdamas įžvelgti 
į suaugusių vidaus pasaulį ir 
jį suprasti, nukreipia dėmesį į 
gamtos reiškinius, kurie jo ty
rinėjimams palankesni ir atvi
resni. čia prisimenama Philippe 
Soupault žodžiai: “Charlot ėst 
tres jeune. II ne connait pas les 
hommes”. Jis nepažįsta žmonių, 
bet jis puikiai moka stebėti gam 
tos reiškinius. Beje, ir idilėse 
praeina vienas kitas žmogus. 
Čia užtinkame tetą Kastūnę ir 
uogų rinkėjas, poeto vaikystės 
moteris ir vaikus, kaimynus — 
Martyną ir Ignotą, Kazimierą 
ir. kitus vyrus, bet jie paveikslo 
fone tik atskiri taškai, neturį 
pagrindinės įtakos į patį paveiks 
lą, o tik jį kiek pagyviną, pa- 
spalviną.

Poetas pradeda idiles žvelg
damas į vaikystės “bėgančias 
nuotrupas”:

Žiūriu aš atgal į jus, 
mėlyni mano vaikystės akira

čiai!
Vartau ir dėlioju 
senas ir begęstančias nuotru- 

/pas,
ilgesio rankomis liesdamas 
kiekvieną veidą, kiekvieną daik- 

/tą, akiratį,

Siekdamas atgaivint, ir įpilti 
/dar kraujo, — 

išdeginta ir išdraskyta širdim, 
/ir išrėžyta, 

žiūriu atgal, ir prisimenu, ir 
/gal —

verkiu, —

bet ne, ne akiračių, ir ne jūsų, 
/laukai,

mano bičiuliai, —
o tiktai savo jaunųjų draugų, 
o tiktai savo vaikystės, 
nesugrąžinamos, vis tolstančios.

7 psl.

Lietuvos keturi metų laikai 
praslenka pro skaitytojo akis 
ne tik nesužaloti modernizmu 
apsunkinto teptuko, kaip daž-, 
nai mūsų modeminėj poezijoj Į 
pasitaiko, bet, priešingai, pilni 
gyvybės ir tikrumo, tokie, ko
kius mes ten, būdami jauni, iš
gyvenom.

Keturi metų laikai — keturi 
pilni gyvybės paveikslai, kuriuo 
se poetas prikelia skaitytojui 
anuos laiminguosius laikus, a- 
nas nuostabias vaikystės die
nus, kada gamta jam visų sva
jonių ir veikimo centras, kada, 
be šeimos židinio šilimos ir vai
kystės draugų, nepasigesta dar 
žmogaus, kurt* žemės vieškeliais 
nešasi su savim prakeikimą ir 
išganymą, meilę ir kerštą, kada

dar su paukščiais ir gyvuliais 
kalbėta ir susikalbėta, su girios 
aidu lenktyniauta, su Eetumis 
verkta ir su saule juoktasi.

Štai keturi posmeliai iš ketu
rių paveikslų:

S? jos laikas

Kai pirmas tirštas lapų žalesys
nutyška alksnių krūmais, raus- 

/vučia's atžalynais —
laike pirmo miškų žalesio — 
sunkios arklių kojos, plūgai ir

/kaplia-'
ima plėšti juodus, įsigulusius 

/laukus
Penktoji idilė, 19 psl.

Jonas Mekas

Vasaros naktys
Rankos kvepia dar medumi ir 

/dobilu,
ir rūbuose — žolių lapeliai ir 

/vakaro vėsa.
Kaip tilsta... Kaip kelias rūkas... 
ir paskutiniai kibirų skambėji- 

/mai,
melžėjų šūkes'ai, svirčių girgž- 

/dėjimas
ties mediniais vandenio loviais, 
toli, kitapus guobų.

Penkioliktoji idilė, 42 psl.

Ruduo

Patsai rudens siautėjimosi lai- 
/kas.

Ir pro bekiūžančius, lekiojančius 
/lapus,

varganai besaugojančius savo 
/auksą,

ir plinkančius, lietaus nugairin- 
/tus kamienus, 

prasimuša pirmasis putelių rau
donis.

Devynioliktoji idilė. 50 psl.

Žiema:
Sniegui apgulus trobas, apden

gus laukus, 
ir ganyklas, ir upių slėnius, ir 

/žuvų perkalus, —

Juozai Pnutienius Nemuno kilpa

j užgula šalčiai. Tr vėjas, deginda 
/mas lekia

skersai laukų, nešdamas sausą
/ir šaltą sniegą. 

Dvidešimt ketvirtoji idilė, 60 p.

“Semeniškių idilės” — bran
gios mano rankose. Jas ir įrė
minti reik'ėtų meniškiau. Dažnai 
menkesni dalykai daug gražiau 
papuošiami. Ret aš čia nieko ne 
kaltinu. Juk toji didžadvasė se
suo poezija tap retai kieno su 
pagarba ir riteriškumu sutinka
ma.

Būtu gal'ma šiek tiek ir pa
priekaištauti. Poetas nepasižy
mi žodžiu taupumu. Kartais jis 
vaizdus išgauna ilgu žodžių jieš 
kojimu, kaip dailininkas, deda-1 
mas spalvų prie spalvos. Kaikas 
pasakys, kad tai nemodernu, 
kad perdaug žodžių balasto, bet 
— lietuviškos gamtos nei vienu į 
teptuko patraukimu nenupieši, 
nei vienu, kad ir metus jieško- 
tų, žodžiu nenusakysei.

O Jono Meko piešiama gam
ta tok a spalvinga, tokia gyvas
tinga. Poeto žvilgis į vaikystės 
laikus — pagaunantis:

1
Kur jūs, šviesiaplaukiai vienkie- 

/mių vaikai, 
kur eidavom, sustodami šalia 

/kiekvieno griovio, 
kur bėgdavom į mokyklą — su 

/mažyčiais
medžio kormor.ėliais, plunksnų 

/dėžutėm.
Dvidešimt trečioji idilė, 58 psl. į

Idilių kalbinė pusė ta p pat 
susilaukia šiokių tokių priekaiš
tų. Poetinė sintaksė sunkoka. 
Vietomis periodai ištęsti į bega
lybę. Juos gal'ma buvo lengvai 
sukapoti, nepakenkiant vaizdo 
konstrukcijai. Tai sunkina skai
tymą. Skyryba taip pat vieto
mis šlubuoja. Bet nežiūrint tų 
pastabų (jų būtų gaEma ir dau
giau suminėti), lietuviškos gam 
tos paveikslas, išėjęs iš po poe
to plunksnos, vertas garbingos 
knygų parodoj vietos.

Jonas Mekas, Semeniškių idi
lės. Brooklynas, 1955. Aidų Lei
dinys, psl. 62. Atspaude Pran
ciškonų spaustuvė. Kana nepa
žymėta.

o Kuru. V. Bartu,ška mirė 
1956 m. sausio 28 d. Palaidotas 
Liudvinavo kapinėse. Jis buvo 
žymus Amerikos lietuvių veikė
jas ir yra daug patarnavęs Lie
tuvai pirmojo Pasaulinio karo 
metu.

Vitalija Boyutaiie

Palikti namai
Norėjau vėl į jus sugrįžt.
Pralinksmint ąžuolą paskendusį rasose 
Ir tekančią sulą iš
Kūno sužeisto nušluostyt.

Namai palikti. Palikta vaikystė, 
Ijailcas, ruduo. . .
Širdin įstrigusi akimirka

. Šiandien pavirsta žaizda.

Sugrįšiu dar kada į jus.
/r durys, ir langai lai šaukia 
Ilgesio balsu, nes mano sugrįžimas 
Bus iiems šventė.

Gyvenimas
>

Štai krautuvė. Joje nuo amžių 
Brangakmenius perka ir parduoda.
Tai krautuvė, kurioj fazanui

. Iškimšti ir apdulkėję tupi.
Tai krautuvė, kurią aplanko svetimą 
Kraštų pirkliai.
Maino kailius į sausą odą.
Tai krautuvė, per kurią pereina 
Giminės. Palieka pėdsakus.
Tai krautuvė, kurioj prekiaujame 
Vist.

• Kun. dr. Petras CelieSius 
Mokslinių Studijų klube praeitą 
sekmadienį kalbėjo tema: “Bū
ties sąrangos dvasinis sluoga
ms”. Išeidamas iš fenomenalo- 
gistin’ės krypt'es filozofų, ypač 
Husserlio ir Hartmano, referen
tas, kopdamas vis tobulesnės bū 
ties laiptais, priėjo iki dvasios 
reiškinių. Dvasinę sritį jis at
skyrė nuo tų reiškinių, kurie 
gyvastingai reiškiasi, bet dva
sios dar nesudaro. Vienas iš bū
dingiausių dvasioj pasireiškimų 
žmogaus gyvenime, yra sugebė
jimas įsigyti sąvokas. Sąvoka 
yra sritis, apšviesta tam tikros 
šviesos, nors tos srities ribos 
kartais yra neaiškios.

*
Dvasia yra daugiau negu me

džiaga, nes medžiaga visumos 
naudai nekrypsta. Dvasia yra 
daugiau negu gyvybė. Gyvybė 
neišsemia dvasios. Dvasia pa
sireiškia mąstyme, doriniame 
apsisprendime, ir kūryboje. Dva 
šia ypač pasireiškia paprasta
me sprendime. Analizuodamas 
vieno bolševikinio poeto eilėraš
tį referentas vykusiai atidengė 
dvasios pasireiškimą net mate
rialistiškai nusiteikusiame poe
te. Ta proga jis gražiai nušvie
tė tiesos reikšmę dvasios sąran
goje. “Taip ar ne” nėra koks 
atsitiktinis žaidimas.

Koreferentas kun. dr. A. Bal
tinis labai teigiamai įvertino pre 
legento pastangas dvasiai pa
grįsti. Ta pačia proga jis iškėlė 
naujas iš to galinčias kilti pro
blemas. Labai sėkmingose dis
kus'jose dalyvavo: Al. Plateris, 
inž. J. Rugis, dr. Z. Smilga, kun. 
dr. Ignas Urbonas, Petras Mal- 
deikis ir kun. V. Bagdanavi- 
čius. Ta pačia, proga Klubas pri
ėmė praėjusios socialinės savai
tės darbų apyskaitą ir nutarė 
sekantį susirinkimą skirti savo 
sėkmngos trejų metų veiklos 
paminėjimui.

• Clevelando meno muzėjus
ruošia didelę meno parodą, kuri 
atidaroma gegužės mėn. 2 dieną 
ir truks iki birželio 10 d. Pri
siųsta -keli tūkstančiai įvairių 
darbų, tad pakviestai jury komi
sijai iš Chicagos Meno institu
to ir kt. meno muzėjų buvo ne
lengvas darbas atrinkti dailinin
kų kūrinius.

Prieš kurį laiką lietuvis Viekš 
nis Clevelando muzėjaus suruoš
toje meno parodoje laimėjo už 
tapybos darbą premiją. Tremti
nys skulptorius V. Raulinaitis 
taip pat jau dalyvavo šio mu
zėjaus suruoštoje meno paro
doje.
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• Studentų atsakymai į anke

tą. L'etuviams studentams JAV- 
se buvo išsiuntinėta anketa su 
63 klausimais. Liet. Stud. s-gos 
JAV-se Studijų komisijos pirm. 
L. Valiukas apie anketos davi
nius davė įdomių žinių pasikal
bėjime “Lietuvių Dienų” balan
džio numeryje. Iš čia sužinome, 
kad Liet. Studentų sąjungoje y- 
ra 725 nariai. Iš jų anketas už
pildė 283 arba — 39%. Iš atsa
kytų matyti, kad daugiau kaip 
trečdalis studentų priklauso atei 
tin'nkams, skautams priklauso 
truputį mažiau trečdalio ir vie
nas trečdalis atitinka santarie- 
čiams, nepriklausantiems jokiai 
organizacijai, šviesininkams. Lie 
tuviškas sąmoningumas yra di
desnis tarp tų, kurie priklauso 
organ'zacijoms. ♦

Daugiau kaip du trečdaliai pa 
sisako, kad kurdami šeimą, jieš- 
kos lietuvio (-ės). Tikinčiais pa
sisakė esą arti 97% studentų; 
maždaug 2% netikinčių ir kiek 
daugiau kaip 1% nepareiškė sa
vo nusistatymo tikėjimo atžvil
giu. Netikinčių skautuose maž
daug 4%, santariečiuose — maž 
daug 8%. Apie trečdalis studen
tų simpatizuoja kr'kščion'ms de
mokratams, apie trečdalis fron
tininkams, likusio trečdalio -— 
pusė tautininkams, ketvirtadalis 
— liaudininkams.

Maždaug 3% studentų neskai
to jokio lietuviško laikraščio. 
Populariausias tarp studentijos 
yra “Draugas”. Jį skaito maž
daug 80%, “Naujienas” — 20%. 
Iš savaitraščių — populariau
sias “Darbininkas” įr "Dirvą”. 
Ir vieną, ir kitą skaito ap’e 
30% studentų. Toliau eina: 
“Laisvoji Lietuva” (JL§%), “Vie 
nybė” (14%). “Keleivį” ir “Sah 
darą” skaitančių yra maždaug 
4%. Iš žurnalų — populftriausi 
“Aidai”, kuriuos skaito 50% 
studentų; antroje v'etoje — 
“Lietuvių Dienos”, trečioje — 
“Ateitis”. Trečdalis studentijos 
skaito vieną ir kitą. Toliau ei
na “Mūsų Vytis” (22%), “Skau 
tų Aidas” (15%), “Literatūros 
Lankai” (13%), “Laiškai Lie
tuviams” (13%), “Karys”, “Į 
Laisvę”, “Santarvė” ir kt.

Daugiau kaip 90% studentų 
pasisako už grįžimą į Lietuvą, 
nepriklausomybę atgavus. Dide
lė dalis studentų pasisako už iš
leidimą gero informacin'o leidi
nio apie Lietuvą, vieno ar poros 
tomų lituanist'nės enciklopedi
jos anglų kalba.

• Lietuviškų triūbų dirbėjas 
garsėja JAV spaudoje. “The Mil 
waukee Journal” įsidėjo paveiks 
lą ir platų aprašymą apie Juo
zą Guzaitį (ar Giržaitį?; laik
raštyje jis vadinamas Gw*ia- 
tes), pažymėdamas, kad jis yra 
atvykęs iš Lietuvos ir aprašyda
mas, kad jisai daro dideles triū- 
bas, kokios taipgi girdimos švei 
carijos Alpėse. Juozas turi 69 
m. amžiaus. Tas trlūbas jis iš
moko daryti begyvendamas Lie
tuvoje, kur jos buvo be kitko 
naudojamos nubaidyti vilkams 
nuo kaimenės. 1909 m. jis iš 
Lietuvos atvyko į Chicagą. Pas 
kiau persikėlė į Wisconsiną, kur 
ir pagarsėjo kaip lietuviškų 
triūbų gam ntojas. Kaikurios jo 
triūbos yra pasiekusios net Ka
liforniją.

• Dr. R. Klimkevič ukrainie
čių laikraštyje “Amerika” iš
spausdino straipsnį; “Ukrainie
čių valstybės pėdsakai svetimuo 
se herbuose”. Straipsnyje prie
lankiai atsiliepia apie Vytautą, 
kurs pirmoje XV šimt. pusėje 
buvęs “vadinamas Lietuvos ir 
Rusijos karaliumi", prisimena 
Gediminaičius, kurie XV-me 
šimtmetyje valdė Kievą.

• Petras Klimas grąžintas iš 
tremties Vorkutoje į Lietuvą be 
veik apakęs. Po operacijos Lie
tuvoje nuo vienos akies katarak
tas pašalintas.

KULTŪRINĖ
• Povilas Karazija, buv. Vy

tauto Didžiojo Kultūros muzė
jaus istorinio skyriaus vedėjas, 
mirė Kaune 1955 rudenį. Velio
nis buvo didelis Vilniaus veikė- 
įas, ilgametis L'etuvių Mokslo 
draugijos ir kt. lietuviškųjų or
ganizacijų valdybų narys, kai 
lenkai jį už lietuviškumą išvijo 
iš Vilniaus. Nepriklausomoje 
Lietuvoje, rodos, nuo 1936 m. 
dirbo V. D. Kultui os muzėjuje, 
istorijos skyr'aus vedėju. P. Ka
razija buvo vienas iš mūsų kraš
to geriausių numizmatų, ypač 
gerai pažinojo senosios Lietu
vos numizmatiką. Jis buvo pa
rašęs ir išspausdinęs Lietuvių 
Tautoje (1928) “Vilniaus lo
bis”, kur nagrinėjo vieną numiz 
matikos lobį, slapta ir dideliu 
vargu pasigautą Liet. Mokslo 
dr-jos. 1941 m. buvo “Vytauto 
Didžiojo Muzėjaus Darbuose”,
I t., išspausdinęs didelę studiją 
apie Lietuvos senąją num zma- 
tiką.

Karo metu ruošė pagrindinį 
darbą iš Lietuvos numizmatikos 
ir antrą iš senosios Lietuvos 
masonerijos. Jis turėjo geriau
sią Lietuvoje numizmatikos ir 
masonkos biblioteką. Dabar jo 
biblioteka pateko į Lietuvos 
Mokslų akademijos biblioteką, 
tačiau yra žinių, kad jos dalis 
išvažiavo į “plačiąją tėvynę”, 
kažkurią Maskvos biblioteką.

1942 — 1944 P. Karazija bu
vo kelis kartus Kauno geštapo 
tardomas; jam prikišdavo, kad 
jis slep'ąs tariamai priklausan
tį kažkokį repatriantams ir žy
dų bendruomenei istorinį turtą, 
dabar deponuotą VD Kultūros 
muzėjuje, iš kur jis ir dingęs. 
Kartais geštapas ateidavo su 
didžiausiais sąrašais, kur, neva, 
buvo šio turto duplikatai ar kiti 
sąrašai. Kelis kartus jie tikrino 
ir patalpas. Tačiau visa baigda
vosi laimingai, išskyrus vieną 
kartą: keli muzėjaus tarnauto
jai 1941 rugpjūčio mėn. iš Pa
nevėžio g-vės parsivežė Lietuvos 
Žydų Etnografijos dr-jos ir mu-1 
zėjaus dalį turto, kiek tuo me
tu, vokiečių išdraskytose patal
pose buvo rasta. Jo buvo par
vežta geras vežimas ir sukrau
tas V. D. Kultūros muzėjaus 
patalpose, P. Karazijai gerai ž - 
nomoje vietoje. Vienas iš muzė
jaus tarnautojų apie šį žydiškąjį 
turtą išplepėjo.

Kai atvažiavo specialios misi
jos iš Berlyno geštapininkas, 
kuriam priklausė visos Vokieti
jos ir užimtųjų kraštų žydų rei
kalai ir jų kultūrinis turtas, 
tas pats muzėjaus tarnautojas 
R. nuvedė geštapininkus ir pa
rodė, nieko neįspėdamas. Ryto 
metą geštapas griebė V. D. Kul
tūros muzėjaus direktorių P. 
Galaunę, kuris apie šį rinkinį 
iš viso nieko nežinojo, griebė ir 
P. Karaziją.

Geštapininkas buvo tiek įsiu
tęs, kad ne tik grasino jam ka
ro teismu, bet griebė rankomis 
ir čia pat prismaugė. Dideliu 
gudrumu ir kyšiais pavyko iš
sisukti, bet taip vargiai atsivež
tas naikinamų žydų kultūrinis 
turtas tą pačią dieną buvo iš
vežtas į Berlyną. P. Karazija po 
šio įvykio 1943 buvo dar daug 
kartų tardomas, grasinamas, 
tačiau nė vieno muzėjininko ne
išdavė. (A. M.)

• Prof. Antanas Maceina ren
ka medžiagą knygai apie bolše
vikinį žmogų, kiek jis yra atsis
kleidęs literatūroj.

• Gen. Stasys Raštikis buvo 
sunkiai susirgęs ir 7 savaites iš
gulėjo ligoninėj. Dabar jau bai
gia pasveikti ir skuba atsimini
mų išleidimą.

• Prof. Pr. Padalis, įsikūręs 
Muenchcne, turėjo sunkią ope
raciją. Ten pat buvo operuoti 
pulk. K, Grinius ir J. Stonys.
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Jaunimo premijos laimėtojas
Pasikalbėjimas su Bronium Zumeriu

Bronius Zumeris, laimėjęs jau, įtempto darbo įmonėse atlieka-
inus laisvalaikius, pradėjau vėl 
kaupti medžiagą ir rašyti.

2. Iš Jūsų premijuoto veikalo 

ryški autoriaus plati erudicija.

nimo literatūros premiją, yra 
tremtyje, Freiburgo universite
te, baigęs filosofiją ir kaip šalu
tinius dalykus — pasaulinę isto
riją ir ps'chologiją. Bendradar
biavo ‘‘Mūsų Kelyje” ir “Žibu- Turbūt teko daug veikalų per
riuose”. Persikėlęs į Australiją 
aktingai įsijungė darbuotis lie
tuviškoje tremt:e3 spaudoje. Įvai 
riomis temomis jo straipsnių 
gal ina rasti “Drauge”, “Darbi
ninke”, “Ateityje”, “Aiduose”, 
“Tėvynės Sarge”, “Tėviškės Ži
buriuose”, “Žibinte” (Anglijo
je), “Tėvu Kelyje” (Venecuelo-

•kaityti renkant medžiagą?

įtingą mintį ar 2t:gr'ovė tą ar 
kitą planą. Tačiau dėl to nusi- 

! minti nebūtų tikslu. Visagalio 
Apvaizda rikiuoja žmonijos ir 
atskiro žmogaus kelius. Jo va
lios mes neįstengsime suprasti 
ir dažnai, žiūrėdami į savo su
kurtų planų ar vilčių griuvėsius, 
liūdime, nors, gal būt, iš tikrųj’ 
tai atsitiko mūsų pačių gerovei 
ar naujam kilnesniam paskati
nimui.

4. Kcd?! Jvs prl'nkote į tokį

Pa vasaris

Nuo pradinės mokyklos tikrovės ffl’-ty pos"’dų rinkimą,
suolo turčiau nepaprastą pa
traukimą skaityti. Dar bandą 
ganydamas ir neturėdamas nei 
lėšų, nei galimvb'ų įsigyti kny
gelių ar laikraščių, kur tik nu
tverdamas, slapta įdav'au ir

je), ••Tėviškės Aiduose”, "Aust-' ““"‘y? "?S?»v’usi J '*u!™s 
ralijos Lietuvyje", „Mūsų Pas-į'‘'“‘V“- Ua Šitokius "nusikalti

1 rrnii/4nxrnu .vvzir’/vi-įe
togėje”, “Švyturyje”. Kurį lai
ką buvo “Mūsų Pastogės” re
daktoriumi (Australijoje) ir 
Melbourne drauge su kun. P. 
Vaseriumi redagavo “Švyturį”. 
Yra išle'dęs “Tylinti Tauta” ir 
“Juozapas Skvireckas”.

mus" neretai gaudavau porciją 
“pipirų”. Mat, beskaitant ban
da sueidavo į javus, o sal a to 
buvo įsitikinimas — piemenims 
knygų nereikia. Suaugęs atra
dau reikalingų lėšų, neatsižvel
giant į tai, jog tekdavo atsisa
kyti gražesnio rūbo, skanesnio 

Be aktyvaus darbo spaudoje, kąsnio ar viliojanč'03 pramogos.
tenka paminėti ir jo visuomeni
nį veikimą. Yra Ateitininkų sen
draugių Melbourne skyriaus pir
mininkas, Australijos Lietuvių

Tremtyje, Vakarų Europos mies 
tuose, vieną dalyką būtinai su- 
sirasdavau — tai bibliotekas ir 
knygynus. Tuo pačiu keliu einu

Katalikų federacJos valdybos ir čia — Australijoje. Dėka to 
sekretorius, Parapijos Tarybos esu perskaitęs daugelį veikalų,
narys, Jaunimo Lituanistinių 
kursų vedėjas (veikiančių prie 
Melbourno Lietuvių Katalikų 
parapijos mokvklos). Yra did
žiausio Australijoje lietuviško 
kiosko, veikiančio prie Melbour
no Katalikų parapijos, organi
zatorius ir steigėjas. Buvo vie
nas iš aktyvių Katalikų fede
racijos Australijoje organ'zato- 
rių. Ilgą laiką dirbo Melbourno 
Apylinkės valdyboje, keletą kar 
tų buvo Melbourno atstovas 
Australijos Lietuvių Bendruo
menės suvažiaviumose.

Yra Lietuvių Enciklopedijos 
bendradarbis ir Melbourne vei
kusio Karaliaus Mindaugo insti
tuto paskaitininkas.

Mūsų naujam laureatui re
dakcija buvo pasiuntusi eilę 
klausimų, į kuriuos pateiktus 
atsakymus čia ir spausdiname:

1. Jūsų premijuotoji knyga 

tai kažkas naujo mūsų literatū

roje; tai lyg lietuviškoji Swet- 

Mardeno “Gyvenimo Mokykla”. 

Kas Jus paskatino tokį veikalą 

rašyti?

— Mintis gimė seniai ir šian
dien negalėčiau tiksliai atsakyti 
kada. Pastebėjau, kad jaunimas 
mėgsta ne ilgus traktatus arba 
ištęstus aprašymus, bet trum
pus ir aiškius gyvenimiškus pa
vyzdžius, su iš to išplaukiančio
mis išvadomis. Jaunuolis pavyz
džius ir atsitikimus mielai skai
to, o iš to plaukiančios išvados 
bei pasėkos verčia susimąstyti. 
Panašią įtaką teko pergyventi 
ir man pačiam. Kad pvz. šian
dien esu religingas ir praktikuo
jantis katalikas, tai ne tik dėka 
motulės pastangoms ankstyvoje 
jaunystėje, bet taip pat ir did
žiajam vengrų rašytojui Tiha- 
mer Toth, kurio jaunimą patrau 
kiantieji pavyzdžiai ir trumpi nu 
rodymai, neišdildomai nuklojo 
visą manosios jaunystės kelią.

Dar Lietuvoje gyvendamas 
buvau parašęs apie 100 mašinė
le rašytų puslapių veikaliuką, 
kurį ne vienas gražiai įvertino 
ir ragino spausdinti. Tada bu
vau užsimojęs plačiau paliesti 
gyvenimo, charakterio ir religi
jos klaus mus jaunimui prieina
moje formoje. Tam tikslui rin
kau medžiagą. Tačiau mašinraš
tis ir medžiaga vieną naktį žu
vo Mickūnuose (Vilniaus kraš
te) užpuolus lenkų partizanams. 
Tremtyje šita mintis gimė Frei
burgo universitete. Tačiau stu
dijuojant ir tremties sąlygose 
besirūpinant duonos kąsniu, jos 
realizavimą teko atidėti neribo
tam laikui. Tik įsikūręs Austra
lijoje ir išnaudodamas nuo

surinkęs nemažą kiekį medžia-

Bronius Zumeris

o pvz. nepa rinkot 3 tele'ri -ti

nęs f>;»nos savo mintims reikš

ti?

— Knygą ruošiau iš'mtinai 
jaunimui. Jaunimas gvvenimr 
nori 'irmian’a matyti tokį 
koks jis yra savo tikrovėje. Ma
ne patį jaunystėje labai eav»ik- 
davo konkretūs pavyzdžiai fak
tai ir iš to išplauk;ančias išva
das ilgai palaikydavau atminty
je. Pastebėjau, kad ir kiti jau
nuoliai panašius dalykus mėgs
ta ir mielai skaito. Jaunimas 
yra labai imlūs konkrečiam pa
vyzdžiui ir iš to išplaukiančiai 
aiškiai bei trumpai minčiai. Ši
tokiam priėjimui, skaitau, kad 
labiausia tinka pasirinktoji for
ma.

5. Ar neteko patirti, kaip pats 

jaunimas Jūsų knyga domisi?

— Neteko, nes rankraštį ne 
visada yra galimybės duoti ki
tam skaityti. Tačiau, kaip mi
nėjau, Lietuvoje turėtą mašin
raštį tada ne vienas skaitė ir vi
sada atsiliepdavo su entuziazmu. 
Bet, kaip minėjau, tas mašinraš 
tis žuvo, o dabar paruošta kny
ga yra skirtinga.

6. Kodėl pasirinkote T. T. Sa-

gos ir įsigijęs vertingą asmeni
nę bibliotekėlę. Premijuotoji 
knyga talpina tik dalelę to, kas 
yra surinkta ir sužymėta. To
dėl ir šitas darbelis tėra įžanga 
į užsimotą darbą ateityje.

3. Žinome, kad Jums tenka, 

įmonėje dirbant šeimai duoną 

pelnyti; susirgimai rodo, kad 

neturite stiprios sveikatos. Kaip 

įstengėte šį veikalą paruošti?

KULTŪRINĖ KRONIKA

lmu gyventi ilgesiu — svajoju ir viliuos,
Kai sutinku pavasarį prie įlankos tylios,
Kur baltos jachtų burės, sustingę tolume,
Ir erdvės žemėn žiūri danes šviesa ramia.

Gležni daigeliai kalasi — aplinkui taip šviesu,
Lyg pasakos pasaulyje pabud.ntas esu.
Stebiuos ir neatsistebiu spalva žalių šakų;
Žiedai pražysta nuostabūs prie saulėtų takų.

Šitoj žalioj harmonijoj, šiam džiaugsmo šlamesy, 
Kaip išsiskleidęs pumpuras, ir tu, širdie, esi.
Taip skamba paukščių giesmės nežemiškos gaidos, 
0 sauiiė atsispindi ir jūioj ir ži biuos.
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Merginos jaunos vaikščioja, o šviečia akys jų 
Pavasari vyoonėm ir ilgesiu nauju.
Kai jos sustoję stebisi žieduota šakele,
Jas perveria pavasario liepsnojanti strėlė.
Kai jos laimingos krykščia saulėtame tvane, 
Pavasario vilyčia sužeidžia ir mane. . .

Susitikimas
Susitiko žvilgsniai vienas kitą, 
Susikryžiavo du kardai, •
Ir į dviejų širdžių granitą 
Nauji įsirentė vardai.

Toks buvo nuostabus tas dūžis! 
Sutvisko ugnys, ir staiga,
Lyg po audros šviesiam gegužy, 
Širdies išsiskleidė žiedai. . .

11 s. •Į III

© Vysk. Vincentas Brizgys 
atliko labai reikalingą darbą re
liginės literatūros srityje, duo
damas naują gegužės mėn. skai
tymo knygą “Marija Danguje 
ir Žemėje” (išleido Lietuviškos 
knygos klubas, pusi. 142, kaina 
$1.50). Leidinys papuoštas dąil. 
P. Pil pau3ko pieštu viršeliu ir 
aplanku. Tai suglaustas, turi
ningas Marijos gyvenimas su 
išplėsta didaktine dalimi Marijos 
dorybių aprašymu. Autorius pla 
čiai pažįsta šventąjį Raštą ir 
mariologinę literatūrą. Pvz, jam 
žinoma, kad senovės kalbų a'š- 
kintojai priskaito net apie 70 
skirtingų prasmių žodžio Ma
riam — Marijos vardo aiškini
muose. Knygoje duodamas to 
laiko istorinis fonas (plg. pusi. 
54 apie Erodą), įvedant tokius 
įdomius duomenis, kad pvz. Kris 
taus laikų Jeruzalėje buvo apie 
120,000 gyventojų (p. 58).

Autorius ranča progų vieną 
ar kitą dalyką palyginti su Lie
tuva. Įnešama gyvumo prave
dant paralele tarp Marijos ir ki
tų šventųjų, pvz. Marijos Mar
garitos Alacogue (knygoje čia 
korektūros klaida — rašoma 
Alaqucque). Stengiamasi įnešti 
vaizdumo vienu kitu pavyzdž u, 
sakysime — vaizdelis iš filmo

į Jį grįžta. Jeigu šito nebūtų, 
jeigu nebūtų žrfogaus buvimo 
paskirties aiškaus supratimo, 
prieš mus stovėtų grasinantis 
nebūties ir niekingumo siaubas. 
Tada mes turėtume kažkokios 
nesuprantamos jėgos priversti

leziečių spaustuvę knygai leisti? į gyventi ir klausti: kam šitas di
dysis nesusipratimas — gyve-

— Vadovaujuosi dėsniu, jog 
ir blogiausiose gyvenimo sąlygo
se galima daug padaryti, jeigu 
tiktai nori. Kažkas yra pasa
kęs, kad ir ant smailiausios vir
šūnės yra daug darbo geriems 
darbininkams. Neturėdamas ma 
žiausio noro prisiskirti sau “ge
ro darbininko” ypatybių, tačiau 
galiu pasakyti, kad ne rožėmis 
klotas gyven'mas išmokė dirbti 
ir kantriai dirbti išnaudojant ne 
tik gyvenimo valandėles, bet ir 
atliekamo laiko minutes. Knygą 
rašant dažnai dirbdavau įmonė
je 10 ir kartais daugiau valandų 
paroje. Šalia to — visuomeniniai 
ir asmeniniai įsikūrimo rūpes
čiai. Užtai nekartą teko trum
pinti poilsio valandas. Ne vie
nas dalykėlis buvo atžymėtas ir 
suplanuotas pakeliui į darbą ar 
grįžtant iš darbo tramvajumi ar 
traukiniu. Teko atsisakyti ne 
vienos pramogos savaitgaliais 
ar švenčių proga. Šitokiose apy- 
stovose darbas negali būti tobu
lai išbaigtas. Knygoje atsirado 
vienas kitas netikslumas, kurių 
normaliose sąlygose tikrai būtų 
galima išvengti. Tačiau kas pa
daryta — padaryta, o šiandien 
tenka pasidžiaugti, kad atliktas 
darbas šio to vertas. Šia proga, 
gal tinkama vieta prisiminti, 
jog tremties ir įsikūrimo kely
je, sunkus pradžioje fizinis dar 
bas suspėjo nuslopinti ne vieną 
užsimojimą, išdildė ne vieną ver

— T. T. Saleziečiai man visa- i 
da kažkodėl atrodė vargo pelės, 
kurios taip nuoširdžiai rūpinasi 
padėti jaunimui. Kun. Bosco gy
venimo pavyzdys man visada bu 
vo mielas ir patrauklus. Šalia 
to, dar paauglio dienose, ne kas 
kitas, bet salezietis kunigas, ne
žinau kodėl, man primygtinai 
pakartojo atmintinus žodžius: 
“Tu tik s ek mokslo ir lavinkis. 
Rašyk ir daug rašyk ir šitos 
srities, žiūrėk, neapleisk!...” Tie 
žodžiai, tada dar paaugliui jau
nuoliui, neturinčiam jokios per
spektyvos ir materialinės gal'- 
mybės, skambėjo nerealiai ir sa
votiškai keistai. Tačiau laikai 
keitėsi. Galimybės atsirado. A- 
tėjo ir tinkamas laikas, kurį, ro
dos, išnaudojau taip, kaip pajė
giau ir sugebėjau. Ir galbūt da
linai atsiekiau to, ką anas, man 
nepažįstamas, salezietis linkėjo, 
nes jis turbūt turėjo progos ma
ne kiek nors pažinti. Šios ap
linkybės ir buvo akstinas, kuris 
paragino ir dabar susirišti su 
T. T. Saleziečiais ir išgirsti iš jų 
(Tėvo J. Žaliausko asmenyje) 
gražių atsiliepimų ir paskatini
mų, jau nekalbant apie malonų
jį “Tėvų Kelio” (Venecueloje) 
redaktorių kun. A. Sabaliauską.

nimas, kam vargas, nela'mės, 
kančios ir pagaliau vadinamos 
laimės ir džiaugsmo greitai pra
einančios valandos. Be tikėjimo 
į dievišką žmogaus paskirtį ir 
amžinojo gyvenimo nuovoką, vi
sas mūsų žem'škasis gyvenimas

mas šitą dvasią sukūrė. Jis ją 
rado. Atsakomybė krenta esa
mai kartai. Jaunimas maitinasi 
tuo maistu, kurį jam pagamino 
tėvų karta: šimtai tūkstančių 
spalvotų komikų, menkaverčių 
filmų ir eilės tokios pat litera
tūros. Vienoje pusėje skaisti jau 
nimo dvas'a purvinama valsty
binėmis priemonėmis, kitoje — 
menkavertės spaudos, filmų ir 
radijo pagalba. Gigantiškas apa
ratas draskyte drasko tai, kas 
yra šventa, kilnu ir dora. Jau
nimas priima viską. Jis žavisi 
angelu ir barbaru ir seka paskui

Kompozitorė sesuo Bernarda
Laimėjo pirmą premiją už dainą pa
gal Bern. Brazdžionio eilėraštį 

“Dainuotinė”
tebūtų niekaip neišaiškinamas1 tą, kurį tėvų kartos jam prista- 
nesusipratimas ir niekuo nepa- to.
teisinamas absurdas. Tačiau re- Bendroji aplinkumos Įtaka 
įgija duoda atsakymą į visa tai, atkakliai spaudžia lietuviui jau- 
as įga ina mus gyventi, kas nuoiįuį svetimą bruožą. Su laiko 

įprasmina visą gyvenimą ir iš- dvasia slenka ir ryški nutautė
jimo banga. Visumoje padėtiskelia tikrą jo vertę. Religija 

duoda galutinį atsakymą į am
žinuosius žmogaus klausimus. 
Šito akivaizdoje religinė mintis 
privalo užimti nee'linę vietą ne

yra visiškai nedžiuginanti. Šian 
dien dažnai girdime kalbant a- 
pie lietuvio kaip ambasadoriaus 
privalumus, tačiau menkai te

tik darbuose ir veiksmuose, bet keiįamas balsas, jog mes stovi- 
įr kūryboje. me prje§ neatšaukiamą reikala-

8. Knygą rašant Jums,, be abe vim^ ~ būt nepailstančiais ain
io, teko stebėti lietuvių tremties basadoriais savo jaunimo tarpe, 
ir apskritai Australijos jauni- Gerai, kad svetimieji žinos apie 
mą. Kokie čia įspūdžiai? mus- bet labai bloSai. Jei^ du

7. Jūsų veikale neeilinė vieta 

skiriama religiniai minčiai. Kas 

prie to paskatino?

— Žmogus yra religinga bū
tybė. Religinis atspndis randa
si jo buvimo pagrinde. Žmogus 
yra tiek žmogus, kiek jis stovi 
ant šito pagrindo. Nuslydęs nuo 
šito pagrindo jis atsiduria ne 
savo vietoje. Iš kitos pusės — 
žmogus ateina į pasaulį būtu 
Tačiau šitame buvime jis nėra 
buvimas pats sau, kadangi žmo
gus nėra pats savęs kūrėjas. Jis 
yra sukurtas. Žmogus ne pats 
iš savęs ateina ir ne pats iš sa
vęs atsineša gyvenimui vykdy
tinus uždavinius. Jis ateina į že
mę Vykdyti didžiojo Kūrėjo pla
no, to nesuprantamo buvimo pla 
no, kurio atskirus punktus, są
moningai ar nesąmoningai, vyk
do tautos, valstybės, bendruo
menės ir atskiri žmonės. Visa 
ateina iš vieno Kūrėjo ir visa

— Teko ne tiktai stebėti, bet 
ir kartu su jaunimu dirbti. Jau
nimas, kaip ir visada, kupinas 
šviesių vilčių entuziazmo ir ener 
gijos. Tačiau ne jaunimo kaltė 
yra laiko dvasia kupina avan
tiūrų, kriminalinių nuotykių ir 
rėkiančių sensacijų. Ne jauni-

trečdaliai priaugančio jaunimo 
bus abej'ngi lietuviškam reika
lui. Gerai, kad svetimieji puik ai 
žinos apie mūsų vargus, tačiau 
labai blogai, kad gausus būrys 
jaunimo nenorės nieko apie tai 
žinoti. Tūkstantis svetimtauč ų, 
gerai žinančių mūsų vargus ir 
nelaimes, neatsvers vieno jau-

K. žoromskis Naturtnortas

nuolio nuostolio lietuvių tautai.
Reikia ambasadorių visose 

srityse, bet jų labiaus'ai šaukia
si lietuviškas tremties jaunimas.
Australijoje turime gražaus jau
nimo ir pakenčiamas sąlygas 
sekmadienio mokykloms, bet 
trūksta mokytojų, sutinkančių 
atlikti šią pareigą; trūksta tė
vų pasiryž'mo savo vaikus leisti 
į lietuvišką sekmadienio mokyk
lą. Caro laikais beraštės moti
nos neatidavė savo vaikų mas
koliams, šiandien ne vieno lietu
vio tremtinio inteligento vaikai 
jau su tėvu ir motina kalbasi 
svetima kalba. Šito akivaizdoje 
ir kyla nelemtas klausimas: ar 
lietuviškoji masė tremtyje pri
valo mirti kartu — senoji karta 
fiziškai, o būriai jaunimo — dva 
siniai — savam kraštui. Laisvės 
kovos tąsa ir mūsų tautos eg
zistencija priklauso jaunimui. 
Argi būrius lietuviško jaunimo 
atsivežėme ir auginame tam, 
jis būtų trąša svetimųjų fizi
niam ir dvasiniam potencialui 
ugdyti?

9. Ką dabar planuojate ra

šyti?

— Kaip minėjau, turiu apš- 
č'ai medžiagos, kuriai tinkamai 
sutvarkyti reikia laiko ir sąly
gų. Laimėtoji premija, bent iš 
dalies užpildys kaikurias būti
nas spragas. Planų turiu ne vie
ną, bet apie juos mėgstu kalbėti 
tik tada, kai jie būna realizuoti.

Ta pačia proga tegu būna iš
reikšta nuoširdi padėka premi
jos mecenatui kun. dr. J. Pruns- 
kiui ir jury komisijai. Aš nesi
tikėjau, bet jie rado mano dar
belį vertingą. Už šią moralnę 
ir medžiaginę paramą, tikiu, 
kad sugebėsiu atsilyginti savo 
darbu ir pastangomis. Telieka 
pasitikėti Aukščiausiojo palai
ma ir dirbti.

apie šv. Joną Bosco (pusi. 22). 
Tvodama ir vaizdžių citačių, pvz. 
tėvo G. Roscini žodžiai apie Ma
riją: “Ką turėjo jausti mot na, 
kuri pilną gyvybės ir gyvybės 
nešėją, gražų ir sveiką savo 
sūnų atidavė žmonių labui, o tie 
patys žmonės grąžino jai į ran
kas išniekintą, visą žaizdotą ir 
negyvą jo lavoną?” (p. 73). Ge
rai, kad knyga prita'kyta ir Se
nojo ir Naujojo pasaulio skai
tytojams, pvz. vartojama dvejo- . 
pa matų sistema (mylios-kilo- 
metrai) atstumams pažymėti.

Tarpais atrodo, kad knyga 
daugiau taikyta išsilavinusiems. 
Ar lengvai visus skaitymus ga 
lės sekti eiliniai parapiečiai? Bet 
ir mažiausieji čia atras tokių 
gyvų, jautrių vietelių, kaip ta 
128 puslapyje:

“Neseniai vienoje Chicagos li
goninėje prie laukiančios mir
ties jaunos vienuolės dieną ir 
naktį budėjo sena jos motina. 
Pati ligonė ir slaugės, bijoda
mos, kad pervargusi senukė pa
ti neapsirgtų, patarė jai vykti 
namo pasilsėti.

— Jeigu per tiek metų mano 
kūdikis man nenusibodo, tai 
kaip dabar galėčiau aš palikti 
ją vieną, mirties belaukiančią.

Senukė daug kartų sakė, kad 
ji su džiaugsmu sutiktų mirti, 
kad jos dukrelė galėtų gyventi”.

• Retos knygos apie Lietuvą. 

Paryžiuje I. Chmeljuk knygyne 
(51, Boulevard įSaint Michel, Pa 
ris V, France, Europe) galima 
gauti knygas apie Lietuvą: H. 
Chambon — “La Lithuanie mo
derne” ir “La Lithuanie pen- 
dant la Conference de la Paix”;
S. Daukšos — “Le regime d’au- 
tonomie du territoire de Klai
pėda”; O. Kesslerio "Baltenlaen- 
der und Litauen”; J. Mauclere
— “Contes lithuaniens”, “Gens 
et routes de Lithuanie”, “Le 
pays du chevalier blanc”, “Lite- 
rature lithuanienne”, “Sous le 
ciel paile de Lithuanie”; L. Nat
kevičiaus — “Aspect politique 
et juridique du differend polo- 
no-lithuanien”; C. Rivas — “La • 
Lithuanie sous le joug allemand 
1915 — 1919”, J. Tlomakovvskio
— “Evolution et projet d'ame- 
nagement de la vilie de Vilna”; 
Vydūno — “La Lithuanie dans 
le passe et dans le present”; 
Visconto “La Lithuanie et la 
guerre” ir “La Lithuanie reli- 
gieuse”; prof. A. Voldemaro 
“La Lithuanie et sės probleme”

• Petras Ma! leiki«, yra para
šęs stambią studiją, pavadintą: 
“Pedagoginiai principai JAV ir 
Vakarų Europos auklėjime”. 
Studija turi daugiau dviejų šim
tų puslapių. Ji yra keleto metų 
sistemingo ir kruopštaus Mal- 
deikio darbo išdava. Keletą me
tų jis pašventė susipažinti su 
Amerikos pedagogine literatū
ra. Jis išstudijavo visas jos sro
ves, tyrinėdamas jų auklėjimo 
tikslus, jų priemones, pažiūras 
į auklėtoją ir auklėtinį ir mo
kyklos organizaciją.

Palyginimą Maldeikis atlieka 
praeidamas atskirais klausimais 
pagrindines Vakarų Europos ir 
Amerikos pedagogijos sroves. 
Šis Maldeikio darbas yra labai 
patikimas vadovas po Amerikos 
pedagogikos laukus. Gaila, kad 
iki šiol ši knyga neturi leidėjo.

• Lietuvių šventovės, stato
mos Marquete Parke, baigiamie
ji darbai vykdomi su paskuba. 
Šią šventovę, be arch. J. Mulo- 
ko, savo darbais puoš dail, A. 
Varnas, dail. V. K. Jonynas, 
skulptoriai V. Kašuba, Mozo- 
liauskas, prof. A. Galdikas ir 
kiti menininkai. Apskaičiuoja
ma, kad su visais įrengimais ši 
šventovė kainuos apie milioną 
dolerų. Ji būsianti užbaigta šių 
metų pabaigoje. Tai bug viena 
originaliausių bažnyčių Chica- 
goje.
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Antipodinių pasaulių simboliai

Kas, rodos, galėtų būti bend
ra tarp tuodviejų vardų — Ma
rijos ir Markso — išskyrus pir
mąsias tris raides. Bet užtenka 
žvilgtelti j naujųjų laikų daili
ninkų sąjūdžius, į darbo-kapl- 
tak) ir aplamai socialinių santy
kių klausimą, ir tuodu vardai 
iškyla kaip dviejų antipodinių 
pasaulių — krikščionškojo ir 
marksistinio-leninistinio — sim 
boliai.

Gegužis jau nuo seno yra skir 
tas krikščionių pasaulyje Mari
jos garbei. Tač'au gegužis la
biau nei kuris kitas mėnuo yra 
susijęs ir su socialiniu klausimu 
ir su marksistiniu socializmu.

. 1889 m. Paryžiuje įvykęs II- 
jo socialistų internacionalo kon 
gresas (tada komunistai nuo 
socialistų dar nebuvo atsisky
rę) gegužės 1-mu paskelbė dar
bininkų kovos diena. Visa pa
saulio darbininkija gegužės 1 
turinti išeiti iš savo darbovie 
čių į gatves bei aikštes, turin 
ti parodyti savo reikšmę bei ga
lybę, turinti pareikšti savo rei 
kalavimus.

Darbinnkijos vieningumo 
sąmoningumo bei svorio pade
monstravimas ir teisingų reika 
lavimų pareiškimas savaime y 
ra pozityvūs dalykai. Tačiau 
marksistinis socialzmas šiuos 
dalykus nudažė, tiksliau sa
kant impregnavo istorinio ma
terializmo ir klasių kovos prie
tarais. Gegužės — Taikos Ka
ralienės — mėnesio 1-ji turėjo 
tapti darbininkijos neapykantos 
kurstymo šventė. Taikos Kara
lienės mėnesio 1-ji turėjo tapt’ 
klasių kovos diena. Marksas vie 
toj Marijos! Bet tuo būdu 
marksistinis socializmas tik su
skaldė darbininkijos vieningu
mą, ir didžiai apsunkino darbo- 
kapitalo santykių teisingą spren 
dimą, nes teisinga popiežiaus 
Leono XIII pastaba, kad “civi
linė santvarka nustoja prasmės 
ir pagrindo, jei ji nesiremia am 
žinais ir nekintančiais teisingu
mo įstatymais” (Žr. encikl. “In- 
scrutabili Dei Consilio”). 
Pozityvūs socialiniai principai

Krikščioniškojo pasaulio re
akcijos ilgai laukti nereikėjo. 
1891 m. gegužės 15 d. pasigirdo 
reikšmingas Leono XIII žodis. 
Prieš materializmą ir klasių ko
vą. “Rerum Novarum” iškėlė 
pozityvius socialinius principus. 
Pirmasis jų: Taikos Karalienės 
taika darbo ir kapitalo santy
kiuose. “Klaida būtų padaryta,
— skelbia “Rerum Novarum”,
— jei būtų manoma, kad vienas 
žmonių sluogsnis savaime prie
šingas kitam, tarsi pati prigim
tu būtų nustačiusi kovą tarp 
turtingųjų ir vargingųjų”. At
virkščiai, prigimta dalykų tvar
ka ne klasių kovos, bet jų bend
radarbiavimo šaukiasi, nes 
“jiems (darbui ir kapitalui) vie 
nam kito rė kia, nes nėra kapi
talo be darbo ir darbo be kapi
talo”. (“Rerum Novarum”^.

Antrasis principas: valstybė 
nėra vien tik panaktinis, kokiu 
ją laiko ūkinis liberalizmas. 
Valstybė yra atsakinga už bend 
rąją savo žmonių gerovę. “Vals 
tybės vadovai, — sako “Rerum 
Novarum”, — pirm ausia turi 
ypatingai stengtis savo įstaty
mų bei nuostatų dvasia pasiek
ti tai, kad pati valstybės sant
varka ir jos vadovavimas savai 
me skatintų tiek visuomenės, 
tiek atskirų jos narių gerovę”. 
Tatai e'na iš valstybės parei
gos rūpintis bendrąja gerove. 
Pirmą kartą toks aiškus ir toks 
reikšmingas Bažnyčios pasisa
kymas už valstybės įsikišimą

į darbdavių ir darbininkų san
tykius. Maža to.

Tretysis principas išryškina, 
kad “viešoji galia turi pareigą 
daryti visa, kas reikalinga ne
pasiturinčių jų gerovei palaiky
ti bei jų padėčiai apsaugoti, 
idant nebūtų pažeistas teisin
gumas, kuris įsako atiduoti 
kiekvienam tai, kas jam priklau 
so” (“Rerum Novaium”). O dir 
bančiajam priklauso dažnai šis 
tas daugiau, nei vadinama dar
bo sutartimi darbininkas gau
na. Taigi nurodyta ir bendro
sios gerovės kryptis — apsau
goti socialinį teisingumą. O kad 
ši apsauga nebūtų sterili, vals
tybė gali įsikišti ir į tariamai

retu atveju nustelbdavo, kaip 
kad ir po š'ai dienai tebenustel 
bia, jų krikščioniškumą.

Ne be pagrindo 1922 m., vos 
tik užėmęs Šv. Petro sostą, Pi
jus XI, esam Js padėties surū
pintas, turėjo konstatuoti, kad 
“daugeliu atvejų pasigendama 
krikščionių vardo verto gyve
nimo net iki tokio laipsnio, kad 
atrodo, jog žmonija nedaro pa
žangos kilnume... bet smunka 
atgal ii barbarų žiaurumą” 
(Žr. encikl. “Ūbi arcano Del”).

Barbarų žiaurumo vėl'avą y- 
pač augštai iškėlė, nuo 1917 m. 
lapkričio revoliucijos Rusijoje 
įsigalėjęs, soviefnis komuniz
mas. Gegužės 1-ją jis ypatingai 
pabrėžia kaip darbinink'jos iš 
kapitalizmo vergijos išsivadavi
mo kovos dieną. Nuo bolševiz
mo įsigalėjimo Rusijoje pasau
lis, išskyrus Jungtines Valsty
bes, Kanadą ir dar vieną k'tą 
kraštą, metai iš metų gegužės 
1-sios laukia su nerimu, su bu-

V. Mykolaitis - Putinas KULTŪRINĖ KRONIKA

laisvai sudarytus darbininkų su dinčia policiia ir kariuomenės 
darbdaviais sandėrius. Nes
“nors darbininkas bei darbda
vys ir laisvu susitarimu nusta-

Ausros Vartų Marija

tytų atlyginimo dydį, — skel
bia “Rerum Novarum”, — tai 
vis tik liekasi dar šis tas, ko 
įgimtasis teisingumas reikalau
ja, kas yra augštesnis ir pir
mesnis už laisvą juodviejų su
sitarimą. (Mano p. Aut.). Dar
bininko atlyginimas, būtent, ne 
turi būti mažesnis už tą, kokio 
jam reikia, kad galėtų padoriai 
išsilaikyti”. Šis principas aiškiai 
iškelia darbo atlyginimo sociali
nį pobūdį, skelbdamas darbo 
atlyginimo pagrindu ne kon
junktūrinį paklausos-pasiūlos 
nuolat kintantį bangavimą, bet 
pastovų dirbančiojo žmogaus 
reikalų patenkinmą.

“Laukėme taikos ir nebuvo 

gero” (Jer. 8, 15)
Šie gegužės 15-sios, taigi Ma

rijos mėnesio, socialinės taikos 
ir bendrosios gerovės princ'pai 
turėjo būti švyturiu ir kelro
džiu ne tik pačiai darbininkijai, 
bet ir darbdaviams ir valsty
bių valdž'.oms išva'ruoti iš cha
oso ir nevilties socialinį gyve
nimą, išvairuoti darbo-kapitalo

daliniais. Metai iš metų gegu
žės 1-sios balansas liūdnas: tiek 
ir tiek užmuštų, sužalotų, areš
tuotų. Taikos Karalienės mėne
sio pirmoji diena Markso var
du virsta brolžudiškų susirėmi
mų, pagiežos, neapykantos išsi
liejimo diena, virsta komunisti
nio totalizmo jėgos, veržlumo 

grūmojimo demonstracijos 
diena. Sakytum lyg anas apo- 
kaliptinis Moteriškės sutryptas 
'bužas k'ekvieną Mergelės Ma- 
ijos mėnesio pirmąją dieną vėl 

••akyla iš nebūties grasinti Avi
nėliui

Kontraofenzyva ir karas

Didysis katalikiškosios akci
jos popiež'us Pijus XI buvo al- 
ninistas. Jau tas rodo, kad jis 
nebuvo iš tų žmonių, kuriuos 
nunkumai išgąsdintų ar į rezig
naciją pastūmėtų. Atvirkščiai, 
jie buvo iš tokių žmonių, ku
kiuos, preš akis iškylantieji sun 
kūmai tik dar labiau nuteikia 
veikti. Be kitų dalykų, tatai 
liudija ir “Quadragesimo An
no”.

Pasinaudojęs “Rerum Nova
rum” 40 metų sukakties pro
ga, Pijus XI 1931 m. taip pat 
gegužės 15 d. paskelbė krikščio
nybės tradicinių socialinių pa
žiūrų naują, mūsų laikų ūkinio 
gyvenimo sąrangai priderintą, 
labai toli siekiančią interpreta
ciją. Kai “Rerum Novarum” 
pozicijos buvo daugiau defenzy- 
vinio pabūdžio prieš marksisti
nio materializmo ir klasių kovos 
invaziją į socialinius santykius, 
tai “Quadrages'mo anno” buvo 
ne kas kita, kaip krikščioniško
sios soc alinės minties parengi
mas kontraofenzyvai prieš ko
munistinio totalizmo nešamą į 
socia’/nius santykius barbarų 
žiaurumą. Nuo 1931 m. gegu
žės 15-ji simbolizuoja ne tik 
užtvanką gegužės 1-sios neša
mai socialinei destrukcijai, bet 
ir moderniosios technikos laimė 
iimais atremti socialinio gyve
nimo pažangos statybai tvirtą 
ir konkretų pamatą.

Nacinio ir komunistinio tota- 
lizmų sąmokslo priedangoje su
keltas II-sis Pašaul:nis karas 
sukliudė “Quadragesimo anno”

Motinai

Tas vakaras kaip krištolas, 
O tolyje varpai,
Toki, motule vakarą 
Ir tu mane supai.

Pro langus saulė leidos 
Pašvaiste ugnine, —
Tu poterį kalbėdama 
Meldeisi ui mane.

Kad aš užaugčiau didelis,
Ir sveikas ir gražus, —
O saulė žarstė vygėje ‘ 
Tuos žėrinčius dažus.

Paskui atėjo sutemos,
Juoda rudens naktis.
Per naktį alpo motinos 
Nerimstanti širdis.

lšklydau kad iš tėviškės, 
Atsimenu gerai,
Galulaukės arimuos 
Liepsnojo vakarai.

O kai grįžau pavasarį 
Su paukščiais iš pietų, 
Audringi rinkos debesys 
Ant tėviškės skliautų.

Radau tave palinkusią,
Kaip obelį laukuos,
Ne, nebedaug tau nemigų 
Gegutė iškukuos...

Ak, rodos, vakar — Užvakar 
Motut, mane supai,
O štai tą tylų vakarą 
Tau skambina varpai.

Red. p a s t.: Šis eilėraštis buvo išspausdintas laikraštyje „I Laisvę“ nacių 
okupacijos metu, taigi — laisvajame pasaulyje nebeužtinkamas. Jį mums atsiun
tė K. Simanavičius iš So. Boston, Mass.

darbo unijų, pąsaulinė vadoyy- munigtino totalizmo tironišku -
bė buvo didžiąja savo dalimi 
prokomunistinės. Sovietinis bol-

mą, veidmainiškumą, nešamą 
asmens ir tautų pavergimą, prie

ševizmas buvo paėmęs į savo vartos darbus, religijos perse-
rankas viso pasaulio darbinin
kijos atstovavimą bei vadovavi
mą. Ogi kaikurių laisvųjų kraš
tų darbo unijos, net ir kaikurio 
se JV darbo unijose, komunis
tai šeimininkavo tarsi pas sa
ve namiej.

“Quadragesbno anno” 

atgimimas

Dievo Apvaizda davė, kad 
laisvasis pasaulis pagaliau įžvel 
gė komunistinio totalizmo visuo 
tinę grėsmę žmonijai ir pradėjo 
•raudonajam potvyniu^ statyti 
užtvankas. Šioje statyboje bū
dingas dvejopas metodas: vie
ni tenkinasi vadinamu “šaltuo
ju karu” ir jo priemonėmis, 
pirmiausia rūpindamiesi at
skleisti laisvajam pasauliui ko-

kiojimą ir t.t., tuo tarpu antrie 
siems labiau rūpi pozityviai re
formuoti patį socialinį gyveni
mą, nusausinti pačią socialinio 
gyvenimo pelkę, kurioje veisia
si bolševizmo mikrobai.

Pastaruoju atžvilgiu labai žy 
mus vaidmuo tenka “Quadra- 
gesimo anno”. Neperdedant ga
lima kalbėti apie pokarinį 
“Quadragesimo anno” atgimi
mą. Gal labiausiai į priekį pa
žengęs socialinių reikalų tvar
kymas Vakarų Vokietijoje yra 
glaudžiai susijęs su “Quadrage- 
simo anno” nubrėžtąja sociali
ne santvarka. S ekdami kūry
bingos ir patvarios darbo ir ka
pitalo sandoros, socialinės tai
kos ir bendrosios krašto gero-

(Nukelta į 2-rą pusi.)

santykius į darnų visu gamybos į idėjų fermentaciją, penetraciją
veiksnių bendradarbiavimą ir 
visuotinę gerovę.

Deja, gegužės 15-sios skelbia 
moji socialinė taika neužgesino 
gegužės 1-sios kurstomos socia
linės neapykantos. Klaida būtų 
tos nesėkmės atsakingumą su
dėti t k materialist'nio mark
sizmo antikrikščioniškajam fa
natizmui. Kad “Rerum Nova
rum” balsas neturėjo tiek povei 
kio savo meto socialiniam gy
venimui, kiek galėjo ir kiek rei
kėjo, kad turėtų, nemaža atsa
komybės dalis dėl to tenka darb 
daviams ir valstybių vadovams, 
pirmiausia krikščionims darb
daviams ir politikams, kurių

bei vykdymą. Be to, sudarė ko
munistiniam totalizmui sąlygų 
užviešpatauti daugel ui Azijos 
kraštų, taip pat užgrobti Rytų 
ir Centro Europos visą eilę vals 
tybių, tarp jų ir mūsų Lietuvą. 
Maža to. Komumstinio totaliz
mo rsrava II-jo Pasaulinio ka
ro išdavoje labai toli nuėjo ir 
vad'namo laisvojo pasaulio at
žvilgiu.

Kiek po n-jo Pasaulinio karo 
buvo įsivyravusi komunistinio 
totalizmo įkvėptos gegužės 1- 
sios įtaka darbininkų pasauly
je, rodo jau tas faktas, kad 
1945 m. Jungtinių Tautų globo
je įsteigta darbo unijų pasau-

Lietuves mamytės

• Andriaus Valucko romano 
“Nemuno sūnūs” antrasis to
mas jau išėjo iš spaudos, šia
me tome vaizduojami paskuti
nieji mūsų valstybės nepriklau 
somybės metai, bolševikų oku
pacija, karo su vokiečiais pra
džia, vokieč'ų okupacija ir vei
kalas baigiamas bolševikų su
grįžimu ir svarbiausiojo roma
no veikėjo Broniaus Šaro pasi
traukimu į Vakarus. Kaip ii 
pirmajame tome autorius su di
dele me le ir tikėjimu žiūri į 
savo kaimo žmogų, gniuždomą 
ir vis nepriveikiamą netgi did
žiųjų kraštą užplūdusių nelai
mių, ir piktai vertina visokius 
karjeristus ir svieto perėjūnus, 
perdaug greitai parklumpan
čius prieš okupantą ir nesivar
žančius patarnavimais, kokių 
tik okupantui reikia. Bolševiki
nė žemės reforma ir su ja susi
jusios komedijos, raudonosios 
gurguolės, bolševikų agentų 
siautimas panemunės kaimuo
se. areštai, ir trėmimai, paskui 
— karo su vokiečiais pradžia, 
vokiečių okupaciniai žiaurumai 
ir našta ir vėl grįžtančio karo 
gaisrų vaizdai lyg filmo juos
toje slenka pro skalytojo akis, 
parodydami visą tą pragarą, ku 
rį okupantai sukūrė Lietuvoje. 
Veikale nemaža formalinių trū
kumų, bet jis toks artimas ir 
vietomis toks šiurpus, jog daug 
kur ir netobulumai lieka nepas 
tebimi. “Nemuno sūnų” It. — 
280 psl., II t. — 430 psl.

• Prof. V. Jaskevičius pla

nuoja aplankyti Rusiją. Ford- 
hamo universitete buvo teikia
mas garbės daktaro laipsnis Is
panijos Užsienių Reikalų minis- 
teriui. Į šias iškilmes buvo pa
kviesti visų kraštų atstovai 
prie Jungtinių Tautų. Visai ne
sitikint, į šias iškilmes atvyko 
ir Sovietų atstovas Sobolev. 
Tai turbūt bus pirmas “raudo
nųjų” viz'tas Jėzuitų universi
tetan. Netikėtą “svečią” pasiti
ko šio universiteto Rusų Insti
tuto direktorius kun. prof. V. 
Jaskevičius, kuris bolševikų 
spaudoj buvo keletą kartų puo
lamas. Besikalbant, kun. pro£. 
Jaskevičius kvietė Sobolevą ap
lankyti jo vadovaujamą Rusų 
institutą, ir arčiau susipažinti 
su ta “šnipų mokykla”, kaip 
kad bolševikų spauda buvo ją 
pavadinusi. Sobolev, pasijutęs 
nejaukioj situac'joj, atsipraši- 
nėjęs, kad tai buvęs nesusipra
timas. Kun. prof. Jaskevičius 
pareiškė Sobolevui norą aplan
kyti Sovietų Sąjungą. Sobolev 
atsakė: “Jei važiuosi kaip tu
ristas, kliūčių nebus, bet jei 
kaip kunigas, tai kitas klausi
mas”. Prof. Jaskevičiaus nuo
trauka, besikalbančio su sovie
tų ambasadoriumi Sobolevu, bu 
vo įdėta eilėje amerikiečų laik
raščių. (A. V.)

turtų ir valdžios gobšumas ne-linė atstovybė ir jos sudaryta K. Šklėrių

• Antanas Škėma atidavė 
spaudai savo dramą “Pabudi
mas”, laimėjusią Clevelando 
Kultūros fondo dramos konkur 
se pirmąją premiją. Iki šiol vei
kslas niekur dar nespausdin
tas, nors daug sukėlęs diskusi
jų ir kalbų. Veikalą kartą yra 
pastatęs pats autorius su Mont 
rcalio teatralais. “Pabud'mą” 
leidžia Terra ir dar birželio mė
nesį jis išeis iš spaudos.

• Kultūros kongrese Švieti
mo sekcijai pavesta vadovauti 
mok. Jer. Ignatoniui. Jam tal
kina mok. E. Vilimaitė ir Br 
Kliorė. Mokytojai, kur e suin
teresuoti Kultūros Kongreso 
Svetimo sekcijos darbais, pra
šomi kreiptis informacijų į šios 
sekcijos narius: Jer. Ignatonis, 
4830 So. Paulina Str., Chicago 
9, III. Tel. FR 6,68)7, E. VU- 
maitė — 5610 So Winchester 
Str. Tel. PR 6-9801, ir Br. Klio 
rė — 1407 So 48th Court Cice
ro, m. Tel. OL 2 2927.

• Prof. Mykolo Biržiškos ir 
jo dukters Onos Baranauskie
nės šeimos (trys vaikučiai, 5- 
9 m.) nuotrauka prie Aušros 
Vartų paveikslo įdėta Los An
geles dienraštyje "The Tid- 
ings”. Prie nuotraukos pridėta
me straipsnyje nusakoma, kad 
prof. Biržiška buvo liudininkas, 
kaip kūrėsi laisvoji Lietuva ir 
kaip jos la'svė po 22 metų bu
vo užgniaužta. Pažymima, kad 
tas 73 m. tremtinys pasirašė 
po Nepriklausomybės paskelbi 
mo aktu, kad jis profesoriavo 
400 metų senumo Vilniaus uni
versitete. Suminima, kad pro
fesoriaus namuose kabo didž'u- 
lis Aušros Vartų paveikslas. 
Pabaigoje straipsnio pažymima, 
kad pirmą gegužės sekmadie
nį profesorius su savo dukters 
šeima, drauge su daugeliu kitų 
komunizmo persekiojamųjų, 
klaupsis adorac’jos valandoje 
prieš Mariją, melsdami saugu
mo ir laisvės savo pavergtiems 
artimiesiems.

• Saleziečių leidinėlis. Imma- 
culata spaustuvėje Putname, 
Conn., išspausdintas kun. Ant. 
Sabaliausko paruoštas leidinė
lis “Saleziečių bendradarbiai — 
Don Bosko tretininkai”. Kny
gelė turi 32 pusi., viršelis pa
puoštas lietuviško kryžiaus or
namentu. Tekste pranešama, 
kad saleziečiai ties Crown Po:nt 
miesteliu, Indianoje, įsteigė ber 
niūkų vasaros stovyklą. Suglau 
štai suminimas Don Bosko dar
bas, jo įkurtieji tretininkai, y- 
patingos jų patirtos malonės, 
gaunami atlaidai. Saleziečių 
naujos stovyklavietės jaunimui 
pašventinimas įvyks birželio 24 
d., o stovyklavimas vyks liepos 
7 d. iki rugp. pabaigai.

• Kompozitorės sesers M. 
Bernardos, S.S.C., sukurta dai
na “Vakaras tylus” (pagal B. 
Brazdžionio žodžius — Dainuo
tinė), Dainų šventės komiteto 
išleista atskiru leidiniu, ši pre
mijuotoji, mišriam chorui skir
ta daina, bus išpildyta Dainų 
šventėje. Varpų efektui lydint 
“Dzan, dzan...” liejasi dainos 
žodžiai: “Vakaras tylus, vaka
ras tylus, /Kai praeis pro du
ris,/ Aš žinau — nesugrįš./ 
Mūs vardai nuaidės,/ Ten toli 
už žvaigždės,/ čia ateis vėl ki
ti,/ Ir numirs užmiršti./ Aš ži
nau, nesugrįš,/ Tau dalia pas 
duris”.

• Jūrininko Sindbado nuoty
kiai, tokiu pavadinimu knygų 
leidykla Terra davė vėl vienų 
knygą mūsų jaunimui. Knygo 
je yra septynios pasakos, visos 
parinktos iš arabų pasakų rin
kinio “Tūkstantis ir viena nak
tis” ir vaizduojančios visas sep 
lynias pasakų jūrininko Sind- 
bado keliones į nuostabius ir 
paslaptingus kraštus ir jo fan
tastiškiausius nuotykius tarp 
milžiniškų paukščių, beždžionių 
ir dramblių, tarp įvairiausių 
žmonių. Knyga didelio forma
to, 112 psl., iliustruota, gera
me popieriuje. Viršelį ir vinje
tes piešė dail. Telesforas Vv 
liūs.

• Bern. Brazdžionis jau at
siuntė paskutines korektūras 
Lietuvių prozos antologijos ir 
dalį biografijų rašytojų, kurių 
kūriniai spausdinami antologi
joje; taigi — pirmasis antolo- 
g jos tomas pradedamas spaus
dinti. Spaudos darbai vyks grei
tesniu tempu, nes tam iš anks
to pasiruošta. Leidžia Lietuviš
kos Knygos klubas, kuriam 
vadovauja kun. Vyt. Bagdana- 
vičius.

• Antanas Rinkūnas, žino
mas pedagogas ir vadovėlių au 
torius Kultūros kongrese, švie
timo sekcijoje skaitys paskai
tą: Mokyklos lietuviškasis tur.- 
nyt.
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LATVIŲ LITERATŪRA
1955 m. tremties kūrybos apžvalga

K. STALŠANS, Newark, N. J.

(Tolima kelionė), P. Ermanio 
“Sėjas un sapni” (Veidai ir 
sapnai), F. Cieleno “Rainis un 
Aspazija”.

Literatūros tyrinėjimai trem
tyje apriboti: nėra prieinama 
medžiaga autorių biografijoms, 
trūksta duomenų, kaip plačiai 
vienas ar kitas veikalas visuo
menėj yra skaitomas, rašytojai 
išsisklaidę visose pasaulio da
lyse ir t.t. Be to, literatūros 
išsivystymo gairės tremtyje y- 
ra dabar tapusiog kitokios, api
mančios platesnius horizontus, 
liečiančios visokios rūšies žmo
nijos problemas. Palyginant su 
Latvijos nepriklausomybės lai
kotarpiu, tremties literatūros 
akiratis yra pasidaręs daug pla 
tesnis. Todėl tremtyje reikėtų 
naujų tyrinėtojų literai ūrinio 
mokslo srityje, ypatingai paly
ginamoje literatūroje. Gyveni
mas tremtyje sudaro nemaža 
sunkumų rašytojams, atplėš
tiems nuo savo tautos vidaus, 
nežinant nieko apie kalbos išsi
vystymo problemas, negirdin- 
tiems savo kalbos gyvenamose 
apylinkėse ir t.t.

40 aktyvių rašytojų

Latvių prozoje praeitais me
tais buvo daugiau kaip 40 ak
tyvių rašytojų. Reiškinys gana 
džiuginantis. Išleista daugiau 
negu 10 romanų, 6 apysakos ir 
novelių rinkiniai, 4 memuarų ir 
atsiminimų knygos, 3 eilėraščių 
rinkiniai, pastatyti 6 nauji dra
mos veikalai. Ypatingai uolūs 
yra buvę vidutinio amžiaus 27 
rašytojai (30-50 metų), duoda
mi 14 veikalų, įskaitant kelius, 
kurie ėjo arba dabartiniu me
tu eina periodikoje. Dėl kasdie
ninio gyvenimo sunkumų ma
žas yra išėjusiųjų eilėraščių rin 
kinių skaičius, nors periodiko je 
lyrikos pasirodymas yra labai 
gyvas.

Vaikų ir jaunimo knygos čia 
nepaminėtos, o jų praeitais me
tais vistiek tam tikras skaičius 
pasirodė. Reikia pabrėžti, kad 
dabar didesniame tremties laik
raštyje — “Laiks”, išeinančia
me New Yorke, eina žymaus 
vaikų ir jaunimo rašytojo N. 
Kalninio didesnis veikalas “Ri
jas zenu rota” (Kluono berniu
kų žaidimai). Veikalas puikiai 
nupiešia mokyklinio amžiaus 
kaimo vaikų ir jaunimo tautinį 
nusistatymą Latvijoje 1940/41 
bolševikmetyje. Rodos, kad vei
kalas uoliai skaitomas tremties 
mokyklinio amžiaus jaunimo ir 
vaikų.
Daugiausiai skaitomi romanai

Iš praeitais metais daugiau
sia skaitomų romanų yra V. 
Karklinio “Pasaka par septi- 
niem kugiem” (Apysaka apie 
septynius laivus), G. Šalna jo 
“Ūguns avoti” (Ugnies šalti
niai), A. Dziliumo “Parvieto 
tie” (Išvietintieji), J. Miesnie- 
ko “Meligas ililuzijas (Melagin
gos iliuzijos), Ritos Liepos 
“Sveša vasara” (Svetima vasa
ra), Aidos Niedros “Pilseta pie 
Daugavas” (Miestas prie Dau
guvos), J. Klidzejo “Dženitors” 
(Dženitorius), Aleksandro Lie
pos kriminalinė grotseka “Ri- 
gas detektivi” (Rygos detekty
vai) ir k.

Drama ir lyrika

Dramos pastatyti yra 6 nau
ji veikalai — V. Karklinio “In
digą efeja” (Nuodingasis vijok
lis), M. Ziverto “Sm'lšu tornis” 
(Smėlio bokštas), A. Eglišlo 
“Sandra”, T. Zeltinio “Vina 
raugs” (Vyno raugas), Ma
riams Žilės “Atvasara”.

Eilėraščiais periodikoje pasi
žymėjo naujieji lyrikai — Dz'n- 
tars Freiman:s, Raits Birkma- 
nis, Rasma Galiniece, Olgerts 
Rūsis, A. P. Mierkalns, Gunars 
Salins, Olafs Stumbre. Dėl ne
žinomų priežasčių tyli keliolika 
jaunųjų lyrkų, kurie anksčiau 
buvo atkreipę į save dėmesį, 
pvz. J. Radans, Dz. Sodums, O. 
Jegens, Velta '* Snikere. Rodos, 
kad jaunieji lyrikai neturi jo
kios grupės arba ratelio, kaip 
tai buvo Rygoje.

Ar tebežydi diemedėlis 
tėvų kapinėse?

Poetas Andrius Eglitis, apsi
gyvenęs Švedijoje, gana toli Į 
šiaurę nuo Stokholmo, kur pu
čia tie patys vėjai ir naktimis 
mirga tų pačių žvaigždžių miria 
dai, kaip ir tėvynėje, jau vokie
čių okupacijos metu pasireiškė 
savo gausiais eilėraščiais, ku
riuose dominuoja tautiniai ir 
religiniai motyvai. Ypatingą dė 
mesį atkreipė tuo metu jo kan
tata “D.'evs, tava žeme deg!” 
(Dieve, tavo žemė dega), kuri 
ir dabar lieka Andriaus Egličio 
centraliniu poezijos veikalu. 
Kantata su dideliu pasisekimu 
tada buvo išpildyta chorų Ry
gos bažnyčiose, vargonams pa
lydint.

Tremtyje poetas nėra nusto

Iš apysakų ir novelių rinki
nių, kurie taip pat užtarnauja 
Kultūros fondo dėmesio, kriti
kai palankiai atsiliepia apie 
Knuto Lesinio “Akla iela” (Ak
loji gatvė), Irmos Liepsalos 
**Sumpurnu laiks” (šunsnukių 
laikas), Irmos Grebzdeg “Ikdie- 
na” (Kasdienybė), Jono Šar
mos "Vyru valoda” (Vyrų kal
ba), K. Abeles apysaka “Dzel- 
tenas acis” (Geltonos akys). 
Vertingos yra memuarų ir at
siminimų knygos — M. Vėtros 
“Riga toreiz” (Ryga tuomet), 
Zentog Maurinios “Tala gaita”

jęs veiklumo. Yra išleisti keli 
jo eilėraščių rinkiniai. Plačiau
sias iš jų — “Dieve, tavo že
mė dega”, “Girdžiu aš motulės 
maldą”, “Kuržemės galas”, “Ar 
dar žydi diemedėlis mano tėvų 
kapinėse”, “Baltijos jūros kran 
te dešimt metų atskiriems nuo 
tėvynės” ir dar kiti dabartiniu 
metu ruošiami. Nėra abejonės, 
kad Andriaus Egličio poezija 
yra gavusi amžinybės atgarsį 
tautoje. Ji i'liks, kol išliks lat
vių tauta. Jo poezija y-a tapu
si visos tautos nuosavybė. Rei
kia abejoti, ar yia koks latvis 
dar galut'nai repaskendčs ma
terializme, kuris negalėtų įsi
jausti į .Andriaus Egličio poe
ziją. Jo poezija pilna dabartin o 
laiko tragizmo, kartais pražū
ties, beviltiškumo ir skepticiz
mo. Nežiūrint to, visoje poezį- 
joje kaip raudonas siūlas pi* 
naši viltis tartai išlikti ir vėl 
atnaujinti savo valstybę.

Kelionė į Australiją
Praeitų metų pabaigoje ir šių 

metų pradžioje Andrius Eglitis 
padarė kelione iš Švedijos j 
Australiją aplankyti savo tau
tiečių. Ir net savo kelionėje j's 
nenustojo eiliuotų poezinių kū
rinių: per 30 kelionės dienų jis 
parašė 100 vertingų eilėraščių. 
Plaukiant svetimomis jūromis, 
matant svetimus kraštus, ste- 
b'nt vaizdus, poeto mintys, siel
vartas, širdgėla kiekviename 
akimirksnyje nuskrenda toli į 
šiaurę ir sustoja mylimame ir 
niekad neužmirštame krašte. 
Sustojant Ceilone ir stebint gy
vatės judėjimus, jis sušuko: 
“Dieve, ką dano žalktis dabar 
mano tėvynėje!” Įeinant Budos 
šventyklon ir matant, kaip sau 
lė leidžiasi, jis jaučiasi esąs sa
vo gimtynės Dievo namuose, 
kur netoli jo “Tėvų namai, var
gų namai”, arba toliau: “žinau, 
kur esu gimęs, nežinau, kur 
mirsiu. Vistiek j s yra tvirto ti
kėjimo pranašas: “Ji (laisvė) 
ateis, ji ateis!” Australijoje, 
skrendant orlaiviu iš miesto į

šv. Jono bažnyčia Vilniuje. (Klišė ii vaizdą albumo “Lietuva”)

Kotryna Grigaityte

Amžinoji upe
Patvinusi pavasariais juoda lava 
Ir liūtyse rudens
Neišsenkanti vidurvasario karščiuose, 
Vingiuoja upė ta,
Per raistus ir kelmynus,
Per pievas žydinčias 
Ir nokstančius laukus 
Apjuosus dykumas lanku 
(Kur dar nėra žmogaus. .. )

O aš mažytis intakas
Tos kerinčios lavos,
Mažytė gyvačiukė
Iš milionų knibždėlyno,
Su savo inašu ritminr/ai įsijungus, 
Skubu bespalvėn laiko prarajon 
Ir vos girdžiu
Nuo kristalinių augštumų,
Šaukimą graudų sugrįžti atgalios...

miestą, poeto *>ausyse skamba 
tėvynės Dievo namų varpai.

Savo lyrikos surengtuose va
karuose Australijoje jis pats 
skaitė savo eilėraščius, ko anks 
čiau niekad nedarė tokioje di
delėje auditorijoje. Jo eilėraš
čių kiekvienoje vietoje klausėsi 
daugiau kaip pusė tūkstančio 
klausytojų, kas yra rekordinis 
ska'čius literatūriniuose paren
gimuose tremtyje. Dar daugiau 
klausytojų susiriko jo pasako
jimams apie Latviją. Suaukota 
daugiau kaip 200» australų sva
rų. Jo eilėraščiai ir pasakojimai 
klausytojus patraukia, sujaudi
na, daugelio akyse nesuvaldo
mai mirga ašakos. Jis gauna 
daug laiškų, kuriuose prašomas 
susnūdusius, abejingus tautie
čius raginį, bet ppetas nei lie
pia, nei bara, jis kviečia ir pra
šo. Eglitis dabartinėje tremtyje 
yra pasidaręs politiniu poetu, 
lygiai kaip Rainis ir Aspazija 
po 1905 metų...

Kovo 4 dieną jis paliko Aust
raliją, sakydamas: “Aš patek
siu atgal į Švediją tiesiog tuo 
laiku, kada ten prasideda ste

buklingasis šiaurės pavasaris. 
Ir iš ten bus lengviau išgirsti 
mano Malienos Dievo namų var 
pus — jei jie ten dar skamba”. 
(Maliena Latvijoje yra vadina
ma didžiausios provincijos Vid
žemės rytinė juosta, prieinanti 
prie Latgalijos). Ameriką ap
lankyti Andrius Eglitis žada 
1957 metais.

Antras Eglitis

Antras — Anšlavs Eglitis — 
atvirkščiai yra prozaistas ir ro 
manistas: pradėjo reikštis jau 
nepriklausomybės laikais. Savo 
geresnius veikalus vistiek para
šė tremtyje. Jau Vokietijoje jis 
atkreipė į save dėmesį. Iš Vo
kietijos stovyklų gyvenimo, me 
tant žvilgsnius atgal į Latviją, 
yra parašytas jo romanas “Lai- 
migie” (Laimingieji), kur ge
rai tarp kitko parodyta komu
nistų šnipų sukta veikla ir ne
tiktai raudonasis, bet iš viso 
pavergtųjų tautų neapkenčia
mas ir visais laikais žiaurus ru 
sų imperializmas. Klaidingos bu 
vo savo laiku kelių latvių vei
kėjų pažiūros jieškoti sau drau
gų Rusijoje ir rusuose.

Dar daugiau Anšlavs Eglitis 
pasižymėjo kitu romanu — 
“Cilveks nuo meness” (Žmogus 
nuo mėnulio), puikiai atvaizduo 
damas dabartinių tremtinių bei 
senųjų latvių atėjūnų, taip pat 
vietinių amerikiečių daugiau 
neigiamus gyvenimo bruožus. 
Romanas gavo Kultūros fondo 
augščiausią premiją. Dėmesio 
verta yra jo knyga “Neierasta 
Amerika” (Neįprastoji Ameri
ka). Tai ne romanas, bet pla
tus keistų, mums nesupranta
mų ir nepriimtinų vietinių pap
ročių aprašymas. Abu veikalai 
ėjo periodikoje, todėl buvo pla
čiai skaitomi.

“Prma« Sorrijs”

Paskutiniu laiku Anšlavs Eg
litis yra pasirodęs vėl su dide
liu veikalu-romanu “Misters 
Sorrijs”, kuris dabartiniu laiku 
eina didesniame tremties laik
raštyje “Laiks”. Pats autorius 
dirba Holywoode prie filmų, pa 
žįsta visus užkulisius toje pa
saulio garsioje vietoje ir juos 
vaizdžiai atpasakoja. Puikiai 
nupiešti įvairūs Šios įstaigos 
bosų tipai, jų suktybės, žmo
niškumo trūkumas ir t.t.; nuo 
tokių malonės ir piniginių ap
skaičiavimų labai dažnai pri
klauso vaidmenų paskirstymas 
aktoriams filmuose, kur nere
tai patenka menkos jėgos ir 
laikosi ekrane tiktai dėka iki 
smulkmenų išs'vysčiusiai tech
nikai, o gabūs aktoriai būna nu
stumti šalin, šiurkštus yra tų 
pinigo didžiūnų elgimasis taip 
pat su savo kino žvaigždėmis 
ir tarnautojais.

Neapleisti romane yra ir lat
viai, kaip senieji, taip dabarti
niai ateiviai. Vaizdžiai, lyg fo
to nuotrauka, “lyg ant scenos 
pastatyta yra moteris, jaunys-
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• Dail. V. Raias-Rataiskis,

gyvenąs Australijoje, neseniai 
atšventė 45 m. sukaktį savo 
amžiaus ir 20 m. sukaktį savo 
kūrybos. Yra gimęs Dzūkijoje. 
1935 m. baigęs Meno mokyklą 
Kaune, gilino meno studijas Ita 
lijoje, Prancūzijoje, Vokietijo
je 1937 m. buvo paskirtas Čiur 
lionio galerijos ir Kultūros mu- 
zėjaus meno konservatoriumi. 
Tremtyje keletą metų buvo “Ži
burių” m8ho skyriaus redakto
riumi, vadovavo meno studijai 
Augsburge. Pasireiškia kaip 
grafikas, medžio raižinių kūrė
jas. Dalyvavo dešimtyje paro
dų Lietuvoje ir keliose užsieny
je. 1937 metų pasaulinėje meno 
ir technikos parodoje Paryžiu
je už savo kūrinį “Jūratė ir 
Kastytis” buvo apdovanotas 
garbės diplomu. Eilėje konkur
sų yra laimėjęs premijas. Jo kū 
rinių yra įsigijusi Pertho gale
rija Australijoje. Šį pavasarį 
buvo jo grafikos kūrinių paro
da Sydnėjuje. Dail. Ratas pla
nuoja išleisti savo raižinių al
bumą, o kitais metais vėl su
ruošti parodą, kuri apimtų jo 
kūrybą Australijoje.

• Skulpt. Dagys keletą figū
rų išstatė Londono, Ont. Meno 
galerijoje Toronte. Išstatyti jo 
darbai: Viešpatie, atleisk jiems, 
Labai gaila ir Apsiniaukusi šir 
dis.

• Juozo Baukaus kūrinys Po 
audros, akvarelė, ir Petro Vai
čaičio gamtovaizdis Pietų Yar- 
ra buvo išstatyti didžiojoje 
Australijos meno parodoje.

tėję palikusi tėvynę ir čia at
vykusi laimės jieškoti”, visiš
kai praradusi sąvoką, kas yra 
bloga ir kas gera europiečio su 
pratimu. Pagal vietines pažiū
ras, laimę ji randa tiktai dole
ryje. Keletą kartų ištekėjusi, 
keletą kartų persiskyrusi, pri
kalbina daryti taip pat tremti
nę, savo giminaitę, sesers duk
terį, kurios vyras padorus ir 
darbštus, bet nemoka “dirbti 
pinigų”, nors ir nešvariu keliu.

Jų trijų santykiuose atsis
pindi du skirtingi ir nesuderi
nami pasauliai.

Čia reikia pridurti, kad seno
sios kartos dabartiniai tremti
niai gerai atsimena, kokios rū
šies vietinė “literatūra” jau 
prieš I Pasaulinį karą patekda
vo iš JAV į mūsų šalis. Dabar 
mums suprantama, kad visokie 
Natai Pinkertonai, šerloksai 
Holmai ir pan. jau tuomet pra
dėjo gadinti šio krašto žmonių 
būdą. Ir nenuostabu, kad tik 
ką paminėtoji tipai yra jau 
praeities padarinys. O ką bekal 
bėti apie dabartį, kur einama 
jau daug toliau. “Draugo” š. m. 
balandžio 28 d. numeryje yra 
St. Dziko straipsnis “Jėgos 
siautėjimo grėsmė”, kur nei vie 
no žodžio nepasakyta per daug. 
Matome, kad tarpusaviuose san 
tykiuose nusikaltimus vaizduo
jantieji kino teatrai, televizijos, 
komikai, pigi literatūra ir t.t. 
žmogaus gyvybei neskiria jo
kios vertės; čia — jėga, tai tei
sė; pagarba asmen'ui, užuojau
ta jo kančioms, artimo meilė — 
nežinomi dalykai; sadizmas, 
žiaurumai, suktybės ir visiškas 
žmogaus suniekinimas — tai 
paprasti dalykai. Su šitais klau 
slmais Anšlavo Egličio romano 
“Misters Sorrijs” skaitytojas 
susiduria dažnai. Romanas dar 
nebaigtas spausdinti, bet kriti
kai jam skiria augštą vertybę. 
Kalba turtinga, joje randame 
naujų latviškų žodžių, kartais 
padarytų iš senųjų žodžių šak
nų.

Pagal kritikų nuomonę — 
paskutiniame savo romane an
šlavs Eglitis jau pasireiškia 
kaip prozos ir stiliaus meiste
ris.

• Dailininkai V. Kasiulis, V. 

K. Jonynas ir R. Viesulas daly
vauja savo grafikos darbais 
ketvirtoje tarptautinėje spalvo
tos litografijos biennialėje, Cin- 
cinnati, Meno muzėjuje. V. Ka
siulis, būdamas Prancūzijos pi
liečiu, dalyvauja Prancūzijos 
dailininkų grupėje, o V. K. Jo
nynas ir R. Viesulas abu atsto
vauja Lietuvos dailininkus. Šio
je biennialėje, kuri daroma kas 
antri metai, apjungti kuone vi
si žymesni Š'o meto dailininkai 
iš viso pasaulio, besireiškią spal 
votoje litografijoje. Atstovau 
jamieji kraštai yra šie: Argen 
tina, Austrija, Belgija, Brazili
ja, Kanada, Chile, Kinija, Ku
ba, Čekoslovakija, Danija, Suo
mija, Prancūzija, Vokietija, 
Graikija, Italija, Japonija, Lie
tuva, Meksika, Olandija, Nau
joji Zelandija, Norvegija, Por
tugalija, Rumunija, Ispanija, 
Švedija, Šveicarija, Turkija, 
Anglija, Urugvajus ir Jugosla
vija. Biennialė truks iki š. m. 
gegužės 31 d.

• ALMUS Meno galerija

Great Necke — New Yorke 
tiek lietuvių, tiek amerikiečių 
tarpe susilaukia vis didesnio su 
sidomėjimo. Galerija yra įreng
ta turtuolių rezidencijų rajone 
ir amerikiečių spauda jau ne
kartą rašė apie tos galerijos 
ruošiamas meno parodas. Ypa
čiai spauda gerai atsiliepė apie 
P. Puzino, A. Galdiko, V. K. Jo
nyno ir kt. dailininkų darbus. 
Dabar vykstanti tapytoje Juo
zo Pautieniaus kūrinių paroda 
sutraukė beveik daugiau ameri
kiečių lankytojų, nei savųjų. 
Netrukus po šio dailininko dar
bų parodos Almus galerija pri
statys visuomenei vieną įžymų 
amerikietį foto menininką. Jatl 
ir kitų miestų lietuviai dailinin
kai veda susirašinėjimus, tenai 
jau šiemet norėdami surengti 
savų kūrinių parodas.

• Jonas Juška (Juškevičius), 
atlikęs didelį kultūros darbą 
leisdamas savo brolio kun. An
tano surinktas dainas ir žody
ną, yra miręs Kazaniuje 1886 
m. gegužės 11 d., taigi šiemet 
sueina 70 metų nuo jo mirties. 
Jis buvo gimęs 1815 m. gegu
žės mėn. 27 d., buvo baigęs fi
losofijos mokslus ir didžiąją sa 
vo amžiaus dalį praleido bemo- 
kytojaudamas Rusijoje, nes ca
ro valdžia tėvynėje jam neda
vė vietos. Pats Jonas Juška y- 
ra 1861 m. išleidęs “Kalbas lie
tuviško liežuvio”.

• Žiburio draugija, kuri daug 
nuveikė organizuodama mokyk
las Suvalkijoje, oficialiai pra
dėjo veikti 1906 metų gegužės 
15 d., kada buvo įregistruoti 
jos įstatai. Šiemet švęstume 50 
m. sukaktį to kultūrinio sąjū
džio, tačiau draugija okupantų 
bolševikų yra likviduota. Garsi 
buvo žiburio gimnazija Mariam 
polėje. Gaila, kad paskutiniame 
Lietuvos autoritatyvinio režimo 
laikotarpyje, iš katalikų žiburio 
draugijos buvo atimtos suvals
tybintos tos mokyklos, kurias 
draugija su tokiu sunkumu įkū
rė rusų ir vokiečių okupacijų 
laikais dar net prieš Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimą.

• Kauno Kunigų seminarijo

je šiemet mokosi 75 klierikai. Iš 
jų buvo įšventinti 14 naujų ku
nigų. Seminarijos adresas: Kau 
nas, Profsąjungos gatvė 1. Nau 
ji kunigai ir klierikai prašo bra- 
viorių, liturginių knygų, kurių 
pagal išgalę yra pasiuntęs kun. 
V. Šarka. Iš Vokietijos knygos 
į Lietuvą eina be muito.

• Dail. A. Valeška užbaigė 
daryti vitražus šv. Kristino baž 
nyčiai Chlcagoje ir juos visus 

įstatė į bažnyčios langus. Da

bar užsiima laisva kūryba vit
ražų srityje.
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VAISTAI, NE AUKA
BEN. BABRAVSKAS, Cicero, III.

Jei giįžę neberasime namo, ku 
riame gyvenome, nyku atrodys 
ir tuščia, nors toje vietoje sto
vėtų nauji namai. Radę iškirs
tus sodus ir miškus, nebenorėsi
me atpažinti vietovės, bet tai 
dar nebus kažkas dingusio ir 
nebepataisomo. Tik jei naujas 
karas ar kitoks negandas su
naikintų mums Čiurlionio gale
riją, tatai būtų tautos dvasiai 
nebegrąžinamas nuostolis. Atei
nantieji šimtmečiai mūsų tau- 
ton įrašys milionus žmonių, de
ja, Čiurlionio nepakartos. Čiur
lionio paveikslai gaivino mūsų 
dvasią visišku kasdienybės už-

Vaižganto Lietuvos gyvenimo 
vaizdai palaiko tautos gyvybę, 
gaivina savito gyvenimo prisi
minimus, teikia laisvės viltį. O

Literatūrai ugdyti rašytojo 
auka yra šimteriopai didesnė 
negu skaitytojo. Kad knyga pa
sirodytų, rašytojas turi paauko 
ti ne 200 ir ne 500, bet dažniau
siai 1,000 ar net daugiau nakti
nių valandų, už kurias geriau
siu atveju gaus “honoraro” po 
30 centų. I: leidėjas, leidžiąs

J. Žmuidzinas

Di e n o s

ar mes, asmeniškai būdami lais- netiiv škas knygas, užsidirba
vi, nesame reikalingi Maironio 
ir Vaižganto, kurie mus stip
riau suriš su Lietuva, gyvai pri 
mindami, kad mes šičia tesa
me svečiai pakeleiviai? Ar be
reikia mintį paryškinti, kad Mai 
ronio ir Vaižganto gretose eina 
visas būrys dabar kuriančių ra 
šytojų?

Krėvei atleido nusikaltimus

Praėjo vos metai nuo Krėvės

tik... skolų, kurias tikisi išlygin 
ti naują knygr- išleisdamas, kol 
pagaliau būna priverstas kny
gų leidimą bo.ivti ir persimesti 
į aiškesnę sritį, dažniausiai — 
skysčių pilstymą. O skaitytojo 
“auka” literatūros išlaikyme 
mažiausia: jis lietuvišką knygą 
— tą dž'augsmą, paguodą, gar
bę, vaiste — gauna, paskyręs 
jai vos v’encs ar dviejų valan
dų uždartr. Kai prisiminsi, skai

maršinimu, įkeldami ją j šviesų mirties, ir didysis mūsų rašyto-1 tytojau, kad autorius tai knygai
vizijų pasaulį, čia buvo poilsio 
vieta kilniaus’a to žodžio pras
me.

Knyga pati ateina į namus

Knyga yra laimingesnė už pa 
veikslą, o rašytojas — už dai
lininką. šimtais ar net tūkstan- 

. čiais paskleista, ji atlaiko ka
rus ir gaisrus: lentynoje ar dė
žėje, palėpėje ar rūsyje tas ar 
kitas lygiavertis egzempliorius 
išsilaiko šimtmečius. Knyga 
lankstesnė ir paslankesnė už pa 
veikslą: jos nereikia jieškoti po 
muzėjus — ji pati ateina d na
mus. Skaitytojui, kuris pareiš
kė knygos pageidavimą, ji at
silanko pastoviai kas mėnuo ar 
dažniau: nauja, įvairi, išsipus
čiusi, dažais kvepianti. Lietuviš 
koji knyga ateina ne aukos, ne 
pinigų prašyti: ji atneša tau 
dovanų, vaistų, kurie tavo są
monę sustiprins,, pratęs tavo ir 
tavo vaikų lietuviškumą ligi grį
žimo dienos.

Tiems, kurie sugebėjo mėne
siais ar metais negirdom pra
leisti recenzijas, lydinčias nau
jų knygų pasirodymą, LB ir 
KF pastangomis nūnai paskelb 
tas ir lietuviškų jaunimo orga
nizacijų talka praktiškai vyk
domas knygos mėnuo. Kai jau
nuolis atlankys tavo namus su 
katalogu, kuris apima 90% pas
taraisiais keleriais metais lais
vėje išleistų lietuviškų leidinių, 
atidžiai peržiūrėk tą katalogą, 
kur tarpe 340 paskelbtų kny
gų tikrai rasi 10, jei ne visą 
šimtą tok'ų, kurių tavo lentyno
je dar nėra, bet kurios labai 
pravers ir patiks tau pačiam ar 
tavo atžaloms. Neišleisk jau
nuolio tuščiomis: įsigyk ne tik 
tam mėnesiui, bet visai vasarai 
lietuviškų skaitinių.

Maironiui ir Vaižgantui 

nusilenkė ir bolševikai

Tie mūsų rašytojai, kurie pa
sitraukė laikinai iš savojo kraš 
to, Lietuvoje dabar vadinami 
buržuaziniais nacionalistais ir 
jų vardų stengiamasi visai ne
minėti; tik kai jaunieji lietuviš
ko žodžio kūrėjai nepajėgia iš
sivaduoti iš Brazdžionio ar Ais
čio įtakos, tada šie vardai ma
žosiomis raidėmis paniekai išvel 
kami aikštėn. Iš to mes patir'a- 
me, kokios įtakos krašte tebe
turima tų rašytojų, kuriuos 
nuo tautos skiria tūkstančių my 
lių, o taip pat keliolikos metų 
tarpas.

Nėra pagrindo teigti, kad mi
rusieji patriotai bolševikams ne 
bepavojingi. Jie nutyli ar savaip 
aiškina svątbiuoaius Lietuvos 
įvykius, net ir seniai mirusius 
veikėjus, įžulai perdažydami is
toriją; tačiau nei Maironio, nei 
Vaižganto nedrįso išbraukti, 
nors šiedu yra didžiausi nepri
klausomos Lietuvos kariaį, Per 
daug šių dvasia buvo įs sunku
si į gyvąją tautą, kad, išbrau
kus jų vardą, kartu galima bū
tų išrauti jų dvasią. Maironis 
su Vaižgantu, kad ir apkarpyti 
liko tautos paguoda šiomis sun
kiomis svetimųjų priespaudos 
dienomis. Maironio dainos ir

jas Lietuvoje atgijo. Kol tebe 
buvo gyvas mūsų tarpe, tol ten, 
kur jis gimė ir kūrė, jo vardas 
ir žodis buvo nuslėptas. Dabar, 
po mirties, bolševikai “atleido” 
Krėvei “nusikaltimus”, jo raš-

Maironis

paskyrė gal 1.000 valandų, ta
vo “auka” pasirodys vos beįžiū
rima.

Poezijos nemėgo tams
Ypač skurdi yra poezijos pa

dėtis. Eetgi poezija yra dievų 
kalba, poezija yra muzika, po
ezija yra tobuliausia žodžių 
samplaika. Pokalbyje jieškoda- 
mas taiklesnio atsakymo, daž
nai griebies poezijos eilučių. 
Svajodamas ar nuobodžiauda
mas, džiūgaująs ar prislėgtas 
— stveries dainos posmo ar de
klamacijos. Nuo pat loošio per- 
visas mokyklas ir daržel’us ly
dėjo tave eiliuotas žodis, ir 
staiga dabar toks griežtas atsi
metimas nuo jo! Nebus perdė
tas tvirtinimas, kad suaugusių 
skaitytojų tarpe poezijos nemė
gę jų yra gal 95%. Taip nuošir
džiai norisi paagituoti už poe
ziją, kad tų nemėgėjų skaičius 
kristų bent ligi 80%.

Pamėginkite nusipirkti Binkį 
ar Putiną — greičiausiai patiks. 
Tada imkite Kiršą, Vaitkų ir

tai Lietuvoje vėl imta spaus
dinti, greit jis bus grąžintas, 
žinoma, ir mokyklon. O keli 
šimtai iš mūsų, tūkstančių lais
vųjų, pareiškėme norą, kad di
dysis Lietuvos kūrėjas Krėvė 
ateitų į mūsų namus?

Kiekvieno pareiga literatūrai

Įsidėmėkime, kad savo tarpe 
mes turime visą šimtą Lietuvos 
rašytojų tuo metu, kada Lie
tuvoje jų neliko nė pusės tiek. 
Metai bėga, o naujų žvaigždžių 
ten nesirodo. Lietuviško žodžio 
kūryba nepriklausomybės lai
kotarpyje pasiekė didžiausią 
augštį ir plotį. Didelė dalis tų 
kūrėjų, pasirinkusiij lasvę, šiuo 
metu yra paties kūrybingiausio 
amžiaus. Jų tad tautinė prie
dermė yra kad ir sunkiomis fi
zinėmis sąlygomis nenutraukti 
ir nepalaidoti kūrybinių suge
bėjimų, tačiau lygiai ir kiekvie
no laisvo lietuvio pareiga lite
ratūrai yra aiški ir nieku kitu 
neatperkama: įsigyti kiekvieną 
vertingesnę knygą, kad leidėjai 
pajėgtų išleisti naujų. Kai ne
vienas leidėjas ar leidykla jau 
spėjo kapituliuoti, kai per me
tus bepasirodo vos pora tuzinų 
naujų knygų, kiekvieno raštin
go lietuvio pareiga sekti visas 
knygų naujienas ir bent 80% 
jų nusipirkti.

Įsisąmonininkime tikslą: kny 
gą perkame ne tam, kad rašyto 
ją “išvaduotume iš fabriko” 
Net ir tas rašytojas, kurio kas
met bus išleista 1 ar 2 knygos, 
š fabriko neišeis, kadangi au

torius iš gaunamo už knygą ho 
noraro nė dviejų mėnesių nega
lėtų išgyventi. Taigi knygą per

kame tam, kad nesustotų lietu

vių literatūra, tas tautos gyvy
bės rodiklis.

KULTŪRINĖ KRONIKA

Dienos, kaip kr c gidės, 
vasaros sesės, 
laksto padange 
ar pažeme narsto.
Dienos, kaip gėlėp, 
žydi ir vysta, 
jas dangus laisto, 
saulės pailgsta.
D i e n o s, kaip plaštakės, 
saulės paauksuotos, 
skrenda džiaugsmo mario,n’s 
niekad nematuotom.
Skrenda jos į tolį, 
žiedais nusagstytą, 
kol į gelmę nuskęsta 
niekad nematytą.

siuntinėtų visas ife nančias kny 
gas, tada būsi tikrai sąmonin
gas lietuvis, sav^s kultūros pa
laikytojas. O gal kada, turėda
mas po ranka lietuviškų kny
gų lentyną, netyčia rasi valan
dą laiko vienai kitai tų knygų 
paskaityti. Gal tos valandos 
tave atgaivins, ir staiga tu pa
sijausi esąs daugiau negu ratu
kas Amerikos civilizacijos ko
lose...

Rankraštis — ne knyga

Tautinės kultūros išlaikymas 
svečioje aplinkoje nėra pigus 
dalykas, todėl čia rtelkaTnga 
kiekvieno lietuvio talka. Kai nu 
tils lietuviška daina, prasidės 
lietuviška... tyla. Kitaip tariant, 
tai bus jau kapų tyla. O daina 
nutils tada, kai nebel’ks, kas 
jos klauso. Tas pat — tik daug 
greičiau — nutiks su lietuvis, 
ka knyga: kai nebus skaitytojo, 
niekas knygų nebeleis. Jeigu po 
to kas ir šūktels: “duokit kny
gų!”, niekas į tą balsą nebeat
silieps. Be abeji, atsiras dar ir 
tada tok'ų, kurie rašys, tik jų

Mikuckį; su šiais susigyvenę, raštai liks rankraštyje, o rank
raščio likimas — kaip ir paveiks 
lo: sudegs ar dings, ir tik laik
raščio skaitytojas ras žinutę, 
kad žuvo X autoriaus parašytas 
veikalas.

Kai jaunuolis atlankys tavo 
butą su lietuviškų knygų kata-

persimeskit prie jaunesniųjų — 
Ališo, Radausko, Bradūno, Na- 
gio, Niliūno, Meko, ir patys įsi
tikinsite, kad mūsų poezija yra 
vertesnė už kitus žanrus. Įsigi
ję Lietuvių poezijos antologiją, 
vienoje knygoje turėsite su
trauktus keturių šimtmečių po
etus — nuo Rapolionio ir Maž
vydo ligi Meko ir Landsbergio, 
nuo tautosakos ligi part:zanų 
dainų. Tai knyga ne vienai die
nai, bet visam amžiui. Knyga, 
kurios neprisirengėme išleisti 
Lietuvoje, juoba nebuvo lengva 
sudaryti čionai.

• Neskaitykite Įmygu
Nieku būdu neįtikima, kad 

Amerikoje kas stokotu pinigo 
lietuviškai spaudai. Tuščiais tei 
gimais nesišvaisto šio straips
nio autorius, pats tegaunąg va
landai apie pusantro dolerio, vie 
no uždarbiu išlaikąs visą šeimą, 
prenumeruojąs 17 lietuviškų 
laikraščių ir Amerikoje spėjęs 
įsigyti apie 600 lietuviškų kny
gų, taigi kone dvigubai daugiau, 
negu jų yra pastarajame kata
loge.

Betgi turime šimtus tautiečių 
(gydytojų, inžinierių, prekybi
ninkų...), kurių savaitinis už
darbis siekia š mtinę ar net dau 
giau; šie jau jokiu būdu negali 
teisintis pinigų stoka lietuviškai 
knygai. Jų pasiteisinimas tėra 
vienintelis — laiko stoka. Su
prantama, kad žmogus dirbąs 
savo specialybėje, turi sekti sa
vo srities literatūrą, tad pasis
kaitymui tikrai gali nebelikti 
laiko. ’

Tačiau argi neįpareigotas jis 
remti lietuvišką knygą vien dėl 
to, kad jis yra lietuvis, pasitu
rįs lietuvis, dar daugiau: švie
sus lietuvis, suprantąs lietuvy
bės išlaikymo kelius. Neturi 
šiandien laiko — neskaityk lie- 
tuv škos knygos, nenaikink sa
vo sveikatos, kaip kad daro ra
šytojas, naktimis rašąs tas kny 
gas. Negaišk laiko nė į knygyną 
nueiti. Parašyk tik kuriai kny
gų platinimo įstaigai, kad tau

logu, neišleisk jo tuščiom. O jei mas-

sukilimas preš bolševikus, vo
kiečių atėjimas, žydų žudymai, 
partizanai, slap o ji spauda, na
cių pataikūnų kelias, skundai, 
plėš’kavimai, nauji ūkininkų a- 
reštai ir sušaudymai, lietuvio 
beviltiška padėtis tarp besigru
miančių nacių ir bolševikų, jo 
viltys vakaruose — visi tie vaiz' 
dai, kaip kaleidoskope perbėga 
skaitant knygą. Tokie aprašy
mai, kaip 184-185 pusi., kur nu
sakoma kaip atrodė lavoninėse 
atrasti nukauti partizanai ir ki
ti, rodo, kad autorius moka 
vaizdžiai pasakoti.

Gaila, kad pasitaiko gana aps 
čiai korektūros ir kalbos kla'dų 
(pvz. rašoma “stebuklingu” — 
u su brūkšneliu, psl. 301; pate
kusios ištisos pašalinės eilutės, 
pvz. pusi. 115). Vietomis ne
vengiama šaržavimo, kaip tas 
atsitikimas su raudonuoju Bliu- 
vu, kurs išgąsdintas pelės eina 
skandintis (pusi. 112-113). Ne
būtų galima sutikti ir su visais 
autoriaus moraliniais išvedžio
jimais. Pvz. pusi. 329 jis sumi
ni vienos lengvabūdės, po skun
dais dėjusios parašus moters 
— Petrusienės — pasikorimą, 
ir prideda pastabą, kad žmonės 
nėra jau tokie blogi: “moka su
klysti, bet moka ir atgailauti”. 
Pasikorimas tai ne atgailos pa
vyzdys, o neleistinas susinaikini-

niekas pas tave neužeitų ar už
ėjęs nerastų namie, nueik pats 
šį mėnesį į knygyną arba, išsi
rašyk knygų tiesiai iš Draugo 
ar kitų knygos platintojų.

• Andriaus Vaiucko romano 
“Nemuno sūnūs” antroji dalis 
per ištisus 428 puslapius atviru, 
nuoširdžiu stiliumi vaizduoja 
Sovietų ir vokiečių okupaciją 
L'etuvoje. Veikalas gal ne tiek 
pasižymi literatūriniu puošnu
mu, k’ek gana tiksliu abiejų o- 
kupacijų pertiekimu, ypač kaip 
jas pergyveno Lietuvos ūkinin
kai. Mitingai, -balsav mai, “že
mės dalinimas”, priverstinas 
brukimas į kolchozus, teroriza
vimas ir torturavimas ūkinin
kų, nelinkstančių į juos jungtis,

Autorius nėra korektiškas ir 
kunigų atžvilgiu. Mes žinome 
visą eilę lietuvių kunigų, kurie 
savo kentėjimais ir net žiauria 
mirtimi parodė savo ištikimu
mą saviems idealams, šiame 
veikale tai lieka nepamatyta, 
tačiau čia (pusi. 163) vaizduo
jamas kunigas, kurs kalėjime 
šneka — jei Dievas neišgelbsti, 
jis nebetiki į Jį; autorius net 
vaizduoja tą kun’gą pavogusį 
skustuvo peiliuką, kad galėtų 
nusižudyti. Tai visai priešinga, 
ką mes žinome iš elgesio tokių 
kalinamų kunigų kaip kun. Bru 
žikas, troliai kunigai Petraičiai 
ir daugybė kitų, kurie ir kalėji
muose apaštalavo, ka:p ir da
bar daugelis didžiausiame pa
vojuje Sibire slapta laiko šv. 
mišias.

• Kotryna Grlgaitytė, mūsų

talentinga rašytoja, davė nau
ją eilėraščių rinkinį širdis per
gamente, išspausdintą Vokieti
joje, o jo pirmieji egzemplioriai 
jau pasiekė ir JAV. Rinkinys 
74 puslapių, papuoštas dail. V. 
Jonyno viršeliu, sukurtu moder 
niškame stiliuje, bet giliai pras
mingu. Poezija padalinta į tris 
skyrius: Jaunystė veidrodyje, 
Nemigos ir Prisikėlimo valanda. 
Jei pirmuosiuose skyriuose vy
rauja lyriniai motyvai, pasku
tinis — religinėmis temomis. 
Autorė jautri, ir iškalbingai 
įstengia pertiekti sielos pergy
venimus. Ji dainuoja apie tuš
čius namus, apie vienišą širdį, 
dainuoja apie motiną, kuriai 
šypsenėlė iš lopšelio — atpildas 
už viską, — dainuoja apie se
sę tėvynėje, kurią mato besto
vinčią prie vartų balta skarele,
— apie mergaitę, kurios tėvą 
nudūrė, kai jis ją gynė... Poetei 
mintyse tie tremtiniai, kurie 
kaip karoliai pabiro į svetimas 
žemes.

Poezija čia nuoširdi, supran
tama gausiems skaitytojų sluog 
sniams, įdomi savo moterišku 
atvirumu. Poetė daug kalba a-i 
pie meilės kuždesį ir vieną šir
dį dviejuose: “Girdžiu aš pla
kant širdį/ Už tūkstančio gal 
mylių”, ir jai vaidenas dienos, 
kai “Rieškutėm saulę sėmėm”. 
Ji prisimena tyliai besisupantį 
luotą rausvam Nemuno žaisme, 
kur mielasai irklus padėjęs; 
“Aidi ilgesio varpelis/ Anoj pu
sėj vandenų./ Žiedais vyšnių 
barstos kelias/ Kur sustoju, 
kur einu”. Gilų atsidavimą pa
miltajam nusako žodžiai: “Aš 
tartum mažytė plunksnelė/ 
Įstrigus magneto lauke./ Išves
ti manęs niekas negali,/ Širdim 
vis krypstu j tave”.

Poetės širdyje pinasi laimės 
prisimurmai, su dabarties su
stingusios tylos pesimizmu: 
“Kas džiaugsmą man išvarė iš 
namų,/ Kas užpūtė ugnelę ži
diny?/ Dygūs visi takai, kuriais 
einu,/ O laimė slepias, kai ją 
mini. Tas juodos nuotaikos še
šėlis tarpais jai primena, kad 
“gelsvų smilčių sauja saulę už
gesins”. Tada ji nebenori žemės 
nei mylėti, nei apie ją dainuoti
— “Jei mane sugersi/ Tarsi 
saulė rasą./ Nusijuoksi ryto vė
jui/ Tu pečiais gėlėtais”.J

i, O visdėlto tėvynės gamtą ji 
moka apdainuoti nuostabaus 
grožio eilėraščiu “Lietuvos miš
kų žibutei”, kur paskutinis pos
mas skamba: “Vis kraujo laše- 

| ly žydėsi/ Kol saulė tave pama
tys,/ Žaliųjų girių pavėsy/ Mels 
va ašarėlė melsvam lūkesy...”, 

j Religiniai motyvai Grigaity- 
| tės poezijos užima žymią vietą 
Čia ji sugeba* paprastais žo- 

! džiais taikliai pasakyti, pvz 
“Nenuženk nuo akmens/ O Ma
rija,/ Pušinėly žaliam Šiluvos,/

Puošnun lietuvišku 
namas

Krauju ten ir ašarom lyja:/ 
Nepalik, nepalik Lietuvos”.

Kotiyna Grigaitytė, Kaune 
davusi “Akys pro vėduoklę”, 
tremtyje “Paslaptį”, su dabar
tiniu poezijos rinkiniu pasirodo 
puošni, nuoširdi, lietuviams ar
time. ir simpatinga.

• Naujausia pasakų knyga 
vaikams, o taipgi įdomi ir su
augusiems — yra “Jūrinnko 
Sindbado nuotykiai”, paimti it. 
pasakų rinkinio “Tūkstantis ir 
viena naktis”. Rūpestingai išleis 
ta, su puošniais atskirų pasakų 
tituliniais lapais, turtinga fan
tastiškiausiais nuotykiais iš ke
lionių po jūras ir iš atsitikimų 
salose. Iš viso tų kelionių — 
septynios, su vabzdžiais apra
šymais apie žmogėdras, milži
niškas gyvates, didžiausius 
paukščius, dedančius kiaušinius 
kaip bokštas, požemines upes, 
brangakmenių laukus. Didelė 
pagarba Dievybei. Aprašomos 
siaubingos dienos gilame šuli
nyje, kur su mirusio lavonu 
įmesdavo taipgi gyvą jo vyrą 
ar žmoną. Čia jau sutinkame 
tą nepedagogišką pasakos dali, 
kai Sinbadas užmušdamas gy
vuosius, gelbėdavosi nuo bado 
paimdamas jų maistą. Kitos 
knygos dalys tokių priekaištų 
nesusilauktų.

• Juozo Pronskaus knygą 
“Šiaurė šaukia” imasi išleisti 
Terra. Numatoma, kad knyga 
gali turėti netoli 700 puslapių. 
Veikalas skirtas šiaurinės Ame
rikos studijoms: gamta, papro
čiai, indėnai, eskimai, vaizdai 
iš paties autoriaus įspūdžių, bal 
tieji šiaurėje, moterys šiaurėje, 
prerijos, tundros, Jukonas, A- 
liaska, šiaurės archipelagas; 
pramonė, žemės ūkis, žvejyba. 
Veikalas bus iliustruotas. Ne
mažai nuotykių paties auto
riaus, pvz. jo vienatvė sekma
dieniais (— septintos dienos 
trapistas). Juozas Pronskus, sa 
vaitę išbuvęs Chicagoje, antra
dienį išvyko atgal į Kanadą, į 
Winnipegą, kur dirba Manito- 
bos provincijos polijo centre. 
Dabar Juozas Pronskus dau
giau gilinąs į gyvenimo filoso
fijos klausimus, tardamas, kad 
žmogus gimsta ne vien tik tam, 
kad bėgiotų gatvėmis ir mirtų; 
Tvėrėjas jam yra skyręs giles
nius tikslus.

• Zitos Mikulskytės, švč. Šir
dies Augšt. mokyklos Chicago
je mokinės, eilėraštis pateko į 
Amerikos augštesniųjų mokyk
lų mokinių poezijos antologiją 
“Young America Sings”. Anto
logija išleista Los Angeles mies 
te, Califorr/joje, apima visas 
Amerikos augšt. mokyklas ir į 
ją pateko tik gerai atrinkti jau
nųjų kūriniai. Linkėtina jai iš
eiti viešumon ir su lietuviškais 
kūriniais. Zita Mikulskytė yra 
dukra 18 kolonijos prekybinin
kų Mikulskių, kurių visa šeima 
atvykusi iš tremties.

• Juozas švaistas parašė pa
saką “Milžinas Brundulas”; jos 
susidarys arti 100 spaudos pus
lapių. šiuo metu mūsų rašyto
jas peržiūri paskutinę redakciją 
leidinio, skirto paminėti 50 m. 
sukakčiai nuo spaudos laisvės 
atkovojimo. Veikalas kolekty
vinis ir visų autorių straips
niai jau gauti.

• Kan. M. Vaitkus baigia 
versti į lietuvių kalbą visų me
tų mąstymus, šis didžiulis vei
kalas yra parašytas garsaus 
austro pranciškono. Lietuviai 
pranciškonai žada greit išleis
ti.
• Juzės Katilifitės-Sfouiulie-

nės paveikslų paroda įvyko 
Rath mufčjuje, Genevos mies
te, Šveicarijoje. Buvo išstatyti 
25 paveikslai, daugiausia Švei
carijos ir Prancūzijos kraštų 
peisažai.
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LIETUVIS AUSTRALAMS

PADOVANOJO... MUZĖJŲ
Jono Vanago kultūrinė veikla Pietų Australijoje. — 

Ministeris Pirmininkas dėkoja mūsų tautiečiui ir kviečia
australus sekti jo pavyzdžiu.

PULGIS ANDRIUŠIS, Australija

Prieš septynerius metus Jo- bei kultūrinio suklestėjimo, reli 
nas Vanagas (vienas jo brolis — ginio susiskaldymo (savo laiku 
diplomatas, dar gyvas Sibiro net buvo aštuonios liuteronų 
tremtyje, antrasis — gyvena bažnytinės sektos, kas pasto- 
taip pat Lobetalyje), iš pereina- rius — religija), o pagaliau — 
mosios stovyklos atsikėlęs gy- nuvokietėjimo istoriją ir papa- 
venti į Pietų Australijos kalnų sakoja J. Vanagas savo surink- 
miestelį Lobetalį, 20 mylių nuo tais eksponatais, o ypač — do- 
Adelaidės, pardavė savo raume- kumentuota knyga “Lobatalis”.
nis tenykščiam tekstilės fabri
kui kaip naktinės pamainos dar 
bininkas, o dienos metu ėmė 
domėtis nelabai tremtiniams 
įprastais dalykais. Užsismalijęs 
pypkę ir pūslėtom rankom pa
siėmęs skaut'šką lazdą, šis vi
duramžis lietuvis išsileisdavo į 
kalnų sodybas, šnekindamas se 
nas moterėles, prašydamas lei
dimo patikrinti namų palėpes, 
senų daiktų sandėlius ir net 
šiukšlynus. Ir štai Jonas Vana
gas jau betraukiąs iš spalių ir 
šiaudagalių kokį kalvaratą, ap
rūdijusią liktamą arba apkaus
tytą šventknygę.

— Aber, Rerr Vanagas, was 
machen Šie mit dem Rubbish? 
— stebėdavosi senutė vokietė, 
čia jau gimusi ir augusi, bet nie 
kuomet nemačiusi tokių keistuo 
lių, kuriems būtų įdomūs tie ne
reikalingi griozdai.

Nupūtęs dulkes,»nublizginęs, 
J. Vanagas savo radinius krau
davo į lentynas barake, kurį 
fabrikas iš sandėlio perdirbo 
į gyvenamas patalpas užsienie
čiams darbininkams. Per kele
rius metus šiaime cementinių 
plokščių ir skardos barake gimė 
Lobatalio, vokiečių pionierių 
apylinkės muzėjus.

Į bažnyčią atvažiavusias se
nutes J. Vanagas pasikviesda
vo į savo improvizuotą įstaigą, 
aprūdydavo joms nušveistas, 
rašteliais apkabinėtas senienas 
ir jos išeidavo įsitikinusios, kad 
čia ne toks jau “trenktas” at- 
sibastėlis... Pagaliau barakinis 
kambarėlis prisipildė iki pat 
lubų, vos tebuvo galima nuo 
durų prieiti prie rašomojo sta
lo. Tai vis vokiečių pionierių 
atsivežtiniai turtai: kastuvai, 
kirviai, lempos, net pirmųjų 
transportų burlaivių modeliai, 
drožinėtos skrynios, fotografi
jos, asmens dokumentai, ant
spaudai, Australijoj leistų laik
raščių rinkiniai, knygos, papuo 
šalai, o svarbiausia — vos pa 
keliamos “simbolinės liuteronų 
šventknygės”,, kalendoriai 

— Turėjai pataupyti pypkei 
tabaką? — paklausiau kartą 
šį senienų entuziastą.

Jo darbą rėmė Lobatalio gy
dytojas dr. C. Jungter’is, V. D. 
universiteto profesoriaus gimi
naitis, ketvirtosios vokiečių kar 
tos atstovas, vokiškai kalbanti 
miestelio asmenybė. Jis domisi 
ir Adelaidės lietuvių veikla, at
silanko į mūsų pareng'mus. Per 
jį J. Vanago “keisti darbai” 
pasiekė P. Australijos švietimo 
ministerio ausis. Jis asmeniškai 
aplankė barakinį muzėjų ir po

Jonas Vanagas

to jo organizatoriui atsiuntė pa
dėkos raštą. Šiais metais Lo- 
betalio miesto tėvai užleido pa
talpas eksponatams ir tuo žygiu 
įsteigė “Lobetalio Archyvą ir 
Istorijos muzėjų”, kurio atida-

anksti pasireiškė kaip gabus vi
suomenininkas, dalyvaudamas 
skautų sąjūdyje, o vėliau dirb
damas Raudonojo Kryžiaus or
ganizacijose.

— Tokio plataus užsimojimo 
darbo, kaip Lobetalio praeities 
tyrimas, niekas čionai (Aust
ralijoje) anksčiau nėra bandęs. 
Kaip paradoksiškai skamba, 
kad buvo lemta ne kam kitam, 
bet “naujajam australui” tapti 
pionierium šio kampelio praei
ties išsaugojimo darbe!

“Muzėjinius” palinkimus mū
sų tautietis, stambus 40 metų 
vyras, pademonstravo ir lietu
vių skautų kalėdinėje stovyk
loje, kuri buvo įsikūrusi netoli 
Lobetalio. Vyriausybės palapi
nėje jis įrengė parodėlę, išsta
tęs nepriklausomos Lietuvos 
skautinės spaudos pavyzdžių, iš 
karpų, nuotraukų iš pasaulinės 
džiamborėjos Pažaislyje, o taip 
pat ir skautišką lazdą, kuri nuo 
viršaus iki smaigalio apsagsty
ta aplankytų Europos miestų 
herbais, skautų stovyklų ženk
lais, įvairių kraštų skautų są
jungų emblemomis, — tikras 
muzėjus ant lazdos! Karo me
tu išsivietinęs į Daniją, tenai 
įsigijęs skautybės augščiausį 
laipsnį — Miško ženklą, taip 
pat atstovavęs mūsų skautus 
danų stovyklose. Padėjo vaduo
ti iš nelaisvės tautiečius, ap
vilktus vokiška uniforma, girdi, 
stovėdamas paplentėje ir šauk
damas vokiečių belaisvių kolo
noms: “Lietuviai, išeikit!” Ki
tus bevaduodamas, Danijoje pat 
sai pateko į amžiną nelaisvę... 
susipažino ir vedė tokią pat be
namę tautietę ir dabar Loba- 
talyje augina sūnų, kuris pa
vaduoja tėvą skautybės srity
je.

Lobatalis — iškįlavimo vieta 
ir čia per kalnus atsikarstę lie
tuviai suka pas Vanagus, nes 
žino, kad energinga šeimininkė 
neišleis iš namų troškulio arba

Kotryna Grigaitytė Kultūrinė kronika

rymo iškilmėms atvyko patsai 
P. Australijos ministeris pirmi- kuratoriaus brolis buv. Kauno
ninkas T. Playfordas, švietimo 
vice-ministeris, bibliotekų są
jungos pirmininkas, visa eilė 
parlamentarų ir apie 2000 aust
ralų bei lietuvių publikos. Prie 
miesto valdybos saulėtą gegu
žės 6 sekmadienio popietę plas- 
deno Anglijos, Australijos, o vi
dury — Lietuvos vėliavos. Prie 
muzėjaus durų prikalta misin
ginė lenta su šitokiu įrašu: 
“Lobetalio Archyvų ir Istorijos 
Muzėjus. Garbės kuratorius Jo
nas Vanagas”.

Iškilmių metu Jonas Vanagas 
savo kūdikį perdavė Lobetalio 
miestui (apie 3000 gyv.), bet 
stumiamas šnekėti, tik pamojo 
su ranka. Ministeris pirminin
kas pareiškė mūsų tautiečiui
padėką P. Australijos valsty- 

— Nė uncijos! — atsakė skel bės ir Lobetalio (jo rinkiminė
damas ugnį.

Vokiečių ^’onverių palikuo
nys, ypač jų paskutinės kartos, 
jau kratosi savo protėvių “šven 
taisiais simboliais”, meta juos 
į sandėlius ir net sąmoningai 
naikina, maskuojant savo kil
mės pėdsakus. Tad toki palėpių 
valytojai, kaip J. Vanagas, yra 
pageidaujami svečiai jų sody
bose. Penktoji pionierių karta 
Pietų Australijoj yra vokiečiai 
tiktai pagal savo pavardes, o ir 
šias dažnokai jau yra suanglinę. 
Per pirmąjį D. Karą uždrausta 
vokiečių spauda, mokyklos ir 
visuomeninė veikla jau nebeat
sigavo. Liko tik liuteronų baž
nyčios, bet čia pamokslai jau 
sakomi tik angliškai, vokiškos 
giesmės giedamos angliškais žo 
džiais. Abudu karai pagreitino 
suanglėjimo vyksmą, tačiau jis 
ir šiaip būtų neišvengiamas, 
kaip rašo vokiečių pastorius T. 
Hebart savo knygoje (Die Ver- 
einigte Ev.-Luth. Kirche in 
Australien, 1938, Adelaide).

Štai tad šią kompaktinės tau
tinės masės įsikūrimo, ūkinio

Lietuvos miškų žibutei
- Iš kraujo lašelio pražydus

Melsva ašarėlė miške, •
Pro saulėje tviskanti skydą
Pavasarį sveikinti čia.

Viena tu tik laisve alsuoji '
Mūs žemėj perdėm pavergtoj.
Priglaus samanotasis ouolis 
Kitus mano brolius rytoj.

Vis kraujo lašely žydėsi 
Kol saulė tave pamatys, 
įaliųjų mūs girią pavėsy 
Melsva ašarėle melsvam lūkesy. ..

Iš naujo poezijos rinkinio 
„Širdis pergamente“

Pavergtos Lietuvos lituanistika
A. MAŽIULIS, Brooklyn, N. Y.

Kas buvo daroma lituanisti
kos bare pavergtoje tėvynėje 
vis buvo d dėlė mįslė. Paskuti
niu metu šiek tiek susirinko ži
nių ir galima apytikriai susi
vokti.

Jonynas, 1955 apgynęs “Bau
džiauninkų kovos prieš feoda
lus atspindžiai buitinėse lietu
vių liaudies pasakose”. Iš jo 
vieno rašto “Pergalėje”, matyti, 
kad A. Jonynas eina sovietiniu
keliu ir tautosakos mokslas 

Nuo 1935 m. veikęs Lietuvių! jam vjsaį nepažįstamas.

• Kun. dr. Andrius Baltinis
Mokslinių Studijų klubo trijų 
metų veiklos sukaktuviniame 
posėdyje skaitė pranešimą: 
“Dvasinė visatos sąranga”.

Pasinaudodamas visatoje e- 
sančiu tikslingumu prelegentas 
norėjo įrodyti, kad dvasia nėra 
tokia bejėgė, kokia ją laiko Ni- 
kolai Hartmann. Kun. Baltinis 
dvasios primatą visatoje atsto
vavo taip stipriai, kad atmetė 
ne tik materializmą, bet ir aps
kritai materijai nenorėjo pripa
žinti savaimingos reikšmės jos 
sąrangoje. Fiziniai dėsniai, ku
rie galioja medžiagos pasauly
je, yra kažkas daugiau negu fi
ziniai dalykai.

Taip stipriai atstovaudamas 
dvasią visatoje Baltinis ne tik 
nesutinka su tais, kurie dvasią 
laiko bejėgiu dalyku, bet ir prie 
šingai: kiekvieną jėgą jis laiko 
dvasinės kilmės dalyku.

Imdamas tikslingumą, esantį 
pasaulyje, savo galvojimo pa
grindu dr. Baltinis pasisako 
prieš egzistencializmo pažiūrą, 
kuri pasaulį laiko betiksliu da
lyku.Tautosakos archyvas 1939 įjung 

tas į Lituanistikos institutą at
skiru padaliniu, nuo 1948 (?) 
savo savarankiškumą jau visai 
praradęs ir veikia kaip Lietu
vos Mokslų akademijos Lietu
vių k, ir Literatūros instituto 
vienas poskyris. Tautosakos 
mokslų srityje bando reikštis 
be iš seniai pažįstamų Z. Sla
viūno ir J. Čiurlionytės dar Am
braziejus Jonynas, A. Mockus 
ir M. Vymerytė.

Z. Slaviūnas, nuo 1935 m. Lie 
tuvių Tautosakos archyvo me
lodijų skyriaus tvarkytojas, 
pastaruoju metu yra Valst. Vil
niaus Pedagoginio instituto lie-
tuvių literatūros katedros vedė-

alkio nukankinto svečio. Garbės ^&S'. a^ro<^0’ k&d LTA
tiesioginių pareigų neturi, nors

ir Vilniaus radiofonų inžinie
rius Vanagas atšlaitėje pasis
tatęs namus bando auginti pa- 
midorus. Tik tretysis brolis, 
buv. diplomatas, Sibire gavo 
džiovą, nors dabar nebelaiko
mas kaliniu.

Lobetalis ir Vanagai nuo šio 
laiko pasidarė ta pati sąvoka.

apygarda) vardu ir pabrėžė, 
kad visi kiti miestai turi imti 
Jono Vanago pavyzdį tiriant 
krašto praeitį ir išlaikant isto 
rines brangenybes.

Arbatėlės metu premjerui bu 
vo pasakyta, kad Lietuvoje žmo 
nės myli savo praeitį, piliakal
nius, provincijos miešteliai tu
rėjo įsisteigę savo muzėjus. Pir 
mininkas atsakė, girdi, jis su 
žmona nuvažiuosią į Lietuvą, 
kai ji bus laisva,, pamatyti tą 
kraštą, kurio žmonės toki 
kruopštūs ir entuziastingi praei 
ties mylėtojai, kaip Jonas Va
nagas.

Šio lietuviams malonaus įvy
kio išvakarėse svarbiausias A- 
delaidės dierraštis “The Adver- 
tiser” savo kultūriniam-politi- 
niam puslapy išspausdino did
žiulį straipsnį apie J. Vanago 
darbą ir per dvi skiltis įsidėjo 
jo nuotrauką, degant pypkę, pa
silenkusio prie pirmojo trans
porto laivo modelio. Straipsny 
be ko kita rašoma:

— Buv. Lietuvos Geležinkelių 
Valdybos direktoriaus sūnus, jis

■ Inž. V. Jurevičius kviečia 
dar plačiau naudoti nendres 
daugiaaukščių namų perdengi
mams. Blokai, pagaminti iš nen
drių ir alabastro, esą perpus pi
gesni ir lengvesni. Nendrės jau 
plačiai naudojamos Klaipėdos, 
Kretingos statybose. Nendrės 
imamos iš Kuršių Marių pakran 
čių, ypač jų esą gausu Prieku
lės, Šilutės rajonuose.

• Dail. VI. Vaitiekūno meno 

paroda birželio 28 d. atidaroma 
Lietuvių auditorijoje.

pasitraukus dr. J. Baliui, Z. Sla
viūnas buvo vienintelis, kuris 
galėjo būti paskirtas į Lietuvių 
Tautosakos archyvo vedėjus.

J. čiurlionytė-Abraitienė-Bo- 
rutienė pasirodo su lietuvių me
lodijų darbais, tačiau jos dar
bai jau sulaužyti sovietinio tau
totyros mokslo “dialektinių” 
dėsnių. Margarita Vymerytė, be 
vieno kito plūstamojo straips
nelio, iki šiol su darbais'nepa
sirodo.

Paskutiniu metu, atrodo, pa
grindiniu tautosakos darbinin
ku darosi A. Mockus, dabarti
niu metu apgynęs mokslo kan
didato laipsniui dizertaciją apie 
kun. A. Juškos dainas. 1954 m. 
gale jis buvo kažkokio tauto
sakos darbų organizatoriaus pa 
reigose, “lietuvių tautosakos 
trumpojo kurso prospekto” ren 
gėjų “sektoriaus vadovas”.

Neva, teoretiniais tautosakos 
mokslo reikalais draskosi Ambr.

Tautosakos rinkimas šiuo me
tu yra beveik sustojęs. Bando
ma gelbėtis vasaros ekspedici
jomis; bet pvz. • 1954 m. vasa
rą dialektologinė ekspedicija Ši
lutės, Pagėgių, Jurbarko apy
linkėse surinko a. 250 liaudies 
dainų su melodijoms. Iš K. Kor
sako 1956.IV.18 pranešimo da
bar lietuvių tautosakos esą jau 
surinkta per 600,000 užrašų. 
Prisiminus, kad 1944.VĮI.1 bu
vo per 500,000/Užrašų, tai nau
jai užrašyta labai mažai. Todėl 
suprantama, kodėl skundžiama
si tautosakos rinkimo nesėkme.

Etnografijai šiuo vergovės 
metu yra dirbę: Klemensas Čer- 
bulėnas (nuo 1936 dirbęs V. D. 
Kultūros muzėjuje Kaune), da
vęs per šį laiką tik vieną straip
snelį, Michalina Glemžaitė išlei
dusi naujai perredaguotus Lie
tuvių tautinius drabužius ir po
roje straipsnelių iškeikusi “bur
žuazinę Lietuvą”, Žilėnas ir A. 
Vyšniauskaitė yra davę po vie
ną arba du mažus straipsne
lius. Per tuos dvylika vergovės 
metų buvo surengta šešios et
nografinės ekspedicijos (Šven- 
čionių-Ignolinos srityje, Kupiš
kio, Žemaitijoje ir kt., kur, at
rodo, buvo tiriama ne tiek lie
tuvių etnografija, kiek jieško- 
ma rusų kultūros poveikio lie
tuviams.

Pranešėjai šį tyrinėjimą nu
žymi, kad buvo dirbama “pagal 
Baltijos kompleksinės antropo- 
loginės-etnografinės ekspedici
jos planą”. O tą planą papras
tai nustato tokie vyrai, kaip 
B. A. Rybakdv, N. N. Čėrbakov, 
A. J. Brusov ir kt-. surengę

Kotryna Grigaitytė 
Poezijos knygos “Širdis perga

mente” autorė

Pranešimo koreferentu buvo 
kun. V. Bagdanavičius, MIC, ku 
ris bandė kritiškai vertinti šias 
pažiūras, šalia jo diskusijose 
dalyvavo: kun. dr. P. Celiešius, 
inž. J. Rugls, Al. Plateris, kun. 
Urbonas ir kun. K. Matulaitis, 
MIC.

Pirmininkui P. Maldeikiui pa
siūlius, nutarta šiais metais taip 
pat ruošti studijų semestrą. Se
mestro programai sudaryti iš
rinkta komisija iš inž. J. Rugio, 
kun. dr. P. Celiešiaus ir kun. 
Bagdanavičiaus, MIC.

(Nukelta į 7 psl.)

• Prof. Vacį. Biržiškos pali
kimą tvarkanti komisija — S. 
Santvaras, J. Jašinskas ir J. 
Sonda — peržiūrinėja velionies 
paliktus kelis tūkstančius lapų 
rankraščių. Yra likęs rankraš
tis “Aleksąndryno”, kur į 3,000 
puslapių (mašinėle) sutrauktos 
biografijos iki spaudos uždrau
dimo rašiusių autorių. Paruoš
ta nauja žymiai papildyta lai
da “Rašytojo kalendoriaus”. 
Naujai peržiūrėtas ir iš pagrin
dų perredaguotas Lietuviškosios 
bibliografijos veikalas, apimąs 
nuo pirmos lietuviškos knygos 
iki 1904 m., iš viso 2,000 ma
šinėle rašytų puslapių. Palikta 
222 puslapiai rankraščio "Stu
dentai iš Lietuvos užsienio uni
versitetuose XV-XVIII amžiuo
se”. Taipgi yra sudarytas lietu
vių istorijos straipsnių rinkinys 
— “Tarp mirusių žmonių ir gy
vųjų knygų ir raštų” bei — 
“Praeities pabiros”. Planuoja
ma tuos rankraščius išspaus
dinti.

• Dail. Vacį. Rataiskis-Ratas

š. m. kovo mėn. 28 — balandžio 
mėn. 10 d.d. Bissietta Art Gal- 
lery, Australijoje, suruošė savo 
grafikos kūrinių parodą. Paro
doje V. Ratas išstatė 30 darbų, 
apimančių beveik 20 metų kū
rybos laikotarpį. Iš ankstyvo
sios kūrybos buvo išstatyta da
lis paveikslų iš Jūratė ir Kas
tytis serijos ir keli paveikslai 
iš Juodvarnių serijos. Daugu
mas naujesnių kūrinių sukurti 
Australijos gamtovaizdžio temo
mis, rodo stiprų naujo krašto 
egzotikos poveikį grafiko vaiz
duotei. Įdomūs V. Rato naujau
si šiais metais sukurti 4 darbai, 
kur grafikas, atsisakęs savo 
įprastos formos ir technikos, 
jieško naujų kūriniams temų ir 
priemonių joms išreikšti.

Nors paroda nebuvo labai iš
reklamuota, susidomėjimas ja 
buvo gana didelis. Visi didieji 
Sydnėjaus miesto australų laik
raščiai parodą paminėjo ir at
spausdino savo meno kritikų 
įvertinimus. Ši paroda buvo jau 
trečioji individuali dail. V. Ra
to darbų paroda Australijoje. 
Kitos dvi parodos buvo suruoš
tos anksčiau Perthe, kur daili
ninkas ilgesnį laiką gyveno. 
Valstybinė Vakarų Australijos 
Meno galerija yra įsigijusi kelis 
mūsų tautiečio grafikos darbus.

• Gintaro per metus gauna
ma ‘apie 250,000 svarų ir iš to 
kiekio apie 220, svarų gaunama 
Baltijos jūros pakrantėse. Gin
taras yra sakai dabar jau išny- 
kusios pušų rūšies, kuri vadi
nama Pinus Succinifera. Chemi
nė gintaro sudėtis C 10 H 16 O. 

Gintaras yra tik truputį sun-
Procentais

jo sudėtis: anglio 78,96%, van
denilio 10.51% ir deguonies 
10.52%. Apie tai plačiau “Lie
tuvių Dienose” rašo Irena Vid
žiūnas.

Baigiant buvo konstatuota, 
kad klubo veikla šiais metais 
buvo didesnė ir gyvesnė negu 
betkada. Dauguma klubo narių kesnis už vandenį 
reiškė pasitenkinimą, galėdami 
dvasiškai atsigaivinti nuoširdžio 
se ir giliose diskusijose. Minė
jimas buvo baigtas vakariene 
Marijonų seminarijoje.

• Danutė Žilinskienė nuo

šios akademinių metų pradžios 
pakviesta Melboumo universi
tete dėstyti sociologiją (Sočiai 
Studies) trečių metų kurso stu
dentams ir jai pasiūlyta, visai 
pereiti į universiteto dėstytojų 
personalą. D. Žilinskienė 1954 
m. baigė sociologijos studijas 
tame pačiame Melbourno uni
versitete, Australijoje.

'• Prof. Vlado Jakubėno Mu
zikos studijos metinis pasiro
dymas įvyks š. m. birželio mėn. 
16 d., šeštadienį, 6 v.v., Curtis 
salėje, 410 S. Michigan avė. Da
lyvaus 34 jauni pianistai, gru
pė dainininkų, jų tarpe Rūta 
Lukoševičiūtė (Alice Stephens 
ansamblio narė) ir seserų Blan- 
dyčių trio.

• Gen. St Raštikio raštai jau 
baigiami įrišti.

• Antanas Nakas — harmo
nizuoja visą eilę liaudies dainų, 
naujai jo gautų, m’šriam ir vy
rų chorui bei solo balsui. Komp. 
Nako vedama fortepiono Muzi
kos studija šiemet švenčia 5 me
tų darbuotės sukaktį.

• Zenonas Kolba baigia pa
ruošti kompoziciją naujam vit
ražui su šv. Jurgio paveikslu. 
Dabartiniu metu daug laiko ski 
ria naujai suorganizuotai Ame
rikos Lietuvių Dailininkų są
jungai, kurios Chicagos apygar 
dos pirmininku jis yra išrink
tas.

• V. Alseika laivu United 
States birželio 1 d. iš Le Havre 
uosto išplaukia į JAV ir jau bir
želio 5 d. bus New Yorke. Vėl 
apsigyvenęs JAV-se žada para
šyti mūsų dienraščiui naujų da
lykų.
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KAS YRA PIRMOJO LIETUVIŠKO 

KATALIKŲ GIESMYNO AUTORIUS?
J. VAIŠNORA, Italija

Jėzuitai, pakviesti į Lietuvą 
kovoti su protestantizmu, savo 
veikloje turėjo griebtis tokių 
pat priemonių, kokias vartojo 
protestantai savo mokslui skleis 
ti. Tarp kita ko, reformacijos 
sąjūdis išjudino liaudies giedo
jimą. Stengdamiesi įtraukti pla
tesnes liaudies mases į dalyva
vimą pamaldose, protestantai 
vertė lotyniškus, vokiškus ir 

’ lenkiškus giesmių tekstus į lie
tuvių kalbą. Taip Mažvydas 
paskelbė visą eilę lietuviškų 
giesmių, kurios buvo imtos ar
ba ištisai iš katalikų, arba pa
taisytos ir pritaikytos protes
tantų mokslui.

i kolegijos rektorium, o vėliau,. Juozas Almis Jūragis 
Akademiją vėl atidarius, jos' 
rektorium 1651-1660 m. Prieš 
savo mirtį paskutinius metus 
buvo Polocko kolegijos rekto
rius. Mirė 1676 mpareklamuoti naująjį neofitą, jo, 

vardą padėjo po 1646 m. gies-i Kojalavičiai ir lietuviu kalba

Protestantų pastangos liau
dies giedojimų srityje buvo pa 
sektos ir jėzuitų, ir panaudotos 
kaip sėkminga priemonė tikėji
mui aiškinti ir palaikyti. No
rint paveikti ir laimėti liaudį, 
reikėjo į ją eiti su giesme. Mi
sijų metu. jėzuitai ne tik lietu
viškai pamokslus sakė, bet ir 
mokydavo žmones lietuviškai 
giedoti. Pvz. jėzuitas Jokūbas 
Lavinskis, 1583 m. rudenį ve
dęs misijas Žemaitkiemyje ir 
paskui aprašęs to krašto gy
venimą ir sav0 veiklą, mini, 
kad kaimo laudį mokęs giedo
ti. Lietuvių kalba sakęs pamoks 
lūs kitas jėzuitas — Jonas Gru
ževskis 1646 m., kaip jo biogra
fas S. Rostovskis sako, “kad 
vaikai lengviau išlaikytų atmin
tyje katechetinį pamokymą, su
dėjo giesmę... ir rūpinosi, kad 
ji liaudžiai gatvėse ir turgavie
tėse būtų giedama”. Jėzuitas 
Jokūbas Paškevičius (m. 1657), 
būdamas misininku Latvijoje ir 
Žemaitijoje, sudėjęs lietuviškų 
giesmių apie Kristaus gyveni
mo paslaptis, apie švč. Mariją 
ir mokęs .kaimiečius tas gies
mes giedoti.

Be jėzuitų paruošiamų lietu
viškų giesmių, giedojimui galė
jo pasitarnauti ir kaikurios 
Mažvydo gamintos giesmės, ku
rias tasai buvo paėmęs iš ka
talikų.
Merkelio Giedraičio pastangos

Uolus lietuviškosios giesmės 
skatintojas ir palaikytojas bu
vo Žemaičių vyskupas Merkelis 
Giedraitis. Jis rūpinosi, kad per 
procesijas būtų giedamos lietu
viškos giesmės. Neatsiliko ir 
įvairios brolijos, kurių nariai 
turėjo mokytis giedoti. Tačiau 
jėzuitams tenka garbė būti pir
mojo lietuviško katalikų gies
myno leidėjais. Pirmasis gies
mynas yra 1646 m. Saliamo Mo 
zerkos Slavočinskio vardu iš
spausdintas antrašte: “Giesmes 
Tikieimuy Katholickam pridia- 
rancias”. Giesmynas yra dedi
kuotas Žemaičių vyskupui Jur
giui Tiškevičiui. Dedikacijoje 
Slavočinskis pasisako esąs “Cel- 
situdinis Tuae dievotissimus et 
alumnus dioecesanus Samogi- 
tiae” (Jūsų Malonybės atsida
vęs pavaldinys ir Žemaičių vys
kupijos auklėtinis). Drauge jis 
pasisako esąs “Ph'losophiae ra- 
tionalis in Alma Academia Vil- 
nensi Societatis lesu avditor” 
(Vilniaus Jėzaus Draugijos aka 
dėmi jos filosofijos studentas).

Kadangi Slovačinskis buvo 
gimęs 1624 m., tai giesmyno iš- 
leidimo laiku jis turėjo tik 22 
metus amžiaus, buvo dar tik fi
losofijos studentas, taigi dar 
perjaunas, kad galėtų pats sa
varankiškai ką nors lietuviškai 
parašyti, nors pats buvo tik
ras lietuvis, kilęs iš Žemaičių 
vyskupijos. Jis neseniai buvo 
perėjęs iš reformatų į katalikus. 
Visai tad teisingai prof. Ve. Bir 
žiška (Senųjų lietuviškų knygų 
istorija, I, 190 p.) pastebi, kad 
jis nesąs giesmyno tikrasis au
torius; tik jėzuitai, norėdami

mynu. Taigi pats giesmynas y- 
ra ne Slovačinskio, bet jėzuitų 
darbas.

Kyla klausimas — kieno ? Tas 
pats Ve. Biržiška spėja, kad tai 
būsiąs darbas jėzuito Jono Jak- 
navičiaus (1589-1668), kuriam 
priskiriamos Prano Šrubausko 
(1621-1680) giesmyne “Balsas 
Širdies” įdėtos dvi istorinės 
giesmės: “Giesme Ciesu Praė
jusiu Lietuwoj” ir “Giesme Cie
su Nepakaju”, kuriose aprašyti 
1663-1667 ir 1655-1662 metų 
įvykiai. Tų įvykių metu Jakna- 
vičius gyveno Vilniuje ir savo 
akimis matė maskolių žiauru
mus, kurie aprašyti anose gies
mėse. Ve. Biržiška tačiau nėra 
pilnai tikras savo teigimu (nes 
tam nėra jokių istorinių šalti-

Ant. Mončys Malda
Skulptūra, laimėjusi premiją religi

nio meno parodoje Vliieagoje

nių): jis “Lietuvių rašytojų Ka 
lendoriuje” (11 p.) spėlioja, kad 
Slavočinskio giesmynas galėjęs 
būti parašytas ir kitų (ne tik 
Jaknavičiaus jėzuitų, rašiusių 
lietuvių kalba. Taip jų Ve. Bir
žiška sumini ir tris brolius Ko- 
jalavičius.

Reikšmingas priešas

Besidomėdamas šiuo klausi
mu ir bevartydamas S. Estrei- 
cherio “Bibliografija Polska” 
28 tomą, kur paduotas Slavočins 
kio giesmyno aprašymas (228 
p.), radau pastabą, kad apra
šomasis egzempliorius, kuris 
yra Poznaniaus Towarzystwo 
Przyjaciol Nauk bibliotekoje, 
turįs "na dole wspolczesny do-

Savo raštus iš pasaulinės ir 
bąžnytinės retorikos, pamoks
lus, panegyrikas, Mikalojaus 
Lancickio gyvenimą ir Tacito 
vertimą Kaz. Kojalavič us iš
spausdino lotynų ir lenkų kal
bomis. Nors lietuviškų raštų 
Kojalavičiai nėra palikę, tačiau 
iš to negalima daryti išvados, 
kad jie nebūtų mokėję ir lietu
vių kalbos. Jėzu'tai net svetim
taučiai (ispanai, italai, vokie
čiai ir iš pradžios lenkai) sten
gėsi išmokti lietuviškai, kad 
galėtų sėkm'ngiau apaštalauti 
Lietuvoje. Jiems lietuvių kalba 
buvo reikalinga ne tik liaudies 
misijoms, bet ir savo pastora
cijai Vilniuje, kur jie sakė sos
tinės bažnyčiose pamokslus lie
tuviškai. Lietuvių kalba jėzuitų 
darbui buvo būtinai reikalinga, 
tad reikia manyti, kad jos juo 
labiau nesikratė tie, kurie buvo 
Lietuvoje gimę ir augę. Visi 
trys Kojalavičiai savo savo raš
tus skyrė ne liaudžiai, o šviesuo 
menei, kuri tada jau kalbėjo 
tik lenkiškai ir lengvai skaitė 
lotyniškai. Kas buvo skirta liau 
džiai, tą jėzuitai gamino lietu
vių kalba. Ne kam kitam buvo 
skirtas ir pirmasis liet. katali
kų giesmynas.

Giesmių autoriai
Kita vertus Slovačinskio var

du išleistame giesmyne pačios 
giesmės nėra vieno asmens pa
rašytos ar išverstos. Giesmy
nas paprastai yra įvairių ne vie
no autoriaus giesmių rinkinys. 
Toks yra ir Mažvydo giesmy
nas, kur be vienos kitos jo pa
ties giesmės, randame visą eilę 
kitų autorių: Rapalionį, Kulvie
tį, Zablockį, Jamontą, Radūnio- 
nį, Vilentą, Šeduikionį, Gedkan- 
tą ir kitus. Panašiai ir Slova- 
činsk'o giesmyne yra surinkta 
tai, ką atskiri jėzuitai iki tol 
buvo parašę ar išvertę lietuviš
kai: Lavinskis, Gruževskis, Paš
kevičius, Komperskis, Jaknavi- 
čius, Sarbievskis ir kiti. Tuo 
laiku buvo vienas kitas ir ne 
jėzuitų, kurie rašinėjo lietuviš
kus eilėraščius ir giesmes, pvz. 
kun. Petras Tarvainis (1580 
-1642) Šiaulių klebonas, kuris 
dar būdamas Vilniaus akademi
jos studentu parašė lotynišką 
eilėraštį šv. Kazimiero garbei, o 
1634 Šiaulių bažnyčios pašventį 
nimo proga — lietuvišką eilė
raštį.

Pribrendęs reikalas

Jėzuitai matė, kad jau buvo 
pribrendęs reikalas duoti Lietu
vos liaudžiai ne vieną kitą gies
mę, bet ištisą giesmyną. Tų gies

.pisek: Labor Casim. Kojalo- ■ mįų atskiri asmenys buvo pa-
O T ” „ .. .wicz S. J.” (apačioje -ano meto 

prierašas: Darbas Kazim. Ko- 
jalovičiaus S. J.). Šis prierašas 
ar tik nebus raktas atspėti, kas 
yra tikrasis ano Slovačinskio 
giesmyno autorius-redaktorius. 
Asmuo (greičiausiai kuris nors 
jėzuitas), turėjęs savo rankose 
aną giesmyno egzempliorių, ge
rai žinojo, kieno tai yra darbas 
ir tą savo žinią fiksavo turima
me egzemplioriuje ranka įrašy
tu prierašu. Tuo būdu pasitvir
tintų spėjimas, kad Slovačins
kis nėra t'krasis giesmyno au
torius. Bet ar juo galėjo būti 
Kazimieras Kajalavičius?

Apie vidurinį iš trijų brolių 
jėzuitų Kojalavičių — Kazimie
rą žinome, kad jis buvo gimęs 
1617 m. Kaune, 1634 m. įsto
jęs į Jėzaus draugiją, įsigijęs 
teologijos, filosofijcg ir laisvų
jų mokslų doktoratus, Vilniaus 
akademijoje dėstęs literatūrą, 
filosofiją ir teologiją. Kai Aka
demija dėl karo buvo kurį lai
ką uždaryta, Kazimieras Koja- 
lavičius tapo Vilniaus jėzuitu

gaminę, jas nuorašuose pasklei 
dę, žmones giedoti pamokę, bet 
to buvo permaža. Sustiprėjęs re 
lig nis gyvenimas reikalavo duo 
ti žmonėms į rankas ištisą gies
myną, kuriame jie rastų tiek 
jiems žinomas giesmes, tiek ir 
visai naujas. Iš kitos pusės bu
vo gyvas reikalas atsverti pro
testantų giesmynus, kurių iki 
XVII a. pirmosios pusės buvo 
pasirodę jau keletas. Be Maž
vydo giesmyno, išleisto 1566 ir 
1570 m., kur buvo įdėtos 135 
giesmės, ir pakartota nauja lai 
da (paruošta Bretkūno) 1589 
m., Jonas Bretkūnas 1589 išlei
do “Giesmes Duchaunas” ir 
“Kancionalą”, su 93 giesmėmis, 
Lozorius Zengštokas 1612 
“Giesmes Krikščioniškas ir Du- 
chauniškas” su 151 giesme. Be

Išvežtam broliui
Seni klevai. Dangus, spindįs malone. 
Laukuos daina pribręstančių rugių.
Sodyba išdidi žavių kalnelių klony —
Tave, o broli, jos kieme tegiu.

Čia augai tu. Veržeisi laimės rytan,
Kaip augštin veržiasi viršūnėmis klevai.
Bet sunkūs pančiai tau ant rankų krito,
Lyg jaunas sakalas į narvą pakliuvai. ..

Kai vežė iš namų, prie kelio pasukimo 
ttūpintojėlis liūdnas laimino tave.
Prie vartų motina nuo ašarų užkimo,
Palūžo sielvartu, skausmu ir senatve.

* ih
Keliavo skausmas nuo ežios į ežią,
Užtvino kaimas šermenų rauda,
Kai iš gimtosios žemės brolius vežė,
Kurion sugrįžti gal jau niekada...------

Laukų daina staiga šiurpiai nutilo,
Bičių netraukė žydinti lanka. —
Nelaimės siaubas ant namų pakilo 
Tarsi šiurpi, grasinanti ranka.

Žiauri ranka dar spaudžia ten užveržus 
Sodybą seną, kur klevai žali,
Ir pro svyruoklius lauko galo beržus 
Dar nesušvinta laisvės spindulys.

Ar grįšim, broli, dalią iškentėję,
Nors bent numirt ties tėviškės slenksčiu? — 
Ten mūsų protėviai kartų kartom praėin 
Tenai pradžia jautimų ir minčių .

tik protestantai lietuviškų gies
mių turėjo pakankamai ir jos 
per protestantų dvasiškius ga
lėjo paplisti ir Didž. Lietuvoje.

Jėzuitai siekdami to paties 
tikslo Lietuvoje, galėjo pasida
linti atskirais darbo barais ir 
kaip tik Kaz. Rojalavičiui galė
jo tekti kataMftiško giesmyno 

lietuvių kalba parengimas.
Dėl autoriaus pavardės 

atžymėjimo

Anais laikais jėzuitai nebuvo 
linkę po savo raštais dėti pa
vardę. Religinių aistrų ir kovų 
metu protingumas vertė liktis 
anonimais. Todėl daugelis jė
zuitų raštų arba yra visai be 
autoriaus vardo, arba autorius 
pažymėtas tik inicialais, o daž
niausia vien tik bendru pasa
kymu: parašė vienas Jėzaus 
draugijos kunigas. Kadangi Slo
vačinskio giesmyne nėra paduo
ti atskirų giesmių autoriai, tai 
ir giesmyno redaktorius nedėjo 
savo vardo. Jaunas žemaitis 
studentas Slavočinskis, gerai 
mokėdamas lietuvių kalbą ga
lėjo patalkinti Kaz. Kojalavi- 
čiui giesmyno redagavime, at
likdamas technišką darbą. To
dėl jo vardas po giesmynu ga
lėjo būti visai teisėtas. Iš ki
tos pusės Slovačinskio pada
rymas giesmyno autorium turė
jo ir kitų — propagandinių 
tikslų: jaunas konvertitas buvo 
labiau surištas su katalikybe, o 
jo lotyniška giesmyno dedikaci
ja turėjo tikslą atkreipti vys
kupo Jurgio Tiškevičiaus dė
mesį į jauną jo vyskupijos stu-

zos “Psalteras Dovydo” (1625 
m.). Taigi psalmės lietuviška
jame giedojime užėmė svarbią 
vietą.

Kadangi protestantai psalmes 
buvo gana laisvai išvertę, kai 
ką net savo mokslui pritaikyti 
“pataisę”, tad buvo reikalinga 
ir pirmajame lietuviškame ka
taliku giesmyhe duoti gausiai 
psalmių, verstų iš katalikų var
tojamo Šv. Rašto. Neturėdami 
po ranka Slovačinskio giesmy
no, negalime patikrinti, kiek 
protestantų ir katalikų verstos 
psalmės turi panašumo ar skir
tumo. Panašumo gali būti, nes 
versta iš to paties šaltinio.

Teisingai išverstos protestan
tų psalmės galėjo būti paimtos 
ir į Slovačinskio giesmyną pa
našiai, kaip yra atsitikę su ki
tomis protestantų gamintomis 
giesmėmis, kurios ištisai pate
ko į katalikiškus giesmynus. 
Reikia atsiminti, kad XVI ir 
XVII a. protestantai dar nebu
vo pertoli atsiskyrę nuo kata
likų tiek liturgijos, tiek ir mal
dų bei giesmių atžvilgiu. Tiek 
protestantams, tiek katalikams 
pagrindu lieuviškierns dalykams 
buvo tradicinė lotynų Bažnyčios 
liturgija ir jos tekstai. Žymes
ni skirtumai buvo dogmų srity
je.

Kas lengvai patiki, lengvai 
būna apgaunamas; kas visiškai 
netiki — pats save apsigauna.

— Albert Maria Weisz

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Lietuvių Katalikų Mokslo 

akademijos židinys Bostone. 
Laisvame pasaulyje tapo atgai
vinta Lietuvių Katalikų Mokslo 
akademija, sėkmingai veikusi 
nepriklausomoj Lietuvoj. Jos 
centras sudarytas Romoj, į ku
rį įeina J. E. Vysk. V. Padols- 
kis, Prel. V. Tulaba, Prof. Z. 
Ivinskis, kun. A. Liuima, S. J. I 
ir kun. Dr. J. Vaišnora, MIC.' 
Dabar pradėjo kurtis Akademi
jos skyriai, kurie vadinami židi
nių vardu. Bene pirmasis toks 
židinys Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse įsikūrė Bostone š. 
m. gegužės 27 d. Steigiamasis 
susirinkimas įvyko Šv. Petro 
Lietuvių parapijos klebonijoj, 
malonioj klebono kun. Pr. Vir- 
maskio globoj. Susirinko 16 
asmenų, kurie, aptarę židinio 
steigimo ir veiklos klausimus, 
jį įkūrė ir į vadovybę išrinko 
Vladą Kulboką ir Juozą Leimo- 
ną.

Akademija telkia lietuvių ka
talikų intelektualines pajėgas 
esminiams mūsų tautos uždavi-' 
niams gyvendinti. O tų darbų 
daug: įvairių problemų spren
dimas, atitinkamų veikalų leidi
mas, reikalingų institucijų pla
navimas ir organizavimas, mok 
sius einančiai jaunuomenei sti
pendijų parūpinimas, ypatinges
nių minėjimų organizavimas, su 
važiavimų ruošimas etc. Rei
kia tikėtis, kad Akademijos ži
diniai greitu laiku įsikurs, kur 
tik yra lietuvių katalkų inteli
gentų.

• Prof. Ignas šlapelis yra mi
ręs prieš metus laiko — birže
lio 3 d. Šios liūdnos sukakties 
proga prisimename, kad daiL
Šlapelis daug nusipelnė mūsų' 
kultūrinėje srityje, dėstydamas 
Meno mokykloje ir dirbdamas 
Valstybės teatre. Savo artimie
siems prof. Ign. Šlapelis nekar
tą yra pareiškęs, kad ypač jo 
pamėgta sritis yra meno istori
ja, tačiau yra nupiešęs ir apie 
porą šimtų peisažų ir kitų kū
rinių. Kam teko klausyti jo 
paskaitos Chicagoje apie italų 
dailininką Leonardo da Vinči, 
tas puikiai supras, kaip giliai 
jis įstengia pažinti menininko 
gyvenimą, kūrybą ir reikšmę. 
Jis tada kalbėjo dvi su puse va
landos, bet tik dalis buvo pa
sakyta, ką jisai žinojo ir norė
jo išreikšti. Velionis dalyvavo 
ir spaudoje, parašė daug straips 
nių meno klausimais, objekty
viai aprašydavo parodas, veng
davo nesantaikas keliančių 
straipsnių; dirbo pozityviai, 
kaip kūrybingas dailininkas, 
meno istorikas, kritikas ir visų 
buvo mėgiamas kaip malonus 
žmogus (A. Gint.).

• Elena G a putytė studijuoja 
skulptūrą, o Kęstutis Račkus 

— tapybą Paryžiuje. Jų darbši 
išstatyti Nepriklausomųjų Me
nininkų sąjungos parodoje. Pa
ryžiuje taipgi studijuoją meną 
Aimia Zylė iš JAV. Praeitą žie
mą studijavo ir Viktoras Brlč- 
kus.

Sąžinė yra Dievo balsas, kur 
jis pasireiškia kaip įstatymda- 

dentą. Toji lotyniška dedikaci-' via teisėjas.
ja, be abejonės, yra paties Slo 
vačnskio sustatyta. Kad Slo
vačinskis nėra giesmių autorius 
rodo ir tas faktas, kad jis vė
liau lietuvių raštijoje nėra kuo 
nors pasireiškęs.

St. Estreicheris prie jau mi
nėtos giesmyno metrikos pami
ni, kad giesmyne, tarp kitų g es 
mių, yra 47 Dovydo psalmės. 
Jos galėjo bfti vieno autoriaus 
išverstos į lietuvių kalbą. Pa
lyginti nedideliame giesmyne 
toks gausus psalmių įdėjimas 
bene bus apspręstas irgi pro
testantų pavyzdžio. Jų giesmy

to, Jonas Rėza 1625 m. išleidd nuoae psalmių yra gausu: jos
Bretkūno Biblijoje išverstas 
psalmes — “Psalterą Dovydo 
Nors Šių protestantiškų giesmy 
nų buvo išleista ne po daug eg-

skirtos tek liturginėms pamal
doms, tiek ir atskiram giedoji
mui. Mažvydo 1570 m. giesmy
ne yra 41 psalmė, viena net 4

— Šv. Augustinas

V. Kasiulis
Kūrinys, laimėjęs pirmą premiją

Bėgimas į Egiptą, 
religinio meno parodoje Chicagoje

zempliorių (jie buvo skirti ne, balsams giedoti komponuota, 
liaudžiai, o kun:gams), bet via-Į Neseniai buvo pasirodęs ir Rė-

• Dail. Antano Rūgštelės 

paveikslų paroda Los Angeles.

Gegužės 26-27 dienomis Los 
Angeles lietuvių kolonija turė
jo gražią meno šventę — tomis 
dienomis įvyko dail. A. Rūkš- 
telės meno paroda. Nors daili
ninkų Los Angelėje niekad ne
trūko, tačiau lietuvių visuome
nei ši paroda buvo pirmoji. Pa
roda susidomėjimas buvo gana 
didelis. Į jos atidarymą, kuris 
įvyko geg. 26, šeštadienį 3 vai. 
popiet, atsilankė beveik pilna 
parapijos salė.

Įžanginį žodį pasakė poetas 
Bern. Brazdžionis, pažymėda
mas, jog kūrėjo darbui reika
linga vienatvė ir susikaupimas. 
Bet kada jis su savo darba s 
išeina į viešumą, to žygio pasi
sekimas pareina nebe vien nuo 
jo kūrybos, bet didele dalimi ir 
nuo visuomenės.

Rengėjų (Dailiųjų Menų klu
bo) vardu dailininką sve'kino 
ir poniai Rūkštelienei gėlių įtei
kė Juozas Tininis.

Atidaromąją kalbą pasakė 
Lietuvos konsulas dr. J. J. Biels 
kis. Jis plačiau apibūdino kūry
bos ir kūrėjo sąvokas, kiek stab 
telėjo ties menininkų ir visuo
menės konfliktu ir pasidžiaugė, 
kad Rūkštelė pirmas šioje ko
lonijoje stueikė tokią grąžą 
progą iš arčiau pažinti su dai
lės kūryba.

Dailininkas A. Rūkštelė pa
rodoje išstatė 90 paveikslų. Vi
sa salė buvo taip išpuošta, kaip 
niekad. Dailininkąs Rūkštelė 
vienas pirmųjų mūsų Meno Mo
kyklos auklėtinių, yra tradici
nio meno šalininkas ir laikosi 
realistinio stiliaus. Toks stilius 
reikalauja, kad dailininkas ge
rai mokėtų piešti ir valdytų 
techniką. Tų ypatybių dail. 
Rūkštelei netrūksta. Jo piešinys 
yra tikslus, kompozicijos įvai
rios ir dažnai sudėtingos. Jo 
paveiksluose dominuoja žmogus 
ir gamta. Žmogus — portretas, 
gamta — peisažas, miškas, eže
ras. Jo tematika įvairi. Gausus 
lietuviškos gamtos peisažas 
parodos lankytojų buvo ypač 
šiltai priimtas. Beveik visi 
lietuviškieji paveikslai lanky
tojų buvo išpirkti, varžantis, 
kad tik kas kitas pirmiau ne
nupirktų. Pati pirmoji paveiks
lą “Gubos” įsigijo Danguolė 
Pulkauninkaitė. Daugiau pa
veikslų pirko A. Skiriur- — Liet. 
Dienų leidėjas, E. Tumienė ir 
J. Kojelis — L. Dienų redakto
riai, verslinnkas — Fabian, 
rftokyt. V. Pažiūra, poetė D. 
Mitkienė, dr. J. Naujokaitis, 
real estatininkas Lukšys, mok. 
V. Tamulaitis, B. Gediminas — 
radijo vai. vedėjas, Ingelevičie- 
nė, Motekaičiai, inž. Varnas, 
Ruigiai.

Pravestam parodos lankytojų 
balsavime daugiausia balsų lai
mėjo paveikslas “Dunojus”, me 
niškai vienas iš verčiausių dar
bų, australų kritikos labai ge
rai vertintas.

• Vytauto Kasiulio darbų pa
roda šį rudenį numatoma su
ruošti New Yorke. Dail. Kasiu
lis yra davęs scenovaizdžius ir 
savo paveikslus filmui "Das 
zweite Leben”, kuris buvo suk
tas Prancūzijoie ir Vokietijoje. 
Nacional'nė biblioteka Paryžiu
je yra įsigijusi Kasiulio litogra
fiją. Moderniojo Meno muzėjus 
Paryžiuje nupirko 2 kūriniu ir 
užsakė projektą kilimui. Jis su 
savo kūrin ais atstovauja Lietu 
vą vadinamoje Pirmoje Tarp
tautinėje parodoje. Jo du kūri
niai išstatyti Nepriklausomųjų 
Menininkų sąjungos parodoje. 
Jis taipgi ruošiasi parodoms 
Paryžiuje ifr Genevoj. Dailinin
ko kūriniai nuolat išstatyti Stie
bei galerijoje Paryžiuje.

I
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Ko lauktina iš Kultūros kongreso?
Red. pastaba. Pirmasis lietu

vių Kultūros kongresas — yra 
didžios svarbos reikalas. Kad 
jis būtų kuo brandesnis ir kuo 
našesnis, reikalinga panaudoti 
patyrimą kuo platesnio skai
čiaus mūsų kultūrininkų. Tos 
minties vedama mūsų d'enraš- 
čio kultūrinio priedo redakcija 
paskatino eilę kultūrininkų pa
reikšti savas idėjas ir sumany
mus, kuriuos čia ir pradedame 
spausdinti, ta proga kviesdami 
ir daugiau kitų kultūrininkų sa
vo sumanymus ir pastabas at
siųsti.

LIETUVIO PLATUS 

KULTŪRINGUMAS
Vysk. V. Brizgys; — Lauk- 

,čiau iš Kultūros kongreso, kad 
iš jo patirtų gražių įspūdžių 
apie Lietuvius ir mūsų kultūrin 
gumą kuodidžiausias skaičius 
mūsų jaunimo ir kitataučių.

Kultūros kongresas subrendu 
siems lietuviams kultūringumo 
nei nepridės, nei nesumažins. 
Linkėtina tačiau, kad Kongre
sas padėtų kultūringumą ir jo 
reikalingumą pajusti. Kaip 
mums .vyks išlaikyti mūsų jau
nimą prie savos tautos, kiek 
surasime draugų kitataučių tar
pe, tai daugiausia priklausys 
nuo mūsų reiškimosi kultūrin
gumo.

Jeigu mūsų spauda,, menas, 
socialinis, politinis ir kitoks 
veiklumas savo turiniu ir forma 
bus tiek kultūringi, kad kiek
vienam lietuviui bus garbė juos 
laikyti savais, tada mūsų kultu 
rinis gyvenimas atliks savo pa
reigą. Laisvame pasaulyje esan
čius lietuvius išlaikyti sąmonin
gais lietuviais ir garsinti mūsų 
tautos vardą, mes dabar netu
rime ir turbūt niekad neturėsi
me kito būdo, tik lietuvio platų 
kultūringumą. Tepasiekia Kul
tūros kongresas kuogražiausių 
vaisių šia kryptim.
PRIVATI ATSKIRŲ KULTŪ

RININKŲ INICIATYVA

Jonas Aistis: — Galima bū
tų daug ko laukti. Ir reikėtų. 
Esu tikras, kad bendruomenės 
vadovybė bus viską padariusi, 
kad kongresas pasisektų, tačiau 
nesu labai didelis optimistas ir 
stebuklų nelaukiu. Kultūra pla
ti ir šakota. Asmeniškai turi gal 
voje dažniausiai tik kaikurias 
josios šakas: meną ir gal tru
putį dar ir mokslą. Tik labai 
retas lietuvis tų dalykų pasigen 
da, o dauguma net bodisi tais, 
kuriems rūpi kultūra. Jau ket
virtas dešimtmetis, kai asmeniš 
kai skaitau nuolatinius kultūro- 
filų nusiskundimus lietuvių abe
jingumu. ir begale įvairių, ir, 
deja, labai gerų receptų, kaip 
tą negerovę pagydyti ir pačią 
lietuvišką kultūrą kiek augščiau 
pakelti, bet toje srityje vis la
bai kukliai buvo priekin žen
giama. Dėlto asmeniškai tikiu 
į privatišką iniciatyvą, į atski
rų kultūrininkų ar kultūrofilų 
veiklą. Čia sutinkama didelių 
pasišventėlių, tik, deja, nedaug. 
Jais iki šiol ir laikėsi visas 
mūsų kultūrinis gyvenimas.
IŠLAIKYTI SAVO KULTŪRĄ 

AR NUSLYSTI I 
PRIMITYVUMĄ?

Dt. A. Baltinis: — Iš Kultū
ros kongreso lauktinae, kad j’s 
savo teoretinėje dalyje išryš
kintų esminį santykį tarp tau
tos ir kultūros, kad mums, iš
eivijoje esantiems, yra tik du 
keliai: arba išlaikyti savo tau
tinę kultūrą ir ją toliau kurti, 
arba nuslysti į pr mityvių žmo
nių lygį. besidominčių tik savo 
fizine egzistencija.

Praktinėje savo dalyje — 
įvairiose sekcijose — atskirų 
sričių kultūrininkai turėtų ap
svarstyti konkreč'us kelius tau
tinei kultūrai ugdyti išeivijos

sąlygose ir juos rezoliucijų ar 
kitais būdais patiekti mūsų vi
suomenei bei atitinkamoms tau
tinės bendruomenės instituci
joms.

Jei šiuos uždavinius Kultūros 
kongresas bent iš dalies išspręs 
ir patieks gaires jiems vykinti, 
jis bus savo tikslą atsiekęs, ir 
jo reikšmė mūsų išeivijos gyve
nimui bus didelė ir jokiais ki
tais būdais nepamainoma.

ĮRODYTI, KAD ESAME 

LAISVES VERTI
Z. Kolba, Amerikos Lietuvių 

Dailininkų s-gos pirm.: — Iš 
Kultūros kongreso lauktina mū 
sų kultūrinių jėgų sucementavi
mo lietuvybei išlaikyti tremty
je ir vieningo kūrėjų darbo įro
dymui, kad esame laisvės verti.

Todėl Kultūros kongreso me
no sekcijoje lauktina, kad būtų 
prieita vieningos nuomonės dėl 
reikalingumo apjungti visų dai
lininkų grupes tremtyje centri
nėje vadovybėje su paskirtimi 
esminiam ir pozityviam darbui 
atlikti mūsų pavergtai Lietu
vai.

PLATESNIŲ PRAKTIŠKŲ 

PLANŲ

Juozas Kreivėnas: — Kultū
ros kongrese turėtume:

1. sudaryti galimai tikslesnį 
ligšiolinės ve'klos balansą;

2. sužinoti, ką ateity reiktų 
veikti ir kaip veikti;

3. rasti sprendimų visai eilei 
uždavinių ir problemų ir 1.1.

Ar bus drąsos čia bent kons
tatuoti :

1. kokią rolę ir kaip lietuvy
bės išlaikymui paskutiniu me
tu atlieka mokyklos, šeimos, 
bažnyčia, spauda, organizacijos 
ir t.t.?

2. ko iš tiesų pasiekiama sa
vųjų ir kitataučių tarpe politi
ne veikla ir ko pasiekiama kul
tūrine veikla? ir t.t.

O jei išsireikšti dar trum
piau —

— Kultūros kongrese turėtų 
kilti galimai platesnių planų, 
paremtų ne tiek teoretinėmis 
prielaidomis, kiek išvadomis iš 
netolimos praeities ir dabarties 
tikrovių.

KULTŪROS DARBUOTOJŲ 

PAGERBIMO ŠVENTE

Antanas Rudis: — Ligi šiol 
mes gal perdaug laiko skyrėme 
įvairių kultūrai remti organi
zacijų, fondų, institutų organi
zavimui, jų statutų ir paragra
fų nagrinėjimui, o mažai domė
jomės pačiais kultūrininkais ir 
jų darbais. Dabar Chicagoje 
įvvkstančiame Kultūros kong
rese norėtųsi, kad daugiau dė
mesio būtų skirta lietuviškos 
kultūros darbuotojams, kad pla
čioji lietuvių ir amerikiečių vi
suomenė būtų galimai geriau 
supažindinta su mūsų tautiečių 
pasiektais laimėjimais įvairiose 
kultūros srityse.

Mums būtų jdomu patirti ką 
mūsų kultūrininkai kuria ir 
planuoja ate'čiai. Mes turime 
savo tarpe daug kuklių, tylių 
darbuotojų kurie dirba nepap
rastai svarbius mūsų tautai kul
tūrinius darbus, tačiau jie ma
žai žinomi plačiai visuomenei 
ir dar mažiau žinomos jų sun
kios darbo sąlygos. Iškeikime 
ir pagerbkime juos. Jei šiandien 
mes dar negalime jiems užtik
rinti reikalingų materialinių są 
lygų, tai suteikime bent mora
linį atlyginimą už jų d rbamą 
svarbų tautinį darbą.

Mes esame mažos tautos na
riai ir mūsų vienintelis efektin 

1 gas ginklas kovoje už teisę gy
venti savarankiškai yra mūsų 
savita tautos kultūra, mūsų kai 
ba ir menas. Tad kongreso me
tu pagerbk me tos kovos daly
vius: mūsų mokslininkus, rašy
tojus, menininkus, artistus, mu

zikus, dainininkus ir visų kitų 
kultūros sričių darbuotojus. Te
gul Lietuvių Kultūros kongre
sas bus mūsų kultūros darbuo
tojų pagerbimo šventė.
AMERIKOS IR LIETUVOS 

KULTŪRA

Kun. d r. Juozą? Vaškas ma
rijonų v'(* genero’as: — Kul
tūra savo esme yra paties as
mens tobulumas; tai yra :švvs- 
tymas visų tų galimybių, ku
rias Dievas yra žmogui davęs. 
Šis tobulumas neturi u’sidaryti 
savyje kaip frėlė. kuri niekada 
nepražysta. Jis turi skleistis jo 
gyvenamoje aplinkoje ir ją tur
tinti. Kultūra dėl to yra ne vien 
išvidinis dalykas, bet ir tai, kas 
pasireiškia išorinėje žmogaus 
gyvenamoje apbnkoje.

Suvokiant kultūrą reik;a sau
gotis vien defensyvinio kultū
ros supratimo. Tai reikia pažy
mėti kalbant apie Amerikos ir 
Lietuvos kultūrą. Amerika yra1 
ir grynai teritorija, ir žmonės 
joje gyvenantieji. Tie žmonės 
čia yra toki įvairūs, kad jie at
stovauja beveik visą Europą, A- 
ziją ir Afriką. Amerika yra tur 
tingiausias kraštas ne vien eko
nomiškai, bet ir įvairių žmogiš
kųjų vertybių atžvilgiu. Jei ka
da Amerika turės savitą kultū
rą, tai jos bruožas turbūt bus: 
visuotinumas.

Mes ubagintume Ameriką, ir 
jai bloga linkėtume ir darytume, 
jei pamirštume savo kalbą ir sa
vo tautos papročius. Lietuviš
kąją kultūrą nėra reikalo apri
boti vien Lietuvos teritorija. 
F'ormaliai kultūra yra dvasinis 
dalykas. O dvasinis dalykas, ne 
taip kaip medžiaginis; jis ne
nyksta jei plačiau yra pasklei
džiamas ir dalinamas. Mes tu
rime mylėti Lietuvą ir Ameri
ką. Lietuva mus padarė tuo, 
kuo mes esame. Amerika, kaip 
geras prietelis, mus priglaudė. 
Juo būsime geresni lietuviai, 
tuo būsime geresni amerikiečiai. 
Amerika nenori žaloti tremti
nio prigimties. Tremtinis netu
ri žaloti Amerikos prigimties. 
Sveikindamas kongresą turiu 
vilties, kad šios problemos jo 
svarstymuose ras vietos.

Šiandien poezija nebemadoj. 
'Šiandien žmogus rūpinasi ne 
nuo gyvenimo, atitrauktais da
lykais, bet konkrečiu gyvenimu, 
pilnu daiktų ir laimės. Nors per 
eitais metais lietuvių literatū
roj pasirodė apie 10 poezijos 
knygų, tačiau tai dar nereiškia, 
kad poezija tebelieka tokia pat 
literatūros karalienė, kaip ji bu 
vo prieš kiek metų nepriklau
somoj Lietuvoj. Ir naujų vardų 
su ta dešimtimi rinkinių teatėjo 
tik vienas. Daugiausia poezija 
buvo teberašoma senųjų, iš Lie
tuvos pasitraukusių, poetų, nors 
šiaip periodikoje daugiau už
tinkame bandančių savo jėgas 
poezijoj, o ne prozoj. Šiais me
tais pasirodžiusi pirmoji poezi
jos knyga K. Grigaitytės “šir
dis pergamente” liudija taip 
pat, kad tremtinio kelionėj poe
tas paliko išlikimas poezijai, 
šiandien nustumtai į kelintaeilį 
reikalą. Kiek toji Grigaitytės 
poezija įnešė naujo į vis labiau 
skurstančią mūsų literatūrą čia 
ir norėjosi pakalbėti.

• Dail. R. Viesulo litografiją 
“Anksti rytą” įsigijo Kongreso 
biblioteka savo J. S. E. R. Pen- 
nell grafikos darbų kolekcijai. 
Litografija buvo nupirkta iš 
Kongreso bibliotekos rūmuose 
vykstančios (iki rūgs. 1 d.) 14- 
tosios metinės Amerikos grafi
kų parodos, Washingtone. Tris 
dailininko darbus bibliotekos ko 
lekcija yra įsigijusi anksčiau 
kitomis progomis. Litografija 
“Anksti rytą” yra daryta Lie- 
tuv. Knygos klubo užsakymu.

B. Jameikienė Šv. Praneiikaus pamokslas paukščiams (vitražas)

Kotryna Griaaitvtė KULTŪRINĖ KRONIKA
Gyvenimas

Gyvenimas nubėga 
Nežinomu 'keliu:
Per žiedlapius, per sniegą

. Pavyt jo negaliu. ..
Patvinę laiko upės 
Iš keturių šalių:
Drugelis aš nutūpęs 
Po žiedeliu trapiu...

Palaimintosios rankos
O palaimintosios rankos,
Naujagimiui dangaus vartus atkėlę,
Uždegę žiburį nežinomu keliu 
Išklystant vėlei.

Šventoj sargyboje budėję eilę metų —
Pirmos Komunijos baltom miniom 
Išaugę pirmos gretos
Ir nuotakų būriai,
Lyg vyšnios soduose pražydę,
Kasdieną lydi žemėj šioj 
Jūsų šventą žygį.

Jūs nuimat sunkiausią naštą 
Savo broliui nuo pečių 
Ir nepavargstat niekados 
Ir sopuly be skundo. ..
Nors raktai paslapčių 
Išdegintų Jums delnus 
Iki gyvos žaizdos, —
O palaimintosios rankos!

Red. pastaba: Šis eilėraštis autorės sukurtas tėv. K. Žvirblio, 
O. P., sidabrinių primicijų proga. Eilėraštis „Gyvenimas“ — pa
imtas iš rinkinio „Širdis pergamente“.

Poezija, širdis ir pergamentas
I

AL. BARONAS, Cicero, III.
Jaunystė veidrodyje

Poetė K. Grigaitytė per 20 
metų pasirodo su trečiu eil. rin 
kiniu. Toks negausus eilėraščių 
kraitis leidžia spėti, kad auto
rė yra kovojanti už turinį, o 
ne už kokybę. Autorė pavadino 
eilėraščius — Širdis pergamen
te. Pergamentas išsilaiko ilgai, 
nežinia kaip atsilaikys Grigai
tytės širdies žodžiai pergamen
te prieš laiko dūžius, tačiau ta
me rinkinyje yra daug nuošir
džių posmų, paprastų, be manie 
ros ir be juokingų prancūziškų 
konjakų ar kvepalų ar dailinin
kų pavadinimų inkrustuotų į 
Orfejaus medį. Tie paprasti kai- 
kurie posmai kad ir labai priar
tėję prie banalumo ribos, yra 
skaidrūs ir poetiški. Štai, kaip 
poetė kalba apie jaunystę veid
rodyje :

Aš palikau tave
Tam spindinčiam ovale,
Kaip baltą gėlę
Saulei tekant ežere.
Dabar kai mano dienos
Sugrįžti nebegali,
Kasdien ryškiau regiu,
Tam veidrodžio ovale,
Jaunyste mano, aš tave...

(Psl. 21)

Šia's žodžiais autorė kalba 
apie tuos laikus, kada ji rašė! 
ir dabar tebepopularų “Na, tai 
kas”. Tačiau ir šio rinkinio ei
lėraščiai tebėra savo esme ne
pasikeitę nuo tų laikų, apie ku- 
r uos autorė kalba, kaip apie 
palikusius veidrodžio ovale. 
Giedras, skambus, dažniausiai 
klasikinis, priartėjąs liaudies 
dainoms eiliavimas, rodo, kadj 
poetė nieko naujo ne j eškojo ir 
nieko neprarado. Ji paliko pap
rasta, jauna ir moteriška.

Raidelės mažos, 
žodžiai aiškūs,
Širdis be melo,
Be klastos.
O jis, kurs rašė 
Šitą laišką,
Neteko amžiams mylimos.

(Psl. 23)
Arba:

Mielas kam irklus padėjai? 
(Nukelta [ 2-rą pusi.)

• Lietuvoje gimęs skulptorius 

William Zorach, dabar jau pa
siekęs 69 m. amžiaus, plačiai 
pagerbiamas žurnale “Time”. 
Įdėtas ir jo paveikslas jo stu
dijoje Brooklyne. Žurnale pa
žymima, kad to skulptoriaus 
masyvios figūros jau per pen
kis paskutinius diešimtmečius 
puošia įvairias žymesnes JAV 
vietas. San Antonio mieste, 
McNay Meno instituto patalpo
se, atidaryta šio skulptoriaus 
darbų paroda, kur išstatyta 27 
jo skulptūros, fotografijos jo 
labiausiai žinomų kūrinių ir 65 
jo piešniai, akvarelės; tie kū
riniai paskolinti iš vadovaujan
čių JAV muzėjų ir kolekcijų. 
Vietos laikraščiai “News” ir 
“Express” pažymi, kad tai pui
kiausios skulptūros, kokios tik 
buvo išstatytos San Antonio 
mieste ar apskritai betkur Te- 
xas valstybėje.

Skulptorius iš Lietuvos atvy
ko į Clevelandą, Ohio, būdamas 
dar mažas, ir tenai pardavinėjo 
laikraščius, dirbo mašinų fab
rike ir žalvario dirbtuvėje. Te
išėjęs septynius pradžios mo
kyklos skyrius, ji8 turėjo pa
mesti mokslą ir ėmėsi mokytis 
litografijos amato. Sutaupęs 
$160 jis išvyko į New Yorką 
studijuoti meną. Po metų laiko, 
išleidęs visas santaupas, vėl 
grįžo į Clevelandą, bet neilgam 
— susitaupęs vėl kiek lėšų pa
traukė net į Paryžių. Jį sudo
mino naujos idėjos ir turtingos 
spalvos, jis žavėjosi Matisse, 
Gauguin kūryba. Jau 1910 m. 
Paris Salon d’Autumne priėmė 
jo keturis pieš’nius. Paryžiuje 
jis vedė dailininkę Margaritą 
Thompson. Atvyko į JAV ir čia 
jau suspėjo dalyvauti 1913 m. 
rengiamoje parodoje, kuri į 
JAV įvedė modernųjį meną.

Modeliais panaudodamas sa
vo žmoną ir vaikus, jis pasiekė 
monumentalaus didingumo savo 
skulptūrose “Motina ir vaikas” 
(nupirktas Manhattan Metropo
litan muzėjaus), “Jaunuomenė” 
(West Palm Beach, Norton ga
lerija). Jis paruošė dekoracijas 
Mayo klinikai, o taipgi dėl Ra- 
dio City — “Šokio dvasią”. Jo 
skulptūra — Benjamin Frarik- 
lin yra pašto rūmuose Washing 
tone, D. C. Duodamas šias in
formacijas plačiai skaitomas 
žurnalas “Time” pirmose eilutė
se pažymi, kad skulptorius yra 
gimęs Lietuvoje.

• Prisikėlimo parapijos leidi
nys 1956. šitokia antrašte To
ronte, 3,000 egzempliorių tira
žu išleista 86 pusi. knyga. Vir
šelis papuoštas dail. Bakio pie
šiniu: laisvės statulos, Prisikė
limo procesijos bei lietuviškų 
bokštų kombinacija. Tekste — 
pirmame puslapyje šv. Tėvo 
specialus palaiminimas, tėvų 
pranciškonų vadovybė, sveikini
mo la'škai, arkiv. Skvirecko, 
vysk. Padolskio, Vliko pirm. J. 
Matulionio. Toliau — T. Ber
nardinas, OFM, rašo apie pir
muosius tos parapijos žings
nius, apibūdinama parapijos re 
liginė veikla, kultūrinė veikla, I 
aprašomas sporto klubas Auš-' 
ra, parapjos jaunimo darbuotė, 
parapiečių bendravimas, duoda
ma fotostatinė kopija vieno pa
rapijos žinių biuletenio, funda
torių ir geradarių sąrašas, laik
raščių reklamos ir kt. Ypatin
gai daug visokiaus'ų iliustraci
jų, plačiai pavaizduojančių teks 
te minimus dalykus; gausu pa
vienių asmenų, įvairių grupių, 
o taipgi ir meno kūrinių repro
dukcijų. Leid nys ne tik įdomus 
dabarties lietuviams, bet ir tu
rės reikšmingos istorinės ver
tės. Vertas pagyrimo Prisikėli
mo parapijos klebonas tėv. Ber
nardinas Grauslys, OFM už pa
rodomą gražią organizavimo ini 
ciatyvą.

• Spaudos laisvės atkovoji
mo 50 m. sukakčiai paminėti 
leidinys, kurį suredagavo kun. 
V. Bagdanavičius, dr. P. Joni
kas ir rašytojas J. Švaistas, tu
rės šiuos skyrius: Svarbiausieji 
spaudos draudimo tarpsniai — 
rašo kun. V. Bagdanavičius, 
Bendroji rusinimo politika — 
dr. K. J. Avižonis, Spaudos 
draudimas be teisinio pagrindo
— prof. Vacį. Biržiška, Lietu
vių tautos atgimimo pradmenys.
— K. Čeginskas, Lotyniškojo 
raidyno draudimas — dr. J. Ma 
tusas, Nuo raidžių draudimo iki 
kalbos naikinimo — J. Sangai- 
la, Pastangos draudimą nugalė
ti.— prof. V. BiržŠka, Knygų 
platinimas ir knygnešiai — 
prof. V. Biržiška, Amerikos lie
tuvių knygos — V. Sirvydas, 
Amerikos lietuvių laikraščiai — 
kun. dr. J. Prunskis, Draudžia
mojo laikotarpio grožinė litera
tūra — D. Augienė. Rusiškos 
raidės talkininkai — prof. V. 
Biržiška. Leidinio antraštė dar 
galutinai nenustatyta.

Redakcinės komisijos paruoš
tą leidinį pavesta Juozui švais
tui perduoti Liet. Bendr. Chica
gos Apygardos Kultūros tary
bai. Redaktorių komisija, už
baigdama savo darioą, priėmė 
nutarimą, kad “paruoštieji lei
diniui straipsniai yra ypatingai 
vertingi ir, ypač šiomis sąlygo
mis, būtų didelė žala lietuviška
jam reikalui, jei jie negalėtu bū 
ti išspausdinti atskiru leidiniu”. 
Laukiama, kad LB Chicagos 
Apygarda ilgai neuždels su šios 
knygos pasirodymu.

• Ipolitas Tvirbutas, ilgame
tis Šiaulių Valstybinio teatro 
reiisorius, anksčiau buvęs Kau
no Valstybės Dramos teatro ak
torius, dėl ligos užsilikęs Vokie
tijoje, gautomis žiniomis, birže
lio 26 d. iš Muencheno išskren
da Amerikon. Jis keliauja apsi
gyventi Hartforde, Conn., kur 
jau keli metai yra sustojusi jo 
žmona — žinoma aktorė Liuci
ja Rutkauskaitė-Tvirbutienė ir 
sūnus.

Tenka pažymėti, jog Ameri
koje gyvenusių scenos darbuo
tojų ir jautrių tautiečių pagal
ba iš dalies prisideda prie rež. 
Ipolito Tvirbuto su šeima susi
jungimo ir savo laiku jam pa
dėjo trumpam laikui išvykti 
Šveicarijon sveikatai sustiprin
ti.

J

Š os pagalbos sumanytojai — 
buvę Ipolito Tvirbuto bendra
darbiai ir mokiniai dėkoja vi
siems aukotojams už jautrumą.

New Yorke gyveną scenos vei 
kėjai žada nusipelniusį kolegą 
sutikti aerodrome.

• Petras Lukas — skulpto
rius, dailininkas, baigęs Kauno 
Meno mokyklą, dar mokęsis 
Italijoje, gyvena Venecueloje 
ir dirba skulptoriaus darbus, ku 
rių bene didžiausias bus tai Ve
necuelos išlaisvintojo Simon Bo
livaro statula, esanti mieste San 
Carlos.

Taip jis dekoruoja įvairius 
pastatus. Gražiausi toj srity 
darbai yra lietuviškais moty
vais dekoruotos dviejų provin
cijos miestų kino teatrų salės 
ir jo paties nuosavi namai Bar- 
quisimeto m.

Be to, jis gražiai piešia alie
jiniais dažais gėlių vazas ir gam 
tovaizdžius.

• Antanas Stelingis — daili
ninkas, gyvena Venecuelos sos
tinėje Caracase. bet laiks nuo 
la ko išsikelia ir į provinciją. 
Pradžioje čia duoną pelnė vien 
įvairių natiurmortų, pastatų ir 
kalnų piešimu. Vėliau, jis perė
jo į dekoravimų sritį. Dekoruo-- 
ja ne vien turtingųjų vilas bei 
namus, bet ir bažnyčias. Viena 
iš tokių yra bažnyčia San Juan 
de los Mbros.
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A. Vaičiulaičio pirmasis 50-metis
JONAS AISTIS, Brooklyn, N. Y.

Antanui Vaičiulaičiui pen- rankišką autorių su stipria as- 
kiasdešimt metų. Tai, sako,' menybe.
esanti amžiaus riba, nuo kurios 
reikia pradėti žmogų gerbti. 
Deduos esąs jojo artimųjų gre
toje. Kadangi Vaičiulaitis yra 
labai draugingas, ir mano vieta 
bene bus pačiame rikiuotės 
kairiajame sparne, kas kaip tik 
dera mano ūgiui, tai noriu ki
tus jojo draugus bent guvumu 
pranokti ir tarti Vaičiulaičiui 
pagarbos žodį pats pirmas. Te
būnie pasveikintas ir pagerbtas 
pusamžis. Antroji pusė šimto 
metų gyventi lengviau, nes ta 
pusė visą laiką rieda pakalnėn. 
Visa tai reikia priimti lengvai, 
nes nusiminimas gyvenimo nei 
viena uolektimi nepailgina. 

Sūduvis nuo paprūsės
Vaičiulaitis kilme sūduvis 

nuo pačios paprūsės. Gimė 
1906. 6. 23 Didžiųjų šelvių (vie
tos žmonės tik D. šelmius te
žino) kaime prie Vilkaviškio ge
ležinkelio stoties. Mokėsi gim
tinėje ir Vilkaviškyje, studijavo 
Kaune ir Prancūzijos universi
tetuose. Redagavo vieną laik
raštį ir bene tris žurnalus (tre
tįjį teberedaguoja), mokyto
javo, dėstė universitetuose, dir
bo telegramų agentūroje, buvo 
pradėjęs diplomato karjerą ir 
dabar dirba informacijos srity
je...

Teologai ir humanitarai
Ęažinau jį daug vėliau negu 

kitus bičiulius rašytojus, tik N. 
Romuvos bendradarbių ir ra
šytojų draugijos susibūrimuose. 
Studijavome Kaune bemaž vie
nu metu ir tą patį dalyką, bet 
universitete neteko, berods, su
sidurti. Jis, mat, buvo teolo
gas, o aš humanitaras. Tai 
skirtingi ir labai tolimi pasau
liai. Humanitarai į teologus 
žvelgė su tūla panieka, o teolo
gai savo ruožtu su pasigailėji
mu, kaip į velnio žabangų tik
rąsias aukas. Nežinau, ar teolo
gai bent vieną šviesesnę kibirkš 
tėlę įžvelgė humanitarų pa juodu 
siose širdyse, bet humanitarai 
teologuose matė eibes dorybių, 
nes pastarieji buvo blaivūs, jau
tiškai darbūs ir avinėliškai ro
mūs, ir itin tvarkingi, nei bal
dų, nei išviečių sienų nenaudojo 
politinei tribūnai, nors ir jiems 
politika nebuvo svetima, bet jie 
ir į politiką žiūrėjo su lygiu 
rimtumu, kaip į paskaitų kons
pektus.

Savarankiškas autorius su 
stipria asmenybe

Teologijos fakultetas taip už-

Suidealintas realizmas

Ta savita literatūros mo
kykla ar ne tiksliausiai bus pa
vadinus suidealintu realizmu. 
Jam jo paties ir kitų pirštas 
impresionizmas gal gali tikti 
vienam kitam dalykėliui, bet ne 
visai kūrybai. Prisipažinsiu, 
kad man ilgą laiką atrodė, jog 
Vaičiulaitis menui aukojo tik
rovę. Jis gi sūduvis arba su
valkietis, kuriuos vaizdavausi 
pasdturinčlius, išdidžius, smar
kius, savanaudžius, pilnus “ca- 
valeria rustica”, o Vaičiulaitis 
vaizduoja dažniau skurdžią ir 
liūdną buitį, kuri, manding, tam 
kraštui nėra būdinga. Bet Vai
čiulaičio vargas, kaip Murillo

Antanas Vaičiulaitis

driskiai — šviesus ir giedras. 
Man nuo pat jaunystės žvel

giant į sūduvius per Nemuną, 
ir dabar atrodo, kad suvalkie
čiai arba užnemuniečiai visai 
kita tauta, turinti skirtingą 
kalbą, rangą ir kinką (kin
kydavo jie į vienajienį vežimą,

lestavimu tenka konstatuoti, 
kad Vaičiulaitis, taip gražiai 
debiutavęs su ilgesne apysaka 
(Valentina), niekad daugiau 
nėra bandęs sukurti ilgesnės ir 
platesnės apimties epinio kūri
nio.
Gilus skonis Ir didelė erudicija

Bemaž tokios pat svarbos 
yra ir Vaičiulaitis jau kelinta 
dešimtis knygų recenzijų. Čia 
jis pasižymi giliu skoniu ir di
dele erud cija. Kiekvienam au
toriui jis randa tinkamą, kon
kretų ir teisingą žodį. Kiek jis 
rašte yra lengvas ir žaismingas, 
tiek savo kritinėse pastabose 
konkretus ir preciziškas.

Bet jojo asmenybės veikla 
tuo nesir.boja. Jis yra patyręs 
laikraštininkas — publicistas. 
Jis vien tik šiame krašte reda
guoja jau trečią periodinį leidi
nį. Kiekvienam jų jis yra su
teikęs rimtą akadem nį toną. 
Tiesa, neįsivaizduoju Vaičiulai
čio steigiančio laikraštį ar žur
nalą, nes ne tam jis yra šž>n 
žemėn leistas, bet esamą, paė
męs į savo rankas, gali iš pa
grindų pertvarkyti ir pakelti 
lygį. Čia turiu galvoje žurna
lą “Studentų žodis”, savaitraš
tį “Amerika” ir dabar jojo re
daguojamuosius “Aidus”. 

Stambią Sūduvos epopėją!
Sunku čia, trumpam rašiny, 

suminėti visus jojo nuopelnus 
ir išskaičiuoti visas jojo dory
bes. Bet tai daryti dar anksti, 
nes iš jojo, apysakininko, dabar 
kaip tik reikėtų pradėti laukti 
pačių reikšmingiausių kūrinių. 
Daug geriausių prozos kūrinių 
yra parašytų kaip tik antrame 
rašytojo gyvenimo pusšimtyje...

Šiandien aš jam lenkiu tik 
galvą, nes nuogas penkiasde
šimtmetis dar ne kažin kokia 
dorybė ar nuopelnas. Bet, kai

Leonardas Andriekus

Di evo ra n k

be lanko; dėvėdavo skrybėles1 jis vykdys šį mano ne itin kuk-
ir liemenes, ir visa eile kitų 
smulkmenų jų buitis skyrėsi, 
nuo manosios net ir šoka jie 
kitaip — atsilošę).

Tačiau, tai pastebėdamas, 
nieku būdu nenoriu tvirtinti, 
kad sūduviuose nėra skurdo ar 
kad Vaičiulaitis savo veikėjus 
būtų iš piršto išlaužęs. Priešin
gai, jo veikėjai yra paimti iš 
tikrų žmonių realių nutikimų. 
Jis juos pasirinko dėl to, kad 
jam ta buitis arčiau širdies. Be 
to, jis yra pavaizdavęs ir pasi- 

j turinčiųjų ūkininkų. Tai jojo 
veikėjų galerija yra turtinga ir 
įvairi.

30 m. literatūrinės veiklos

Į rašto pasaulį jis atėjo 
prieš trisdešimt metų, skelbda
mas savo kūrinėlius jaunimo 
žurnaluose “Ateitis” ir “Pava
saris”. Tuo būdu šiemet jam

lų pasiūlymą ir parašys stam
bią Sūduvos epopėją, tada aš 
jam nusilenksiu iki pat žemės... 
Brooklyn, N. Y., 1956. 6. 15

• Tėviškės Aidai — Austra
lijos lietuvių laikraštis, pradė
jęs eiti nuo šių metų pradžios, 
sėkmingai leidžiamas toliau. 
Pradžioje dar tenka jam nuga
lėti eilė sunkumų: trūksta lie
tuviškų raidžių, organizuoja
mas bendradarbių tinklas, bėt 
laikraštis ryžtingai stumiasi 
pirmyn, jau išleidęs kelioliką 
numerių. Jo redaktorius — 
kun. dr. P. Bačinskas, leidžia 
Australijos Lietuvių Katalikų 
federacija.

• Aloyzas Baronai ruošia 

spaudai religinių novelių rinkt
inį.

dėjo jubiliatui tokią gilią ir dvi reikšmingos sukaktys iškri-' 
aiškią antspaudą. Jam, atrodo, to: penkiasdešimt amžiaus ir
bus daręs įspūdžio ir įtakos di
dysis S. Šalkauskis, paleidęs 
šimtus savo mokinių, kurie ir 
šiandien jojo idėjas arba bent 
jųjų dalį gina ir nešioja. Tai 
idealistinė, giedra, krikščioniš
ka pažiūra į gyvenimą, meną ir 
tautą, kuri nepaliko vietos vi
daus konfliktui. > Pačioje pra
džioje ta giedra šalkauskinė ir 
bus nulėmusi Vaičiulaičio kūry
bos pobūdį. Man būtų sunku 
būti čia labai precižiškam, nes 
Šalkauskio filosofiją nesmi pa
žinęs netarpiškai, o tiktai iš 
aiškinimų. Šalkauskio raštų aš 
ir nūnai neįkandu, jie man per 
minkšti ir mažumą apdiržę at
rodo. Tai gali būti, kad ir Vai
čiulaitis su ta filosofija bus su
sipažinęs aš parašalkausk-nin
ku, juoba jaunesniųjų. Įtar
čiau Putiną pradžioje Vaičiu
laičiui darius įtakos. Vėliau jo 
kūrybą ir rašytoją galutinai su
formavo prancūzų katalikai ra
šytojai, bet jis ir čia tikros į-

trisdešimt metų literatūrinės 
veiklos. Literatūroje jis nė
ra ypatingai gausus, bet užtat 
labai brandžiais ir meniškai 
išbaigtais dalykais ir dalykė
liais jis yra nužymėjęs savo 
buities kelą.

Nebus pro šalį pažymėti, kad 
literatūrinės karjeros pradžio
je Vaičiulaitis buvo daug pro- 
duktyvingesnis negu vėlesniais 
laikais. Ir to hereikėtų aiškin
ti autor.aus išsisėmimu, nes vė
lesnieji jojp kūriniai kaip tik 
pasižymi dar didesne kūrybine 
galia. O tai reiškia, kad pa
skutiniu laiku jis skiria dau
giau laiko kitiems reikalams 
negu raštui..

Štai Antano Vaičiulaičio ori
ginaliosios literatūros knveos: 
Vakaras sargo namely (1932), 
Vidudienis kaimo smuklėje 
(1933), Valentina ir Mūsų ma
žoji sesuo (1936), Nup Sira
kūzų iki išaurės elnio (1937); 
Pelkių takas (1939), Kur bakū-

takog ilgėliau nebus turėjęs, nes | žė samanota (1947 ir Italijos 
greitai Išaugo į savitą ir sava-Į vaizdai (1949). Su tūlu apgai

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Albino Baranausko “Snie- • Henriko Šalkausko ir Al- 

go platumos”. Londone sėkmin- girdo Šimkūno, mūsų modernis- 
gai dirbąs Nidos Knygų klu-, tų dailininkų, kūrinių paroda 
bas savo 12 leidiniu patiekė1 atidaryta Sydnėjuje, Bissietta 
skaitytojams Albino Baranaus- j Meno galerijoje. Parodą oficia- 
ko novelių rinkinį — “Sniego liai atidarė Australijos Dabar-

Kaip ta ranka dar neįsmilko, 
Parėmus sunkią Kristaus galvą, 
Man pasakykit, pievų smilgos,
Man pasakykit, kloniai, kalvos,
Ir jus ramybėje paliksiu.

Nelengva galvą gi paremti,
Kuriai vien rūpesčiai belieka — 
Kas išgyvena skaudžią tremtį, 
Sielojasi žmogum ir slieku —
Ar ne tas mūsų žemės Dievas?

Jis geras tėvas — ne teisėjas,
Atėjo vargt ne karaliauti —
Ta Jo ranka, žvaigždėm nusėjus 
Nakties dangaus beribį skliautą, 
Kažin, ar gali beįsmūkti.

Paukščiai
* j.

Aš nežinau, kas jus pabaido,
Kad taip suklinkat kildami 
Ir nešat mano balso aidą 
Su ilgesiu ir maldomis.

Bent pasakykit, ką giedosit 
Tenai toli prie inkilų.
Jums savo skausmą atiduosiu — 
Sykiu pakilti negaliu.

Per sunkios šiandien mano mintys, 
Per sunkūs žodžiai giesmėje —
Ne tais laukais maniau gaivintis, 
Ne tuo lietum, ne ta sėja...

Į »
Čia būdamas, kas rytą jausiu;
Kai skelbsit nerimą sparnais —
O kad pagautų mano ausys 
Bent vieną garsą iš tenai!

platumos”. Šioje 273 psl. kny
goje atrandame 23 noveles ir 
pačioje pradžioje — “Prakal
bos vietoje”.

Šitoje prakalboje autorius pa
sakoja apie meistrą Gulbiną, 
susilipdžiusį trobelę “lankų 
pakraštyje prie beržyno” ir ap
lankomą vienų kaimynų. Ta
čiau po kiek laiko į jo trobelę 
apsilankė vienas kitas žmogus 
su reikalais, ir taip prijunko, 
kad kiekvieną šeštadienį sku
bėjo pas jį pasakojimų pasi
klausyti. Pasak Jeronimo, “aš 
žinau ir pats, kad melagystės ir 
plepalai, tačiau kai klausau, tai 
taip užsimirštu, net man strė
nas pereina skaudėt... O be to 
senis pasakoja apie mūsų apy
linkę, tai man taip ir atsistoja 
prieš akis visa mano vaikystė” 
(9 psl.).

Labai abejotina, ar visos to
liau sudėtos novelės turi kokio 
nors ryšio su 80 metų meistru, 
tačiau Jeronfno pastaba — 
“man taip ir atsistoja prieš 
akis visa mano vaikystė” — 
labai teisinga: Albinas Bara
nauskas moka pasakoti, moka 
įdomią intrigą supinti, moka 
sukurti ir ūkininko, ir mokinio, 
ir kirpėjo, ir elegetos perėjū
no charakterį, ir svarbiausia — 
moka atkurti gyvenimą Lietu
vos miestelyje ar sodžiuje lais
vės metu.

Ką mes beskaitome, — ar 
apie dėdės, įpykusio ir pasime
tusio, batus, ar apie sniego pla
tumose susisvajojusią mergi
ną, ar apie “krokodilo” įkas
tą Jurgį Varputėną — mūsų

liau tęsiame pasisakymus mū-1 parodys, kad gryni kultūriniai atmintis atgamina vis, eilę 
i .-------t... —s-----s praeities vaizdų ir nuteikia mie

lai, maloniai.

4 r

Kultūros kongresas
Ko iš jo labiausiai lauktina

Redakcijos pastaba: Čia to- jau pats įvykis. Jis pirmiausia.

sų kultūrininkų į klausimą “Ko;reikalai nemažiau paisomi, kaip 
lauktina iš Kultūros kongreso”, visuomeniniai, kuriems ruosia-
Šia proga kviečiame ir daugiau 
kultūrininkų savo sumanymus 
prisiųsti.

KULTŪRINES VEIKIAIS 
PAGYVĖJIMO!

mi gausūs suvažiavimai. Jau 
net dabar pastebima įdomi ap
raiška. Kai dalis mūsų tautie
čių į Amerikos Liet. Bendruo
menę pažvelgė su tam tikru 
nepasitikėjimu, prieš jos ruošia
mą kongresą gi vengiama neigia

Tėv. L. Andriekus, OFM: — ;mai prasitarti.
Iš Kultūros kongreso labiausiai į Pagyvėjimas lietuviškoje veik 

loję priklausys nuo kongreso 
programos, dalyvių gausumo 
bei dvasinio pakilimo, kuris te
nai vyraus. Iki šiol pasigedome 
suvažiavimo, plačiau apimančio 
kultūrinius barus. Dabar jau 
bus vienu kartu apglėbtos visos

lauktina kultūrinės veiklos pa 
gyvėjimo. Netiktų sakyti, kad 
ji yra šiuo metu apmirusi. Kul
tūrinis gyvenimas reiškiasi vi
somis linkmėmis, bet jaučia
mas kažkoks vienodumas ir 
smarkesnių prasiveržimų ilge
sys. Reikėjo pagaliau kaip nors 
sujudinti lietuviškąją buitį. Tai 
sėkmingiausiai padarys Kultū
ros kongresas. Aišku, negalima 
laukti, kad jis viską stebuklin
gai perkeistų. Labai daug reikš

sritys. Iš bendrųjų ir specialių-

Esama Alb. Baranausko no
velėse ir idėjų, sušildančių kūri
nius ir juos įprasminančių. Gal 
tuo atveju įspūdingiausios 
“Choristų ir berno” bei “Šv. 
Jokūbo atlaidų” novelės. Kle
bonas jieško medžiagos atlaidų 
pamokslui ir nusivilęs mano, 
kad jau nieko neišeis. Tačiau 
ledus kramtąs pastebėtas šla
kuotas piemenėlis, praėjusį va
karą atėjęs pasivogti obuolių, 
taip nuteikė kleboną, kad jo 
pamokslas puikiausiai pasise
kė: “Ilgai, ilgai paskum jį mi
nėjo apylinkės parapijose, o 
atgarsis netruko pasiekti irjų paskaitų, diskusijų bei nu- vyskupo ausis- (204 j }

tarimų susidarys aiškus paveiks 
las, kaip šiandien laikomės ir Knyga tikrai gaivinanti ir 

miela. Juoba ji teiktina mūsų

Naujos Marąuette Parko lietuvių bažnyčios vidus

Apie jos architektūrą Fordhamo universiteto Meno departamento 
profesorius dienrašty "Chicago American” pareiškė, kad tai esąs 
naujas, impreayvua menas, ne kopijavo nauja kūryba. Statoma pū
gai areli, J. Muloko projektą,

kas skubiausiai darytina. NeraĮ jaunjmui, nes joje rag gražių 
abejonės, gog » paskaitų ne j paaakojimų jr į§ mūsų praei- 
vienam labiau išryškės ir pati tieg jaunimo gyvenimo (plg
kultūros sąvoka bei apimtis. 
Tai lauktina daugiausia dėl to, 
kad kartais kultūros sąskaiton 
jau bandoma prakišti nudėvėta 
bedievybė, piktos užgaulės krik 
ščionybei ir politinių partijų 
reikalai.

Kultūros žurnalas “Aidai” 
šio kongreso atminimui yra pa
siryžęs išleisti specialų numerį, 
pilnai paskelbdamas paskaitas 
bei nutarimus.
DISHARMONIJOS PAVOJAI 

IR KULTCRINIS 
DINAMIZMAS

P. Jucoitis: — Iš Kultūros 
kongreso lauktina visko — mū
sų lietuviškosios kultūros išlai
kymo prasme. Visko, bet tik su 
sąlyga, kad kultūros veikėjai 
bei visa lietuviškoji visuomenė 
persiima nutarimais ir juos 
įvykdys.

Yra keletas kultūros rūšių: 
material nė, dvasinė, mokslinė 
ir tautinė. Materialinė kultūra 
pasiekė augštą lygį; ji nulemia 
technologijos pažangą. Tik rei-

(Nukelta į 2-rą pusi.)

De vera amicitia”, “Tragedija 
žvaigždėtą naktį”, “Vienas su 
savo sielvartu” ir k.). (J. K.)

• P. Babickas mums rašo, 
kad birželio 16 d. Rio de Ja- 
neiro mieste, Brazilijos sostinė
je, buvo surengta bendra lietu
vių, latvių ir estų Gedulo die
na, minint trėmimus. Minėjime 
kalbas pasakė darbo, prekybos 
ir pramonės ministeris Parsi- 
val Barroso bei advokatas Jose 
Nabuco. Petras Babickas tebe
sidarbuoja Lietuvos pasiuntiny
bėje Brazilijos sostinėje Rio de 
Janeiro. Jam tenka gyventi 
beveik 20 mylių už miesto, ir 
važinėjimas į pasiuntinybę ten 
ir atgal atima apie 4 vai. laiko 
kasdieną. Brazil'joje pasireiš
kia trūkumai. Tenka kavą ger
ti be cukraus — jo stokoja 
krautuvėse.

• Prof. Z. Ivinskis tris sa

vaites rinkęs medžiagą Londo
no bibliotekose ir archyvuose 
birželio 10 d. sugrįžo į Romą. 
Londono lietuviams jis skaitė 
keletą paskaitų.

ties Meno draugijos pirminin
kas Weaver Hawkins, pasi
džiaugdamas mūsų dailininkų 
individualios kūrybos vaisiais 
ir įvertindamas jų pasiektus 
laimėjimus. Parodos atidary
me dalyvavo gausus būrys lie
tuvių ir kitataučių meno ger
bėjų.

H. Šalkauskas išstatė 20, o 
A. Šimkūnas 1? grafikos ir ta
pybos kūrinių. H. Šalkausko 
darbai daugumoje yra taupios, 
abstraktynės kompozicijos, su
sidedančios iš linijų, plokštu
mų ir formų sugrupavimų. A. 
Šimkūnas laikosi daugiau vaiz
dinės tikrovės, turi gerą pers
pektyvos ir judesio jausmą. 
Ypatingai išskirtinas neįpras
tu temos traktavimu medžio 
raižinys “Golgota”.

Paroda susilaukė labai pa
lankaus australų meno kritikų 
įvertinimo. Paroda vyko nuo 
birželio mėn. 7 d. iki 17 d.

• Kun. ,dr. .K. Matulaičio 
spaudai paruošta maldaknygė 
Viešpatie išklausyk manęs jau 
atspausdinta ir atiduota į ri
šyklą. Leidžia Lietuvių Kata
likų Spaudos draugija Chica- 
goje. Maldaknygė turi 640 
puslapių, labai gausus maldų 
rinkinys. Pradedama kilnoja
mų švenčių lentele, kalendoriu
mi, toliau kasdieninės maldos, 
rytinės ir vakaro maldos, ro
žančius, šv. mišių maldos, įvai
rios maldos ryšium su pamaldo
mis bažnyčioje, su išpažintimi 
ir šv. Komunija, įvairių šventų
jų maldos, paaiškinimai apie 
visus septynis sakramentus, 
šventoji valanda, pagalba mirš
tantiems, litanijos, novenos 
(yra ir į šv. Kazimierą). Nema
žas naujumas šioje maldakny
gėje — medžiaga rekolekci
joms,. paaiškinimai Dievo ir 
Bažnyčios įsakymų bei kita 
medžiaga sąžinės sąskaitai. Į- 
dėtos ir evangelijos šventadie
niams. Ši maldaknygė neužil
go pasirodyg knygynuose.

• Lietuviška radijo valan

dėlė Brazilijos sostinėj© Rio 
de Janeiro mieste, “Radio Jor- 
nal de Brasil” stotyje pradėjo 
veikti nuo birž. 12 d. Išrūpino 
ją kan. Z. Ignatavičius. Jos ati
daryme dalyvavo Lietuvos mi
nisteris Brazilijoje dr F. Me- 
ieris, pasakęs trumpą kalbą ry
šium su Gedulo diena; dalyva
vo ukrainietis kun. Skunsky, 
vokietis kun. Carlos Borromen; 
buvo transliuota Malda už tė
vynę (Dambrausko). Kan Igna
tavičius 'Rio de Žaneiro mieste 
įstegė l'etuvišką mokyklėlę. Iš 
pradžių ten tebuvo 6 vaikai, 
antrą pamoką jau buvo 30, mo
kyklėlę pradėjo lankyti ir tė
vai; lietuvių vaikų Rio de Ja- 
neira daugiau veik nėra.

• Kan. Ad. Sabaliausko
maldaknygės “Viešpaties Ange
las” naują laidą leidžia E. Vilu- 
tis. Spausdinama Italijoje, Sa
leziečių gimnazijos spaustuvė
je. Numatoma, kad išeis rūgs. 
mėn. pradžioje.

• Lietuvių kalbos žodynas, 
suredaguotas prof. Balčikonio, 
apvalius jį nuo komunistinės 
propagandinės medž agos, spau
sdinamas Chicagoje ir numato
ma, kad išeis baigiantis vasa
rai. Naują žodyno laidą ruošia 
B. Babrauskas. Išleis Terra.

• A. Škėmos drama Pabudi
mas, gavusi Clevelando Kultū
ros fondo premiją, jau spau
sdinama. Leidinys bus maž
daug 80 puslapių. Išeis liepos 
mėn. pabaigoj.

I
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Šiandien Kultūros kongresas į>- Augu»taitYtė - vaičiūnįen s
Žydinčiai obeliaiViso pasaulio mūsų tautos 

kultūrininkų dėmesys sutelktas 
į Chicagą, nes čia įvyksta pir
mas lietuvių kultūros kongre
sas. Tai stiprus kultūrinės 
veiklos prasiveržimas, galįs 
duoti naujų impulsų visam mū
sų tremties kultūriniam gyve
nimui. Jis svarbus tuo, kad 
mūsų vadovaujantiems, bent 
Šiaurės Amerikos kultūrinin
kams, duos progos susitikti, 
pasikeisti nuomonėmis, aptarti 
kultūrines aktualijas ir duoti 
kryptį tolimesnei kultūros veik
lai. Geriausios sėkmės linkė
dami, mes norime prisidėti prie 
tų pastangų, toliau tęsdami 
mūsų kultūrininkų pasisakymus 
tema — ko lauktina iš Kultū
ros kongreso:

(EFEKTYVIAU PATRAUKTI 

ŠIRDIS IR KIŠENES

KULTŪROS LINK

Ben. Babrauskas: — Laukti
na, kad Kultūros kongresas vi
są lietuvių bendruomenę pą- 
trauktų kultūros link efekty
viau, negu ligi šiol tatai pajėgė 
atskiri kultūros šaukliai spau
doje bei susirinkimuose. Pa
vienių kultūrininkų šauksmas 
tiems, kurie sąmoningai bėga 
ko toliau nuo kultūros, nebeda
ro įspūdžio: geriausiu atveju 
tokie šauksmai palaikoma nere
alaus idealisto šviesiais sap
nais.

Tačiau, jeigu ir vieningas ke
leto šimtų įvairių šakų kultūri
ninkų balsas, išėjęs iš Kultūros 
kongreso, nesųtirpdytų abejin
gumo kultūrai (knygai, teatrui, 
paveikslui, lietuviškai mokyk
lai...) širdyse ir kišenėse tų, ku- 
rįe gali ir turi, bet nenori sa
vos kultūros palaikyti, — tada 
kultūrininkui beliktų savos vi
suomenės kultūrinimo vilčiai su 
širdgėla pastatyti tašką.

SUNYKTUME, JEI

NEPUOSEILfiTUME SAVOS 

KULTŪROS

M. Galdikienė: — Džiugu, 
kad kultūros kongresas paga
liau įvyks. Tikimės, kad šis 
kongresas paskatins Amerikos 
lietuvius labiau susidomėti kul
tūros darbu, nes, jei nepuoselė- 
sime savitos kultūros, tai mes 
tautiškai sunyksime.

KULTŪROS PLANAVIMO 

ORGANAS

Kazys Pakštas: — Kartais 
man atrodo, kad tragiška Lie
tuvos būklė bus uždėjusi trem
tiniams ir kartu senajai išeivi
jai labai sunkią, tačiau būtiną 
ir garbingą pareigą: neleisti ru
sams užgniaužti, uždusinti Lie
tuvos dvasios ir jos pražydu
sios kultūros. Tą rezistenciją 
juk ir vykdome, nors ir nepajė
giame apimti visų dvasinės kū
rybos laukų. Pvz., Lietuvių en
ciklopedija yra gražiausias įro
dymas lietuvių intelektualinės 
talkos atkurti ar tęsti tai, kas 
Lietuvoje nebegalima, bet kas 
įrodo mūsų kultūrinį subrendi
mą ir savarankumą.

I, Kultūros kongreso būtų 
lauktina sudarymo tokių orga
nų, kurie planuotų ir organi
zuotų mūsų kultūrinius talen
tus, skatintų apimti tuos kultū
rinės kūrybos laukus, kurie 
yra gyvybingi lietuvių dvasinio 
tipo vientisumui išlaikyti, su 
grąžinti (kai ateis proga) Lie
tuvon rusų išvytą Europą su 
jos laisve ir dinamizmu, su jos 
spontaniška, savaiminga, nere- 
glementuota kūryba.

Intensyvindami savo kūrybą 
privalėtume vengti izoliacijos 
kaip idėjine, taip ir socialine 
prasme. Mums visai pritiktų iš
vesti ir palyginimus savo dar
bų ir įstaigų, su tokiais pat 
darbais mūsų artimų kaimynų 
tremty: latvių, estų, lenkų.

Tiems, kuriems ilgam laikui 
tėvynė išplėšiama, labai pra
vartu studijuoti realistinę dra
mą kitų panašioj padėty buvu
sių tautų. Pvz. žydų sionizmas 
ir sugrįžimas Palestinon, 60,000 
prancūzų “DP” Kanadoje pra- 
siplėtimas į 6 milionus per 200 
metų — juk tai yra neeilinio į- 
domumo klausimai, labai reika
lingi vaistai mūsų nelaimėse. 
Net ir ukrainiečių kolonizacija 
Vakarų Kanadoje ir jų ten įsi- 
stiprinimas — vertas daktariš
kos disertacijos.

Atsivežėm iš Lietuvos lig ir 
atėnišką kultūrinio gyvenimo 
tipą, kuriam dažnai kur tenka 
įsiterpti į bergždesnę sparto — 
kartageniškos aplinkos kultūrą. 
Kultūros kongreso dalyviai gal

Stasys Barzdukas
vadovauja JAV Liet. Bendruomenei, 
kurios globoje vyksta Kultūros kong 

resas ir Dainų šventė.

susidomėtų išlaikymu mumyse 
atėniškos civilizacijos polinkių 
labiausia dėlto, kad mažai mūsų 
tautos atplaišai ar diasporai 
privalomas labai intensyvus kū
rybingumas. Mums jis išsiver
žia šekspyrišku - hamlėtišku 
“To be or not to be —that is 
Lhe guestion!”

IŠLAIKYTI IR 

IŠPOPULIARINTI!

A. Flateris: — Kultūros kon
gresas, greta mokslo, meno, li
teratūros ir panašių klausimų 
svarstymo turėtų i š d i s k u- 
tuoti ir parengti dirvą 
sprendimui (o gal ir išspręsti) 
dviejų, mano supratimu, pa
grindinių mūsų kultūros klau
simų.

Vienas jų, tai išlaikymas lie
tuviškosios kultūros plačiausia 
to žodžio prasme, būtent mūsų 
papročių, tradicijų, gyvenimo 
būdo, atseit visų tų elementų, 
kurie sudaro lietuvybės turinį. 
Reikėtų jieškoti ir surasti bū
dus tuos lietuvybės elementus 
pritaikinti dabartiniam mūsų 
gyvenimui svetimuose didmies
čiuose, juos sutiprinti ir per- 
tiekti jaunesniajai kartai.

Antras lygiai svarbus klau
simas, tai mūsų kultūrinė rep
rezentacija. Kone viso?. JAV 
gyvenamos tautos yra išpopu
liarinusios kaikuriuos savo kul
tūros elementus visų amerikie
čių tarpe. Reikėtų surasti kokie 
lietuviškosios kultūros elemen
tai labiausiai tinka tokiam iš
populiarinimui ir rasti konkre
čias priemones tam populiarini
mo darbui vykdyti.
KURTI GYVUOSIUS LIET. 

KULT. ŽIDINIUS

Antanas Ramūnas: — Kultū
ros kongreso ūkanota idėja 
snūdėjo man pasąmonėje, kai 
1934 metais organizavau Huma
nistinę savaitę Kaune. Mano

Tau ilgu čia apsvaigusiai išbūti
Švelnioj akimirkoj žydėjimo gražaus!
Pakol atneš ant lapo gelstantį rugpjūtį,
Tavo šakų žiedų kvėpė jimas nebepalauš.

O kad mokėčiau tavęs paprašyti
Nueit po sesės langu — vygėj užmirštos?. .. 
Suprastų ji, kad sodai kažkur žydi,
Sujudo vandenys nuo ašaros karštos. ..

Langinės graudžią tylumą pradarius,
Kaip bitė, atsigertų ji tavą žieduos... 
Sudrėkę akys vėsumos raminančios ir geros 
To sapno paslapties nebeišduos.

Ir obelis, jaunatvės puotos rūbą pasikaišius, 
Nuėjo kryžkeliais klaidinančios nakties... 
Įkrito vygėn žiedo gintarinis vaisius, 
Kuriuo, sesute, sapnuose džiaugies.

Dainai

Kai tave išgirdau anąsyk,
Pražydėjo man motinos akys ir veidas.
Tik neverk, užsimiršk paklausyk —
Ji plaukė per lopšio dainuojančius meldus.

Negalėjau sugaut jos sparnų:
Numojavo į tolį ir brizgo gyvybės lašais. 
Susijuokusi grįžo tarp vėjų jaunų 
Ir sveikino kaimus akordais laisvais.

Išsakiusi meilę jaunatvės galia,
Stebuklinga kančios ugnimi suliepsnojus, 
Siūbuoja jaunamartė — liepa žalia,
Ant kvepiančio šieno sumigdžius artojus.

Kai tik ima platėt baltas guolis dienos,
Glaudi prie krūtinės grumstelį ir žvirgždą 
Verždamos iš gyvenimo taurės pilnos,
Pakol paskutinįjį kartą varteliai sugirgžda.

Užlieja gelmes spalvų skalė plati,
Kai klojasi naktys su vėliava juoda...
Kaip maldos, nerašytus žodžius supranti,
Kurių šauksmas nebūti neduoda.

Iš žemės ir kraujo užgimus daina,
Tave ir audroj ir tyloj vis girdžiu...
Tu didžiausią per metų pynes atnešta dovana?
Tu keleivio lazda klaidumoj ties jo namo slenksčiu.

kurios sudaro’visai gražų kon
trastą, labai naudingą moki
nio ar bendrai žiūrovo akiai. Iš 
viso šis žemėlapis naudoja net 
11 spalvų. Mūsų sąlygomis tai 
didelis pasiekimas, kainavęs be- 

! ne 12,000 dolerių.
Žemėlapis ryškiai rodo 1920 

—1924 m. tarptautinių sutar
čių nustatytas Lietuvos vals
tybės ribas; apskričių ribas ir 
buvusią ‘ demarkacijos liniją. 
Dabartinė susovietintos Lietu
vos riba ir Potsdamo linija 
Maž. Lietuvoj pažymėtos ne
ryškiais ženkliukais. Yra atžy
mėtos ir “Lithuania Propria” 
(t. y. etnografinės Did. Liet. ri
bos) sienos, buvusios nuo 1566 
iki 1793 m.

Kampe mažesniu masteliu 
rodoma senovinė lietuvių — 
baltų protėvynė pagal mūsų žy
mios archeologės dr. M. Gimbu
tienės nurodymus, ogi Vytauto 
laikų Lietuva keliomis spalvo
mis pagaminta mūsų istoriko 
dr. Šapokos. Hidrografinis tin
klas sudarytas pagal prof. S. 
Kolupailos nurodymus; šis

KULTŪRINE KRONIKA
• Vytautas Račibarskas, dzū

kas, baigęs Washingtono Vals
tybinio universiteto Meno mo
kyklą, jau treti metai paruošia 
dekoracijas Seattle, Wash. lat
vių teatrui. Šiemet Račibarskas 
dekoravo sceną Rainio dramos

• Dali. Antanas Rūkštelė su
šeima, penkiese, iš Los Angeles 
atvyko į Chicagą. Pakeliui at
šventė metinę sukaktį nuo at
vykimo į JAV. Į šį kraštą per
sikėlė iš Australijos. Pakeliui į 
Chicagą aplankė Las Vegas,

kūriniui “Pūsk, vėjeli”. Tą kū- Į Hoover Dam, Grand Canyon, 
rinį latviai daug kartų matė, Salt Lake City, Yellbwstone 
Rygoje ir jau pripratę prie prof.
Kugos -monumentalių dekoraci
jų: plati, turtingais ūkiais iš
gražinta Dauguva, stilizuotos 
trobos, saulės nužertos. Rači
barskas, Dauguvos pakrančių 
nematęs, to didingumo neper
davė. Bet buvo įdomu išeiti iš 
įprastų rėmų ir pamatyti ki
tas dekoracijas, meno atžvilgiu 
vertingas, suderintas su Rainio 
veikalo turiniu — sunkus naš
laitės gyvenimas, pamotės duk
rų purvinas egoizmas. Dekora
cijose Račibarskas randa pro
gos įvesti ir kokį lietuvišką ele
mentą. Pvz. pernai savo deko
racijose “Brandos atestato” pa-

tarptautinio garso moksliniu- kal?ino ,scen°je pavaizduotame
kas vien savo atminty sugeba 
išlaikyti per 3,000 vardų Lietu
vos upių, upelių ?r upeliūkščių. 
Malonus dalykas, kad žemės 
vardynas žiūrėtas, pataisytas, 
atlietuvintas (ypač Maž. Lietu
voj) mūsų žinomo kalbininko 
prof. A. Salio. Suglaustai ten
ka pasakyti, kad tokio žemė
lapio mes dar neturėjome.

Žemėlapis apima ir Lietuvos 
kaimynų pakraščius, rodyda
mas erdvę su Elbingą ir Kara
liaučium vakaruose, Lįepoja ir 
Bauske šiaurėje, su Minsku ry
tuose ir Balstoge bei Naugar
duku — pietuose.

mokytojų kambary Basanavi
čiaus paveikslą; šiemet — ma
tyti lietuviškų ornamentų bal
duose ir trobose (Janis Zarinš).

mo bei civilizuotumo kongre-; pratimu, patį atsakingiausią
sai. Visi ginklai nutildavo. Visi 
tarpusavio ginčai buvo mesti į 
šalį. Tautinei nesantaikai nebu
vo vietos. Inter arma silent 
musae! Ginklams žvangant, mū
zos tyli!

Laikas ir mums, pagaliau, 
tai suprasti! Kultūros bei kul
tūringumo kongresai daug pa
tarnautų mūsų visuomenės po
litinei bei modalinei integraci
jai, jeigu visur, kur tik pasau
lyje lietuvių esama, kurtume 
gyvuosius liet. kultūros židi
nius ir, sudarę, sakysime, penk- 
metinio darbo planą, ruoštu- 
mės bendromis jėgomis ir iš 
anksto šiam svarbiam įvykiui. 
Kultūros kongresai, tada visu 
gyliu ir pločiu ugdytų lietuvy
bę mūsuose ir laužtų jai duris 
į platų pasaulį. Kultūros kon-

vairavimo darbą čia turėtų, 
galbūt, perimti Liet. Mokslo 
akademija, sutelkusi aplink sa
ve įvairius mokslininkus bei 
kultūrininkus pastoviam lietu
vybės puoselėjimui.

. PLANINGAM DARBUI 
SUVIENYTI JfiGAS

— Juozas Žilevičius: — Ma
no supratimu, Amerikos ir Ka
nados lietuvių Kultūros kongre
sas yra nepaprastas įvykis iš
eivijoje. Kultūros kongresas ap- 
vienys visas kontinente išsiblaš
kiusias pavieniai veikiančias į- 
vairias kultūrines jėgas. Kai 
bus visa tai apjungta į vieną 
centrinę vadovybę, bus galima 
nustatyti visoms sritims pla-

< Jis turi dvi atmainas popie
riaus atžvilgiu: ant paprasto, 
gero popieriaus, tinkamas su
lankstyti ir kainuoja $3.50; 
antra atmaina spausdinta ant 
sintetinio stipraus “pergamen
to”, kurį galima cilindriškai su 
raityti, bet negalima lankstyti; 
jis kainuoja $4.50, ir geriau tin
ka mokyklai ir bet kuriam daž
nam vartojimui.

Juomi turėtų mūsų visuo
menė susidomėti labai rimtai: 
jis turi greit atsidurti visuose 
universitetuose, kur bent vie
nas lietuvis mokosi. Pačių lie
tuvių pareigą būtų jį “užfun- 
dyti” universitetams po 2 kopi
jas: vieną bendrajai bibliote
kai, antrą — geografijos de
partamentui. Mes neprivalėtu
me aplenkti ir viešųjų bibliote
kų bent didesniuose miestuose 
ir lietuvių kolonijose. Kiekvie
na apsišvietusi lietuvių šeima 
tupėtų jį įsigyti savo žinioms 
patikrinti ir kambariui papuoš
ti.

0 gaunamas jis “Lietuvių en
ciklopedijos” raštinėje, So. Bos
tone. Prie jo bus ir priedas su

Alice Stephens

parką, Denverį (kur lankė lie
tuvį violenčelistą Mykolą Sau
lių, ten griežiantį simfoniniame 
orkestre). Kelionėje filmavo, 
darė nuotraukas, o dailininkas 
padarė keliasdešimt škicų gra
žesniųjų peisažų. Sustojo pas 
dail. A. Varną ir dail. M. Šileikį. 
Chicagoje pabus 10 dienų, o 
paskiau vyks į Washingtoną, 
kur gyvena ponios Rūkštelienės 
brolis pulk. A. Valušis. Rūkšte- 
lių dukrelės dalyvaus kaip cho
ristės Dainų šventėje. Paskiau 
vyks į New Yorką, Detroitą. 
Kelionėje iš viso išbus apie še
rias savaites. Rudenį yra pla
nuojama Chicagoje suruošti 
dail. Rūkštelės kūrinių parodą. 
Darbų dailininkas turi daug ir 
dar sukurs daug iki rudens.

• JAV ir Kanados Lietuvių

Dainų šventės vadovas, reda
guotas Juozo Kreivėno, išėjo 
labai turtingas leidinys, stam
bių 64 puslapių. Pradžioje duo
dama Dainų šventės programa 
lietuvių ir anglų kalbomis, dai
nų tekstai, dirigentų nuotrau
kos ir suglaustos biografinės ži
nios, sveikinimai, Dainų šven
tės organizacinių komitetų at
vaizdai, toliau — chorų ir jų 
vadovų paveikslai bei jų trum
pa istorija, choristų sąrašai. 
Lietuviškos dainos istorijai 
tremtyje tai bus ypatingos ver
tės leidinys. , , *1

• Latvių poetės Zlnaidos 

Lazdos eilėraščių rinkinys “Sau
lės medis” (Saulės koks) — iš
ėjo iš spaudos. Tai šios poetės

Dainų šventės. Vykdomojo komiteto penktoji eilėraščių knyga, gi 
autorė yra gal pati žymiausia

• Lietuvių parodėlė Los An
geles praėjo nelauktu pasiseki
mu. Maža lietuviška parodėlė, 
apie pusantro mėn. buvusi Los 
Angeles centrinės bibliotekos 
užsieniečių skyriuje, uždaryta. 
Ją asmeniška iniciatyva buvo 
suruošęs Algirdas Gustaitis. 
Jai eksponatus mielai suskoli- 
no losangeliečiai lietuviai.

Parodėle buvo toks susido
mėjimas, kad biblioteka prašė 
ją pratęsti. Uždaryta, kadangi 
dalis paskolinusiųjų norėjo 
daiktus atsiimti ir kitaip pa
naudoti. Bibliotekos nuomone, 
tai buvo labai lankytojus suįdo
minusi parodėlė, užsieniečių 
skyriuje. Rengėjos jau turi 
pakvietimą suruošti daug dides
nio masto liet. parodą kitoje 
Kalifornijos mokslo institucijo
je.

gresams organizuoti reiktų pa
stovios institucijos. Mano su- Linkiu geriausios sėkmės!

ningą veiklą,' kuri bus našesnė I prof. Salio straipsniu apie Lie-; Vietinis lietuvių radijas, turįs
ir šimteriopai naudingesnė. Visi* -A- —----- -— ------ — -----...
žinomė, jog vienybėje galybė.

tuvos žetnės vardyną. Ten tilps ' vieną pusvalandį per savaitę 
bene 7,000 vardų. O tokio daik-1 turėjo su parodos rengėju pa
to ligšiol dar neturėjom. Taigi sikalbėjimą. Po lietuvių dabar 
turime kuom pasidžiaugti. ten vietą gavo Bolivija.

iš dabarties latvių poetų. Ji 
stipri kaip formos atžvilgiu, 
taip ir minties gilumu. Jos kū
riniai, ryškūs savo latviškos 
sielos išraiška ir folkloriniais 
elementais, būtų sunkiai verčia
mi į kitas kalbas. Jos poezija 
skirta daugiau išlavintiems 
skaitytojams, šiuo metu poetė 
gyvena Berkley, Calif. (J. Za
rinš).

• Mikas Šileikis yra padaręs 
daug eskizų žydinčių medžių, 
gamtos peisažų. Viena ameri
kiečių šeima kiekvienam iš savo 
trijų sūnų nupirko M. šileikio 
peisažus kaip vedybines dova
nas, įvertindami gerai atliktus 
Sand Dune3 piešinius.

• Broniaus Budriūno solo 
dainos: Išdykęs rudenėli, Šau
ksmas ir Tykiai, tykiai — išei
na atskirais leidiniais. Leidžia 
“Muzikos Žinios”.

• Liudas Zeikus rašo antrą 
dalį romano “Laiptai į tolu
mas”; numato užbaigti šiais 
metais.

SENIAI LAUKTAS LIETUVOS 
ŽEMĖLAPIS JAU IŠĖJO
Dr. KAZYS PAKŠTAS, Washington, D. C.

Žemėlapis, jei tinkamai iš- Jo ilgai kurtą žemėlapį išleido
leistas, gali būti kartu meno, 
mokslo ir mandagios propa
gandos kūrinys, ryškiai vaiz
duojąs didelę realybę ant ma
žo popieriaus lapo. Mūsų kai
mynai tremty ligšiol mus vis

galva, Kultūros — kongresas, pralenkdavo šioj srity, dabar
galėtų būti nuostabus dalykas, 
būtent, su sąlyga, kad tai ne
bus vienkartinis įvykis. Tauti
nio masto kultūros kongresus, 
vad. ollmpiadėmis, ruošdavo 
kas ketveri metai garsi senovės 
dainių, išminčių ir karžygių

mes pirmą sykį praaimušam į 
priekį, pasidėkodami garbin-

kitas ištvermingas kultūros 
darbiifnkaa, puikus organiza
torius J. Kapočius.

Gavau pirmą šio žemėlapio 
kopiją ir tuojau ją pasikabinau 
kąipo gražų papuošalą savo 
kambariui. Jo mastelis — 
1:500,000; toks mastelis leido 
patogai sutalpinti visus mies-

gam kultūrininkui pulkininkui tus ir miestelius, visus bažnyt- 
Juozui Andriui, žinoma Lietu- kaimius, geležinkelio stotis, ku-

rortus ir visas žymesnes upes 
Ir upeles, ežerus ir ežerėlius. 
Lietuvos paviršių (pagal izoip

vos kariuomenės kartografui, 

kuris per keletą metų visą savo 

laisvą laiką pašvęsdavo kant- 

tauta — graikai. Buvo tatai ne riam ir kruopščiam darbui:!sės kas 50 metrų) jis rodo net 

tik kultūros, bet ir kultūringu- Lietuvos žemėlapio braižybai.7 labai ryškiomis spalvomis, Cicero Lietuvių choras dalyvaus Dainų šventėje; cho io vedėjas Juozas Kreivėnas, Kultūros fondo pirmi-
niukas


