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Augštojo mokslo raida Lietuvoje

V*
PROF. STEPONAS KOLUPAILA, Notre Dame 

Erškėtingas kelias

Neįmanomai sunki buvo
augštojo mokslo pradžia Lie
tuvoje. Neturėjome augštosios 
mokyklos nuo 1832 metų, kada 
atžagareivių rusų valdžia, ker
šydama už Sukilimą prieš oku
pantus, užsmaugė seną Vil
niaus universitetą. Tik atskiri 
pasiryžėliai studijavo Rusijos 
ar Vakarų Europos augštosio- 
se mokyklose. Kiti, pasiekę 
augšto mokslo, likdavo dirbti

E svetur. Tik labai retas siekė 
S akademinės karjeros.

Atgavus nepriklausomybę 
? valdžia turėjo daug svarbių rei

kalų: teko ginti ir tvarkyti nu
alintą šalį. Ypatingai trūko iš- 

| mokslintų žmonių. Augštosios 
'. mokyklos idėja kilo iš visuo- 

** menės: Vilniuje, vėliau Kaune 
ėmė veikti Augštojo Mokslo 
kursai. Žiaurios jų darbo sąly
gos buvo panašios į mūsų
tremties stovyklas!I

Universiteto steigimas

dėstyme, patobulinta mokslo 
terminologija, pradėta leisti va
dovėlius, disertacijas, mokslo 
žurnalus. Nustatyti ryšiai su ki
tų šalių mokyklomis, imta daly
vauti tarptautiniuose kongre
suose.

Išryškėjo ir akademinio jau
nimo veidas, nors universite
tas tiesiog jo auklėjimu nesirū
pino. Daug reiškė studentų or
ganizacijos, kurios jung’ė jauni
mą įvairiais pagrindais: ideolo
giniu, politiniu, regioniniu, eko
nominiu, tautybių, specialybių 
ir t. t. Prisižiūrint į nepapras
tą visuomenės politinį susiskal
dymą, studentų organizacijų 
prisisteigė tiek daug, kad un-to 
vadovybė buvo priversta kiek 
suvaržyti jų laisvę.

Vienos augštos mokyklos 
Lietuvai neužteko: joje negalė
jo tilpti tos specialybės, kurios 
pasirodė daugiau gyvybingos 
1924 metais įsteigta Žemės 
Ūkio akademija Dotnuvoje, ab
sorbuojant puikiai išvystytą

I Žemės Ūkio technikumą. Vėliau 1922 metų vasario 16 d., kai ,|jUV0 įkurta Veterinarijos aka 
suėjo lygiai 4 metai nuo Ne-| i-------- ;
priklausomybės deklaracijos, 
Kaune buvo įsteigtas Lietu
vos universitetas. Kukliose iš
kilmėse ministras-pirmininkas 
E. Galvanauskas paskelbė vy
riausybės aktą, kuriuo skiria
mas rektorium prof. J. Šimkus 
ir keliolika profesorių paskirti 
į fakultetų branduolius, žodis 
tapo kūnu: retas universitetas 
pasaulyje buvo pradėtas taip iš 
nieko, ir nedaugelis padarė to
kią nuostabią pažangą !

Šeši fakultetai tilpo dviejų 
augštų rūmuose, kur seniau 
buvo komercijos mokykla, o 
karo metu ligoninė. Paskaitos 
buvo laikomos vakarais, nes 
dieną visi tarnavo. Marga stu
dentų minia veržėsi į keliolika 
auditorijų, kur nauji profeso
riai skelbė augštąjį mokslą, 
kiekvienas kita terminologija, 
kiti net ne lietuvių kalba. Dės 
tytojais buvo pakviesti visi as 
menys, kurie bent kiek tiko 
mokslo darbui. Eilė profesorių 
buvo pakviesta iš užsienio, at 
vyko keli Amerikos lietuviai. 
Trūko mokslo įstaigų, laborato- 
rqų, bibliotekų, nebuvo vado
vėlių, stigo patyrimo, tradici
jų. Tačiau visi buvo pilni gero 
noro ir entuziazmo, visi kant
riai dirbo ir džiaugėsi kiekvie
nu nauju laimėjimu. Net sveti
mieji profesoriai, su mažomis 
Rimtimis, pagauti mūsų ūpo 
stengėsi sklandžiai įsijungti į 
bendrąjį darbą.

Pažangos šuoliai

Reikia stebėtis, kaip greit 
augo -mūsų universitetas. Pra
plėstos patalpos, pristeigta ka-

, laboratoriH muzėjų. 
Biblioteka augo iš aukų ir pa- 
hfamų: pavyko įgyti vertingą 
prof. Bezzenbergerio lituanisti
ni rinkinį. Imta planuoti uni- 
vereiteto miestelio statyba, 
Kmp čia vadina “campus”: pra
dėta prie radijo stoties, vėliau 
gautas sklypas Linksmakalny- 
je, virš Kauno Senamiesčio. Su
planuota keliolika rūmų, pra- 

e»a Fizikos ir Chemijos insti- 
tuto'Statyba. Sutikta nemažai 
kliūčių, nes tada vyravo pažiū
ra. jog neverta rūmų statyti 
Kaune, jei tikimės atgauti Vil
niųLinksmakalnio rūmuose 
tilpo dar Technikos fakultetas, 
prisistatęs dirbtuvių. Daugiau 
statyti neleido aerodromas, tad 
Medicinos rūmai išaugo mieste, 
kiti fakultetai gavo Valstybės 
spaustuvės rūmus, o uni-to kli
nikos pastatytos kitame miesto 
gale.

Universiteto personalą papil
dė jaunimas, kuris buvo nu
siųstas į Vakarų Europą pasi
ruošti akademinei karjerai. Per 
keletą metų padaryta pažanga

demija, pakeitusi buvusį Medici
nos fakulteto skyrių. Pradėjo 
veikti Prekybos institutas Klai
pėdoje, Pedagoginis institutas 
Šiauliuose. Kauno Muzikos mo
kykla buvo reorganizuota į 
konservatoriją, ją sekė Klaipė
dos Muzikos mokykla. Meno 
mokykla, buvo plečiama į Tai
komojo Meno institutą. Kariuo
menė bene nuo 1937 metų turė
jo Vytauto Didžiojo Augštąją 
Karo mokyklą su dviem sky
riais — štabo ir intendantūros. 
Kai grįžo Vilnius, keli fakulte
tai buvo nukelti iš Kauno: tada 
turėjom Vytauto Didžiojo uni
versitetą Kaune ir Vilniaus uni
versitetą Vilniuje. Visoms mo
kykloms užteko klausytojų ir 
dėstytojų! 1941 metais Vilniu
je pradėjo darbą Lietuvos 
Mokslų akademija, vien moks
lo įstaiga.

Niekas nėra pranašas savo 
tėvynėje,..

Vienoje iš lietuvių konferen
cijų Šveicarijoje buvo sielotasi, 
kad Lietuvoje nėra gydytojų, 
mokytojų, amatininkų, pagaliau 
apskritai stinga inteligentų: 
reikalingi bankai — nėra bu
halterių, reikalinga pramonė— 
trūksta vertelgų (Pirmasis Ne
priklausomos Lietuvos dešimt
metis, 2 leid., p. 69). Kai uni
versitetas išleido pirmąsias lai
das, nebeteko skųstis išmokslin
tų žmonių stoka, atsirado ir in
teligentų. ir buhalterių, ir “ver
telgų”. Iš mūsų un-to sienų iš
ėjo nauja generacija mokytojų, 
gydytojų, inžinierių, filosofų, 
rašytojų ir mokslininkų.

I
Nuostabią mūsų ' augštojo 

mokslo pažangą daugiau verti
no svetimi, negu savi. Būdavo 
piliečių, ypač daugiau pasitu
rinčių, kurie siuntė vaikus į už
sienius, kartais į nepirmaeiles 
mokyklas, nepripažindami savo

tos mokyklos. Tai tebuvo pra
džia: toliau pažanga kilo pagal 
geometrinę progresiją!

Kitų šalių mokyklos pripaži
no mūsų universitetą, jo pažy
mius ir diplomus. Jos kviesda
vo Lietuvos un-to delegatus į 
savo iškilmes ir traktavo ly
giomis su senų ir garsių mo
kyklų atstovais. Mūsų un-tas 
buvo reprezentuotas Jeruzalės 
universiteto atidarymo šventė
je: rektorius prof. P. Avižonis 
hebraiškąi sveikino naują Izra
elio židinį...

Tiems, kurie dalyvavo Lietu
vos augštųjų mokyklų steigi
me ir plėtime, nekuklu girtis 
savo darbo pasiekimais. Mūsų 
alumnai, patekę į užsienius, ga
vo progą palyginti savo iš
mokslinimą su geriausiomis 
mokyklomis: dabar jie įsitikino, 
koks buvo mūsų mokslo lygis. 
Mūsų išduoti diplomai visur 
pripažinti ir tinkamai vertina
mi. Būdinga smulkmena: Vo
kietijos augštosios mokyklos 
pakeitė repatriantams iš Lietu
vos lietuviškus diplomus savais 
su augščiausiais pažymiais.

Sunkių bandymų laikai

Nežiūrint įvairiaspalvių or
ganizacijų susiskaldymo mūsų 
akademinis jaunimas rodė pa
sigėrėtiną vieningumą gyvybi
nių valstybės įvykių akivaiz
doje. Kai buvo jaučiamos gre
siančios Lietuvai nelaimės, di
desnės studentų organizacijos 
rengė bendrus susirinkimus: 
pirmininkaudavo bešališkos stu- 
dentų-skautų “Vyčio” korpora
cijos atstovas. Mūsų studentija 
susilaikydavo nuo politinių iš
sišokimų, nors kartais būdavo 
tamsių gaivalų provokuojama.

Neilgai mums buvo lemta 
džiaugtis nepriklausomu gyve
nimu: pasipylė ultimatumai, 
grobimai, karai, okupacijos... 
Mūsų mokslo tvirtovė pasirodė 
tiek stipri, kad rusų bolševi-' 
kams nepavyko jos sugriauti 
per metus. Profesūra laikėsi 
vieningai ir mažai nukentėjo 
areštų ir deportacijų metu, nors 
jos tarpe neatsirado nei vieno 
komunisto! Daugiau slėgiami 
buvo studentai, į kurių tarpą 
buvo įsprausta provokatorių. 
Studentų kolona demonstraty
viai tylėjo per gegužės 1 d. pa
radą.

Tsao ChangLing
PAVASARIS

Į mano kambarį atneša vėjas persikų žiedus, kurie panašūs 
į raudonus drugelius, apsvaigusius nuo perilgo skraidymo.

Sunkios nuo liūdesio mano mintys, lyg šie žiedai, išsisklaido 
popieriuje, kuriame norėjau rašyti eilėraštį pavasario garbei.

Slyvų žiedų kvapas nebeteikia man džiaugsmo. Ateik, mie
loji naktie, įmano drauge mieloji, ir lengvomis savo rankomis už- 

migdyk mano skausmą.

NEFklTO LAIPTŲ LIŪDESYS
Ar rasa spindi ant nefrito laiptų, ar rauda jie, jog tu ne

be grįši f
Pro perlines uolos kristalo užuolaidas žvelgia mėnulis į eilė

raštį, kurį rašau nefrito laiptų liūdesyje.

NGO GAY NGY
t

Kaip vienišas mėnulis mėlyname danguj, taip aš savo kamba

ry viena. Užgesinu lempą ir verkiu.
Verkiu, nes tu esi toli nuo manęs ir niekad nežinosi, kaip aš 

tave myliu.

RAUDONA ROŽE
• >Kario žmona sėdi prie savo kambario lango ir prislėgta širdi

mi šilko pagalvėlėje siuvinėja baltą rožę. Įsidūrė pirštą! Tekąs

kraujas nudažo baltą rožę raudonai.
Jos mintys skrenda prie išvykusio į karą mylimo vyro, kurio

kraujas galbūt raudonai nudažė sniegą. , ”

Išgirsta jinai arklio šuolius. Tai jis parvyksta pagaliau? Ne, 
tai tik josios širdies krūtinėj sunkūs dūžiai.

Dar labiau ji pasilenkia prie šilko pagalvėlės ir aplink raudo

ną rožę sidabru išsiuvinėja savo ašaras.
Išvertė Vacys Kavaliūnas

Vertėjo pastaba: Šie kupini kristalinės nostalgijos lyriniai 
kūrinėliai yra kinų tautos sielos atspindis. Parašė juos ir į pran
cūzų kalbą išvertė Tsao Chang Ling (rinkinys „La Flute de 
Jadė“), įkvėptas Devynių šaltinių Sodo, t. y. devynių težinomų 
kinų tautos poetų kūrinių.

MUZIKAI kultūros kongrese
J. KREIVĖNAS, Cicero, UI.

Jaunimas aktingai dalyvavo 
1941 m. sukilime. Kaikurie, 
kaip Statybos fakulteto adjun- 
tas J. Milvydas, paaukojo savo 
gyvybę už tėvynės laisvę. De
ja, kita okupacija pasirodė dar 
žiauresnė. Banditai vokiečių ka
rių uniformoje apiplėšė un-to 
įstaigas. Studentai vengė vo
kiečių darbo batalionų, profeso
riai slapstėsi nuo areštų, kiti 
pateko į koncentracijos stovy
klas

1943 m. kovo 17 d. okupan
tai staiga uždarė visas augštą- 
siag mokyklas ir sunaikino kai- 
kurių įstaigų įrengimus. Moky
mas nesustojo, tik pasitraukė 
į pogrindį. Su nuolatiniu pavo
jum rinkosi jaunimas į paskai
tas konspiratyviose patalpose. 
Tokiomis sąlygomis nemažai

Muzikų susirinkime Coliseum 
patalpose daiYyyvo apie 50 žmo
nių. Susirinkimui pirmininkavo 
Alfonsas Mikulskis, sekretoria
vo Antanas Skridulis. Buvo 
skaitomi VI. Jakubėno ir J. Ži
levičiaus referatai, o taip pat 
vyko platus einamųjų reikalų 
aptarimas.

VI. Jakubėnas plačiau apsi
stojo ties tautiniais pradais 
muzikoje. Naujaisiais laikais 
kilusi tendencija į individuali
nę muziką įnešti ir tautinės 
dvasios. Tautinių elementų at
siradimas muzikoje sudaro nau
jų kūrybinių galimybių, o taip 
pat praturtina ir pačią muziką. 
Įvairių tautų muzika įgyja tau
tinio atspalvio. Įvairių tautų 
muzika sudaro visos žmonijos 
lobyną, kuriame kiekvienos tau
tos savitų bruožų įnešimas tik 
padidina to lobyno vertę. Betgi 
tautos turi ir tokių kompozito
rių, kurių kūryba yra didelės 
vertės, nors tautinių pradų ne
turi.

Tautinė muzika nesukuriama 
sąmoningomis pastangomis, pa
sireiškiančiomis liaudies motyvų 
naudojimu. Nors ir didelių ta
lentų kūryboje naudojamos liau
dies kūrybos citatos nepadaro 
visos kūrybos tautine. Tautinis 
kompozitorius tari išaugti iš 
tautinės dvasios ir muzika pa-

jauno universiteto. Vienas augš-| jaunimo baigė studijas ir gynė
tas valdininkas, Statistikos biu- diplominius projektus bei di-
ro direktorius, parašė ministrui sertacijas beveik viešai. Vokie-
- nirmininlzul — 1 -■pirmininkui oficialų memoran
dumą, siūlydamas uždaryti 
Technikos fakultetą, kad jis 
neprigamintų blogesnių inžinie
rių, kaip esamieji. Tas raštas 
pateko į Technikos fakultetą ir 
virto linksmu anekdotu.

Man, tuomet universiteto se
nato sekretoriui, teko pareiga 
redaguoti pirmųjų penkerių me
tų veikimo apyskaitą (Lietuvos 
universitetas 1922-1927, Kau
nas 1928). Buvo pasistengta 
faktais ir skaičiais parodyti, 

pliek atlikta per trumpą pradinį 
periodą. Teko išgirsti daug 
komplimentų: nesitikėta tokių 
rezultatų šalyje, kuri per ke
liasdešimt metų neturėjo aukš

čių gestapas veltui vertė šnipi 
nėti kaikuriuos personalo na
rius: mūsų moralės palaužti ne
pavyko!

Priminsiu vieną faktą įrody-! 
mui, kaip puikiai laikėsi akade
minis jaunimas po sunkia oku
pacijos letena. Un-to vadavybė 
pašaukė studentus į talką — 
paruošti žiemai kuro įstaigoms 
šildyti. Miško kirtimas Skard
upio girioje virto grand’oziška 
jaunimo stovykla po trispalve 
vėliava, su tradicinėmis skautų 
apeigomis ir turiningais lau
žais! Stovyklos dalyviai, kaip ir 
jos komendantas, niekad neuž-

(Nukelta į 2 į>sl.)

KULTŪRINE KRONIKA
• Amerikos Lietuvių Katuli-Į ry, 1941—1944 m. klebonas ir 

kų Susivienijimas — tokia ant-; dekanas Merkinėje. Tremtyje
rašte knyga, paruošta dr. A. 
Kučo, jau spausdinama Veika
las turės apie 400 puslapių. 
Leidžiamas minint Susivieniji
mo 70 m. sukaktį. Išeis rudenį.

. • Dr. A. Kučo parašyta Šv.Pet 
ro Lietuvių parapijos Bostone 
istorija jau spausdinama. Pa
sirodys vasaros pabaigoje. Tu
rės apie 300 puslapių. Spausdi
nama Liet. enciklopedijos spau
stuvėje Bostone.

• Pedagogas kun. V. Mažo- 
nas birželio 24 d. būtų šventęs 
75 m. amžiaus sukaktį, tačiau, 
kaip mus pasiekė žinios, jis jau 
yra žuvęs Sibiro ištrėmime. Tai 
buvo itin taurios sielos lietu
vis, labai domėjęsis jaunimo ge
rove, Mariampolėje leidęs kata
likų skautų laikraštėlį “Bu
dėk”, redagavęs “Šaltinį”. Bu
vo Marijonų vienuolyno narys.

• Petras Celiešius, iš spau
dos pažįstamas kultūrininkas, 
kunigas, liepos 1 d. sulaukė sa
vo auksinės gyvenimo sukakties 
— 50 m. amžiaus. Yra gimęs 
1906 m. liepos 1 d. Apušoto k., 
Jiezno valse., Alytaus apskr. 
šis gabus dzūkas baigęs Prie-

1950 m. Bonnos universitete 
gavo filosofijos daktaro laips
nį. Dabar talkindamas prie lie
tuvių parapijos East Chicago- 
je, Ind. gražiai bendradarbiau
ja Drauge, Aiduose, Tėviškės 
žiburiuose, Lietuvių enciklope
dijoje, rašydamas filosofijos, 
literatūros bei meno klausimais.

• Jurgis Gliaudą — sukak
tuvininkas. Pokariniais metais 
lietuvių literatūros pasaulyje 
iškilo naujas talentas — Jur
gis Gliaudą, kuris liepos 4 d. 
atšventė savo 50 m. amžiaus 
sukaktį. Mūsų rašytojas yra gi
męs Tobolske 1906. VII. 4. Po 
I Pasaulinio karo grįžo. į Lietu
vą. Baigęs Aušros gimnaziją ir 
Teisių fakultetą, tarnavęs Paš
tų valdyboje ir vėliau advoka
tavo Kaune. Tremtyje, o ypač 
1947 m. atvykęs į JAV, pasi
reiškė kaip visuomenininkas. 
Dabar gyvendamas Los Ange
les mieste vadovauja Lietuvių 
Mokslo institutui, yra . Rašyto
jų ir Žurnalistų draugijų narys. 
Spaudos darbams daugiau at
sidėjo po II Pasaulinio karo. Su
redagavo almanachą — Lietu
viai Šveicarijoje, trejetą metų

nų gimnaziją ir Kauno semina-1 redagavo žurnalą Lietuvis Tei- 
riją, kunigu buvo įšvęstas 1933 Į sininkas. Plačiau pradėjo ben-
metais. Vikaravo Giedraičiuo
se, 1935 — 1940 m. buvo pro
gimnazijos ir merg. ūkio mo
kyklos kapelionas Augštadva-

dradarbiauti Žiburiuose, Mūsų 
Kelyje, Drauge, Ateityje, Ga
bijoje, Lietuvių Dienose ir eilėje 
kitų laikraščių. 1950 metais pa
sirodė jo eilėraščių rinkinys — 
Avė America. Išėjo iš spaudos 
jo humoreskų ir vaizdelių rin
kinys — Gęstanti saulė.

sidaro tautine ne tiek liaudies 
motyvų panaudojimu, kiek tau
tai įprastų^ nuotaikų ir jų iš
reiškimo būdo panaudojimu.

J. Žilevičius skaitė apie Ame
rikos lietuvių įnašą į lietuvių 
muziką. Senieji ateiviai yra iš 
tėvynės emigravęs carinės Ru
sijos laikais pats energingiau
sias tautos elementas. Naujose 
sąlygose jie organizavo savą 
kultūrinį gyvenimą. Referentas 
pabrėžė buvus gyvą muzikinį 
gyvenimą, orkestrus ir t. t.

Po abiejų referatų buvo pla
čiai išsikalbėta einamaisiais lie
tuvių muzikinio gyvenimo rei
kalais, pasisakyta dėl ateities 
planų ir sudaryta komisija, kuri 
iš susirinkime vyraujančių min
čių sudarė keturias rezoliuci
jas.
' 1. Atsižvelgiant į savo pobū 
dį ir reikšmę visuomenėje bei 
jaunuomenę auklėjant, lietuvių 
dainos ir muzikos reikalai rei
kia laikyti pirmo svarbumo rei 
kalais greta kitų meno ir mo
kslo sričių.

2. Chorų veikla yra pirmaei
lis lietuvybės išlaikymo veiks
nys. Todėl galimai platesnio ir 
juo didesnį lietuvių skaičių api
mančio chorų tinklo palaiky
mas turėtų būti visų patriotinių 
organizacijų ir asmenų progra

mose tarp pačių pirmaeilių rei
kalų.

3. Lietuvių administruojamo
se mokyklose tinkamai pastaty-1/ Ypač mūsų jubiliato vardas

___ ________ ? Al I įnlril^ aSIAm Itas bendras muzikinis auklėji-į 
mas, bet nėra tiek lietuviškas, 
kad tarnautų tautiniam išsilai
kymui. Atitinkamų lituanistų 
turėtų būti skubiai ir rimtai pa
rengta tinkamos medžiagos bei 
leidinių, o mokyklų vadovybės 
reikia prašyti lietuviškos dai
nos ir muzikos reikalams kuo 
didžiausio dėmesio.

4. Reikia tokios lietuvių mu
zikų organizacijos, kuri apimtų 
ne tik visus lietuvių dainos bei 
muzikos reikalus, bet taip pat 
vienytų bei organizuotų ir lie
tuvius muzikus. Jau daugiau 
kaip 40 metų JAV veikiant 
ALRK Vargonininkų sąjungai, 
reikia ne naujos organizacijos, 
o tik prašyti šios senos sąjun
gos vadovus surasti būdų į ben
drą darbą priimti ir kitus muzi
kus bei muzikos mėgėjus.

Rezoliucijų reikalu susirinki
mo įgalioti: A. J. Aleksis, Pra
nas Turūta ir Antanas Skridu 
lis.

Prie šio dar tinka pridėti, 
kad ALRK Vargonininkų s-gos 
seimas šių rezoliucijų turiniu 
jau taip pat pasisakė, ketvir
tajai rezoliucijai pritarė ir pa 
vedė S-gos valdybai susitarti su 
dvasios vadu dėl praktiškų gali
mybių tokiai rezoliucijai įgy
vendinti.

iškilo laimėjus dvi iš eilės Drau
go romano konkurso premijas 
su savo kūriniais: Namai ant 
smėlio (1951) ir Orą pro nobia 
(1952). Praėjusiais metais iš- 

Į ėjo iš spaudos jo romanas — 
Raidžių pasėliai. J. Gliaudą pa
rodė kaip jis įstengia išvystyti 
didelį kūrybinį darbštumą, kas
dienę duoną uždirbdamas įmo
nėje ir laisvalaikiu pasireikšda- 
mas kaip produktyvus rašyto
jas. Dabar rašo naują kūrinį 
anglų kalba.

• Antanas Skridulis, Romo
je gilinęs muzikos studijas Po
piežiškame Religinės Muzikos 
institute, sugrįžo į Chicagą. Iš 
Romos iškeliavo birž. 10 d. Pa
keliui aplankė Liurdą ir Fati- 
mą; Romoje daugiausiai gilino
si į gregorianišką giedojimą. 
Chicagon atsiskubino dalyvauti 
Kultūros kongrese ir Dainų 
šventėje.

PUŠYNUOSE BBSKĘ STĄS PAŽAISLIS

• Prof. dr. Pr. Skardžius, ša
lia darbo Kongreso biblioteko
je, tęsia savo studiją apie lietu
vių kalbos žodžių darybą. Rašo 
vokiečių kalba. Studiją nori iš
leisti Goettingeno ir Heidelber
go leidyklos, kurios duoda baltų 
kalbos studijas. Žurnale “Zeit- 
scrift fuer Slavisches Filologie” 
spausdins atskirus lietuvių kal
bos klausimus specialiam sky
relyje “Lituanica”. Bus ištisa 
serija straipsnių.

• Dr. A. Salys ir prof. dr. 
Sennas daug laiko skiria ruoši
mui lietuviškai vokiškojo žody
no. Dabar dirba prie naujų “R” 
raidės sąsiuvinių.

• K. Ostrauskas baigia diser
taciją apie J. iBliūną; gausiai 
pasinaudoja J. Saulio archyve 
išlikusiais J- Biliūno laiškais. 
Disertacija rašoma anglų kalba.

• Dr. Jonas Balys yra paruo
šęs lietuviškų dainų rinkinį — 
per 300 dainų; rinkinio išleidi
mui dalį pinigų skyrė viena 
amerikiečių mokslo įstaiga.

• Dr. A. Tarulis paruošė 
spaudai naują studiją. Kultūros 
kongreso metu lankėsi Chica- 
goje, kur gyvena jo brolio šei
ma.
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Po lietuviškos kultūros vėliava
Kultūros kongresui praėjus 

Dr. A. BALTINIS, Chicago, III.

1. Kultūros kongreso reikšmė

Lietuviškosios kultūros ver
tybių pergyvenimas yra toji 
didžioji jėga, kurt jungia mus, 
išsisklaidžiusius po visus pa
saulio kraštus, į vieną darnią 
lietuviškąją bendruomenę. Su
sirinkę po lietuviškosios kultū
ros vėliava, mes užmirštame 
smulkiuosius politinius ir sro
vinius ginčus, kuriuos gimdo 
tremties kasdienybė ir medžia
ginių gėrybių garbinimas.

Šių minčių vedama Amerikos 
ir Kanados Lietuvių bendruo
menė š. m. birželio 30 d. suren
gė Chicagoje pirmąjį lietuvių 
Kultūros kongresą, pastatyda
ma centre lietuviškosios kultū
ros reikalus ir juos apvainikuo
dama puošniausiu mūsų tauti
nės kultūros žiedu — lietuviš
kąja choro daina. Palikdami 
Dainų šventę įvertinti mūsų 
muzikams, mes čia norime su
stoti prie Kultūros kongreso, 
iškeldami ryškesniuosius bruo
žus ir jį įvertindami išeivijos 
gyvenimo rėmuose.

► 2. Tauta; ir kultūra
Pagrindinę kultūros kongreso 

dalį, jo sielą, sudarė dvi pa
skaitos: Dr. J. Girniaus “Tauti
nė kultūra — tautos išlikimo 
pagrindas”, ir Iz. Matusevičiū
tės “Būdai ir priemonės tauti
nei kultūrai išlaikyti”. Paskai
tos parinktos su dideliu įsijau
timu į esamąją padėtį ir savo 
turiniu pilnai atitiko- kultūros
kongreso prigimtį.-' n *

Dr. Girnius iškėlė esminį ry
šį tarp tautos ir kultūros, pa
brėždamas, kad tautos nariu 
tampame ne biologiniu gimimu, 
bet tautinės kultūros pasisavi
nimu, įaugimu į ją. Kieno kul
tūrą pasisavinsime, tos tautos 
nariais liksime, šio esminio ry
šio tarp tautos ir kultūros iškė
lime glūdi visa dr. Girniaus 
paskaitos svarba ir jos reikšmė 
lietuviškosios kultūros klausi
mams spręsti tremties sąlygose. 
Iš jo aiškėjo, kokie pavojai 
mums gresia ir kokie keliai jieš- 
kotini šiems pavojams pašalin
ti. Nors dr. Girniaus paskaita 
savo sprendimais yra teoreti
nė, tačiau savo tolimesnėmis iš
vadomis ji veda prie konkrečių 
veikimo planų išdirbimo ir į- 
neša daug aiškumo visose tau
tinio auklėjimo srityse, kuriose 
pas mus viešpatauja dideli 
prieštaravimai ir sumišimas.

Pirmiausia iš jos išplaukia 
toji skirtinga padėtis, kurioje 
yra
karta. Senesnieji yra tvirtai į-

yra krikščioniška. Nors užjūrio 
kraštuose yra kaikurių Euro
pos kultūros elementų, tačiau 
persvaroje čia yra civilizacija ir 
ji sudaro grėsmę mūsų tautinei 
kultūrai, kuri yra humanistinė.

Nors tarp kultūros ir civili
zacijos yra įtampa, tačiau ši į- 
tampa gali būti išlyginta: civi
lizacija reikalinga kultūros, o 
kultūra gali skleistis civilizaci
nėmis priemonėmis. Šia prasme 
mūsų jaunimui, ypač studenti
jai, įaugti į lietuviškąją kultū
rą nėrd koks liuksusas, o būti
na asmenybės ugdymo sąlyga, 
reikalinga ne tik savo asmeny
bei išsiskleisti, bet ir šio krašto 
kultūriniam lygiui kelti, nes 
Amerikai ypač reikalingas kul
tūrinis ugdymas, kad būtų at
sverta civilizacijos persvara. Iš 
antros pusės, civilizacinės ver
tybės reikalingos ir mūsų kul
tūrai, kad ji galėtų toliau egzi
stuoti bei skleisti. Kultūros ir 
civilizacijos pusiausvyra ir jų 
sintezė yra tas kelias, kuris ga
li vesti atskirą asmenį į tobulu
mą, o tautas į dvasinę stiprybę 
ir-medžiaginę gerovę.

4. Lietuviškosios kultūros 
ugdymas

Dr. J. Girnius iškėlė esminį 
lietuviškumo išlaikymo bruožą 
— įaugimą į tautinę kultūrą.

A. M. Šimkūnas Berniukas
(Lino raižinys)

Šią mintį praktiškai išvystė 12. 
Matusevičiūtė savo paskaita: 
“Būdai ir priemones tautinei 
kultūrai ugdyti”. Jos paskaita 
buvo pirmosios tąsa, padarymas 
iš jos išvadų praktinei pedago
gikai. Jose prelegentė iškėlė vi
sus esminius tautinio auklėjimo 
būdus bei priemones, įtikinan
čiai įrodydama jų galimybę bei 

vyresnioji ir jaunesniojįJ šios galimybės ribas. Pagrįstai 
ji pabrėžė tautinio auklėjimo 

augę į savo tautos kultūrą, to- svarbą šeimoje ir vaikų darže-
dėl jiems nutautėjimo pavojus liuose 
mažas. Tačiau jaunesnioji kar-
ta, ypač mokslus einąs jauni
mas, kuris yra priverstas mo
kytis svetimose mokyklose, ne
išvengiamai pasisavina ir sveti
mą kultūrą ir tuo būdu išsijun
gia iš savo tautinės bendruo
menės.

3. Kultūrą ir* civilizacija

Šis pavojus ypač padidėja to
dėl, kad esame atsidūrę ne tiek 
kultūros, kiek civilizacijos 
kraštuose. Nesileisdami į aka
demines diskusijas kas yra kul

Jei kultūra reiškia medžiagi
nių daiktų sudvasinimą, pripil
dymą jų turiniu ir prasme, tai 
kultūroje įaugimas prasideda 
su pirmomis žmogaus gyvenimo 
dienomis: kai motina dainuoja 
pirmąją lopšinę ar duoda pir
muosius žaislus. Tokius prieš
dėlius pridėti daiktams, kaip 
“geras”, “blogas”, “gražus”, 
“bjaurus” žmogus išmoksta 
tik Šeimoje ar tautinėje ben
druomenėje.

Nuo to ką šeima ar tauta
tūra ir civilizacija, turime tik -bug jam davusi, pareis, ar jis
pabrėžti, kad kultūra pirmoje 
vietoje stato žmogų, o civiliza
cija daiktą - turtus. Kristus tai 
yra pabrėžęs sakydamas, kad 
subata yra žmogui, o ne žmogus 
subatai, arba mūsų ’ žodžiais 
tariant — turtai yra dėl žmo
gaus, o ne žmogus dėl turtų. 
Todėl ir civilizacija turi tarnau
ti kultūrai, o ne kultūra civili
zacijai. Šioje Kristaus dvasioje 
yra išaugusi ir Išsivysčiusi Eu
ropos kultūra, kuri savo esme

Did miesčio
Rytas

dien

A
Greit keliasi ir skuba rytas,
Vos iš gilių sapnų pakirsta.
Ir greitai auksu nudažytas 
Dangus ažūru pilku virsta.

Kažkur dar ryto paukščiai gieda, 
Kažkur dar ryto rasos žydi,
Bet ratams greit, triukšmingai riedant, 
To negirdėt ir nematyti.

Vidudienis
Daug gyvesni dabar atrodo
Daiktai lauke, viduj, ant stalo,
Ir brandesni lyg vaisiai sodo 
Erdvaus ir didelio be galo.

Bet perpietėj turėt siestą
Ilgesnę laikas jiems pavydi:
Atrodo tartumei kas krėstų 
Vts nuolatos tą sodą didį.

V a k a r a s
Ir vėl priėjus žemės ribą
Sudiev pavalgus saulė sako;
Auksiniai jos šypsniai dar žiba 
Ant virpančiojo jūros tako.

Bet kelią nakčiai kad nušviestų, 
Šviesas galingas ima degti 
Didysis, milžiniškas miestas,
Ir nenurimsta jis per naktį.

MIRĖ A. A. GIOVANNI PAPINI
Dr. P. MAČIULIS, Chicago, Iii.

Papini pažįstamas iš kelių jo 
veikalų, išverstų į lietuvių kal
bą.

Sekmadienį, liepos 8 d., savo 
namuose Florencijoje (Italijo
je) mirė vienas didžiausių šio 
meto italų rašytojų, Giovarini 
Papini, sulaukęs 75 savo am
žiaus metų. Jis gimė Florenci
joje 1881 m. sausio 9 dieną, vi
są savo amželį išgyveno bera
šydamas net iki apakimo, nes 
vienu metų, prieš II-jį Pas/ka
rą, jam gydytojai buvo visai 
uždraudę skaityti ir rašyti dve
jus metus. Tiesa, jis nesukūrė 
kokių sensacingų romanų, bet 
prirašė tiek kritikos ir kitų vei
kalų, kaip niekas kitas pasauly.

Jau prieš 20 metų apie G. 
Papinį ir jo parašytus veika
lus Italijoje buvo išleistas dide
lis, apie pustrečio šimto pusla
pių veikalas. Gaila, kad, po ran
ka jo neturėdamas, negaliu pa
teikti tikslių skaičių. Kaip pa
vyzdį noriu priminti, kad prieš 
keliolika metų teko skaityti 
prancūzų recenziją apie G. Papi
ni parašytą Italų literatūros is
toriją. Veikalas tik... iš 36 to
mų, ir prancūzai toj recenzijoj 
trumpai — drūtai pasakė, kad 
tokios italų liter. istorijos dar 
niekas taip gerai neparašė.

Mums lietuviams Giovanni

Pirmas G. Papini veikalas, 
išverstas į lietuvių kalbą prieš 
30 metų, buvo knyga pasiro
džiusi po pirmojo Pasaulinio 
karo: — KRISTAUS ISTORI
JA. Keliais metais vėliau Z. 
Blyno vertime pasirodė G. Pa
pini veikalas — Išbaigtas žmo
gus (Luomo Finito), ir-dar vė
liau, to paties Z. Blyno vertime 
nedidelis veikalas — Kristaus 
kančios liudininkai. Chicago
je gi 1952 m. pasirodė mano iš
verstas G. Papini veikalas — 
Popiežiaus Celestino VI-jo laiš
kai žmonėms; ir dar vienas iš
verstas į lietuvių kalbą G. Pa- 
pinio puikiai parašytas veika
las šv. Augustino biografija — 
gyvenimas, jau beveik dveji 
metai čia laukią leidėjo.

Pirmas lietuvis, susipažinęs ir 
susidraugavęs su G. Papini, bu- 
•vo mūsų a. a. 1941 metais Pa
ryžiuje miręs dainius Jurgis 
Baltrušaitis.

Prie atviro didžiojo italų ra
šytojo kapo mes žemai lenkia
me savo galvas. \

Poezijos premija
Vadinamoji Newdigate poezi

jos premija Oksfordo universi
teto paskirta amerikiečiui kata
likui rašytojui David Louis 
Posner už eilėraščių rinkinį 
“The Deserted Altar”. Poetas 
yra gimęs New Yorke. Jo tėvas 
— žydas, motina — katalikė. 
Jis studijuoja Oksfordo uni
versitete, gyvendamas tėvų be
nediktinų įsteigtame bendrabu- 
tyjp. Newdigate premija įsteig
ta 1806 metais. Ją yra laimė
ję Matthew Arnold, Cscar Wil- 
de, Julian Huxley.

Studiozų religija
Oklahomos universitete įvy

ko Žmonių Santykių Auklėjimo 
konferencija, kurioj kalbėjo 
Tekso universiteto socioligijos 
profesorius Carson McGGuire. 
Jisai pažymėjo, kadjJAV moks
leiviai ir studentai yra daug 
religingesni už savo tėvus. Net 
85% jų priklauso kokiai nors 
bažnyčiai, kai tuo tarpu tėvų 
kartos žmonių tepriklauso tiky
binėms bendruomenėms apie 
59.5%,

Žaibo gerosios pusės
Žaibą mes pažįstame iš daro

mų nuostolių, bet jis turi gerų
jų pusių. Pvz. žaibo metu nuo 
didelio karščio deguonies ore 
jungiasi su azotu ir sudaro spe
cialų jungini, labai reikalingą 
augalams. Apskaičiuojama, kad 
visoje žemėje žaibas per metus 
pagamina apie 100 milionų to
nų tokio azoto junginio. Visdėl- 
to žaibas pasiima ir nemažai 
gyvybių. Vien JAV-se per me
tus apie 500 žmonių būna už
mušama ir apie 1,500 — sužei
džiama.' Taigi — nuo žaibo 
JAV-se žūna daugiau žmonių, 
kaip nuo viesuliį ir keturis kar
tus daugiau kaip nuo uraga
nų, ir net šešis kartus daugiau 
negu žūna nuo potvynių.

Istorine dokumentacija

Vokietijoje Herderio leidyk
la, serijoje “Welgeschichte der 
Gegenwart in Dokumenten”, 
davė antrojo Pasaulinio, karo 
dokumentų rinkinio antrą to
mą, turintį 503 puslapius, reda
guotą prof. dr. M. Freund.

Sieninis šildytuvas
General Electric bendrovė at

pirko patentą nuo išradėjo Ha- 
rold Bovenker, iš Ballston La
ke, N. Y., sudariusio naują 
kambarių šildymo sistemą: to
kias šildymo lentas, pritvirtina
mas prie sįenos, šildomas elek
tra.

SVEČIUOSE PAS FORDĄ
Visi šių metų Fordo fondo nos. Vėliau pražygiavo šių me-

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Dailininkų H. salkauso ir mi Clevelande ir būdami lietu-

A. M. Šimkūno paroda įvyko 
Sydnėjuje .Australijoje; tęsėsi 
nuo birželio 7 iki 20 dienos. Pa
rodą atidarė Australijos Meno 
draugijos prezidentas W. How- 
kins. Atidarymo iškilmėse daly
vavo daugiau kaip šimtas kvies
tinių svečių. Katalogui įvadą 
parašė prof. Feuerring. Paro
dos atidaryme taipgi dalyvavo 
Valstybinės galerijos valdyto
jas ir Valstybinės operos prezi
dentas T. E. Lankner. Męno 
kritikai Sydnėjaus spaudoje pa
lankiai - atsiliepė apie lietuvių 
dailininkų kūrinius.

• Dr. Zenono Ivinskio veika
las apie Merkelį Giedraitį ir 
ano laiko Lietuvą bus išleistas 
Romoje; spausdinimą prižiūrės 
patsai autorius. Leidžia prel. 
Pr. Juras.

• Dr. A. šešplaukio paruoštą 
vadovėlį “Ten kur Nemunas 
banguoja” leidžia lietuviai Vo
kietijoje. Knyga turėtų jau šį 
rudenį pasirodyti. Turės 300 
puslapių, gausiai iliustruota. 
Tai skaitymų chrestomatija 
moksleiviams. Knyga sudaryta 
iš lietuviškų rašytojų kūrinių, 
tautosakos. Visi yra daugiau
sia patriotinio pobūdžio. Apima 
beveik visus svarbiuosius mūsų 
kūrėjus nuo Donelaičio, bai
giant naujausiais mūsų bele
tristais. -

H. Šalkauskas Raižinys

gyvens tik juslėmis suvokiamų 
daiktų pasaulyje kaip gyvis, ar 
pamatys jame ir gilesnę dimen
siją, atskleidžiančią dvasios ver
tybes ir jų prasmę. Todėl įaugi
mas į lietuviškąją kultūrą la
biausiai vyksta pirmosiomis 
kūdikystės dienomis, kada vai 
kas nesąmoningai paneriamas į 
tautinės kultūros gelmes, ir ši 
kultūra įsiskverbia į subtiliau
sius jo dyasioa kampelius. Kas 

(Nukelta } 2-rą pusi.)

stipendijos laimėtojai birželio 
pabaigoj buvo sukviesti iš visos 
Amerikos pasisvečiuoti pas For
dą. Ten jiems buvo parūpinti 
viešbučiai, nakvynei, maistas, 
transportacija ir įvairios pramo
gos, kinas, ekskursijos ir t. t.

Svarbiausioji šio suvažiavimo 
dalis buvo sekmadienį, būtent, 
iškilmingasis aktas. Jame taip 
pat dalyvavo 1952 mt. stipendi
jos laimėtojai, kurie dabar jau 
baigė įvairius Amerikos univer
sitetus, o taip pat ir laimėtojų 
tėvai ir svečiai.

Iškilmingasis aktas buvo pra
dėtas invokacija. Vėliau kalbėjo 
Fordo viceprezidentas John S 
Būgas, Oberlin kolegijos prezi 
dentas dr. VVilliam E. Steven- 
son, stipendijų programos direk 
torius William C. Pine, ir kiti.

Pradžioje per sceną pražygia
vo 1952 mt. stipendininkai, apsi 
vilkę jų baigtųjų univereitetų 
togomis, su kepuraitėmis ir 
jiems buvo įteiktos Fordo dova-

tų laimėtojai ir jiems įteikti spe
cialiai paruošti pažymėjimai. Iš
kilmingas aktas baigtas malda 
už stipendijatus. Jie turės susi
tikti vėl po keturių metų.

Kaip pasakė p. J. Būgas, šioji 
stipendija, paskirta išrinktie
siems geria tįsiems mokiniams, 
duoda pilną laisvę jiems pasi
rinkti mokslus, kokius jie nori ir 
neteikia laimėtojams jękių įsi
pareigojimų. “Padarykite pasau
lį geresnį negu jis yra”, išsireiš
kė savo gražioje kalboje p. J. 
Būgas. Po šio akto sekė arbatėlė 
svečiams.

Lietuvius atstovavo stipendi
jos laimėtoja Marytė Lekniutė. 
Į ją buvo atkre ptas įpatingas 
dėmesys, kaipo į nepaprastos gy 
venimo sąlygose atsidūrusią 
gabią lietuvaitę, kuri, nežiūrint 
visų sunkumų jauniaus a iš lai
mėtojų, atsiekė gražiausių 
mokslo rezultatų.

> Laikraščiai “Detroit News” 
ir “Detroit Times” įdėjo nuo-

traukas keturių laimėtojų su 
viceprezidentu J. Būgas. “De
troit Times” iš visų 72 laimėto
jų išskyrė ir aprašė M. Lek- 
niutę.

Prieš p orą savaičių, Marytė, 
sėkmingai užbaigusi pirmąjį 
semestrą Wayne universitete, 
atšventė savo šešioliktąjį gim
tadienį.

“Pratiminė lietuvių kalbos 
gramatikos” laida jau išsibaigė 
ir dr. A. šešplaukis jau yra 
paruošęs naują papildytą laidą. 
Dr. A. šešplaukis ir ateinan
čiais mokslo metais Columbia 
universitete dėstys lietuvių kal
bą ir literatūrą; praplečiant tų 
dalykų kursą įvedama daugiau 
valandų. Atostogų proga mūsų 
poetas yra atvykęs su žmona 
pas uošvius — Račkauskus, 
2714 S. Wallace str., Chicago 
16, III. Čia pabus per liepos 
mėnesį.

• Mykolas Vaitkus paruošė 
spaudai eilėraščių knygą “Alfa 
ir Omega”; ruošia spaudai sa
vo atsiminimų knygą “Mistinia
me sode” ir baigia meditacijų 
knygos vertimą tėvams pranciš
konams.

• Čiurlionio Meno ansamblis.

Praėjusiais metais minėjęs sa
vo garbingų darbų pirmąjį pen- 
kiolekmetį, nūdien su tuo pačiu 
kūrybiniu judrumu tęsia savo 
darbą, čiurlioniečiai, gyvenda-

=

A. M. Šimkūnu Klounai (lino raižiny* į

vių kultūrinio gyvenimo ap
raiškų puoselėtojais, šiais me
tais jau turėjo kelius koncerti
nius pasirodymus savo tautie
čiams bei svetimiesiems. Iš žy
mesnių čiurlioniečių pasirody
mų buvo: Čiurlionio ir Šv. Jur
gio parapijos jungtinių chorų 
koncertas, kurį Clevelande su
ruošė Lietuvių Bendruomenės 
vadovybė šių chorų dainininkų 
kelionei į Dainų šventę išlai
doms apmokėti; ' čiurlioniečiai 
Washingtone turėjo net tris 
koncertus — vieną iškilmingo 
pobūvio metu, antrą Šv. Motie
jaus katedroje (bažnytinių gies
mių) ir trečią dainų visiems 
sąskrydžio dalyviams; trečias 
čiurlioniečių kūrybinis žygis, 
tai dalyvavimas Dainų šventės 
bendrame koncerte. Vidurvasa
rį čiurlioniečiai net poilsiauda
mi numato koncertuoti Cleve- 
lando Lietuvių Radijo klubo 
ruošiamame pobūvy. Rudeniop, 
rugsėjo mėnesio pirmomis die
nomis, čiurlioniečiai turės išky
lą į Kanadą, kur su Toronto 
Lietuvių Varpo choru turės 
bendrą koncertą, kuris įvyks 
Windsore ir bus kaip Lietuvių 
Dainų šventės atgarsis anapus 
Didžiųjų ežerų. Čiurlionio Meno 
ansamblio vadovybė dar šiais 
metais numato išleisti savo 
dainų plokštelių antrą rinkinį; 
tęsti ir baigti Čiurlionio Meno 
ansamblio monografijos me
džiagos paruošimą bei spausdi
nimą; čiurlioniečiai numato pa
ruošti ir savo kūrybinių darbų 
spalvotą garsinį filmą, kuriam 
nuotraukos padarytos jau pa
darytos, tik reikia užbaigti jų 
technikinį apipavidalinimą.

(VAB)

• Spausdinami Vaižganto Ra*-

štai. šalia mūsų didžiųjų lietu
viškų raštų leidėjų — Lietuvių 
enciklopedijos, Lietuvių Kny
gos klubo, Terros Lietuvių Die
nų, prel. Juro ir kitų pasišven
tėlių, įsirikiuoja Chicagos pre
kybininkas Jonas Karvelis, iš
leisdamas mūsų garbingos at
minties plunksnos darbininko 
Juozo Tumo Vaižganto rinkti
nius raštus, kurių, kaip patyrė
me, susidarys septyni nemaži 
tomai. Į rinktinių raštų tomus 
įeis visi Vaižganto beletristikos, 
vaidinimui skirti bei kitokie 
grynosios literatūros raštai, 
kaip Pragiedruliai, šeimos vė
žiai, Rimai ir Nerimai bei kito
kia Vaižganto kūrybinio paliki-, 
mo lobis. Kitokia gausingas 
Vaižganto literatūrinis paliki
mas — įdomios literatūrinės 
paskaitos Vytauto Didžiojo u- 
niversitete, turininga laikrašti
nė publicistika, kelionių apra
šymai (Ten gera, kur mūsų nė
ra) ir kiti raštai, nūdien įdo
mūs tik mūsų literatūros bei 
kultūros tyrinėtojams; atsi
žvelgiant į sunkias lietuviškai 
knygai plisti sąlygas jų nenu
matoma perspausdinti, nebent 
būtų sudarytas vienas tomas iš 
būdingiausių Vaižganto publi
cistikos straipsnių, pasakytų 
kalbų įvairiausiomis progomis 
bei kitokių, turinčių pastovios 
reikšmės ir vertės, raštų. Vaiž
ganto rinktiniai raštai numato
mi leisti prenumeratos būdu, 
kurios kaina už visus septynius 
tomus, kaip patyrėme, būsianti 
$21.00 (VAB)

• Gražina Tubuskaitė išvyko 
į New Yorką ir kitas rytines 
valstybes; reikia tikėtis, kad 
nauji vaizdai ir įspūdžiai suda
rys palankias nuotaikas ne vie
nam naujam eilėraščiui.

• GalinU, kruopštus lietu
vių tautos praeities tyrinėtojas, 
užbaigė kelelius metus užtru
kusį darbą apie senovės Prūsų 
kalbą. Jis, pasinaudodamas El
bingo žodynu, pravedė jos pa
lyginimą su lietuvių ir gotų 
kalbomis.



v

DRAUGAS 

šeštadienis, liepos 21, 
19 56

I

DRAUGAS

Saturday, July 21,
16 5 6

Literatūriniai konkursai
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VIKTORAS MARICN AS, Cleveland, Ohio 

Trys motyvai prieš

D. Mickute-Mitkiene

Pasitaiko nugirsti nuomonių, 
peikiančių literatūrinius kon
kursus, svarbiausiai, dėl trijų 
motyvų.

Vieni sako, kad konkursų 
jau perdaug skelbiama, kad 
pritrūksta rimtesnių jėgų į juos 
atsiliepti.

Antriesiems atrodo, kad kon
kursai sudaro_gerą progą gra
fomanams pasireikšti, nesuvilio- 
ją dalyvauti rimtesnių rašytojų, 
kuriems varžybos su grafoma
nais esančios nepriimtinos. 
Šitos n uomonės šalininkų tarpe 
yra siūlančių konkursus pakeis
ti užsakymais jau žinomą vardą 
turintiems pageidaujamojo žan
ro kūrėjams.

Trečiųjų motyva8 yra grynai 
estetinis. Jie primeną, kad kon
kursas savo sąlygom sujaukiąs 
natūralų kūrinio gimimo proce 
są ir duodąs sužalotą vaisių.

Mano įsitikinimu, konkursai 
yra stiprus variklis lietuviui 
rašytojui kurti ir jo knygai rin
koje atsirasti. Todėl ir nenoriu 
negirdom praleisti balsus, kurie 
siekia šitą variklį sustabdyti ar 
bent sulėtinti. Konkursų prieši
ninkų motyvai .neįtikina.

kraičiu. Jeigu juos nurungė nau
jokai arba mažiau žinomieji, tai 
ar tik neįrodo niekuo nepakei
čiamą konkurso vaidmenį nau
jam talentui atrasti ir įpiiletin- 
ti. Užsakymas gal būtų tik kita 
gera priemonė jau žinomam ra
šytojui padrąsinti ir paremti, 
jeigu būtų duotas estetinį išgy
venimą nęprievartaujančiom są
lygom.

Konkursas ir estetinės kūry bos 
procesas

Estetinis turinio priekaištas, 
kad konkursas sužaloja kūrinio 
gimimo procesą, yra pats rim
čiausias ir vertas specialesnės 
analizės.

Greitomis pažiūrėjus atrodo, 
kad konkursas, kaip savos rū 
šies užsakymo institucija, ma
nifestuoja svetimą valią, kuri 
neišvengiamai privalo sunaikin
ti kūrėjo dvasios savaimingu
mą. Vienom sąlyguotai, žino
ma, ir įvyktų, bet deramon są
lygom skelbtas konkursas (ar 
net užsakymas) kūrėjo dvasios 
savaimingumo nei kiek nepažei
džia.

Jūs nebarkit
Jūs nebarkit, nesakykit, sesės, broliai, 2
Kad be kelio klydinėju aš lig šioliai. 22

Kad pasaulin ankstų rytą aš išėjus,
Gaudžiau saulių, spindulėlius, gaudžiau vėjus ...

Kad skaisčios didžiosios Meilės taip ilgiuosi,
Jog Jinai man visą žemę dangum juosia.

Kuo kalta aš nūn, kad Viešpatis-Kūrėjas,
Vieną kartą man akysna pažiūrėjęs,

Davė širdį meilės ilgesiu vis jauną,
Kur džiaugsmai visi ir kančios susikrauna

Jūs nebarkit. Mano žygiai sugodoti:
Siekti saulės, pusėj kelio nesustoti.X M

Aš, išvydus žemės vieškelių viršūnę,
Kopsiu jojon, koliai dvasią jausiu kūne.

Geras Dievas, davęs širdį taip neramią,
Geri žmonės, mano broliai, gera žemė.

Nauji Rašytojų dr-jos nariai
Pagal LRD įstatus nauji LRD 

nariai priimami visuotinio LRD 
narių susirinkimo. Pastarajame 
susirinkime Kultūros kongreso 
metu priimti keturi nauji na
riai.

Leonardas Andriekus
Dail. P. Kiau'ėno ųkieas

I

/*>

Meno pasauly yra žinoma is
torija apie “Paskutinės vaka
rienės” sukūrimą. Leonardo da 
Vinci, gavęs užsakymą, kelias 
dienas sėdėjęs prieš užtemptą 
drobę, nieko dargiau nedaryda
mas. Tuo jis pykinęs užsakyto
ją abatą, kuris įkyriai klausinė- 
jęs, kada da Vinci savo darbą 
pradėsiąs. Meisteris abatui už 
nekantrumą atsimokėjęs tuo, 
kad padaręs jį Judo modeliu.

Istorija gali būti pagražinta, 
bet dailininko susikaupimas 
prieš ištemptą drobę yra būdin
gas, natūralus ir todėl būtinas 
kūrinio gimimo momentas. Tai, 
ko da Vinci laukė, merjo teorija 
vadina estetiniu akimirksniu, o 
kasdieninis žodis — įkvėpimu. 
Materialistinio realizmo atsto
vai iš šito momento arba paty
čias daro, jį idealistiniu prieta
ru apkeikdami, arba jam kitą 
sampratą priskiria, liepdami 
semti įkvėpimą iš propagandi
niu melu išpūstų socialistinės 
statybos laimėjimų. Todėl ir jų 
kūriniai be dvasios, kūrėjo iš
niekinimą liudyją raupsuoti ne
byliai.

Konkursų nėra ir nebus 
perdaug

Klausimas, ar konkursų per
daug, yna. sąlyginis. Tol, kol 
konkursai rimtai skelbiami ir 
kol į juos rimtai atsiliepiama, 
jų negali ir nebus perdaug.

Ana, Clevelando Kultūros 
fondas paskelbė dramos kon
kursą, pasiūlydamas gana rim
tą atlyginimą, gana priimtinom 
sąlygom ir jo rezultatais nerei
kėjo skųstis. Ta pati sėkmė ly
dėjo ir praeitais metais skelb
tą Darbininko dramos konkur
są. Ypatingai šviesia aureole 
yra vainikuoti kasmetiniai 
Draugo romano konkursai. Jų 
jau penki praėjo ir jiems nie 
k&da nepritrūko tinkamo premi- 
juotino kandidato.

Šitie trys pavyzdžiai įrodo, 
kad patikimi konkursai pažadi
na stiprias glūdinčias jėgas, ku
rių kūriniai pilnai pateisina ir 
konkursų skelbėjų ir literatū
ros mėgėjų lūkesčius, šiuo me
tu dar nevalia kalbėti apie rim
tų konkursų perdidelį skaičių.
Juk be Draugo romano konkur
so dabar tėra žinomas tik Kana
dos Kultūros fondo konkursas 
dviem — jaunimui ir vaikams— 
skirtiems veikalams parašyti.
Beje, Clevelando Bendruomenės 
apylinkė vėl skelbia dramos 
konkursą. Turi sumanymą orga
nizuoti kosmetinį konkursą vis I pročiai. Geriau, kaip ka8 kitas 
kitai kūrybos šakai premijuoti, jis žinojo Paskutiniosios vaka-

Kuo Tave pavadint?
Lyg vekraštėj erdvėj pasiklydęs iš tako,

Baltų paukščių būrys,
Taip manoji mintis sparnais ilgesio plakas 

Į tavąsias duris.

Ir kaip vergė jinai už tų durų suklumpa, 
Atsimušus kurčiai:

Tavo jaunas dienas, tavo vasarą trumpą 
Ten dalinas ... svečiai.

Jie taip geidė tavęs, ir liepsnojo pavydu,
Ir galando strėles,

Nes kalbėjo visi: esi žemėj pražydus 
Tu gražiausia gėlė.

Kuo tave pavadinti, rriano džiaugsme sušvitęs 
Vaivorykščių varsom? —

į)egė žvaigždės dangaus ežeruosna sukritę 
Žalių krantų aksome.

Jei užmirščiau tave, o Jeruzale šviesi r- 
Tenudžiūsta ranka!

Tegu saulės kaitroj man neduoda pavėsio 
Jokio medžio šaka!

Ilgesy tik regiu Tavo kančią ir skaistį,
Tačiau kas pasakys:

Brolių kraujo pėdas pabučiuot kai bus leista — 
Ar širdis išlaikys?

KULTŪRINĖ KRONIKA

Kostas Astrauskas

KRONIKA 1
• Jonas Karys paruošė spau

dai naują studiją — Senovės 
lietuvių pinigai. Čia sudėti 
duomenys, kuriuos rinko per 19 
metų. Pirmoje studijos dalyje 
apima žilosios senovės lietuvių 
pinigai -.antroje — lietuvių ku
nigaikščių monetos iki Vytauto 
Didžiojo laikų; trečioje — lie
tuvių tautiniai ženklai. Taipgi 
aprašomi lietuvos pinigai unijo
je su lenkais. Rankraščio yra 
daugiau kaip 300 puslapių, šim
tai iliustracijų, atsivežtų dar iš 
Lietuvos ir surinktų iš Švedijos, 
Amerikos, Lenkijos muzėjų ir 
archyvų. Ta studija — didelės 
vertės istorinis veikalas.

Bet kas savo esme buvo tas 
da Vinci estetinis akimirksnis, 
kam jam jo reikėjo. Juk jo pa
veikslo tema jam buvo žinoma, 
jis pats buvo ne tik dailinin
kas, bet ir žymus mokslinin
kas, turėjo žinoti, kaip atrodė 
Kristaus laikų namų įrengimas, 
ir apyvoka, žmonių rūbai ir pa

Bendruomenės Centro valdybo
je yra gimusi mintis ir jau ti
riamos galimybės Vasario še
šioliktosios akto 40 metų su
kakčiai paminėti skelbti kon
kursą misterijai parašyti. Tie, 
kurie nuoširdžiai yra susirūpinę < 
mūsų rašytojo kūrybinės gyvy
bės pažadinimųjr išlaikymu, 
mielai sveikintų ir dar vieną — 
kitą literatūros konkursą.

Konkursai ir grafomanai

Literatūrinis konkursas nėra 
joks paskatinimas grafoma
nams pasireikšti. Manyčiau, 
kad vienos ir kitog jury komisi
jos atmesti, jie kaip tik greičiau 
susipranta, kad be naudos eik- 
voją savo energiją, laiką ir ra
šalą, dirbdami darbą, kuriam 
nėra gimę. Įr vėl •— nėra jau vi
sai taip, kad konkurse žino
mi rašytojai nedalyvautų. Minė
tus abudu dramog konkursus 
juk laimėjo jau gana žinomas 
vardas. O ir Draugo romano 
konkursus, girdėjau, ne kąrtą 
dalyvavo rašytojai ir su nema
žu garsu, ir gu didoku kūrybos

rienės istoriją, paskirtį ir ap
linkybes. Nereikia nei priminti, 
koks jis buvo genialus teptu
ko, spalvų ir kompozicijos vieš
pats. Tai kodėl jam neužteko tik 
mokslo ir sugebėjimų savo pa
veikslui be lūkuriavimų pradėti 
ir meistriškai atbaigti?

Ką da Vinci turėjo išgyventi 
prieš imdamasis darbo? Tai di
delė ir individuali paslaptis. Gal
būt vieną akimirksnį į didįjį 
svečių kambarį įėjo Viešpats su 
savo mokytiniais ir SUsėdo už 
vakarienės sta’,o, kad pilnom 
nuojautos, iškilmingumo ir pa
žadų apeigom amžių amžiams 
paliktų save žmogui duonos ir 
vyno pavidaluos, nes Jo pasiun
tinystė žemėje jau baigėsi. Tą 
akimirksnį dailininkas bus bu
vęs anų tarpe kaip ‘ organiška 
vaizdo dalis, kad visa pilnuma 
ir visa savo esybe pajustų ir 
formą, ir spalvą, ir erdvę, ir 
grupuotę, ir slinktį, ir Didžiąją 
Prasmę. Be šito netarpinio ir 
mistinio kūrinio vizijos išgyve- 

(Nukelta į 2 psl.)

• Danutė Mitkienė, gyvenan
ti Los Angeles, turi sukūrusi 
tiek eilėraščių, kad galėtų susi
daryti atskiras rinkinys. Mūsų 
poetė, atvykusi į Kultūros kon
gresą ir Dainų šventę, sūnų pa
liko tėvų jėzuitų stovykloje, o 
dukterį išleido į Putnam, kur ji 
paatostogaus lietuvaičių sto 
vykioje ir patirs apie ga
limybes tenai gyvenant tęsti 
studijas. Poetė giliai pergyve
na neseniai gautą žinią, kad ka
ro metu nuo jos atkirsta dukre
lė, tada turėjusi tik 5 metus, 
dabar yra Sibire, bolševikų iš
tremta.

Kun. dr. Kazimieras Leonar
das Apdriekus, gimęs 1914. VII. 
15 Barstyčiuose, Mažeikių aps. 
Mokėsi Sėdos vidurinėje mo
kykloje ir Kretingos pranciško
nų gimnazijoje, kurią baigė 
1937 m. Į pranciškonų ordiną į- 
stojo gimnazijoje 1934 m. Teo
logiją studijavo Austrijoje 
(Schwaz) 1937-39 ir Italijoje 
(Milane) 1939—41. Kunigu į- 
šventintas 1940. VI. 29. Šv. An
tano universitete Romoje (1941 
—45 m.) studijas baigė teologi: 
jos daktaro laipsniu. *Į JAV at
vyko 1946 ir ėjo įvairias parei
gas lietuvių pranciškonų Šv. Ka
zimiero provincijoje. Nuo 1950 
m., Aidams pradėjus eiti Ameri
koje, to žurnalo redakcijos na
rys. Gyvena Brooklyne, Tėvų 
pranciškonų namuose.

Anksčiau už kitus išvykęs iš 
tėvynės, jausdamas stiprų ilge
sį gimtojo krašto, L. Andriekus 
tą jausmą ima reikšti poezijos 
forma apie 1949 m., taigi sulau
kęs jau 35 m. Religiniai, patrio
tiniai ir gamtiniai motyvai pina
si pipnojoje L. Andriekąus lyri
kos knygoje “Atviros marios”, 
kuri visų rašytojų buvo pripa
žinta viena iš geriausių 1955 
metų Ijnygų.

• Jonas Gielgudas, lietuvių 
kilmės aktorius, vaidina filme 
“Richard III”.

• Tėvynės Aidas — Kolumbi
joje pradėjęs eiti lietuvių laik
raštis daugiau jau nebepasiro
do.

• Pabaltijo valstybės ir tarp
tautinė teisė. Koelne, Vokietijo
je, Kiepenheuer-Wit8ch leidykla 
neseniai išleido Boriso Meissner 
knygą: “Die Sowjetunion, die 
baltischen Staaten und das 
Voelkerrecht.” Veikalas turi 
377 pusi. ,

Dail. Marčiulionienė Pirmoji Kiyžiaua Kelių stotis
Neseniai iš Australijos atvykusi skulptoriaus J. Marčiulionio 

žmona, keramikos specialistė, daro keramikos Kryžiaus Kelių stotis 
naujai tėvų marijonų koplyčiai prie naujų Draugo pastatų. Kiekvie
noje stotyje bus tik Kristaus galva, kur veide atsispindės atitinkama 
išraiška; fone bus Kryžiaus Kelio įvykių ženklai. Dailininkė pati da
ro piešinius, pati nulipdo ir išdegina molį, jį jį perkelia piešinį ir vėl 
išdegina, paskui galutinai baigdama nuspalvinti. Rėmai bus supro
jektuoti are.b. J. Kovos, padaryti iš terakotos. Tas stotis įtaiso vienas
geradarys, pagerbdama* a; a. kun. M; Švarlio atminimų.

Kostas Ostrauskas, kaip ka 
daise Rimydis Keturiuose Vė
juose, šiuo metu yra jauniau
sias Lietuvių Rašytojų dr-jos 
narys. Gimęs 1926. IV. 5 d. Vei
veriuose, Marijampolės aps. 
1942 m., baigęs šešias Kauno VI 
gimnazijos klases, konkursiniu 
keliu išlaikė egzaminus į Jau
nąjį Kauno Teatrą ir jame vie
ną sezoną aktoriauja, kartu ten 
pat lankydamas dramos studi
ją. Gimnaziją baigia Vokietijo
je, Liubeke, 1946 m., o 1946— 
49 studijuoja lituanistiką Pa
baltijo u-te Hamburge, vėliau 
Pinneberge. 1949 m. atvyksta į 
JAV ir apsigyvena Philadelphi
joje. Nuo 1950 m. tęsia litua
nistikos studijas Pennsilvanijos 
un-te, kartu studijuodamas ki
tų baltų bei slavų literatūras ir 
kalbas. 1952 m. įgyja magistro 
laipsnį, šiuo metu rengiasi dok
toratui, tarnaudamas universi
teto bibliotekoje. Iš ‘Kosto Os
trausko laukiame pirmojo litu 
fmšotikos daktaro JAV-bėse.

• Antano Sabaliausko iš italų 
kalbos išverstas Giovanni Gua- 
reschi veikalas “Don Kamiliaus 
mažasis pasaulis”, antroji dalis 
— jau gaunama pas vertėją: 
Rev. A. Sabaliauskas, Splesians, 
Grown Point, Ind., arba — 
‘Drauge". Knyga turi 222 pus
lapių ir yra labai turtinga hu
moru, ypač vaizduojant atkak- 
ias varžybas tarp komunisto 
viršaičio ir katalikų klebono 
Italijoje. Vaizdūs dialogai, per
sunkti gausiu sąmojumi, ryš
kiai perteikiantieji italų karštą 
būdą. Autorius — iš jaunesnių, 
dabar turi 48 m. amžiaus, italų 
rašytojas, savaitraščių Bertoldo 
ir Candido redaktorius. Veika
las daugiausiai atsirado iš mažų 
humoristinių dalykų periodinėje 
spaudoje. Susilaukė tiek plataus 
susidomėjimo, kad ne tik yra iš
verstas i eilę kitų kalbų, bet pa
gal jį yra padarytas filmas. 
Lietuviškasis vertimas išleistas 
Saleziečių spaustuvėje, Vene- 
cuelos sostinėje Karakase.

Pirmuosius kūrybinius mėgi
nimus pradėjęs vokiečių oku
pacijos metais, sąmoningiau Ii 
teratūrog darbe ima reikštis 
apie 1950. Keletą eilėraščių iš
spausdina Aiduose ir Drauge, 2 
noveles Naujienose, vėliau stip
riau ima rodytis dramos žanru. 
Išspausdinta 1 v. drama Pypkė 
Literatūros Lankuose Nr. 4, 
dramos ištrauka Grįžo Gabijos 
metraštyje. Chicagoje per radi
ją vaidintos ištraukos K. Os
trausko psichologinės trijų 
veiksmų dramos Kanarėlė.

A. Nasvytytė

Aldona Irena Nasvytytė, gi
musi 1920. VI. 10 d. Šiauliuose. 
Baigė Tauragės gimnaziją 1939 
m. Kaune 4 semestrus studija
vo filosofiją, taip pat lankė 
konservatoriją ir dramos studi
ją. Tęsė studijas Vienos ir Gra
co universitetuose Austrijoje, 
po karo — Goettingeno u-te 
Vok'etijoje. Rengė d'oertaciją, 
“Lietuvių liaudies daina ir jos

Birutė Pūkelerviliūtė

• Dr. Marija Gimbutienė, 
kaip praneša Harvardo univer
siteto prezidentas biuletenyje 
apie Peabody Archeologijos ir 
Etnologijos muzėjaus veiklą, 
baigė pirmąjį tomą savo studi
jos apie rytų Europos priešis
torinį laikotarpį. Jos studija 
apie rytinę Rusiją ir Pabaltijo 
kraštus būsiąs klasiškas veika
las, daugeliui metų bus infor
macijų šaltinis. Studija skirsto
si į tris dalis: Akmens amžius, 
Bronzos amžius ir Geležies am
žius — iki pat istorinių laikų. 
Veikale daromi įdomūs nukry
pimai į indo' — europiečių kal
bą. Šitokios sintezės nebandė 
paruošti'nei rusai, o ir kitiems 
Europoms priešistorinio laiko
tarpio tyrinėtojams ši medžia
ga žinoma tik fragmentais. Uni
versiteto prezidentag džiaugiasi, 
kad mūsų mokslininkė iš vienos 
pusės moka rusų, pabaltiečių ir 
skandinavų kalbas, iš kitos — 
ji turi didelius medžiagos rinki
nius Peabody muzėjaus bibliote
koje. Dr. Gimbutienė ir Britani- 
kos enciklopedijoje 1955 m. pa
skelbė išsamų straipsnį apie bal
tus. Dr. Gimbutienė tą priešis
torinę studiją leidžia pats uni
versitetas.

Birutė Pūkeievičiūtė — Drau
go skaitytojams geriausiai pa 
žįstama. Ką tik baigėme skai
tyti jos širdimi ir puikiu litera
tūriniu žodžiu parašytus Aštuo
nis lapus, kurie greit pasirodys 
atskira knyga. 1952 m. Kana
doje išleistas Pūkelevičiūtės po- 

atsp’ndžiai vokiečiu literatūro-1 ezij°s rinkinys Metūgės gaiviu 
bet dėl emigracijos į JAV naujumu ir savitumu išskyrėje

jos nebaigė. Clevelande kurį 
laikė tęsė studijas. Šiuo mętu 
gyvena Edinbom, Pa., pačiame 
Ohio pasienyje. Yra Chio vals
tybės amerikiečių poetų draugi
jos narys.

poetę iš kitų debiutantų.
Gimusi 1923. VIII. 12 d. Kau

ne, 1941 m. baigė Kauno VIII
gimnaziją (ligi 1940 m. buvusią 
kazimieriečių), kartu lankyda
ma dramos studiją. Baigusi 

' | gimnaziją, 1941 m. rudeni ima
A. I Naavytvtč peri-viikoje jjįj.įĮį Jaunajame Kauno te- 

reiškiasi nuo 1935 m. Pirmas , atre Tais p9t metais Kauno u-te 
eilėraščių rinkinys Vėjo dainos pracĮeda studijuoti žurnalistiką 
Terros išleistos 1954 m. Dauge- periodikoje eiles spausdina nuo 
lį tų eilėraščių autorė išvertė 1944 m. Lietuviškoje scenoje 
angliškai. (kaip aktorė rodosi toliau Vokie

ti Pagal dail. K. Žoromskio
projektą baigiama dekoruoti Šv. 
Antano parapijos bažnyčia Cice
ro, III. Dekoravimui, pagal baž
nyčios stilių, reikalingi bizanti
niai ornamentai, paruošti lietu
viškoje dvasioje. Baigdamas šį 
darbą dail. K. Žoromskis ruošia, 
si pradėti tapyti visą eilę naujų 
paveikslų įvairiomis temomis.
i i
• Romano konkurso jury ko

misija turėjo savo posėdi ir ja
me pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas Petras .Balčiūnas, se
kretorius — Viktoras Mariūnas, 
nariai*; Aldona Augustinavičie- 
nė, kun. Alfonsas Sušinskas ir 
Mykolas Venclauskas. Posėdis 
įvyko Clevelande, kur gyvena 
beveik visi komisijos nariai.

tijoje ir Montrealyje, Kanadoje, 
kur šiuo metu rašytoja gyvena.

B.
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Naujasis Lietuvos žemėlapis
Pasikalbėjimas su jo autorium J. Andrium

K. MOCKUS, So. Boston, Mass.

Tik ką išėjo iš spaudos nau-, 
jas Lietuvos žemėlapis kartu su 
kirčiuotu vardynu. Žemėlapį pa
ruošė pulk. Juozas Andrius. 
Vardyną redagavo A. Salys. Iš
leido Juozas Kapočius, Lietuvių 
enciklopedijog leidėjas. DRAU
GO skaitytojus su nauju žemė
lapiu jau supažindino prof. K. 
Pakštas, kurio straipsnis tuo 
reikalu tilpo š. m. birželio 30 d. 
šio laikraščio kultūriniame 
priede. Čia duodu pasikalbėjimą 
su žemėlapio autorium J. And
rium, žymiausiu mūsų karto
grafu, dėkodamas už suteiktą 
vertingą informacija.

— Malonėkite paaiškinti, ko
kiomis aplinkybėmis ėmėtės Lie
tuvos žemėlapį rengti?

— Žemėlapio trūkumą tremty 
visi jautėme, bet ypač tą jau: 
tė lietuviškos mokyklos, kaip 
būtinos priemonės savajam 
kraštui pažinti. Jau 1946 m. 
dėstant geografijos kursą Nuer- 
tengeno lietuvių gimnazijoje, 
man kilo mintis pagaminti Lie
tuvos žemėlapį tremties mokyk
lai. Kaip matote, tik po 10 me
tų šis sumanymas tapo reali
zuotas. Tuomet stovyklinio gy
venimo sąlygos neleido imtis 
šio darbo. Trūko kartografinės 
medžiagos, įrankių, net ir brai
žomojo popieriaus. Gi vėliau 
pradėjom sklaidytis. Kiek ap
sidairęs, šiame krašte pradėjau 
planuoti ir ruošti stambesnio 
masto žemėlapį specialiai mo
kyklai, nors aiškiai mačiau, kad 
dar neturime organizacijos, 
kuri pajėgtų šį darbą išleisti.

Netrukus tokia organizacija, 
kaip atrodė, atsirado. Susikū
ręs New Yorke Lietuvos Laisvi
nimo komitetas sudarė Sienų 
komisiją, kuri parėmė mano su
manymą išleisti Lietuvos žemė
lapį. Tik jos tikslai buvo skir
tingi, Ji norėjo grynai politinio 
žemėlapio su daugeliu įvairių 
sienų ir linijų, kuris būtų pra
vartus mūsų laisvinimo veiks
niams, sprendžiant ateities Lie
tuvos valstybės sienų klausimą. 
Jis taip pat turėtų tarnauti 
kaip dokumentinė medžiaga 
prie įvairių memorandumų dip
lomatinėje tarnyboje. Aš gi, iš 
savo pusės, nenorėjau atsisaky
ti mokyklinio tipo žemėlapio. 
Tad buvo sutarta gaminti kom
binuotus brėžinius abiem žemė- 
alpiams išleisti: vieną daugia
spalvį tik su būtinom sienom 
mokykloms ir kitą — mažiau 
spalvų ir daugiau sienų — po
litiniams tikslams. Deja, kai 
brėžiniai jau buvo pagaminti, 
Komitetas nebeturėjo lėšų nei 
vienam žemėlapiui išleisti. 
Taip tie brėžiniai ir “ilsėjosi” 
daugiau kaip metus laiko...

Lietuvos enciklopedijai įėjus 
į tvirtesnes vėžes, jos leidėjas 
Juozas Kapočius sumanė, šalia 
ruošiamo specialiai Lietuvai 
skirto LE tomo, išleisti dar ir 
Lietuvos žemėlapį, kurio vardy
no turėtų laikytis LE. Redakci

Pulk. J. Andrius

jos kolektyvo buvo nusistatyta 
išleisti dar ir žemėlapio vardy- į 
ną, žymiai jį praplečiant. Pa
gal to kolektyvo reikalavimus , 
žemėlapio brėžinius teko papil-1 
dyti, įnešant į žemėlapį daugiau 
upių, ežerų bei kitų detalių. 
Daug laiko buvo sugaišta tvar
kant vardyną. Daug ežerų pa
keistas kilmininko laipsnis var
dininku. Tas turėjo būt pada
ryta ir brėžiniuose. Tai tos buvo 
svarbesnės kliūtys, kurios kie
tai bandė mūsų visuomenės 
kantrybę, kliūtys, kurios, neiš
vengiamai pasitaiko dirbant di
desnio' užsimojimo darbą.

— Kaip praktiškai tas darbas 
daromas ir su kokiais sunku
mais čia teko susidurti?

— Praktiškai žemėlapio ori
ginalai gaminami didesni ne
gu busimojo žemėlapio forma
tas. Šiam žemėlapiui originalai

ir žemėlapis spausdinamas po 
dvi spalvas kiekvienu praleidi
mu per mašiną.

Originalų paruošimo procesą 
pirmoje eilėje sunkino stoka tin
kamos kartografinės medžia
gos. Ją teko graibstyti iš įvai
rių kampų. Trumpu Lietuvos 
nepriklausomybėj laikotarpiu 
nespėta padaryti viso krašto 

1 nuotraukų ir pagaminti smulkų 
ir tikslų žemėlapį. Buvo vos į- 
pusėta trianguliacija. Po to tu
rėjo sekti planinga krašto nuo
trauka, bet okupantai šį darbą 
sustabdė. Tenka labai abejoti, 
ar šie. darbai tęsiami. Jei kas 
ir daroma, tai viskas lieka kari
ne paslaptimi, nieko neleidžia
ma viešumon, tad lietuvių tau
tai iš to nėra jokios naudos. 
Naujam žemėlapiui pagrindu 
buvo paimtas Topografijos sky
riaus leistas Lietuvos žemėlapis 
mastelio 1:400.000. Kadangi jis 
neapima viso naujo žemėlapio 
ploto, tai papildomiems plotams 
teko naudotis vokiečių, rusų ir 
lenkų leistais žemėlapiais. Čia 
ypatingai daug padėjo prof. S. 
Kolupaila, parūpinęs kopijas že
mėlapio 1:100.000, hidrografi
niam tinklui brėžti.

— Kokie buvo svarbiausi jū
sų talkininkai ir į kokius daly
kus norėtumėt atkreipti skaity
tojų dėmesį.

— Tris svarbiausias proble
mas teko spręsti ruošiant šį že
mėlapį, būtent: a) vietovardžių, 
b) hidrografinio tinklo ir c) sie
nų. Šioms problemoms spręsti 
atėjo talkon mūsų mokslininkai, 
žymūs savo sričių žinovai, pro
fesoriai A. Salys, S. Kolupaila 
ir K. Pakštas. Be jų talkos šio 
darbo neįmanoma būtų net ir 
pradėti. Žemėlapio mastelis ir jo 
paskirtis neleido šiuos klausi
mus pilnumoje išspręsti: nėra 
vietos visas gyvenvietes pažy
mėti, visų upelių ir ežerų var
dus sutalpinti ar visą Lietuvos 
valstybės sienų evoliuciją išryš
kinti. Tai tolimesnės ateities 
darbai. Šiuo kartu pasitenkinta 
bent nustatant šioms proble
moms spręsti kryptį ir duodant 
sprendimų pradžią.

Prie pagrindinio žemėlapio 
yra nubrėžti du mažesni žemė
lapėliai. Pirmas vaizduoja mūsų 
prabočių baltų išsiplėtimą žilo
je senovėje, dar priešistoriniais 
laikais. Medžiagą šiam žemėla
pėliui paruošti davė proistorikė 
dr. M. Alseikaitė-Gimbutienė. 
Kitas žemėlapis vaizduoja Lie
tuvos valstybę jos klestėjimo 
laikotarpiu, XV-tame šimtmety. 
Šis žemėlapėlis paruoštas mūsų 
istoriko dr. A. Šapokos.

— Gal galite smulkiau pa
aiškinti, kaip buvo sprendžia
mos paskirų mokslininkų čia 
iškeltos problemos?

— Pirmas klausimas — vieto
vardžių. Per ilgus Lietuvos ver
gijos metus jos vietovardžiai 
buvo darkomi: rusinami, vokie
tinami, lenkinami, keičiami pa
gal to ar kito okupanto norus 
ir tikslus. Įvairiuose Lietuvą 
vaizduojančiuose žemėlapiuose 
randame vis skirtingai užrašy
tus tų pačių vietų pavadinimus.

pagaminti mastelyje 1:400.000. 
Dėl perdidelio formato žemėla
pio originalai buvo suskaldyti į 
keturias dalis. Išbraižius geo
grafinį tinklą, jis užpildomas 
nustatytais pagal žemėlapio 
planą ženklais. Viskas daroma 
pieštuku, gi vėliau išbraižoma 
tušu. Kiekvienai busimojo že
mėlapio spalvai gaminami ats
kiri brėžiniai. Kartu sudaroma 
naujo žemėlapio visų vietovar
džių kartoteka, pagal raidyną, 
ir sąrašai, pagal geografinio 
tinklo langelius. Sąrašai buvo 
siunčiami d-rui A.- Saliui patik
rinti, pataisyti. Jau patikrinti 
vardai suskirstomi pagal nusta
tytus šriftus ir siunčiami 
spaustuvėn. Atspausdinti var
dai iškarpomi ir atitinkamose 
vietose užlipinami ant originalų. 
Upių vardai, kur jie seka upės 
vingius, sukarpomi ir lipinami 
dalimis, gi išretinti parašai lipi
nami po vieną raidę atskirai. 
Parašų lipinimas yra nuobo
džiausias darbas originalų ga
myboje. Pagamintos originalų 
dalys buvo suvestos į vieną la
pą, kiekvienos spalvos atskirai, 
visų spalvų originalai suderinti, 
korektuojami, taisomi ir siun
čiami spaustuvėn. Sumažinus 
fotografijos būdu iki reikiamo 
mastelio, pagaminamos klišės

BALTOSIOS LELIJOS
Baltosios lelijos, jūs — ne žemės sesės, 
jūs — aušros Kūrėjo žydinti svajar,
Jojo grožio šypsnis, snieguose užgęsęs 
ir vėlėm atbudęs ryto tyloje...

Tyliai pakuždėti, baltos liepsnos mano, 
kaip stebuklais žydi slėpinių gija, 
ir iš josios burtų amžinojo tvano 
kyla į mėlynę Sniego Lelija . ..

Tyliai pakuždėkit, tyro sapno sesės, 
kaip ji žavi sielą, ta dangaus Svaja, 
ir aš, liūdnas šypsnis, žemėje užgesęs, 
ar kada išvysiu, ar išvysiu ją ...

ROŽIABALTĖ SVAJA
Sugrumėjo griaustinis, pasaulio vargonai 
sužvilgėjo lietaus krikštolinė palaima, 
kaip dangaus sidabrinių strėlių cilionai, 
kaip pavasario jauno simfonijos tonai,— 
ir vaivorykštė stebėsiu apsiautė kaimą.

Po jos arka didinga, kur remia padangę, 
sutvaksėjo žiedais obelis rožiabaltė, 
ir to sniego sapningąjį tyrąjį šaltį 
įgaivino kvapsnių platuma saldžiabangė, 
kur liūliuoja svajonių gėlėtąją valtį ...

Vietovardžių tvarkymo darbas 
buvo pradėtas neprikl. Lietuvo
je specialios komisijos, kuriai 
vadovavo dr. A. Salys, bet tas 
darbas buvo okupantų sustab
dytas ir pats dr. A. Salys, iš
blokštas iš savo krašto, dabar 
profesoriauja Pennsylvanijos 
universitete.

Niekas neginčys, kad prof, A. 
Salys, jau Lietuvoje įsitraukęs 
vietovardžių tvarkymo darban, 
yra šios srities specialistas ir 
ekspertas. Jis buvo prašytas 
peržiūrėti naujan žemėlapin de
damus vardus ir juos sukirčiuo
ti. Jo kruopštaus darbo vai
sius — sutvarkytas pagal rai
dyną, kirčiuotas vietovardžių 
vardynas, kuris eina priedu prie 
žemėlapio ir patys vardai įrašy
ti žemėlapyje. Čia prof. A. Sa
lio atliktas didelis darbas, ko
kio dar iki šiol neturėjome. ReL 
kia tikėtis, kad šis, kupinas e- 
nergijos mokslininkas, tęs šį 
darbą ir toliau iki bus išleistas 
pilnas Lietuvos vietovardžių są
rašas ir-baigta ta “vietovardi- 
nė” painiava, kokią iki šiol tu
rėjome. Gi, kaip teko patirti, 
LE leidėjas J. Kapočius pasiry
žęs tokį sąrašą išleisti.

Antras klausimas — upių ir 
ežerų tikri ir teisingai parašyti 
vardai. Šį klausimą rišti padėjo 
prof. S. Kolupaila, ne tik pa
tiekdamas reikalingą kartogra
finę medžiagą hidrografiniam 
tinklui išbrėžti, bet taip pat pa
dėdamas prof. A. Saliui vardų 
nustatyme. Šis didžios energi
jos ir ryžto mokslininkas ne
priklausomos Lietuvos laikais 
yra skersai ir išilgai išraižęs vi
są mūsų kraštą, tyrinėdamas 
upes bei ežerus; ne vien jų plo
tus ir gylį, bet taip pat ir . jų 
vardų kilmę. Jo mokslinis ba
gažas šioje srity neturi sau ly
gaus ne tik tremty, bet ir Lie
tuvoje.

Iki šiol visuose Lietuvos že
mėlapiuose ežerų vardai buvo

rašomi kilmininko laipsny. Prof. 
j S. Kolupailos patarimu šiame 
žemėlapy ežerų vardai užrašyti 
vardininko laipsny ir tik ten, 
kur ežero vardas kilęs iš vietos 
pavadinimo, paliktas kilmininko 
laipsnis. Šios sistemos, pavar
totos pirmu kart šiame žemėla
py, turėtume ir toliau laikytis.

Kaip apgyventų taškų vieto
vardžiai, taip ir hidrografinio 
tinklo vardai ne visi tilpo nau
jame žemėlapyje. Reikalinga iš
leisti smulkų Lietuvos hidro
grafinį žemėlapį, kuriame būtų 
sudėti visi Lietuvos upių, upelių, 
ežerų ir ežerėlių vardai, kad tas 
brangus Lietuvai turtas nežū
tų laiko bėgyje. Šio darbo re
alizavimas priklauso prof. S. 
Kolupailai ir prof. A. Saliui.

Trečias klausimas — Lietu
vos sienos. Praeity Lietuvos 
valstybė buvo didelė ir galinga. 
Galingesniems kaimynams spau
džiant, jos sienos buvo keičia
mos, plotas mažinamas. Savo 
sūnų krauju ir ryžtu atgavusi 
nepriklausomybę, Lietuvos val
stybė tuoj sudarė sutartis su 
savo kaimynais dėl tarpusavio 
sienų. Deja, nei vienas jų, išsky
rus broliškos latvių tautos, ne
silaikė laisva valia sudarytų su
tarčių. Nauji grobimai dar dau
giau susiaurino nepriklausomos 
Lietuvos valstybės plotą. Kilu
sieji dėl to ginčai — iki šiol ne
išspręsti. Lietuvos pusėje yra 
teisė, pagrįsta tarptautiniais 
dokumentais, gi grobikų pusėje 
— brutalios jėgos sudaryta fak
tinė padėtis. Lietuvių tauta ti
kisi, kad teisė ir teisingumas 
pagaliau laimės ir Lietuvos 
valstybė, išsilaisvinusi iš oku
pantų, atsistatys laisvam gyve
nimui savo teisėtose sienose.

Šiam žemėlapiui sienų klausi
mą sprendė sudaryta prie Lie
tuvos Laisvinimo komiteto Sie
nų komisija, pasikvietusi eks
pertu žymų šios srities specia-

(Nukelta į 2 psl.)
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nutilo; vos padėjo smuiką — 
vėl šauksmas. Jis keitė eksperi
mentą ir užgrojo klaidingai. Iš 
naujo išsiveržė gilus klyksmas. 
Lietuvis slnuikininkas Ruvin 
Heifetz iš to padarė išvadą, kad 
jo sūnus muzikalus.”

Iš tolimesnės biografijos suži
nome, kad Heifet būdamas še- 
šerių metų, baigė Vilniaus kon
servatoriją ir pirmąjį muzikos 
koncertą turėjo Kaune, debiutui 
pasirinkęs Mendelsono kūrybą.

1917 m. jis atvyko į JAV. Tai 
vienintelis smuikininkas pasau
lyje, muzikos kritikų nuomone 
fenomenaline technika ir sti
liaus pajautimu prilygstąs gar
siajam Paganini (jk) —

• A. Liuima S. J. savo stu
dijoje apie šv. Ignaco pamaldu
mo išraišką užrašytą jo dienoraš 
čiuose, yra apsistojęs prie to, 
kad Ignacas savo pamaldumui 
išreikšti mėgsta naudotis spal
vinio pobūdžio apibūdinimais. 
Didžiausiam pamaldumui iš
reikšti jis naudojasi ugnies ir 
raudonos spalvos apibūdinimu.

Jieškodamas šio apibūdinimo 
reikšmės A. Liuima nemano, 
kad Ignacas būtų skyręs kokią 
simbolinę reikšmę spalvoms ir 
ta prasme jas naudojęs savo 
pamaldumo polėkiui apibūdinti. 
Ignacas raudonumą vartoja 
daugiau kaip poetinę priemonę 
jausmo stiprumui ir jo veiks
mingumui išreikšti. Spalvingu
mu jis nori išreikšti ne tiek sa
vo pamaldumo kokybę, tarsi 
raudonas pamaldumas būtų kas 
skirtingo savo turiniu.

Tiesa, anksčiau yra buvę pa
maldžių žmonių, kurie savo pa
maldumui apibūdinti buvo su
darę ištisą simholinę kalbą, iš
vestą iš spalvų, akmenų ir gė
lių reikšmių, išreikšdami tuo bū 
du skirtingus pamaldumo tipus 
ar pobūdžius. Nėra pagrindo 
manyti, kad Ignacas būtų buvęs 
pasisavinęs šią simboliką. Jo 
spalvingumas yra ne pamaldu
mo kokybei, bet jo kiekybei ar
ba intensyvumui išreikšti.

Tačiau iš šios studijos, kuri 
yra labai atsargiai.ir rūpestin
gai parašyta, matyti, kaip jaut
rus buvo šv. Ignacas spalviniam 
pasauliui ir kaip visa savo psi
chofizine prigimtimi jis reagavo 
į tai, ką jis mąstė ar patyrė.

Studija atspausta atskira lai
da iš Gregorianumo universite
to žurnalo “Studia Ignatiana”, 
530—541 psl. Ji pavadinta: — 
“Deuocion como rubea” in sanc- 
ti Ignatii epbemeride spiritu- 
ali (V. Bgd.)

• Lietuvis Edvardas Krause 
yra atletikos direktorius Notre 
Dame universitete. Neseniai jis 
pranešė, kad to universiteto 
krepšininkai Šį sezoną žais su 
septyniomis iš 10 didžiųjų JAV 
krepšihinkų komandų.

• Aldona Stempužiemė sutiko 
dainuoti Chicagoje per “Drau
go” romano premijų įteikimo 
vakarą 1957 m. sausio 12 d. Pa
tirta, kad Aldona Stempužienė 
dainuos amerikiečių operoje 
Clevelande š. m. rugsėjo 28 d.

• Lietuvos architektūros pa
roda Brazilijoje, šiais metais 
yra rengiama Sao Paulo mieste 
istorinė Lietuvos architektūros 
paroda, kurios tikslas yra supa
žindinti, Brazilijos šviesuomenę 
su Lietuvos architektūra ir ko
va už Lietuvos nepriklausomy
bę.

Parodą maloniai sutiko glo
boti J. M. Lietuvos konsulas 
S. Paulyje p. Aleksandras Poli- 
šaitis.

Parodą organizuoja stat. inž. 
Mik Ivanauskas, talkininkau
jant ir bendradarbiaujant Bra
zilijoje gyvenantiems kultūri
ninkams: dr. F. Mejeriui, S. 
Paulo lietuvių kolonijos kapelio
nui kun. P. Ragažinskui, rašyt. 
Petrui Babickui, dr. Dom Esta- 
nislau (kun. A. Ausenkai), ra
šyt. kun. A. Arminui — Ališui, 
rašyt. Kardei Pažėraitei, mok. 
Felik. Girdauskui, seselėms 
pranciškietėms, poetei agr. 
Magd. Vinkšnaitienei, inž. Jo
nui Abraičiui, rėžis. Alf. Žibui 
ir kt. J. A. Valstybėse gyvenan
tiems visuomenininkams: Dr. 
dipl. inž. J. Gimbutui, dipl. 
inž. J. Mulokui, inž. E. Jasiūnui, 
dr. R. Zalubai ir kt.

Parodoje numatyta trys pa- 
grindihiai skyriai:

I. Apžvalginė Lietuvos archi
tektūra,

II. Lietuviška ornamentika,
III. Gražioji ir pavergtoji Lie

tuva.
Prie parodos praturtinimo 

yra kviečiami visi Lietuvos 
architektai, inžinieriai, foto me
nininkai ir suinteresuotieji.

Pageidaujamų nuotraukų dy
dis 11,5 X 18,5 cm, 18 x 25 
cm, 21 X 30 cm. Siųsti iki š. m. 
rugsėjo mėn. 15 dienos šiuo ad
resu: Inž. M. Ivanauskas Caixa 
postai 4118 Sao Paulo, Brasil.

• Smuikininkas Jascha Hei- 
fetz, muzikos kritikų vadinamas 
genijumi, yra iš Vilniaus, nors, 
reikia manyti, yra žydų kilmės, 
lietuviams daro puikią kultūrinę 
ir politinę propagandą. Savo 
biografijose jis kalba apie save 
kaip apie lietuvį, gimusį Lietu
vos mieste Vilniuje. Lenkai gi, 
kaip paprastai tokiais atvejais, 
šiam smuiko virtuozui stengiasi 
prisegti lenkišką etiketę.

Didysis Zuericho laikraštis 
Die Weltwoche š. m. birželio 
mėn. 15 d. numeryje skiria ilgą 
straipsnį Heifetzo biografijai ir 
muzikinės veiklos analizei.

Štai, trumpa straipsnio iš
trauka:

“Lietuvos mieste Vilniuje 
1901 m. mažame bute vienas tė
vas beviltiškai bandė nuramin
ti verkiantį 5 mėnesių kūdikį. 
Jis beldė pirštais, darė juokin
gas veido grimasas, bet niekas 
nepadėjo — vaikas verkė iki 
pamėlynavimo. Pagaliau išsiė
mė smuiką ir užgrojo: “Suspin- 
dėk, suspindėk, žvaigždele” 
Vaikutis nutilo ir išplėstomis, 
juodomis akimis stebėjo tėvą ir 
smuiką. Dainai pasibaigus, 
klyksmas vėl prasidėjo. Tėvas 
dar kartą užgrojo, ir vaikas
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S. Raštikio Kovose dėl Lietuvos
JUOZAS KOJELIS, Los Angeles, Calif.

Lietuviškoji prisiminimų li
teratūra šiomis dienomis pasi
pildė dar vienu veikalu — Sta
sio Raštikio pirmąja prisimini- ne, Londone, Berlyne, Varšu- 
mų knyga, vardu Kovose dėl voje, Maskvoje. Atmintinų įvy- 
Lietuvos. Šio žanro veikalų kių virtinėje ir trumpesnėse 
ypač pagausėjo pastarajame bei ilgesnėse digresijose jis

tas su oficialiais vizitais ir 
platesnei de’/'gacijų sudėtyje 
jis buvo priimtas Rygoje, Tali-

penkiolikmetyje ir jų daugu
ma vaizduoja netolimosios pra
eities sūkuringus epizodus: 
kančias ir išgyvenimus bolše
vikų ir nacių kalėjimuose, ka- 
cetuose, tardymų kamerose, 
mirties kolonose.

Buv. Lietuvos kariuomenės 
vado Stasio Raštikio pasiro
džiusią prisiminimų knygą bū
tų galima pavadinti plačia au
tobiografija. Įvykių eiga išdės
tyta tiksliai chronologine tvar
ka, tarsi dienoraštyje. Tai, ką 
autorius sako apie eilinį karį 
fronto linijose, būtų galima 
pasakyti ir apie jį patį: jis ap
rašo tuos įvykius ir, spręsda
mas klausimus, operuoja tais 
faktais, kuriuos “savo akimis 
matė, savo ausimis girdėjo ir 
pergyveno savo širdimi”. (Pa- 
palygink 135 p.).

Veidų ir vardų galerija

Autorius savo prisiminimus 
pradeda savo vaikystės vieto
vės Dūkšto aprašymu. Toliau 

. kalba apie tėvus, brolius, drau
gus, pilną fantazijos laimingą 
vaikystę, išdaigas, kurios vi
siems vaikams bendros, todėl 
ir skaitytojui savos ir mielos. 
Su kiekvienais metais akira
čiai auga, horizontai plečiasi. 
Autorius be galo pastabus ir 
žodingas, fiksuodamas besi- 
komplikuojančio gyvenimo ei
gą: mokslas Zarasuose, kariuo
menė ir frontai, Rusija I Pa
saulinio karo metu, revoliucija, 
žmonės, laikas ir vietos, jau
nuolio troškimai ir svajonės 
verčia prisiminimų lapus.

Su dramatine įtampa auto
rius vaizduoja Lietuvos sava
norių kovas su bolševikais, sa
vo sužeidimą, nelaisvės dienas 
sovietų kalėjimuose, triumfa- 
lišką grįžimą iš nelaisvės. Jis 
viską pastebi, viską prisimena, 
viską užfiksuoja.

Perėmęs Lietuvos kariuome
nės vadovybėje augščiausius 
postus, autorius gali dar toliau 
apžvelgti. Su kiekvienu prisi
minimų puslapiu iškyla nauji 
veidai ir vardai savų ir sveti
mųjų. Vienas po kito pradefi- 
liuojrf nacių vadai, lenkų tuo-

pabrėžia įdomių įdomiausias 
temas, k. t.: kitų kraštų geo
grafinės ir buities įvairenybes, 
Tifliso lietuvių kolonija bolše
vikų revoliucijos metu, Kauno 
kunigų seminarija 1918 m., lie
tuviai bolševikų kalėjimuose 
1919-21 m., vokiečių karo aka
demija, derybos Kremliuje 
1939 m., sovietų bazių disloka
cija Lietuvoje, pasikalbėji
mai su Hitleriu, Ribbentropu, 
Lenkijos /valdovais, vokiečių

Gen. Stasys Raštikis

Rugsėjo 13 dieną švęs savo GO m. 
amžiaus sukaktį (gimęs 1896.IX.13)

lengvai pasiduodavo pataikūnų 
intrigoms, į tarptautinę įvykių 
grėsmę reaguodavo nusimini
mu ir nervais, į tautininkų re
žimui nepalankius reiškinius — 
grasinimais ir bausmėmis. Jei 
eilinio vado “kūrybiniam dar
bui nervingumas sudaro daug 
sunkenybių” (305 p.), tai ką 

‘kalbėti apie tariamą “tautos 
vadą”. Netgi dramatinį klausi
mą: “Arba aš arba kariuome
nės vadas” (633 p.) reikia su
prasti tik kaip pyktyje ir ne- 
besusivaldyme gimusią kontra- 
dikciją. Tai nereiškia, kaip iš 
pirmo žvilgsnio atrodytų, kad 
vienas iš dviejų turi pasitrauk
ti, bet tik reikalavimą, jog ka
riuomenės vadas imtųsi minis
terio pirmininko pareigų.

Kariuomenės vadas apie 
kariuomenę

Apie mūsų buv. kariuomenę 
;<u daug kalbėta, rašyta, karš
tai ginčytasi. Kaikas į viešą 
šiuo klausimu pasisakymą žiū
ri su perdėtu jautrumu ir bet- 
kokią kritišką pastabą laiko 
kone valstybės išdavimu.

Ką apie mūsų buv. kariuo
menė galvoja gen. Raštikis? 
Savo prisiminimuose apie ka
riuomenę jis kalba su meile, 
pagarba, pasididžiavimu. Jis 
kariuomenę supranta kaip vie
ną iš priemonių valdžios ran
kose valstybės saugumui lai
duoti. Kariuomenė jam visą 
tautą jungiantis ir plačias jau
nimo mases auklėjantis veiks
nys. Apie savo darbą, pa
stangas, pravestas ir bandy
tas pravesti reformas autorius 
plačiai kalba šioj knygoje. Ta
čiau meilė ir pasididžiavimas 
sava kariuomene nekliudo jam 
kritiškai pažvelgti ir į kariuo-

Juozas Almis Jūragis

pastangos įtraukti Lietuvą į menėje įsiveisusias blogybes.
karą prieš lenkus, lenkų ka 
riuomenės internavimas Lietu
voje, įdomi maršalo Rydz- 
Smigly legenda, Anglijos kara
liaus vainikavimo iškilmės ir 
t. t.

I‘š lietuvių vidaus gyvenimo 
įdomybių pažymėtina: kariuo
menės vado santykiai su prez. 
Smetona, tautininkais, jauna
lietuviais, režimo šulų intrygos

Prisiminimų skaitytojas, vers
damas knygos lapus, užtiks ge
nerolo pasisakymus kad ir to
kiais klausimais: generolų
skaičius Lietuvos kariuomenė
je (480 p.), kandidatų į gen. 
štabo karininkus ir karo mo
kyklą atrinkimas (277 ir 372 
p. p.), apsileidimas štabuose 
(302 p.), kariuomenė ir politi
ka (393 p. ir kitur), pasineši-

prieš kariuomenės vadą, jų pa-1 mų reiškiniai į atskirą luomą
sikėsinimai prieš Lietuvos Šau
lių s-gą; Černiaus ir Merkio 
vadovaujamų vyriausybių su
darymo užkulisiai, autoriaus 
pažiūros į buvusią valstybės 
santvarką, režimo vadus, opo
zicines grupes, pasisekusius ir 
nepasisekusius sukilimus ir kt 

Slaptas pergamentas 

Raštikis išvynioja parga-
metinės garsenybės, Kremliaus mentą, prirašytą slaptųjų anų
skerdyklos vyriausi budeliai. 
Tarsi nepabaigiama ilgoje i- 
kiuotėje pro akylaus stebėtojo 
akis žygiuoja Stalinas su Hit
leriu, Ribbentropas su Moloto
vu, Beck, Brkuchitsch, Voroši-

dienų įvykių prezidentūroje, 
ministerių kabinetų posėdžiuo
se, kariuomenės štabuose, kitų 
valstybių sostinėse. Apie vie
nus tų įvykių anų laikų visuo
menė žinojo, apie kitus kiek

(380 p.), į paradus (330 p.) ir 
t. t.

Jei būtų paliesta buvę kari
ninkų atlyginimai, turint gal
voje anuometinį Lietuvos gy
venimo standartą ir segrega
cijos (kad ir dalinės) viešose 
susisiekimo priemonėse klausi
mą, turėtume pilną buv. ka
riuomenės vado pasisakymą 
tom temom, kuriom taip karš
tai yra buvę diskutuota.

Rašo su literatūriniu polėkiu
Raštikis savo gyvenimo pra

eitį ir su ja susijusius kitus į- 
vykius dėsto aiškiai, nuošir-

lovas, 'Mikojanas, Moscickis, nujautė, apie ‘ trečius — nė1 dŽia1’ įdomiai‘ Jam nėra “8var 

Rydz-Smigly, Bekas, Ulmanis, sapnuot nesapnavo. Laiko tėk- 
Balodis, Berkis, Pats, Laido- mg nunešė juos su realiom ar
neris, Smetona, Tūbelis, Kubi
liūnas, Merkys, Škirpa, Gri
nius, Stulginskis, Žukauskas, 
Mironas, Paltarokas, Jurgutis, 
Skučas, Bistras, Urbšys, Bi
zauskas, Jačkus, Gerulaitis ir 
t. t.; jie visi prezidentai, dik
tatoriai, generolai, ministe- 
riai, diplomatai ir daugybė ki
tų reikšmingesnių ir ne taip 
reikšmingų viešojo gyvenimo 
figūrų.

Daugelio jų jau nėra gyvųjų 
tarpe arba nebetekę savo lai 
kytų postų ir titulų, Raštikio 
prisiminimų plunksna grąžina 
vieniems gyvybes, kitiems tu 
rėtas pareigas ir titulus. Taik
liose charakteristikose jie tam
pa gyvi savo išviršine išvaizda, 
dvasinėm savybėm, autentiš
kais dialogais.

Generolas Raštikis daug kur 
buvęs, keliavęs, kariavęs. Kaip 
Lietuvbs keliaujantis ambasa 
dorius ar tautos reprezentan-

galimom pasekmėm. Bet jie li
ko reikšmingi Lietuvos istori
jai ir brangūs ypač tiems, ku
rie patys anų laikų vidaus ir 
tarptautinės politikos “kvapą" 
jautė ir vienaip ar kitaip re
agavo.

Autorius, parodydamas as
menis, nestebi jų privataus gy
venimo pro rakto skylutę. Jis 
kalba ir rodo juos skaitytojui 
kaip tam tikrus pareigūnus, 
atliekančius pavestas ar pačių 
pasiimtas viešojo gyvenimo 
funkcijas. Jis mielai kalba apie 
teigiamąsias savybes, gi apie 
neigiamąją pusę kalba santū
riai, arba leidžia tik faktams 
kalbėti. Pvz. jis daug eilučių 
skiria prez. A. Smetonos pane
girikai. Tačiau iš faktų galima 
pa Tdaryti vienintelę išvadą, 
kad anas gabus ir darbštus 
vyras ir didelis patriotas visai 
netiko į “tautos vadus”. Per-
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Pasilikusiai

Sakyk man, tolima mergaite,
Tėvynės mano išdidžios,
Kaip man be meilės apsieiti,
Be tavo šypsenos gražios?

Kai saulei gęstant marios tviska 
Klausaus širdies kalbos keistos. 
Tavęs ilgiuos labiau už viską 
Gal amžių amžiams prarastos. ..

Tavųjų rūtų ir radastų
Kvapu nusmelkia taip širdis. ..
Jei čia ateitumei, atrastum 
Dar meilės degančias ugnis.

O tiek jau metų. Žilo plauko 
Sulaukė mano paausiai,
Nors rodos vakar tik palaukėj 
Manųjų žodžių tu klausei.

Ten švietė pažarai raudoni 
Pilkam padangės debesy,
O tavo akys, balso tonas 
Man sakė — mano tu esi. ..

Kaip man gyvent, kad viskas keitės,
Kaip man gyventi be vilties?------------
Mergaite Nemuno pašlaitės,
Argi ir tu, ir tu keities

Kaip kinta rūbai, žemė, žmonės
Ir dienos žmogiškos dalios?------------
Tik nesikeičia ši kelionė
Ir negrąžina atgalios................

Sekundės
Nepailsdamas išbarsto 
Dienos amžiaus minutes,
Ir jomis man iki karsto 
Kelią einamą nuties,
O svajonės mano šviesios
Žais viliojimų ugny
Ir kartos man ir kuždės vis: —
Per trumpai tu gyveni...

Kai prieisiu kapo rimtį 
Ir užges šviesa dienos,
Nebegrįšiu pasiimti 
Aš sekundės nei vienos,
Bet svajonės mano šviesios 
Neužges — liepsnos jaunai 
Ir kartos man ir kuždės vis: —
Per trumpai čia gyvenai...............

/

• Lietuvos vietų vardynas.
Lietuvių Enciklopedijos leidyk
la jau išsiuntinėjo pulk. J. 
Andriaus paruoštą Lietuvos 
žemėlapį, apie kurį jau mes pa-

• Dr. V. Daugirdaitės-Sruo- 
gienės parašytoji Lietuvos is
torija’, kuri, kaip antroje ant
raštėje pažymėta — pavaiz
duoja Lietuvą amžių sūkury-

kartotinai rašėme. Drauge su į je, jau išspausdinta ir siuntinė- 
žemėlapiu eina ir 46 puslapiai jama prenumeratoriams ir 
teksto. Čia dr. A. Bendorius knygynams. Tas Tėvynės My- 
paruošęs pagrindinius statisti- lėtojų draugijos leidinys yra
kos duomenis apie Lietuvą; 
prof. K. Pakštas atskirame 
straipsnelyje aptaria Lietuvos 
ribas ir gyventojus; čia apž
velgiama istorinė Lietuva, sie
nos su Sovietų Rusija bei Len
kija, Potsdamo linija. Prof. 
S. Kolupaila patiekia Lietuvos 
hidrografinius duomenis, iš
vardindamas žymesnių Lietu
vos upių ilgumą ir ežerų plo
tą.

Antrąją teksto dalį sudaro 
Lietuvos žemėlapio vardynas, 
sudarytas dr, A. Salio. Vardy
ne yra 3,600 pagrindinių lietu
viškų vardų, o su įtrauktais 
nacių ir sovietų pavartotais 
pakaitais bei kitais atitikmeni
mis vardynas išaugo iki 7,000 
vardų. Vardyną sudarant tal
kino P. Balčius, A. Dundulis, 
gyd. J. Jusionis, red. J. Karde
lis, Vyt. Medešis, M. Nosalius, 
adv. N. Rastenis, Ant. Berno
tas, P. Būtėnas, dr. P. Jonikas, 
dr. Pr. Skardžius, prof. Kolu
paila, prof. K. Alminas, prof. 
J. Puzinas. Vardynas yra kir
čiuotas ir tai yra pirmas tos 
rūšies mūsų leidinys. Jis labai 
bus naudingas rašantiems. 
Vardyne pasistengta atstatyti 
ir Mažosios Lietuvos tikruo
sius lietuviškus vardus. Dauge
lis tų vardų — prūsiški, bet jų 
lytys artimos lietuviškoms ir 
jie čia rašomi lietuviškai. Iš 
vardyno bus daugeliui įdomu 
atsekti, kaip dabar maskoliai 
kaikurias Lietuvos vietas yra 
perkrikštyję (pvz. Mariampolė 
dabar vadinama Kapsukas). 
Gerai, kad prie vardyno dar 
pridėti dr. A. Salio paaiškini
mai lietuvių ir anglų kalbo
mis. Lietuviškiems vardams 
pažymėtos ir kirčiuotės.

stambus — daugiau kaip 950 
pusi., išleistas tai draugijai 
švenčiant 60 m. sukaktį (įs
teigta 1896 m.). Autorė įžan
goje pažymi, kad šis veikalas 
“nėra originalus, vien pirmai
siais šaltiniais pagrįstas tyri
nėjimas, o tik pastangos pa
tiekti plačiajai visuomenei 
svarbesnius ir būdingesnius 
mūsų praeities įvykius, suren
kant, kiek tai sąlygos leido, 
naujesnius, ypač lietuvių isto
rikų darbo vaisius, išmėtytus 
po įvairius veikalus, žurnalus,4 
periodinius leidinius“. Vieto
mis nutolstama nuo tradicinio 
faktų vertinimo. Platus Lietu
vos proistorės skyrius, peržiū
rėtas dr. J. Puzino.

*
Autorei teko nemažai sku

bėti, nes knyga buvo pradėta 
spausdinti rankraščio tik pusę 
dar teparuošus. Autorė pasi
naudojo medžiaga, esančia ke
liolikoje Chicagos bibliotekų 
ir kaiką parsitraukė iš toliau 
susirašinėjimo keliu. Knygoje 
išplečiami spalvingesni Lietu
vos praeities epizodai, įveda
ma istorinių anekdotų ir posa- 

Įi kių. Veikalas turi šiuos sky
rius: Lietuvos proistorė, Lie
tuvos valstybės įkūrimas, Lie
tuvos įsigalėjimas, Lietuva 
Vytauto Didžiojo viešpatavi
mo laikais,. Lietuva išsilaiko 
savo išsiskleidimo viršūnėse, 
Lietuvos pastangos savaran
kumui išlaikyti, Lietuvos vals
tybės silpnėjimas, Valsltybės 
pakrikimas ir nepriklausomy
bės galas, visos lietuvių žemės 
svetimųjų valdomos, Atgimusi 
nepriklausoma Lietuvos respu
blika.

vo ilgo gyvenimo tikslą”. 
(435 p.).

Aprašydamas atskirus gyve
nimo laikotarpius ar reikšmin
gesnius įvykius, sugeba išgauti 
skirtingą nuotaiką. Apie vai
kystę ir buvusią šeimos laimę

sijusiais su laiku, įvykiais, vie
tom.

Paskelbdamas tuos prisimi
nimus, S. Raštikis atliko dide
lį darbą ir pasitarnavim^ Lie
tuvos istorijai. Paskelbtieji 
faktai autoriaus asmeniškai

• Jono Balio “Mitologiškos 
sakmės”. Prieš pat vasaros 
atostogas Nidos Knygų klubas 
išleido 13-jį savo leidinį — dr. 
Jono Balio “Mitologiškas sak
mes”. Knyga 101 psl., kolenko- 
ro viršelyje, atspausdintą 
2,500 egz. Pratarmėje dr. J.

rašo švelniai, apie Lietuvai patirti, išvadinės mintys giliai Balys kiek ilgiau aiškina mito-

bių” ir “nesvarbių” prisimini
mo momentų. Vaikui išvengti 
kietų avinio ragų yra tiek pat 
svarbu, kaip ir fron.to kariui 
priešo kulkų. Tad ir autorius 
su tuo pačiu nuoširdumu kalba 
apie skerdžiaus vaiką, savo 
jaunystės draugą, kaip ir apie 
kurį 'nors garsų generolą. Ra
šo ne sausai, bet su literatū
riniu polėkiu. Stai pora sakinių 
iš Anglijos karaliaus vainika
vimo aprašymo:

"Man ypač krito į akis vie
nas kardo nešėjas. Daugeliu 
ordenų pasipuošęs, ilgu ap-l 
siaustu apsidengęs, labai se
nas lordas abiem rankom laikė 
į viršų iškelto kardo rankeną 
su tokia pagarba, su tokiu 
misticizmu, bet kartu ir išdi
dumu, ir su tokiu pietizmu ir 
atsidavimu savo pareigai, kokį 
retai galima pamatyti net ku
nige, nešančiame monstranciją 
iškilmingoje bažnytinėje pro
cesijoje. Atrodė, kad tas lor
das nešė prie altoriaus visą sa-

grįžusį Vilnių —' su pasiilgu- 
siojo romantika, apie svarbius 
valstybės reikalus — rimtai 
svarstydamas, tarsi jų teisin
gas sprendimas dar lemtų atei
tį. Tragiškos įtampos išgauna 
aprašinėdamas fronto kovas, 
savo sužeidimą ir patekimą 
bolševikų nelaisvėn, Lietuvos 
nelaimių uvertiūrą — derybas 
Maskvoje. Sukoncentruoja 
daug nuotaikos, naudoja stilis
tines priemones. Skaitai tarsi 
romaną. Pasakojimas sklan
dus, paįvairintas taikliom su
tiktų asmenų charakteristi
kom ir istoriniais intarpais, su-

išmąstytos. Pats autorius į sa
vo prisiminimus žiūri, kaip į 
viešą savo gyvenimo išpažintį. 
(16 p.).

Sąžiningai siekdamas tiesos 
ir prisiminimų pilnumo, mini ir 
tuos faktus, kurie surišti su 
kokia nors nesėkme. Apie save 
kalba kukliai ir kaikuriuos už
tarnautus laimėjimus pats nu
vertina.

Kadangi prisiminimai liečia 
įvykius iš artimosios mūsų 
tautos istorijos ir iš kontro
versinio režimo laikotarpio, 
reikia tikėtis, jog knyga iš-

(Nukelta į 4 pusi.)

logijų tikslą, kuris buvęs prak
tiškas: žmogus norėjęs išveng
ti jam gresiančių pavojų, norė
jęs susidaryti palankesnes 
tgtfntine^ sąlygas, pagaliau 
atitinkamai nuteikti antgam 
tinęs jėgas, kuriomis jis tikė
jo”. Autorius toliau tvirtina, 
kad tik toliau kultūroje pažen
gusiose tautose misticizmas 
daugiau atitrūksta nuo prak
tiškumo. Medžiaga sutvarkyta 
pavyzdingai ir sistematiškai.

NIDOS ŽVEJŲ KAIMELY

Žvejas ir moterys besišnekučiuodami eina iš bažnyčios. Dnbnr gra- ) 
žioji Nida paversta , žvejybos kolchozą.

• Prof. V. Jakubėnas savo 
atostoginėje kelionėje aplankė 
savo i )pažįstą|mus Clevelande, 
New Havene, New Yorke, Wa- 
shingtone. Pas prof. J. Žile
vičių atšventė savo 16 m. ve
dybinio gyvenimo sukaktį, ap
žiūrėjo jo turtingą muzikos 
archyvą. Brooklynan tėvui L. 
Andriekui nuvežė dail. A. Var
no paveikslą ir Aldams parašė 
straipsnį apie Dainų šventės 
laimėjimus, šiuo metu Miami 
mieste ilsisi pas Kl. Kiellenę. 
Tame mieste aplankė A. Dam- 
P^RVskait-ftadffuvienę. Greitu 
laiku pradeda savo kelionę at
gal į Chicagą.

• Stauės Prapuolenytės, 
“Moters” redaktorės, eilėraš 
čių rinkinys “Mieli žodžiai” iš 
eis rudenį. Leidžia "Venta” — 
Vokietijoje. Knyga turės apie 
8 pusi. Aplankas dail. Telesfo
ro Valiaus.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpis trumpai tepalies- 
tas, JAV ir kitų šalių išeivija 
— dar trumpiau. Galima sua
bejoti ir dėl autorės objekty
vumo kaikuriose vietose. Pvz. 
pusi. 934, kur rašoma apie ti
kybinius reikalus nepriklauso
moje Lietuvoje, sakoma: “baž
nytiniai santykiai iki galo liko 
neaiškūs, o Vatikanas — Lie
tuvai nepalankus”. Kaikurie 
nesutarimai su tuometiniu au- 
toritatyviniu režimu dar ne
reiškia nepalankumo Lietuvai. 
Teisingai sakoma, kad draugą 
pažinsi nelaimėje. Didžiosios 
Lietuvos nelaimės metu Vati
kanas yra viena iš labai nedau
gelių Europos valstybių, prie 
kurios veikia laisvos Lietuvos 
atstovybė ir kurios radijo sto
tis remia kovą už Lietuvos iš- 
aisvinimą bei duoda laiko lie

tuviškai valandėlei.

Prie knygos yra ketvertas 
žemėlapių: Lietuva Mindaugo 
aikais, Lietuva XV amžiuje, 
Lietuvos Lenkijos valstybė po 
Liublino unijos ir V. Stulpino 
išleistas senovės žemėlapis, 
vaizduojąs Lietuvą XV ir XVI 
šimtmety.

• Brazilijos Lieto,vių muzė- 
jui gaunamos patalpos. Muzė- 
jaus pagrindą sudaro šimtame- 
Čios liaudies menininko — dro
žinėtojo A. Trumpio kūriniai 
bei dalis buvusios Religinio 
Meno parodos eksponatų.

• Dail. Justinui Vienožins-
kiui suėjo 70 m. amžiaus. Dai
lininkas yra stipriai pasireiš
kęs peisažų ir portreto srityje 
bei paruošęs daug mūsų jau
nesnių dailininkų. Šiuo metu 
dirba Vilniaus Valstybiniame 
Dailės muzėjuje.
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Daina mūsų Dainų šventėja
BALYS CHOMSKIS, Chicago, III.

Grožis yra tvarkos spin-ima, įspūdis silpnas ir skystas, 
duliavimas. i Daug geriau būtų, jei po pir-

Sv. Tomas Akvinietis1 mos dalies pertraukos, eitų mo
terų choras, paskui vyrų. Iš
vada: programa muzikaliniai 
yra gera ir stipri, bet mažai 

į Dainų šventės

Tonas ir žodis 

Tonas ir žodis, muzika ir
.. , x • i atsižvelgtapoezija — du atskiri sau pašau- 

liai, bet gali susijungti į meilės
draugystę, į bendrą, galingą Dirigentai ir chorai
srovę, sukurdami iš poezijos 
ir muzikos naują vienetą, va
dinama daina. Tačiau, kaip 
kiekviena moterystė nėra be
problemų, taip ir šis muzikali- 
nis ir žodinis junginys turi sa
vo problemų. Sunkiausia prob
lema yra egoistinė: kas viešpa
taus? Kas bus despotu? Ši mu
zikos ir žodžio problema neve
da prie krizės, ar iširimo, bet 
įneša į dainą daug puošnių va
riantų. Pas Stasį Šimkų muzi
ka ir žodis jungiasi taikingon 
harmonijon. Pas Juozą Gruo
dį ir, iš dalies, pas Vladą Jaku- 
bėną vyrauja muzika.

Broniaus įBudriūno dainose 
pirmauja poetas, muzika dek
lamuoja, interpretuoja, sudaro 
žodžiui atmosferą, puošia spal
vomis, suteikia šilumos, bet ne
gailestingai veda į nusiminimą 
ir melancholiją. Juozas Žilevi
čius yra diplomatinis dainų 
kompozitorius, jis žaidžia, kar
tais užleisdamas muzikai pir
mą vietą, kartais žodžiui. Se
sers Bernardos Vakaras tylus, 
laimėjusios dainų konkurse 
pirmąją vietą, yra gražiai iš
baigtas kūrinas, gerai sujung
ti akordai, ritmas ir melodija į 
bendrą visumą, muzikalinė 
mintis koncetruojasi tik dvie
juose žodžiuose: vakaras ty- sunkiausias 
lūs; tai dekoratyvinė daina.
Bernardas Brazdžionis yra po
etas, kurio eilėraščio mintis ir 
forma yra tobulai ir logiškai 
išbaigti, ir muzika negali nieko 
naujo pridėti, bet pasitenkinti 
tik iliustracija. Mūsų liaudies 
dainos turi tą savybę, kad žo
dis ir muzika yra du neatski
riami dalykai, du kūnai su vie
na širdimi.

Kiekvieno choro dirigentas 
yra ne tik muzikas, bet ir or
ganizatorius, psichologas ir 
pedagogas. Choro paruošimo
pabaiga reiškia dirigentui sun
kią pradžią koncerto metu. 
Klausytojai, žengdami per 
slenkstį į koncerto salę,' nešasi 
daug kasdieninių dulkių savo 
dvasioje. Pradžioje ji yra tik 
triukšmaujanti masė. Dirigen
tas atsistoja vienas tarp cho
ro, dainos ir klausytojų. Čia

Komp. B. Budriūnas

Jo kompozicijos “Šauksmas” ir “O 
DninųNemune” buvo pildomos 

šventėje

Romualdas Kisielius

Naktis prie Nemuno
Ten, kur naktis apgaubia žemę 
Su juoda liūdesio skara,
Ten kraujas Nemunu sruvena,
Ten verkia žemė Lietuva:

Jau gęsta viltys paskutinės 
Aiduos skandžių kančios dienų. 
Oi, kur tos naktys sidabrinės, 
Nusėtos tūkstančiais žvaigždžių?!

Taip viskas dingo, kaip svajonėj, 
Taip viskas dingo' kaip sapne,
Tik žėrintys padangių kloniai 
Dar skęsta Nemuno dugne. ..

Dainų šventės programa

Dainų šventei paruošti pro
gramą yra pirmas ir atsakin
gas žingsnis į Dainų šventės 
pasisekimą ir tikslą. Dainų 
šventė yra vienkartinis mo
mentas, meteorinis blykstelė
jimas, kuriame atsispindėtų 
ryškus tautos veidas, jos dva
sia ir kultūra. Jos programa 
privalo turėti vedamą mintį, 
idėją, šūkį. Aišku, kad progra
mos sustatymas nėra mecha
ninis darbas, bet kūrybinis 
veiksmas; čia neužtenka gero 
muziko, bet reikia ir gabaus 
režisoriaus talento.

Įvykusios Dainų šventės 
programa yra koncertinė, lo
kalinė, bet ne visuotinė. Ben
dras choras dainuoja 6 dainas, 
o grupės —"15 dainų, vadinasi 
bendram chorui buvo skirta 
tik 30 min. Tai didelė klaida. 
Turėtų būti atvirkščiai. Antras 
didelis nesusipratimas: progra
moj mes matome tik 3 liaudies 
dainas. Daug kalbama ir ra
šoma apie mūsų liaudies dainų 
grožį, įvairumą ir gausumą, 
tuo tarpu Dainų šventėj skiria
ma jai menka ir nežymi vieta. 
Koks paradoksas!

Dar labai svarbus ir sunkes
nis dalykas yra dainų progra
moj patalpinti kiekvieną dainą 
į tokią vietą, kad ji geriausiai 
skambėtų ir lengvai pasiektų 
klausytoją. Čia moterų choras 
labai nukenlėjo ir tik dėl to, 
kad programoj turėjo netinka
mą vietą. Po jungtinio choro, 
kurio skaičius siekė daugiau 
kaip tūkstančio, išėjo keliasde
šimt mergaičių, vėliau kiek di
desnis vienetas moterų, žino-

momentas, kaip 
pavyks viską sujungti į vieną 
srovę.

Dainų šventės dirigentų pa
siskirstymas dainomis buvo la
bai laimingas, dėl to dainavi
mas be ypatingų mazgų nu
skambėjo darniai nuo pradžios 
iki galo. Juozas Žilevičius pra
dėjo dainų šventę giesme “Die
vas mūsų prieglauda ir stipry
bė’’ ir himnais. Nuostabu, toji 
paprasta Naujelio giesmė, psal
mės tonu parašyta, padarė di
delį įspūdį. Čia ne muzika, gal 
ir ne teksto mintis, bet kažko
kia artima dvasia, jau tolima 
ir apmiršta. Tas gilus įspūdis 
įkvėpė klausytojui pasitikėji
mą tolimesnei programai. Ste
pui Sodeikai nuotaika jau pa
ruošta, nors choro masė dar 
neįjudinta ir sunkiai duodasi 
Sasnausko — Jau slavai sukilo 
— įvesti į teisingą tempą, bet 
Kačanausko — Vai, žydėk — 
choro pasyvumą palaužia, ir su 
Aleksio >— Berneli mūsų — di
rigentui pavyksta chorą su
kaupti gyvai dinamikai. Tai 
vienintelis sangviniko šypsnys 
visoj programoj. Jungtinis 
choras geras, ir prakalbėjo į 
klausytojus.

Moterų chorai, vedami sės. 
Bernardos ir Alice Stephens, 
dėl minėtų priežasčių, pražuvo 
oro tvankume ir prakaite. Dai
na nevirto tikrove, bet daugu
mai klausytojų ji buvo nebylio 
kalba. Ne jų kaltė. Alice Ste
phens yra / gabi dirigentė, ir 
jos moterų ansamblis yra pats 
geriausias lietuvių tarpe.

Grupės choras, vedamas 
Broniaus Budriūno, sukūrė ge
ro choro vaizdą. Dainų įvietini- 
mas labai geras: Vai, eičiau — 
Jakubėno, Pjovėjas — Kačins
ko, O, Nemune—Budriūno išė
jo beveik sonatos forma. Liūde
sys yra gražus, kada jis turi 
tendencijos virsti džiaugsmu, 
o džiaugsmas yra prasmingas, 
kada linksta vėl tapti liūdesiu. 
Tie momentai muzikoj yra la
bai žavūs. Budriūnas, kaip di
rigentas, turi širdį ir protą. Jis

išvilioja iš choro kas geriau
sia: jėgą ir grožį.

Antroj dalyj vėl grupės cho
ras, vedamas Alfonso Mikuls
kio, padainavo: Vakaras tylus
— sės. Bernardos, Oi, pasakyk'
— Šimkaus, Anoj pusėj ežeroį
— Žilevičiaus. Choras lengvai 
nugali techniškus sunkumusj 
įsijaučia į dainos dvasią. Mi-, 
kulskis — rafinuotas dirigen-' 
tas, neirkluoja su rankomis, 
kiekvienas mostas prasmingas, 
nemuša į taktą, bet gracingais 
judesiais laiko melodijos orga
niką. Jis chorą laiko, kaip nau
jagimį, kuris tuoj pajunta, kad 
tose rankose yra saugu. Labai 
gaila, kad Mikulskis užmiršo 
savo kelią ir nepasirodė dainų 
šventėje su liaudies dainomis. 
Liaudies daina yra, kaip kara
lienė, reikia laukti kol ji pir- 
rha prakalbės. Mikulskis buvo 
ją prakalbinęs.

Vladas Baltrušaitis ir vyrų 
choras atsidūrė po mišraus 
choro truputį šešėlyje. Diplo
matinė programos klaida. Vy
rų choro vieta buvo antros da
lies pradžioje. Mišraus choro 
skalė yra plati, vyrų — siau
ra, ir klausytojui susidaro įs
pūdis kažko nepilno. Nežiūrint 
to, vyrų choras buvo kultūrin
gas, dainuojantis. Baltrušaitis 
supranta dirigento rolę, jo 
muzikalinė fantazija yra visa
da kelyj — ar nuo vieno plius-' 
polio, ar prie kito minuspolio, 
tas duoda dainavimui natūralią 
gyvybę.

Dainų šventę užbaigė ben
dras jungtinis choras: Motus, 
motuše — liaudies daina, Op, 
op, — Gruodžio, Laisvės daina
— Žilevičiaus. Kazys Stepona
vičius, nepaprastai energingas 
dirigentas, labai atitiko dainų 
šventės minčiai: išpažinimas ir 
valia. Choras skambėjo galin
gai ir gerai. Dirigentui vieno

negalima atleisti, kad jis Gruo
džio dainą palydėjo dūdų or
kestru.

Dainų šventei realizuoti bu
vo daug darbo, pasišventimo 
ir sunkumų. Taip pat apie ją 
buvo daug ir pasisakyta. Na
tūralu, nes tai vienas didžiau
sių įvykių mūsų tremties kul
tūriniame gyvenime.

• Prof. Stepe,nas Kolupaila 
savo atsiųstame mūsų redakci
jai rašte gen. St. Raštikio kny
gą Kovose dėl laisvės vadina 
“istorinės reikšmės atsimini
mais”. Prof. Kolupaila rašo, 
kad “Gen. Raštikis buvo ypa
tingai populiarus Lietuvoje ka
rys: jis vadovavo mūsų ka
riuomenei sunkiausių bandymų 
laikais. Kai Lietuva patyrė 
keletą skaudžių smūgių, ir ka
riuomenei neteko pasireikšti, 
jos vadas galėjo tapti tautos 
nepasitenkinimo taikiniu. Ta
čiau ir tuo metu kariuomenės 
vado autoritetas nenukentėjo. 
Nepaprasto populiarumo St. 
Raštikio bijodama, vyriausybė 
pašalino jį iš kariuomenės va
dovavimo... Kai S. Raštikis iš
vengė čekistų arešto ir slapstė
si, visi mes jaudinomės ir ypa
tingai džiaugėmės, kai jam pa
vyko pabėgti per sieną. Visuo
menė nuoširdžiai užjautė jį ir 
p. Raštikienę jų šeimos trage
dijoje, kai žvėrys — bolševi
kai ištrėmė į Sibirą jų vaikus 
ir tėvelius...”

Apibūdindamas naujosios 
knygos autorių, prof. Kolupai
la sako: “Iš memuarų galima 
susidaryti S. Raštikio asmens 
charakteristiką: jis yra giliai 
humaniškas, mokąs pasakyti 

1 tiesą net apie priešus ir juos 
i užjausti nelaimėje. Jis yra ty
ras Lietuvos patriotas, savo 
gyvenimu parodęs pasiaukoji
mą. Jis nieko nekaltina dėl vie-

no ar kito . politinio įvykio, 
nors negali paslėpti nusimini-! 
mo dęl kaikurių aplinkybių. Jis 
yra giliai tikintis katalikas, jis' 
cveikino Pavasarininkų kon- JAV-se įsteigtas Lietuvai

čių Seselių institutas, prie ku
rio priklauso Šv. Kazimiero se
serys, Šv. Pranciškaus sese
rys, Nukryžiuotojo V. Jėzaus 
seserys ir Nekalto Prasidėjimo 
seserys. Iš viso tas institutas 
apjungia apie 1,000 lietuvaičių 
mokytojų, kurios veda 110 mo
kyklų. Vienas iš to instituto 
uždavinių yra seselių mokyto
jų ruošimas lietuviškam vaikų 
auklėjimui. Rv/pjūčio mėn. 17 
d. tuo tikslu pas seseles pran- 
ciškiėtes Pittšburghe pradeda
mi kursai, į kuriuos suvažiuos 
minėtų vienuolynų mokytojų 
atstovės. Suvažiavusias globos

gresą, parašė straipsnį “Židi
niui.” Takiau jis, kaip karys, 
nepriklausė jokiai politinei par
tijai, toleruodamas visas. Jis 
stengėsi įtikinti R. Prezidentą 
atsisakyti nuo diktatūros ir 
šaukti demokratišką'seimą, de
ja, be rezultato.

Knygoje labai daug įdomių, 
mažai žinomų faktų. Daugeliui 
buvo nesuprsntama, kodėl pa
triotas Raštikis pasitraukė iš 
savo svarbios vietos, o ne pa
ėmė valdžios į savo rankas, tu
rėdamas vieningą visuomenės 
pasitikėjimą. Jis griežtai pasi
sako prieš perversmus, kuriuo
se jis atsitiktinai nedalyvavo. 
Tačiau jam buvo siūloma mi
nisterio - pirmininko vieta, jis 
tą galėjo ir turėjo padaryti!”

Prof. Kolupaila beturįs ir 
“Kardo” numeni, kuriame tilpo 
gen. Raštikio straipsnis, dėl 
kurio tas numeris buvo sukon- 
fiskuotas ir dėl ko gen. Rašti
kis pasitraukė iš kar. vado pa
reigų. Prof. Kolupaila rašo: 
Tegu atleidžia autorius, kad aš 
pacituosiu vieną ypatingai 
reikšmingą to straipsnio vietą, 
kuriai mes visi vieningai prita
riame :

“Kiekvienas aktingas asmuo 
turi būti branginamas ir tin
kamai įvertintas, bet nevaržo
mas. Vadinkime aktingąsias 
asmenybes, kaip norime, akty
vistais, nenuoramomis ar ki
taip, tačiau vieno neužmirški
me, kad tik iš tokių asmenybių 
dažniausiai išauga reformato
riai, »vadai ir dideli veikėjai: 
juk aktinga — jūra, o rami — 
pūvanti bala. Mums labai rei
kia asmenybių, sugebančių ne 
tik nusimanyti, bet ir dinamiš
kai veikti” (Mintys metams 
keičiantis. Kardas, Į940, No. 
1).

Pagaliau atsiminimų knygą 
prof. Kolupaila taip vertina:

— Knyga verta paskaityti ir

KULTŪRINĖ KRONIKA
• 1,000 lietuvaičių mokyto-7 je, Šv. Kazimiero seserų vie

nuolyne, kuris tada švęs auksi
nį savo jubilėjų.

'Pranciškiečių vyriausioji moti
na M. Lojolą ir jų mokyklų ins 
pektorė sesuo M. Gabrielė, ku
ri bus ir tų kursų direktorė. 
Kursuose bus mokomasi lietu
viškų liaudies dainų, lietuviškų 
tautinių šokių, žaidimų, ins- 
trumerįtalinės muzikos, bus 
lietuvių kalbos ir literatūros 
paskaitos, bus supažindinta su 
lietuviškų jaunimo organizaci
jų veikimu. Paskaitininkais pa
kviesti motina Teofilė (kazi- 
mierietė, iš Chicagos), Alfon
sas Mikulskis, dr. Adolfas Da- 
mušis, Antanas Tamulionis, 
Stasys Barzdukas ir Ignas Ma- 
lėnas (šie visi iš Clevelando), 
be to — Magdalena Avietėnai- 
tė — iš Manhattanville College, 
New York, ir sesuo Kristina iš 
Pittsburgho.

Kursai baigsis rugpjūčio 25 
d. ir tada tų mokytojų vienuo
lynų vadovės turės dar ben
drus pasitarimus su Švietimo 
taryba, veikiančia prie Pasau
lio Lietuvių bendruomenės. 
Pagrindinis tų pasitarimų už
davinys bus subendrinimas li
tuanistinio auklėjimo progra
mos.

Ta pačia proga įvyks ir mo
kytojų vienuolynų viršininkių 
(motinėlių) pasitarimai drau
ge su mokyklų inspektorėmis, 

padiskutuoti. Nekantriai lauk- Bus svarstoma lituanistinio
sime antrojo tomo...

• Draugo Romano Konkurso
komisija jau turėjo antrą posė
dį. Nusistačiusi kiekvieną gautą 
rankraštį kiek galima greičiau 
studijuoti. Paskutinis terminas 
romano rankraštį atsiųsti yra š. 
m. lapkričio 1 d. Siųsti Draugo 
adresu. Romano Konkurso Jury 
komisiją sudaro pirm. Petras 
Balčiūnas, sekretorius Vikt. Ma-

švietimo reikalai, mokyklų ap
rūpinimas vaizdumo priemonė
mis, bus aptariama lituanisti
nių švenčių rengimas įvairiuo
se regionuose, angliškų leidi
nių rengimas lietuviškoje dva
sioje, Šv. Kazimiero šventės 
parinkimas maldų dienai už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Numatoma, kad tų kursų į- 
žymesni punktai bus užrekor-

riūnas, nariai: Aldona Augus- duoti transliacijoms į Lietuvą.
tinavičienė, kun. Alfonsas Su- 
šinskas ir Mykolas Vendauskas..

Sekantieji panašūs kursai bus 
suruošti 1957 metais Chicago

ėinrlionie ansamblis, vadovaujamas Al f. Mikulskis

• Iš Lietuvos kilusi rašytoja.
Neseniai iš spaudos išėjo vai
kams skirta, gausiai iliustruota 
knyga “Zigger, The Pet Chame- 
leon”. Išleido. Abelard-Schuman, 
New Yorke. Veikalo autorė yra 
Genevieve Gullahorn. Knygos 
aplanke pažymėta, kad ji yra 
gimusi Lietuvoje, į JAV atvyko 
teturėdama 8 m. amžiaus, ilges
nį laiką gyveno Maryland ir Ka
lifornijos valstybėse, o dabar 
gyvena su savo vyru iir dviems 
vaikais Illinois valstybėje.

Patyrėme, kad tai Genovaitė 
Jasaitytė iš Paliepių bažnytkai
mio, Kėdainių apkr. Kai tik ji 
pramoko angliškai, tuojau ėmė 
bendradarbiauti spaudoje, ir 
pirmąją jos apysakaitę vaikams 
nupirko laikraštis Baltimore 
Sunday Sun, kai mūsų lietuvaitė 
teturėjo dar tik 12 metų am
žiaus. Gyvendama Hollywoode 
ji buvo išrinkta redaktore jų 
augšt. mokyklos laikraščio. Sa
vo gabumais ji laimėjo ketverių 
metų stipendiją studijuoti žur
nalistiką Souther California uni
versitete ir buvo ten universite
to laikraščio moterų skyriaus 
redaktore. Baigusi studijas ji 
dirbo eilėje redakcijų.

Ištekėjusi pašventė laiką kū
dikių auklėjimui ir spaudos dar
be neturėjo sąlygų reikštis. Kai 
paaugę vaikai pradėjo eiti į mo
kyklą, ji vėl galėjo imtis plunks
nos ir davė šią naują kųygą, 
kur ji nupasakoja jų šeimos pa
tirtį su namuose pamiltu cha
meleonu. Knyga turi 61 pusla
pį gausiai ir vaizdžiai iliustruota 
dailininko George Mason.

• Sesers M. Reginaldos Ta
mulevičiūtės, k a z i m ieriet&s, 
smuiko rečitalis įvyko De Paul 
universiteto Mažojo teatro pa
talpose. Tai buvo dalis reikala
vimų bakalaureato laipsniui, ku
ris suteiktas seselei Reginaldai. 
Virtuozine technika ir šiltu tonu 
sesuo Reginalda išpildė Vitali 
“Chaconne”, Bacho du minuetu 
ir Gavotą bei Mendelsohno ant
rą ir trečią dalį “Concerto — 
E moli”. Pianu palydėjo prof. 
Povilas Stassevitch, De Paul 
stygų muzikos skyriaus vado
vas, sesers Reginaldos moky
tojas. Publika šiltai priėmė 
visą programą, bet ypač pa
skutinę dalį Mendelssohno. Dr. 
A. Becker, De Paul Muzikos 
mokyklos dekanas, pareiškė, 
kad jau ilgokas laikas, kai vie
nuolė smuikininkė nebuvo pa
sirodžiusi rečitaly ir gal praeis 
daugiau kaip dešimt metų, kol 
vėl kuri nors pasirodys. Lin
kėtina po šio laimėjimo seselei 
įgyti magistro laipsnį; tada į 
jos iškilmingąjį koncertą gau
siai sueisime Chicagos lietuviai 
pasiklausyti. (M. K.)

• Romualdas Kisielius, jau
nas poetas, gimė 1932 m. vasa
rio 7 d. Kybartuose, Vilkaviš
kio apskr. Pradžios mokyklą 
baigė Lietuvoje. Tremtyje gy
veno Ingolstadte, kur lankė 
gimnaziją. Šiuo metu gyvena 
Brooklyne ir studijuoja ekono
miją ir prekybą Bankininkų ir 
Prekybininkų kolegijoje New 
Yorke. Savo pirmuosius eilė
raščius išspausdino 1951 m. A- 
teityje, taip pat bendradarbiau
ja Karyje ir Darbininke.

• Dr. Vytautas Bieliauskas, 
psichologijos profesorius Rich
mond, Virginia, savo universite
to komandiruotas, dalyvaus ty
rimo darbuose Chicagos North- 
westem universitete, Psichote-

I rapiniam institute. Po to jis da
lyvaus Amerikos Psichologų są
jungos suvažiavime, kuris įvyks 
rugsėjo pradžioje. Dr. Bieliaus
kas atvyks Chieagon rugpj. 22

<1 dieną.
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TRAGIŠKASIS ŽMOGUS
Naujoje prancūzų literatūroje 

VACYS KAVALIŪNA S, Cleveland 3, Ohio

Žmogus, jo gyvenimas ir li
kimas, jo džiaugsmo momentai 
ir skausmo gelmės yra visų lai
kų ir visų tautų literatūrinės 
kūrybos pagrindinis objektas. 
Tačiau nei vieno šimtmečio žmo
gus nebuvo taip slegiamas savo 
egzistencijos naštos, kaip jos 
yra slegiamas modernusis žmo
gus. Atsidūręs tarp dviejų kraš
tinių savo gyvenimo momentų— 
gimimo ir mirties — jis kenčia 
esančio tarp dviejų kas minutė 
prie viena kitos artėjančių uolų 
grėsmę, jieško bent kokio at
ramos taško,, jieško tai, kas jo 
gyvenimą įprasmintų, ir, nepa
jėgdamas rasti racionalaus at
sakymo į jį kankinančius klau
simus, kenčia. Ypatingai jį kan
kina jo vienatvė... Absoliuti vie
natvė neperžengiamos mirties 
bedugnės akivaizdoje.

Šis moderniojo žmogaus vie
natvės skausmas iš gyvenimo 
yra perėjęs ir į literatūrą. Jį 
mes sutinkame romano pusla
piuose, 'jį matome ir girdime 
teatre, jo gūdus šauksmas aidi 
ir iš skausme gimusios poezijos 
eilučių.

Neatsakytas klausimais ir 
juodas vienatvės skausmas

Koks gi pagaliau yra žmo
gus, kurį gana dažnai sutinka
me šių dienų prancūzų literatū
roje? Nors jis yra individualus 
įvairių autorių kūriniuose ir jo 
gyvenimas pareina nuo struktū
rinių vieno ar kito veikalo ele
mentų, tačiau, apskritai imant, 
tai visų pirma — tragiškasis 
žmogus, kurio dvasiniame veide 
atsispindi gilus vidinis nerimas, 
neatsakytas jo egzistencijos 
prasmės klausimas ir juodas 
vienatvės skausmą?. Vienas jau
čiasi Marcei Prousto, vieno iš 
pačių didžiųjų XX a. rašytojų, 
ilgos romanų serijos (A la re- 
cherche du temps perdu) auto
riaus, žmogus. Negailestingai 
graužiamas viską — daiktus ir 
žmones — naikinančio laiko, pa
guodos jis jieško mene, vienin
telėje, jo manymu, realybėje. 
Atminties ir pojūtinių asociaci
jų pagalba stengiasi jis iš pasą
monės gelmių susigrąžinti pra
ėjusius gyvenimo momentus ir 
tuo būdu nugalėti laiką.

Neniotyvuoto nusikaltimo 
filosofija

Dar labiau nerimo yra kanki
namas Andre Gide žmogus. Jis 
aistringai jieško tiesos, kurios, 
deja, neberanda, nuolat pats sau 
kelia klausimus, kurių nepajėgia 
atsakyti, nuolat svyruoja tšrp 
tezės ir antitezės. Pagaliau, jei 
A. Gide žmogus ir atsako į savo 
paties klausimus, jei ir randa 
tiesą, tai toji tiesa yra relatyvi, 
tik jo tiesa, neturinti jokios uni
versalinės vertės. Lafcadio, vie
nas iš pačių svarbiųjų “Vatika
no požemių” veikalo, kunį A. 
Gide pavadina būdingu “sotie” 
vardu (draminis viduramžių 
žanras, kurio visi veikėjai va
dindavo kvailus), personažas 
pro einančio traukinio langą iš
meta Fleurissoire, pats nežino
damas kodėl. Kai nužudytojo 
svainis klausia, kodėl jis taip 
padarė, Fafcadio ramiausiai at
sako: “Nežinau... Jis neatrodė 
laimingas”... Lafcadio žmogžu
dystė yra pradžia “nemotyvuo
to nusikaltimo” filosofijos, turė
jusios ir tebeturinčios įtakos ra
šytojams egzistencialistams.

Malraux žmogus

Vienatvės skausmas ir gyve
nimo prasmės jieškojimas kan
kina ir Andre Malraux žmogų. 
“Didžiausia kančia yra vienat
vėje”. — sako romano “La Con- 
dition Humaine” personažas Ka-

tow. Todėl savaime supranta 
ma, kodėl Katow ir kiti šio ro-' 
mano, traktuojančio žmogaus 
likimą struktūriniuose kinų re
voliucijos rėmuose, personažai 
stengiasi įvairiausiais būdais iš 
juos slegiančios vienatvės išsi
veržti ir žūt-būt savo gyvenimą 
įprasminti. Katow gyvenimo 
prasmės jieško veiksme — jam 
todėl ir nusižudyti geriau negu 
ramiai mirti, nes savižudybėje 
yra daugiau veiksmo. Kyo, kitas 
svarbus šio romano personažas, 
paguodos jieško apskritai hero
jinėje veikloje, Tchen — žudy
me, nors po pirmos žmogžudys
tės ir pasijunta jis esąs nepake
liamai vienas, o profesorius Gi- 
sar, panašiai kaip ir proust žmo
gus, — kinų mene ir ypač opiu
mo vartojime — jo pagalba jis 
persikeliąs į realesnį gyvenimą. 

Camuso Maras

Nerimstančius personažus ir 
įvairiai jieškančius atsakymo į 
egzistencijos prasmės klausimus 
sutinkame ir Albert Camus ro-j 
mane “La Pešte” (“Maras”).* 
Darbas, visuomeninės ir profesi
nės pareigos, literatūrinė kūry
ba... yra šiokios tokios užuovė
jos, kur jie gali kiek prisiglaus
ti. Tačiau, be kunigo Paneloux, 
priimančio iš Dievo rankų ir 
bausmės rykštę, visi kiti šio ro
mano personažai jokio tvirtes
nio atsakymo į žmogaus egzis
tencijos prasmės klausimą nebe
randa, ir maru mirštančio vaiko 
šauksmo klaikumas gūdžiai nu
aidi tuščio gyvenimo erdvėje, 
nepalikdamas atsakymo į klau
simą, kurį didžiame skausme 
buvo išsprendęs Biblijos Jobas 
ir kurį pagaliau buvo supratęs 
Victor Hugo po savo dukrelės 
tragiškos mirties, giliai atsispin
dinčios jo “Kontempliacijose”.

Dramoje

Nemažiau tragiškas žmogus 
yra ir XX a. prancūzų dramoje. 
Jean Cocteau pjesės “Pragariš
koji mašina” (“La Machine In- 
fernale”) personažai, ypač Edi
pas, negali išvengti savo likimo, 
kuris, lyg pikta pragaro mašina, 
negailestingai sunaikino iš an
ksto pasmerktąjį, nors jis ir yra 
niekuo nekaltas.

Panašią fatalistinę idėją ran
dame ir Jean Girodoux dramo
je “La Guerre de Troie u’aura 
pas lieu” (“Trojos karas neį
vyks”), kurios personažai pa
slaptingos, piktos ir aklos jėgos 
neišvengiamai stumiami prie ka
tastrofos — karo, kurio nei vie
na pusė nenori.

“Keleivis be lagamino”
Jean Anouilh pjesės “Le voy- 

ageur sans bogage” ("Keleivis 
be lagamino”) vyriausias perso
nažas Gaston, fronte nustojęs 
atminties karys, jieško savo tė
vų, kuriuos suradęs atsisako, 
kad tuo būdu atsikratytų ne
malonaus lagamino—neperšva- 
rios savo gyvenimo praeities ir 
galėtų savo gyvenimą pradėti iš 
naujo. Į pastabą, jog negalima 
atsisakyti nei savo praeities, nei 
paties savęs, Caston atsako, 
jog jis esąs vienintelis žmogus, 
kuriam likimas duodąs progos 
įvykdyti šią kiekvieno žmogaus 
svajonę, ir ja nepasinaudoti būtų 
nusikaltimas. Tačiau šiuo būdu 
Gaston, kaip teisingai pastebi 
O. F. Pucciani (The French The 
ater since 1930), neišsprendžia 
savo gyvenimo moralinės pro
blemos.

Montherland Camus dramos
Henry de Montherland “Mi

rusios karalienės” (“La Reine 
morte”) personažai gyvena nuo
latinėje mirties baimėje, kuri 
eina per visus pjesės puslapius t

senasis karalius Ferrante laukia 
artėjančios mirties ir jos bijo, 
įneš gyvena taip pat mirties 
grėsmėje, Pedro, jos vyras, ka
lėjime etc.

Albert Camus dramos "Nesu
sipratimas” (“Le malantendu”) 
Morta, kuri drauge su savo mo
tina nužudo savo brolį, po dau
gelio metų parvykuni namo, kad 
praskaidrintų /Judviejų gyveni
mą, prieina išvadą, kad vienin
telė išeitis yra savižudybėje. Nu
žudytojo brolio žmonai ji pata
ria melstis, kad “josios Dievas” 
ją paverstų į akmeni — tai vie
nintelė tikra laimė. Gi kai Ma
rija, nužudytojo našlė, rauda ir 
šaukiasi Dievo pagalbos, atsida
ro durys ir išeina senas tarnas.
Į Marijos prašymą padėti jai jis 
atsako: “Ne!” Šis senojo tarno 
kategoriškas “ne” yra tarytum 
pikta replika į “Fausto” Marga
ritos šauksmą: “Tavo esu, Tė
ve! Gelbėk mane!” atsakiusiam 
balsui iš dangaus: “Išgelbėta”

Suteptos rankos ir širdys

Jean — Paul Sartre pjesės 
“Nešvarios rankos” (“Les 
mains sales”) personažų ne tik 
rankos, bet ir širdys suteptos. 
Hugo Barine, klausimams, ko
dėl jis nužudę Hoedererį, atsa
ko beveik A. Gide Lafcadio žo
džiais: “Aš jį nužudžiau todėl, 
kad atidariau duris... Tai visa, 
ką aš žinau”, — man iš esmės 
šios žmogžudystės motyvai daug 
aiškesni negu Lafkadio.

Tragiškas egzistencialistinio 
ateistinio žmogaus Šauksmas
Juodos pesimistinės idėjos, 

deąperacija, vienatviškas ir ab
surdiškas šauksmas aidi iš dau
gumos naujosios prancūzų lite
ratūros personažų lūpų. Tai tra
giškasis egzistencialistinio atei-. 
istinio žmogaus, nerandančio 
kelio į šviesą, šauksmas klaikio
je gyvenimo bedugnėje. Šios juo
dos gyvenimo dramos persona
žai veikia ne todėl, kad įvykdy
tų ką nors- gero, kilnaus ar gra
žaus. Jis veikia todėl, kad pats 
sau įrodytų, jog jis egzistuoja, 
nes nebūties perspektyva jį gąs
dina. Tai tas pats personažas, 
apie kurį kalba William Bar- 
rett: - -

“Bet nepamirškime, kad šis 
pogrindžio žmogus yra pavojin
gas. Jo pasirodymas nevisuo- 
met yra filosofinio ir nekenks
mingo pobūdžio... XX a. jis bu
vo tapęs nacių pareigūnų ir de
gino lavonus Buchenwalde, šian
dien jis yra NKVD pareigūnas 
ir tūkstančius europiečių varo į 
mirtį” (What is eksistentia- 
lism?).

Nežiūrint J. — P. Sartre tei
gimo (“L’Eksistentialisme ėst 
Humanizme” manifeste), jog jo 
egzistencialistinė doktrina, kuri 
remiasi morale, leidžiančia žmo
gui laisvai pasirinkti tokią elge
sio formą, kuri įgalintų jį ko 
pilniau reabizuotis, egzistencia-

M. Vaitkus

AŠARA
Tarei sudiev — ir suvirpėjo 
kurčiu skausmu išblankęs balsas. 
Atsakė tau gėlių alėjoj 
„sudiev, sudiev“ žvirbliukai smalsūs.

Atsižvelgei atgal dar kartą — 
ant veido ašara sužvilgo.
Sušlamo apušė prie vartų:
„Bus mums vieniems čia ilgu, ilgu“. .

Regėjau tai, tylus praeivis, 
ir skausmas širdį man sugėlė:
„Kam teko ta liūdnosios deivės 
širdy ištryškus ašarėlė?..

Laimingas jiš. . O man klajūnui 
ar skirs kas ašaros žemčiūgą, 
čai teks keliauti žemės sūnui 
į Amžių ryto tolį bugų?..

DU TAKAI

Kai skleidės jaunos mūsų dienos 
Bažnyčios mistiniam sode, 
ir vilgo ašarom blakstienos, 
ir degė meilė mum veide. —

būties takeliai, susipynę, 
žaliu gėlėtu vainiku 
tekėjo į svajų tėvynę, 
ir buvo skirtis mum sunku. . •

Tačiau išskridom išsiskyrę 
lemties nežinoman miškan, 
kur glūdi tankmės, niūkso tyrai, — 
ir buvo šalta, liūdna ten..

Nūn grįžtam į Pradžios Šaltinį, 
kur mūsų širdys susilies, . 
kelionę baigus paskutinę, 
aušroj žadėtosios šalies..

VILTIS
✓ '

Tu viltį įžiebei, kaip saulę 
tamsioj nakty, kur siaubas grėsė, 
ir kaliniui kolonų aulę 
atvėrei, lyg šventovę šviesią, —

ir man krūtinė atsiduso 
svajingai, lengvai, palaimingai, 
lyg įsiyrus Žemei mūsų 
į laisvę tyrą ir kvapsningą..

\

KULTŪRINE KRONIKA
• Kauno Veterinarijos akade

mijos dvidešimtmetis. Šiemet 
sueina dvidešimt metų, kai bu
vo įsteigta Kauno Veterinarijos 
akademija, savarankė, universi
teto lygio, mokymo ir mokslo 
įstaiga. Vienas jos institutas ga
mino užsienyje brangiai kaina
vusius skiepus žmonių ir gyvu
lių reikalams. Keli kiti institu
tai vedė kovą su užkrečiamomis 
ligomis, kurios yra bendros žmo 
nėms ir gyvuliams, pvz. džiova, 
pasiutimas, juodligė, bruceliozė 
ir t.t. ;

Laisvajame pasaulyje paskli
dę buvę K. V. a-jos profesoriai 
ir jos auklėtiniai ruošiasi šį gra
žų dvidešimtmetį nors kukliai 
paminėti spaudoje ir susirinki
mu, kuris numatomas šaukti 
šiais metas rudenį, Chioagoje. 
Apie tai mus inforriiuoja Lietu
vių Tremtinių Veterinarijos gy
dytojų draugijos pirm. dr. A. 
Milaknis.

visi akademijos profesoriai spe
cializavosi kiekvienas bent ke
liuose žymiausiuose Vak. Euro
pos universitetuose. Akademijos 
pastatai, klinikos, laboratorijos 
ir įrengimai savo stilingumu bei 
praktiškumu pralenkė ne vieną 
garsią Europos vet. mokyklą.

Už tų pastatų suprojektavimą 
ir statybos pravedimą užtarnau
ta pagarba tenka dipl. inž. J. Ja- 
siukaičiui ir kitiems statybos ko 
misijos nariams: dr. Š. Jan
kauskui, dr. Bielkevičiui ir D. 
Mironui.

• Emilijos Plateraitės sukak
tis. šiemet sueina 150 metų nuo 
garsios kovotojos dėl laisvės, 
pulkininkės Emilijos Plateraitės 
gimimo ir 125 metai nuo jos 
mirties. Ta ryžtinga grafaitė 
įamžino savo vardą Lietuvos is
torijoje drąsiai kovodama dėl 
laisvės 1831 metų sukilime. Ji 
buvo gimusi 1806 metais Vilniu
je. Augo pas gimines dvare Lat-

Reikia pasidžiaugti, kad mū- • vijoje. Geros širdies, buvo prie
šų akademijai 1955 m. birželio lanki baudžiauninkams, lankė
mėn. suteiktas Amerikos Vete
rinarijos Gydytojų Sąjungos 
(AVMA) pripažinimas. Jau 
1952 m. JAV Žemės Ūkio depar
tamentas pripažino K. V. A-ją, 
suteikdamas ją baigusiems vet. 
gydytojams teisę užimti federa- 
linių vet. inspektorių vietas. Pas 
tąrasis AVMA pripažinimas y- 
patingai svarbus tuo, kad jis a- 
kademijos auklėtiniams suteikė 
visais atžvilgiais lygias teises su 
JAV ir Kanados vet. gydytojais, 
baigusiais pripažintąsias mokyk 
las.

Vet. medicinos praktikos tei
sių atžvilgiu, beveik visos JAV 
ir Kąnados provincijos, išskyrus 
New Yorką, remiasi AVMA pri

kaimo ligonius, mokė vaikus 
rašto, rinko tautosaką. Mokėjo 
kelias Europos kalbas, daug 
skaitė, buvo pamėgusi istoriją 
ir matematiką, augšto išsilavi
nimo. Mikli jojikė, gerai varto
janti ginklą, prasidėjus 1831 m. 
sukilimui stojo į kovotojų gre
tas. Iš pradžių atvyko pas savo 
giminaitį Cezarį Platerį į Lietu
vą. Pasitelkusi adjutante Mari
ją Prušinskaitę ir keletą paly
dovų, ji Dusetose ėmė burti gau
sesnius sukilėlius prieš rusus. 
Prie jos dėjosi ir bajorai, ir kai
miečiai. Ji jau turėjo 280 šau
lių, 60 raitelių ir kelis šimtus 
kaimiečių su dalgiais. Zarasuo
se į miesto knygą Plateraitė įra

pažinimu. Kitaip sakant, visi šė sukilimo aktą.

listinis naujosios prancūzų lite
ratūros žmogus jaučiasi nejau
kiai. Dar daugiau, stovėdamas 
ant nebūties pagrindo, jis dejuo
ja ir šaukia. Gyvenimas jam tė
ra absurdas. “Irracionalizmas, 
žmogiškoji nostalgija ir absur
das — štai trys dramos perso
nažai”, — sako A. Camus (“Le 
Mythe de Sisyphe”).

Žmogus, testremdamas tik sa
vimi, atsiduria ties tuštuma. 
“Absurdas, garsusis absurdas te 
liko mums”, — sako O. V. L. 
Milašiaus romano “L’Amoureu- 
se Initiation” personažas gra
fas de Pinamonte, baigdamas pa 
šakoti sudužusios savo meilės 
istoriją.

Krikščioniškasis 
egzistencializmas 

Egzistencialistinė filosofija ne 
būtinai ateistinė. - Yra filosofų, 
svarstančių egzistencialist. pro
blemas, kurie remiasi krikščio
niškosios pasaulėžiūros princi
pais. Bene pats ryškiausias 
krikščioniškojo egzistencializmo 
atstovas yra Gabriel Marcei. Ta
čiau ne jo filosofija šiuo kartu 
rūpi šiam straipsniui. Tesinori 
kiek staptelėti prie jo draminės 
kūrybos, kuri yra jo filosofinių 
idėjų interpretacija.

G. Marcei žmogus taip pat y- 
sra negailestingai slegiamas vie
natvės: “Vięnintelė kančia yra 

i būti vienam”, sako Rose veika- 
| le "Le coeur dės autrcs” (“Ki- 

(Nukelta į 2-rą pusi.)

vet. gydytojai, turį šį pripažini
mą, gali įsigyti praktikos teises 
bemaž visoj Š. Amerikoj, gi šio 
pripažinimo neturintiems prak
tikos teisių įsigyjimas labai su
varžytas ir galimas tik su dide
liu vargu 'vienoj, kitoj valsty
bėj.

K. V. A-jos pripažinimas buvo 
atsiektas grynai pačių jos auk
lėtinių, buvusios vadovybės ir 
profesūros pastangomis. Ypač 
tenka pažymėti du tos akade
mijos auklėtinius, kurių ypatin
gu ryžtu bei pastangomis ir bu
vo atsiektas tikslas: dr. P. Gai- 
liūnas surinko medžiagą, sure
dagavo ir išleido informacinį lei 
dinį apie K. V. akademiją, ją iš
platindamas taip atitinkamų as
menų ir įstaigų, kas daugiau
sia ir nulėmė, jos pripažinimą. 
Šiame darbe jau daug padėjo 
a.a. dr. K. Kasponis-Kasperavi- 
čius.

Nėra abejonės, kad akademi
jos auklėtinių geras bendras iš
silavinimas ir praktiškas pesi-

Patraukė į Daugpilį įr lietuvių 
jėgomis puolė maskolių įgulą. 
Plateraitė pati vadovavo su kar
du rankoje. Rusų jėgos buvo 
žymiai stipresnės. Jie Platerai
tės būrį išklaidė. Su savo dali
nio likučiais ji prisijungė prie 
C. Platerio būrių ir veikė Upy
tės apylinkėse. Kovėsi pirmose 
eilėse. Surinkusi didesnius suki
lėlių būrius su jais patraukė į 
savo gimtąjį Vilnių. Kovėsi ties 
Ukmerge, Vilniumi, ties Kaunu, 
ties šauliais.

Kai sukilėlių jėgos ėmė tirpti 
ir jų vadas Gelgaudas nuspren
dė trauktis į Prūsus, ji pasakė: 
“Aš, kol gyva, kovosiu už tėvy
nę”. <Su giminaičiu C. Plateriu 
ir sukilėle Rašanavičiūte ji ban
dė prasimušti į Lenkiją ir prisi
jungti prie sukilėlių. Badauda
ma keliavusi 10 dienų taip nu
silpo, kad apalpo. Su karščiu, 
žaizdotomis kojomis pasiekė Sei
nų apskritį. Buvo priglausta 
Ablamavičių dvare. Mirė 1831 
m. sužinojusi apie sukilimo ne-

Gen. St. Raštikis — gavo brolio Andriejaus ūkyje 
Nuotrauka ii turtingo* atsiminimų knygos “Kovose dįj Lietuvos”

ruošimas' bei sugebėjimas turi- laimingą pabaigą. Palaidota Kap 
mas žinias pritaikinti naujojoj čiamiesty, Seinų apskrity. Isto- 
krašto sąlygoms ir sąžiningu- rikė dr. V. Sruogienė mini, kad
mas sudarė gerą įspūdį tiems 
AVMA pareigūnams, kurie ste
bėjo ir sekė naujai atvykusių mirti 
kolegų profesinį pasiruošimą ir 
bendrą išsilavinimą. Su pasigė
rėjimu reikia pasakyti, kad nei 
vienas lietuvis vet. gydytojas, 
gyvenąs JAV ar Kanadoje, ne
padarė nieko, kas žemintų jo 
profesiją ar lietuvio vardą. Prie
šingai, ne vienas iš jų jau pasi
reiškė dėmesio vertais moksli
niais straipsniuis profesinėje a- 
mėrikiečių spaudoj: ne vienas 
jau yra įsteigęs sėkmingą priva
čią praktiką. Eilė mūsų vet. gy
dytojų buvo priimti į JAV civi
linę tarnybą (Civil service) fr 
dirba kaip federaciniai inspek
toriai ar kitose valdinėse vieto
se.

Mokslas akademijoje tęsėsi 
penkerius metus su beveik viene 
rių metų privaloma praktika 
maisto produktų ir gyvulių ap
krečiamų ligų kontrolėje. Beveik

Plateraitė garbinusi Orleano 
mergaitę, dėl laisvės nebijojusi

• P. Abelkis gana sunkiai 
susižeidė akį: geroje gydytojo 
priežiūroje — gyja; atrodo, kad 
regėjimui nebus pakenkta. Šio
mis dienomis gavo žinią iš Lietu 
vos, kau jo k nyga “Žemaičių 
krikštas” pasiekė Žemaičių Kal
variją. Iš Lietuvos net prašoma 
siųsti daugiau egzempliorių. 
Netgi Lietuvos spaudoje pasiro
džiusi to veikalo recenzija pa
lanki. šiuo metu spausdinama 
P. Abelkio parašytoji Visų šven 
tų parapijos (Chicagoje) istori
ja. Rašytojas kuria dabar nau
jas noveles ir dirba prie savo 
dviejų tomų romano “Pirktinu- 
kė” — iš Indijos gyvenimo.

• Kun. dr. P. Ragažinskas iš
Čilės persikėlė į Kolumbiją ir 
Tolimos universitete dėsto aske
tinę ir mistinę teologiją.

Z
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MEISTRO GULBINO 

TROBELĖJE
Alb. Baranausko novelės "Sniego platumos" 

VIKTORAS MARIU NAS, Cleveland, Ohio

Prakalbos vietoje

“Prakalbos vietoje” vaizdeliu 
A. Baranauskas atidaro savo no 
vėlių rinkinį, vardu “Sniego pla
tumos”.

Autorius naujokas, bet į mū
sų literatūrą ateina gana bren- 
dusio vyro žingsniu, tiktai ta
kuos, vedančiuos į dailiojo žo
džio augštumas dar labai ryš
kiai regimas pasimetimas ir ne
tikrumas.

Pirmuoju rinkinio rašiniu au
torius išsako lyg savo literatū
rinį credo. Iš vaizdelio nuotai
kos, iš labiau pabrėžtų detalių 
ryšku, kad jo credo nėra here- 
tiškas, tik daug per siauras ir 
per vienašališkas. Pagrindiniais 
pasakojimo elementais jo laiko
mi istorija ir situacinė nuotai
ka, kone visada juokinga, daž
nai juoko siekiant betkokia kai
na, kad ir pačią istoriją lopinių 
lopiniu paverčiant.

Remdamasis tiesa, kad žmo
gus labiau atsiskleidžia tuo, ką ! 
jis instinktyviai, nepabrėžda- 
mas, nepasiruošęs pasako ir kad 
kartą ištartas žodis tampa nuo 
savo šaltinio nepriklausoma bui
tim, mėginsiu A. Baranausko 
kūryboje pajieškoti estetinės 
prigimties laimėjimų ir nuodė
mių.

Nauja spalva senam daiktui

A. Baranauskas savo kūrinius 
pavadino novelėmis. Susidarę 
tam tikrą novelei sąvoką iš kitų 
mūsų rašytojų darbų, mes var
gu į ją įtalpinsime “Sniego pla
tumų” istorijas. Jos labiau pri
mena žinomus feljetonus, tik 
stokoja aktualaus turinio. Bet 
ar ne vistiek, kaip pavadinta? 
Juk jau įprasta, kad trumpes
ni rašiniai vadinami novelėm, o 
ilgesni romanais, retkarčiais 
(dėl įvairumo!) apysakom, o 
kaikada net noveliniais roma
nais (gryna nesąmonė; šitoks 
kerginys estetinėje kūryboje ne
gali egzistuoti). Svarbu ne pa
vadinimas, o kūrinio meninė gel
mė ir jėga.

Taip, tačiau meninė gelmė ir 
jėga yra ne tik paveldėtos, bet 
ir pribrandintos sąmonės vai
sius. Sąmoningas rašytojas žino, 
ką jis rašo ir ko siekia. “Lite
ratūrinis žanras, kaip ir zoolo
ginės rūšys, reiškia tam tikrą 
kiekį galimybių” (Ortega y Gas- 
set). Kieno akys miglotos, kas 
neįskaito plano, tas vaikščios ne 
tikrais keliais ir gal niekad ne
nukeliaus, kur reikia. Ir jeigu 
A. Baranauskas bus suklydęs 
dėl knygos žanrinio vardo, jis 
bus pradėjęs klaidžioti su pačiu 
pirmuoju savo žodžiu. Bet, tikiu, 
jis teisus. Greičiau klydo tie, 
kurie savo pasakas, apysakai
tes, vaizdelius ar metmenis no
velėm krikštijo, o Baranausko 
nekasdieninės istorijos su netikė 
tom užbaigom ir yra tos istori
jos, kurios sąmoningai novelėm 
vadinamos.

Vieno žmogaus vienas nuotykis

“Meistras Gulbinas pasistatė 
sau trobelę laukų pakraštyje 
prie beržyno, kurioje jis sulau
kęs per aštuonias dešimtis ir ap
sigyveno. Senis buvo vienų vie
nas, be šeimos, kaiman jis be
veik niekad neateidavo, tik ru
dens vakarais kalnų gyventojai 
matydavo ūkanoje mirkčiojant 
jo žiburėlį” (Prakalbos vietoje).

Šituo vaizdu A. Baranauskas 
pradeda savo novelių rinkinį. Pa 
čiais bendraisiais bruožais tai 
jo kūrinių pasaulis. Kartu tai y- 
ra ir novelės žanro simbolinis 
nusakymas. Išskirtinumas, ne

kasdieniškumas ir vienkartinu- 
mas yra pagrindinės novelės 
žymės. Kažkas ją taip konkre
čiai apibrėžė: novelė yra vieno 
žmogaus vienas nuotykis.

“Sniego platumų” žmogus y- 
ra kone klasiškas novelės tipas. 
Daugely novelių sceną dominuo
ja tik vieno žmogaus nuotykis. 
Tiesa, tas nuotykis yra su kitu 
žmogumi ar kitais žmonėmis. 
Toks ir turi būti literatūrinio 
nuotykio pobūdis.

Savo nuotykių rėmuose nove
lių žmonės išryškėja esą nepri
klausomos Lietuvos Suvalkų 
krašto gyventojai. Tik jų aplin
ka ir papročiai jau ne senoviški, 
pamodernėję. Bet A. Baranaus
ko Lietuva ir jos žmogus nėra 
nei melagingai suidealinti. Pasa
kojamojo meto lietuvis į dauge
lį kultūros ir civilizacijos reiški
nių žiūri jau kaip į kasdieninės 
apraiškos dalykus, jais naudo
jasi ir nelaiko nei išmislu, nei 
stebuklu. Meistro Gulbino tro
belėje drauge su kaimiečiais-pie- 
menim, jaunimo ir seniais ūki
ninkais — pasakojimų klausosi 
ir policijos viršininkas, nepa
leisdamas iš rankų (dviračio) 
pumpos” (Prakalbos vietoje). 
Ūkininkas Špokas išgyvena nuo
tykį su išrašytu iš Anglijos veis 
liniu kuiliu (Du pacientai). Kai
mietis Butrimas kalbasi su gim
nazijos direktorium kaip lygus 
su lygiu (Svarbus pokalbis). No 
velės kaimiečio žody, darbe ir 
elgesy jaučiama nepriklausomo 
piliečio pažanga ir intereso iš
bujojimas. Tačiau autorius skai
tytojo nemulkina (kaip kaikas 
siaurai suprasto patriotizmo var 
du iš rašytojų reikalauja), kal
bėdamas apie meksfalto kelius, 
mūrinius trobesius, traktorius, 
automobilius, elektrą ar ūkinin
kus agronomus.

Tokioje dvasinėje ir materiali I 
nėję aplinkoje novelės kaimie
čiai ir miestelio gyventojai, ūki
ninkai ir samdiniai, kunigai, 
smulkūs tarnautojai ir gimna
zistai vienas po kito išgyvena 
savo nuotykius. Jeigu “Sniego 
platumų” novelės veikėjų atžvil
giu beveik visur išsilaiko savo 
žanro rėmuose, tai nuotykio at
žvilgiu daug kur iš tų rėmų iš
krinta. Dėdės batai, Du pacien
tai, Lygu-nelygu, Bekampio lai
mė, Kirpyklos apgulimas — rin 
kinio dalykai, kur veikėjai pri
versti išgyventi visą krūvą nuo
tykių, suverstų šalia vienas ki
to gana nebrandžia anekdotine 
forma. Jais autorius siekė jam

“Pas ligonį”. Satyrinė novelė, 
atsiremdama kone tik į nuotykį 
ir situaciją, vertintina kaip že
mesnio laipsnio menas. A. Ba
ranauskas daugely vietų savo 
satyrą nupigina tuo, kad jos 
ištryškimą paruošia sušaržuota 
problema, veikėju ir apystovo- 
mis, kai ana, novelėje “Pavyz
dys”.

Kur staigus, bet neskaudus 
nuostabos subyrėjimas literatū
roje ateina ne tiek per nuotykį 
ir'situaciją,' kiek per charakterį, 
ypač nesušaržuotą, o patikimai 
natūralų, kaip pas Gogolį ar V. 
Krėvę (ypač Raganiuje), ten 
išgyvenime humoro jausmą. 
“Augštyn pakeltos senio akys 
žiūrėjo kažkur į toli, o lūpos žai
dė liūdna šypsena” (Prakalbos 
vietoje). Šituo vaizdu autorius 
simboliškai išsako humoristinę 
nuotaiką. Jos šaltinis senas, to
lumos ir laiko ištyrintas, pasto
vus ir realus. Jos reiškimosi bū
das ne trankus ir marus juo
kas, o susimąstymu, prasme 
ir nemarumu alsuojanti šypse
na.

Humoro sukėlimas yra jau 
gana augšto literatūrinio bran
dumo atestacija. A. Baranaus
kas kaip humoristas gana by
lojančiai atsiskleidžia novele 
“Spiečius”, o taip pat stiprokai 
ir novele “De vera amicitia”.

Rašiniuos: Sniego platumos, 
Vienas su savo sielvartu, Šv. Jo
kūbo atlaidai, Trys kartos ir Už 
kerėtas malūnas — kad ir vieto
mis istorija, šnekta ir scenos 
dar dažomi tirštais satyriniais 
dažais, bet paties satyrinio iš
sprendimo jau nebejieškoma. 
Dėl to rinkinys nuotaikos atžvil
giu nepastovus.

Žinau, kad melagystė ir plepalai, 
o klausu ir užsimirštu

Bėda, kurią privalau paliesti, 
suima didžiąją estetinės kūry
bos paslaptį. “Prakalbos vieto
je” veikėjas Jeronimas, aiškin
damasis savo žmonai dėl sėdėji
mo iki paryčių meistro Gulbino 
trobelėje ir klausymosi jo pa
sakojimų, šitaip tą bėdą nusa
ko: “Matai... Aš žinau ir pats, 
kad melagystės ir plepalai, ta
čiau kai klausau, tai taip už
simirštu, net man strėnas perei
na skaudėti”. '

Šitą bėdą kiekvienas geros li
teratūros skaitytojas pažįsta. 
Bet kas priverčia mus valandų 
valandas užmiršti realų supantį 
pasaulį, lyg sapne užsidaryti į 
aiškiom ribom aprėžtą izoliuotą

visur labai rūpimo efekto 
ko.

juo

Lūpose žaidė liūdna šypsena
i

Juoko refleksas pagal psichi-, 
nio reiškimosi dėsnius yra or
ganiškai susietas su nuostabos 
refleksu. Abu juodu yra nauju
mo patyrimo vaisiai. Nuostabą 
sukelią nelauktas, staigus išgy
venamosios buities vienos žymės 
neproporcingas iškilimas, su
stiprėjimas, išbujojimas. Juokas 
manifestuoja staigų, bet neskau 
dų nusivylimą, suvokus, kad nuo 
stabą sukėlęs buities iškilimas, 
sustiprėjimas ir išbujojimas bu
vo nepagrįstas, dirbtinis ar ap
gaulus.

Nuostabos staigus sunykimas 
dėl nelaukto posūkio įvykyje ar 
situacijoje literatūroje įvelka
mas į satyros formą. A. Bara
nausko noveles su mažom išim
tim pavadinčiau buitinėm sąly
gom; sarkazmo ir cinizmo jose 
visur laimingai išvengta. Šito 
tipo novelę rinkiny atstovaujan 
čiu pavyzdžiu laikyčiau rašinį
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Juozas Pautienius Vasara
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Balys Auginąs

VAKARAS SVETIMAM KLONYJE
Gula vakaras kaip mirštantis karys ant klonių 
Ir naktis švelnia ranka užmerkia jam blakstienas. 
Grįžta paukščiai į lizdus iš tolimų kelionių,
Ir tik aš po klonį svetimų dar jicškau vienas 
Kelio į numus ir Viešpaties malonių.

r * •
Sūpaus vėjas žydrąjį žvaigždžių apsiaustą 
Ir laukus, girias ir žemę užliūliuos lopšinėm —
Tik ųkių manų išvargusių sapnai nekausto —
Žvainą naktį skrisčiau balandžiu kalnų viršūnėm

‘ Ir išplaukčiau ant delčios auksinio plausto —---------

PEISAŽAS
Sodo rankos apglėbę sodybą,
Klega namas kaštanų lopšy —
Pažarais stiklo akys sužibę---------—
Straksi dūmų ėriukai palši.

Ir šiaudiniais plaukais senas kluonas 
Supa gūžtoje gandro vaikus — —
O laukais plaukia žydinti duona —
Vėjas pina rugių vainikus---------—

Žilas vakaras beldžias į klėtį,
• Virkdo svirtį kieme mergina —

Apvalus pilnaties veidas švyti 
Sklidinam jos ąsočio dugne.

gyvenimą, anot Orega y Gasset, 
“provincial life”, jaustis nesamo 
je aplinkoje, sueiti į pažines su 
Vizinio pasaulio žmonėmis ir 
daiktais, išgyventi meilę ir ne
apykantą, šaltį ir karštį, trošku
lį ir badą, prabangą ir skurdą? 
Kas priverčia pykti ir kentėti, 
kai iš to gyvenimo svetima va
lia esame grąžinti į realybę? 
Jeigu mokėtume į šituos klausi
mus patikrinamu aiškumu atsa
kyti, tai kiekvieną norintį galė
tume išmokyti būti dideliu ra
šytoju.

Rizikuojant pabojym neaiškų 
padaryti neaiškesniu, mėginimų 
nusakyti, kas estetines pastan
gas vainikuoja meno laimėjimu, 
visada buvo ir bus. Goethei tai 
siejosi su buities paslapčių paži
nimu. Benedetto Crocei tai reiš
kė daikto esencijos išreiškimą 
vizijos formavime. Jacųues Ma- 
ritain laimėjimą priskiria kūrė
jui, kuris suvokia, kas mene y- 
ra “the end beyond the end”. 
B. Berensonas reikalauja deko
ratyvinio išbaigimo, kuris kūri
nio pažinimo metu sukeltų gau
sius tariamuosius pojūčius (ide- 
ated sensations).

Kiekvienu atveju daug įmano- 
miau atsakyti, kas mus grąžina 
iš meno pasaulio į realųjį pa
saulį, kaip mes, vaizdžių Ortega

y Gasset žodžiu tariant, sapne 
ranka skaudžiau paliečiame tik
ruosius daiktus ir pabundame,

Šitam atsakymui rasime su
gestijų ir A. Baranausko nove
lėse.

Dažniausiai iš meno pasaulio 
į realųjį būname ištremiami, kai 
patiriame autorių siekiant kitų, 
o ne estetinių arba ne vien tik 
estetinių tikslų. “Aš noriai pri
imsiu dominavimą objekto, kurį 
menininkas suvokė ir prieš ma
no akis pastatė. Aš tada be re
zervų pasiduosiu jausmams, su
keltiems jame ir manyje to vie
no ir paties grožio, to paties in
tuityvumo, kuriame mes bend
raujame. Bet aš .atsisakau pa
kęsti dominavimą tokio meno, 
kuris sąmoningai parenka su
gestijos priemones mano pasą
monei išprievartauti. Aš prieši- 
nuos susijaudinimui, kurį žmo
gaus valia siekia manyje sukel
ti” (J. Maritain).

Baranausko novelėse kitų ne
gu estetinių tikslų neperšama. 
Tai jau žymėtino brandumo liu
dijimas. Tačiau atskirose detalė
se autorius savo valią dar ne vi
sur geba estetiniame vaizde ištir 
pinti. Daug kur ji pademonstruo 
jama gana plikom, vaizdui sve
timom, loginėm priemonėm,

(Nukelta į 3 psl.)

Kultūrinė kronika
• Lietuviai scenos darbuoto

jai planuoja pagyvinti savo veik 
lą. Jau Kultūros kongreso me
tu Teatro sekcija buvo priėmu
si tokią rezoliuciją:

I. Kadangi teatras atliko ir 
atlieka didelį lietuvybės žadinto- 
tojo vaidmenį, mes, lietuviškos 
scenos darbuuotojai, siekdami 
ugdyti vitališką ir prasmingą lie 
tuviškos scenos veiklą, pareiškia 
me šiuos pageidavimus: ■

1) norėdami išlaikyti meninį 
ir gyvą lietuvišką teatrą, turime 
jam suteikti minimaliausias dar 
bo sąlygas parūpindami pašto-1 
vias scenos sambūriams patal
pas, bent didesnėse kolonijose;

2) sudaryti J. A. Valstybėse 
nors vieną stipresnio meninio 
pajėgumo teatrą, galintį aptar
nauti ir kitas, mažesnes lietuvių 
kolonijas J. A. Valstybėse ir 
Kanadoje;

3) šalinti lietuviško scenos 
repertuaro badą: a) remti mūsų 
dramaturgų pastangas, b) spar
tinti vaidintų veikalų leidimą;

4) vengti bent kaimyninėse 
kolonijose statomų veikalų pa
ralelizmo ;

5) kreiptis į lietuvišką spau
dą, kad ji ateityje rodytų aky
lesni dėmesį lietuviškam teat
rui: a) keltų teatrinės kritikos 
lygį, b) skirtų daugiau vietos 
teatrinei ikonografijai, c) spaus
dintų pasikalbėjimus prieš nau
jų ar rimtesnių veikalų pasta
tymus su jų autoriais ir režiso- 
riais, d) įvestų nuolatinį teat
rinio meno skyrių, skirdama 
jam bent vieną puslapį per mė
nesį;

6) stengtis mūsų jaunojoje 
kartoje ugdyti susidomėjimą sce 
nos menu ir skiepyti jai giles
nę meilę savajai scenai;

7) užangažuoti bent vieną lei 
dyklą “Lietuviškos dramaturgi
jos antologijai” išleisti, kurioje 
būtų atstovaujami žymesnieji 
mūsų dramaturgai, ryškesnieji 
mūsų dramos veikalai;

8) pagyvinti visų teatrinių 
sambūrių bendradarbiavimą, pa
sikeičiant patirtimi, režisoriais 
ir vaidintojais;

9) rūpintis, kad būtų paiso
ma teatrinės etikos dėsnių.

II. Tvirtai tikėdami lietuviš
kos scenos gajumu, mūsų teat
ro darbuotojų gera valia ir nuo
širdžiu noru pasitarnauti lietu-Į 
viškos scenos labui, kviečiame 
visus J. A. Valstybėse ir Kana
doje gyvenančius lietuvių sce-

nos darbuotojus burtis į vieną 
lietuviškos scenos darbuotojų 
organizaciją, kuri sujungtų vi
sus mūsų scenos žmones gyves- 
niam ir prasmingesniam lietuviš 
ko teatro darbui.

III. Norėdami pagyvinti lie
tuviško teatro veiklą J. A. Vals
tybėse ir Kanadoje bei sudomin
ti platesnius mūsų visuomenės 
sluoksnius su mūsų scenos meni 
ninku darbais, kviečiame visas 
lietuvių kolonijas, kuriose yra 
gyvesnė teatrinė veikla, <o taip 
pat mūsų kultūrai vadovaujan
čius asmenis, organizuoti lietu
viškos scenos festivalius.

• Inžinieriai Viskantos. Illi
nois universitetas suteikė elek
tros inžinerijos bakalaureatą 
Zigmui Viskantai, gi rugpjūčio 
pirmosiomis di enomis mechani
nės inžinerijos magistro tezę 
Purdue universitete apgynė Ro
mualdas Viskanta, Zigmo brolis. 
Tai Suvalkijos lygumose augę 
vaikai, savo gabumais, metodiš
ku darbu, pasiryžimu išėję į pir
mųjų mokinių eiles.

Romualdas pradėjo studijuoti 
Wilson Jr. College. 1952 m. įsto
jo į Illinois u-tą, gi 1955 m. pa
vasarį gavo bakalaureato laips
nį su augštu pagyrimu. Studijų 
metu universiteto vadovybės bu
vo pastebėtas kaip gabus studen 
tas: 1953 m. gavo “College Ho
nors”, 1954 ir 1955 — “Class 
Honors”. Taip pat gavo Illinois 
u-to scholastinį raktą, vieną sti
pendiją. Priklausė Tau Beta Pi, 
Pi Tau Sigma, Sigma Tau — 
amerikiečių garbės organizaci
joms. Baigęs Illinois, išvyko į 
Purdue u-tą, kuriame gavo 
“Trane Fellowship” — stipendi
ją. Čia specializavosi šilumos 
perdavime ir termodinamikoje, 
taip pat atominėje fizikoje. Prieš 
keletą savaičių gerai apgynė te
zę, kurios tematika yra dar la
bai jauna mokslo šaka: tai “Ši
lumos perdavimas skystiesiems 
metalams, su kintamomis savy
bėmis”. šiuo metu yra gavęs 
darbą atominėje Argonne Na
tional laboratorijoje, ateityje ža
da siekti daktarato.

Illinois u-te Zigmas savo dė
mesį skyrė ryšio elektronikai. 
Jam 1953 ir 1956 m. buvo pripa
žinti “Class Honore”, priklausė 
Eta Kappa Nu, Sigma Tau gar
bės organizacijoms. Šiuo metu 
dirba Illinois Technologijos uni
versiteto Armour Tyrimų įstai
goje, gi rudenį vakarais tęs stu
dijas magistro laipsniui.

Abu broliai yra nuoširdūs A- 
kademinio Skautų sąjūdžio, Stu- 
dent ųSąjungos nariai. A. V. D.

• Lietuvos himno plokštelė. 
Radijo A Gazeta simfoninis or
kestras Sao Paulyje, Brazilijo
je, diriguojamas maestro Ar- 
mando Belardi, nemokamai įgro
jo į plokštelę Lietuvos himną. 
Už šį pasitarnavimą lietuvių tau 
tai (įvertinamą pinigais 20,000 
cruzeirų) Lietuvos konsulas 
Aleksandras Polišaitis, lydimas 
kun. klebono Pijaus Ragažinsko, 
įteikė maestrui Belardi padėkos 
raštą. Radijo A Gazeta simfo
ninis orkestras laikomas vienu 
geriausių Pietų Amerikoje. Ja
me groja fagotų ir mūsų tautie
tis Jonas Kaseliūnas, kuriam 
tarpininkaujant ir buvo Lietuvos 
himnas įgrotas.

• East St. Louis lietuvių nau
josios bažnyčios pašventinimo 
proga šio mėnesio pabaigoje bus 
išleista tos parapijos monogra
fija, gausiai iliustruota arch. J. 
Muloko ir dail. V. Jonyno toje 
bažnyčioje atliktais darbais. Pa 
rapijos klebonas kun. dr. A. Dek 
snys ne tik pasirūpino bažnyčią 
pastatyti, bet ir stengėsi kiek 
tik galima ją lietuviškais moty
vais išpuošti. Pašventinimas į- 
vyks rūgs. 2 d. Pats vysk. A. 
Zuroweste celebruos pontifika- 
lines šv. mišias.
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Nuo estetinio iki politinio žmogaus
Dr. A. ŠEŠPLAUKIS, New York

Juozas Almis Jūragis

Estetinio žmogaus tragiką

Grdžis, kurs neturi atramos 
ontologinėj buityj, lieka be
prasmiškas. Jam įprasminti 
bei pateisinti sudievinamas 
žmogus, kūrėjas, kitaip sa
kant, nelygstamos būties pri
valumai taikomi lygstamai. Tat 
buvo matyti iš Rilkės estetinio, 
sudievinto žmogaus, kuris at- 
baigiamojoj poetinėj vizijoj vis 
dėlto grįžta jieškoti savo pra
smingumo, nes narcizinis pasi
tenkinimas perdaug ekskliuzy- 
vus ir nykstamas. Be to, tas 
estetinis išdidumas, kaip nuo
lankumo priešingybė, tebėra 
teologinėse ribose, iš kurių jis 
išsilenkti negali. Principas non 
serviam, šiaip ar taip, yra da
lis pasikalbėjimo su Dievu, mo
tyvas sūnaus, klystančio į pa
saulį nuo tėvo.

Nuoseklusis ateizmas litera
tūroj bei mene grožį tapdina 
su nieku, nes ir pačią buitį 
grindžia nieku. Šis vienašališ
kumas praranda daug teigia
mų vertybių, kurias tenka nu
rašyti tik dėl to, kad jos turi 
vienokį ar kitokį ryšį su tuo 
pasauliu, kuris ne jusnimis, 
bet dvasine patirtim tepraeina
mas. Kai nebėr skirtumo tarp 
gero ir blogo, kai atsiduriame 
už tų sąvokų ribos, kaip jau 
mokė Nietzsche, kai nebėra 
senų konfliktų, kaip, sakysim, 
P. Valery Mano Fauste; tada, 
žinoma, nebėr reikalo apsi
spręsti už “senas vertybes”: 
Toks sereniškas pasaulis, aiš
ku, būtų tikras rojus, jei jis 
nebūtų tik prancūziškai mis
tiško intelekto padarinys.

Griuvus kitoms vertybėms, 
rodos, turėtų žūti ir grožis, 
bet Valery tariasi išgelbėsiąs jį 
net tuo atveju, kai gieda fune- 
briniį maršą religijoms, kurios, 
mąslaus poeto manymu, tesan- 
čios tik galvojimo formos (plg. 
jo Charmes). Kaip ir Rilkė, jis 
dievybės atributus atiduoda 
menininkui, kuris savo m itru- 
mu išlieka, atrodytų, amžinai.

dienomis prancūzų egzistencia
listo J. Sartre literatūriniai 
raštai.

Psichoanalizės iššaukto vie
našališkumo rasi ir kituose žy
miuose šių dienų amerikiečių 
rašytojuose, kaip J. Steinbeck 
ar W. Faulkner, kurie savo kū
riniuose sprendžia pagal aną 
mokslą socialinius reikalus ar
ba kuria sunkesnius ir tamses
nius vaizdus, susijusius su sek
sualiniais ir obsesiniais (nužu
dymo) jausmais. Dėl to teisin
gai pastebi H. E. Holthusen, 
kad dauguma naujesniųjų 
amerikiečių veikalų kelia įspū
dį, jog tai. kas žmonėms buvo 
atimta augštesnėse srityse, fi-

RYTO SAULĖJE
Ryto sauk nuauksina smėlį,
Ryto saulė nuauksina jūrą.
Ryto saulės balta pasikėlus 
Jūroj plazda nerimstanti burė.

Aš keliu savo veidą į saulę,
Nuo tamsos ir nakties nusigrįžęs,
Ir jaučiuos lyg esu į pasaulio 
Pačią pirmąją dieną suųrįžęš.

Į mane žvelgia veriančios akys 
To, Kuris viską tvarko ir kuria,
Ir jam dievišką žodį pasakius 
Blizga auksu po kojomis jūra.

Aš esu šios pakrantės karalius 
Lygus smėlio sudrėkusio grūdui. ..
Ir, jei Viešpatš suteiks bangoms valią, 
Jos palaidos mane gelmių gūdy. ..

losofiškai tariant laisvės srity, tum laisvo, pilnutinio žmogaus,

terialistinei bei ateistinei pro- dienos. Šiuo metu tas atsaky- 
pagandai. Veltui čia jieško- mas dar nevisai išryškintas,

kuri yra 10400 Brighton Road, 
Bratehal, gražiausiam Clevelan
do rajone. Dalį poilsio laiko A. 
Mikulskis paskyrė savo pamėg
tam muzikos kūrybos darbui: 
drauge su L. Baniu paruošė mo
kykliniam jaunimui liaudies dai
nų rinkinį "Tėviškės aidai”, kurį 
užsakė ir išleido Šv. Pranciš
kaus Seserų vienuolynas, Pitts
burghe. Leidiny telpa apie dvi
dešimt įvairių mūsų liaudies dai
nų, komponuotų kompozitorių 
Bertulio, Gaubo ir kitų. Atosto
gų metu A. Mikulskis lankėsi 
Pittsburghe, Penn., kur Lietu
vaičių Seselių instituto suruoš
tuose kursuose skaitė paskaitas 
apie lietuvių liaudies dainas, liau 
dies muzikos instrumentus ir 
pravedė praktinį liaudies dainų 
dainavimo apmokymą. Baigęs a- 
tostogas A. Mikulskis greitu lai
ku vėl pradeda Čiurlionio Meno 
ansamblio choro dainų paruošia 
muosius darbus būsimiems kon
certams.

KULTŪRINĖ KRONIKA ’
• Anykščių šilelis angliškai.

Susilaukėme naujo, puošnaus 
leidinio — vysk. Antano Bara
nausko didžiojo kūrinio, išvers
to į anglų kalbą ir pavadinto 
“The Forest of Anykščiai”. Į 
anglų kalbą išvertė Nadas Ras
tenis. Vertėjas yra vienas iš ne
daugelio advokatų, kurie reiš
kiasi mūsų literatūroje. Gimęs 
Lietuvoje, Švenčionių apskr., pa 
siekęs JAV sunkiai dirbęs fab
rikuose, vėliau prasimušęs į 
augštąjį mokslą, aktyvus visuo
meninėje srityje. Jo yra išleis
tas originalus eiliuotas mitolo
ginis kūrinys “Trijų rožių šven
tė”. (Lietuvių kalbon jis yra iš
vertęs Šekspyro “Venus ir Ado
nis”, Omar Kajamo “Rubajatą”, 
Poe “Varną”. Į anglų kalbą yra 
išvertęs Donelaičio “Metus”, Vai 
čaičio “Yra šalis, kur upės teka” 
ir kitus.

| jimų. Milioninio skaitytojų dien 
i raščio “The Chicago Tribūne” 
vadovybės suruoštame JAV tarp 
miestiniame dainininkų konkur
se, kuris įvyko Palmer rūmuo
se ir kuriame dalyvavo 111 dai
nininkų, kontralto balsų grupė
je. A. Stempužienė laimėjo pre
miją su auksiniu medaliu ir gar
bės diplomu.

Mūsų giesmininkė tęsdami sa 
Į vo koncertinę veiklą, rugsėjo 30 
d. dalyvaus Cafareli operos sam 
būrio G. Verdi “Rigoletto” ope
ros pastatyme, kuriame A. Stem 
pužienė dainuos Magdalenos par 
tiją. Tai jau bus antras mūsų 
dainininkės operinis pasirody
mas Cafareli sambūryje: praė
jusiais metais A. Stempužienė 
su gražiu pasisekimu dainavo J. 
Offenbacho operos “Hofmano 
pasakos” Nidos partiją.

buvo pridėta žemesniojoj, at
seit, pažmogiškoj (plg. Bena
mis žmogus, p. 25).

Absurdinio žmogaus komedija
Barbarinį žmogų pakeitė ar

ba, tiksliau sakant, pratęsė ab
surdinis žmogus, kurį savo raš
tuose rodo Camus, tartum 
pasinis, literatūrinis Kafkos 
giminaitis. Camus dar griež
čiau už Kafką akcentuoja žmo
gaus gyvenimo beprasmišku
mą. Savo Mare jis rodo bevil-

bet jau ima reikštis. Žmonija, 
veltui jieškotum to žmogaus sako T. S. Eliot, kad ir lekia 
universalumo, kokiu pasižymi| nuo Amžinojo Žodžio, bet pa- 
kad ir skeptiškas J. Joyce j klaidžiojus, ir vėl į jį grįžta. 
Ulyses veikėjas Dedalus, ku
rio sąmonė yra psichologiškai 
praplėsta, bet ne egoistiškai 
propagandiškai susiaurinta, 
kuris buaugęs su tautos ir žmo
nijos idėja, kurio žvilgio ne
temdo vien materialistinis siau
rumas.

Politinis, kaip ir kitas viena
šališkas žmogus, prasiranda

.... . . .... v • .f.2 kasdienybėj, tarnaudamastiskai kovojantį, tačiau sizifis- . , •. . ., ’ . » tikslui, kuris jam kaip žmogui

Barbarinio žmogaus 
arogancija

Tolimesnį moderniosios lite
ratūros vienašališkumą grin
džia ne tiek grynai ideologi
niai, kiek moksliniai, socialogi- 
niai ir panašūs pereitojo ir 
mūsų amžiaus veiksniai. Jie, 
žinoma, kartu nešasi ir ideolo
giją. Marksizmas kaip mate
rializmas yra kartu ir ateizmo 
manifestas. Psichoanalizė, li-' 
teratūroj pagimdžiusi surrea- 
lizmą, taip pat artima mark
sistiniam materializmui.

kai nepasiduodantį žmogų 
Tragiką dar padidėja, kai tas 
žmogus žino dirbęs beprasmiš
ką darbą, kunį ir vėl reikės 
pradėti iš naujo, tačiau jo ne
paleidžia.

Absurdinis žmogus, kaip 
naujausia literatūrinė apraiš
ka, yra karo, smurto, baimės 
iškamuoto žmogaus rezultatas. 
Kartu jis yra beprasmiško li
kimo padarinys, be jokios me
tafizinės prasmės, apskritai, be 
jokios prasmės, išskyrus užsi
spyrimą nepasiduoti, nors ir 
nežinia dėl ko.

Absurdinis žmogus, kaip ir 
kiti jo prototipai, yra didelio 
kraštutinumo išdava. Jis labai 
toli nuo visuotinio, pilnutinio 
žmogaus. Jis degraduotas, ne
tekęs daugelio savo vertybių ir 
aspiracijų. Tai tik, sakytum, 
pereinamo laikotarpio žmogus, 
vienas jo aspektas, atsietas 
nuo daugybės kitų. Jis, kaip ir 
anie, liks tik kaip nelaimingo 
mūsų amžiaus dokumentas.

Politinio žmogaus dalia
Bet nė kiek nemažiau į lite

ratūrinį vienašališkumą mūsų 
laikų žmogų stengiasi įkinkyti 
tokie judėjimai, kaip politika, 
masių psichologija, aplamai, 
propaganda. Pradedant rusų 
Majakovskiu ir baigiant pran- 
zūzų surrealistaįs Eluardu su

Estetinis žmogus, kaip ma- j Aragonu bei kitais vadinamai-
tėm, ne kiekvienu atveju ir ne 
visiškai buvo pralaimėjęs ver
tybių gradaciją. Kartais net, 
apsukęs ratą, jis vėl grįždavo 
į savo išeities tašką, nors ir 
melancholiškesnis nei anas į 
pasaulį išklydęs sūnus pas sa
vo‘tėvą. Tačiau pirmojo poka
rio “prarastoji karta”, išaugu
si apie 1920—25 m., vadovau
jama E. Hemingway, ypač pa
mėgo barbarinio žmogaus ti
pą, manifestuojantį primity
viais jausmais, nihilistiniais 
nusiteikimais, taigi tipą, ku
riam marksistinis materializ
mas ir ateizmas buvo širdžiai 
artimi.

Net ir vėlesniuose savo vei
kaluose, kaip kam valanda iš- 
mušo (iš Ispanijos pilietinio 
karo), Hemingway į savo vei
kėjo Jordano lūpas deda tokio 
tikėjimo žodžius: “Prakeiktas 
kvailumas apie anapus... esu 
tikras, kad kito pasaulio nė
ra”. Tokiu pat sąmoningu, rie
biu ateizmu pasižymi ir mūsų

siais kairiaisiais čia bei kitur,

• Lietuvaičių Seserį) instituto 
vasaros lituanistiniai kursai, ku
rių pagrindinė tema buvo — tau 
tiniai šokiai, žaidimai ir dainos 
pradžios mokyklose — praėjo 
su dideliu pasisekimu. Dalyvavo 
gausiai suvažiavusios atstovės 
iš mūsų seselių mokytojų vienuo 
lynų: Šv. Kazimiero, Nekalto 
Prasidėjimo Švč. Mergelės Mari- i 
jos, Nukryžiuotojo Jėzaus ir šv. j 
Pranciškaus.

Kursai buvo atidaryti rugp. 
18 d. Pittsburghe, Sv. Pranciš
kaus seserų vienuolyne, šv. mi- 
šiomis ir Amerikos bei Lietuvos 
himnais. Maldą atkalbėjo vieti
nis seselių kapelionas kun. J. 
Skripkus, seselių choras pagie
dojo “Ant Dievo aukuro” ir at
vykusius lektorius bei kursų da
lyves pasveikino Šv. Pranciš
kaus seserų motina M. Lojolą.

Programa buvo turtinga. Jau 
pačią pirmąją dieną Alfonsas 
Mikulskis ir Ona Mikulskienė 
laikė paskaitą “Lietuvių liaudies 
dainos ir muzikos instrumentai”- 
Stasys Barzdukas kalbėjo tema’: 
“Mūsų kalbininkai ir jų įnašas 
į kalbos studijas”. Liudas Sa- 
gys išdėstė tautinių šokių pa
grindinius elementus ir pravedė 
tautinių šokių pratybas. Alfon
sas Mikulskis pravedė dainų va 
landėlę. Tautinių šokių ir dainų

svetimas ir tolimas. Galbūt iš 
visų minėtų žmogaus tipų mū
sų laikais šis yra labiausiai pa
vergtas ir nužemintas. Veltui 
jame, tarnaujančiame įrankiu 
nurodytai propagandai, jieško
tum psichologinių gelmių ati
dengimo, ryšių su žmogų ke
liančia tradicija. Iš jo dažniau
siai dvelkia begalinė tuštuma ir 
begalinis nuobodis.

Pabrėžtas natūralinis, 
praleistas dvasinis aspektas 

Moderniojoj lite ratūroj, 
kaip matėme, pirmiausia iškel
tas natūralinis žmogaus as
pektas, o sąmoningai iš akių 
išleistas dvasinis. Tai vienaša
liškumas, žmogaus degradaci
ja. Žmogus daugiau negu fizi
nė — jis juk ir metafizinė bū
tybė. Toj literatūroj, kaip sa
ko H. E. Holthusen, pabrėžia
ma egzistencija, paneigiama 
esencija, bet paneigimas dar 
nereiškia panaikinimo, o tik i pratybos vyko beveik kasdieną, 
vienašališkumą. Todėl į visus Rugpj. 19 d., nors ir sekmadie 
mūsų laikų literatūros iškeltus nį Vyko paskaitos: dr. Alf. Da
tipus galima žiūrėti kaip į ban 
dymą įvairiopom stiliaus prie
monėm parodyti įvairius žmo
gaus aspektus. Tačiau nei jų 
visuma negali parodyti žmo
gaus universalumo, nei ji tepa-

mušio “Katalikiškoji akcija lie
tuvių veikloje”, V. Kavaliūno 
“Žmogus lietuvių literatūroje”, 
L. Sagio “Žaidimai pradžios mo
kyklų mokiniams”. Clevelando 
studentai ateitininkai ir Vysk

rodytų neigiamą žmogų. Nėra M. Valančiaus Lituanistinės mo

• Vytautas Alseika, laikraš
tininkas, rugpjūčio pirmomis die 
nomis grįžęs iš Reutlingen-o, Va
karų Vokietijos, kur apie metus 
laiko dirbo Vliko spaudos ir ra
dijo tarnyboje, ilgesnį laiką pa
buvęs pas savo seserį ir svainį, 
Marytę ir Jurgį Gimbutus Bos
tone, šiomis dienomis atvyko 
į Clevelandą. Vytautas Alseika 
apsigyveno pas senlietuvį Juozą 
Urbšaitį, 1326 Russell Road, Cle
veland 3, Ohio (laikinai telefo
nas UT 17822), tame pat bute, 
kame gyveno ir prieš išvykda
mas į Vakarų Europą. V. Alsei
ka numato Clevelande pastoviai 
apsigyventi ir įsijungti į vietos 
lietuvių spaudos bei kultūrinį 
darbą.

• Rašytojas Juozas Tininis, 
“Lietuvių Dienų” literatūros 
skyriaus redaktorius, paruošė 
ir atidavė spaudai 14 novelių 
knygą, pavadintą vienos novelės 
vardu “Sužadėtinė”. Leidžia Ter 
ra. Knyga išeis iš spaudos dar 
šį rudenį.

• Dr. Vytautas J. Bieliaus
kas, Pritaikomosios ir Klinikinės 
psichologijos instituto direkto
rius, iš Richmond, Va., atvykęs 
į Chicagą dalyvauja Amerikos 
Psichologų draugijos kongrese, 
kuris prasidėjo rugpj. 30 d. ir 
baigsis rūgs. 6 d. Kongrese at
stovauja savo mokyklą — Rich
mond Profesinį institutą. Daly
vauja pasitarimuose dėl kliniki
nės psicholog. dėstymo progra
mų. Šalia dėstymo, prof. V. Bie
liauskas rašo specialioje Ame
rikos spaudoje. Neseniai parašė 
straipsnį apie psichologinius ty
rimus, panaudojant piešimą, 
kaip asmenybės išraišką. Taipgi 
redaguoja knygą apie palygini
mą įvairių psichologinių testų, 
įvertinančių asmenybę. Veikalas 
bus kolektyvus, kelių mokslinin
kų parašytas.

Šis “Anykščių Šilelio” leidinys 
yra pirmas dvikalbis: lietuvių 
ir anglų kalbomis greta. Nado 
Rastenio angliškąjį vertimą rū
pestingai parengė žurnalo “Lie
tuvių Dienos” literatūros redak
torius J. Tininis. Taigi, leidinys 
bus mielas kaip Lietuvos žmo
gui, taip ir svetur išaugusiam, 
net ir silpnai lietuviškai bemo
kančiam. Ypač juo gerai galės 
pasinaudoti mūsų moksleiviai ir 
studentai. Išleido "Lietuvių Die
nos”, 44 psl., kaina $2, gražiai 
dail. J. Kuzminsko iliustruotas 
kiekvienas puslapis. Aplanke — 
V. Maželio parūpinta Anykščių 
šilo nuotrauka.

J. Tininis “Anykščių Šilelį” pa 
vadina “nuostabi ir nepakarto
jama gamtos giesmė, ištryškusi 
iš pačių giliausių lietuviškos sie
los gelmių”. Įdomu, kad net ki
tataučiai mokslininkai šiuo kū
riniu domėjosi: vos tik jis pasi
rodė 1860 ir 1861 m.: Ivinskio 
kalendoriuose, kaip Prahos uni
versiteto profesorius L. Geitle- 
ris juo ėmė žavėtis ir 1875 m. 
persispausdino savo knygoje “Li 
tauische Studien”. Kalbininkas 
H. Weberis vysk. Baranauskui 
patarė paruošti du tekstu: vie
ną tarmiškai, kitą — bendrine 
kalba, ką Baranauskas ir pada
rė. Abudu šie tekstai išspausdin 
ti 1882 m. knygoje “Ostlitaui- 
sche Texte”. Vėliau sekė Anykš
čių Šilelio laidos Amerikoje, Vil
niuje, Kaune; net dvi laidos pa
sirodė rusiškame vertime. Iš vi
so šioje poemoje yra 342 eilutės.

Dabar “Lietuvių Dienų” šis 
veikalas taip puošniai išleistas, 
kad, kaip albumas, tinka ant 
inteligento stalo salone.

• Aldona Stempužienė-Butku-
tė, Clevelando lietuvių bendruo
menės sparčiai kylanti giesmi
ninkė, šiomis dienomis dainos 

i mene vėl pasiekė gražių laimė-
jokių davinių, kad tos neigia
mybės būtų keliamos žmogaus 
universalumui paryškinti.

Todėl jos dar laukia savo at-
visų jų uoliai tarnaujama ma- sakymo, kaip naktis laukia

Naujoji East St. Louis lietuvių bažnyčia
Šventinama rytoj; pastatyta pagal nreh. J. Moloko projektą; klebo
nas kun: dr. Ant. Dekanya

kyklos mokiniai suruošė meno 
valandėlę.

Sekančiomis dienomis vyko 
pasitarimai mokyklinio darbo 
reikalais, buvo lietuviški juda
mieji paveikslai, M. Avietėnaitė 
kalbėjo tema: “Mūsų tautos žy
miųjų asmenų biografiniai bruo
žai”, seselė M. Kristina dėstė 
apie tautinio meno rinkinius, vėl 
M. Avietėnaitė aiškino lietuvių 
kultūrinius laimėjimus. A. Mi
kulskis pakartotinose paskaito
se aiškino ir demonstravo dai
nas įvairiems pradžios mokyk
los skyriams ir dėstė apie liau
dies muzikos raidą bei muzikos 
priemones. Buvo pademonstruo
ti Čiurlionio ansamblio koncer
tai, rrekorduoti Europoje. Ignas 
Malėjas ir motina M. Teofilė 
dėstė apie metodus mokant vai
kus skaityti. Kursais mūsų sese
lės mokytojos labai domėjosi 
ir jie paliko labai teigiamą įpū- 
dį.

• Alfonsas ir Ona Mikulakiai,
Čiurlionio Meno ansamblio meno 
vadovai, savo dviejų savaičių a- 
tostogas praleido namie, tvar
kydami savo namą ir sodybą,

V. Kožuba Nekalto prasidėjimo Marija
Rytoj šventinamos East St. Louis bažnyčios altoriuj*

Lapkričio pirmomis dienomis 
A. Stempužienė dainuos Bostono 
Lietuvių Laisvės Varpo radijo 
vadovybės ruošiamame koncer
te. Gruodžio pirmomis dienomis 
A. Stempužienė dalyvaus soliste 
pagarsėjusiame Clevelando Mote 
rų Simfonijos orkestro koncer
te, kurį diriguos Hynaan Hand- 

I ler ir kuris įvyks Meno mužė- 
| jaus koncertų salėje. Aldona 
I Stempužienė gražiai reikšdamosi 
Šiaurės Amerikos savų ir sve
timų koncertuose, artimiausiu 
laiku numato savo pirmąją kon
certinę iškylą už šio kontinento 
ribų: .gruodžio 8 d. mūsų giesmi
ninkė dainuos Medellino Lietu
vių Katalikų komiteto, Kolum
bijoje, ruošiamame koncerte.

Dainininkė aiškinasi galimy
bes ta proga koncertuoti Ve- 
necuelos ir Brazilijos lietuviams. 
Į Pietų Ameriką dainininkė skris 
lėktuvu. Po šios kelionės A. 
Stempužienė dainuos “Draugo” 
romano premijos įteikimo kon
certe, kuris įvyks 1957 m. sau
sio 2 d. Chieagoje (VAB).

• Elena Kuprevičiūtė, smuiko 
meno virtuoze, su savo vyru dr. 
A. Bergu, neseniai lankėsi Cle
velande ir porą dienų viešėjo 
pas savo brolį pianistą Andrių 
Kuprevičių. Ta proga E. Kupre
vičiūtė aplankė Vytautą ir Norą 
Braziulius bei kitus Clevelande 
pažįstamus. E. Kuprevičiūtė po 
savo paskutinės koncertinės iš-

į kylos Vakarų Vokietijoje, ku
ri įvyko praėjusiais metais, grį
žusi į JAV ir sukūrusi šeimą, 
pastoviai apsigyveno New Yor
ke.

Pastaruosius metus E. Kupre
vičiūtė pašventė savo smuiko 
meno studijoms, pas pasaulinio 
garso smuiko profesorių Luis 
Persinger, studijuodama smuiko 
virtuozinę techniką ir šios srities 
muzikos kūrinių repertuarą. Po 
savo apsilankymo Clevelande, 
dr. A. Bergui išvykus savanoriu 
į JAV kariuomenę (tarnaus ne
toli Washingtono viename dali
ny) E. Kuprevičiūtė šiomis die
nomis lėktuvu išskrenda į Bue
nos Aires, Argentinon, savo tė
velių lankyti. Smuikininkė Ar
gentinoje numato viešėti keletą 
mėnesių, ta proga galbūt suruoš 
ir vieną kitą koncertą.

• Dr. V. Daugirdaitės-Sruo-
gienės Lietuvos istorijos vado
vėlis, skirtas mūsų lituanisti
nėms mokykloms ir jaunuome
nei, su Lietuvos praeitimi susi
pažįstančiai namuose, susilaukė 
penktosios laidos. Dvi šios kny
gos laidos išleistos Lietuvoje, 
trečioji laida Vokietijoje, -o ket
virtoji Terros išleista JAV. 
Penktąją laidą taip pat išleido 
Terra. Penktoji Dr. V. Sruogie
nės “Lietuvos istorijos” laida 
gerokai didesnio formato, ge
resniame popieriuje, gražiai at
spausta ir iliustruota, įrišta į 
kietus viršelius, su Vytauto 
Didž. laikų Lietuvos žemėlapiu.
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Gen. St. Raštikis

— apie atsiminimų knygą
Pasikalbėjimas Kordiljerų atšlaitėse

J. KOJELIS, Los Angeles, Cal.

Viena iš sceniškiausių vieto- bešališkiau įvertintų buvusius į- 
vių Amerikos vakaruose reikia vykius. Tuo tarpu atsiminimų au 
laikyti Monterey pusiasalį su totorius, laukdamas “ilgesnės lai- 
pat vardo Ramiojo vandenyno, ko perspektyvos”, gali tik ap- 
įlanka. Čia Kordiljerų kalnyne I temdinti savo atsiminimus, nes 
vakarinėse atšlaitėse kiparisų,1 daug, gal net svarbių smulkme- j 
pušų, eglių ir raudonmedžių miš nų gali išgaruoti iš autoriaus at- 
keliuose pasislėpę miesteliai, ku
rortai, ištaikingos vilos stebi am

minties.
Manau, kad Tamsta sutiksi su 

žinąs vandenyno grumtynes su ' manim, jog žmogus, baigęs ka- 
vandenin nusiritusiais uolų ko- pą metų, jau nėra per jaunas 
losais. Monterey gamtos grožį savo atsiminimus rašyti. Tikiuo 
savo poemose apdainavo Robin- į si, kad ir Tamsta žinai daug mū- 

» son Jeffers, anas didysis ameri-' sų buvusių veikėjų, kurie, be- 
kiečių poetas, kuris anglų lite- ’ laukdami “ilgesnės laiko per- 
ratūros gamtos poezijos tradici- spektyvos” savo atsiminimams,
jas pratęsė Amerikoje.

Čia, po daugelio kelionių sus
tojęs, gyvena buv. Lietuvos ka
riuomenės vadas generolas Sta
sys Raštikis su ponia.

Lankantis Monterey, Draugo 
bendradarbiui teko maloni pro
ga susipažinti su p.p. Raštikiais 
ir pasikalbėti.

Prisitaikindamas naujiems gy 
venimo reikalavimams, kario 
profesiją pakeitė pedagogo dar
bu. Laisvalaikiais spaudai ruo
šia savo prisiminimus. Pirmąjį 
tomą, vardu Kovose dėl Lietu
vos, šiomis dienomis išleido Lie
tuvių Dienų leidykla.

Ponios ir generolo pareikštos 
mintys, liečiančios prisiminimus, 
tikiu, bus įdomios ir Draugo 
skaitytojams.

Pasikalbėjimą pradėjome nuo 
kliūčių, kurias tenka įveikti, ruo 
šiant prisiminimus spaudai.

— Pirmoji ir didžiausioji kliū
tis, — aiškino generolas, — yra 
laiko stoka. Juk veik visiems 
mums tenka dirbti ne tą darbą, 
kuriam esame pasiruošę. Nau
jas darbas, ypač fizinis, labai 
vargina žmogų. Dėl tokio nuo-

V

vargia ir laiko stokos aš nebū- aP’e savo nesekmes. Sekančiame 
čiau spėjęs net iki šiol sutvar-1 tome esate numatęs net visą sky 
kyti ir mašinėle perrašyti savo! riy savo klaidoms apžvelgti. Re
atsiminimų, jei nebūtų pasitai
kius viena “palanki” aplinkybė: 
1955 m. pradžioje kelis mėnesius 
buvau likęs be darbo. Tada ma
no žmona nuėjo į dirbtuvę, kad 
sunkiu ir varginančiu darbu ga
lėtų užsidirbti duonos sau ir 
man, o aš, likęs namuose, vir
davai mudviem valgyti ir grie
biausi skubiau ruošti prisimini
mus. Ir per tris mėnesius savo 
darbą baigiau. Tad ir skaityto
jai turėtų būti nuolaidesni, .kri
tikuodami autorių kūrinius ir 
rasdami juose ar tai minčių pa
sikartojimo, ar neaiškių išsireiš 
kimų, ar nevienodo stiliaus reiš
kinių, ar kitų netobulumų. Ne
reikia užmiršti, kad didžiausieji 
viso to kaltininkai yra nuovar
gis ir laiko stoka.

Dar viena didelė kliūtis — tai 
stoka dokumentalės medžiagos. 
Atsiminimų rašytojas turėtų tu 
rėti daug dokumentų, turėtų pa
siknisti archyvuose, peržiūrėti 
buvusių laikų spaudą, pasikalbė
ti ir pasitarti su kitais buvusių 
įvykių liudininkas. Man viso to 
trūko. Todėl kaikurie įvykiai li
ko nepilnai aprašyti. Pagaliau 
ne viską dar galima skelbti, tu
rint prieš akis gyvenamojo mo
mento politinę padėtį.

— Kai kas yra nuomonės, 
kad prisiminimai skelbtini, tik 
turint tolimesnę laiko perspek
tyvą į juos. Teko nugirsti, kad 
Jūsų prisiminimų leidimą galėjo 
pagreitinti periodinėje spaudoje 
pasirodę buv prezidento A. Sme 
tonos, prisiminimų iškarpos?

— Nesutinku su tokia nuomo 
ne, — tvirtai paneigė p. Rašti
kis. Pirmiausia, nuo paskutinių 
įvykių nepriklausomoje Lietuvo
je jau praėjo net 16 metų. Ar 
tai artima laiko perspektyva? 
Nemanau. Istorikui gal ir reikė-
tų ilgiau palaukti, kad geriau ir lomatą, prašydamas paskolinti,

nukeliavo į kapus, nusinešdami 
su savim daug paslapčių ir žinių, 
kurios būtų buvusios labai nau
dingos Lietuvos istorijai ir busi
mosioms kartoms. Ar nepasigen 
dame atsiminimų Stulginskio, 
Voldemaro, Tumėno, Šleževi
čiaus, Mirono, P. ir J. Vileišių, 
Žukausko, Nagevičiaus, Baltru
šaičio ir kitų?

Buvusio Respublikos Preziden 
to A. Smetonos paskelbtos at
siminimų iškarpos nepagreitino 
mano atsiminimų viešo pasiro
dymo. Aš pats nesitikėjau, kad 
mano atsiminimai galėtų būti da 
bar atspausdinti. Juos parašęs, 
norėjau vieną jų egzempliorių 
atiduoti į saugią vietą, kad jis 
ten būtų saugojamas ateičiai, 
kaip archyvinė medžiaga. Tik 
Lietuvių Dienų leidėjo p. A. Ski- 
riaus ir buv. vyr. redaktoriaus 
p. J. Vitėno prikalbėtas, sutikau 
atsiminimus išleisti dabar. Už 
atsiminimų išleidimą esu jiems, 
ypač leidėjui p. A. Skiriui, la- i 
bai dėkingas.

— Skaitant Jūsų prisimini
mus, stipriai metasi vienas da
lykas į akis: Jūs pats kalbate

tas iki šiol mūsų raštijoje pasi
rodžiusių prisiminimų autorių pa 
sa*koja savo klaidas, nors mielai 
kalba apie kitų. Kaip Jūs for
muluotumėte tuos principus, ku
riais turėtų vadovautis kaip pri
siminimų autorius? paklausiau.

— Jau esu juos formulavęs 
savo knygos įžangoje. Žinau, 
kad ne visi sutiks su mano min
timis. Bus ir tokių, kurie pri
skirs man ir tokių klaidų, ku
rių aš nesu padaręs. Mano są
žinė yra rami, nes atvirai ir nuo
širdžiai rašau taip, kaip yra bu
vę, kaip pats esu matęs ir girdė
jęs, ką aš padariau ir ko nepa
dariau, kaip tada galvojau ir 
kaip galvoju dabar. Rašydamas 
savo atsiminimus, aš tikrai no
rėjau būti nešališkas ir todėl ne
vengiau atvirai prisipažinti prie 
tų savo klaidų, kurių anais lai
kais nemačiau, o dabar matau. 
Nedrįstu tvirtinti, kad tokiais 
principais turėtų vadovautis ir 
kiti atsiminimų rašytojai. Lais
vajame pasaulyje spauda ir au
toriai yra laisvi ir negalima jų 
varžyti vienokiais ar kitokiais 
reikalavimais. Bet mano pagei
davimas ne tik atsiminimų rašy
tojams, bet ir visai mūsų spau
dai, visiems autoriams ir jų kri
tikams būtų toks: būkite teisin
gi ir garbingi ir vadovaukitės 
ne pykčiu, bet tolerancija.

— Generole, savo knygoje 
(675 p.) prisimenate aną straips 
nį Karde, dėl kurio žurnalas ta
po konfiskuotas ir kas paigreiti- 
no Jūsų atleidimą iš pareigų, ši
tas įvykis anuo metu buvo su
kėlęs didžiulę sensaciją visuc'-ne- 
nėje. Įdomu, koks buvo ano 
straipsnio turinys?

— Gaila, neturiu to Kardo nu 
merio. Aš pats ir per savo drau
gus kreipiausi į vieną mūsų dip-

man tą Kardo numerį, nes iš jo 
paties buvau girdėjęs, kad jis jį 
turis. Deja, mano prašymai liko 
be teigiamų rezultatų. Norėjau 
visą tą straipsnį įdėti į savo kny 
gą. Dabar, neturėdamas origina
lo, negaliu cituoti savo buvusių 
minčių. Straipsnyje buvo reiškia 
mos mintys naujųjų 1910 metų 
proga. Buvau palietęs tada pra
sidėjusio ir Lietuvą supančio 
naujo pasaulinio karo pavojus 
ir tuometinius Lietuvos santy
kius su Tarybų Sąjunga. Buvo 
karštesnių minčių apie ilgus me
tus kentėjusius svetimą okupa
ciją Vilniaus krašto lietuviu’. 
Buvau pareiškęs vieną kitą at
sargią, bet kritišką mintį apie 
mūsų pačių vienybę ir apie san
tykius miestiečių su kaimiečiais. 
Buvau parašęs ir apie kaikurių 
valstybinių išlaidų neracionalu
mą krašto vidaus administraci
joje. Paliečiau kaikurių tuome
tinės administracijos ir režimo 
pareigūnų augštokas algas. Vė
liau vienos politinės krypties 
spauda darė man visai neteisin
gus priekaištus, būk aš kėlęs 
sau algos padidinimo klausimą. 
Ne, mano straipsnyje nebuvo 
nei tokios minties 'nei panašios 
tendencijos. Tai buvo tik kitų la 
bai negražiai iškraipyta mano 
mintis.

Tęsdamas pasikalbėjimą, pa
klausiau :

— Paskutiniame Lietuvos de
šimtmetyje brendusių inteligen
tų tarpe buvo gilus įsitikinimas, 
kad Lietuvos karo mokykla ab
sorbuodavo labai didelį nuošimtį 
silpniausiai gimnazijas baigusių 
abiturientų. Ar nemanote, kad 
atestatų konkursas būtų buvęs 
geresnis atrankos būdas, negu 
įstojamųjų egzaminų konkursas 
ir... ištikimybės laipsnis reži
mui?

— Pirmiausia, netiesa, kad 
Lietuvos karo mokykla absor
buodavo labai didelį nuošimtį 
silpniausiai gimnazijas baigusių 
abiturientų. Taip nebuvo. Į įsto
jamuosius konkursinius egzami
nus įeidavo ir atestatų konkur
sas. Nemanau, kad vienų ates
tatų konkursas būtų buvęs ge
resnis atrankos būdas. Karo mo 
kykla yra ne bendro lavinimosi, 
bet labai specifinė mokykla, to
dėl ir įstojamųjų egzaminų kon
kursas turi būti daug platesnis, 
negu vienų atestatų atranka. A- 
pie Tamstos minimą “ištikimy
bę režimui” jau esu rašęs savo 
atsiminimuose.

Kreipdamasis į p. Raštikienę, 
paklausiau:

— Iš jau paskelbto antrojo 
prisiminimų tomo turinio atro
do, ka-J dalis jų bus parašyta 
Jūsų.. Ar Jūs, Ponia, esate šių 
prisiminimų koautore?

‘ . u’

Gen. St. Raštikis su estų kar. vadu gen. Laidoneriu 1939 m.

Į. Augustaitytė • Vaičiūniene

PŪROŠKELĖS ATSIMINIMAI
Buvau jauna, karališkai turtinga,
Kai brangenybėms lūždavo lanka ir medumi. .
Lyg jūrininkas stiebu, lipinėjau smilga,
Naktims miegojau po lapu laiminga ir rami. . .

9
Pabudus vėl matydavau pasaulį visų —
Su iškilmių paradais, skruzdėlių dvarais;
Kaip baltus audeklus prie žėglių riša,
Nunertus saulės aukso virbalais.

Kai vakarais šviesybės vartai užsidaro,
Buriu karoliais perlų, kur puotausiu ryt. . .
Už tolumų, pripiltų Baltijos gintaro,
Toliau iš mano lango nieko nematyt.

Šviesėja vyzdžiai mėlynų vitražų,
Aušra rasotom kojom perbėga lanka. ..
Randu prie durų laišką baisiai gražų,
Rašytų mylimo švelnia ranka.

Iš naujo rautai, vizitai, koncertai, baliai. . .
Žibintai, smilkalai, žavingoj iškilmių grandy.

Prabilę dūžiai laimės šviesiai žaliai.
Ir meilės pavydo liepsna suvirpusi širdy.

Kai veidrodin žiūriu iš linkstančio žilvičio rykštės 
Regiu, kaip veidas pirmą raukšlę baigia sulankstyt. 
Širdies griuvėsiuos raudančios jaunystės 
Į upę, rūsčio nešamą, linkstu nusiskandyt.

PASIBAIGUS DIENA
Kai sužėri šviesas į tamsią taurę,
Ją pastatai lange mano namų,
Aš tavo paliktus žaislus imu
Ir su žvaigžde, keliaujančia į šiaurę.
Žygiuoju,, kaip su seseria, drauge,
Kai tamsų indą pastatai lange.

Lydėdama žadi, kad rasiu viską,
Ką švilpavo širdis žilvičių dūdele. ..
U žgriuvusių kalnais kelių gale 
Tekėdamas Didysis Žodis tviska. ..
Kai septynmyliai tiltai nuo šviesų suduš,
Numesiu pasibaigusios nakties žaislus.

— Taip, ir majno užrašų žiups
nelis yra įpintas į mano vyro 
atsiminimų antrąją knygą. Ma
no užrašai nėra pilni. Be to, jie 
skirtingi nuo mano vyro užrašų, i 
nes aš juos rašiau mūsų dukre
lėms.

— Ne visuomenei, bet tik dūk-1 
relėms ? — nustebau.

— Taip, tik joms. Mat, rašy-j 
dama galvojau, kad gal gerasis ' 
Dievas anksčiau pašauks mane 
pas save, ir mūsų dukrelės, iš
likusios gyvos, nors iš mano už-l 
rašų sužinos apie mūsų šeimos 
baisią nelaimę. Sužinos, kaip 
jos neteko taip labai jas mylin
čių tėvų, kaip neteko savo kū
dikystės ir kaip jos, dar tokios 
mažos būdamos, vergėmis tapo.

Mano prisiminimų trumpa is
torija tokia: 1941 metais Kau
ne p. J. Senkus (dabar gyvenąs 
Londone) paprašė mane parašy 
ti į Lietuvių Archyvą apie skau
džius savo pergyvenimus, patir
tus iš rusų-komunistų. Raudoda
ma rašiau. Vėliau pradėjau jaus

ti, kad dar nebuvo atėjęs laikas 
viešai skelbti didžiausią skriau
dą, padarytą vienai lietuvių šei
mai. Pradėjau jausti, kad tie su
žvėrėję žmonės dar grįš į Lietu
vą. Todėl nebaigiau rašyti ir nie 
ko nepasiunčiau Lietuvių Archy
vam Vėliau vyras vis paragin
davo mane rašyti. Po truputį 
rašydavau, bet niekad nema
niau, kad rašau spaudai, Gyve
nant Los Angeles mieste, vyras 
paprašė duoti paskaityti mano 
užrašus ir dalį jų įdėti į jo atsi
minimų knygą. Tai buvo netikė
tumas man.

“Bet, Stasy, juk aš rašiau tik 
dukrelėms...”, mėginau priešin
tis. Bet, vėliau sutikau.

Pasikalbėjimą užbaigiau klau
simu:

— Kada, numatote., pasirodys 
antrasis prisiminimų tomas, api
mąs pačią artimiausiąją Jūsų 
gyvenimo praeitį?

— Tai jau leidėjo reikalas. 
Rankraštis jam jau įteiktas.

KULTŪRINS KRONIKA
• Dr. V. Bieliauskas Moksli

nių studijų klube Chicagoje kal
bėjo apie Amerikos psichologi
jos kryptis. Pasak jo vienas bū 
dingų amerikiečio dvasios bruo
žų yra neturėjimas draugo, su 
kuriuo galima būtų išsikalbėti. 
Be to jaųi trūksta tęstinumo, ku 
ris sujungtų organiškon vieny- 
bėn įvairias jo dvasinio pasi
reiškimo sritis; jis yra antite
zių mišinys. Pirmasis, kuris ban 
dė suderinti jo antitezes buvo 
Watsmanas, sukūręs behavioriz 
mo mokyklą. Jis įvedė dvasinių 
reiškinių matavimo metodą, bet 
ikį vieningo individo suvokimo 
nepriėjo. Jo individas nesudaro 
struktūros, bet yra tik vyksmų 
mišinys. Toliau Amerikos psi
chologijoje žymų vaidmenį vai
dino Pavidalo psichologija, ku
rioje pasireiškė Kurt Lewin. Ta
čiau ji savo esme yra neišsilais
vinusi iš materializmo.

Kita labai reikšminga Ameri
kos psichologijos srovė yra 
Freudo psichoanalizė. Nors jos 
atskirų klausimų sprendimai y- 
ra neteisingi, tačiau ji paskati
no asmenybės studijas. Dabar 
pastebima psichologijoje tam 
tikri ženklai grįžimo į filosofiją. 
Būdingas šiuo atžvilgiu Chica
gos Kari Rogers su pareiškimu: 
gana matuoti dvasinius reiški
nius. Apskritai Amerikoje psi
chologija užima vis didesnę vie
tą moksluose ir tam tikra pras
me atstoja tą vietą, kurią Eu
ropoje užima filosofija. Nors 
visos Amer. psich. mokyklos y- 
ra atėjusios iš Europos, tačiau 
dabar čia yra parašoma įdomes
nių psichologijos veikalų negu 
Vokietijoje. Katalikai psicholo
gai iki šiol čia savitos žymesnės 
vagos nėra išvarę.

Po pranešimo buvo labai gy
vos diskusijos, kuriose dalyva
vo: kun. dr. A. Baltinis, P. Mal- 
deikis, A. Plateris, inž. J. Rugis, 
dr. Z. Smilgevičius, kun. dr. P. 
Celiešius, ponia Maldeikienė ir 
kun. V. Bagdanavičius, MIC.

• Energingas kultūrininkas 
ir karštas lietuvis kun. dr. Jo
nas Navickas apleido mus prieš 
15 metų — 1941 m. rūgs. 2 d. 
Minėdami tą sukaktį prisimena
me, kad tas taurus žmogus mi
rė teturėdamas 46 m. amžiaus, 
bet daug nuveikęs. Jau 1913 m. 
“Šaltinis” išspausdino jo vaizde 
lį “Metelė”. Teologines studijas 
pradėjęs Amerikoje, parašęs di 
sertaciją apie šv. Cipriono dok
triną, liečiančią sakramentus. Ta 
pęs marijonu važinėjo po lietu
vių kolonijas su religinėmis-kul 
tūrinėmis misijomis. Jo rūpes
niu buvo įsteigta Marianapolio 
kolegia.

Jis buvo ne tik didžiai pamė
gęs mokslą, ne tik geras peda
gogas, bet ir plunksnos žmogus: 
redagavo blaivininkų laikraštį 
“Tautos Rytas”, taipgi redaga
vo tėvų marijonų laikraštį “Lai
vą”, yra išvertęs dramas: Žydų 
Karalius, Dešimt metų smuklė
je, Pranašystė, Du vainiku. Yra 
parašęs religinio turinio raštų 
— Mūsų tikėjimas, Šv. P. Mari
jos Apsireiškimas ant kalno La 
Salette.

Ypatingai buvo susirūpinęs 
jaunimo lietuvišku auklėjimu. Jo 
rūpesčiu buvo įsteigta Ameri
kos Lietuvių Katalikų studentų 
organizacija ir įkurtas ilgus me
tus ėjęs jos žurnalas “Studentų 
Žodis”. Labai rūpestingai sten
gėsi perduoti lietuvišką dvasią 
naujajai tėvų marijonų kartai. 
Įvertinant jo nuopelnus, buvo 
išrinktas tėvų marijonų provln- 
ciolu. Jam mirus 1941 m. “Stu
dentų žodžio” visas nr. 9 buvo 
paskirtas velioniui atminti.

• Dali. Aleksandro* Merkrr iš 
vyko į Europą susipažinti su 
nauja to kontinento meno kūry
ba.

• Lituanistikos pedagoginiuo
se kursuose, surengtuose Lietu
vaičių Seserų instituto, Pittsbur 
ghe, dalyvavo motina M. Loyo- 
la, šv. Pranciškaus seserų vy
resnioji, sesuo M. Gabrielė, in
stituto direktffė ir 100 ar dau
giau seserų pranciškiečių. Iš Šv. 
Kazimiero vienuolijos pribuvo 
motina M. Teofilė su sesele M. 
Eucharista, mokyklų vizitatore 
ir dar 10 seselių kazimieriečių. 
Nukryžiuotojo Jėzaus vienuoliją 
atstovavo motina M. Anuncija- 
ta, sesuo M. Elzbieta, mokyklų 
vizitatorė ir 8 kitos šios kongre
gacijos seselės. Motina M. Aloy
za, sesuo M. Augusta, sesuo M. 
Felicija, sesuo M. Paula, ir se
suo M. Bernarda atstovavo Ma
rijos N. Pr. Seserų vienuoliją, 
Putname.

• Vadovėliai mūsų mokyklo
se. Lietuvaičių Seserų instituto 
administracijos skyriaus posėdy 
je, kuriame dalyvavo tiktai vie
nuolijų vyresniosios generalės ir 
mokyklų inspektorės, buvo nu
tarta pradžios mokyklos vai
kams naudoti sekančius naujus 
vadovėlius ir pagalbines priemo 
nes:

a) “TĖVŲ DOVANELE”, lie
tuvių kalbos pirmamokslis, iš
leistas Šv. Kazimiero seserų, 
Chicago, III., kaina 95 centai,

b) “Lietuviški Šokiai ir Žaidi
mai”, iliustruota ir paruošta Liu 
do Sagio, išleista Šv. Pranciš
kaus seserų, Pittsburgh, Pa., 
kaina $2,

c) “Tėviškės Aidai”, dainų 
knygelė su muzika, paruošta A. 
Mikulskio ir L. Banio, išleista 
Šv. Pranciškaus seserų, kaina 
35 ct.,
i d) “Hąndbook of Lithuanian 
History and Literature”, vadovė 
lis mokytojams, paruoštas ir iš
leistas Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų, Brockton, Mass., kaina 
$2.50,

e) “Aštuoni žymūs rašytojai 
ir veikėjai”, iliustruota, tekstas 
paruoštas Vacio Kavaliūno, lei
džiama Šv. Pranciškaus seserų, 
kaina 35 ct., taipgi Astuonių 
Rašytojų paveikslai, piešti A. 
Kavaliūno ir T. Stašaitis, be 
teksto, kaina 15 ct. už komplek
tą,

f) “Course of Study in Lithu
anian History”, separately for 
grades 5, 6, 7 and 8, išleista ir 
paruošta Jėzaus Nukryžiuotojo 
seserų, kaina 50 ct. “Course of 
Study in Lithuanian Geogra- 
phy”, grade 6, 50 ct.,

g) “Vaikams teatrėliai”, 6 vei 
kalelių vadovėlis, sudarytas iš 
veikalų konkurso 1954. Gauna
ma pas Šv. Pranciškaus seseris,

h) Stebuklingųjų Marijos 
Šventovių paveikslai, gaunami 
pas M. N. Pr. Seseris, Putnam. 
(Šią medžiagą galima užsisaky
ti iš nurodytų vienuolynų. Dau
gumą jų mimiografotoj formoj, 
Šiais vadovėliais L. S. institu-

' tas nori dalintis su šeštadieni- 
! nių ir kitų lituanistinių mokyk
lų vedėjais).

i) Muzikas Alfonsas Mikuls
kis, Cleveland, sutinka paruošti 
pradžios mokyklai lietuviškų 
dainų plokštelių albumą. Insti
tutas sumanymą priėmė ir pas
kyrė seselę M. Gabrielę, pran- 
ciškietę tuomi rūpintis.

j) Kitų pagalbinių priemonių 
parūpins Lietuvių bendruomenės 
Švietimo taryba.

• Lietuvių Dailės instituto su 
važia vimas įvykęs pereitą šešta
dienį bei sekmadienį Chicagoje 
aptarė aktualius meninius ir 
organizacinius klausimus. In
stituto darbuotės dešimtme
čio proga nutarta ateinančiais 
metais suruošti parodą ir išleis
ti almanachą. Naujon valdybon 
išrinkti: P. Augius, A. Marčiu
lionis, V. Petravičius, A. Valei
ka, T. Valius ir V. Vizgirda. Pa
reigomis valdyba pasiskirstys 
artimiausiame posėdyje.
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E. St. Louis lietuvių šventove
DR. P. CELIEŠIUS, E. Chicago, Ind.

Retas kuris JAV miestas turi 
tiek europietiškos dvasios savo 
architektūroj, skulptūroj, tiek 
grožio savo parkuose ir aikštė
se, kaip St. Louis miestas. Jį 
galime vadinti mažuoju Pary
žium.

Rytinėje St. Louis pusėje, kai 
riajame Mississipppi upės kran
te, daugiau kaip prieš 60 metų 
yra susispietę, palyginti, nedaug 
lietuvių, kurie savo sunkiai už
dirbtu skatiku pasistatydino 
1897 metais pirmąją medinę baž 
nytėlę. Ji 1943 m. liko gaisro 
sunaikinta. Darbštaus ir ener
gingo kun. dr. A. Deksnio rū
pesčiu ir dosnių parapiečių au
komis šiemet yra pastatyta nau
ja mūrinė bažnyčia pagal archi
tekto J. Muloko planą ir prie
žiūrą. Ji pavadinta Mergelės Ma 
rijos Nekalto Prasidėjimo var
du. Ši bažnyčia yra ne tiktai 
Mergelės Marijos šventovė, bet 
kartu ir meno kūrinys, puošiąs 
St. Louis miesto rytinį priemies 
tį-

Iš lauko

Nors menas, kaipo toks yra 
bendras visiems, tačiau jis reiš
kiasi konkrečiais pavydalais pa 
gal paskirų tautų savitą stilių 
ir menininko vidinį įsijautimo 
pobūdį. Nereikia praeiviui, su
sipažinusiam su tautų būdin
gais stiliais, klausti, kurios tau 
tos architekto yra mūsų mini
moji bažnyčia statydinta. Ji yra 
kukli, ‘nedidelė, kaip ir pačių 
lietuvių skaičius East St. Louis 
mieste yra labai mažas, palygin
ti su miesto gyventojų skaičiu
mi. Tačiau jos fasadas su augš
tyn besiveržiančiu bokštu pri
mena praeiviui lietuviškos var
pinės stilių, o bokšto viršūnė — 
mūsų pakelių ir kapinynų kop- 
lytstulpį-kryžių. Frontinės du
rys, atžymėtos Lietuvos Vyti
mi ir JAV skydu, primena, kad 
ši lietuviška šventovė yra JAV- 
se. Šoniniai bokšto langai stili
zuoti Vyties kryžiumi, o fasa
do kampai Gedimino stulpais. 
Rožinis bokšto langas sudary
tas iš stilizuotų tulpių kryžmos, 
apjuostos erškėčių vainiku. Bok 
što viršūnės būdingam lietuviš
kam metalo kryželiui rezonuo
ja šoninių navų stogo kryželiai. 

Suvalkijos ir Dzūkijos kryžius

Įėję vidun, patenkame į pirmą 
bokšto arkadą, kuri nukreipia 
mūsų žvilgsnį į šonines elipsi
nes arkadas. Pastarosios pen
kiais šuoliais permeta mūsų 
žvilgsnį į presbiteriją, kurios 
fone triumfuoja didelis, medinis 
lietuviškas kryžius, apkrautas 
ne tiek įprastiniais kryžių puoš 
menimis, kiek Kristaus kančios 
simboliais. Šios rūšies kryžius 
taip dažnai' sutinkamas Suvalki
jos ir Dzūkijos kryžkelėse ir 
kapinynuose. Kryžiaus papėdėje 
atsiskleidžia koplytsulpio kry
žiaus koplytėlė, sudarydama sos 
tą monstrancijai išstatyti. Tai 
turbūt pirmą kartą bažnyčių is
torijoje architektas J. Mulokas 
parengė tabernakulo sostą iš 
lietuviškos medinės koplytėlės, 
praturtintos pjaustiniais, pagal 
lietuvių liaudies drožimo būdą.

Besistiepiančios arkados

Didžiosios navos mūrinėms 
arkadoms atsiliepia lubų skliau 
te medinės arkados su ant jų 
tiestomis medinėmis lubomis. 
Tiek pirmosios, tiek antrosios 
arkados nėra ramios, kaip kad 
romėniškojo stiliaus bažnyčiose, 
bet savo elipsiniu vingiu nerims 
ta, stiepiasi viršun ir veda baž
nyčios dalyvio dvasinį žvilgsnį 
nuo kryžiaus dangaus link.

Šoninės bažnyčios navos nė
ra pačios sau; jos yra tik daly
vės didžiosios navos prasmėje. 
Dėl to jos nerimsta ir savo

skliautų įstrižiniu .pakrypimu 
veržiasi į didžiąją navą, versda
mos ir mus kreipti mūsų dė
mesį į didžiojo altoriaus pas
laptį ir kryžiaus prasmę, 

šoniniai altoriai

valėjo taikintis prie turimų lė-1 fl. Tyruolis 
šų, minėtas priekaištas nustoja 
savo pagrindo. Jeigu parapija 
būtų ištesėjusi apmokėti mūri
nių skliautų išlaidas, tada ši 
bažnytėlė nušvistų kaip saulė 
ne tiktai savo išore, bet ir vidu
mi.

KULTŪRINĖ KRONIKA

Medžio darbai
Kad mediniai skliautai mūri

nėje bažnyčioje nesijaustų per 
Galbūt dėl to pačio motyvo! daug vieniši, juos padrąsina 

ir šoninių navų altoriai yra ne-į šventovės medinė ornamentika: 
iškalbingi. Abu altoriai turi po^ didysis altorius, šoninių altorių 
vieną drožto medžio dekoratyvi-j aplankai, choro, krapinyčios 
nį aplanką, nedrąsiai besiarti-j smutkelis, patalpintas lietuviš- 
nantį prie sienos ir po vieną ma ko stiliaus koplytėlėje ir medy-
žą skulptoriaus V. Košiubos ga
mintą statulėlę: dešinėje pusė
je šv. Kazimieras, kairėje — 
Marija Nekaltai Pradėtoji. Abi 
statulėlės yra labai kuklios, ne
drąsios, rodos, tik laikinai ten 
patekusios ir norinčios kuo ma
žiau patraukti žiūrovų dėmesio.

Presbiterijos šoninių sienų 
langai yra puošti stilizuotomis

V. Jdnynas Pažaislio Marija
Vitražas naujoj East St. Louis 

lietuvių bažnyčioj

je išpjautos Kristaus kančios 
stotys. Visa medžio raižyba at
likta sumanaus ir prityrusio 
dievdirbio P. Vėbros.

Bendras bažnyčios vidaus 
įspūdis yra paprastumas ir kuk 
lumas. Plikos cementinės ply
tos, tašyto medžio gabalai mus 
perkelia mintimi į Kalvarijos 
kalno kuklumą. Didžiojo alto
riaus milžiniškas medinis kry
žius yra ne tiek puošnus, kiek 

j skausmingas. Todėl plikos sienų 
1 plytos, paprastos geležies nu- 
. kalti švyturiai ir paprasti medi
niai skliautai nedrįsta dėtis 
puošnaus drabužio.

Vitražai
Puošnumas į šią bažnyčią žvel 

gia tiktai pro langus vitražų 
vardu. Dvylika šoninių navų 
didžiųjų langų pavirtę į dvyli
ka Mergelės Marijos paveikslų, 
primenančių žymesnes jos gar
binimo vietoves, šeši paveikslai 
vaizduoja šešias Marijos garbei 
skirtas šventoves Lietuvoje ir' 
šei — užsienyje.

Nors visų paveikslų turinys 
imtas iš istprin. tikrovės, tačiau 
ta tikrovė yra perėjusi per dai
lininko kūrybinį genijų ir įgavu 
si augštesnės meninės formos, 
tai yra virtusi menine tikrove. 
Dailininkas V. Jonynas suge
bėjo išspręsti problemą: perteik 
ti maldininkams istorinės tie
sos pavydale sudvasintą tikrovę 
pagal savo įsijautimo meninę 
formą. Jis savo meniniais vitra

Pėdos

Ateis diena, o gal tai bus naktis,
Gal vakartis, gal rytas,
Kai reiks išeiti į sritis
Girdėtas daug, bet niekad nematytas.

Ir bus kelionė ta nepaprasta,
Nes vienui vienišas keliausi,
Ty'iai išeidamas pro angą tą.
Kuri išves taku pač.u siauriausiu.

Kasdien išeina taip kiti
(Tik dar ne tu) ir vis po vieną,
Tarytum debesėliai išvesti
Iš saulės į auksinę mėnesieną.

O sapnas tęsiasi ir tu matai
Kasdien gyvybės dugną tyrą.
Pirmyn šir geliais mirksniai šoka nuolatai, 
Ir smėlis saulės laikrody išbyra.

Ir lieka šėmės veidrody, smėly
Tik vienos nueitosios pėdos,
Tačiau reikšmingos tolesniam kely,
Kaip buvo jos prieš tai sitdėtos.

Saulė ant tako
Į šąli dėk liūdesį, drauge,
Nors deimantu ašara žiba:
Ne žudančio skausmo, bet džiaugsmo 
Pamilkime gyvą kūrybą.

Pažvelk tik į brangųjį taką,
Kurs liko širdy ir nemiršta:
Jame spindi saulė (tai džiaugsmas) 
Pro miglą, pro ūkaną tirštą.

Ir ką tavyje ji pradėjo,
Dabar tik pratęski, užbaiki:
Veide tau tik šypsnio saulėto 
Temsiąją dieną tereikia.

• Jeronimo Cicėno paruošta 
knyga “Omahos lietuviai”, iš
spausdinta Saleziečių spaustuvė 
je Italijoje, jau pasiekė JAV. 
Veikalas turi 278 puslapius. Iš
leido Omahos šimtmečio Minė
jime Lietuviams Atstovauti ko 
mitetas. Duodama teksto sant
rauka ir angliškai; kalbą čia tai 
sė L. R. Richardą. Knyga gau
siai iliustruota. Nuotraukas iki 
1949 m. rinko Teofilė Kinselie- 
nė, o naujesniųjų nuotraukų 
daugumą parūpino kun. Leonar 
das Musteikis. Veikalas duoda 
Omahos lietuvių istoriją, anot 
pratarmėje parašytų žodžių — 
čia yra “pirmųjų gretų patirtis, 
skausmas, kančia ir ilgesys, ir 
viltis, ir visa-visa, kuo anų bro
lių ir sesijos — nūn dulkių ka
pų nykumoj — gyventa ir sielo
tasi, visa tai mūsų, palikuonių 
ir tremtinių, kraitis ir paveldė
jimas, ir gairės erdvėj ir laike, 
toli nuo šventos ir amžinos Lie
tuvos”.

Pradedama apybraižomis a- 
pie patį Omaha, skerdyklų mies 
tą, kur per savaitę vien mėsos 
dirbiniais pakrautume! beveik 
7 mylių vagonų virtinę. Omaha 
turi per 200 bažnyčių, 105 pra
džios ir vidurines mokyklas, 4 
universitetus, 10 modernių ligt> 
ninių, 5 radijo stotis, 2 TV.

• Latgali jos istorija lr kultū
ra. Minėdami 50 m. sukaktį nuo 
atkovojimo spaudos laisvės 
(Latgalijoje, kaip ir Lietuvoje, 
spauda lotynų raidėmis buvo 
uždrausta nuo 1865 m. iki 
1904) latgaliečiai išleido kolek
tyvinį veikalą “Kulturvesturis- 
ki materiali” (Medžiaga kultū
ros istorijai). Knygą redagavo 
A. Pleiša, talkinamas redakci
nės komisijos: fil. mag. M. 
Bukšs, prof. L. Latkovskio, dr. 
St. Škutans, lic. A. Anspoks. 
Latgalijos spaudos draudimo 
ir laisvės kovų įvairius aspek
tus nušviečia daugelis autorių, 
jų tarpe ir latvių marijonas J. 
Grišans. Kadangi bendras rusų 
draudimas lietė latgaliečius ir 
lietuvius, tai į šį leidinį buvo 
pakviestas dr. J. Lingis parašyti 
apie lietuvių kovas dėl spaudos 
laisvės. Be jo straipsnio yra 
įdėta ir jo nuotrauka drauge su 
latgaliečių kultūrininkais.

Latgalija yra pietinė Latvi
jos dalis, ji netgi buvo nepriklau 
soma iki XIII ir XIV šimt., ka
da ją galutinai užėmė teutonai. 
Vokiečiai atėjūnai jos sostinę 
Jersiką sudegino dviemis atve
jais: 1209 ir 1215 m. Latgali ja 
savu laiku yra priklausiusi Lie
tuvai, jos gyventojai daugumoj 
yra katalikai, taigi latgaliečius

Bet mums įdomiausia - čia dauS .kas riša su .lietuviais ir

— Dt. Juozo Prunskio kny- • Sydnėjuje (Australijoje) 
gėlė “15 nužudytų kunigų Lie- studijuoja apie 30 lietuviy. Be 
tuvoje’’ yra verčiama į ispanų skelbtų anksčiau ten studijuoja 
kalbą ir šį rudenį didesniu tirą- Zigmas Budrikis — baigęs gam 
žu bus išleista Pietų Amerikoje, tos matematikos fakultetą da- 
Ispaniškąja laida rūpinasi K. bar studijuoja inžineriją, Ridas
Kastauskas, Kolumbijoje. Šios 
knygelės lietuviškos ir angliš
kos laidos yra kiek ankščiau

_ .... . , . . | pasirodžiusios Chicagoje, ozų kurmiais pateisina East St. i , ., . . ....T . , Kersteno komitetas įą ištisai
Louis lietuvių bažnyčios vardą.

tulpėmis, bet turi išskirtinos 
tendencijos tolti nuo bažnyčios 
paprastumo ir persimesti į sa- 
lioninį puošnumą. Galbūt dėl to, 
kad abi šoninės zakristijos yra 
pametę bendrą bažnyčios kuklu
mo ir paprastumo pobūdį ir per
simetę į du gražius puošnius, 
be lietuviško motyvo salionėlius.

Architektas uždavinį išsprendė 
tobulai

Reikia pabrėžti, kad, apskri
tai imant, architektas J. Mulo
kas savo uždavinį išsprendė to
bulai. Šis lietuviškame stiliuje 
kūrinys yra nesulipdytas, neper 
krautas, bet vieningai įsijaus
tas ir organiškai išaugintas. Lie 
tuviški motyvai tiek bokšto lan 
guose, t’ek jo viršūnėje nėra 
prikabinti, bet esmiškai įglau- 
dinti. Juos atmetus, pats pas
tatas liktų labai sužalotas: at
rodytų lyg nudegęs arba išbom- 
barduotas. Tai yra labai svarbi 
kūrinio žymė. Tas pats pasaky
tina ir dėl presbiterijos dužio
jo altoriaus kryžiaus, taberna
kulo, šoninių altorių, navos ar
kadų originalumo.

Skliautai
Ne visai derinasi mūrinėje baž 

nyčioje mediniai skliautai, iš
gauti iš vidujinės stogo pusės, 
tiek vieningumo požiūriu, tiek 
lietuviškos dvasios įsijautimo' 
požiūriu. Galbūt sakau ir ger
manų dvasiai toki skliautai la-. 
bai artimi, bet lietuviui jie yra 
šalti ir svetimi. Tačiau, prisi
minus, kad šiuo požiūriu, archi
tektas nebuvo laisvas, bet pri-Į

Ji yra ne Kryžiaus bažnyčia, 
bet Marijos Nekalto Prasidėji
mo šventovė. Šios bažnyčios 
stipriausia meninė forma glūdi 
jos vitražuose ir architektūrinia 
me bažnyčios fasade.

Jeigu St. Louis miestas gali 
didžiuotis meno kūriniais, išau
gusiais iš prancūzų tautos dva
sios, tai East St. Louis lietu
viai lygiai gali didžiuotis Mari
jos šventove, išaugusia iš lietu
vių tautos dvasios.

perspausdino savo dokumentų 
rinkinyje, išleistame Washingto 
ne.

• Lietuvio knyga apie geno
cidą. Kazimiero Verax-Čibiro 
veikalo “EI Imperio dėl Genoci- 
dio” leidžiama nauja papildyta 
laida. Pirmoji laida sukėlė dide
lį susidomėjimą ir yra vertina
ma kaip vienas iš svarbių vei
kalų bolševikų genocidi niams 
veiksmams demaskuoti. Leižia- 
ma Kolumbijoje.

Daukus — inžineriją, Vytautas 
Bernotas — inžineriją, Romas 
Zakarevičius — inžineriją, Ro
mas Šilins — inžineriją, Vytau
tas Šliogeris — buhalteriją, Rū 
ta Kavaliauskaitė — mediciną, 
Gytis Danta — mediciną, Irena 
Zilytė — odontologiją, Valeri
jonas šutas — buhalteriją, And 
rius Chodosevičius — inžineriją, 
Vytautas Patašius — buhalteri 
ją, Romas Katauskas — inžine
riją.

• Lietuvių Fronto valdyba 
paskyrė 500 dol. premijavimui 
romano, vaizduojančiam akty
viąją lietuvių rezistenciją oku
pacijų metais.

East St. Louis lietuvių bažnyčios Šventinimo iškilmės 
I’rie altoriaus matome J. E. vjsk. Albertų R, Zuro'veste

įsikūrusi lietuvių kolonija, pra
sidėjusi XIX šimt. pabaigoje. 
Seniausia Omahoje tebeveikian
ti lietuvių organizacija — Drau 
gystė Broliškos Pašalpos Šv. 
Antano iš Paduos, įsikųrusi 
1901 m. sausio 6 d. Omaha 
džiaugiasi lietuviu Jonu Gudma
nu, 1937 laimėjusiu JAV golfo nos šviesos.
čempionatą. Omaha 1912 m. va 
sąrą leido ir savo laikraštį “Va
karų Varpas”, kurio vienas re
daktorių — A. Žalpys — dabar 
gyvena Chicagos apylinkėse. 

'1950 m. Omahos lietuvių spor
to klubas “Lituanica” išėjo mies 
to turnyro nugalėtoju.

Knygoje pavaizduota plati 
kultūrinė veikla: paskaitos, vai- 

i dinimai, organizacijos, lietuvių 
į mokyklos darbuotė, parapijos 
augimas, tremtinių įsikūrimas 
ir įnašas. J. Cicėnas mokėjo tai

suartėjimas su jais mūsų tau
tai padėtų užmegsti dar glau
desnius ryšius su visa latvių 
tauta. Džiaugdamiesi šiuo lat
galiečių leidiniu, mes tik galime 
stebėtis, kodėl lietuvių šios rū- 
išes leidinys, jau senokai pa
ruoštas, vis dar neišvysta die

• Broniaus Zumerio veikalas 
“Gyvenimo keliu”, laimėjęs jau 
nimo literatūros premiją, jau 
išspausdintas ir pirmasis jo eg
zempliorius oro paštu jau pa
siekė Chicagą. Tas veikalas yra 
ypatingos vertės jaunuolio cha
rakterio formavime; tai lietuviš 
koji Swett-Mardeno “Gyvenimo 
mokykla”. Knyga turi gausiai 
pavyzdžių, poezijos citačių, kad 
skaitytojui šalia etinio bus ir 
estetinis lavinimasis. Autorius 
parodo platų apsiskaitymą. Kny

pertiekti savo gyvu stiliumi, taik gą išleido Lietuviai Saleziečiai 
lių digresijų keliu primindamas Italijoje. Leidyklos darbas at- 
laimėjimus laisvoje Lietuvoje, liktas rūpestingai; kieti virše-
ugdydamas ryžtą kultūrinei veik 
lai (“Ar tauta tremtį atpažins 
iš kapų, ar iš darbų”?, pusi. 
117). Knygoje atžymimas dide
lis įnašas į lietuvių kolonijos 
gyvenimą ilgamečio klebono 
kun. J. Jusevičiaus, kuris tal
kino ir šį veikalą leisti suma
nius. Istorikams bus didelės 
svarbos ir fotostatinės kopijos 
susirašinėjimo su vadovaujan
čiais JAV asmenimis.

Apskritai, monografija įdo
mi, gyvai parašyta, ir jeigu dau 
giau kolonijų įvairiomis progo
mis panašias monografijas iš
leistų, būtų didelės svarbos da
lykas ir mūsų išeivijos istori
jai, ir naujiems veiklos užsimo
jimams paskatinti. Spaudos dar 
bas atliktas gražiai ir rūpestin
gai.

• Juozo Grušo “Karjeristai".
Nidos Knygų klubas savo 14-tu 
leidiniu išleido antrąją Juozo 
Grušo “Karjeristai” romano 
laidą. Šios knygos atspausdinta 
2,400 egz. Spaudos darbus atli
ko: V. šikeris, E. Matukas, S.

! Bosikis, A. Briedis ir V. Dar
gia.

i Išlesita kukliai, kaip papras
tai, bet ir nebrangiai. Atsime
nant, kokį pasisekimą šis ro
manas turėjo Lietuvoje, reikia 
tikėtis, kad ir tremtyje steng 
sis įsigyti visi lietuviškos kny
gos mėgėjai, šį leidini.bus gali
ma gauti ir “Drauge".

• Ad. Galdikas išvyksta į
Meksiką studijuoti tos šalies 
meną.

liai papuošti lietuviškomis spal
vomis, iš spaustuvės knyga iš
eina įsupta j ploną celiuliozės 
aplanką. Kaina $2.

• Rašytojui Kaziui lučiūrai 
50 metų. Gimė 1906 m. rugsėjo 
25 d. Vidugirių vienkiemy, Troš 
kūnų valsč., Panevėžio apskr. 
Mokėsi — Troškūnuose, Pane
vėžio gimnazijoje, Vytauto D. 
universitete ir dramos studijo
je. Pradėjo rašyti eilėraščius 
dar gimnazijos suole būdamas. 
Pirmasis rinkinys pasirodė 1928 
m. “Su jaunyste”, vėliau — “Ty 
liųjų saulėleidžių žemėje”. Ra
šė proza ir scenos veikalus. A- 
pysakos — “Fatima burtinin
kė", “Mylinčios moterys”, ro
manas — “Ant ežerėlio rymo
jau”, scenos veikalai: “Savano
rio duktė”, “Painiava”, “Trys 
talismanai", "Vincas Kudirka", 
“Gimtoji žemė” ir kt. Dirbo 
valstybiniam teatre, kaip akto
rius, kurį laiką redakcijoje, o il
giausiai — valstybiniam rado- 
fone, kaip pranešėjas, vienas ge 
riaušių. Pasilikęs Lietuvoje.

(j».)

• Prof. dr. Antaną Maceiną
Freiburgo universitetas nuo ru
dens semestro pakvietė toliau 
skaityti Dostojevskio filosofijos 
kursą ir kitus dalykus. Dr. A. 
Maceinos mintys apie komuniz
mą buvo cituojamos CDU su
važiavime. Amerikos ir Kanados 
Lietuvių Front«| suvažiavimui 
dr. A. Maceina atsiuntė gražų 
sveikinimą, linkėdamas dirbti, 
gerbti principo vertę ir ištverti.
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Tradicijos-kultūros elementas
Inž. JONAS RUGIS, Chicago, 111.

Žodis tradicija turi keletą 
reikšmių, bet aš čionais kalbėsiu 
apie tradicijas kaipo elementą 
žmonių visuomeninio, šeimyni
nio ir asmeninio gyvenimo. Lo
gikos mokslo kūrėjas, Aristote
lis savo trumpu traktatu “De
finicijos” patvirtina nuomonę, 
kad tikslus apibūdinimas jau 
yra pusė darbo bet kunį klausi
mą nagrinėjant. Pažiūrėkime 
kaip yra apibūdinamos tradici
jos. Didysis Websterio žodynas 
tradicijas apibūdina kaipo pa
pročius, pažiūras, įtikėjimus, ži
nias, poelgius, informacijas visa 
tai perduodant iš kartų kar
toms tik žodžiu, pasakojimais, 
be rašto pagalbos. Kitaip ta
riant, tai papročiai, poelgiai, bū
das gyvenimo ir pan., kurių pa
grindai ir priežastys glūdi šei
mos ar tautos praeityje. Tai yra 
kultūrinis praeities paveldėji
mas ar kartais nuo senų laikų 
išsilikę konvencionalus, sutarti 
gyvenimo reiškiniai. Didysis 
prancūzų Larousse žodynas tra
dicijom vadina perduotas žodžiu 
legendas, faktus, įsitikinimus, 
doktrinas, pažiūras ir įpratimus 
nuo žmogaus žmogui, laike ilgų 
laiko tarpų: tai yra viskas, kas 
daroma ar kalbama pasiremiant 
padavimais, perduotais iš kartų 
į kartas. Ir vokiečių Brockhau- 
so žodynas, nors daugiau krei
pia dėmesį į religinę tradicijų 
sąvoką, bet irgi panašiai apibū
dina tradicijas, vartodamas išsi
reiškimus Ueberlieferung arba 
Uebergabe.

Pas Platoną, anot kaikuriu 
jo komentatorių, tradicijos riša
mos su patyrimu, reiškia tai yra 
■praeities patyrimų išraiškos. O 
šio šimtmečio žymus teisininkas 
prof. Petražyckis savo moksli
nėje studijoje apie papročių tei
sę yra pareiškęs nuomonę, kad 
tradicijos, tai nesąmoningai iš
sikristalizavusi bendra išmintis, 
bendras patyrimas.

Tradicijų kilmė

Tradicijos kūrėsi ir formavosi 
kiek skirtingai įvairiuose luo
muose, pvz. bajorijoje, miestelė
nuose ar pas kaimiečius, pri
klausomai nuo jų gyvenimo są
lygų ir funkcijų visuomenėje, 
bet kiekvienos tautos tradicijo
se, visų jos luomų, atsispindi 
tautos būdas, joje paplitusios 
pažiūros ir įdėjos bei jos tikėji
mas. Luomų tradicijos turėjo 
bendrus esminius kruožus, rišo
si tarpusavyje ir turėjo tarpu- 
savės įtakos, todėl su pilnu pa
grindu tenka kalbėti apie tauti
nes tradicijas, kaipo svarbiau
sią tradicijų padalinį.

Tradicijas galima suskirsty
ti į kelias rūšis. Taigi, turime 
tradicijų surištų su religiniu gy
venimu, surištų su kasdieniniu

tai sustingimo ir užkietėjusio 
konservatizmo pasireiškimu, bet 
saugiu stabdžiu, sušvelninančiu 
evoliucijos eigą ir neleidžiančiu 
pasireikšti griežtiems ir skau- 
diems laužymams ir pervers
mams. Juk dėl tų laužymų ir 
perversmų visos revoliucijos yra 
tiek baisios, o visos jos žiauriau
siai pasireiškia ne tiek griovi
mu senos tvarkos, kiek naikini
mu tradicijų, pretenduodamos 
kurti naują gyvenimą ir naują 
žmogų.

Tradicijos ir kultūra

Tradicijos sudaro žymų ir 
svarbų elementą kiekvienos kul
tūros, ar tai bus mūsų Vakarų 
krikščioniškoji kultūra su jos 
padaliniais — tautinėmis kultū
romis, ar tai bus skirtingos jai 
kultūros, kaip pvz., kinų, ar ki
tos Tolimųjų Rytų kultūros.

V. Jonynas Krekenavos Marija 
Vitražas E. St. Louis bažnyčioje

Kuo kultūra yra kilnesnė, gra
žesnė ir savitesnė tuo ir jos 
tradicijos yra ryškesnės, kilnes
nės ir gražesnės.

Kokiu būdu tradicijos sudaro 
žymų ir svarbų kultūros ele
mentą? Tas išplaukia iš pačios 
kultūros apibūdinimo.

Kultūra pavadinsime visumą 
žmogaus minties atsiekimų ir 
pasireiškimų dvasinėje, ne ma
terialinėje, žmonijos gyvenimo 
srityje, įvykdytų tam tikros 
žmonijos dalies arba tautos. 
Kultūroje, kaip sako Berdiaje- 

gyvenimu ir jį tvarkančių savoįvas> simboliškai išsireiškia dva- 
saistais, tradicijų surištų su
profesija ar darbu, tradicijų 
puošiančių gyvenimą, tradicijų 
liečiančių šeimyninį
etc.

sinis gyvenimas.

Kaipo rysys dabarties su pra
eitimi, tradicijos gali kaikam

kąjį dvasios ir proto gyvenimą 
ir tuo būdu, užimdama jei ne gi
lesnę, tai platesnę sritį, priima 
skirtingas nuo religijos ne tik 
proporcijas, bet ir charakterį. 

Kultūros evoliucijos elementai !
Kultūros evoliucijose pašte-' 

bimi du elementai: konservaty
vūs, nukreiptas į praeitį, palai-1 
kantis su ja ryšį ir semiantis iš į 
jos savas charakteringas ypaty
bes, ir progresyvus, kūrybinis, i 
nukreiptas į ateitį ir tveriantis 
naujas kultūrines ypatybes. Ta
me konservatyviame elemente 
ir pasireiškia dominuojančiai 
tradicijos. Kultūra brangina sa
vo praeitį, brangina savo di
džiuosius praeities kūrėjus, for
mavusius jos dvasią, supratu
sius ryškinusius jos esmę, kėlu
sius ir garbinusius jos tradici
jas. Kultūra gerbia ir lenkiasi 
savo protėvių atminčiai ir jai 
yra šventi praeities didieji dar
bai. Praeities didvyriai ir jų, 
darbai yra gyvi atsiminimuose 
ir tradicijose.

Kotryna Grigaitytė

KELI ŽODŽIAI
Neatėjau aš kietu deimantu žėrėti, 
Kurį atrustų kas po daugel metu. 
Tik atėjau laukų gėle žydėti 
Nežinomu karatų.

Aš atėjau širdim kalbėt į širdį, 
Mylėt gyvenimą ir žmogų, — 
Priimti Dievo valių žemėj šioj, 
Tyliai numirt rudens šalnoj 
Po žydraspalviu dangaus stogu.

Kultūrinė kronika

asmenybė, jo protinis ir dvasi
nis gyvenimas, taip pat ir tau
ta turi savo dvasią.

Tradicijų degeneracija

Tenka padaryti išvadą, kad
tradicijos turi didelės reikšmės

Geriausias patologas, išskro- *r tautinių kultūrų, o net ir pa
čių tautų, ateičiai. Istorijoje ga-dęs žmogų, nenustatys jo pilno 

asmens. Panašiai ir tautos at
veju, gabiausias antropologas 
nesupras tautos, susipažinęs su 
jos visom antropologinėm ypa
tybėm, pvz. smulkiausiai ištyręs

Įima pastebėti, kad tos tautos, 
kurios turėjo žemas, palinkusias 
į blogi tradicijas, paremtas pvz. 
karingumu, kraugeriškumu, pui
kybe, pykčiu ar neapykanta, 
žlugo arba net visai išnyko,

• R. Pūke’.evičiūtSs premljuo 
tasai romanas Astuoni lapai, iš
ėjęs atskiru leidimu, labai šil
tai sutinkamas. Skaitančioji vi
suomenė rodo juo ne eilinį susi
domėjimą. Knyga susilaukė pa
lankaus spaudoj vertinimo. 
“Naujienos” išspausdino VI. Gi
liaus straipsnį “Tremtinės pri
sikėlimas”, kuriame autorius pa 
reiškia, kad “malonu šią kny
gą ir į rankas paimti, ir pavar
tyti.”. Pagiriamas autorės pla
nas aprašomus mergaitės per
gyvenimus perteikti pagal Did
žiosios savaitės dienas, vedant 
prie Velykų, nes “šiaip ar taip, 
per 500 krikščionybės metų lie-

• Propaganda literatūroje lr 
mene. Šiemet Lietuvoje išleista 
nauja knyga “Lietuvių literatū
ros ir meno dekada Maskvoje 
1954 m.” Veikale sudėta kelias
dešimt sovietinių rašytojų ir me 
nininkų straipsnių, tilpusių jų 
periodinėje spaudoje. Straips
niai turėjo būti grynai meninio 
pobūdžio, bet ir čia neapsieina
ma be propagandos. Lietuvos 
kaimo gyvenimas vadinamas 
“idiotišku” (p. 141), Lietuvos 
teatralai barami, kad jie neįsten 
gia vaizduoti dabartinės “laimin 
gos tarybų Lietuvos”; lietuvių 
dainose esą perkurti slaviškų

tuvis buvo glaudžiai suaugęs \ dainų giminingi bruožai. Nežiū

Boeklis savo Anglijos civili- žįntį gU tautos būdu, jos dvasi-

jos antropologinį tipą, tiksliau- , ....
šiai išmatavęs kaukolės dydžius ^ar^U, YJfa . 5 Pa’
ir t. t. Jam reikės dar susipa

zacijos istorijoje sako, kad rei
kia skirti kultūroje jos kilimą į 
viršų nuo jos sklidimo į plotį, 
plitimo į mases. Kuo augštesnės 
yra viršūnės, pasiektos paskirų 
genialių kultūros kūrėjų ir kuo 
tos viršūnės yra gausesnės, tuo 
kultūra yra kilnesnė, artimesnė 
idealui ir nemirtingumui. Ir tos 
viršūnės, dažnai anoniminės, tos 
kultūros šviesos augštai iškilu
sios, nušviečia kultūrai tolimes
nius tos evoliucijos kelius ir su
laiko ją nuo nukrypimų, nuo 
degeneracijos ir nykimo. Cia ir 
slepiasi kultūros konservaty
vaus elemento svarbumas, čia ir 
glūdi paslaptis milžiniškos tra
dicijų reikšmės kultūrai ir ypa
tingai tautinėm kultūrom, o per 
jas ir kiekvienai tautai.

Kultūra ir revoliucija

Todėl kultūroje negali būti 
revoliucijų. Revoliucijose beveik 
visada, kaipo jų pradžia arba 
įžanga, pasireiškia praeities 
griovimas, atsižadėjimas seno
jo pasaulio, kaip tai giedama 
revoliuciniame Marseljietės him 
ne. Cia net dulkės senojo pa
saulio, praeities, nupurtomos 
nuo kojų. Kultūra yra individu
ali ir nepasikartojanti ir ji ne
gali atmesti savos praeities, sa
vų tradicijų, nenustojusi buvus 
pačia savim. Ir tas ypatingai 
ryšku tautinėse kultūrose, ku
rios, kaip sako antropologė 
Ruth Benedics, yra tikrumoje 
tas, kas riša žmones į tautas. 
Jos duoda žmonėm tas bendras 
idėjas, bendras tradicijas, ben
drą gyvenimo būdą ir palengva 
bendrą sugyvenimą. Tautinės 
kultūros yra tautos pagrindas. 
Josepy de Maistre, garsus XIX 
šimtm. rašytojas, filosofas ir

tį efektą iššaukė ir tradicijų de
generacija, sumenkėjimas arba 
užmiršimas. Panašiai kaip kad 
tos šeimos turi stiprius šeimy- 
nfKus ryšius ir gražiai gyvena, 
kurios tur? gražias, šeimynines 
tradicijas, taip pat ir tautos, 
kurios neužmiršta savų tradici
jų ir sugeba jas išsaugoti kil
niomis, turi prieš save tikresnę 
ir gražesnę ateitį ir eina nemir
tingumo keliu.

Apskritai kultūrai, tautinei 
kultūrai, o tuo pačiu ir kiekvie
nai tautai, jos tradicijos yra 
brangintinos ir gerbtinos. Jos ir 
yra gerbiamos kiekvieno tikrai 
kultūringo žmogaus, nesumasė- 
jusio, neužsikrėtusio, sąmonin
gai ar nesąmoningai paveikto 
bolševikinio ar kito kokio klai
dingo itfteftiacionalizmo, žmo
gaus — išsaugojusio žmogaus 
asmenybės kilnumo sąvoką. Vi
si žinome, kad tokia senos kul
tūros tauta, kaip anglai, yra gi
lių tradicijų kraštas ir visi ste
bėjome, kaip tvirtai anglų tau
ta laikėsi šio karo laike, mirti
no pavojaus akivaizdoje, kaip 
tradiciniai išlaikė šaltą kraują 
ir ramiai ir drąsiai žiūrėjo pavo
jui į akis. Tekdavo vis girdėti — 

bos nevartojo, o visdėlto tauti-, tai tradiciniai angliškai. Pana

rnu gyvenimu, jos religija, jos 
kultūra, jos tradicijom.

Paminėtas Berdiajevas visai 
teisingai sutinka su tais mąsty
tojais, kurie laiko, kad ryškiau
siu tautos požymiu yra bendru
mas istorinio likimo. Įsisąmoni
nimas to bendro istorinio liki
mo ir yra tautinė sąmonė. O 
vienu svarbesnių tautinės sąmo
nės požymiu yra prisirišimas 
ir pamylimas savų tautinių tra
dicijų. Ta tauta yra gyva ir di
di, kuri turi savo kilnias tradi
cijas, jas myli, kultivuoja ir jų 
prisilaiko. Tame irracionalinia- 
me tautinės sąmonės apibūdini
me dar kartą susiduriame su 
transcedentiniu tautos sąvokos 
elementu.

Tautinė sąmonė ir tautos 
gyvybė

Tauta yra gyva kol jos tauti
nė sąmonė yra gyva. Ryškų to 
pavyzdį matome žydų tautos is
torijoje. Ji tūkstančius metų 
neturėjo savos valstybės, ji bu
vo išblaškyta po visą pasaulį, 
jos atskiros dalys net savo kal

ne sąmonė joje išliko, ir žydas 
Palestinos žemdirbys, Anglijos 
lordas, Birobidžano kolchozinin- 
kas ar Amerikos milionierius 
jaučia tą paslaptingą ryšį ben-

šiai žinome kiek stiprybės su
teikė japonų tautai jos tradici
jos, kurias ji sugebėjo su meile 
ir prisirišimu išsaugoti, perėmus 
pilnai Vakarų kultūros lobius iš

ryšiais su protėviais ir gerbimu 
diplomatas, pabrėžia tautos iri jų palikimo, meile ir prisirišimu 
tautinės kultūros svarbumą , bei prisilaikymu savų tautinių

dro istorinio likimo. Tautinė są- tolimos Europos.
monė yra išlikusi gyva ir ryš- (Bus daugiau)
ki, nežiūrint sunkiausių ir bai- --------------------
šiaušių sąlygų, o gal kaip tik • A. L. Dailininkų s-ga yra 
dėl jų, nežiūrint kitų tautų prie- įsteigusi studentų sekciją, į ku- 
maišų, o su ja išliko gyva ir rią priimami mūsų pradedą pa- 
tauta. Sekant žydų tautos isto-i sireikšti mene jaunieji dailinin- 
riją darosi aišku, kad tautos' kai. Į šią sekciją yra priimtas 
kultūra, tautos egzistencija yra Vladas Vaičaitis ir yra daugiau 
palaikomi ryšiais su praeitimi, paduotų pageidavimų, kuriuos

su bažnytinėmis šventėmis”.

Recenzentas gausiai cituoja 
ištraukas iš premijuotojo roma
no, atkreipdamas dėmesį į au
torės puikų stilių ir tvirtinda
mas, kad “be puošnių vaizdų 
autorė įmiešė į knygą daug gi
laus jausmo ir prasmės”. Ši kny 
ga iškeliama tarp pirmaujan
čių: “Jei jau sakoma, kad lietu
vių tremties literatūrą baigia 
užvaldyti moterys, tai Birutė 
Pūkelevičiūtė su savo premijuo 
tu romanu Astuoni lapai gali 
tapti tikra valdove... Reikia tikė 
tis, kad ‘Aštuoni lapai’ pasieks 
ne tik kiekvieno laisvo lietuvio 
knygų lentyną, bet ir jo širdį”, 
— baigia “Naujienų” recenzen
tas.

• Kompozitorius J. Gaidelis 
atsidėjęs dirba kūrybos srityje, 
šiemet baigė savo ketvirtą sim
foniją, didžiausią iš visų jo su
kurtųjų: ji yra keturių dalių 
ir jos išpildymas trunka 40 min. 
šiemet taipgi parašė kvintetą 
pučiamiems instrumentams: flei 
tai, obojui, klarnetui, fagotui ir 
voltornei. Kvintetas vienos da
lies, bet savy turi keturis skirtin 
gus momentus. Šalia to sukūrė 
eilę kitų kūrinių: fortepionui 
siuitą iš šešių dalių, tris lietu
viškus šokius (fortepionui), Pa 
vasario šokį — smuikui su for- 
tepionu. Komp. Gaidelio sim
foninę poemą Aliarmas (Air 
Raid) įtraukė į savo repertua
rą JAV Aviacijos Simfoninis 
orkestras Washingtone. Dirigen 
tas pulk. G. S. Howard prisiun
tė laišką mūsų kompozitoriui, 
pareikšdamas, jog jisai jaučiąs, 
kad Aliarmas yra labai efekty
vus muzikos dalykas ir turi stip 
rų emocionalinį turinį. Kaiku
riems muzikams Aliarmas atro
do peržiaurus, bet visi pripažįs
ta jo efektingą jausminę įtam
pą, kurią kiekvienas klausyto
jas galės pajusti.

rint visų pastangų, Lietuvos dai 
lininkai nelinksta į raudonąją 
propagandą ir sovietinė “Tiesa” 
nusiskundžia Maskvoje įvykusia 
Lietuvos meno paroda: “Reikia 
pripažinti, kad parodoje beveik 
nėra didelių šiuolaikinių kūri
nių, skirtų revoliucinei lietuvių 
tautos kovai”. Knygoje cituoja
mas eilėraštis apie “draugystę 
amžiną”, kaip “Visi keliai Mask 
von sueina, vija šviesa visiems 
iš jos”. Tik neminima, kad de
šimtims tūkstančių lietuvių ke
liai eina į Sibirą, o iš Maskvos 
sklinda vergijos tamsa.

• Vytautas O. Vlrkau, šalia 
kitų 24 dailininkų, buvo pakvies 
tas ir su savo darbais š. m. 
rugsėjo mėn. 16 d. dalyvavo 
metiniame THE DEER PATH 
ART LEAGUE dailiųjų menų 
festivalyje Lake Forest. Be 
kviestinių dailininkų, dalyvavo 
ir 60 tos organizacijos narių. 
Šiame festivalyje buvo išstaty
ta tiktai tapyba, grafika ir skul 
ptūra. Oras pasitaikė gražus ir 
festivalis turėjo didelį pasiseki
mą. Daug eksponatų buvo iš
pirkta. Didelis susidomėjimas 
buvo parodytas ir mūsų daili
ninko darbais. Iš lietuvių du jo 
darbus įsigijo arch. Vytautas 
Peldaviėus.

• Domisi knyga apie Pabal
tijį. Austrų laikraštis “Die Fur- 
che”, recenzuodamas B. Meiss- 
nerio knygą “Die Sowjetunion, 
die baltische Staaten und die 
Voelkerrecht” išgiria tą veikalą, 
kaip istorinę ir tarptautinės tei 
sės studiją apie Pabaltijį ir 
SSSR veržimąsi jame įsistiprin
ti. Recenzentas veikalui pripa
žįsta ypatingą vertę dabar, ką
rą rusai siekia tarptautinio pri
pažinimo savo okupacijos Pa
baltijy. Recenzentas kritiškai 
vertina ir vokiečių okupaciją 
Pabaltijy, kur nebuvo tada at
statyta nepriklausomybė, kaip

• Jonas Rūtenis parašė poe- to laukė gyventojai, o Rosen-

Mes turime Vakarų krikščio- 
! niškąją kultūrą, susikūrusią ant 

gyvenimą griuvėsių graikų-romėnų kultū
ros. Krikščionybė, įnešdama sa
vo dvasinio gilumo esminius ele
mentus, įkvėpdama sielą susmu-

atrodyti konservatizmo pasi-! kušiai graikų-romėnų kultūrai, 
reiškimu, kliudančiu žmonijos ant jos griuvėsių išugdė plačią
pažangai. Bet tokios pažiūros ar 
negali nuvesti į nuomonę tokių 
keistų kaip kad pareikšta įta
kingo šio krašto filosofo C. S. 
Peirce, kad perdidelis moralės 
gerbimas neigiamai pasireiškia 
mokslo pažangoje. Daugelis 
mąstytojų, visai teisingai, ne
mato tradicijose jokio pažan
gos kliudančio pasireiškimo, o 
gal tik sveiką stabdį neapgalvo
tiems žygiams ir reformoms 
žmonių kultūrinio, visuomeninio 
ir šeimyninio gyvenimo evoliu
cijoje.

Taigi tradicijas žmonijos gy
venime tenka laikyti ne kokiu

ir pasiekusią augščiausių viršū
nių kultūrą. Toks surištas su 
krikščionyb’čs atsiradimu, Va
karų kultūros susikūrimas ir iš- 
bujojimas, ryškiai patvirtina 
nuomonę, kad kultūra gimsta 
iš kulto, atsiranda ir pradeda 
vystytis ant religinio pagrindo. 
Kaip teisingai įrodinėja paminė
tas Berdiajevas, bereliginė kul
tūra yra neįmanoma, nors yra 
negalima ir grynai religinė kul
tūra. Kultūra, gimusi iš religinio 
gyvenimo, pereina tam tikrą se
kuliarizacijos procesą, kadangi 
ji apima ne tik žmonijos religi
nį gyvenimą, bet ir visą žemift-

žmonijai, išsireikšdamas, kad 
jis nežino žmogaus bendrai, o ži
no tik žmogų-anglą, žmogų- 
francūzą, žmogų-rusą ir t. t.

Pozityvistas VV’addingtonas ir 
idealistas Berti i ajeras

Tokios dvi antitezės, kaip po
zityvistas ir materialistas, lin
kęs į komunizmą anglų moksli
ninkas C. H. Waddingtonas ir 
idealistas, personalistas ir kri
kščionis, žymus rusų filosofas 
N. Berdiajevas, abu susitinka 
vienoje išvadoje, kad tautos yra 
praeities padaras, istorinių įvy
kių formacija. Tautos yra kon
kretūs, tikri egzistavimai, o ne 
kokie tai sukurti dirbtinai ar iš
galvoti sociologiniai padarai. 
Tautos egzistencija tai nėra 
koksai tai požymių sugrupavi
mas, nes joje yra ir materiali
niai pradai, yra augštesni, 
transcedentiniai elementai. Pa
našiai kaip kad žmogus tai nėra 
tik sąnarių ir įvairių organų 
junginys, bet jame yra dar kas
tai augštesnio, kilnesnio — jot

tradicijų. Ir mūsų tautos him
nas tą mum gražiai išreiškia 
ir primena savo strofa: Iš pra
eities Tavo sūnūs te stiprybę se
mia!

valdyba ateinančiame posėdyje
SpręS. : lęjjngg

S-gos valdyba mano suruošti 
šeštadieninius meno kursus, ku-1 
riuose mūsų jaunieji dailininkai
galės, atliekamu nuo darbo lai
ku, pas mūsų pedagogus pagi
linti savo meno žinias.

bergas ir kiti jo bendradarbiai 
pravedė, kaip laikraštis pripa- 

Kūrinys susideda iš 10 žįsta .savo nesveikus eksperi
mentus.

mą “Ąžuolai prie Nemuno”. Po
emoje apžvelgiamas Lietuvos li-

dalių.

• Birutė Empakerytė parašė 
ilgesnį romaną dienoraščio for
moje, pavadintą “Kelias neži- 
nion”.

J. Pautienius U i ritono kilpa

• Čhicagos Meno Instituto 
metinėje parodoje išstatyti ir 
trijų lietuvių darbai: Vytauto 
O. Vlrkau — Mallarme “Sone
tų”, Milašiaus “Miguel Mana- 
ros” ir Gogolio “Wij” iliustra
cijos ir dvi gravūros, Bronės 
Jamekienė — du vitražai ir ki
limas ir Ritos Žuka'itės — dvi 
kompozicijos tušu. Paroda bus 
atidaryta iki spalio mėn.

• Mykolus Vaitkus krisda
mas į kietą daiktą taip susimu
šė šoną, kad įskilo keli šonkau
liai ir dabar keletą savaičių tu
rės gydytis, tačiau, nors ir taip 
susižeidęs, mūsų rašytojas yra 
pasiryžęs net ir ligos metu plun 
kanos nemesti.

• Dr. Vanda Mingallaitė-Tu- 
mėnieiė, buvusi profesorė Vy
tauto Didžiojo universite, kur 
dėstė pediatriją (vaikų ligas), 
yra parašiusi atsiminimų kny
gą apie savo vyrą dr. Justiną 
Tumėną, turėjusį Suaugusių 
Brandos kursus Kaune.
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St. Barzdukas

— apie kultūrinę L. Bendr. akciją
Kultūros kongresas ir Dainų švente. Misterijos* giesmės 

ir dainos konkursai. Romano konkursas

Redakcijos pastaba: Lietu
vių Bendruomenė yra kaskart 
labiau augantis tremties kul
tūrinės akcijos centras. Su 
jos organizaciniu ir materiali
niu stiprėjimu bei kultūrinės 
iniciatyvos veržlumu siejasi 
mūsų ateities laimėjimai. Ko
kios šiame fronte sąlygos ir 
viltys? Džiaugiamės apie tai 
galėdami painformuoti gavę 
energingojo LB centro valdy
bos pirmininko atsakymus, 
kuriuos čia ir spausdiname:

— 1955 m. gegužės 1 d. buvo 
išrinkta JAV Lietuvių Bendruo
menės taryba. Ką galėtumėte 
pasakyti apie jos veiklą?

— Bendruomenės tarybai, 
kaip vyriausiajam Bendruome
nės organui, atitenka sprendžia
masis ir prižiūrimasis vaidmuo. 
Todėl jos sesijos nėra ir net ne
gali būti dažnos — Taryba te
sirenka posėdžių vieną kartą 
per metus.- Ligi šiol įvyko jau 
dvi sesijos: 1955 m. liepos 2-3 
d. New Yorke ir 1956 m. balan
džio 21-22 d. Clevelande. Pirmo
joj sesijoj buvo svarstyti bei 
tarti daugiau organizaciniai 
JAV Lietuvių Bendruomenės rei 
kalai, antroji sesija buvo skirta 
daugiausia Bendruomenės įsta
tams ir Kultūros fondo statutui 
apsvarstyti bei priimti. Įstatai 
ir statutas jau galutinai sureda
guoti ir skelbiami.

rų darbą, pažadino kaikuriuos 
chorus iš miego, paskatino net 
naujus organizuoti. O tūkstan
čiai klausytojų, suplaukusių ne Į 
tik iš tos vienos Chicagos, bet 
ir iš visos plačiosios Amerikos 
bei Kanados, parodė mūsų jaut
rumą dideliems tautiniams žy
giams.

Didžiai vertindama Lietuvių 
Studentų sąjungos JAV pastan
gas leisti anglų kalba informa
cinį biuletenį "Lituanus” ir siek 
dama artimesnio bendradarbia
vimo bei tarpusavio susipratimo 
su mūsų akademiniu jaunimu, 
centro valdyba įsipareigojo su
telkti lėšų “Lituanus” leidimui 
paremti. Bendruomenei rūpi ne
palikti mūsų jaunimo tikrai gra 
žiai dirbamo darbo jo vieno sun 
kiai tepakeliamą naštą.

Reikia pastebėti, jog kaiku- 
riems Tarybos nariams daroma 
priekaištų, kad jie, neradę kelių 
įsijungti į Tarybos darbus, ne- 
bepateisiną rinkikų dėtųjų vilčių 
bei pareikšto pasitikėjimo. Iš 
tikrųjų turime net keletą narių, 
kurie ne tik kad nedalyvavo nė 
vienoj Tarybos sesijoj, bet ir 
apskritai laikosi nuošaliai nuo 
Bendruomenės gyvenimo. Tad 
ir priekaištai yra ne be pagrin
do. Tačiau reikia atsiminti ir 
tai, kad Bendruomenės iždas li
gi šiol nebeleidžia apmokėti Ta
rybos narių kelionių išlaidų.

— Didžiąją darbo naštą turi 
pakelti Bendruomenės vykdoma 
sis organas — jos centro valdy
ba. Kas jau yra jos padaryta 
ir tebedaroma?

— Dabartinė JAV Lietuvių 
Bendruomenės centro valdyba 
savo darbą pradėjo 1955 m. rug 
sėjo 1 d. Ji vykdė Tarybos nu
tarimus ir savo pačios supla
nuotus užsimojimus. Apie juos 
plačiau pasisakyti pasikalbėji
mo rėmai nebeleidžia, tad tenka 
kalbėti tik pačiais bendraisiais 
bruožais.

Centro valdyba jau yra suor
ganizavusi JAV LB Kultūros 
fondą ir švietimo tarybą. Abi 
šios institucijos savo darbą yra 
pradėjusios. Centro valdybai da 
bar terūpi tik konkretūs šio dar 
bo vaisiai, kuriais jos turi pa
teisinti savo buvimą.

Centro valdybos iniciatyva ir 
nutarimu, birželio 30 d. Chica- 
goj buvo sušauktas, pirmasis 
JAV ir Kanados lietuvių kultū
ros kongresas, sutraukęs kelis 
šimtus mūsų kultūrininkų ir 
apskritai lietuvių kultūros atei
timi bei likimu besisielojančių 
lietuvių. Reikšmingas yra jau 
vienas toks susibūrimo faktas. 
Tačiau kultūros kongreso aksti
nai negalės nebūti jaučiami ir 
visame kultūriniame mūsų gy
venime bei organizacijoj.

Bendruomenei labai rūpėjo ir 
pirmosios visuotinės JAV ir Ka 
nados lietuvių dainų šventės pa
sisekimas, todėl šis didysis už
simojimas jos buvo remiamas 
moraliai ir materialiai. Lietuvių 
dainos meilė pagyvino mūsų cho

Aloyzas Baronas r

Stasys Barzdukas

Centro valdyba aktyviai pri
sidėjo prie davimo eigos Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimo organizavimo darbui. Jai 
labai rūpi, kad šis seimas ne tik 
gerai pasisektų, kad jis atliktų 
ne tik bendruomeninius uždavi
nius, bet kad būtų didelis bei 
svarbus įvykis ir kultūrinės lie
tuvių reprezentacijos atžvilgiu. 
Pati didžioji seimo rengimo naš 
ta atitenka New Yorko apygar
dai.

Negaliu nesidžiaugti ir tikrai 
gražiai prasidėjusiu bei nuolat 
augančiu JAV ir Kanados lietu
vių bendruomenių tarpusavio 
bendravimu bei bendradarbiavi
mu. Iš dainų šventės ir kultūros 
kongreso Chicagoj jis buvo pra
tęstas į susiartinimo šventę 
Windsore. Abi bendruomenės 
siekia šiuo keliu eiti ir toliau. 
Todėl ir 1957 m. pavasarį Chi- 
cagos apygardos rengiamame 
tautinių šokių bei tautinės mu
zikos festivaly taip pat dalyvaus 
abiejų kraštų jaunimas ir žiūro
vai. Įspūdinga, kad mes tūkstan 
čiais susirenkame, naudinga, kai 
kartu rodosi mūsų menininkai, 
meno vienetai, tautinių šokių 
grupės ir kiti tautinės kultūros 
reprezentantai.

— Bet yra Bendruomenės 
darbu nepatenkintų, jį kritikuo
jančių ir net niekinančių.

— Taip, yra.
Tačiau tie, kurie yra nepaten

kinti, gali konkrečiai parodyti, 
kaip reikia geriau darbą dirbti. 
Visi Bendruomenės organai yra 
renkami demokratiniu būdu. 
Kiekvienas, kas tik nori dirbti, 
čia gali būti kandidatu pasiū
lytas ir, jei tik turi rinkikų pa
sitikėjimą, į bet kurį Bendruo
menės organą išrinktas. Tad te
galiu tik pageidauti: eikite ir 
dirbkite, prašome.

Lygiai pageidaujamas ir dar
bo vertinimas. Niekas nėra tobu 
las, tad ir darbas negali būti 
dirbamas be trūkumų. Kritikos 
uždavinys yra parodyti dirbamo 
jo darbo pliusus ir minusus. To
dėl ji ne tik laukiama, bet ir 
būtina. Iš konstruktyvios kriti
kos dirbantieji visados mokosi.

Visa bėda tėra tik ta, kad to
kios kritikos lietuviškame mū
sų gyvenime iš tikrųjų tėra ma
ža. Mes daugiausia tebeiname 
dviejų kraštutinumų keliais: “sa 
vuosius” perdėtai giriame, “sve
timuosius” perdėtai peikiame] 
arba ir niekiname. Šis mūsų po
litinei kovai toks būdingas pri
mityvizmo reiškinys politikuo
jančių mūsų spaudos bendradar 
bių pernašamas ir į • kultūrinį 
mūsų gyvenimą. Jie paprastai! 
žiūri ne to, kas yra daroma, bet 
į tai, kas daro. Jei ne “mūsų” 
žmonės — smok'me! Ir smogia
ma su visu primityvaus fanatiz
mo beatodairiškumu. Tokio ap- 
spjaedymo pasitaikė ir kultūros 
kongresą bei dainų šventę ver
tinant. Kaip aiškėja spjaudėsi 
žmonės, patys net kultūros kon
grese nebuvę! Tai tik rodo, 
koks dar pasibaisėtinai žemas 
mūsų kultūrins ir moralinis ly
gis. Juo skaudžiau, kad kaikuri 
mūsų spauda jį mielai palaiko.

— Kokie yra Bendruomenės 
centro valdybos sumanymai pa
čios Bendruomenės ugdymo at
žvilgiu ?

— Nors Bendruomenė Jung
tinių Amerikos Valstybių lietu
vių gyvenime jau yra tapusi to
kiu veiksniu, pro kurį negalima 
praeiti tylomis, tačiau ji dar 
nėra tokia, kokia turėtų ir galė
tų būti.

Mūsų Bendruomenei šiuo me
tu turi ypačiai rūpėti: organiza
cinis augimas, veiklos plėtimas 
ir finansinis stiprėjimas.

Bendruomenės apylinkių tink
las dar nėra net patenkinamas. 
Apylinkių dar nėra net tokiose 
vietovėse, kur turime susispie
tusio rinktinio savą elito, pvz. 
Washingtone ir kt. Tad ir kyla 
klausimas: nejaugi po Bendruo 
menės vėliava teturi telktis tik 
eiliniai lietuviai, o viršūnės ir to 
liau tepasilieka pamokslavimo 
teisę ? Kokį jos duoda mums pa
vyzdį? Kas bus, kai nebebus 
kam jų pamokslų klausyti?

Tikrai veiklių, savo paskirtį 
žinančių ir uždavinius suvokian
čių apylinkių turime taip pat 
neperdaugiausia. Užtat savo 
veikla ir darbu jos kelia mūsų 
pasididžiavimą. Jos tampa at
skirose vietovėse ta ašimi, apie 
kurią ima suktis visas vietos 
lietuviškas gyvenimas. Jos pri
traukia ir tuos lietuvius, kurie 
nebepriklauso jokioms draugi
joms. Čia ir glūdi bendruomeni
nės veiklos esmė: stengdamasi 
suorganizuoti lietuvybės pagrin
du visus lietuvius, Bendruome
nė siekia sudaryti tą atramą, 
kuria atsiremtų visas kultūrinis 
mūsų gyvenimas: mūsų ansamb 
liai ir chorai, teatrai ir tautinių 
šokių grupės, knygų leidyklos, 
žurnalai ir laikraščiai. Štai ko
dėl šalia organizacinio augimo 
yra toks būtinas ir bendruome
ninės veiklos plėtimas.

Pirmaisiais dviem atvejais 
Bendruomenei reikia kuo dau
giausia aktyvių ir jos darbui 
atsidėjusių žmonių. Taip pat 
tos moralinės paramos, kuri dir
bančiuosius skatina, palaiko, 
įkvepia. Jos mes laukiame iš vi
sų sąmoningųjų lietuvių.

Bet Bendruomenė nemažiau 
reikalinga ir materialinio rėmi
mo. Centro valdyba pvz. turi įsi 
pareigojimų, kuriuos reikia te
sėti: kaip jau minėta, ji padeda 
Lietuvių Studentų sąjungai leis 
ti biuletenį “Lituanus”, kuris 
siuntinėjamas bibliotekoms, uni 
versitetams, leidykloms, įta
kingiems asmenims ir šitaip gar 
sina mus ir supažindina su mū
sų gyvybiniais reikalais, ji turi 
perimti Pasaulio Lietuvių ar
chyvo išlaikymą, “Knygų Len
tynos” leidimą, ji turėtų įsteigti 
vieną kitą stipendiją mūsų stu
dentams kurie ryžtasi studijuo
ti lituanistiką, pagiliau jai rei
kia lėšų Kultūros fondo, Švieti
mo tarybos, Informacinio biu
ro bei pačios savo darbui.

Anat stalo balt: lakštai popieriaus sudėti,
Į juos baudai sukrauti daug širdies ir proto,
Bet kartais viską numeti tamsiausio graudulio uilietas 
Ir nori nieko žemėj nežinoti —

Užmiršt ir išmintį, raštus ir visą kitu
Ir knygų tomus vinjetėmis išpuoštus,
Nes jokiam tome nėra prirašytu
Tiek, kiek prirašė laikas tavo skruostuos.

Tu pažvelgi ir kartais šiluma užlieja — 
Kasdien tu pats ir kitas tu esi.
Siūbuoja medžiai rudenio alėjoj 
Ir tokį ilgesį nepaprastą neši:

— Pažvelk atgal, kaip dienos dieną vijo,
Ir taip kaskart pirmyn ir vis kaskart greičiau. 
Ir niekad niekur, kaip laiko veidrodyje,
Savęs tokio laimingo ir liūdno nemačiau.

Knyg
Ant stalo knygos, spintoj ir lentynoj,
Nes išminties, kaip meilės, įieško jom visada, 
Ir svaigdavo širdis nuo žodžio, kaip nuo vyno, 
Bet gilumoj tūnojo kasdien mintis juoda:

Ateis ruduo spalvoti medžiai skųsis,
Ir margas vėliavėles pvargę žemėn bers.
Ir tu tikrai, labai jau išmintingas būsi,
Kada skaisti mirtis kitus lapus atvers.

Aš tau teparašiau tik vienui vieną laišką, 
Ir tai ne savo žodžiais, o poeto.
Bet argi galima rausvam lakšte išaiškint 
Kas širdyje dienų dienom sudėta ?

Ir gal daugiau nė vieno nerašysiu, 
Skambant savaitėm į bekraštę tolumą.
Ir kam laiškai, jei tie bežodžiai ryšiai 
Vienasmuo kito mūsų nebetolima.

Vienintelės centro valdybos 
pajamos — tai jai tenkanti tau
tinio solidarumo įnašų dalis. 
Bet apygardos ir apylinkės ge
riau žino, kiek šitų lėšų centro 
valdyba gauna. O nedaug gauna 
dėl to, kad ir pačios apylinkės 
nebepaslenka arba nebepajėgia 
tautinio solidarumo įnašų iš lie
tuvių išrinkti. Ne be priekaištų 
ir mes visi: labai jau sunkiai 
tautinio solidarumo įnašus duo
dame, reikia kaip kokius ponus 
aplankyti ir prašyte išprašyti. 
Turime ir tokių, kurie su pus- 
doleriu ar doleriu per rinkimus 
pasirodė ir vėl kaip vandeny 
dingo. Tad ar tik tokio dėme
sio mūsų Bendruomenė verta? 
Čia tenka visai atvirai pa
klausti: argi gali Bendruomenė 
tokiomis sąlygomis ką nors di
desnio užsimoti ir. padaryti? 
Štai kodėl į centro valdybos ar- 
miausių siekimų sritį įeina: rū
pintis, kad ko didesnis lietu
vių skaičius pastoviai dėtų tau
tinio solidarumo įnašus, ir pa
daryti, kad šitas dėjimas tap
tų kiekvieno lietuvio garbės da
lyku. Visiems duodami, atiduo
kime “našlės dalį” ir savo Ben
druomenei !

— Skaitėme spaudoje, kad 
Bendruom. rengiasi skdbti tauti 
nės misterijos konkursą. Kcs 
šioj srity padaryta ar tebedaro
ma?

— Tikrai, šis klausimas yra 
centro valdyboj kilęs (jo suma
nytojas yra muz. Alf. Mikuls
kis, narys kultūros reikalams). 
Yra kilęs ryšium su dviem ap
linkybėmis. Visų pirma svars
tant‘Pasaulio Liet. Bendruome
nės seimo kultūrinės programos 
klausimą. Bet jei seimo metu 
misterijos pastatyti nebebūtų 
galima, jos konkursą vistiek rci 
kėtų skelbti ryšium su 1958 m. 
minima Lietuvos nepriklausomy 
bės atstatymo 40 metų sukakti
mi. Tuo Lietuvių Bendruomenė 
konkrečiai prisidėtų prie Lietu
vos laisvės pagerinimo ir šios

• 10,000 egzempliorių lietu
viškų skaitymų vadovėlio “Tė
vų dovanėlė” išspausdino Šv. Ka 
zimiero seserys. Vadovėlis tai
komas antram skyriui, jau pa- 
žįstantiems raides ir pradedan
tiems lavintis skaityme; pir
miausia skiriamas Amerikoje 
augantiems vaikams, palaips
niui turtinant jų lietuviškųjų 
žodžių lobį. Išnašose mokyto
jui pažymima su kokiomis raidė 
mis tame puslapyje daugiau su
pažindinama ir kokie nauji žo
džiai įvedami. Stengiamasi jų 
perdaug neperkrauti, o įvesti po 
vieną, du, tris kiekvienoje pa
mokoje. Skaitymo dalykėliai su
daryti iš vaikams artimesnių, 
suprantamesnių temų, kaip apie 
šunį, katę, cirką, zuikį, knygą 
namus, spalvas, dovanas, pa
veikslus, drabužius, voverę, rie-

laisvės šventės geresnio įpras
minimo.

Be šio konkurso, Bendruome
nei tenka dar skelbti ir kitą. 
Būtent kultūr. “Draugo” prie
do redaktorius kun. dr. J. Pruns 
kis kultūros kongreso metu Chi
cagoj paskyrė 500 dol. premiją 
patriotinės dainos ar religinės 
giesmės melodijai sukurti. Šiuos 
pinigus garbusis mecenatas yra 
sutikęs perleisti Bendruomenei.

Abiejų šių konkursų skelbi
mas bei vykdymas priklausytų 
JAV LB Kultūros Fondui, tad 
su juo ir tariamasi.

— Vadinasi, Bendruomenė, 
eidamas prie konkursų skelbimo, 
kartu taip pat pripažįsta ir jų 
reikšmę bei naudą. Kokia yra 
šiuo klausimu Jūsų asmeninė pa 
žiūra?

— Konkursų reikia. Juos turi 
visos kultūringosios tautos. Yra 
tarptautinių. Konkursai turi ne
abejojamos skatinamosios kūry

binės reikšmės. Jie įneša į kul
tūrinį gyvenimą gyvumo. Jie su
domina skaitytoją. Bet konkur
sų negali būti perdaug ir per- 
smulkių. Tada jie išblunka ir 
praeina be didesnio atgarsio. 
Mano supratimu, kiekvienas kon 
kursas, kad pasiektų norimą 
tikslą, turi būti svarus ir efek
tyvus, vistiek, ar jis būtų pro
ginis, ar pastovus.

— Atrodo, kad šias sąlygas 
kaip tik atitinka “Draugo” kas
met skelbiamas romano konkur
sas?

— Taip. “Draugo” romano 
konkurso pagrindinė reikšmė ir 
yra ta, kad jis yra pastovus, sva 
rus ir efektyvus, šitais savo 
bruožais jis darosi taip pat ir 
popularus: juo domisi abu — 
ir kūrėjas, ir skaitytojas. Nuo 
to priklauso ir š:o konkurso vai 
šiai: per eilę metų gavome ke
lias solidžias lietuviškos kūry
bos knygas, tiesa, savo vertės 
atžvilgiu ne visas vienodas. 
“Draugo” konkursas mūsų kul
tūriniame gyvenime yra svarbus 
ir reikšmingas įvykis.

— Kaip vertinate šių metų 

jury komisiją?
— Visi jos nariai — Aid. Au- 

gustinavičienė, P. Balčiūnas, Vik 
toras Mariūnas, kun. Alfa Su- 
šinskas ir M. Venclauskas — 
mūsų kultūriniame pasauly ge
rai pažįstami. Visi jie kompete- 
tingi savo srities darbininkai. 
Esu tikras, kad jiems pavestą 
uždavinį jie gerai atliks. Juk 
premija vistiek bus paskirta, o 
jiems tereikia tik nuspręsti, ku
ris iš atsiųstųjų veikalų yra pats 
gerasis. Kaip klyvlendiečiui man 
labai dar malonu, kad šiemet 
konkursinė komisija buvo suda
ryta mano mieste: jausiuos lai
mingas ir išdidus, jei mano klyv 
lendiečiai draugai ras ir prem’i- 
juos tikrai vertingą veikalą.

Sodybos Lietuvoj*
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Kultūrinė kronika
šutus, dažymą, margučius, gim 
tadienį, svečius, pagal metų lai
ką duodama medžiagos ir apie 
šventes, religinius dalykus.

Knyga turi 125 pusi., dides
nio formato. Kiekvienas pusla
pis iliustruotas labai taikliais 
ir ekspresingais paveikslais, ku
riuos piešė seselė Marietta; pa
veikslai vadovėlyje pertiekti ža
lia, geltona, mėlyna, raudona 
ir, žinoma, juoda spalva. Pabai
goje žodynėlis lietuvių-anglų ir 
anglų-lietuvių kalbomis.

Šį vadovėlį paruošė seselė 
Perpetua, tėvų pavarde Gudavi
čiūtė, kilusi iš Mahanoy City, 
Pa. Jos motina yra nuo Lazdijų,

! o tėvas — kilęs nuo Tytuvėnų, 
i Ji pati bakalaureato laipsniu 
baigusi Katalikų universitetą 
Washingtone, vėliau lituanisti
nes studijas gilino Vytauto Di
džiojo universitete Kaune, imda 
ma kursą Teologijos-Filosofijos 
fakultete, bet taipgi lankydama 
paskaitas ir Humanitariniame
fakultete.

Jau yra paruošusi lietuvių 
kalbos vadovėlį pirmam skyriui 
(jis dabar yra iliustruojamas) 
ir baigia ruošti trečiam ir ket
virtam skyriui, o paskiau pa
ruoš visiems sekantiems sky
riams iki aštunto. Pradedant 
penktojo skyriaus vadovėliu jau 
juose bus duodama daugiau me 
džiagos iš lietuvių tautos isto
rijos, tautosakos, daugiau įžy
miųjų lietuvių biografijų ir iš
traukų iš mūsų poetų ir rašyto
jų. Šis vadovėlis — “Tėvų do
vanėlė” — kainuoja tik 95 cen
tus ir mokyklos bei tėvai gali 
užsisakyti kreipdamiesi adresų: 
Sisters of St. Casimir, 2601 W. 
Marąuette Rd„ Chicago 29, UI.

• Ir. Nivingkaltė, Julius Ba

lutis, Algimantas Dikhlls if Vy
tautas Valiukas bus aktoriai 

spalio 20-21 dienomis Chicagoje, 
11 gatvės teatre, statomame K. 
Ostrausko draminiame veikale 
“Kanarėlė”. Veikalas yra egzo
tiškos temos — iš pačių netur- 
tingiausiųjų — elgetų gyvenimo, 
su simboline mintimi. Vaidinto
jų dėmesį šis veikalas atkreipė 
augštai įvertintas dramos kon
kurse.

• Jieškodamos knygų savo 
lietuviškai bibliotekai plėsti dvi 
Šv. Kazimiero seserys vienuo
lės važinėjo po rytines valsty
bes. Rado kaikokių vertingų lei
dinių. Šv. Kazimiero seserų bib
lioteka Chicagoje yra didžiau
sia ir geriausiai sutvarkyta li
tuanistinė biblioteka laisvame 
pasaulyje. Lietuviškas knygas 
jai siųsti adresu: Sisters of St. 
Casimir, 2601 W. Marąuette rd., 
Chicago 29, III.

t
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Pilna V. Krėvės raštų laida
BEN. BABRAUSKAS, Cicero

Prieš porą dienų Lietuvių En
ciklopedijos leidykla^ V. Krėvės 
raštų prenumeratoriams išsiun
tinėjo Vinco Krėvės raštų II to
mą (I-jo tomo sulauksime vė
liau; ten, be ko kita, lauktina 
redaktorių žodžio, autoriaus bio 
grafijos...), redaguotą Vinco 
Maciūno ir Prano Skardžiaus. 
Knyga kiek neįprastinio mūsų 
grožinei literatūrai formato, di
dėlesnė net už Lietuvių kalbos 
vadovą. Geras popierius, kieti 
viršeliai teikia gražią išvaizdą, 
tik spaudmenys gal kiek per- 
smulkūs. Užtai į šį vieną tomą, 
apimantį 400 psl., sudėta net 
trys I-jo leidimo tomai: šiau
dinėj pastogėj, Žentas ir Raga
nius. Juos visus jungia tas pat 
vaizduojamasis laikoitarpis 
(XIX a. pabaiga ir XX a. pra
džia), iš šio gyvenimo besitrau- 
kią senieji žmonės ir papročiai, 
romantinės senojo kaimo lieka
nos. l

Gyvi dialogai, žodinga kalba
Gyvi dialogai, žodinga kalba 

su gausiomis tarmybėmis Krė
vę daro kaskart mielai paskai
tomą. Greitosiomis pavarčius 
naująjį leidimą ir palyginus kiek 
su ankstesniaisiais, susidaro į- 
spūdis, kad kalba rūpestingai 
palyginta ir korektūra prižiū
rėta. Kas be to — pasitaiko 
viena kita spaudos klaida ar 
kablelis ne vietoje nusileidęs: 
“Nespėjo pietų laukan nunešti, 
parėjusios iš lauko pjovėjos, kai 
karščiui atvėsus, skerdžiaus ra
gas vėl trimituoja gatvėj” (pir
mas kablelis nereikalingas, o 
prieš “karščiui” trūksta kable-Į 
lio), 69.

Krėvė ir kalbininkai
Krėvė savu laiku trumpai, bet 

drūtai nurodė kalbininkams, 
kad šie, užuot taisę rašytojų kai 
bą, patys iš jų geriau pasimo
kytų. Atrodo, kad be Krėvės ži
nios I-jame jo raštų leidime vis- 
dėlto šis tas buvo pataisyta, ka
dangi vėlesnėse laidose matyti 
grąžinta nemaža pirminių auto
riaus lyčių. Pvz. I leidime daug 
kur dviskaitos vietoje būta įsta 
tyta daugiskaita, vėlesnėse lai
dose grąžinta dviskaita; I 1. pik
tesnis, vėliau grąžinta aršesnis...

Kaip žinome, kalbininkai žo
dį “aršus” laiko gudybe ir pap
rastai jį lietuvina (piktas, 
smarkus...), tačiau Krėvę nu
sprendė dėl to žodžio palikti ra
mybėje. Palikta Krėvei teisė var 
toti ir kitą slavvbę — bujoti, nu
bujoti. Daugiausia neliestos li
ko ir įvairios tarmybės: eitau, 
eitai, supėsi, išlupę, apskutė, 
pasisukę, tamista, šuva...

Visdėlto kaikur nuspręsta 
Krėvę subendrinti. Pvz. Bedie
vio I, II ir III leidime autoriaus 
vartota Vainorus, Vainoraus,

Vainorų, su Vainoru... Bet jau 
dabartiniame leidime matome 
tą veikėją apvilktą bendrinės 
kalbos apvalkalu: Vainoras, o 
ą, u... I leid. perplaudė visa, II 
ir III pakeista į nuplovė viską, 
o dabartiniame leidime — su-1 

i plovė viską. Įdomiausia, kaip1 
i dzūkų ir suvalkiečių pamėgtasis 
germanizmas andarokas, I-ja- 

! me Krėvės raštų leidime taip 
sodriai klestėjęs, vėlesnių laidų 
taisytojams sumaišė galvas

Vincas Krėvė

taip, kad jie čia pat tą nelai
mingą andaroką verčia suknele 
ir sijonu: Kūčių vakaro apysa
kaitėje prisilaiko “bobutės suk
nelės”, o po poros sakinių — 
“paleido sijoną”, 77.

Reikėjo retesnius žodžius 
paaiškinti

Būtinai reikėjo retesnius žo
džius knygos gale paaiškinti: 
lengti (lengau, užlengę), diržo- 
vės, papavietė, lakmitkė ir kt. 
Kaikur, deja, retesni žodžiai tek 
ste kažkodėl paversta bendri
niais, pavyzdžiui: darbuju, dar- 
buiti pakeista: dirbu, dirbti, 
215, 217.

Gali atrodyti čia nurodyto ti
po “smulkmenos” nevertos dė
mesio, pasitinkant naują V. Krė 
vės raštų laidą, betgi kam ta
da reikėjo redakciniam darbui 
pasitelkti kalbininką ?

Reikia džiaugtis
Apskritai reikia džiaugtis, 

kad greitai kiekvienas literatū
ros mylėtojas bus įgalintas sa
vo namuose turėti pilną Krė
vės raštų rinkinį. Gausesnis pre 
numeratorių skaičius sudarys 
sąlygas leidėjui ir redaktoriams 
kruopščiai ir sparčiai pateikti 
kitus tomus. Mano gautajame 
egzemplioriuje vieno lanko (321 
-336 psl.) popierius apglamžy
tas ir lapų eilė sumaišyta.

Visiems tiems, kurie prieš po
rą metų į viešą LRD atsišauki
mą prenumeruoti V. Krėvės 
raštus buvo teigiamai atsiliepę, 
nurodoma V. Krėvės raštų lei
dėjo adresas: Juozas Kapočius, 
265 C. Street, So. Boston 27, 
Mass.

Anglų filmas
S. LAUCIUS, Anglija

Anglų plačiajai visuomenei iš
eigų nedaug. Malonumų kryžke
lėje žymesnės rodyklės yra: 
sporto stadionas, baras ir kinas, 
o jaunimui dar šokių salė. Va
dinasi, pagal nuotaiką. Visos 
tos pramogų šakos jų valdyto
jams yra pelningos, tik bene 
daugiausiai šilingų surenka ki- 
noteatrai, kurių čia yra kiekvie
name miestelyje, kartais net po 
kelis. Jei barams užtenka savo 
raugimo alaus, šiek tiek dar pri 
duriant iš Danijos, jei užtenka 
savų sportininkų ir muzikantų, 
tai ir savų filmų turėtų užtekti, 
tačiau toli gražu taip nėra, nes 
Anglija, kaip ir kiti Europos

bę. Antra vertus, tų ir kitų fil- fl. JaraŠŪnas 
mų kompanijų studijos šiandien 
yra virtusios proginėmis Holly- 
woodo filijomis, kur bendromis 
jėgomis ir maišant kūrybinį bei 
vaidybinį kraują gaminami fil
mai. Hollywoodas tai daro ne 
dėl gražių akių, ne iš pasin'eši-, 
mo pūsti deguonį į anglų filmų , 
garhybą, bet dėl valiutos suvar- į 
žymų, norėdamas atšaldyti su
sikrovusį kapitalą šiose salose, 
nes anglų filmininkų šioks toks 
atsigriebimas Amerikoje to skir! 
tuma neišlygina.

Žinoma, tai biznio dalykai. I- 
dėjiniu atžvilgiu, anglų filmas 
vertas geros atestacijos, nes jis 
nėra standartinis, begėdiškai pa 
sikartojantis, o greičiau įvairus, 
stumiąs į priekį žmoniškumą, 
humorą ir tragediją, nors netu-| 
rįs dar savo ryškaus veido. Tar
pais tų pastangų rezultatai išei
na kukloki, tarpais ir visiškai 
pagirtini, saviti, būdingi anglo 
galvosenai. Nei kvailo kovbojų 
herojizmo, nei dviprasmiškos 
pažiūros į plėšikavimą ir galva- 
žudystę anglų filme nėra. Ne-' 
matyti jame nė puoselėjimo 
prancūziško seksualizmo, nei sei 
fų atidarinėjimo, atsiprašant, 
pedagogikos.

Pagundos aktoriams

Kultūrinė kronika

su Amerikos filmų produkcija, 
su Hollywoodo masėms pataika
vimo politika. Štai kodėl anglų 
filmų gamybos net negalima bū 
tų pavadinti pramone, nes ji 
greičiau yra epizodinė, slegiama 
finansinių sunkumų, vis dar pro 
blematiška, o mažesnėms filmų 
kompanijoms net rizikinga.

Stipresniosios bendrovės 
Stipriausiai ant kojų laikosi

J. A. Ranko organizacija, su ke
lių milionų svarų metiniu pelnu, 
deja, gautu ne vien iš filmų ga
mybos, o iš keliolikos šimtų ki- 
noteatrų pajamų, kurios ir su
daro patenkinamo balanso pa
grindą. Kiek kukliau verčiasi A. 

kraštai, išskyrus raudonuosius,) B. C., kita panaši organizacija, 
vis dar nepajėgia rungtyniauti panašiai palaikanti savo gyvy-

INVALIDO SAPNAI
Dažnai sapnuoju, kad galiu 
Į laimę rasti kelią,
Kad žmonės eina tuo Iželiu 
Ir giria savo dalią,
Kad mano žygiai ir darbai 
Pasaulį stebina labai.

Dažnai sapnuoju, kad einu 
Su milžinais į koją,
Kad tarp didvyrių gyvenu,
Herojus tarp herojų ..
Dažnai sapnuoju, kad esu 
Su sakalais prie debesų.

GIMIMAS '

Su vergais jieškosi laisvės,
Su karaliais laimės,
Su drąsuoliais žygin leisies, 
Alpdamas iš baimės.

Ir ilgėsies moterų meilės 
Ir garbės, ir brangių akmenų,
Ir pusiaukelėj verksi pagailęs 
Sugaišintų jaunystės dienų.

Lietuvos Architektūros pa- no puošmenos”, “Lietuviškasis
rodą Brazilijoje. Mažasis lietu
vių kultūrininkų būrelis, susi- 
spietęs Sao Paolo mieste — Bra 
zilijos civilizacijos ir kultūros 
centre, pasiryžo parodyti lais
vajam demokratiniam pasauliui 
amžių bėgyje sukrautus lietu
viškosios kultūros lobius: supa
žindinti Brazilijos šviesuomenę 
su Lietuvos architektūra ir ko
va už Lietuvos nepriklausomy
bę.

Toji paroda bus istorinė, nes 
yra pirmoji ir drįsta pasirodyti 
lietuviškosios kultūros savitu- 
tumą ir originalumą. Lietuvos 
kultūros gynimas nūdienėje Ne
priklausomybės kovoje, šia pro
ga, bus dokumentinis ir įtikinan 
tis. Iki šiol parodos architektū
ros skyriui yra surinkta ir su-

kryžius”, dr. inž. J. Gimbuto 
“Lietuvos liaudies architektū
ra”, dr. inž. J. Muloko” Sody
bos išplanavimas augštaičiuose”, 
P. Galaunės “Liaudies menas” 
(santrauka). Pagal Dr. J. Ba
sanavičių straipsnis — “Lietu
viško kryžiaus ornamentika”. 
Šie ir kiti straipsniai ir moksli
nė medžiaga apie Lietuvos ar
chitektūrą ir liaudies meną yra 
paruošta brazilų spaudai. Po to 
kiog informacinės apšvietos seks 
pati paroda, kuri užims didžiau
sią S. Paolo parodų salę, kurios 
gavimu rūpinasi “Mūsų Lietu
vos” red. kun. P. Ragažinskas.

Tos parodos garbės nariais 
sutiko būti Kauno vyskupas 
Vincentas Brizgys, Vilkaviškio 
vyskupas Vincentas Padolskis,

klasifikuota pagal Lietuvos ar-• Lietuvos įg. ministras Pietų A-

kūrybos ir drąsių eksperimentų Bolševikams okupavus Lietu- 
kryptimi, anglai, be abejo, gale- vą, jis buvo pašalintas iš b-vės,

Anglų nelaimei, o tai ir dėl 
plonos jų piniginės, daug abie
jų lyčių aktorių susigundė Hol- 
lywoodo pasiūlomis, mielai per
sikėlė per Atlantą pakvėpuoti 
Kalifornijos oru, pasišienauti do 
lerių ir išgarsėti. Likusieji, išsky 
rus perdėm užsispyrusius sce
nos tūzus, taip pat svajoja apie 
patrauklų pakvietimą. Yra ir 
tokių, kurie jau paragavo Holly 
vvoodo laimės, tačiau apvylė už
jūrio darbdavius, o grįžę teisi
nosi pasiilgę savo tėvynės, ši
tie skraidymai, suprantama, ne 
prisideda prie anglų filmo žie
dų praskleidimo.

Ginant anglų filmą dorybės, 
taip sakant, atžvilgiu, visdėlto 
tenka pripažinti jo atsilikimą 
kitu požiūriu. Taip, jis yra stip 
rus vėdindamas Šekspyro ar to
kio Dikenso palikimą, atkurda
mas dabartinės kartos žymes
niuosius rašytojus, tačiau jo 
dar negalima lyginti su vokiečių 
ar italų užsimojimais, su jų jieš- 
kojimais, vaizduote; jam toli 
dar iki to paties biznieriško Hol- 
lyvvoodo atsitiktinai prasmuku
sio šedevro, sakome, atsitikti
nai, nes jis visą savo išradingu
mą kreipia į trumpalaikes abe
jotinos vertės sensacijas, į iki 
gyvo kaulo įgrisusį pilietinį ka
rą ir murderius, net iki tokio 
kraštutinumo, kaip “The Bad 
Seed”.
Anglų filmo kūrybos diagnozė

Taigi, anglų filmo kūrybos 
diagnozė, dėl nurodytų priežas
čių nėra ypatingai džiuginanti.
Gal prie to dar prisideda neryž
tingumas, būdingas tai tautai 
konservatizmas, bet greičiau an 
glų filmo pažangą stabdo novato 
rių stoka. Tokie originalūs fil
mai, kaip “Seven Days to 
Noon” čia retai gimsta. Beje. 
labai pagirtinas dalykas buvo 
pieštinis “The animal farm”, en i- j'- 
tuziastų būrelio pagamintas, oi K" V 
šiaip daugiau nieko nepaprasto.
Visa kita eina pagal romanus, 
scenos veikalus ir ypatingu ori
ginalumu nepasižyminčias te~+ 
mas. O tai maža. Iš anglų gali-1 
ma būtų reikalauti daugiau ir 
būdingesnių dalykų, nes sąly
gos vis dar neskandalingos.

To paties reikalauja ir anglų 
filmų kritikai. Prieš keleris me
tus, vienas jų, pavyzdžiui, pa
matęs italų filmą “Bicycle 
Thieves”, parašė, kad anglų re- 
žisoriai nebūtų apsiėmę sukti to 
kį filmą, nebūtų aprobavę net 
skripto, nes jiems esą trūksta 
inteligencijos. Rasit ir pergriež 
tas sprendimas, tačiau kaipo pas 
ta b a gana taikli. Jei visa ligi 
šiol sunaudota energija ir kasa 
gaminant menkaverčius paveiks •• 
lūs būtų nukreiptos vien rimtos ;

tų didžiuotis savo įnašu į celių- 
liožės kaspiną, nors, iš kitos pu
sės, šiandien jau nieks negalėtų 
drįsti vadinti jų pavargusiais

vėliau kalintas. Lietuvą užėmus 
vokiečiams ,vėl grįžo į savo iš
augintą įmonę. Bet neilgam. 
1941 m. rugsėjo 19 d. staiga

atsilikėliais. Vien dėl neginčy-! darbo kabinete šio tauraus lie- ’ 
tinų nuopelnų jie yra pilnatei- tuvio širdis nustojo plakusi am- 
šiai filmininkų šeimos nariai. žinai.

• Adolfas Gerdvilis, vaiętinin 
kas, vaistų gamybos bendrovės 
Germapo įsteigėjas, mirė prieš 
15 metų Kaune.

A. Gerdvilis buvo ne tik suma 
nūs verslininkas, bet ir visuo
menininkas, gilus patriotas. Jo 
iniciatyva Germapo b-vės buvo 
skiriamos dvi stipendijos prie 
VD universiteto medicinos fa
kulteto.

Velionis kurį laiką yra gy
venęs ir JAV.

• Literatūros vakaras ren
giamas Brazilijoje gyvenančių 
lietuvių rašytojų ir poetų lap
kričio mėn. 4 d. Parengimo tiks 
las — atžymėti ir paremti Lie
tuvos Architektūros parodą. Su 
savo naujausia kūryba dalyvaus 
Venancijus Ališas, Petras Ba
bickas, Karolė Pažėraitė, Hali
na Vinkšnaitienė ir Rachelė 
Portella.

chitektūros istorinę raidą 800 
eksponatų. Pradedant lietuviš
kosios architektūros proistori- 
niais paminklais ir baigiant lie
tuviškosios architektūros pasku 
tiniu pasididžiavimu — archi
tekto Jono Muloko kūriniu — 
Šv. Marijos šventove Chicagoje. 
Taip pat, ne mažesniu skaičiu
mi, bus pademonstruota lietu
viška ornamentika, gražios pa
vergtos Lietuvds vaizdų ir rė
žiantis širdį ir protą — doku- 
mentarinis Lietuvos genocidas.

Šiuo metu yra paruošiama sa
vo kultūros pažinimui visa lie
tuviškoji kolonija Brazilijoj. 
Nuo pirmo parodos viešo skelbi 
mo (š. m. liepos mėn.) be per
traukos dedami vietos savait
raščiuose “Mūsų Lietuva” ir 
"Žinios” informaciniai ir moks
liniai straipsniai apie Lietuvos 
architektūrą ir liaudies meną.

merikai dr.į Kazys Graužinis, 
Lietuvos įg. ministras Brazili
jai dr. Frikas Meieris, Pasaulio 
Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų s-gos pirmininkas dr. inž. 
Jonas Šimoliūnas, S. Paulo lie
tuvių kolonijos kapelionas kun. 
Pijus Ragažinskas. Vyr. tos pa
rodos organizatorius — stat. 
inž. Mikalojus Ivanauskas. Ben
dradarbiai: inž. Jurgis Gimbu
tas, inž. Jonas Mulokas, dr. Ro
mualdas Zalubas, inž. Jonas Ab 
ramaitis, inž. E. Jasiūnaš, kun. 
dr. Antanas Ausenka, rašyto
jai: — Petras Babickas, V. A- 
lišas-kun. Aleksandras Armi
nas, Karolė Pažėraitė, Halina 
Mošinskienė, Magdelena Vinkš
naitienė, mokytojas Feliksas 
Girdauskas, rež. Alfonsas Ži
bąs, dail. Antanas Kairys, EI. 
Šimonytė ir kt.

Parodą globoja Liet. konsu-
Iki šiol yra atspausdinta: stat.1 las S. Paulyje Al. Polišaitis. 
inž. M. Ivanausko “Lietuvos ar| Vysk. Brizgys ir vysk. V. Pa- 
chitektūros raida”, “lietuviška dolskis atsiuntė sveikinimus pa-
ornamentika”, “Lietuviškos me-

MENIŠKAS PRIESTATAS CICEROJE
Arch. Jonas Kova yra supro

jektavęs puošnų priestatą Šv. 
Antano bažnyčioje, Ciceroje, ir 
darbas jau gražiai įvykdytas, 
šį sekmadienį — jo dedikacija, 
pašventinimas.

Prieangis buvo reikalingas, 
kadangi iš bažnyčios išėjimas 
buvo tiesiai į orą — nėra kur 
rinktis jei būna vestuvės, nepa
togu tuoj išeiti, jeigu kada ly
ja. Todėl prel. Ign. Albavičius 
ir sugalvojo padidinti bažnyčią 
prieangiu.

Architektūrinis uždavinys bu
vo rasti tokias formas, kurios 
derintųsi su esama bažnyčia, ku 
ri yra labai graži, turinti roma
niško stoliaus elementų. Tą už
davinį arch. Kova gražiai iš
sprendė. Patiekė tris eskizus, 
kurie visi buvo padaryti varto

jant maždaug tas pačias for
mas, kurios randamos ir baž
nyčioje. Iš šių trijų prel. Alba
vičius parinko tą, kuris buvo 
labiausiai atdaras, kuriame pri
ėjimas prie bažnyčios būtų la
biausia matomas, kuris savo, 
konstrukcija būtų lengviausias.

Projektuojant reikėjo taiky
tis prie fronte buvusių angų 
pločio, prie augščio kolonų ir 
kapitelio. Pastatytas prieangis 
iš kettirių kolonų ir dviejų pilio
rių. Kapitelių oranamentams pa 
naudota bendra romaniškų or
namentų masė, įvedant ir lietu
viškus motyvus. Tų pačių nuo
taikų ornamentacija panaudota 
ir karnyzuose.

Svarbu buvo naudoti tą pa
čią medžiagą, kuri buvo naudo
ta pačioje bažnyčioje, parenkant' porankiai (barjerai).

visai tokias pat plytas ir visai 
tokį pat akmenį ,koks naudotas 
bažnyčios aprėminime, įėjimuo
se prie durų, bokšte, 'tokias me
džiagas nebuvo sunku gauti.

Kuriant kapitelius (kolonų Ir 
pilorių vainikus) projektus pa
darė pats arch. J. Klova, o pas 
kiau pagal architekto eskizus 
modelius iš gipso padarė skulp 
torius R. Mozoliauskas. Akmeny 
je įvykdė firma Zimmerman. 
Visą statybos darbą vedė Mūro 
bendrovė, vadovaujama inž. J. 
Stankaus.Visas tas darbas kai
navo $35,000. Gražu, kad cent
rinės angos viršų puošia lietu
viškas kryžius, iš geležies, su 
paauksavimais. Kad vyresnio 
amžiaus žmonėms nebūtų sunku 
naudotis laipteliais, iš abiejų šo 
nų padaryti masyvaus žalvario

Naujas priestatas šv. Antano bažnyčiai Ciceroje
Priešakyje matosi parapijos klebonus prel. Igu. Albavičius.

rodos rengėjams.
Parodos realizavimui liko at

spausdinti reprezentacinį leidinį 
portugalų kalba, parūpinti pa
veikslams padėklus, pagaminti 
spaudai klišes ir kt.

Reikia tikėtis ,kad lietuviško
ji visuomenė tą svarbų kultūrinį 
darbą visokeriopai parems.

Pirmajai Architektūros paro
dai paremti aukos siunčiamos 
adresu: — Algirdas Didžiulis, 
7056 S. Pamell Avė., Chicago 
21, Illinois.

• šeši lietuviai Illinois paro
doje. Viena didžiausių dailinin
kų sąjungų — ALL ILLINOIS 
OF FINE ARTS ASS., kuri tu
ri apjungusi arti 1000 narių, 
labai aktyviai reiškiasi Chica- 
gos meno gyvenime.

Bene pirmasis lietuvis, pri
klausęs minėtai sąjungai, buvo 
tapytojas M. Šileikis, vėliau A- 
Skupas, gi iš naujųjų ateivių 
pirmasis buvo dail. J. Pautie- 
nius, kiek Vėliau buvo priimtas 
dail. B. Murinas ir I. šlapelis.

Šiomis dienomis minėtos ame 
rikiečių meno sąjungos jury ko
misija susipažinusi su dail. Vla
do Vaitiekūno ir Jono Tričio 
darbais abu priėmė į šią sąjun
gą ir pakvietė dalyvauti arti
miausioje meno parodoje, kuri 
bus spalio 14 d. Conrad Hilton 
rūmuose — Chicagoje. Auganti 
ir stiprėjanti Amerikos Lietu
vių Dailininkų sąjunga šioje di
džiulėje amerikiečių meno są
jungoje turės 6 lietuvius tapy
tojus.

Illinois dailininkų meno paro
das kasmet aplanko šimtai tūks 
tančių žmonių, nes Conrad Hil
ton rūmuose kas savaitė vyks
ta gausūs suvažiavimai ir kon-

I ferenenos.Į J

Iškilmingas rudeninės meno 
■ parodos atidarymas bus spa
lio 14 d., 1-3 vai. p. p. Conrad 
Hilton rūmų trečiame augšte. 
Parodoje dalyvauja arti 1000 
įvairių tautybių dailininkų.
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A I V V»| |«V| •Anykščių Šilelis angliškai
DR. A. SEAPLAUKIS, New York

Šiandieną jau visi žino, kad vam pasakojimui ir aprašymui 
Anykščių Šilelis yra vysk. An- tiksliai ir turiningai perduoda-
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tano Baranausko kūrinys, ta
čiau jj parašė klierikas, geriau-

mais veiksmažodžiais, dėl ko 
lietuviškas sakinys pasižymi ne

šiu atveju Petrapilio Dvasinės paprastu vaizdingumu ir taik- 
akademijos studentas. Kaikam lumu; gyvumas ir taiklumas iš-
galbūt atrodo, kad tokiam jau
nam amžiuj parašytas kūrinys 
negali turėti to brandumo, ko
kio, sakysim, turi Donelaičio 
Metai. O visdėlto Baranauskas 
— žymiausias mūsų vyresnės 
kartos poetas po Donelaičia.

reikšti subtiliausius jausmus, pa 
sinaudojant onomatopėjom, kaip 
tik ryškiausiai pasireiškia šiose 
eilėse”.

tamesnius laikus jaučiamas kad JVJ. Vaitkus 
ir iš tokių vietų, kaip “rūmai 
sudeginti šnipo” ar • “miestas 
sugriautas karo”, nors pirmykš 
tėj poeto intencijoj to įspūdžio 
gal ir nebus buvę. Šiaip gi pasi
taikąs vienas kitas nukrypimas 
nuo originalo galėjo atsirasti 
ir dėl skirtingo teksto, kuriuo 
vertėjas naudojosi, kai jis A- 
nykščių Šilelį vertė į anglų kd- 
bą prieš dvidešimt metų pagerb 
ti jo kūrėjo gimimo šimtinei.
Pav. dabartinis originalas sako,

Ku • vįsre ik V •
S I u

Mano Dieve, Tėve, aš Tave taip myliu. . 
Betgi kaip išreikšiu savo meilę tylią/
Kur nuskinsiu žodį, kurs Tau suskambėtą, 
kaip nakties gilybė, žvaigždėmis gėlėta/. .

Ne, nerasiu žodžio sieloj neturtingoj,
kur, prieš saulę žvaigždės, blankios mintys dingo.
dalgi tad priimtum kukį že mės daiktą,
didžio meilės žiedo svajomis užkeiktų/.

Čia dar reikėtų žinoti, kad A- bendroji jos nuotaika skaityto- 
nykščių Šilelis nebuvo Baranaus 3ui an2llI k&lba- Tai matyti ir iš 
ko pirmasis kūrinys, kad priešI ^glss, Žalčių karalienės, pasa
tai jis jau buvo parašęs Kelio- kos perdavimo (73-79 eil.), kur 
nę Peterburkan, Pasikalbėjima vertimo atsiranda dvigubai dau 
Giesmininko su Lietuva, kur ro §iau (P° Ivinskio ir Geitlerio 
do liūdną ir sunkią Lietuvos da- Į lydimų Weberio trečiasis Anykš 
bartį ir bando apmesti jos atei- Šilelio leidimas bus buvęs 
ties kelius.

Kalbininkams, xa:p Schleiche- 
riui, Weberiui, Geitleriui, Anykš 
čių Šilelis bus buvęs žinomas, y- 
pač dėl savo kalbinių savybių, 
anksčiau negu kitiems svetimų 
kraštų žmonėms. Lietuvos gi
ria čia pavaizduota su tokiu 
nuošįrdumu, kokio vargiai rasi 
kad ir Longfellowo Naujosios 
Anglijos senobinės girios apra
šyme Evangelinoj ar Mickevi
čiaus Pone Tade, kur autoriai 
vaizduoja, bet patys traukiasi 
į šalį. Baranauskas visas gyvas 
arba negyvas su savo šileliu: 
simboliškai imant, Anykščių Ši
lelio likimas reiškia ir Lietuvos 
likimą.

jog gandras lizde “pamiškėj kle 
Mūsų vertėjui, šalia vietomis ! gena”, bet vertime jis “braido 

itin mikliai perduotų poemos po pelkę”, arba originalo “žie- 
niuansų, bus daugiau rūpėjusi įų margumynas” virsta “girios 

garsais”. Barbarizmai su ar
chaizmais, kurių Baranausko 
kūriny kurkas mažiau kaip Do
nelaičio Metuose, vertėjui ma
žiau tetrukde juos perduoti, 
nors “liesvinčius” su “žasie- 
kais” pranyksta (čia ir lietu-

Iliustracija Anykščių šileliui

Betgi kaip surasiu, kas Tavęs būt verta, 
kas nebūtų Tavo meilės rankos berta/
Kaip gi tad surasiu/. .. A ašarų man trykšta. .. 
Galbūt mano meilė Tau per ją išrykštų/...

Karūnuota kančia
Bedugnių mėly saulė patekėjo
giedoti himno Sopulio Leidėjui
ir sopulingą šviesią galvą tavo
lyg aureolė ji apkarūnavo.

Ir tavo veidas skausmo saule švyti,
lyg trokštų dangui tyliai pasakyti:
„Tyroj vienatvėj spinduliais šypsausi, 
nes skausmo speigas laime plūsta gausiai.

Nors žemės vaikas, man namai — augštybės, 
žvaigždžių kur dega amžinosios žibės, 
ir ašarotą jų briljantų kančią 
kilni grožybė dieviškai pašvenčia“. .

pagrindu mūsų vėlyvesniems! viškam tekstui būtų buvę ne pro 
tekstams, taipgi ir šiam pačiam I šalį keli paaiškinimai, ypač kad 

Anykščių Šileliu naudosis mo
kykla ir jaunimas).

naujausiam).
Tautologija ir personifikacija 

Jeigu paties Baranausko pa- Vertime gal dar rastum ir šio 
sisakymu Anykščių Šilelio es-. *r 1° pasakytino, bet visdėlto 
mę sudarąs taiklus jo tėvo pa- vertėjo atliktas žymus darbas, 

Šiuo tarpu bent mūsų žymių- sakymas “liemuo liemenį plakė” Į kaiP svarbus jls redakto;
jų rašytojų veikalams būtų me- (97 eil.), tai yra tautologinė1 riaus bei didėjo. Belieka laukti, 
tas kuo veikiau išplaukti į “pla- stiliaus priemonė, kuri šiaip po- kad tas darbas būtų toliau tę-

Dabartinė laida

tesnius vandenis”. Lietuvių Die
nų leidykla ir jos redaktorius 
J. Tininis atliko tikrai naudin
gą ir vertingą darbą išleisdami 
Anykščių Šilelį, mūsų baltimo- 
riškio poeto N. Rastenio išvers
tą į anglų kalbą. Tačiau, kaip 
aiškėja iš redaktoriaus žodžio, 
lietuviškasis tekstas yra nauja 
šios poemos laida atžymėti jos 
šimto metų pasirodymo sukak
čiai, kuri bus po dviejų metų 
(1958 m.). Tad atrodytų, kad 
lietuviškajam tekstui tenka pir
menybė ir kad angliškasis ver
timas duodamas tam, kad “silp
nai bemokantieji ar visai lietu
viškai nebemokantieji tautie
čiai, o taip pat ir kitataučiai, 
galėtų pasigėrėti Anykščių ši
lelio poetiniu grožiu”. Kitaip ir 
paaiškinamasis tekstas būtų tu 
rėjęs būti parašytas angliškai.

Standartinio formato, su V. 
Maželio viršeliu ir grafiko J. 
Kuzminskio medžio raižiniais 
kiekvieno puslapio pradžioj, kny 
ga pradedama vertėjo Preliu
du, kuriame nusiskundžiama

emoje nuolat išreiškiama taik- j siamas ir nereiktų laukti dar 
liai niuansus atžyminčiais sino-, 20 metų, kol pasirodys angliš- 
nimais, tai ii tikrųjų kiekvienas M Donelai5io Metai: jiems is 
vertėjas pastatomas prieš labai tik j irod ti dabar kaip
nelengvą problemą. Todėl ne- tik metas Q jei dar slllauktu 
nuostabu, kad ir čia tokios vie- . . . _ . x
tos. kaip "siaudžia, ūžia ir akam me Mairomo Jaunosios Lietu-

vos ar Pavasario Balsų anglų 
kalba, jau būtume išplaukę su

ba linksmai, dailiai, skardžiai” 
arba “tartum visa sušlamo, su
čiulbo, supyško” buvo perduo
tos paprastesnių “palaimingos “plačiuosius vandenis”, 
muzikos tvinimu” ar “vėjelio 
virtimu tyla”. Tai, be abejo, la
biau primena minėtos Longfel- 
lowo poemos epinį pobūdi, kaip 
dinaminį Baranausko jausmą, 
kuriuo ypač pasižymi pirmoji 
poemos dalis, ir kur kaip tik 
daugiau akustinio, kaip vizuali
nio vaizdavimo.

Anykščių Šilely ypatingai gau 
su personifikacijų. Kad, rytui 
auštant, “žolynų žemyn galvos 
linksta” (133 eil.), mes savaime 
prisimenam tą ankstyvą ryto 
metą, kai jau reikia kelti, o gal
va į patalą “žemyn linksta”.
Vertėjas šią vietą nepaprastai 
gražiai perdavė ir angliškai, pa

žmonių godumu ir jų įžulumu sakydimas, kaip “gėlelės mau- 
plėšti gamtos turtus ir griauti dosi rasų ašarose”, nes jam gal-
jos grožį. Bet aplanko žodyje 
pažymima, kad nepriklausomy
bės laikais ataugintas šilelis bū 
tų galėjęs pradžiuginti poeto 
širdį, nors praeitis poetui bus 
turėjusi daugiau reikšmės, kaip 
dabartis (plg. Maironį poaušrio 
ir nepriklausomybės laikais). 

Sunkus vertėjo uždavinys

Giovanni Guareschi kūryba
AL. BARONA S, Cicero, III.

Italų autoriaus Giovanni Gu- kiais komunistais ir panašiais 
areschi knygos 1-mas tomas,1 gyventojais tegalimas tik Ita- 
Don Kamilio mažasis pasaulis,! Ii joje, kur nepažangūs žmonės 
visame pasauly buvo sutiktas mano, kad religija yra suderina-
su dideliu pasisekimu. Knyga 
buvo nufilmuota ir filmas taip 
pat turėjo nemažą pasisekimą. 
Puikus humorais, draugiški 
vienas kitam priešai, pilnas ar
timo meilės, net ir priešui, kle
bonas ir negalįs tikėjimo išsi
žadėti komunistas Pepone, buvo 
visiems skaitytojams įdomūs, 
nors gal jie tikrai neatvaizda-

ma su komunizmu. Nežiūrint 
vietos aplinkybių ribotumo, kny 
ga visais atvejais buvo mielai 
skaitoma dėl savo giedraus hu
moro ir beveik visada žmoniškai 
vedamos tarpgrupinės kovos. 

Tikrovė ir atsitiktinumai 
Šiuo metu kun. A. Sabaliaus

ko vertime pasirodė Guareschi 
knygos Don Kamiliaus mažasis 
pasaulis antrasis tomas. Jeiguvo siaubingo komunizmo sieki

ne visai menkom baržom į tuos mų jr tikslų. Anot autoriaus j pirma jam tome buvo vietas ge- 
ai.Guareschi, toks miestelis su to- rai autoriaus išmąstyta ir pa

būt atrodė, kad anglų kalba 
skaitytojui ankstesnis kaimiš
kas vaizdas nieko daug nesakys, 
nors pat3 vertėjas, iki dvidešim
tų savo jaunystės metų Lietu
voj gyvendamas aną nuotaiką 
bus išjautęs.

Tačiau tokį ryškų palyginimą, 
k?d ir iš ūkininko kluonų im
tą, kai būtent dūšia nulinksta,

Vertėjas, nepaisant į kurią kaip “varpa pribrendus”, svn- 
kalbą. jis Anykščių šilelį verstų, ku kitąsyk kad ir pačiu geriau- 
susiduria su nelengvu uždavi- siu pakaitalu pavaduoti. Bet ir ’ 
niu. Jam tenka ne f ik perpras- eilė vardų išleista greičiausia 
ti lietuvių rytiečių papročius dėl to, kad jie nuo aprašomų 
prieš ištisą šimtą metų, ne tik vietovių toli esančiam gali ma
juos, poeto perduotus, perjaus- ža ką sakyti, nors iš tikrųjų jie 
ti, bet ir šiaip įveikti visas sti- eina integraline kūrinio dalim: 
listines priemones, visus gan sakysim, Adomo Mickevičiaus 
subtiliai išreikštus jausmo niu- pakeitimas tik “poetu” (43 
ansus, nugalėti visą daugybę eil.) gali mums atimti visą po- 
vardų iš botanikos, zoologijos, emos kilmės istoriją, atsime- 
ornitologijos. Apie tai jau buvo nant, k?d Ponas Tadas buvo A- 
rašęs pats H. Wcberis savo Ry- nykščių šilelio atsiradimo aks-
tų lietuvių tekstuose (1882 m.), 
kur tarmine ir bendrine kalba 
buvo išspausdintas Anykščių 
Šilelis, pažymėdamas, kad “lietu

tinas.
Vertimui naudotas tekstas 

ir bHTbarizmai
Linkimas skaitytoją perkelti Jean Fonąuet

Detiilč iš paveikslo .Ičz.nns iiiiėniiinus nuo kryžiaus
Mndnnnvių kalba turi ypatingą lobį gy- j mums artimesnius ir supran-

ruošta, tai antram tome matyti, į 
kad jį autorius parašė tik pir
mojo pasisekimo skatinamas. 
Nors ir antrame tome randama 
daug humoro, tačiau atskiri da
lykai nebėra nei tokie grakštūs, 
kaip pirmame tome, nei charak
teringi, nei pagaliau, tokie logiš- 
gi, kaip pirmame tome. Svar
biausia, kad daugely atvejų au
torius veiksmam priduoda iš 
piršto išlaužto fantastiškumo, o 
tačiau visas gyvenimas vaizduo
jamas daugiau realistinis, be
veik ligi natfiralistiškumo. To
kius priekaištus galima padaryti 
skyreliams šyvis, žaibas vadi
namas Žai, Be kunigo — su 
dūdomis, Proletarų pergalė, 
Kolūkis. Čia viskas yra parem
ta natūraliai neišaiškinamu veik 
smu todėl iš realaus pasaulio 
žmogų nukelia į pasaką arba 
į burtų lauką. Suplakimas tik
rovės, ko pirmam tome nebuvo, 
su fantazija, neretai pretenduo
jančia į stebuklus, daugelį at
skirų pastraipų daro iškrintan
čiomis iš bendro abiejų tomų 
vaizdo ir verčia suabejoti šiaip 
jau labai vietomis pagaunančiu 
įtikinamumu.

Giedra sakiniuos

Tačiau nežiūrint kaikurių prie 
kaištų knygoj dar yra ir pasi
gėrėtinų vietų. Ypač paskirų sa 
kinių. Labai malonus ir įdomus 
yra paties autoriaus pasisaky
mas. Jame autorius tarp kitko 
sako: “Gyvenu labai paprastai. 
Nemėgstu keliauti, nesportuoju, 
netikiu į vitaminus. Bendrai pa
ėmus tikiu Dievą”. Puikus yra 
skyrelis savo skaidriu humoru 
ir humaniškumu apie ‘siuntinė
lius iš Amerikos. Su dideliu ma
lonumu skaitome apie rinkimi
nes agitacijas ir apie patį Pepo- 
nį, balsuojantį ne už komunisti
nę partiją.

Autorius grąžiai pavaizduoja 
visus bolševikinius triukus, mi
tingus, raudonus skarmalus, a- 
gitacines kalbas apie taiką ir 
panašius bolševikinius išradi
mus. Tačiau nuolatinis gyveni
mas miestelyje tuos visus gy
ventojus riša, ir tariamo pavo
jaus akivaizdoje, visi bolševikai 
eina po vieną pasakyti klebo
nui, kad šis privalo pasitraukti 
iš miestelio, nes rinkimus lai- 

I mės komunistai ir katalikai nu
kentės. Šiaip jau knyga, neskai
tant anksčiau minėtų priekaiš- 

1 tų yra mielai skaitoma, kad ir 
dėl šitokių egzotiškų dažnai su 
tinkamų išsireiškimų: “Meriko- 
nas buvo stiprus, kaip trakto
rius ir, jei būtų pakinkytas su 
jaučiu į žagrę, garbingai išsilai- 

i kytų, nors neprilygo jaučiui nei 
savo lankstumu, nei išmintimi”. 
Arba kitoj vietoj skaitome: “Ve 
žikų arkliai buvo puikūs gyvu
liai, puikiausi pasaulyje, ir žmo
nės pripažindavo, kad jie buvo 
mažesni gyvuliai už savo savi
ninkus”.

Ar buvo vert*

Gali kai kam atrodyti iš kny
gos, kad bolševizmas nėra toks 
siaubingas, koks jis yra iš tikrų
jų, jis gali atrodyt daug ruža- 
vesnis, o ne kruvinas, tačiau ne
galima užginčyti, kad bet kokia
me žmoguje slypi dalis gėrio ir 
kartais ta dalelė pabunda. Iš 
antros pusės gal kova prieš bol- 

■ ševizmą galima vesti ir kito- 
1 kiom priemonėm, bent kiek tai 

liečia Italijos arba Prancūzijos 
komunistus, nes nuolatinis, te- 

j gu ir teisingas teigimas, kad 
triševikai yra žmogžudžiai kai 
kam gali atrodyti perdėtas. Lais 
vėj augę žmonės negali i’sivaiz- 
duoti bolševizmo tokio, koks jis 
yra Sovietų Sąjungoj. Šiaip ar 
taip. ši knyga įeina į antibolše- 
vikinių leidinių skaičių, nors lie-. 
tuviams ji daugiau priimtina tik j 
kaip pilna humoro lengvam na-1 

, siskaitymui lektūra. Ar šiais 
1 sunkiais lietuviškos knygos rae- 
I tais verta, bent antrą tomą bu

vo versti į lietuvių kalbą, būtų 
, gana sunku atsakyti.

KRONIKA
• Adv. VI. Požėla, gyvenąs 

Australijoje, paruošė savo atsi
minimų du tomu.

• Dainora — pirmasis lietu
vių knygynas Londone atidary
tas 49 Thornton Avė.

• ALSS nutarimu įsteigtas 
Literatūros fondas turi jau su
rinkęs per 2,700 dol. ir pirmuo
ju leidžia didžiulį veikalą apie 
praeities lietuvių laisvės kovas.

• Regina Plokštytė iš Adelai
dės, Australijos, išvyko į Lon
doną toliau studijuoti baleto 
garsiajame Sadler’s Well bale
te, kuriame iškilo Svetlana Be- 
riozova ir lietuvės motinos sū
nus Rassine.

• Medžiagą vysk. K. Palta
roko monografijai pradėjo rink 
ti kun. Jonas Petrėnas. Atsimi
nimus ir kitą medžiagą apie tą 
didįjį lietuvį prašo siųsti adre
su: Rev. J. Petrėnas, St. Nicho- 
las Rectory, 26 Olive St., Brook 
lyn 11, N. Y.

• Juozas Švaistas baigia kom 
poziciją pasakų motyvais — 
“Trys žodžiai arba gyvenimo 
magika". Susidarys apie 200 ran 
kraščio puslapių.

Dail. Jonas Tričys iliustruoja 
Amerikos lietuvio Petro Sagato 
eilėraščių rinkinį “Saulėleidžio 
spinduliuose”. Piešiamos ir vin
jetės skyrių tituliniams pusla
piams. Skyriai yra šie: Išeivio 
širdies plakimai. Sodų žiedų la
peliai, Manieji medžiai ir gėlės, 
Saulėleidžio spinduliuose. Dail. 
Tričys paskutiniu metu taipgi 
piešia portretus.

• Aldonos Eretaltės, garsė
jančios Europoje aktorės, at
vaizdas telpa “Lietuvių Dienų’* 
naujausio numerio viršelyje. 
Tekste yra ir daugiau jos nuo
traukų. Taipgi yra Alg. Gustai
čio gyvas aprašymas prieš 50 
m. išleistų “Džiunglių”, papuoš
tas autoriaus Upton Sinclair ori 
ginalaus laiško facsimlle. Pla
čiai pavaizduojama ir naujai lie
tuviškame stiliuje pastatyta lie
tuvių bažnyčia East St. Loui3 
mieste. 1 . -

• Vilnius ir Rytprūsiai lenkų 
spaudoje. Lenkų kultūros žuma 
le “Kultūra”, nr, 103-106, spaus 
dinamam Paryžiuje, Prancūzi
joje, patalpintas Algirdo Gus
taičio straipsnis lietuvių-lenkų 
klausimu. Jame aiškiai pasako
ma, kad lietuviai nesileis į jo
kias nuolaidas dėl Vilniaus. Tas 
klausimas lietuviuose išspręstas 
ir lietuviai niekados neatsisakys 
savo sostinės.

Pasisakoma ir dėl lietuviškų 
Rytprūsių, jų šiaurinės dalies. 
Minimi lietuvių motyvai dėl tos 
teritorijos.

Šiame įtakingame lenkų žur
nale taip lietuviškos minties 
straipsnis turėtų palengvinti lie
tuviams ir lenkams kalbėtis dėl 
būsimų tų valstybių santykių.

• Kolektyvinis leidinys apie 
spaudos draudimo laikmetį ati
duotas spaudai. Dr. J. Bajerčius 
Lietuvių Bendruomenės Chica- 
gos apygardos pirmininkas, su
sitarė su Lietuviškos Knygos 
klubu išleisti spaudai paruoštą 
leidinį apie spaudos draudimo 
laikmetį.

Dvylika šio leidinio skyrių 
yra parašyta dešimties autorių: . 
Vaclovo Biržiškos, K. Čeginsko, 
D. Lipčiutės-Augienės, dr. J. 
Matuso, dr. J. Prunskio, dr. J. 
Sangailos, dr. V. Sruogienės ir 
Vytauto Sirvydo.

Šio leidinio redagavimo darbą 
atliko komisija, pakviesta L. 
Bendr. Chicagcs apygardos, į 
kurią įėjo: J. švaistas, dr. P. 
Jonikas ir kun. V. Bagdanavi- 
čius, MIC.

Don Kamillau<* mažasis pa
saulis, Giovani Guareschi, iilust 
racijos autoriaus, vertė A. Sa
baliauskas, tiražas 1500 egz.. 
Išleista 1956 m., Tėvų kelio, Ca- 
racas, Venecueloj. Kaina nepa
žymėta.
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GYVENIMO KELIU
Premijuotoji knyga jaunimui

Tokia antrašte (Gyvenimo 
keliu) knygynų prekylangiuose 
ką tik atsirado nauja knyga, 
kurios autorius — Bronius Zu
meris — dar nedaugeliui kam 
tegirdėtas, o ir pati literatūros 
rūšis, kuriai ši knyga priskir
tina, mūsų originalinėje litera
tūroje beveik nauja. Be Alfo Su 
šinsko, šioje srityje niekas dau
giau, regis, iš mūsiškių ir nėra 
reiškęsis. Todėl tokių veikalų 
trūkumą mes jautėme ir tebe
jaučiame.

Neturėdami savų autorių, 
mes visą laiką tenkinomės ver
stiniais šios rūšies veikalais. 
Žmogaus asmenybės formavimo 
srity savo raštais mums didžiai 
yra pasitarnavę O. S. Marden, 
S. Smiles ir T. Toth. Ne be jų 
paskatos, žinoma, yra atsiradu
si ir čia minima Br. Zumerio 
knyga “Gyvenimo keliu”.
Kad nepaliktume tik kaulai ir 

raumenys.
Žmogaus asmenybės ugdymo 

problema buvo ir pasiliks svarbi 
visada. “Šimtas penkiasdešimt 
svarų raumenų ir kaulai — tai 
dar ne visas žmogus!” — yra 
nesugriaunamas O. S. Mardeno 
dėsnis, galiojąs visiems laikams 
ir visoms tautoms. Gi mums, 
nūdien išblaškytiems po sveti
mus kraštus, toji problema tu
rėtų virsti visų rūpesčiu, kad 
nepaliktume tik kaulai ir rau
menys...

Ar tas nelauktai skubus pri
sitaikymas prie svetimybių, net 
pavardėmis, nėra mūsų asmeny
bės menkumo požymis ’fle aust 
ralai, ne amerikiečiai yra kalti 
dėl mūsų skubaus nykimo, o tik 
mūsų pačių asmenybės menku
mas yra to nykimo pagrindinė 
priežastis.

Menkybės kelias

Tvirtos asmenybės žmogus ir 
svetimoje visuomenėje dvasiš

Kostas Ostrauskas

— apie Kanarėlę ir mūsų teatrą
Redakcijos pastaba; Spalio 

21 ir 22 d. Chicagoje statomas 
jauno mūsų dramaturgo Kosto 
Ostrausko psichologinis dramos 
veikalas Kanarėlė. Autorius yra 
vienas iš jauniausių mūsų kū
rėjų, neseniai tesulaukęs 30 m. 
amžiaus sukakties. Yra gimęs 
Veiveriuose 1926 m. bal. 5 d. 
Kaune baigęs šešias klases kon
kurso keliu išlaikė egzam. į Jau
nąją Kauno teatrą, bet jame ne
ilgai tedirbęs turėjo dėl artėjan
čių bolševikų trauktis užsienin. 
Gimnaziją baigė jau tremtyje, 
Vokietijoje ir ten iki 1949 m. 
gilinosi lituanistinėse studijose 
Pabaltijo universitete Hambur
ge, o atvykęs į JAV jas tęsia 
Pennsylvanijos universitete Phi- 
ladelphijoje. 1952 metais pasie
kęs magistro laipsnį dabar ruo
šiasi doktoratui.

Literatūros srityje pradėjo 
reikštis vokiečių okupacijos me
tais, o ryškiau — tremtyje. Jo 
eilėraščiai buvo spausdinti Ai
duose ir Drauge; jo vieno veiks 
mo drama “Pypkė” buvo išspaus 
dinta Literatūros Lankuose; dra 
mos ištrauka “Grįžo” buvo Ga
bijos metraštyje.

Jo statomas draminis veika
las “Kanarėlė” yra psichologi
nis, simbolinis, daug kuo mums 
neįprastas. Norėdami su juo ar
čiau supažindinti mūsų skaity
tojus, patiekėme jam eilę kiau — Mėginimas griežtai apibrėž 
simų, ir jo atsiųstus atsakymus i ti, kuriai literatūros krypčiai vei 
čia spausdiname: į kalas priklauso, didesnės reikš-jma^° lr nejau&a, to nejau-

— Veikale vaizduojsttnns elge- mės neturi ir tėra tik daugiau I kūs liudininkai tėra tik jo pric-

kai negali sunykti. Jis tik gali 
fiziškai mirti. Sunyksta, arba 
išsigimsta, tik menkai išugdy
tos asmenybės žmogus, kuris be 
medžiaginio gerbūvio, nieku kitu 
nėra linkęs besidomėti. Toks 
gyvenimo kelias, žinoma, leng
viausias ir patogiausias, bet tai 
yra menkybės kelias, vedąs žmo 
gų j dvasinį nuskurdimą, o tuo 
pačiu ir į tautini sunykimą.

Ir iš naujosios kartos ateivių 
žinau ne vieną jaunuolį, jau 
metusį mokslą ir nuėjusį anuo 
patogumų keliu. Pakankamai a- 
kivaizdžiai matome, kaip šioje 
motorizuotoje aplinkoje dvasi
nės vertybės nebetenka savo 
vertės, o mašina tampa kone gy 
venimo idealu.

Bronius Zumeris

Tokioj tad aplinkoj čia tenka, 
užsiminti apie Br. Zumerio kny
gą, kuri dėl to ne tik šiltai su
tinkama, bet, -kaip reta viešnia, 
atžymėta ir specialia jaunimo 
literatūros 500 dolerių premija, 
kurios mecenatas yra kun. dr. 
Juozas Prunskis.

Puikiai visi žinome įtakingo 
gyvojo žodžio reikšmę gyveni
me, o juo labiau auklėjime, tik, 
deja, ne visiems mums vieno
dai pasiseka tą įtakos magiją

tų gyvenimas. Ta tema gana ne

įprasta mūsų dramaturgijoje. 

Kodėl ją pasirinkote?

— Nei elgetos, nei jų gyveni
mas nėra “Kanarėlės” tema. Tai 
tiktai priemonės, kuriomis vys
toma ir sprendžiama šios dra
mos problematika ir atitinka
mai vedamas veikalo veiksmas. 
Kodėl už šių, o ne už kitų prie
monių užkliuvau, — žodžio “pa
sirinkau” nenorėčiau vartoti, 
nes jokio sąmoningo pasirinki
mo nebuvo, — sunku pasakyti. 
Gal todėl, kad jos, bent man
taip atrodo, buvo gana dėkingos grožio ar gėrio simboliu. Tačiau 

Juozapui, paprastam, naiviam, 
ir gana primityviam kaimo ei-j 
getai, kanarėlė yra didelis dy- 
vas. Todėl į Juozapo charakterį 
ir jo galvoseną reikia žvelgti iš

vystomai temai išreikšti. Kaip 
ten bebūtų, rezultatas yra tas, 
kad "Kanarėlė” nėra realistinė 
drama, kurios tikslas būtų są
moningai pavaizduoti scenoje re
alistine samprata elgetas ir jų j0 paties taško. Tada prasmin- 
gyvenimą. Tiesa, rašymo ir y- gesnė bus ir jo tragedija (nors 
pač taisymų eigoje buvo mėgin- įr ne be komiškų elementų): 
ta kiek daugiau įsigilinti į elge- savos, nors ir primityvios, ta- 
tų charakterius ir jų aplinką. £įau gana sveikos pasaulėžiūros 
Bet tai jau yra bendrasis pro- bei galvosenos Juozapo tylus 
cesas, liečiančio charakterio, “maištas” prieš kaikurias vy- 
sprendime, bruožas: duoti gyvą, ratjančias pažiūras, jo laikinas
psichologiškai tam tikrose ap 
linkybėse pagrįstą žmogų, ne

žiūrint jo “luomo”, profesijos, 
amžiau^ ar lyties. Kiek tai pa
vyko, ne man spręsti.

— Atrodo, kad veikalas turi 
simho’inę prasmę. Kaip Jūs ją 
galėtumėte apibūdinti ir išryš
kinti?

Leonardas Žitkevičiusžodin įlieti, o dar sunkiau tai 
padaryti rašytame auklėjamaja 
me žodyje. Tuo požiūriu verti
nant Br. Zumerio knygą, tektų 
tik trumpai pastebėti, kad auto 
rius rašyto žodžio reikšmės ne
sugadino. Įtakos dvasią savo žo 
din jis lieja ne didaktiniais pa
mokymais, bet patraukiančiais, 
vietomis skaitytoją elektrizuo
jančiais realaus gyvenimo pa
vyzdžiais, kuriuose vykusiai su
spindi žmogaus dvasinė didybė. 
Knygoje sudėti didžiųjų asmeny 
bių pavyzdžiai yra daugeliui ži
nomi. Kad tie vietomis apnešio
ti pavyzdžiai įgautų naujos jė
gos, kad jie įtikinamai prabiltu 
į skaitytoją, juos reikia įfor
minti atitinkamoje mintyje, o 
minčiai reikia duoti stilių arba 
sugestyvų žodį. Čia Zumeriui 
vargu kas prikiština. Todėl visi j 
asmenybiniai pavyzdžiai pakan
kamai kaitina autoriaus veda
mąją minti ir kuria ųeabejoja- 
mą įtaką. Yra, tiesa, viena kita. 
viltelė, kur dėl autoriaus kaiku-I 
rių tezių nekritiškumo, toji min 
ties įtaka, gaila, turės kiek su-j 
silpnėti.

Prilygsta įtakingajai 
O. Mardeno plunksnai

Tų vedamųjų minčių, arba I 
temų, kurios sudaro atskirus 
šios knygos skyrelius, čia yra' 
per 30. Skyreliai nedideli — po i 
3-4 psl., tarytum skubančiam 
skaitytojui pritaikyti. Todėl ir 
trumpiausiais laiko tarpais ši 
knyga gali būti greitai perskai
toma. O perskaičius, kai ku
riuos skyrelius dar norisi iš nau 
jo pavartyti.

Savo žodžio sugestyvumu, o 
taip pat ir pasaulėžiūriniu pla
tumu geriausiai pasisekusiais 
tenka laikyti Nemirtingasis 
skulptorius, Mažoji skruzdėlytė, 

Talentas, Stebuklingoji lazdelė 

ir dar vienas kitas skyrelis, ku
rie prilygsta įtakingajai O. S. 
Mardeno plunksnai.

Bronius Zumeris, Gyvenimo 
keliu. Mintys jaunimui. Salezie
čių leidinys ir spauda. Castel- 
nuovo Don Bosco, 1956. Tiražas 
1000 egz. Kaina $2.

ar mažiau akademinis klausi
mas .Tačiau jeigu jau kartą to
kį klausimą iškėlėte, tai reikia 
pripažinti, kad “Kanarėlė” turi 
simbolinę prasmę (Pabrėžiama 
taip pat ir psichologinis bei 
nuotaikos aspektas, todėl dra
mai tiktų ir kamerinės-psicholo- 
ginės dramos šablonas). Jos sim 
bolis, išreikštas pačiame dramos 
pavadinime, šiuo atveju turėtų 
atliepti grožį ir gėrį, kuris, kaip 
dramos veikėjo Juozapo patirtis 
rodo, kartais yra nepasiekiamas 
dėl vyraujančių gyvenime tra
dicijų ir susidėsčiusių aplinky
bių.

Tiesa, pats paukštis kanarėlė 
(daug kam paprasta kanarka) 
nėra jau toks nepaprastas pauk 
štiš. kurį galėtume pavadinti

triumfas ir, pagaliau, neišven
giamas žlugimas, nejučiom pa
sidavus toms pačioms pažiū
roms ir tradicijoms, kurias jis 
tik ką buvo paneigęs ir kurios 
jam yra organiškai svetimos.

Šalia šios, sakykime ideologi
nės krizės, Juozapą ištinka ir 
grynai asmeniškas, iš dalias iro
niškas smūgis, kurio jis pats ne

PLANAI IR SAPNAI
Dirbam — planuojam, miegam — sapnuojam. 
Kalame sau likimus;
Norime — verkiam, norim — dainuojam, — 
Viskas priklauso nuo mūs.

Vienas vaitoja, kitas kvatoja, —
Niekas nebūna ramus.
Jei nusilaužtam ranką ar koją,
Tai tik priklaušo nuo mūs.

Smunkam ir kylam, degam ir svylam.
Kas apsakys tuos jausmus!
Vardan veinybės partijom akylam.
Niekas nepe rskiria mus.

Ant kojų batai, po kojų ratai
Neša tolyn mus linksmus.
Saukia ir kaukia mums aparatai:
Viskas priklauso nuo mūs!

Viskas nuo mūsų, broliai, priklauso!
Vien tiktai sauso niekas neklauso.

KAM LIETI ASARAS,

JEI GERAS PAŠARAS
Prezidentas moka šypsotis.
Prezidentui šypsotis reikia,
Nors pasaulis baisus ir besotis 
Ir namie reikalai susidraikę.

Jis linksmas. Ir mums linksmoka 
Jo žvilgsnis mus veikia.
Amerika verkti nemoka 
Ir negali, nes juoktis reikia.

teliai elgetos ir, žinoma, žiū
rovai.- Pasiekęs žiūrovus, šiuo 
klausimu ir noriu baigti, nes ma 
nau, kad skaitytojai, kurie atsi
lankys į spektaklį, norės susi
daryti savo nuomonę ir pajieš- 
koti- savos interpretacijos. To
dėl autoriui nedera užbėgti už 
akių.

— Su kokiomis priemonėmis 

susiduria, lietuvis dramaturgas?

— Jeigu turite galvoje grynai 
kūrybines problemas (tematiką, 
jos išreiškimą dramatine for
ma, kompoziciją ir t.t.), tai to
kiu atveju lietuvis, kaip ir kiek
vienas kitas laisvame krašte gy
venąs dramaturgas, visų pirma 
savaime' susiduria su bendrosio
mis dramos meno problemomis. 
Čia tautybė labai mažai tereiš
kia. šalia to, kiekvienos tautos 
kultūrinė bei visuomeninė aplin 
ka stato specifines problemas, 
kurių vienoks ar kitoks spren
dimas bei meninis išreiškimas ir 
sudaro tautinės literatūros (tuo 
pačiu ir dramos) veidą. Mes, 
deja, esame prąradę tiesioginį 
ryšį su savo tauta — gyvename 
emigracijoje, kuri gimdo speci
fines kūrybines problemas, daž
niausiai veikiančias neigiamai 
meninio lygio atžvilgiu. Svar
biausia tų problemų, man regis, 
yra šioji: kūrybingumas ima 
palengva nustoti tikrojo kūry
bingumo. Vienas šioje padėtyje 
geriau sugeba išsilaikyti, kitas 
— prasčiau, tas pats ir su dra
maturgais.

Jeigu tačiau kalbate apie pro
blemas, su kuriomis lietuvis dra 
maturgas susiduria, norėdamas 
perduoti savo kūrinį visuomenei, 
tai jų svarbiausia yra štai kokia.

Liotuvos ūkininko troba

m

Drama, išskyrus specialiai skai
tytinę dramą, yra rašoma sce
nai. Tokia jos esminė paskirtis. 
Todėl dramos tik tekstas tai lyg, 
sakysime, simfoninės muzikos 
kūrinys partitūroje (ant popie- 
rio). Muziką reikia girdėti, dra
mą — girdėti ir matyti. O tam 
reikalinga teatras. Deja, pasto
vaus profesinio teatro vis dar 

; neturime. Tiesa, džiugina kaiku- 
rių, daugiausia čikaginių, teat
ralų iniciatyva ir pasiekti rezul
tatai. Tačiau to, deja, negana.

— Ko Jūs lauktumėte iš lietu

vių teatro ir aktorių tremtyje?

— Atsakymas, tikriau išvada 
to, ką tik sakiau, yra papras
tas: pastovaus ir darbingo pro
fesinio lietuviško teatro. Žinia, 
reikalauti to vien tik iš aktorių 
bei, apskritai, teatralų, būtų ne
tikslu. Teatras yra gana sudė
tinga institucija, kurios, ypač 
mūsų sąlygose, lengvai greitai 
nesukursi. Čia reikia nuoširdaus 
teatralų ir visuomenės (gal Ben 
druomenės?) bendradarbiavimo 
ir sunkaus darbo. Apie tai, tie
sa, jau nemaža rašyta ir kalbė
ta, tačiau to teatro kaip nėr, 
taip ir nėr. Kodėl — sunku pa
sakyti, nes man, gyvenančiam 
“provincijoje”, tikriausiai neži
noma arba nesuprantama visa 
eilė sunkumų bei bėdų, su ku
riomis tenka ar tektų kuriant 
tokį teatrą susidurti. Gal todėl 
ir mano norai šiuo atveju netu
ri realaus pagrindo.

— Koksai repertuaras Jūsų 

nuomone būtų tinkamiausias lie 

tuvių spektakliams?

— Nėra visai tikslu kalbėti 
apie repertuarą, kol neturim pas 
tovaus profesinio teatro, t. y.

tokio teatro, kuris galėtų turėti 
repertuarą. Gi privačia iniciaty-i 
va per metus sufengtas vienas 
ar kitas spektaklis dar, toli gra
žu, nesudaro repertuaro. Tačiau 
sakykim, kad toks teatras paga
liau įsikuria arba bent privati 
iniciatyva gerokai pagyvėja. Sa. 
kykim, kad repertuaras, nors 
ir ribotas, yra galimas. Tokiu 
atveju jį turėtų sudaryti savo 
ir kitataučių autorių veikalai. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti 
kreipiamas į savuosius. Tai nė
ra koks rėksmingas patriotiz
mas: taip daroma visur, taip 
ir mes privalome elgtis. i

Tiesa, kai kas gali pastebėti, 
kad bepiga, sakykime, prancū
zams ar amerikiečiams remtis 
savu repertuaru — jie turi iš 
ko pasirinkti. Tai tiesa. Tačiau 
tuhim neužmiršti, kad vie
nas svarbiausių savo teatro už
davinių yra lietuviško repertua
ro išugdymas. Tai teatras gali 
pasiekti, — žinoma, kūrybingai 
bendradarbiaujant patiems dra
maturgams, — išvesdamas sce- 
non naujus kūrinius. Be to, lai
kas nuo laiko reikia atgaivinti] 
ir mūsų geresniąsias anksčiau, 
parašytas dramas. Tačiau jokiu 
būdu nesigriebti tokių, kurios 
savo dienas atgyveno, t. y. ne
grįžti į “kluono spektaklių” ga
dynės (nors ji ir garbinga) bei 
jai panašų repertuarą ir meninį 
lygi-

Kosta? Astrauskas

Tiesa, naujai parašyta drama 
dar savaime nereiškia pakanka
mai augšto lygio. Ir iš naujųjų 
reikia daryti atranką. Pasirin
kimas gal ir nėra didelis. Tačiau 
jis padidės, jeigu tarp teatro ir 
dramaturgo bus tampresnis ry
šys. Kita vertus, kiekvienas nau 
jos dramos pastatymas yra me
ninė ir finansinė rizika. Tačiau 
jos nereikėtų perdaug baidytis: 
kartą pasiseks, kitą — ne, bet 
palengva vis bus žengiama į 
priekį. Pagaliau, jokia tauta ne- 
išsiugdė savo dramaturgijos 
vien tik pasisekimais; neišsiug- 
dė jos ir rankraščiais dūlinčiais 
stalčiuose.

Šalia savo dramos, nemaža 
repertuaro dalis turėtų būti škic 
ta ir kitataučių veikalams, čia 
pasirinkimo stoka teatralai tik
rai negali skųstis. Tad šiuo at
veju viskas priklauso nuo me
ninio lygio ir skonio.

— Jūs šiuo metu rašote diser 

taciją apie J. Biliūną. Kokius 

naujesnius dalykus Jums šioje 

srityje pavyko užtikti?

— Didžiąją disertacijos dalį 
sudaro Jurgio Šaulio archyve 
(dabar Pennsylvanijos universi
teto bibliotekoje) esančios J. Bi 
liūno ar jį liečiančios medžiagos 
kritiškas leidimas. Toji medžia
ga duoda šiek tiek naujų biogra 
finių ir literatūrinio svarstymo 
duomenų, o kaikuriuos, jau an
ksčiau žinomus, gerokai papil
do. Plačiau šiuo klausimu čia 
nėra kaip klibėti, nes 1) stoka 
vietos ir, pagaliau, tai išvis iš
kristų iš šio pašnekesio ribų, o 
2) jei bus sąlygos, tai bent svar- 
biausiua dromen's ir išvadas 
anksčiau ar vėliau paskelbsiu 
spaudoje.

— Koksai būtų Jūsų patari

mas studentams ir apskritai
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KRONIKA
• Petras Maldeikis savo pra

nešime Mokslinių Studijų klu
bui Chicagoje kalbėjo ap'e pas
kutines Vakarų Europos valsty
bių mokyklų reformas. Jis pas

tebėjo, kad jau seniai Europos 
mokykloms daromi įvairūs prie
kaištai, būtent, kad jose auklė
jimas yra negyvenimiškas ir 
vienašališkai intelektuališkas, 
kad jos neatsižvelgia į indivi
dualius mokinių linkimus bei jų 
gabumus, kad jos neugdo jų 
veiklumo ir savarankiškumo ir 
kad pati jų sistema savo nevie
ningumu daug kam užkerta ke
lią į mokslą.

Siekdamos pašalinti kalbamus 
ir daugybę kitų mokyklinio auk 
Įėjimo trūkumų, visa eilė Vaka
rų Europos valstybių, jų tarpe 
ir keturios didžiosios — Anglija, 
Prancūzija, Italija ir dauguma 
Vokietijos kraštų, po paskutinio 
karo reformavo savo švietimot
sistemas. Visų kalbamų valstyb. 
reformos įnešė didelių pakeiti
mų bei pergrupavimų mokykli
nėje organizacijoje. Viena pa
grindinių tų reformų pastangų 
buvo pakelti privalomą mokyk
los lankymo laiką bent iki vidu
riniosios mokyklos baigimo ir 
pačias mokyklas taip' pertvar
kyti, kad jos tiktų visiems. Tuo- 
tikslu buvo supraktintas moks
las tiems, kurie neina į augštes- 
niąsias teorines mokyklas ir ne
siruošia studijuoti.

Kalbamose reformose daug 
kur jaučiama Amerikos pedago
gikos įtaka. Tačiau jos buvo at
liktos labai atsargiai. Daug kur 
susiaurėjo senųjų kalbų ir kitų 
klasinių dalykų mokymas ir la
biau įsigalėjo tikslieji mokslai. 
Nežiūrint dažnai pasitaikančių 
priekaištų, kad augštesniosios 
teorinės mokyklos yra labai per 
krautos medžiaga, atrodo, kad 
visur buvo labai rūpestingai 
vengta tų reformos atžvilgių, 
kurie galėtų paliesti augštą mok 
slo lygį.

Mokslinių studijų klubas pri
ėmė šių metų Lietuviškų Studi
jų institutui paskaitų planą su
sidedantį iš 12 paskaitų. Pagrin
dinė paskaitų tema yra: Moder
niškųjų kultūros apraiškų ver
tinimas. Paskaitos bus skirtos 
platesniems klausytojų sluogs- 
niams.

• Eilėn Putris, Amerikos lie
tuvaitė dailininkė, išleido nau
jas lietuviškas kalėdines korte
les, su lietuviškais parašais. Vie 
noje korelėje vaizduojama tau
tiniais drabužiais pasipuošusi lie 
tuvaitė, tolimoje matosi apsnig
ta sodyba su lietuvišku kryžiu
mi ; antroje — bažnytkaimio pei 
sažas; trečioje — vaikutis prie 
šviesaus Betliejaus su šventąja 
šeima; ketvirtoje — žvaigždėta
me spalvingame ovale angelai 
lopšely supa Kūdikėlį; penkto
je — net devyni miniatiūriniai 
Kalėdoms artimesni vaizdeliai 
ir simboliai; šeštoje — vaisių 
vainikas; septintoje — kalėdi
niais simboliais išpuoštame lan
ge dvi mažyčių galvytės; aštun
toje — Kalėdų senelis su “savo 
šeima”. Kortelės spalvingos, vie 
nose daugiau lietuviškų simba- 
lių, kitos savo piešiniais pritai
kytos naudoti Įvairioms tau
toms. Ta mūsų lietuvaitė — E. 
Putris — parodo nemažos ini
ciatyvos lietuviškas korteles pa
ruošdama ir išleisdama.

• Edv. Puišis baigė De Paul 
universiteto teisių skyrių, gau
damas bakalaureato laipsnį ir 
išlaikė advokatų sąjungos (ba
ro) egzaminus. Mūsų jaunojo 
teisininko vienas brolis yra mi
sionierius Japonijoje.

tremties lietuviams dėl domėji
mosi lituanistiniais dalykais.

— Leiskit man šio klausimo 
neatsakyti. Apie tai yra tiek 
daug rašyta ir kalbėta, kad var
giai ką nors naujo (ir ypač en
tuziastingo) galėčiau pasakyti.

i
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“Aš einu per tą pavasarišką 
žemę — ir mano širdis pilna 
giedros ir džiaugsmo; kad turiu 
akis regėti, kad turiu rankas 
apglėbti, kad turiu kelius par
klupti ir už visa tai dėkoti! Kad 
esu atbaigtas ir nesudarkomas, 
kad esu — nuostabus kūrinys.

Ir žinau, kad tik dabar, kai 
neliko akmens ant akmens, kai 
viskas subyr'ėjo dulkėm ir iš
sisklaidė pelenais — kad tik 
dabar, toj pačioj žemėj, aš im
siu kasti savo pamatus ir kelti 
savo sienas.

Šiandien aš švenčiu savo Vely 
kas. Pačias didžiąsias Velykas”.

Praregėjimas Pasijos dienų 
savaitėj

Šiais kupinais patoso žodžiais 
galima būtų susumuoti B. Pūke 
levičiūtės romano vedamąją 
mintį ir turinį. Ilgai glūdįs pa
sąmonėje klausimas — “Kas e- 
su aš, kas yra realusis gyveni
mas” — pagaliau randa sau at
sakymą. Gal teisingiau romano 
herojė akivaizdžiai praregi, jog 
tik jinai pati, o nę tėvai, moky
tojai ar pašaliniai sugebės at
rasti jiems įtikimą atsakymą. 
Per aštuonetą Pasijos laikotar
pio dienų, praleistų neįsivaiz
duojamo košmaro sūkury, jau
na mergaitė pasidaro sau žmo
gumi — moterimi. Praregėjimo 
skausmai brutalios tikrovės aki 
statoj netenka, tiesa, savo ašt
rumo. Atsiranda praraja tarp 
išgyventos vaikystės bei gimna
zijos dienų ir esamojo laiko. Ma 
nau, kad veikalo kompozicija 
(du pasakojamieji planai) yra 
autores paimti tam tikslui, kad 
ryškiau parodytų, kaip karti 
tikrovė negailestingai laužia 
žmogų, nežiūrint jo vaikystės 
bei auklėjimo įtakų.

Turinio vedamąją giją suda
ro Dancigo įvykių kronika, per 
pinta vaikystės bei jaunystės 
išgyventų prisiminimų epizo
dais. Lyg didesniam efektui iš
gauti, lyg suteikti veikalui di
desnio pakilimo, autorė įveda 
trečią kompozicinį elementą, — 
parašytas šventraščio stiliumi, 
atitinkančias kiekvienos Didžio 
sios savaitės dienos mintį, poe
mas. Šis užmanymo, kaip saky
tų teatralai, mostas, išskiria 
B. Pūkelevičiūtės knygą iš lietu
viškos prozos neambicingos ap- 
rašymėlių grandies. Į mūsų ra
šytojų šeimą įžengia viešnia su 
neabejotinai svariu įnašu ir po
lėkiu.

Perėjimas į prozos sritį ir 
pasakojimas keliais planais
Jieškojimas savojo aš, ar tei

singiau įdiegtų auklėjimo verty 
bių pervertinimas, jieškojimas 
pusiausvyros taško chaotiškame 
pokario pasaulyje, nustatymas 
savojo santykio su žmogumi ir 
Tvėrėju, nėra naujos temos B. 
Pūkelevičiūtės kūryboje. Jos vi
sos rado pirmą ir nebepakarto- 
jamą atgarsį jos debiutinėje 
knygoje “Metūgėse”. Stokojo, 
galbūt, tos knygelės skyriams 
ryškesnės kompozicijos, nevi- 
suomet įstengdavo autorė at
skleisti neišsitekimą savyje per 
kontrastuojančių poetinių vaiz
dų rezginį, bet ir tada atidesnis 
skaitytojas galėjo konstatuoti, 
kad B. Pūkelevičiūtės žodis y- 
ra šviežias, o kūrybinės tikro
vės perteikimas savitas. Perė
jimas į prozos sritį prislopino 
veriantį dramatinį šauksmą, gir 
dimą “Metūgių” posmuose, bet 
kartu suteikė jos giesmei platės 
nę harmonizaciją. Reikia pasi
džiaugti, kad autorė mokančiai 
pasinaudojo vakarų literatūroje 
plačiai vartojamom kompozici- 
nėm naujovėm (pasakojimas ke 
liais planais). Šis rašymo būdas 
anaiptol neskaldo knygos į pa
laidų fragmentų kratinį. Pajun
gusi intrigos plėtotę beveik kla

siškiems vietos, laiko ir veiks
mo vienumams, autorė neišven
giamai turėjo pasirinkti šį grį
žimo praeitin metodą (filmuose 
Jįsipilietinusį vadinamaisiais 
“flash-back”). kad išryškintų sa 
vo personažų vidinę tragediją, 
ar daugiau — likimo skriaudą, 
ištikusią milionus benamių trem 
tinių. Griuvėsių ir siautėjančio 
gaivalo fono sugretinimu su 
“kai upės plukdo nesudrumstą 
vandenį, kai Jaukai brandina 
šviesų javą, kai geros žvaigždės 
visus keleivius parveda namo”, 
elegišku fonu sąmoningai ar ne
sąmoningai negyva raide skam
bančiais bibliniais “vedamai
siais”, B. Pūkelevičiūtė sugeba 
tikru dramatiškumu pavaizduo
ti išvietinto žmogaus dalią.

Ne bejėgis verkšlenimas 
priešais prisiminimų griūtį
Ir keista, knygoje nesijaučia 

nihilistinės, pirmaisiais pc Kario 
metais pasaulyje įsigalėjusios, 
kartelio, nusivylimo žmogumi, 
nuotaikos. Vaizdų raiškumas, 
kaleidoskopinis jų kaitaliojima
sis, tikros detalės įsmigimas at
minty, puslapių puslapiuos už
tinkamas “flash-back” epizoduo 
se, nėra bejėgis verkšlenimas

MANO ANGELE
Mano angele, kurs mane sergsti, kurį palikau 
Dėl to kaip baltos alyvos kūno gražaus,
Aš vienišas'šiandie. Laikyk mano ranką rankoj savoj.

Mano angele, kurs mane sergsti, kurį palikau,
Kai vasaros džiaugsmo pilstė jaunystės jėga,
Nuliūdęs aš šiandie. Laikyk mano ranką rankoj savoj.

Mano angele, kurs mane sergsti, kurį palikau.
Kai rudenio auksą eikvodamas kojom taškiau,
Suvargęs aš šiandie. Laikyk mano ranką rankoj savoj.

Mano angele, kurs mane sergsti, kurį palikau,
Kai sningant ant; stogą svajojau, mąsčiau,
Svajot nebemoku. Laikyk mano rankų rankoj savoj.

Vertė A. T yruolis

Francis Jammes, prieš keturiasdešimt metų miręs prancūzų poe
tas, nusižeminimo nuoširdumu artimas Paul Veria ne. Jis laiko
mas vienu krikščioniškiausių prancūzų poetų, kaip Puškiną' 
rusų. , A. T

• Vaclovas ZakarausKas, ka- • šetrija apie Pūkelevičiūtės 
nauninkos, laikraštininkas ir vi- 1 3Pl,s- Šatrijos Meno draugija 
suomenininkas lapkričio 6 d.
švenčia 50 m. amžiaus sukaktį.

Česl. Grincevičiaus bute turėjo 
posėdį, kuriame buvo nagrinė- 

. ... jama premijuotoji B. Pūkelevi-
ra gimęs 1908 metais Pievelių čiūt’s knyga "Astuoni lapai”.

kaime, Rumšiškių valsčiuje. Mo 
kėši Aušros gimnazijoje. Teo
logijos studijas išėjo Vyt. Di
džiojo universitete ir buvo įšvert 
tintas kunigu 1931 m. (šiemet 
atšventė sidabrinę sukaktį). Pa
skirtas į Kauno baziliką vikaru, 
daugelį žavėjo savo pamokslais 
per radiją. Buvo Aušros Ber
niukų ir Mergaičių gimnazijų ka 
pelionas, pavasarininkų vyr. dva 
sios vadas, Augsburgo lietuvių

junta nenugalimą norą giliau pa 
justi savo tėvų sielas, pažinti 
ių jaunystės dvasinius polėkius 
ir gyvenimą. Ir “Ačtueni lapai” 
bus toji medžiaga, kurią studi
juodami. galės pažinti ir pamil
ti savo tėvų gimtąjį kraštą. Nes 
B. Pūkelevičiūtės plazdantis, vie 
tomis patosiškas. žodis, daugiau 
sakys jiems, negu Motuzų fil- 
mos ar nublukę laisvės metų 
atvirlaiškiai. Jie tikės, kad 
“Kauno pavasaris yra žibuoklių 
spalvos”...

Trečia limensi ;a realistinės 
tikrovės pa-gavai

Taikliu stvgos užgavimu au
torė pa/žadino lietuviškos kny
gos skaitytoj pasąmonėje tūks į 
tančius ataidžiu ir, kaip Putino 
veikalas, pasidarė vienos gent- 
kartės knyga. Pranašioji “As
tuonių lapų” jėga yra toji, kad
jos autorė nuoširdžiai myli vi- pasaulėž'ūrinis apsisprendimas cigo įvykius perteikti kiek gali 
sa, kas praėję, godžiai prisirisu- yra greičiau deklaratyvinio po- ma objektyvia, neužinteresuot 
si prie gyvenimo ir sugeba savo Įbūdžio. Jei autorė būtų pailiust fotokameros akimi. Tačiau sn 
gaivalinga tikėjimą buitimi per ravusį dar konkrečiau savo pa- vo nusistatymo neišlaiko ir d*ž 
teikti skaitytojui. Jusdama gy- grindinio peršonažo dvasinį nai pasuka į debiutantišk?' 
venimo tvinkčiojimą, visa savo triumfą, jos veikalas būtų įgy- skambantį filosofavimą: “Mar 
juslinga esybe, B. Pūkelevičiū- jęS vįsaį kitokį svorį; prašilau- Dancigas išaugštino meilės slė-Į 

žęs iš autobiografinio kevalo, Į pinį: dabar aš tikrai žinau, kadtė suteikia savo realistinei tik
rovės pagavai trečią dimensiją būtų galėjęs reprezentuoti mūsų 
— lyrišką impresionistinį raibu- prozą pasaulio knygų rinkoje, 
liavimą. Nors knygoj nėra daug

Kompozicija ir stilius
Veikalo apimtis, jo užmany

mo platumas, leidžia pastebėti 
kaikurių kompozicinių trūkumų

personažų, jos žmonės gyvi. Ta
tai paaiškinama galbūt aplinky
be, jog “Astuoni lapai” nėra te
zinis romanas. Jis neperša pa
saulėžiūrinės krypties: ‘Rusas, beį gtįliaus nelygumų, neišven- 
man visada paliks neįminama gįarnųj tiesa, ni^pėjant sąlygas, 
mįslė- Aš ir šiandien klausiu 
savęs, kaip t3da Christel balko
ne: kokie jie — tie rusai?

Ir koki — mes visi?
Nepažįstami vieni kitiems ir 

nepažįstami sau.
Išsviesti tuštumon, kaip žvaig 

ždynai — skriejam ir sukamės 
kibirkščiuojančiais ratais, pirmo 
jo judesio ranka pastūmėti ir 
nebesulaikomi. Sušvitę, lyg žai
bai, dviejų jėgų grumtynėse — 
pakaitomis jas išpažįstame ir 
abiejų vienodai geidžiam”.Birutė Pūkelevičiūtė

žmogaus priešais prisiminimų 
griūtį. “Jums reikės išpirkti 
kraujo palikimą — savo pirm- 
gimystę, vyšnių sodų baltą žy
dėjimą ir visas džiaugsmingas 
vaikystės Velykas”, (psl. 386) 
kalba jos pamokslininkas iš ar- 
kikatedros-bazilikos. Ir tos 
“gentkartės skolos”, rašytojos 
žodžiais, įsisąmoninimas bus tuo 
akstinu, kuris padėjo B. Pūkele- 
vičiūtei išvengti nevilties akcen
to, o taip pat išeiti iš muštųjų 
takelių kuriais iki šiol tebeklam 
po ja mūsų proza, vaizduojanti 
nepriklausomo laikotarpio gyve- 
nimą. r
Pirmas meilės žodis Kaunui
Ar tai ne pirmas meilės žodis 

Kaunui, kuris dešimtimis metų 
buvo juodinamas kaip išeikvoto
jų, karjeristų ir tipelių landynė. 
Atsisakydama tiek sentimenta
lizmo bei idealizmo, tiek taria
mai europietiško sovietiško ci
nizmo. autorė sugebėjo duoti 
platų, objektyvų ir alsuojantį 
gyvybe Nepriklausomos Lietu
vos gyvenimo vaizdą. Moterišku 
pastabumu, teisingos detalės už 
fiksavimu, autorė sukaupė į 
“Aštuonis lapus” milžinišką do- 
kumentalinę medžiagą, kuri mū 
sų kultūriniam ir socialiniam gy 
vtnimui tirti kada nors turės 
neabejotinai didelės reikšmės.
Sugebėjo išsivaduoti iš reporta^- 

žioo stiliaus

Ar tai vaizduodama pirmąją 
viešnagę Palangoj, ar Dievo Kū 
no procesiją Kaune, ar Eucha
ristinį kongresą — autorė suge- 

Įhūjo išsivaduoti iš reporta'inio 
i stiliaus ir perteikti mums įvykio 
| antspaudą, jo didingą atmosfe

rą — neužfiksuojamą filmos 
celuloide. Todėl šyptelėjau, per
skaičius vieną atsiliepimą—kny 
ga nerekomenduotina jaunimui.

Užfiksuoti žmoniškumo 
apraišką

Šis įsisąmoninimas, kad kiek 
vienas žmogus ir net kiekvienas 
individas sau pačiam yra nepa
žįstama mįslė, paaiškina kny
gos platų humaniškumą. Nežiū
rint piktos patirties, susidūrus 
su siautėjančiu gaivalu Dancige, 
autorė anaiptol nepasiduoda 
tendencingai beatodairiai juo
dinti sovietinius karius. Priešin 
gai, ji skuba veikiau užfiksuoti 
kiekvieną žmoniškumo apraišką 
— portaturiečio ašaras ar lakū
no rankos paspaudimą: kiekvie
ną detalę, liudijančią apie gėrio 
prado egzistenciją pasaulyje. 
Tas sugebėjimas įžvelgti gilesnį 
vidų iš pažiūros atsitiktiniuos 
reiškiniuos — užkluptas tėvas 
besimeldžiant, Dieduko Švento 
Jono paveikslėlis, Christel klau
simas bf/'one — liudija api? 
autorės gilią pagarbą žmogui — 
dovaną, be kurios neišsuga joks 
didelis rašytojas.

Ko dar trūktų?

Galima būtu tačiau prikiš'-' 
B. Pūkelevičiūtei, kad (gal pe- 
skubėjimą rankraštį patiekt' 
konkursui) jinai nepakankama5 
išryškino savo pagrindinio per
sonažo dvasinės raidos po Dan
cigo pergyv.nimų. Skaitytojas 
supranta ir tiki šio personažo 
sieloj glūdinčiu jieškojimu arti
mo žmogaus, brolio, tęvo, jis 
prisiima be kritikos jos meilės 
išpažinimą gyvenimui ir Didžio
jo Penktadienio nakties įžodį, 
bet jam apmudu, jog autorė 
nesudarė jokių situacijų, kur ši 
moteris veiksmu galėtų įrodyti 
tavo apsisprendimą kovoti už 
savyje įprasmintas tiesas. Me3 
tikime, kad B. Pūkelevičiūtės pa 
grindinis personažas jieško ( 
žmogiškumo kibirkšties, ilgisi j 
vakarų laisvojo pasaulio, bet jo ,

kuriose ši knygą buvo kuriama. 
Prie pirmųjų tektų, mano ma
nymu, prikišti “sankabų” tarp 
danciginių epizodų ir vizinių 
prisiminimų netvirtumą. Taip, 
sakysim, Didžiojo trečiadienio 
dideliu dramatiniu įtempimu pa 
rašytą dienos įvykių kroniką, 
seka labai vykusiai įjungta “Žė
ručių” ’ įžmga. Personažas pa
siduoda miegui, kuris ateina 
kontrastingu lėtumu, letargišku 
tempu. Tačiau įpusėjus tą sky
rių. skaitytojo pojūtis, jog jisai 
stebi sapną, tolydžio silpnėja. 
Įvedimas vaikystės draugės Ni
nos atrodo visiškai nereikalin
gu. Ir, galbūt, autorei asmeniš
kai mieli prisiminimai, kaip stik 
lo šakelių ikolekcijos, neberanda 
vidinio pateisinimo. Kažkaip vėl 
tui lauki, kad per lyrišką nuo
taiką prasimuštų išgyventos die 
nos pažarai.
Fotokameros akis ir debiutan- 

tiškas filosofavimas
Iš viso atrodo, jog B. Pūke- 

levičiūt'ė buvo nusistačiusi Dan-

vyro ir moteriškės meilė yra 
šviesi visose apraiškose. Nes 
šventvagiška ranka nesikėsina į 
bevertę šukę” (psl. 373). Ir to
liau — į politines aliuzijas (psl. 
320). Norėtųsi, kad ruošdama 
antrą laidą (o jos visa širdimi 
šitam veikalui linkėčiau), auto
rė kritiškiau pažiūrėtų į pana
šių sentencijų reikalingumą, o Į 
taip pat ir į perkrovimą prisi
minimų detalėmis (“Rytmečio 1 
akvarelėse” ir “Žėručiuose”).

Įvadinių eilėraščių ritminė 
proza

Kan. V. Zakarauskas

gimn. kapelionas, Amerikos Lie 
Atskirą žodį reiktų tarti apie tuvių Vargonininkų s-gos dva- 

ritmine proza parašytus įvadi- sios vadas. Šiemet sueina 30 me 
nius eilėraščius. Atrodo, kad tų, kaip bendradarbiauja spau- 
autorės norėta per šventraščio doje. Buvo “Žiburių” vyr. redak 
ir liturginių kūrinių studijas torius Augsburge, “Muzikos Ži- 
lįsijausti ir perteikti skaitytojui nių” vyr. redaktorius Chicagoje, nerandama.

Referavo A. Šimaitienė. Pa
gyrė įmantrią, nuoseklią veika
lo kompoziciją, dvelkiančią nau
jumu.

šalia individualių personažų, 
veikale dar yra try3 kolektyvi
niai: lietuvių, vokiečių, rusų tau 
tos. Autorė jas taikliai apibū
dina.

Autorės sakinys lengvas, 
grakštus, pagal situaciją. Nie
kada nėra dirbtinai kapotas.

Gyvi aprašymai, odlus įžvelgi
ąs į žmogaus sielą. Autorė pili 
ei naudojasi kontra°tų ir pa- 
’elių priemonėmis.
Autorės plunksna sugeba su- 

'!kti gyvybės daiktams ir nan- 
'•'šiausiems reiškimams pvz. 

lino pašto laikrodžio aprešy- 
as ar virtuvės nuotaikų per

davimas prieš atlaidus.
Autorės kūrinys platesnės ap- 

mties, duodamas epochos vaiz
das ir tai dienoraštinio pobūdžio 
kūriniui duoda teisės Įeiti romą 
no kategorijon, ypač kad stilius 
jį iškėlė į pirmaeilių, premijuo
tų romanų tarpą.

Tęsiant diskusijas kalbėjo D. 
Lipčiūtė, B. Račkauskas, Pr. 
Razminas, kun. dr. V. Rimšelis, 
kun. V. Bagdanavičius, kun. A. 
Grauslys, kun. dr. A. Baltinis, 
Č. Grincevičius, kun. dr. J. 
Prunskis.

Visi pritarė, kad veikalas 
augštos vertės. Daugeliui atro
dė, kad pati pabaiga nėra pil
nai išbaigta, romano herojės 
pabudimas, nėra pilnai išryškin
tas.

Autorė yra poetė ir teatralė, 
ir jai sekasi stiliuje išgauti puoš 
menų, kurių daugelyje autorių

kiekvienos Didžiosios savaitės 
dienos prasmės nuotaikas. Ver
bų sekmadienis. Didysis trečia
dienis, Didysis penktadienis, Ve 
lykos liudija apie autorės pajė
gumą organiškai savais vaizdais 
duoti pajusti skaitytojui savą-

“Tėvynės Sargo” redakcijos na- Tremtyje — vienas geriausių 
rys. Dabar vikarauja Šv. P. Ma kūrinių. Pažįstantieji asmenis, 
rijos Gimimo parVpijoje Chica- kurie vaizduojami knygoje, tvir 
goję ir tenai dėsto lituanistinius tino, kad autorei labai tiksliai 
dalykus parapinėje mokykloje, pasisekė perteikti gyvą žmogų, 

• Milton Stark, “Lietuvių vietos aprašymą. Iš kitos
r Hcrinoc oTnnnHoo l Dienų” žurnalo angliškos dalies Pusės vietų vaizdavime ji ne

šiąs religines emocijas. Taciau I redaktorius artimai bendradar- Perteikia Plikos fotografijos, 
. j bet savaip sodriai ir vaizdžiai 

atkuria.
likusių skyrių poemos proza per 
nelyg skamba knygine, skolinta *ia«3a su ke_tuvių kilmės žurna’

rezo- ^stu *r tepėju R. W. Keyser-
nuojančia galbū?litu7ginės lite- lin«k’ kuris ^ra kanadiečių žur

nalo “The Ensign” vyr. redakto

intelektualine medžiaga, Autorei puikiai pasisekė at
kurti ano laikotarpio išgyveni-ratūros žinovų sąmonėse, bet į „ ». ,

neturinčia ataidžio eilinio akai- ir W«J“- fPali“ ">«"• 15 m“3' Tac,au dar "yven,mas «- 
d. numeryje įdėtas puikus Mil-tytojo širdy. Panašūs bandy- 

(Nukelta 3 pusi.)

Didysis altorių; su suvalkie ių kryžiumi
Enst Si. Lotus lietuvių bažnyčioj; pagal areli. I’. Moloko projektų

į ton Stark straipsnis apie Hetu- 
j vių literatūrinius laimėjimus 
tremtyje. Kartu su straipsniu 
eina ir šių rašytojų nuotraukos: 
Vinco Ramono, Alės Rūto3. Jo
no Aisčio ir Antano Vaičiulaičio. 
Tai jau antras M. Stark straips 
’ds tame žurnale. Pirmasis bu
vo apie latvių literatūrą. M. 
Stark yra parašęs straipsnį ir 
apie estų literatūrą, kurs ne
trukus pasirodvs tame žurnale. 
Ąis žurnalas išeina du kartus 
5 mėnesį ir visais atžvilgi us yra 
iJoru3 ir mums artimas. Kas 

kad ir c”ts redakto

•„ <irp|,p Vp.
—i” 405 r,t r‘ųip?ce St.. Mon- 
e"d Gue.. Cenad'. Prenumera- 

■>'’ kaina metams AJV-se: 4.00 
'oi.

w Aleksandras Diepetris, šį 
midenį sulaukė 50 m. amžiaus. 
vra gimęs Linkuvoje, Šiaulių 
ipskr.. 1906 m. spalio mėn. 18 
d. Baigęs Teologijos-Filosofijos 
fakulteta mokytojavo Rietave, 
Kupiškvie, Pilviškiuose. Skalė
je, Eržvilke, o tremtyje — Blom 
t erge. Iš Vokietijos emigravo 

i i,Angliją. Periodinėje spaudoje 
bendradarbiau4? nuo 1925 m.,

, daugiai."lai eilėraščiais. Išėjo jo 
| ’tekiras c’lėraščiu rinkinys — 
DaV^s karol’ai (1930, be to —

rės įrodyti, kiek autorė turės 
talento sukurti naujus persona
žus. ne atkurti kas matyta ir 
pergyventa.

Pažymėjus, kad “Astuoni la
pai” galbūt neturi stiprios in- 
trvgos, neturi tų įprastų roman 
tinių posmų, bet yra turtingas 
sakiniu, kelta m’ntis, ar tik šis 
k'rinys nebus išsilaisvinimo reiš 
kinys iš mūsų priimtos romano 
sąvokos, naujų krypčių jieškant.

“Aštuoni lapų” kūriny daug 
lyrinių elementų, mažiau epinių, 
taigi kūrinys turi daugiau dieno 
raščio kaip romano pobūdį.

• *. “K^^žd”tė«”
> n '■I r. 1 i i ■ J n 4 « *

į’ nl -
•-'e”,*arinš-i '’nl’e-' ilins! raciios 
pieštos dail. T. Valiaus. Išleidi 
spaudos bendrovė “Žiburini”. 
Šioie dalyje yra elementorius, 
skaitymai, aplinkos pažin'ma3 
ir metodinės pastabos. Pirmoji 
“Kregždutės” elementoriaus da 
lis buvo išparduota per trejus 
mokslo metus. Šioje naujoje lai
doje yra labai patobulibtos ilius
tracijos, perrašyti naujai kaiku- 
rie puslapiai, kuriuos autorius 
rado ar recenzentai nurodė 
ka p persilpnus; bandoma ge
riau sutvarkyti mokymąsi žo
džių su minkštinamuoju "i”. 
Antroji knygos pu3ė — skaity
mai ir aplinkos pažinimas —

išėjo o paruo'ta geografijos nesusilaukę didesnių priekaištų 
popularizacija — Lietuva, tėvy- perspausdinama mažai ką tepa- 
nė mūsų. ikeitus.

”n*v» ’n
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St. Raštikio Kovose dėl Lietuvos
J. M. LAUfclNAI TIS, Chicago, III.

Mūsų memuarinė literatūra 
praturtėjo. 1951 m. J. J. Bachu- 
nas išleido vertingą knygą “Bro 
nius Kazys Balutis”, parengtą 
spaudai Vytauto Sirvydo. Tai 
Lietuvos diplomato atsiminimai, 
davę daug šviesos Lietuvos už
sienių reikalų tarnybos istorijai.

Dabar štai Lietuvių Dienų vai 
ruotojas Antanas Skirius patei
kė mums gen. St. Raštikio atsi
minimus. Tie atsiminimai apima 
40 su viršum metų laikotarpį, 
taigi beveik pusę amžiaus, ir 
vaizduoja nepriklausomos Lietu
vos laisvės kovas, krašto apsau
gos padėtį, politinę vidaus san
tvarką ir nepriklausomybės žlu
gimą. Tokiam ilgam gyvenimo, 
tarpui pavaizduoti autorius pa
naudojo 88 temas. Ir laiko ilgu
mas, ir temų gausumas sudaro 
pašaliniam knygos vertintojui 
didelių sunkumų viską tinkamai 
suprasti ir įvertinti. Masto po
žiūriu St. R. yra pralenkęs ir 
gen. MacArturo ir gen. Ridg- 
way atsiminimus, tik Churchil- 
lis yra jį nukonkuravęs su 6 
tomų atsiminimais (The Second 
World War). Bet šis, žinoma, 
turėjo ir nepalyginamai plates
nį atsiminimų lauką ir, svar
biausia, visą padėjėjų štabą.

Paliestosios temos

Kalbant apie darbo mastą, di
dumas yra reliatyvus. Ir šie at
siminimai galėjo būti trumpes
ni, jei autorius nebūtų lietęs 
tokių temų, kurios nieko netu
ri bendra su knygos pavadinimu 
(pagrindine tema) “Kovose dėl 
Lietuvos” ir su autoriaus titu
lu — Lietuvos kariuomenės va
das. Tokias temas, kaip Dūkš
tas, tėvai, vaikystė, pradžios mo 
kykloje, Zarasuose, Kaukazas, 
kunigų seminarijoje, klieriko 
atostogos, atsisveikinimas su 
kunigų seminarija, atskirtas 
nuo tėvų, vedybos ir šeima, Sak 
sonija. rusas vokiečių akademi
joje, apsilankymas pas brolį An
driejų ir dar kaik^ vertėjo iš
skirti. '

Žinoma, bus ir priešingų nuo
monių, kurios atstovaus asmens 
išgyvenimų įvairumą ir pilnumą. 
Štai, pvz., J. Cicėnas iš atsimi
nimų būt išmetęs visą eilę pa
straipų. Ak. suraskite buv. ka
riuomenės vadų (pav. prancūzų, 
vokiečių, anglų ir kt.) atsi
minimuos tokį, va, sakinį, 0 gal 
geriau eilę sakinukų”. Ir čia jis 
cituoja: “Iš kino palydėjau ją 
į Aušros gatvę”, “kartą užėjau 
net į butą, kur jos tėveliai pa
vaišino mane skania kiaušinie
ne” (Naujienos, 1956.8.25). Ta 
kiaušinienė taip sužavėjo J. Ci
cėną, kad iš to jis išveda auto
riaus natūralumą ir objektyvu
mą. Sunku čia ginčytis dėl to, 
bet negalima sutikti, jog tas

koma, kad istorinis darbas yra 
vertingas tik tada, jei jis yra 
paremtas tikrais šaltiniais, ir 
jei pats autorius jieško tiesos. 
Šaltinių gen. St. Raštikis netu
rėjo ir dėl to niekas jo nekal
tins. Taip pat sunku bus kaltinti 
dėl tiesos nejieškojimo — jis 
jos jieško.

Išaiškinta istorinė paslaptis

Gen. St. Raštikis, kaip beveik 
visi mūsų vyresnieji karininkai, 
savo tarnybą pradėjo Rusijoj 
pirmojo pasaulinio karo metu. 
Tarnavo Kaukazo fronte. Po ru 
sų revoliucijos lietuviai kariai 
organizavosi, veikė ir steigė ba
talionus. fijo kalbos, kad ir Kau 
kazo fronte buvo stengiamasi 
įsteigti lietuvių dalinį. Bet kaip 
ten pasibaigė, taip ir nebuvo aiš
ku. Tik dabar autorius tą rei
kalą išaiškino.

linį, ir du delegatai (St. Rašti
kis ir psk. Novickas) lankėsi 
pas įgulos viršininką gen. Soko- 
lovskį. Generolas gerai žinojęs 
lietuvius ir buvęs labai geros 
nuomonės apie juos. Iš pasikal
bėjimo atrodę, kad yra vilties 
išsiskirti iš rusų. Bet “deja, — 
sako autorius, — mes nesuspė
jome to padarytį, kadangi Baku 
mieste rimtai pradėjo bręsti 
bolševikų perversmas, ir man, 
kaip karininkui, teko bėgti iš 
Baku į saugesnę vietą”... (104 
psl.).

Taigi Kauka/o fronte lietuvis 
ko kariuomenės dalinio nebuvo. 
Šiam klausimui paaiškėjus, bū
tų gera, kad paaiškėtų ir pana
šus vadinamo Valko eskadrono 
ar divizijono klausimas. Dar yra 
gyvas to eskadrono liudininkas 

buvo būtina. Taip pat nėra ko (gumanytojas ar organizato- 
pasigesti, jei panašaus žanro rjug) Juozas Mikuckis ir jis ga- 
minčių nėra kitų kariuomenių lėtų reįkalą nušviesti.
vadų atsiminimuose.
Mūsų istorijai stambus veikalas

Pulk. ltn. J. M. Laurinaitis
Šio straipsnio autorius, buvęs ben
dradarbis ir redaktorius Kario, 
Karo Archyvo, Mūsų Žinyno, Gim
tosios Kalbos: vienas iš autorių 

“Lietuvių kalbos vadovo”.

Nepriklausomybės kovos rytų 
fronte

Gen. St. Raštikis sako, kad 
jo atsiminimų rašymo svarbiau
sia priežastis buvo jo “paties 
noras palikti ateičiai nors pėd
sakus visų tų įvykių”, kur jis 
buvo tiesioginis liudininkas ar
ba kur jam pačiam teko daly
vauti. Tai visų atsiminimų ra
šytojų tikslas. Tik rašymo ap
linkybėmis arba priemonėmis 
tam tikslui pasiekti St. Rašti
kis pasidžiaugti negali: jis netu
rėjo ne tik archyvų, bet ir pa
kankamai užrašų. Rašė daugiau 
iš atminties.

Teoretiškai imant, tai mažina 
dėstomųjų faktų svorį, nes at
mintis yra slidus pagrindas. O 
praktiškai imant, reikia tik pa
girti autorių, kad jis išdrįso sa
vo atmintimi sukurti mūsų isto
rijai tokį stambų veikalą. Sa-

1918 m. pavasarį vokiečių ka
riuomenei pasiekus Kaukazą, 
autorius aplinkiniu ilgu keliu 
grįžta į Lietuvą, stoja į Lietu
vos kariuomenę ir dalyvauja ne
priklausomybės kovose rytų 
fronte, šitų kovų aprašymas y- 
ra vertingas tuo, kad kovų ei
ga vaizduojama /‘iš apačios”, 
taip kaip matė ir išgyveno kuo
pos karininkas. Ir tame gyva
me filme mes matome ne vien 
didvyrius, pasišventėlius, bet ir 
drausmės laužytojus, sukčius ir 
kėglius — realybės pilnumą.

Vilniaus praradimo drama.
Labai gaila, kad autorius, sun 

kiai sužeistas, pateko į rusų ne
laisvę ir jam neteko išgyventi 
fronte Vilniaus praradimo dra
mos 1920 m. Manau, kad ir čia

*» , ’ t

jis būtų davęs tikresnės šviesos. 
Mes visą kaltę vertėme ant gen. 
Želigovskio ir lenkų. Bet tai vie
na medalio pusė. Antroje pusėje 
yra mūsų vadovybės neapdairu
mas. Seimas juk buvo paskyręs 
net specialią komisiją tam rei
kalui tirti, bet viskas nuėjo už-, 
mirštin. Ir šiandien mes dar ne
žinome, kiek tuometinė mūsų 
karo vadovybė, sugrūsdama vi
są kariuomenę į Augustavo 
frontą, padėjo Pilsudskiui ir 
gen. Želigovskiui užimti be ap
saugos paliktą Vilnių. Tai yra 
klausimas “iš- viršaus”, bet gen. 
St. Raštikis jį būtų palietęs, jei 
būtų buvęs Lietuvoje.

Skaitant apie karo veiksmų 
eigą frontuose, tenka apgailes
tauti, kad autorius neparūpino 
nė vienos skemos vietovėms ir 
frontų padėtims pavaizduoti. Be 
vietos ir fronto vaizdo negali gy
vai susigaudyti pasakojamuose 
įvykiuose.

Lemiamiems įvykiams artėjant

Po nepriklausomybės karo 
veiksmų autorius pateko į štabo 
tarnybą. Būdamas ir dirbdamas 
Kaune, baigė medicinos fakulte
to veterinarijos skyrių; norėjo 
tarnauti kariuomenėje veterina
rijos gydytoju. Bet gyvenimas 
nuėjo kita linkme. Jis apsišar
vavo augštuoju karo mokslu Vo 
kietijoje ir, būdamas gabus, 
darbštus ir doras karininkas, 
greitai pasiekė kariuomenės va
do ir krašto apsaugos ministerio 
postų, nors nebuvo tautininkų 
žmogus.

Perėjęs visas svarbiausias ka 
riuomenės santvarkos vietas ir 
pasiekęs pačias viršūnes, jis pa
matė ir mums dabar parodė bai
sų dalyką: mūsų kariuomenė ne 
buvo parengta ir aprūpinta karo 
atvejui, ji tiko tik paradams! 
Tai primena prof. Miliukovo, ru 
sų politiko ir istoriko, atsimini
mus (Vtoraja Russkaja Revo
liucija), kuriuose jis tvirtino, 
kad Rusija atvirai ėjo į pirm. Pa 
saulinį karą, nė kiek nepasiren
gusi tam karui. Rusija susilau
kė katastrofos.

Mes nėjome atvirai į karą,

Pasirodo, Baku mieste, Azer- 
beidžane, 1918 m. buvo keli lie
tuviai karininkai, puskarinin
kiai ir kareiviai. Buvo kilęs su
manymas įsteigti lietuvišką da- beį mums toks pavojus vi3ą lai-

ką grėsė ir, pagaliau, be karo 
paklupdė. O, kas žino, gal įvy
kiai ir kitaip būtų ėję, jei būtų 
buvę pasirengta.

Gen. St. Raštikis griebėsi vi
sų galimų priemonių (jų išskai
čiuota net 41, 527-531 psl.) ka
riuomenės kovingumui pakelti 
ir krašto apsaugai pagerinti, 
bet jo 7-rių metų reforma galė
jo būti baigta tik 1941 metais, 
o 1939 m. Hanibalas jau buvo 
ne tik prie Lietuvos vartų, bet 
ir pačioje Lietuvoje!

Aš čia vėl nemanau, kad ta 
reforma būtų išgelbėjusi mūsų 
valstybę. Jėgų pusiausvyra, ku
ri mus palaikė, buvo griuvusi, o 
mūsų pačių jėgos, kad ir sudė
jus su latviais, estais (lenkai 
jau buvo sutriuškinti), sudarė 
didelę disproporciją mūsų nenau 
dai. Tik jei būtume buvę tvar
koje, galėtume sakyti: viską pa
darėme ką galėjome! Kaa dabar 
taip gali pasakyti?

Karininkų vertinimas

Tarnaudamas kariuomenėje 
20 su viršum metų, gen. St. Raš 
tikis susidūrė su didele karių 
mase. ir daug pavardžių mirga 
jo atsiminimuose. Kas įstrigo j 
jo atmintį jis visus pamini: ir 
karininkus ir kareivius. Tai gra
žu. Tik asmenis vertinti yra ne- ’ 
lengva. Pavyzdžiui, gabiais jis • 
pavadino tokius karininkus, ku-1 
rie gabumų neturėjo. Arba vėli 
— degradavo gen. Radus-Zenka| 
vičių ir iškėlė gen. S. Žukauską.^ 
Gen. Radus-Zenkavičius, lietuvis 
kos kilmės rusas it rusų genera 
linio štabo karininkas, pas mus 
dirbo kaip karo mokslo valdy
bos viršininkas. Jis žinojo ką da
ro ir kariuomenės mokymo sri
tyje padarė pažangą, ypač pa- 
specialinio karinę spaudą.

A. Tyruolis

ŽIBURIAI ANT KAPŲ
Ir vėlei tas pats liūdesy#
Ir giesmė nebaigta, palaužta,
Ir vėjai, kurių neklausys 
Tas, kam pergraudu, niekada.

Nes palaidoję aukso lapus 
Su klaikiausiom dainom 
Jie draugais jau daugiau nebebus 
Jo brangiausio laukimo dienom.

• Ir dėl to ant kapų, pelenų 
Aš statyti paminklą turiu 
Ne tuščiųjų svajonių, sapnų,
Bet tvirčiausios vilties žiburių,

- i' s *. x
Ir tikėti gyvybe mirty 
Ir gyvybe ir pergale jos:
Po mirusių lapų kiti,
Kol kamienas nemirs, sužaliuos.

Turėjo per plačių užsimojimų 
ir, patekęs į vyriausiojo štabo 
viršininkus, gal prikūrė fanta
zijų. Bet ar nebuvo kam tų sva
jonių apkarpyti? O gen. Žukaus 
kas buvo geras rikiuotės kari
ninkas, gal ir vadas, nes jam 
vadovaujant buvo sulaikytas len 
kų veržimąsis į Lietuvą ir pa
siekti Širvintų ir Giedraičių lai
mėjimai. Bet organizacinių ir li- 
teratinių sugebėjimų jis nepa
rodė. O blogiausia tai, kad ka
rininkų masė nereiškė jam tau
tinio pasitikėjimo.

Paslaptim lieka gen. Vitkabs-( 
kas. Autorius jo neaugština, bet 
taip pat ir nenušviecia, kaip tas 
lietuviškas Brutus. neturėda
mas tinkamo pasirengimo ir, 
matyti, jau būdamas komunis
tas, buvo paskirtas kariuome
nės vadu lyg specialiai rusų rau 
donajai armijai sutikti ir sava
jai sunaikinti. Kas čia apsuko 
galvas prezidentui, min. pirm. 
Merkiui ir kr. aps. min. Mustei- 
kiui?

Tautininkų santvarka

Būdamas 5 metus kariuomer 
nės vadovybėje ir tvarkydamas 
jautriausius krašto saugumo rei 
kalus, gen. St. Raštikis susidū
rė akis į akį su visa tautininin- 
kų santvarka ir jos atstovais. 
Nors jis daug ką nutyli, pvz. 
privatų prezidentūros gyvenimą, 
patarėjų įtaką prezidentui, bet 
ir tas, kas pasakyta, sudaro sun 
kų įspūdį. A. Smetona skelbė 
tautinį susiklausymą, bet prak
tikoje tai reiškė paprastą klau
symą arba klusnumą. Veikė me- 
sionizmo dvasia, nors tautininkai 
neturėjo nei visą tautą jungian
čios idėjos, nei tokios asmeny
bės. Tautos gyvenime reiškėsi 
priešingumai santvarkai, ir pre
zidentas, pasirodo, tematė vienin 
telę priemonę tiems priešingu
mams šalinti — policiją.

Dideliu politiniu gen. St. Raš
tikio nuopelnu reikia laikyti tai,

PRIE TftVELIO KAPO SIBIRE

ši nuotrauka iš Krasnojarsko apylinkių šį rudenį atsiųsta gimi
niau į Chieafą.

kad dvi paskutinės gen. Čer
niaus ir Merkio vyriausybės bu
vo sudarytos su krikšč. demo
kratų ir liaudininkų atstovais. 
Ta koalicija atleido kiek nervus 
krašte, bet įtempė prezidentūros 
nervus. Tie nervai nukrypo ir 
prieš patį gen. St. Raštikį.

Paskutinė žiežirba toje eksplo 
zijoje buvo gen. St. Raštikio ra
šinys Kardo 1 nr. 1940 m. At
siminimuose nėra nei to rašinio 
citatų, nei turinio atpasakojimo. 
Bet iš prof. St. Kolupailos duo
tos vienos ištraukos Lietuvių 
Dienose (nr. 7, 1956 m.) matyti, 
kad tame rašinyje generolas a- 
kino branginti ir tinkamai įver

tinti, bet nevaržyti kiekvieną ak 

tingą asmenį. “Vadinkime, — 
jis sako, — aktingąsias asme

nybes kaip norime, aktyviais 

nenuoramomis ar kitaip, tačiau 
vieno neužmirškime, kad tik iš 
tokių asmenybių dažniausiai iš

auga reformatoriai, vadai ir di

deli veikėjai: juk aktinga — jū

ra, o rami — pūvanti bala”.

Ir čia pat pabrėžia: “Mums 
labai reikia asmenybių, sugeban 
čių ne tik nusimanyti, bet ir 
dinamiškai veikti”. (Mano pa
braukimai) Tai viešas ir aštrus 
santvarkos pavaizdavimas ne
gatyvia forma.

Konfliktas iki sukilimo

Dabar savo atsiminimuose 
gen. St. Raštikis rašo: “Šian
dien norėčiau visai nuoširdžiai 
pasakyti, kad, tą straipsnį ra
šydamas, tikrai neturėjau jokių 
norų nei tendencijų nei kam 
nors pakenkti, nei griauti kitų 
autoriteto, nei šiaip ką nors 
blogo kitiems padaryti” (675 

'psl.). Sutinkant su tokiomis au 
toriaus intencijomis, tenka ta
čiau pasakyti, kad mintys, jo 
frazeologija ėjo į aiškų konflik
tą su santvarkos dvasia. Tai bu 
vo viešas iššaukimas. Ir ar ver 
tėjo kariuomenės vadui tai da-
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• Čiurlionio Meno ansamblis,

veikiąs Clevelande. Ohio, nese
niai pradėjo naują darbo sezoną, 
jau turėjo vieną koncertinę iš
kylą už gyvenamojo krašto ri
bų į Torontą, kame drauge su 
“Varpo” choru spalio 27 d. tu
rėjo bendrą koncertą. Čiurlionio 
ir Varpo jungtinis choras, pa
kaitomis diriguojamas Alfonso 
Mikulskio ir Stasio Gailevičiaus, 
išpildė eilę dainų iš buvusios 
Dainų šventės Chicagoje dainy
no. Paskiri chorai išpildė Čiur
lionio choras savo repertuaro 
būdingesnes liaudies dainas, o

Varpo choras įvairių operų cho
rines ištraukas, tarpe kurių bu
vo išpildyta ir Giacomo Poen- 
ciėlli operos “II Lituanus” (Lie 
tuviai) įspūdingas chorinis pro
logas.

Čiurlionio Meno ansamblis ir
Toronto “Varpo” chorai tęsda
mi gražiai pradėtą bendradar
biavimą, su tuo pačiu savo dai
nų lobynu, lapkričio 18 d. kon
certuos Clevelando lietuviams. 
Jų koncertas Clevelande įvyks 
gero atgarsio Radio WHR salė
je, 5000 Euclid Avenue, kuri vie-

ryti, jei nebuvo pasirengta jėga 
tą atmosferą pravėdinti?

Ne tik nebuvo pasirengta, bet 
ir kovota su tokiomis pastango
mis. Pavyzdžiui, 1940 m. anksty 
vą pavasarį buvęs pribrendęs 
ir paruoštas naujas kariuome
nės sukilimas, bet jis neįvyko. 
“Sukilimo įvykdymą sutrukdęs 
mano nepritarimas visam šiam 
sumanymui”. — sako gen. St. 
Raštikis (695 psl.). O toliau pa
žymi: “Esu įsitikinęs, kad, jei 
būčiau sutikęs, sukilimas būtų 
įvykęs” (ibid.).

Tad jei nebuvo net ir noro 
efektyviai veikti prieš esamą 
santvarką, kam reikėjo eiti vie
šumon su 1940 m. mintimis? Ir 
rezultatas buvo toks, kad prezi
dento nervai neišlaikė: genero
las buvo paleistas iš tarnybos 
ir apšauktas bolševiku (678 
psl.). Tai buvo santvarkos pa
dėka ištikimiausiam ir kūrybin
giausiam talkininkui.

Maskvos derybų liudininkas

Gen. St. Raštikis yra vertin
gas paskutinių Maskvos derybų 
liudininkas. Tų derybų, kurios 
mums davė “savitarpinės pagal
bos sutartį” rusų įgulų pavidalu. 
Jis yra ir tų įgulų įžygiavimo 
liudininkas. Bet kiek plačiai jis 
pavaizdavo derybų tragiškumą, 
rusų brutalumą, ciniškumą ir jų 
valios diktavimą, tiek įgulų įžy- 
giavimą jis nupasakojo protoko 
liškai, neduodamas vaizdo, kaip 
visa tai vyko, ir neparodydamas 
savo išgyvenimo. Taip dažnai 
daroma, kalbant apie labai skau 
džius dalykus.

Visus gen. St. Raštikio atsi
minimus pilniau bus galima įver 
tinti išėjus II tomui. Ir baigda
mas su I tomu, aš noriu šokti 
į II-jį ir, jei dar nevėlu, pareikš 
ti tokių pageidavimų:

1) duoti daugiau datų, nors 
ir apytikrių;

2) nevartoti motto, nes motto 
pirmajam tomui ne padėjo, bet 
pakenkė;

3) be ypatingo reikalo nevar
toti svetimų kalbų; I tome per 
daug rusų kalbos;

4) vengti pasikartojimų ir 
pleonazmų ir

5) kaip nors pasirūpinti, kad 
mažiau būtų kalbinių trūkumų, 
korektūrinių klaidų ir sujauki- 
mų; rūpestingiau pasekęs treč
dalį I tomo, aš prirašiau 4 psl. 
įvairios rūšies pastabų — tai 
perdaug.

Didelius darbus autorius nu
veikė tėvynėje, dideles aukas 
pakėlė, didelį žygį atliko vėl da
bar. Ir kas mokės jį skaityti, 
tas supras, iš kur jis sėmėsi jė
gų. Gen. St. Raštikis, pats ma
žu dėdamasis, pasistatė sau to
kį paminklą, kokio niekas ki
tas jam nepastatytų.
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tos lietuviams gerai žinoma iš 
ten buvusių kelių mūsų koncer
tų ir vaidinimų. Šių chorų įspū
dinguose pasirodymuose nuošir
džiai talkininkauja clevelandie- 
tė giesmininkė Aldona Stempu- 
žienė ir torontietis Vytautas 
Verikaitis. — “Pertiekdami klau 
sytojams dviejų, Čiurlionio ir 
Varpo, meniškai pajėgių jung
tinio choro iš 150-160 žmonių 
koncertą, siekiame pertiekti 
bent dalį buvusios'Dainų šven
tės sunkesnių dainų, ypač tiems, 
kurie neturėjo galimybės daly
vauti minėtosios šventės iškil
mėse”, — pareiškė Čiurlionio 
ansamblio meno vadovas Alfon
sas Mikulskis. Po šių dviejų kon 
certų Čiurlionio Meno ansamb
lis, tęsdamas dainų paruošiamą
jį darbą kitiems koncertiniams 
pasirodymams, lygiagrečiai at
liks įdainavimus į patefono plok 
šteles, iš kurių bus sudarytas 
antrasis Čiurlionio Meno ansam 
blio dainų albumas. Šiam albu
mui bus panaudota dalis čiurlio 
niečių dainų, įdainuotų Vakarų 
Vokietijoje į juostas. Čiurlionie- 
čiai jau ruošiasi kongresui, ku
ris įvyks 1958 m. New Yorke.

(VAB)
• Elena Kuprevičiūtė, smui

kininkė, šiuo metu vieši pas sa
vo tėvelius, Romaldą ir Mariją 
Kuprevičius, Buenos Aires, Ar
gentinoje. Mūsų įžymioji smuiko 
menininkė Argentinoje numato 
pabūti dar ir lapkričio mėnesį, 
o paskui grįš į New Yorką, į sa
vo pastovią gyvenvietę. Mūsų 
menininkų, Andriaus ir Elenos 
Kuprevičių, tėvai abu irgi me
nininkai, Buenos Airese gyvena 
nuo 1949 m. pradžios ir savo 
pragyvenimui lėšas susidaro iš 
įvairių meno darbų: Romualdas 
Kuprevičius, iš pašaukimo geo
dezininkas ir dailininkas, verčia
si taikomosios dailės darbais, o 
Marija Kuprevičienė, pianistė 
ir muzikos pedagogė, muzikos 
pamokomis. Teko patirti, kad 
Romualdas ir Marija Kuprevi- 
čiai numato atvykti į JAV ir 
čia visam laikui apsigyventi. Jų
jų persikėlimo reikalais rūpina
si sūnus ir duktė Kuprevičiai.

• Stasys Pieža, vienas iš Chi
cago American dienraščio re
daktorių, laivu Frederica pasie
kė Graikiją. Laive kasdien mau 
dėsi, bendraudamas su graikų 
laikraštininkais. Jų rašytojas 
Stratis Myvrilis, autorius dauge 
lio knygų apie Graikiją (kaiku- 
rios jų išverstos į anglų kalbą) 
atsistojo vaišėse prie admirolo 
Konstantino Condonyannio, lai
vo komandieriaus. stalo ir vi
siems pasakė: “Te laisvė su
grįžta Lietuvai”. Prie stalo buvo 
graikų ministerio žmona Joanna 
Tsatso, graikų bankininkas Sta- 
matiodakis, pianistė Angeles Ve 
netsianos ir kiti .

Mūsų laikraštininko maršru
tas — iš Graikijos į Turkiją, iš 
ten — į Romą, kur apsistos Lie
tuvių kolegijoje. Lapkričio 29 
d. laivu M. S. Italia iš La Havre 
uosto išplauks į JAV ir New 
Yorke bus gruodžio 8 d.

• Antanas Smetona, pianis
tas, šiais metais baigęs Cleve- 
land Music School Sattlement 
fortepiono skyrių, tolimesnes 
studijas fortepiono mene nuo 
šio rudens tęsia New Yorke, 
pas savo buvusį profesorių Cle
velande Leonardą Schur, kuris 
persikėlė gyventi į New Yorką. 
Antaną Smetoną tik ką atvykus 
į New Yorką ištiko nemaloni ne
sėkmė — smarkiai susimušė vie 
nos rankos alkūnę (skilo kau
las), bet jau sveiksta ir pradeda 
normalias fortepiono studijas.

• St. Tamulaitis gilinasi į an
glų kalbą, ruošdamasis darbui 
amerikiečių K gimnazijoje; yra 
diplomuotas lotynistas. Taipgi 
yra surinkęs daug medžiagos ir 
ražo istorini romaną.
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ANAPUS TEISYBĖS Kultūrinė kronika
JONAS AISTIS, Brooklyn, N. Y.

Šiomis dienomis pasirodė An
tano Gustaičio humoristinių ei
lių knyga, pavadinta “Anapus 
teisybės”. Vargu ar būtų gali
ma šį popularų satyrinių-humo- 
rįstinių eilių autorių vadinti de
biutantu, nes jis figūruoja viso
se vėlesnėse antologijose, kaip 
pripažintas poetas, bet drauge 
jis yra ir debiutantas, pasiro- 
dąs su pirmąja poezijos knyga. 
Debiutas su kūrybinga praeitimi

Antanas Gustaitis gimė 1907 
m. kovo mėn. 12 d. Gustaičių 
kaime, Marijampolės apskr. Li
teratūros ir pedagoginius moks
lus studijavo Vytauto Didžiojo 
universitete (1928-1932). Gim
nazijos mokytojas, Klaipėdos 
radiofono direktorius (1936- 
1939), Kauno ir Vilniaus radio
fono redaktorius, Vilniaus Dra
mos teatro direktorius... Spau
doje bendradarbiauja nuo 1925 
metų. Yra parašęs pjesę lėlių 
teatrui “Silvestras Dūdelė”, ko
mediją “Slogučiai" (statyta 
Klaipėdoje 1938 m.) ir dvi vai-i 
dintas tremtyje ir emigracijoje j 
pjeses — “Sekminių vainikas” 
ir “Šilkiniai pančiai”. Debiutas 
su tokia praeitimi ir patirtimi 
yra ne kasdieninis įvykis.

Humoristinė poezija
Komiškas kūrėjas visais lai

kais yra daug retesnis už va
dinamus rimtus ar svarius au
torius. ši tiesa taikintina ir 
mums, ir šiais laikais, nors mes 
tos rūšies kūrėjų turime: Leo
nardas Žitkevičius ir Aloyzas 
Baronas alias dr. S. Aliūnas.

Humoristinės poezijos žanras 
nėra lengvas, nes jis reikalauja 
lakios ir lengvos formos, be to, 
jam būtina augšta kultūra ir gi
lus žmogiškumas, nes be to sa
tyrikui yra labai lengva 'nuslys
ti į pigų, o kartais net vulgarų 
ir šiurkštų bei užgaulų juoką. 
Kitaip sakant, humoristinis poe
tas turi jauste jausti, iš ko ga
lima juoktis ir iš ko — ne. Hu
moras turi ne privilegiją, o rei
kalą ir prievolę plakti ydą. Tuo 
būdu humoras yra jau pačia sa
vo esme taikinantis ir dorinan
tis žmogaus prigimtį, ir dėlto 
satyrinė poezija visais laikais bu 
vo augštai vertinama.
Dvi mūsų humoristinės poetijos 

rūšys
Lietuvių literatūros tradicijo

je yra žinoma dvi humoristinės 
arba satyrinės poezijos rūšys: 
viena svari, naudota Prano Vai
čaičio, Maironio, Adomo Jakšto 
ir kitų, o antroji lengva arba 
feljetoninė, kuriai gražiausiai 
atstovauja Kazys Binkis ir jojo 
mokinys Teofilis Tilvytis bei ki
ti. Gustaitis, be abejo, priklau
so pirmajai grupei.

Jau pats knygos pavadinimas, 
bent man atrodo, nėra kalam
būras, o sakyčiau, — skydas ap 
siginti bei pasiteisinti. Kitaip 
sakant, autorius lyg ir norėtų 
pasakyti, kad čia truputį griebia 
realybės, anapus mūsų grau
džios ar juokingos buities ir iš
monės: re taip blogai ir ne taip 
dar mes juodi, kaip čia nupai
šyti...

Bendras ydas paplakant
Autorius eina dar toliau. Jis 

mŪ3ų bendras ydas ima arba 
sau pačiam ir kalba pirmuoju 
vienaskaitos asmeniu:

Visvien rytai ar vakarai 
Ar priešai ar draugai,
Ką aš darau, darau gerai,
O ką kiti — blogai (psl. 7).

Arba kalba antruoju apyskai
tos asmeniu. Tai yra. autorius 
gera valia ir savęs iš bendrųjų 
ydų neišskiria:

Keliam tautišką idėją,
O idėja kelia mus,
Keldama pati didėja

. Ir pavirsta į namus (psl. 71).

gumą, sumaterialėjimą, o ypač 
nenuoširdumą ir hipokriziją:

Kai reikia kalbėti, aš pirmas 
/tuoj stoju,

Viešai apraudoju tėvynės ryto- 
/ju.

Kai reikia sušelpti nors Balfo 
/vaikytį,

Aš pirmas iš salės einu parūky
ki (psl. 69).

Gustaičio eilėse dažnai nudvel 
kia gilus ir nuoširdus jausmas, 
giedra ir skaidri rauda, įvynio
ta iį neva šiurkščių humoristinių 
žodžių vystyklus:

Ir jei tėvynė vėl kada mane pa- 
/miltų,

Sugrįšiu Garliavon maiše saliet- 
/ros miltų.

Ten pabarstys manim rugelį ar 
/tabaką

Ir rudenį supils į samagono ba- 
/ką,

Ir laisvės metai grįš, apsukę di- 
/diį ratą, —

Ak, ir nugers mane į jūs visų 
/sveikatą... (psl. 38).

Antanas Gustaitis
Dail. A. Varno portretas

- - - ■ 1 - --  -J ■ - - ■
Andriušis apie Gustaitį

Todėl aš beveik aštuoniasde
šimt astuoniais procentais su
tinku su tuo, ką apie Antano 
Gustaičio poeziją rašo “kritikos 
žodyje” Pulgis Andriušis:

“Ant. Gustaitis humoristinį 
eilėraštį ištraukė iš vulgarios, 
feljetoniškai banalios plotmės 
(? ar ne per kietai čia bus pa- 
sakytaf ypač turint galvoje Bin
kio feljetonus, J. A.) ir jį pakė
lė į meninį augštį. Mūsuose il
gus dešimtmečius viešpatavęs 
nihilistinis averčenkiškai-zoščen 
kiškas stilius Gustaičio plunks
noje pagaliau rado išvaduotoją. 
Triuškinantis slavų pesimizmas 
čia virsta optimizmu, nors ir 
“Anapus teisybės” pliekia mū
sų emigracines nedorybes. Eilia 
vimo elegancija, vaizdų kontras
tai, staigmenos, turtinga, origi
nali kalba autorių iškelia į žan
ro augštumas. Juodon pesimiz
mo balon nenutraukianti mūsų 
ydų kritika, neišsemiamas humo 
ras paverčia šią knygą širdies 
balzamu” (psl. 141).

Kaikurie motyvai, itin “mei
lės”, trupučiuką per dažnai kar- f 
tojasi, nors ir gana taikliai ir 
dailiai atlikti, šiaip knyga mie
la, gyva ir gaivi, o dėl to reko
menduotina visomis keturiomis.

Knyga turi 144 puslapius, ji 
padalinta į tris skyrius. Kaina 
nepažymėta.

Beveik du trečdaliu Gustaičio 
satyrų pliekia mūsų visuomeni
nes ydas: nutautėjimą, abejin

Savi nameliai, Šilti ir glaudūs,
Visi pavydi jų gražumėlio.
Ar gal prilygti ten kokie Gliaudau 
Sukrcveizoti namai ant smėlio?

Savi nameliai — lyg baltas pūkas 
Žalių žolynų aikštelėj tupi.
Ar ištremtims, ar aš dipukas,
Savuos nameliuos visai nerūpi.

Šiaudų pastogėj, toliam viensėdy,
Gal kas ir taria: sudiev, kvietkeli!
O čia namely su žmona sėdi,
Dorai dirėmęs kelius į kelį.

Kai debesėliai žemai atplaukia, 
Lapkričio naktys už sienų plėšos, 
Savuos nameliuos nei vėjai kaukia, 
Nei barba lietūs į varnalėšas.

Šventieji akmens tada sušlampa, 
Rūkan įgrimsta buitis ir bokštai,
O tu nameliuos sau valgai slampą, 
Geri lašelį, kad neužtrokštai.

Kai žiemą pūgoj, kaip kruopos ryžių, 
Sniegai užbarsto stiklužį lango, 
Nebematyti Ramono kryžių,
Nei kur ten skrenda strėlė į dangų.

•
Kažkur nueina baltybė plotų,
Šulniai ir svirtys, lankai ir jauja, 
Kad nors šunelis kieme sulotų,
Kai per pasaulį žmogus keliauja.

O tau prie kojų ugnelė spraga,
Stebi raudoną namų žariją,
Kaip Baltaragio pinčuko ragą 
Ir Šventą Ingą drauge praryja, —

Ir noris šaukti visam pasauly:
Nors paskaitykit „Urra pro nobis“, 
Kad tie nameliai, mieli kaip saulė, 
Nebūtų niekad graboriaus lobis!

A Š

Visvien rytai ar vakarai,
Ar priešai ar draugai,
Ką aš darau, darau gerai,
O ką kiti — blogai.

A r aš vedu, ar aš skil iuos,
Ar trise gyvenu,
Į kitą spjaudamas, gėriuos 
Gyvenimo menu.

. t

Aš po savos kalbos gražios 
Jaučiu marias jėgų,
O kai kiti tik prasižios,
Jau aš ir užmiegu.

f
Kada aš eiles parašau.
Žavu ir man ir tau,

, O kai kiti... Atsiprašau! 
Aš jų nė neskaitau.

Tik aš, tik aš pasauly šiam 
Šviečiu mintim gilia,
Kiti — tik užkamšyt plyšiam 
Šėtono katile.

• Dr. Vytautas Bieliauskas,
Richmond Profesionalinio insti
tuto Psichologijos mokyklos di
rektorius neseniai buvo išrink
tas vyresniuoju nariu (fellovv) 
Society for Projective Techni- 
ques.

Ši draugija priima nariais tik 
psichologinių testų specialistus: 
vyresniais nariais yra išrenkami 
tik asmens pasižymėję moksli
niame psichologinių testų pritai 
kyme. Dr. Bieliauskas yra įsigi
jęs vardą kaip H-T-P testo spe
cialistas. Neseniai jo paskelbtos 
studijos apie šį testą yra sukė
lę nemažą susidomėjimą tarp 
Amerikos psichologų.

Dr. Vytauto ir Danutės Bie
liauskų naujagimis sūnus Korne 
lijus Kristaus Karaliaus šventė
je buvo pakrikštytas šv. Širdies 
katedroje, Richmond, Va. Krikš 
to tėvais buvo Juozas ir Ona Vi- 
tėnai iš Washingtono, D. C.

“Šaltinį” redagavo ir leido 
kun. J. Vailokaitis. Spaudė “Lau 
kaičio, Dvaranausko, Narjausko 
ir Bendrovės” spaustuvė Seinuo
se. “Šaltinis” apimdavo visas 
stambiausias veiklos sritis, ūki
ninkams, šviesuomenei rūpimus 
klausimus.

Norėdamas supažindinti da
bartinius “Draugo” skaitytojus 
su “šaltinio” turiniu, paėmiau 
jo N-r. 19, išleistą 1908 m. ge
gužės 6 (19) d. Pirmasis jo pus
lapis (289) — Žemaičių vysku
pas Mečislovas-Leonardas Pa- 
liulionis, kurs mirė berengiant 
tą “Šaltinio” numerį spaudai — 
1908 m. gegužės 2 d. Toliau J. 
Draugas rašo apie Jaunųjų pa
silinksminimus, seka “Tikėjimo 
Dalykai”, Šv. Raštas, Šv, Pada
vimas, atkarpoje įdėta Kova su 
girtuoklybe Naujoje Zelandijo
je, kitame puslapyje — “Ūkio 
Dalykai”. Apie žemės purenimą, 
Dobilų neaugimą. įdėtas — “Į- 
kūriamasis Lietuvių Moterų Ka 
talikių Draugijos susirinkimas 
Kaune”. Jame dalyvavę 65 tik
rieji draugijos nariai ir 9 nariai- 
patarėjai.

Toliau — “Iš kuopų gyveni
mo”. Kalbama apie “Žiburio” 
draugijos veiklą Liudvinave, Ma 
rijampoleje, Sasnavoje. Biržuos

buvo'atidaryta Vartotojų dr-josi 
sankrova (krautuvė). Seka '“Iš 
Mokyklų Gyvenimo”. Korespon
dencijos užima pilnus du laik
raščio puslapius, toliau — Tele
gramos ir žinios, pvz. apie Vals 
tybės dūmą. Paskutiniame pus
lapy įvairios žinios, laiškas re
dakcijai. Apie “Vadovą” leis, 
jei atsiras 300 prenumeratorių. 
Redaktorius-leidėjas žymimas 
kun. J. Lapkritis; administra
torius — kan. P'rapuolenis.

Ir galop — 16 redakcijos at
sakymų savo korespondentams.

“Šaltinis” ėjo pirmojo Pasau
linio karo metu, kol galėjo. Vo
kiečiams okupavus Lietuvą, 
“Šaltinis” sustojo. Ir jis buvo 
atgaivintas Tėvų Marijonų Ma
rijampolėje 1925 m., kaip ma
tyti iš jo Kvieslio.

Apaštalinis Vizitatorius Lie
tuvai arkiv. Jurgis Matulevičius 
-Matulaitis parašė “Šaltinio” re
dakcijai 1926 m. lapkričio 20 d. 
sekantį laišką.

) “Neužilgo sueis metai, kaip 
“Šaltinis” pradėjo eiti iš Mari
jampolės į lietuvių katalikų šei
mynas, nešdamas joms naudin
gų Skaitymų ir žinių iš viso 
pasaulio, ypatingai iš katalikų 
gyvenimo, žadindamas tikybą ir 
tėvynės meilę. Pagirdamas tą

gražų uždavinį, tikiuosi, kad 
“Šaltinis” ypatingai mokys lie
tuvius mylėti kits kitą, uoliai 
dirbti savo darbus, būti gerais 
piliečiais ir ištikimais Bažnyčios 
vaikais ir siekiant kas gražu ir 
kilnu visa širdimi mylėti Dievą.

Drauge su tais sveikinimais 
ir linkėjimais siunčiu Redakci
jai, administracijai, bendradar
biams, platintojams ir skaityto
jams ganytojišką palaiminimą.

t Jurgis Matulevičius”.
f

Gyvas ir veiklus buvo “Šalti
nio” redaktorius kun. VI. Mažo- 
nas.MIC, po jo 1932-3 m. reda
gavo kun. K, A. Matulaitis, MIC, 
o toliau — kiti Tėvai ir Broliai 
Marijonai, kol antrasis Pasau
linis karas ne tik uždarė “Šalti
nį”, bet ir jo spaustuvę, mašinas 
ir darbininkus išsklaidė.

• Eugenijaus Gruodžio poe
zijos knyga Aguonos ir smėlis 
jau surinkta ir pradedama lau
žyti į puslapius. Neužilgo išeis 
iš spaudos. Leidžia Lietuviškos 
Knygos klubas. Rinkinyje bus 
arti 50 eilėraščių. Eug. Gruodžio 
poezija jau turėjo progos gėrė
tis Aidų, Draugo skaitytojai. 
Autorius turtingas poetinėmis 
priemonėmis.

Kornelijus yra ketvirtas kū
dikis Bieliauskų šeimoje. Be jo, 
jie augina Liną, 8 m., Dianą 5 
m. ir Aldoną 3 m. Danutė Bie
liauskienė yra medicinos dakta
rė, turinti savo praktiką Quin- 
tone, Va.

• A. Žmuidzinavičius, dabar
jau sulaukęs 80 m. amžiaus, yra i 
nutapęs apie 1,500 peisažų. Netl 
V. Uloza “Pergalės” žurnale pa' 
b?ėžia, kad A. Žmuidzinavičiaus 
paveiksluose visuomet jaučia
mas “nacionalinis savitumas”. 
Dėl to jis esąs mėgstamas ir 
popularus “net tarp darbo žmo
nių”. Tarp šios rūšies naujoviš
kų paveikslų, iškeliančių “rea
lųjį gamtos grožį,, mini jo pei- 
sažus “Žūklė”, “Šventoji ties 

i Ukmerge”, “Miškas — valsty
bei”, “Žvejai”, “Rugiapjūtė”, 
“Linus kulia” ir kt. 1951 m. nu
tapė didžiulį “Nemuno deltos” 
paveikslą, į kurį panašus yra jo 
“Palangos pajūrio peizažas”.

Vilniuje atidaryta Žmuidzina
vičiaus darbų apžvalginė paro
da. Buvoi atidaryta 1956.X.25. 
Keturiose muzėjaus salėse iš
statyta 460 paveikslų, kurie su
daro 1/4 sukaktuvininko darbų. 
Parodą atidarė prof. V. Macke
vičius. Iš viso A. Žmuidzinavi
čius yra nutapęs per 2,000 pa
veikslų.

'• Vilniuje nutarta organizuo
ti “Vilniaus istorijos muzėjų”. 
Patalpoms manoma panaudoti 
ant Gedimino kalno esantį pilies 
bokštą, kuris, kaip vertingas is
torinis paminklas, yra tiesiogiai 
susijęs su Lietuvos sostinės įsi
kūrimu. Muzėjuje bus surinkti 
eksponatai, kurie liudija apie 
turtingą miesto istoriją.

• 50 metų kaip pasirodė “šal
tinis”. 1906 metais pradėjo eiti 
iliustruotas lietuvių krikščionių 
demokratų savaitraštis “Šalti
nis". pirmas lietuvių katalikų 
laikraštis Suvalkijoje spaudą at
gavus. Jis buvo labai mėgiamas 
laikraštis visoj Lietuvoje. Nema 
žai jo eezempliorių pasiekdavo 
JAV. "Marianapolyje bebūda
mas, radau 1908 m. "Šaltinį” 
įrištą. Kas savaitė jis ėjo 16 
pusi. teksto ir 4 pusi. luobeliai 
— “marškiniai”. Per metus su
sidarydavo 832 pusi. stambi žur
nalo išvaizdos knyga, o skaitant 
ir luobelius — 1040 p. Visa tai 
buvo atiduodama už tris rub
lius ($1.50).
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Sielininkai

• Skulptoriui Petrui Aleksan
dravičiui, vienam iš žymiausių 
okup. Lietuvos dailininkų, 1956. 
X.21 suėjo 50 m. amžiaus. Ta 
proga per Vilniaus radiją jo kū
rybinį kelią nušvietė Dailės in
stituto meno istorijos katedros 
vedėjas T. Adamonis, pažymė
damas, kad dail. P. Aleksandra
vičius priklauso prie tos grupės 
lietuviškų skulptorių, kurie sie
kia atskleisti pirmiausia žmo
gaus vidinį pasaulį, parodyda
mas jo moralinį grožį, subtiliau
sius jo sielos išgyvenimus. Pa
grindinis P. Aleksandravičiaus 
žanras yra portretas. Paskuti
niu metu jis perėjo prie figūri
nių portretų ir šiandien P. Alek
sandravičiaus dirbtuvėje yra as 
meninė labai vertinga literatū
ros biblioteka. Iš ryškiausių A- 
leksandravičiaus darbų minimi 
grafiko Kuzmicko, be to, Stuo- 
kos-Guclevičiaus, K. Petrausko, 
Vienuolio-Žukausko, akademiko 
Krikščiūno portretai. Ypač ver
tinga laikoma Aleksandravi
čiaus sukurta rašytojos Julijos 
Žemaitės skulptūra.

Per Vilniaus radijo perduotą 
pasikalbėjimą su dail. P. Alek
sandravičium, 1956 m. gavusiu 
skulptūros profesoriaus vardą, 
o nuo 1951 m. globojančiu skulp 
tūros sekciją, sukaktuvininkas 
pasisakė šiuo metu dirbąs Ba
lio Sruogos antkapį — jo port
retinį bareljefą ir kuriąs kalbi
ninko prof. J. Jablonskio skulp
tūrą. Šiuo3 darbus tikisi baigti 
iki metų galo. Gausios medžia
gos apie Jablonskį gavęs iš jo 
dukros ir kitų giminių, kurie bu 
vo porą kartų atsilankę į jo dirb 
tuvę. Jablonskio portretą numa
to skirti 1957 m. ruošiamai dai
lės parodai. Pedagoginį darbą 
dirbąs jau 20 metų ir yra išlei
dęs visą eilę mokinių, iš kurių, 
kaip jauni skulptoriai, užsireko
mendavo Ragauskaitė, Daukan
tas, Kazys Švažas ir kt. P. A- 
leksandravičiui suteiktas “TL 
nusipelniusio meno veikėjo var
das”.

Pergalės žurnalo nr. 10 
(1956) P. Svičiulienė, apžvelg
dama P. Aleksandravičiaus nu
eitąjį kūrybos kelią, jo kūrybos 
viršūne laiko “rašytojos J. Že
maitės paminklo projektą”, už 
kurį autoriui 1951 m. buvo pas
kirta premija. Iš kitų jo darbų 
iškelią pirmoj eilėj rašytojo P. 
Vaičiūno bareljefą, 1944 m. nu
lipdytą “berniuko galvą” ir kt. 
Skulptūrinio Žemaitės paminklo 
dalis, atliedinta 1950 m. varyje,

1 kurio 1 egzempliorius yra Tret- 
; jekovo vardo galerijoje, o kitas
— Vilniaus dailės muzėjuje. P. 
Svičiulienės teigimu, “gali būti 
vertinama, kaip vienas iš labiau 
šiai nusisekusių lietuvių ir net 
visasąjunginės skulptūros dar
bų”.

Šiuo metu P. Aleksandravi
čius Vilniaus dailės institute va 
dovauja piešimo katedrai, be to, 
eina direktoriaus pavaduotojo

j mokymo reikalams pareigas.
(E)

• Andrius Kuprevičius, pia- 
nistaSį šiomis dienomis pradėjęs 
ketvirtus mokslo metus muzikos 
profesoriaus Clevelando Muzi
kos mokykloje, fortepiono sky
riuje. Kiek leidžia laikas bei ga
limybės. reiškiasi ir savo paski
rais koncertais. Pirmasis šio se
zono Andriaus Kuprevičiaus for 
tepiono koncertas — rečitalis 
įvyks spalio 29 d. savos mokyk
los salėje. Sekančią vasarą A. 
Kuprevičius numato ilgesnę kon 
certinę iškylą į Argentiną bei 
kitus Pietų Amerikos kraštus.

• Įvairiose Lietuvos vietovėse 
' suplanuota pastatyti 53 pamink- 
1 lai. Vilniuje suprojektuota pasta
tyti paminklai V. Kapsukui, P. 
Cvirkai (Tauro kalno skvere), 
Žemaitei, net ir Gediminui, Kau
ne — Leninui ir Jablonskiui, 
Klaipėdoje — Donelaičiui ir St. 
Šimkui .Trakuose — Vytautui, 
Šiauliuose — Janoniui, Lazdijuo 
se — O. Sukackienei, Plungėje
— VI. Rekašiui vt kt. (E)
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LAUREATAS JIMENEZ
Laimėjo Nobelio literatūros premiją 

J. TININIS, Kalifornija

Šių metų literatūrinė Nobelio 
premija atiteko ispanų poetui 
Juan Ramon Jimenez, nuo 1936 
m. gyvenančiam JAV-se. Jis yra 
gimęs 1881 metais Pietų Ispani
joje, Andalūzijos provincijoje, 
Moguer vietovėje. Pabaigęs jė
zuitų gimnaziją Puerto Santa 
Maria mieste, įstojo į Sevilijos 
universitetą, kurį tačiau greit 
metė, nes, pajutęs nenugalimą 
traukimą rašyti, nebeturėjo at
liekamo laiko studijoms. Iš pra
džių Jimenez pasidarė žurnalis
tu, rašančiu daugiausia litera
tūriniais klausimais. Jo straips
niai atkreipė ispanų intelektua
lų dėmesį. Per tai jis įsigijo ge
rų draugų iš jų tarpo. Pastarų
jų skatinamas, 1901 m. persikė
lė gyventi į Madridą, kuriame 
tuojau susibičiuliavo su čia esan 
čiais poetais modernistais, ypač 
su Ruben Dario, svarbiausiu is
panų modernistinio sąjūdžio va
du poezijoje, ir pradėjo pats 
kurti eilėraščius, kurie bematant 
susilaukė augšto įvertinimo ir 
pripažinimo.

JAV teritorijoj gyvenąs ispanas

Jimenez 1916 m. nuvyko į 
JAV-bes ir čia susipažino su A- 
merikoje gimusia ir augusią is
pane, kurią tuojau ir vedė. Šios 
vedybos labai nusisekė ir abiem 
partneriams suteikė darnų ir lai 
mingą šeimyninį gyvenimą. A- 
merika poetui nepatiko ir jis 
tuojau sugrįžo atgal į Ispaniją, 
kur nuo 1917 iki 1936 m. gyve
no Madride. Pilietinio ispanų 
karo metu persikėlė gyventi į 
JAV-bių sostinę Washingtoną. 
Šiuo metu jis irgi dar gyvena 
JAV-bių teritorijoje, būtent Por 
to Rico saloje, San Juan mieste.

metru, kurį Ruben Dario įvedė į 
ispanų poeziją, paimdamas jį iš 
prancūzų. Šio laikotarpio jo po
ezijai charakteringi vienatvės ir 
mirties jausmai, nudažyti gilia 
melancholija. Tačiaupati poezija 
pasižymi dideliu spalvingumu, 
muzikalumu ir lyriškumu. Savo 
nuotaika nuo čia minėtų rinki
nių visiškai išsiskiria Pavasario 
baladės (1910), kuriose apdai
nuojamas tyras laimės džiaugs
mas. Paskutinė šio laikotarpio 
knyga vadinasi Sidabrakalis ir 
aš (1914), kur prozinės form/s 
eilėraščiais autorius pasakoja 
apie savo keliones, atliktas Is
panijos kaimuose su sidabro 
spalvos asilu. Tai knyga, kuri 
šiandien priklauso prie ispanų 
klasikų literatūros ir privaloma 
skaityti visose Pietų Amerikos 
ispanų mokyklose.

Dviejų kūrėjų draugystė 
Trečiame laikotarpy (1915 — 

1936) Jimenez susidraugavo su 
garsiu ispanų poetu Garcia Lor- 
ca. Šita draugystė buvo labai 
vaisinga abiem, nes ji davė nau
jų polėkių ir akstinų tiek vie
nam. tiek ir antram. Vienas iš 
garsiausių šio laikotarpio kūri
nių — Neseniai vedusio poeto 
dienoraštis (1917). Tai nepap
rastai .lyriška knyga, parašyta 
su dideliu įkvėpimu, kurį sukė
lė jauna jo žmona Zenobija. Au 
torius šiame kūriny atsisakė 
nuo aleksandrinio metro, nekal
bant jau apie baladinį metrą.

| Nuo šio meto jis ėmė rašyti 
i trumpų eilučių, bet nebūtinai 
trumpų eilėraščių poeziją, ku
rios brandžiausi rinkiniai Uola 
ir dangus (1919) ir Auksinė ty
la (1922). Taip pat jis nebepai- 
sė klasikinio poezijos ritmo tai
syklingumo, liovėsi vartojęs ri
mus, pakeisdamas juos asonan- 
sais, kuriais ispanų poetai nau
dojosi ištisus aštuonis šimtme
čius.

Kūryba JAV-se
Ketvirtas laikotarpis (nuo 

1936 iki dabar) apima poeto gy
venimą JAV-se. Vienas geriau
sių ;'o draugų yra Hemingwayus 
prieš keleris metus irgi atžymė
tas Nobelio premija. Iš jo kny
gų, parašytų Amerikoje, atžy- 
mėtinos: Trijų Pasaulių ispanai 
ir Odės asilui, šiame kontinen
te sukurtoje poezijoje šiek tiek 
atsispindi modernusis Amerikos 
gyvenimas. Autorius vartoja vie 
tomis seną, vietomis naują ispa
nų eilėdaros ritmą. Nors jis 
pats yra saikus modernistas, bet 
labai nemėgsta pačios moder
niosios ispanų poezijos. Jis ypač 
nusistatęs prieš Čilės komunisto 
Pablo Neruda poeziją. Jimenez 
kartą yra išsireiškęs, kad jo 
mėgiamiausias poetas yra Die
vas.

Nors šiandien jis yra centrinė 
figūra ispanų pasaulio poezijoje, 
bet kitose tautose jis beveik ne
žinomas.

• Dr. P. Jonikas šiuo metu 
dirba prie projekto, jam paves
to Bibliotekų centro Chicagoje, 
numatyti koks gali būti biblio
tekų dalyvavimas suaugusių 
švietime.

Lietuvių liaudies menas
Nauja P. Galaunės knygos laida
JONAS MULOKAS, Chicago, III.

Didysis balsas
Tik varpas ir paukštis sudrumsčia ramybę:
Atrodo, kad jiedu kalbėtų su saulės laida.

Tyla (ji auksinė, o popiečio metas — kristalas.
Kvapsningas ir tyras dvelkimas linguoja vėsiuosius medžius. 
Toliau gi nuo visko sapnuoja skaistusis upelis: 
narstydamas perlus, jis skuba savon begalybėn.
Vienatvė, vienatvė! Visur vien tylu ir šviesu.
Tik varpas ir paukštis sudrumsčia ramybę.
Toli mano meilė gyvena. Giedri ir visai abejinga.
Širdis gi laisva. Nei liūdna, nei linksma.
Jos žaislas — tai spalvos, kvapsniai, švelnūs vėjai ir dainos.
Ji plaukioja lyg ežere, išvaduota nuo rūpesčių jausmo.

Tik varpas ir paukštis sudrumsčia ramybę ...
Atrodo, tarsi amžinybė sustingtų delne.

Iš ispanų k. vertė J. T i ninis

ŠVEDŲ RAŠYTOJAI KLAUSIA 

SOVIETŲ RAŠYTOJŲ
JUOZAS LING IS, Švedija

Švedų rašytojų grupė, į kurią 
įeina įvairaus nusistatymo rašy
tojų, išskyrus, žinoma, tikruo
sius komunistus, apeliuodami į 
vengrų rašytojų š. m. lapkričio 
4 d. per radiją pareikštą atsi
šaukimą, kreipėsi raštu į Sovie
tų Sąjungos rašytojus:

Mes, grupė švedų rašytojų, 
kreipiamės į jus. Sekmadienį 
per radiją beklausant vengrų ra 
šytojų sąjungos atsišaukimo į vi 
so pasaulio dvasinius darbuoto
jus prisijungti prie žodžio lais
vės apsaugojimo, mūsų mintis 
nukrypo į jus. Ne vieną kartą 
jūs pabrėždavote, kad Sovietų 
Sąjungoje jūs gerbiate ir įver
tinate žodžio laisvę ir užtikrin
davote pasauliui, kad žodžio lais 
vė ir visa, kas su ja susiję, lai
koma pagarboje jūsų krašte. 
Tais užtikrinimais jūs jieškoda- 
vote ir protarpiais susilaukda
vote kontakto su (kolegomis ra
šytojais vakarų demokratų kraš 

1 tuose.

Kultūrine kronika

Jo įkvėpimas

Žinia apie premijos paskyrimą 
jį pasiekė tuo metu, kai jis sė
dėjo prie vėžiu sergančios savo 
žmonos lovos San Juan ligoni
nėje ir visai jo nenudžiugino. 
Spaudos atstovui jis pasakė: 
“Aš labai dėkoju tiems, kurie 
suteikė šią neužsipelnytą premi
ją. Dėl žmonos ligos premija 
mane nuliūdina”. Po kelių dienų 
ji mirė, sulaukusi 69 m. am
žiaus. Ji buvo linksma ir prak
tiška moteris, kuri per ištisus 
keturiasdešimt metų motiniškai 
globojo poetą, laikydama Madri 
de rankdarbių krautuvę ir tuo 
būdu uždirbdama jam pragyve
nimą, kad tik jis be rūpesčio ga
lėtų atsiduoti kūrybai. Užtat 
kartą jis pavadino ją visos savo 
kūrybos įkvėpimu.

Keturi kūrybos laikotarpiai

Visa Jimenez poetinė kūryba 
skirstytina į keturis laikotar
pius. Pirmųjų kūrybinių polė
kių laikotarpiu (1898-1905) bu
vo sukurti šie poezijos rinkiniai: 
Violetos siela (1901), Rimai 
(1902), Liūdnos arijos (1903) 
ir Tolimi sodai (1905). Šie rin
kiniai parašyti aštuonskiemeniu 
ispanų baladžių metru, Pagrin
dinė eilėraščių tema — dvasinė

Labai dažnai mes pykstame 
ir sielojamės, kai mūsų vaikai 
geriau pramokę anglų kalbos 
mokykloje negu savos namuose, 
pradeda ją vartoti tarp savęs, 
pamiršdami, kad jie dėlto ją var 
toja, jog ją geriau išmoko mo
kykloje, daugiau turi atitinka
mų žodžių, negu savojoj, kuri 
jiems yra mažiau pažįstama vi
siems niuansams išreikšti. Mes 
savo vaikus baram ir kaimynus 
tėvus laikome mažais patriotais, 
kurių vaikai anglų kalbos grie
biasi .

Bet priešingai mes, patriotai, 
elgiamės su panašiais meno kū
rėjais: mes dažnai daugiau mėg 
štame tuos, kurie yra madnesni 
prisitaikę šių dienų ir šios ša
lies stiliui, negu saviškius.

Tokie meno kūrėjai, kaip ir 
anie mūsų vaikai, išmoko mo
kyklose daug geriau svetimą sti 
lių, pasisavino svetimą mokyk
lą, savą mažai pažinodami arba 
nelabai ir norėdami pažinti, ir 
pradėjo mums patiekti savo kū 
rybą anoj formoj, kokioj išmo
ko, kaip anie mūsų vaikai su 
anglų kalba, bet mes iš jų ne- 
bereikalaujame, kad jie grįžtų 
prie savosios; priešingai mes 
dažnai esam patenkinti, kad jie 
pritinka daugiau šiai vietai, 

meilė. Abiejų paskutiniųjų rin-, šiom sąlygom. Jie savo keliu

su didelėm išlaidom J. Karvelis, 
yra širdingai sveikintinas. Tik-1 
rai, jam pinigai išleisti negrįš, sų tremtinių čia sukurto pamink 
jis tą žinojo, bet meilė savai kul į lo iš brangaus granito bloko su 

užrašu “Reąiescat in pace, Bol
ševikų kankinys”. Prie kurio pa 
minklo suvirpės mūsų išvargusi 
širdis?! Nejaugi mes nebeskiria 
me kultūrinių vertybių nuo pra
moninių gaminių.

Grįžtant prie “Lietuvių liau
dies meno”, J. Karvelio išleistos 
knygos, smagu paminėti, kad 
tai yra kapitalinis veikalas mū
sų liaudies meno problemoms pa 
žinti .Tai yra gilesnė studija šio 
je srityje ir bandymas įrikiuoti 
mūsų liaudies kūrybą į pašau 
linio meno kūrybos rėmus.

kinių nuotaika nepaprastai me 
lancholiška, išplaukianti iš me
tafizinių poeto svarstymų. Juo-

aiškina3i: “Ponai, ką gi mes ga
lime sukurti turėdami anuos pa
vyzdžius iš neobliuotų lentų su-

se šiek tiek žymu prancūzų sim- kaltus, su paprastu peiliu išpjau 
bolistų įtakos. tus dievukus”. Mes patikim daž

i na i jų teorijom
Jei mes gerbiame prie rate- 

Antras Jimenez kūrybos lai- lio sėdinčią motiną — “darakto- 
kotarpis (1905-1915) vadintinas rių”, bemokinančią vaikus iš lie- 
eleginiu. Tiek ispanų, tiek pran- i tuviškos maldaknygės, tai nei- 
cūzų modernistiniai poetai da- kiek nemažesnė pagarba priklau 
bar jam darė stiprios įtakos, so P. Galaunei, A. Varnui, Ja- 
Šiuo laikotarpiu pasirodė rinki- ruševičiui, Gimbutams ir ki
niai: Grynos elegijos (1908), įtiems lietuvių meno “darakto- 
Tarpinės elegijos (1909), Verks riams

Eleginis laikotarpis

mingos elegijos (1910) ir Skam 
banti vienatvė. Jie parašyti jau 
nebebaladiniu, bet aleksandriniu

Ir dėlto pasirodymas naujos 
laidos P. Galaunės “Lietuvių 
liaudies menas”, kurią išleido

turai ir gyvas jautimas reika
lingumo “lietuvių meno elemen
toriaus” jį paskatino duoti mum 
naują laidą.

Lietuva iki 20 amžiaus pra
džios visose enciklopedijose bu
vo tik Lenkijos ar Rusijos pro
vincija, tik mūsų istorikų dar
bų dėka naujose enciklopedijo
se jau yra minima kaip sava
ranki valstybė. Tai atsiekta tik 
mūsų pačių pastangomis ir mū
sų pačių iškeltais istoriniais šal 
tiniais, kuriuos svetimieji są
moningai nutylėjo. Taip pvz. 
imdami vokiečių šaltinius, mes 
manėme, kad statybos meno iš
mokome iš jų, tuo tarpu dabar 
Karaliaučiaus archyvuose ras
ta. kad kryžiuočiai jau tada kvie 
tė lietuvius statyti jų pilis.

Meno pasaulyje visai tas pats. 
Nejieškokime perdaug atramos 
sau Vakarų kultūros istorijos 
vadovėliuose, jieškokime patys 
pas save. Ne Bizantijos, Atėnų 
ar Romos kultūrose yra jieško- 
tina mums atramos, bet sa
vų pačių mindžiotoje žemėje glū 
di mūsų kultūros pradai. Griū
vančios pilys, laiko naikinamos 
bažnyčios ir pakrypę naikinami 
kryžiai yra mūsų meno kultū
ros A. B. C. Kai anie pamatai 
bus “atkasti” ir bus ryškūs, 
tada galima bus tik jieškoti 
kam jie artimesni buvo — Bi
zantijai ar Romai.

Nejuntamai skęstame sveti
moje pilkumoje, banalėjime, ne
vertingai asimiliuojamės. Gra
žiai pavaizduoja tai palyginimas 
dviejų dalykų: 1) tik ką gauto 
iš Sibiro, partizano antkapio 
(fotografija), kuris sukurtas 
pradžios mokyklos nebaigusio 
brolio su lietuvišku kryžiumi ir 
šiais žodžiais “Kodėl brangusis 
palikai mus, kodėl belaiko pasi
rinkai šaltus kapus”. Ir 2) mū-

Šiandien, kai jūs eteryje su- 
gavote Vengrijos šauksmą ir 
girdėjote, kaip jis buvo tildo
mas ir nutilo, ką jūs galite šian 
dien atsakyti?

Po šiuo rusų kalba rašytu raš 
tu, kuris bus pasiųstas Sovietų 
Sąjungos rašytojams, pasirašė 
šie žymieji Švedijos rašytojai:

Lars Ahlin, Stellan Arvidson, 
Ingrid Arvidson, Sven Barthel, 
Arvid Brenner, Sig Carlsson, 
Johannes Edfelt, Jan Fridegard, 
Kari Ragnar Gierow, Hjalmar 
Gullberg (Švedų akademijos na 
rys), Lars Gyllensten, Bjorn 
Erik Hoijer, Eyvind Johnsson, 
Olof Lagercrantz, Erik Hjalmar 
Linder, Artur Lundkvist, Alice 
ir Yngve Lyttkens, Burtil Malm 
berg (Švedų akademijos narys), 
Harry Martinson (Švedų aka
demijos narys), Ture Nerman, 
Amelie Posse, Sigfrid Siwertz, 
Viveka Starfelt, Margareta Su- 
ber, Ragnar Thoursie ir Maria 
Wine..

• Lietuvių Dailės instituto 
naują valdybą sudaro dailinin
kai: A. Valeška, pirm.; T. Va
lius, vicepirm.; A. Marčiulionis, 
gen. sekr.; P. Augius, ižd.; V. 
Petravičius ir V, Vizgirda, na
riai. Instituto atstovai atskiro
mis sritimis: rytinėms J. A. Vai 
stybėms — V. Vizgirda (Bosto
ne), Kanadai — T. Valius (To
ronte), Europai — A. Mončys 
(Paryžiuje), Australijai — T. 
Zikaras (Carnegie, Vic.)

• Moderniškųjų kultūros ap
raiškų vertinimas. Lietuviškų 
Studijų instituto Chicagoje 1956 
-57 metų semestro paskaitų pla
nas jau sudarytas. Bendroji šio- 
metinio semestro tema: moder
niškųjų kultūros apraiškų verti 
nimas. Temą norima išsemti šio
mis atskiromis temomis:

1. Nuo mistikos iki religinio 
fformalizmo, skaito kun. dr. I.
Urbbnas;

2. Egzistencializmas, skaito 
dr. Z. Smilga;

3. Pedagoginių principų įvai
rybės, skaito P. Maldeikis;

4. Naujųjų laikų psichologi
niai klaidžiojimai, skaito P. Mal 
deikis;

5. Literatūra ir gyvenimas, 
skaito kun. dr. A. Baltinis;

6. Poezijos likimas;
7. Nuo simfonijos iki džazo, 

skaito L. Šimutis Jr.;
8. Demokratizmo ribos, skai

to kun. dr. P. Celiešius;
9. Moderniškas menas, skaito 

kun. dr. P. Celiešius;
10. Humanizmas — tautybės 

pagrindas, skaito kun. dr. P. Ce 
liešius;

11. Asmenybė įvairių pasau
lėžiūrų šviesoje, skaito kun. V. 
Bagdanavičius, MIC.;

12. Mokslas ir nauda, skaito 
inž. J. Rugis.

Paskaitų tikslas yra padėti 
studentijai susigaudyti kaiku- 
riais klausimais, kurie šiandien 
kyla tiek visuomeniniame gyve 
nime, tiek mokyklose. Paskaitos 
pramatomos šeštadieniais po pie 
tų. Tikslus paskaitų laikas ir 
vieta bus paskelbta vėliau. Pas
kaitas organizuoja Mokslinių 
Studijų klubas.

• A. Giedraitis-Giedrius, vai
kų literatūros kūrėjas ir pedago 
gas, lapkričio 19 d. tikisi su šei
ma lėktuvu iš Vokietijos išskris 
ti į JAV pastoviam apsigyveni
mui. A. Giedraitis yra Draugo 
bendradarbis, daugelio pasakų, 
eilės draminių dalykėlių auto
rius. Tremtyje jo išėjo Lekučio 
atsiminimai, Tėvelių pasakos, 
Tėvų pasakos.

• Sonės Tomarienės pasakos 
“Saulės vestuvės” jau atiduotos 
spaudai. Knygoje bus 3 eiliuo
tos ir 11 prozos pasakų. Veika
las turės apie 100 puslapių. Vir 
šelį ir iliustracijas piešė Vlada 
Stančikaitė. Viršelis spalvotas. 
Numatoma, kad pasakų knyga 
išeis prieš Kalėdų šventes.

Gausiai iliustruotas. Gaila, 
kad iliustracijos daug kur brai- 
žiniais-piešiniais. ne fotografijo 
mis, patiektos, dėl to daug de
talių apleista. Būtų labai malo
nu, kad susirastų toks pat gar
bingas leidėjas ir išleistų prof. 
A. Varno kryžius fotografijose. 
Fotografijose ir smulkiausios de 
talės, kurios labai vertingos, žy 
mu.

P. Galaunės knyga gražiai iš
leista, apima apie 400 puslapius, 
su gausiomis iliustracijomis, la
bai tinka dovanai svetimtau
čiams, gi kiekvieno lietuvio kul
tūrininko, o ypač meno kūrėjo, 
yra būtina knygų lentynoje ne 
vien pasiskaityti, bet ir giliai 
pastudijuoti šį “elementorių”.

Bet labiausiai šį veikalą turė
tų sklaidyti visų lietuvių vaikai 
— mokyklų jaunimas — ir ly
giai su gimtosios kalbos pamo
komis turėtų būti pamokos iš 
šios knygos lietuvių liaudies me 
no pažinimui.

• Sesuo M. Mercedes, Ameri
kos Lietuvių Dailininkų sąjun
gos narė, kuria didelę religinio 
turinio kompoziciją Marąuette 
Parko lietuvių naujajai bažny
čiai. Lietuvio todvh*

• Bronius Ivanauskas, Lietu
vos kariuomenės pik. Įeit. ir dip
lomuotas teisininkas, šių metų 
spalio 20 dieną atšventė 60 me
tų amžiaus jubilėjų. Jubiliatas 
yra gimęs Vadokliuose, Panevė
žio apskr. Baigė Panevėžio re
alinę gimnaziją ir 1936 m. Lie
tuvos Vytauto Didžiojo univer
sitetą teisių ir ekonomijos sky
rių. Ilgą laiką tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje. Dalyvavo kovose 
dėl Lietuvos laisvės ir yra ap
dovanotas Vyčio kryžiumi. 1927 
-1928 m. buvo 2 pėst. pulko va
du. 1928 m. perėjo dirbti į Lietu 
vos teismų sritį. Buvo apylin
kes ir nuo 1933 metų apygar
dos teismo teisėju: Šiauliuose, 
Panevėžyje ir Vilniuje. 1943 m. 
buvo Teisingumo generaliniu 
tarėju Kaune.

Tremtyje rūpinosi savo profe 
sijos kolegų organizavimu ir da
bar yra vienas iš aktyviausių 
teisininkų draugijos narių. Ben 
dradarbiauja spaudoje. Rašo tei 
sės klausimais. Teko gerb. Ju
biliatą matyti karo lauke kovo
je su Lietuvos priešais, taipogi 
taikos metu valstybės tarnybos 
pareigas einant ir visuomet jis 
buvo ramus, giliai protaujantis, 
malonus, daug dirbdavo. Tokiu 
jis buvo pirm, tokiu yra ir da
bar. Nežiūrint į tai, kad gyvena 
toli nuo Chicagos, visuomeninės 
veiklos neapleidžia, nuolatos lan 
kosi Chicagoje, rūpinasi kaip 
teisininkų, taip ir Lietuvos lais 
vinimo reikalais.

Kazys Ališauskas

• Trys jaunos pianistės iš 
Alekso Mrozinsko piano klasės 
gražiai pasirodė Brooklyne įvy
kusiame Kristaug Karaliaus 
Šventės koncerte. Vida Lušytė 
paskambino Chopino polonezą, 
Angelė Vištartaitė — Chopino 
valsą ir Rachmaninovo preliu
dą ir Daiva Audėnaitė — Cho
pino nokturną ir Brahmso val
są. Publika jaunosioms meninin 
kėms karštai plojo ir džiaugėsi, 
kad skambinimas buvo koncer
tinėje augštumoje. Šios trys yra 
vienos iš labiausiai pažengusių 
Afekso Mrozinsko studijos mo
kinių.

• Dail. Wm. J Witkus susi
laukė gražaus pasisekimo Art 
League of Long Island galerijo
je laikydamas meno paskaitas 
su spalvotomis iliustracijomis. 
Dail. W. J. YVitku.s, C. Janusas 
ir P. Puzinas dalyvauja Ameri
can Artists Professional League 
parodoje, vykstančioje jų gale
rijoje 15 Gramercy Park, New 
York, N. Y. Suminėti dailinin
kai gražiai pasirodė savo alieji
niais paveikslais, o P. Puzinas, 
kaip žinome, laimėjo pirmą pre 
miją.

• Dail William Witkus ir Č. 
Janusas grįžo iš “vaizdų me
džioklės”, apkeliavę visą N. An
gliją. Pakeliui buvo sustoję dvie 
juose pranciškonų vienuolynuo
se — Kennebunke ir Greene. 
Nuoširdžiai vienuolynų vadovy
bės priimti, jie tenai buvo sus
toję ir padarė gražių gamtos 
vaizdų škicų. Vėliau, jau grįž
dami atgalios, jie dar buvo sus
toję Bostone ir kartu su dail. 
V. Vizgirda aplankė dail. Vik
torą Andriušį, tuo metu buvu
sį ką tik po operacijos ir besi- 
gydžiusį namuose.

• New Yorko liet. žurnalistai
ruošiasi pagerbti savo kolegą 
kun. B. Mikalauską jo kunigys
tės ir spaudos darbo sukakčių 
proga. Pagerbimas įvyksta lap
kričio 18 d. Piliečių klubo patal
pose. Kun. B. Mikalauskas šiuo 
metu yra vienas Brooklyne Tė
vų Pranciškonų leidžiamo “Dar 
bininko” redaktorių.

• Dr. Jonas Pankauskas šią
vasarą su žmona ir sūnumi iš 
Sibiro grįžo į Lietuvą. Jų duktė

i grįžo kiek anksčiau*
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LIETUVOS PRAEITIES VAIZDAI
DR. ANTAN AS JUAK A, Chicago, III.

Dr. V. Sruogienė parašė stam 
bų, 940 puslapių, veikalą: “Lie
tuvos Istorija”, antrinė antraš
tė: “Lietuva amžių sūkury”. Au 
torė yra pačiame amžiaus pajė
gume, studijavusi keliuose uni
versitetuose, įsigijusi Vokietijo
je filosofijos daktaro laipsnį, 
dėsčiusi istoriją Kaune, Vokie
tijoje tremties gimnazijose ir 
Chicagoje Augštesnėje lituanis
tikos mokykloje, parašiusi eilę 
straipsnių istorinėm temom ir 
istorijos vadovėlį.

Autorė ir leidėjas

Šio paskutinio veikalo rašymo 
sąlygos jai buvo sunkios: nebu
vo prieinami visi šaltiniai, lite
ratūra, nukentėjusi jos sveika
tą dėl eismo nelaimės, leidėjo 
reikalavimai vis skubėti. Ji dir
bo iš peties — kitam dveji me
tai tokiai knygai parašyti būtų 
per trumpas laikas. Autorė pa
sisako, kad ši3 jos darbas dėl 
daugelio priežasčių nėra lygus 
bei proporcingas. Iš šalies teko 
patirti, kad leidėjas su jos rank
raščiu pasielgė savavališkai — 
kaikurios knygos skyrius, pa
vyzdžiui “Atgimusi nepriklauso
moji Lietuvos respublika” ap
karpė, sutrumpino, neatsiklau
sęs rašytojos.

Panašiai atsitiko ir su veikalo 
pavadinimu: autorė norėjusi 
jam duoti kuklų pavadinimą:
“Lietuva amžių sūkury”, o lei
dėjas paskelbė iš anksto tetei
siąs “Lietuvos istorija”. Jos pa-' Apie jų rašoma 
rinktas pavadinimas knygai pil
nai atitinka, gi Lietuvos istori
jos vardas jai peraugėtas, ne
išlaiko kritikos. Juk rimtam vei
kalui nepakanka surasti šaltinį, 
jo plačiausias ištraukas nurašy
ti, kaip kad aktorė daro. palie-. 
kant pačiam skaitytojui spręs
ti, ka3 gi jų buvo autorius: pa
tikimas pilnai ar iš dalies, ar 
vienu žodžiu išsireiškiant — ci
tuotas aprašymas fantastiškas, 
anas realus, tikras....

Moksliniam veikalui netinka 
ir pažodžiui nusirašymas, kaip 
kad autorė pasielgė (gera tiek, 
kad turėjo drąsos viešai prisi
pažinti) su dr. J. Puzino raši
niais iš Lietuvos proistorės. Skai 
tytojas mažiau pasiges, bereika- 
lo autorė būkštauja, senovės 
lietuvių pagoniško tikėjimo pla
taus analizavimo, jam bus skau 
du, kad tokioje knygoje lietu
viškai išeivijai, net ir Ameri
koje begyvenančiai, neskirta nė 
vieno puslapio. Taip atrodytų, 
kad be tos išeivijos pagalbos 
Lietuva tapo laisva, iš griūvėsiu 
atsistatė. Kieno čia kaltė — au
torės ar leidėjo, kad knyga li
ko be pabaigos?

Knygos leidėjas yra Tėvynės 
Mylėtojų draugija, sulaukusi 60 
metų, išleidusi keletą

Visų pirma Vilnių iš mūsų ne 
Vatikanas atėmė, ne jis jį mums 

knygų, ir galėjo grrž’nti. Lenkai su 
besirūpinanti lietuviška kultūra , šventu Tėvu pirmiau padarė su
ir švietimu. Tektų ją pagirti, 
kad tokiu būdu ji pasirinko sa
vo sukaktį atžymėti. Jai tokios 
knygos išleidimas daug kaina
vo — juk vienų iliustracijų esa
ma daugiau kaip 400. Tačiau 
tokiam kapitaliniam veikalui lei 
dejas galėjo pasirinkti ir žmo
nišką spaustuvę — šriftas ne
aiškus, suteptas, kaikurios iliust 
racijos tiesiog murzinos, kaiku
rios nereikšmingos, būtų buvę 
žymiai geriau mažiau — geres
nių, negu daug — prastų. Vie
nas taurus knygos mylėtojas 
man skundėsi — prasta tos kny 
gos išleidimo technika, o kaina 
milžiniška — kainuoja 12 dole
rių. Spaudos darbą atliko sa
vaitraščio “Sandara” spaustu
vė. Primintina, kad lietuvių kal
ba su dideliais trūkumais, pasi
taiko daug ir korektūros klaidų.

Nelengva tokiai knygai pa
tiekti objektyvią recenziją. At 
kreipsime dėmesį į tuos faktus, 
kuriuos autorė savaip nušviečia, 
šališkas išvadas padaro.

Apkaltinti popiežiai

Dr. V. Sruogienė į popiežius 
pažiūri kaipo į valdovus, kara
lius, mažiau kaipo į Kristaus vie
tininkus, besirūpinančius žmo
nių sielom. Jai atrodo, kad šie 
per savus pasiuntinius yra susi
rūpinę Lenkijos karalyste, be- 
dedą pastangas, kad Lietuva 
nuo šios niekuomet neatsiskirtų, 
liktų amžinoje unijoje. Galėjo 
tokių minčių turėti vienas kitas 
17 ar 18 šimtmečio Vatikano 
nuncijus, begyvenąs Lenkijoje, 
bet tai neleidžia daryti dar iš
vados, kad Romos kurijos bu
vo tokia oficiali mintis, kad 
popiežiai buvo priešingi laisvai 
ir nepriklausomai Lietuvai.

Istorikė savo šališkumą išryš
kina knygos pabaigoje. Ji vos 
viename puslapyje paliečia tiky

E. Pliateraitė
Lietuvos istorijos” 

knygoje

binius reikalus laisvoje ir ne
priklausomoje Lietuvoje. Jos 
žymesni faktai yra šie nurodyti 
— Lietuvos bažnytinės provin
cijos įkūrimas, konkordato su
darymas, ginčai dėl jo vykdimo, 
nuncijaus pasitraukimas iš mū
sų krašto. Konstatavusi tuos is
torinius įvykius, autorė išeina 
su plačiausia išvada: “Taip baž
nytiniai santykiai iki galo liko 
neaiškūs, o Vatikanas — Lie
tuvai nepalankus” (psl. 934).

Konkordatą, varžydama kata
likams spaudos ir susirinkimų 
laisvę, laužė tuometinė Lietuvos 
vyriausybė. Popiežiaus nunci
jus už tai protestavo, rjam bu
vo įsakyta iš mūsų krašto iš
vykti. Tie du dalykai parodo 
Lietuvos vyriausybės nepalan
kumą Vatikanui, o ne Vatikano 
nepalankumą mums. Autorė ga
lėjo išvesti Vatikano nepalanku
mą mums iš to fakto, kad šis 
su Lenkija sudarė 1925 m. kon
kordatą, kur Vilniaus vyskupi
ja yra Lenkijos bažnytinėj pro
vincijoj. Ji tą faktą paminėjo.

tartį, kodėl gi mūsų vyriausy
bė taip i’^ai laukė, nors buvo 
žinoma, kad tarp Lenkijos ir 
Vatikano derybos eina į pabai
gą? Ir Vilniaus klausime Vati
kanas parodė mums supratimo 
— Pijus XI Vilniaus vyskupu 
buvo paskyręs lietuvį Jurgį Ma
tulevičių. Vilnių lenkams užgro
bus, Vatikanas jo iš sosto nepa
šalino, jis jame dar kelerius me
tus pasiliko. Matulevičius pats 
prašėsi atleidžiamas, nes jo ga- 
nyto*javimo sąlygos buvo nebe
pakenčiamos. Jo ipėd:nio lenkiš
kai prošovinistinė linija nebuvo 
miela Vatikanui, bet ką. jis galė 
jo padaryti? Vilniaus krašte — 
lenkų persvara, tarp Lenkijos 
ir Lietuvos —r akla siena, jokių 
santykių, įtempties stovis. Jei
gu tokioje padėtyje Vilnius bū
tų ir į Lietuvos bažnytinę pro
vinciją įjungtas, praktiškai ne
būtų buvę jokio santykiavimo. 
O jei Matulevičiaus įpėdiniu bū
tų likęs vėl lietuvis, ar jį lenkai 
būtų pakentę?
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Kotryna GrigaitytėKiekvienas medalis turi ir 
antrą pusę. Jei ir būtų buvęs 
vienas kitas popiežius, kuris 
Lenkijai kaipo didelei ir kata
likiškai tautai parodė ypatingo 
respekto, ar dėlto reikėtų kal
tinti, įtarinėti šališkumu? Juk 
ir mums kaiki rie popiežiai pa
rodė didelės meilės, augšto su
pratimo. Gaila, kad apie tokius 
autorė nutylėjo, užuolankom 
praėjo. Ji, pavyzdž’ui, Mindau
go krikštui, jo karūnavimui, jo 
santykiams su Vatikanu tepa
skiria vos du lapus. Jai čia rei 
kėjo parodyti, išryškinti kad 
tuometinis popiežius Inocentas 
IV buvo mūsų karaliaus ypatin
gas draugas, globėjas. Lyg ir 
norisi įtarti, kad tokių momen
tų autorė vengė, idant negriūtų 
jos neįrodyta, a proiri tezė — 
bažnytiniai santykiai liko neaiš
kūs, o Vatikanas — Lietuvai 
nepalankus.

Apie jėzuitus

Lietuvoje darbavosi daugelis 
vienuolynų — vyrų ir moterų. 
Jų visų nuopelnai švietimo, lab
darybės, srityse yra dideli. Dr. 
V. Sruogienė savoje istorijoje 
kalba vien apie jėzuitus, kitus 
apleisdama, arba jų veiklą vie
nu kitu žodžiu įvertindama. Ji 
pasirinko jėzuitus.

Mūsų krašte tėvai jėzuitai įsi
kūrė 16 šimtmetyje. Juos 1569 
m. pasikvietė Vilniaus vysku
pas Protesevičius. Apie jų veik
lą dr. A. Šapoka savoje istori
joje (255 psl.) pažymi, kad šie 
veikiai įsigijo visuomenės sim
patijų, jų mokyklos buvusios pil 
nos mokinių, jie pirmieji susirū
pino liaudimi — sakydami lietu
viškus pamokslus, spausdindami 
lietuviškas knygas, sukurdami 
ištisą barokinę epochą tiek Eu
ropoje, tiek Lietuvoje- Kitas 
istorikas, prof. S. Sužiedėlis, 
šiais metais, Chicagoje, Vilniaus 
universiteto minėjime, kalbėda
mas iškėlė jų didžius nuopelnus 
lietuviškai kultūrai.

Dr. V. Sruogienė į tėvus jė
zuitus pažiūrėjo iš kitos pusės. 
Ji jiem3 nepalanki, nedraugiška. 
Jiems ji ir kaltinimus suranda. 
Pasak jos, tėvams jėzuitams įsi
kūrus Lietuvoje ir Katalikų Baž 
nyčiai, pradėjus kovą prieš pro
testantizmą, ėmė nykti toleran- 
tingumas, darnus sugyvenimas, 
liko pasėta tikybinio nepakantų 
mo sėkla (psl. 449).

Protestantizmas pirmiau įsi
galėjo, vėliau mūsų krašte atsi
rado jėzuitai. Naujo tikėjimo ša 
lininkai paskelbė dėsnį — cuius 
regio, eius religio: kieno val
džia, to ir tikyba. To įstatymo' 
ir Lietuvos pirmieji protestan-
tai laikėsi. Jų didieji vadai —' .... . „
Mikalojus Radvila Rudasis ir tore » Įrodo? Vieninteli argu- 
Mikalojus Radvila Rudasis - ,mena J1 Pat‘.ek,a ~ eird‘. s‘° 
perėjo į naujį tikėjimą jau 1550 t*™““
m., dvidešimts metų anksčiau 
negu jėzuitai Lietuvoje įsikūrė.
Kaipgi tie mūsų didikai tą nau
ją tikėjimą platino? Tebūna leis 
ta pačiai autorei pasakoti....
“kur tik siekė Radvilų galia, 
buvo steigiamos protestantų
bažnyčios, mokyklos, katalikų "letodua: ''....veikė įvairiais bū- 
bažnyčios uždaromos, ii kaimų ?am?ks,lu’Lmokyk
ir miestelių išvaromi klebonai....
Bajorė S. Markuvien'ė Šiluvos 
dvarą užrašė protestantų baž
nyčiai ir mokyklai, įsakydama 
testamentu, kad toje mokyklo
je mokytojai turėsią būti evan
gelikai. o mokiniai, jei ir kata
likai, tai šventadieniais privalė
sią lankyti protestantų bažny
čią.... Kristupas Radvila pasta
tė Biržų miestiečiams sąlygą, 
kad jų burmistras ir šuolininkai 
tūtų tik protestantai. Netru
kus beveik visi Panų Tarybos i
nariai at3isakė katalikybės (424
-25 psl.). Ar tokie naujo tikėji
mo platinimo metodai yra su
derinami su darniu sugyvenimu, 
tolerantingumu, tikybinio pa
kantumo dvasia? Juos pirmieji
pradėjo naudoti protestantai. Kitoje vietoje dr. V. Sruogie- 
Dr. Sruogienė kitų kaltes jėzu- nė prikimba prie tėvų jėzuitų: 
itams priskyrė, pamiršdama, varžė jie laisvą mintį, drausda- 
tai, ką dvidešimt puslapių anks-mi dėstyti graikų kalbą savose
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VIZIJA
Kai vėjas užpūtė žvaigždes
Tą vieną rytmetį,
Uola alsavo man į veidą
Ir šiurkščios žolės zvimbė
Dainą rūsčią.
Ar aš buvau tam skęstančiam laive 
Ar aš buvau tenai,
Kad vėl čia atsibusčiau?!
Regiu kaip susižvalgo 
Bežadės baltos statulos 
Ir rausti pradeda 
Dangaus mažytis kraštas.
Tik neseniai buvau pas motiną: 
Šildžiaus rankas ugniakure namą, 
Svirplys nedrąsiai čirpė,
Drugelis sukos palubėj —
— Nuo žibalinės lempos 
Buvo taip šviesu . ..
Kodėl jūs išvedėt mane iš ten 
Bežadės statulos?!

Nuo tolimų, nuo mėlynųjų girių, 
Pakilo paukščių virtinės;
Žegnodami laukus 
Sparnų ritmingais mostais 
Pasuko jie pietų keliais.
Išsitiesė diena liepsnojančiais plaukais 
Ir baltus verpalus prisagstė 
Žemės rėžiuose;
Ataudė saulės spinduliais,
Rugių želmenimis apkaišė 
Liepsnojančiais plaukais 
Rudens diena 
Skausmingai išsirėdžius.

čiau apie protestantus rašė. Rim, mokyklose, idant per ją neišsi- 
tas istorikas taip nedaro.

Dr. V. Sruogienė kaltina Žy
gimantą IV V£.zą, Lenkijos ka
ralių, Lietuvoj didįjį kunigaikš
tį, katalikišku, fanatiškumu, ku
rį jam įkviepė jo auklėtojai vo
kiečiai jėzuitas. Valdovas, anot 
jos, “pasiryžo išnaikinti neka- 
talikus savo valdomose valsty
bėse” (507 psl.). Kaltinimas 
stiprus, tačiau žiūrėkime, ar au-

Tytuvėnai

je vos keli senatoriai beliko pro 
testantai. Neužtenka tokio vie
no fakto, juk senatoriai į kata
likybę galėjo pereiti ir karaliaus 
neverčiami, be jokios prievartos, 
be bausmių. Autorė nurodo čia 
pat ir to meto katalikų veiklos nebūtum turėję tokių stiprių va 

dų iš dvasiškijos pusės, vargu 
tautinė sąmonė būtų išlikusi,

skiriant i atsakinga urėdus VargU meS laisvę ir nePriklau- 
, . į., g. . as somybę būtum atgavę. Lietuvavien katalikus, ruošiant ispu- „. , - ...j. . . :. su katalikybe yra amžiais stip-dingas šventes su procesijom, . . . ,.?. . . „ . . H \ J ’ ’.nai sujungta — jei caram būtųvaidinimais, s Ttant puošnias ba , ., . . , .. t , pavykę lietuvius suprovaslavin-rokines bažnyčias, kurios pa-j

traukdavo minias, negu kuklus 
protestantų maldos namai” (psl.
•507). Išskyrus vien katalikų 
skyrimą į augštesnius urėdus, 
visuose kituose veiklos metoduo 

niekur nesimato to katali-se
kiško fanatiškumo, kuriuo ka
ralių jėzuitai buvo užkrėtę. Gal 
tas karalius tokiuo katal’kišku 
fanatiku ir buvo, nenoriu neigti,
tačiau teigiant reikia ir įrodyti, 
ko istorikė nepadaro, žaizdama 
tuščiais kaltinimais.

Jėzuitai ir patriotizmas

veržtų pagoniškos erezijos. Tei
gia, bet teigimo niekur neįrodo, 
skaitytojas pats norėtų tokį fak 
tą patikrinti, reikėtų pažymėti 
bent šaltinį, iš kur tai paimta? 
Arba vėl — jėzuitams terūpėjo 
išauklėti gerus Romos katali
kus, o ne krašto piliečus. Dėl to 
padidėjęs bajorų savanaudišku
mas, susilpnėjęs jų valstybinio 
atsakingumo jausmas.... Katali
kų Bažnyčios mintis, kurią tėvai 
jėzuitai visuomet gerai suvok
davo, buvo ir paliks — kas yra 
geras katalikas, tas tuo pačiu 
yra ir geru valstybės piliečiu. 
Tėvai jėzuitai tam dėsniui atsto
vavo. Jie savo mokiniuose sten
gėsi pažadinti atsakomybės jaus 
mą prieš savo tautą. Juk pvz.
tėvas Skarga Vilniaus bažnyčio
se, per savo pamokslus, pliekteįir bus, kad mergaitė, patyrusi 
pliekė bajorus, kad šie tesirūpi-1 jog jos pašaukimas ne tas, iš 
na savanaudiškumu, pamirsda-| vienuolyno išstoja, ir niekas 
mi bendrą gerovę, valstybinius dėl to nesiskandina. Bažnyčia 
reikalus. Tautiniams dalykams Į • ■■■
jie visuomet buvo jautrūs — jie
pirmieji lietuvių kalba liaudžiai 
pradėjo skelbti pamokslus, spau 
sdinti lietuviškas knygas, dės
tyti lietuviškai mokyklose.

Istorikė stipriai, keliose vie
tose puola klebonus, kurie pasi
žymėjo prolenkiškumu 18 ir 19 
amžiuje. Buvo tokių, neginčyti
nas faktas, tačiau jie niekuo ne
siskyrė nuo anų laikų šviesuo
menės. Ir jų kaltes Valančiai,
Baranauskai, Maironiai, Jakštai,! syti autorė paskiria net 4 pusla- 
Vaižgantai 3U kaupu išpirko. Jei i pius. Panašių pavyzdžių yra šim

ti, nesunkiai jiems būtų pavykę 
juos ir surusinti, būtume išny 
kę iš žemės paviršiaus.

Naujokų stojimas į pulką
Juos prisimename ryšium su kariuomenės diena — lapkr. 23 d., 
191H metui* tq dieni) buvo paukelbtufa pirmas įsakymas, kuriuo buvo 
pradėtu organizuoti Lietuvos kariomenė. Šis paveikslas padarytas iš 
atvirutės, kurią mums atsiuntė kan. M. Vaitkus

Kultūrine kronika
• Antano Škėmos drama Pa

budimas, laimėjusi Clevelando 
Kultūros fondo dramos konkur
so premiją, išėjo iš spaudos. 
Išleido Terra. Knygos išleidimą 
medžiagiškai parėmė brooklyniš 
kė Demokratinio Darbo talka. 
Veikalas turi 64 pusi. su Vytau
to Meškausko įžanga. Veikalas 
— trijų veiksmų. Vaizduoja bol
ševikų areštuotus kalinamuo
sius kun. Antaną, taipogi kalina 
mą lietuvių porą: Kazį ir jo 
žmoną Eleną, be to — du tardy 
toju. Veiksmas pradedamas sce
na kalėjimo kameroje, tęsiamas 
ir užbaigiamas tardytojo kam
baryje, panaudojant vadinamą 
psichologinį tardymo būdą.

Veikalas turi intrygą, drami
nę įtampą, turi gero dialogo 
vietų, ir pati dramos eiga — 
tardytojo pabudimas, atsiverti
mas bei kankinamųjų moralinė 
pergalė, ištesėjimas nepasiduo
dant tortūrom/ — rodo auto
riaus linkimą vedamąją mintį 
duoti teigiamą. Visa savo sąran
ga veikalas nėra eilinis; užbai
giamas netgi religine mintimi — 
veikalo herojų bendrai kalbama 
Tėve mŪ3ų.

Visdėlto autoriaus pasirenka
mos draminiam vyksrhui vys
tyti priemonės susilaukia pel
nytų priekaištų. Jau įžangoje 
pažymima, kad po vaidinimo 
Montrealyje pasigirdo balsų, 
kad veikale “perdaug ‘lytišku
mo’, jame slypinti priešreliginė 
tendencija”. Į scenos gretimą 
kambarį įvedimas moters prie
vartavimo, ir tai padarymas ne
atskiriamu vyksmu dramos ei
goje, yra nepateisinamas. Vei
kalo herojai baigia savižudybe, 
ir ta tariama pergalė darosi kaž 
kokiu nihilizmo triumfu. Sap
nas apie Švč. Panelę, kuriai nu
sišypsojus pamatoma, kad “jos 
burnoje nėra dantų” — rodo, 
kad autorius nevengia profaniš
koj kasdienybėj valkioti tai, kas 
daugumai yra šventa.

Taipgi pasakojimas apie vie
nuolę, kurią, norinčią išstoti iš 
vienuolyno brolis kunigas atgal 
išvarė, ir kuri prisigirdė — ne
realus. Šimtais atsitikimų buvo

Citatos ir objektyvumas

Pabaigoje tektų dar vieną šio 
istorijos trūkumą nurodyti — 
pernelyg ilgos citatos, ištraukos, 
karų aprašymai. Taupyti reikė
jo ir laiką, ir popierių. Iš 900 
puslapių užtektų 500. visa es
minė medžiaga būtų sudėta, su
talpinta. Tokios ilgos ir bereikš- 
mingos citatos tebūna vienas 
pavyzdys nurodytas. Tūlo bajo
ro, gyvenusio 16 amžiuje, Bile- 
vičiaus dvaro inventoriui apra

tai.
Išvadoje tektų pagirti auto

rės gerus norus, pasišventimą, 
įdėtą darbą, tačiau ir pasiskųsti 
jos neobjektyvumu, šališkumu. 
Istorikė yra liberalė, katalikams 
abejinga, šalta, priskiria daug 
kaltinimų ir jų neįrodo. Jos tad 
istorija rekomenduotina tiems, 
kurie jau sugeba kritiškai gal
voti, vertinti.
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netgi reikalauja, kad stodama 
į vienuolyną mergaitė įneštų 
tam tikrą sumą kraičio, kuris 
saugojamas tam atvejui, kada 
ji, įsitikinusi, kad jos kitas pa
šaukimas, išstos. Ta suma jai 
įteikiama naujo gyvenimo pra
džiai. Kalinio Kazio deklamavi
mas prieš “griežtą tikėjimą” — 
irgi netikslus; problema ne griež 
tume, o tame — ar tas tikėji
mas tiesa, ar ne.

Šis veikalas geras tuo, kad 
skaitytoją verčia pagalvoti. Vis
dėlto dėl suminėtų dalykų jo nei 
mūsų scenai, nei plačioms skai
tytojų masėms nedrįstame re
komenduoti.

• Marijos Remenčienės Audi
nių Paroda. Sears prekybos rū
mų vadovybė Sao Paulyje spa
lio mėnesyje atidarė Sao Paulo 
miesto moterų rankdarbių pa
rodą. Šioji paroda labai įdomi 
įvairių tautų moterų rankdar
biais. Čia" pamatysi siuvinėtus 
paveikslus, kurių tarpe yra ir 
vadinamų bareljefų, būtent, tik 
ras kailis puošia tropikų žvėris, 
tikri karoliai — indėnę ir tik
ros spalvingos plunksnos — 
paukščius. Galima čia pamatyti 
kiniečių paveikslus iš ryžių šiau 
dų, pieštus indus, keramikus dar 
bus, įvairius siuvinėtus ar megz 
tus darbelius. Šie visi darbai 
suskirstyti pagal sritis. Paro
doje dalyvauja apie 180 įvairių 
tautų moterų, iš kurių tik ja
ponės ir lietuvė Marija Remen- 
čienė tegavo po atskirą paviljo
ną, nes jos pristatė po didžiau
sią eksponatų skaičių.

Marija Remenčienė jau kele- 
ri metai, kai audžia lietuviškas 
juostas, o paskutiniu metu įsi
gijo stakles ir pradėjo austi lie
tuviškus audinius, pagrindan im 
dama lietuviškos juostos raštus, 
ypatingai gausiai vartodama tul 
pių motyvą bei įvairias tulpių 
variacijas. Nors M. Remenčienė 
dalyvauja individualiai, tačiau 
malonu, kad ji pasistengė savo 
paviljoną įrengti tikrai lietuviš
kai. Ant sienų kabo dail. Vla
dos Stančikaitės darbo aliejiniai 
paveikslai (Moterėlės eina pro 
lietuvišką koplytėlę paruge baž
nyčion ir Liet. koplytėlė ąžuo
le). Čia pat stovį ratelis su linų 
kuodeliu, staklelės su apmesta 
juosta ir seifoviškos staklės su 
gerokai nuaustu audeklu. Ant 
sienų ir ant grindų ištiesti R. 
darbo audiniai ir ant staklių 
pertvaros užnertos juostos bei 
kaklaryšiai. Darbai skoningi, 
gražiai suderintos spalvos.

Jos paviljonas labai publikos 
mėgiamas. Vakarais M. Remen
čienė sėda staklėsna ir audžia, 
tuo pritraukdama lankytojus su 
sidomėti lietuviška tautodaile. 
Už staklių 3tovi manekenas tau
tiškais drabužiais ir pati R. ap
sirengusi tautiškais drabužiais, 
savo darbo. Kitoj pusėj paviljo
no matyti iškabėlė, kurioje por
tugalų kalba pažymima, kad šie 
audiniai išausti imant pagrin
dan senoviškiausią lietuvės mo
ters rankdarbį-j uos tą. Ponia R. 
ir gyvu žodžiu nupasakoja lan
kytojoms apie lietuviškus pap
ročius bei apeigas, kurioms šie 
visi audiniai esą taikomi. Šiuo 
būdu M. Remenčienė prisideda 
prie lietuviško propagandinio lo 
byno praturtinimo, nes Sears 
prekybos rūmus ir juose įrengtą 
parodu kasdien aolanko nemaža 
žmonių. (K. P-tė)

• Antons Ru paini*, latvių ra
šytojas, sukūrė trilogiją “Ma
ra Mostas”; tai kultūristorinis 
romanas, parodąs, kaip latgalie- 
čių likimas buvo surištas su lie
tuvių — tas pats rusinimas, 
spaudos uždraudimas, religijos 
persekiojimas, bažnyčių uždari
nėjimas, slaptoji spauda. Visi 
trys tomai jau išėjo iš spaudos.
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DAIL. A. RŪKŠTELĖS PARODA
Minint jo 50 m. amžiaus jubilėjų 

JUOZAS PRUNSKIS

locks departamentinėje krautu
vėje. Daugiausia laiko visdėlto 
pašventė tapybai. Iš viso trem
tyje turėjo šešias savo kūrinių 
individualias parodas ir 12 — 
bendrai su kitais dailininkais. 

Sukūrė 600 paveikslų

Iš viso dail. A. Rūkštelė yra 
nupiešęs apie 600 paveikslų. 
Dalis jų liko Lietuvoje, dalis Vo 
kietijoje, dalis Australijoje. 
Daugelis tremtinių atsivežė juos 
į Ameriką. Dailininkas yra pa
mėgęs kurti Lietuvos peisažus, 
gyvai vis savo sąmonėje laiky
damas tėvynės vaizdus. Yra kū
ręs ir religinėmis temomis, pvz. 
Dillingine seserų koplyčiai nuta
pė Snieginę Dievo Motiną, Aust
ralijoje Krikščioniškų brolių mo 
kyklai nupiešė Fatimos Dievo 
Motiną, švytinčią virš Adelai
dės. Darbas buvo atliktag spe
cialiai Marijos kongresui. 
Peisažų nuotaika ir koloritas

Šioje dabar Chicagoje atida
romoje parodoje vyrauja peisa- 
žai. Jie sudarys daugiau, kaip 
pusę išstatytų kūrinių. Peisažų

Lietuvių auditorijoje šian
dien, gruodžio 1 d. 7 vai. v. ati
daroma dail. A. Rūkštelės tapy
bos paroda. Bus išstatyta 40 pa
veikslų, pieštų aliejumi ir akva
rele. Paroda tęsis iki gruodžio 
mėn. 9 d.

šią parodą suorganizavo A- 
merikos Lietuvių Dailininkų są
junga, pagerbdama dail. Antano 
Rūkštelės 50 m. amžiaus sukak
tį. Mūsų dailininkas yra gimęs 
1906 m. lapkričio mėn. 1 d. De
gučiuose, Zarasų apskrityje. Ma 
žažemiui tėvui gavug darbą Pet 
rapily, tenai išvyko ir Antanas 
su kitais jų šeimos nariais. Pra
džios mokslą ir baigė Petrapily
je.

Su pirmais ešalonais į 
Lietuvą

Po revoliucijos Rūkštelės šei
ma su pirmais ešalonais grįžo 
į Lietuvą. Antanas, slaptai per
ėjęs sieną, pradėjo gimnaziją 
Vilniuje, bet lenkams ėmus per
sekioti, vengdamas arešto, per
ėjo į Zarasų, vėliau Utenos gim
naziją ir pagaliau Kaune gavo 
brandos atestatą, išlaikęs eks
ternu, belankydamas meno mo
kyklą.

Meno mokyklą baigė 1929 me 
tais. Jo profesoriai buvo J. Ši
leika, VI. Didžiokas, Just. Vieno 
žinskis, Ad. Varnas, Ad. Galdi
kas. Baigęs meno kursą, įstojo 
į Vyt. Didžiojo universitetą, gi
lintis į istorijos studijas, kurias 
baigė Vilniaus universitete, kaip 
pirmas meno istorikas, išleistas 
iš Vilniaus universiteto, perimto 
Lietuvos švietimo vadovybės ži
nion.
Muzėjaus etnografinio skyriaus 

vedėjas

Jau nuo 1925 metų dirbo, 
kaip konservatorius Čiurlionio 
Meno galerijoje, o nuo 1936 me
tų buvo Vytauto Didžiojo Kul
tūros muzėjaus etnografinio sky 
riaus vedėjas, darydavo ekspe
dicijas po Lietuvą liaudies me
džiaginei ir dvasinei kultūrai 
tirti, eksponatams rinkti. Įstei
gė muzėjuje etnografijos skyrių, 
suorganizavo pirmą etnografinę 
parodą ir ėmėsi stambaus dar
bo — organizuoti Tėviškės mu- 
zėjų atvirame ore, Basanavi
čiaus parke. Panemunėje, kur 
tam reikalui pradžiai buvo gau
ta 14 hektarų plotas.

Jau buvo užpirkti žemaičių 
“numai”, visa eilė klėčių, augš- 
taičių gyvenami namai. Eilė tro 
besiu buvo užpirkta bevažinė
jant su ekspedicijomis po kai
mus. Deja, bolševikai dalį tų 
pastatų Kauno Parodos aikštėje 
sudegino. Mat, ten buvo suvežti 
nupirkti trobesiai ir tūkstančiai 
eksponatų. Toje aikštėje buvo 
apgyvendinti rusų kariai ir jie 
neįleido nei vieno lietuvio įeiti, 
o patys pradėjo deginti ekspo
natus. Buvo išplėštos durys klė
čių. Daug eksponatų sudeginta, 
o nuo kitų nuimtos visos gele
žinės dalys ir išvežtos j Mask
vą. Svirskio gamybos kryžių bol 
ševikai norėjo suskaldyti; buvo 
privarę kylių, tačiau ąžuolo ne
įstengė perskelti, tai taip ir pa
liko; parodė daug barbarizmo. 

18-je parodų tremtyje

Tremtyje dail. Rūkštelė visą 
laiką atsidavęs tapybai. Vokie
tijoje gyveno Dillingene. Jau 
1945 m. su kitais dailininkais 
suruošė pirmą liet. dail. paro
dą Augsburge, nesant reikiamo 
susisiekimo, pėsčias nešdamas 
mylias kelio savo paveikslus. Iš 
Vokietijos persikėlęs į Australi
ją ten išgyveno 6 metus. JAV 
atvyko tik pernai, apsistodamas 
Los Angeles mieste. Ten duoną 
pelnė inžineriniu braižytoju ir 
kaip dailininkas dirbdamas Bul-

dauguma Lietuvos, bet yra ir iš 
Vokietijos, Australijos, Ameri
kos. Piešdamas peisažus daili
ninkas jieško nuotaikos gamto
je ir stengiasi tai perduoti. Dai
lininkas nekuria peisažo, kad 
tik būtų vaizdas padarytas. Jam 
svarbiausioji problema — per
duoti tą jausmą, kurį tas vaiz
das sukelia. Koloritas įvairus, 
kas išplaukia iš dailininko pa
mėgtojo tikslo — perteikti vaiz
do nuotaiką. Ypač mūsų daili
ninkas mėgsta pajusti ir per
duoti šviesą. Kaikurie darbai 
baigti natūroje, kitų — padary
ti etiudai, ir užbaigti studijoje. 

Portretai ir natiurmortai

Parodoje matysime ir eilę 
portretų, kuriuos piešti dailinin
kas taipgi pamėgęs. Dailininkas 
yra realistas, ir tai stipriai jau
čiama jo portretuose. Mūsų dai
lininkas čia rūpinasi, kad port
rete atsispindėtų žmogaus vidi
nis gyvenimas. Dail. Rūkštelė 
nemėgsta portrete daryti tik 
galvą; jo portretai pilnesnį, nes 
pvz. rankos — būtinos portre
to palydovės.

Dailininkas savo tapybai taip
gi pasirenka natiurmortus. “Gė
les piešti tai jau mane priver
čia žmona, ir sulaukusi jai pa
tinkančių tos rūšies paveikslų, 
dar daugiau skatina jų daryti”
— pasakojasi dailininkas. Na
tiurmortai dailininką vilioja sa
vo kolorito platumu. Natiurmor
tas dailininkui yra tikras atsi
kvėpimas — nesi niekuo suvar
žytas, galima naudoti savo pa
sirinkta koloritą, kai tuo tarpu 
nėra tokios laisvės peisaže.

Koloritas ir kompozicijos

Kolorito atžvilgiu dail. A. 
Rūkštelės skalė yra labai plati
— nuo liūdnos, lengvos pilkos 
iki stipriausių fortissimo. Mūsų 
dailininko kompozicijos — la 
bai didelio formato, ir jų nebu 
v0 galima į šią parodą atgaben

Albertas Martinavičius

NAMELIS ANT NEMUNO KRANTO
Namelis ant Nemuno kranto, —
Apkerpėjęs stogas šiaudų.
Kažinkas taip paprasto, švento,
Taip artimo širdžiai — graudu. —
Namelis ant Nemuno kranto.

A. Rūkštelė Aktorius P. K.

Kai pirmosios snaigės šia krenta 
Slaptingai vakarė j tyloj.
Tarytum baltutę legendą 
Iš sutemų šviečia vėlai —
Namelis ant Nemuno kranto.

Pavasario pranašas skrenda -— 
Laukinė žąsis iš pietų, —
Ir, kelio neklausus, suranda 
Ir suka aplinkui ratu —
Virš bundančio Nemuno kranto.

Kiek sykių čia vasara brendo 
It varpa auksinė laukų, —
Ir vėšlūs vijokliai verandą 
Dabino žaliu vainiku, —
Kiek sykių ant Nemuno kranto!

Kiek sykiu čia rudenio gando 
Klauseis tu lyg skundo širdies 
Savosios! Tik amžių legenda 
Jis švietė mum, šviečia ir švies — 
Namelis ant Nemuno kranto!

VILTIS
Taip paprasta, ir žodžiai nerinktiniai: 
Buitis pilka, ir mes, draugai, pilki. 
Paukštytę — širdį, plastančią krūtinėj 
Nešies ir nedalią velki. —

O pakelėj, po amžinuoju skliautu, 
Vidudienis žydryne'pražydės,
Kad vėl viltis mažos širdies 
Didžiojoj karalystėj karaliautų!

ti. Figūrinės kompozicijos rei
kalauja didesnio formato, kad 
pati kompozicija turėtų reikia
mą įspūdį, bet tie techniški da
lykai kliudo kaikuriuos darbus 
atgabenti tolimesnėmis distanci
jomis.

Dailininkas šiuo metu yra pa
čiame kūrybos pajėgume ir pa
siryžęs daug dirbti. Anot jo — 
kuriant, tai kaip ir valgant — 
apetitas savaime atsiranda. 
Dail. Rūkštelė yra parašęs eilę 
studijų, kaip: Lietuvių tauto
dailė (išleido Lietuvių Dailės 
draugija), Vilr/ius kryžiai (iš 
leido žurnalas Mūsų Vilnius), 
Lietuvių liaudies raižiniai (išlei
do Gimtasis Kraštas); stambi

Jimenez geriausia knyga
Naujasis Nobelio literatūros laureatas

P. GAUČYS, Chicago, BĮ.

1956 metų Nobelio literatūros gavo bei išleido keletą poezijos
premija nelauktai buvo paskir
ta ispanų senosios kartos poe
tui Juan Ramon Jimenez (skai
tyk Chuan Ramon Chimenes). 
Kadangi mums lietuviams, gali
ma sakyti, jis visiškai nežino
mas, tariuos būsiant pravartu, 
nors ir labai trumpais bruožais, 
susipažinti su jo gyvenimu bei 
kūryba.

Vedė Tagorės raštų vertėją

J. R. J., vienas žymiųjų ispa
nų poetų, gimė 1881 m. Mogue- 
ro miestelyje, pietinėje Ispani
joje, pasiturinčioje šeimoje. Vi
durinį mokslą išėjo jėzuitų kole
gijoje, kurią baigęs įstojo į Se
vilijos universitetą ir studijavo 
teises. 1916 m. vedė Zenobiją 
Camprubi, JAV-se išsimokslinu
sią merginą, Rabindranato Ta
gorės raštų vertėją, kuri turėjo 
įtakos jo kūrybai. Daug keliavo 
po Ispaniją, Prancūziją ir Šiau
rės Ameriką. Nuo 1909 ligi 1916 
m. gyveno Madride, kur įsteigė 
ir redagavo keletą literatūros 
žurnalų, ugdydamas jaunus, vos 
pradedančius poetus.

Suliepsnojus ispanų pilieti
niam karui, J. R. J. išvyko į Ku
bą, o kiek vėliau į Puerto Rico, 
kur laikė paskaitas ir sureda-

studija apie lietuvių liaudies sta 
tybą buvo išspausdinta Vyt.
Didž. Kultūros muzėjaus metraš 
tyje. Rankraštyje karo metu žu 
vo studijos: 1) Lietuvių dumi- nio. 
nės pirkios ir 2) Lietuvių liau
dies kryžiai. Dailininkas, lanky
damasis po Lietuvą, beveik ana 
tomiškai ištyrė kryžius ir įsiti
kino, kad jie yra išaugę iš krikš 
čionybės. Jis juose neranda tos 
stabmeldiškosios lietuvių tiky
bos įtakos, apie kurią kaikurie 
mažiau šį dalyką ištyrę rašo. 
Pažymėtina, kad ir naujai per
spausdintoje P. Galaunės studi
joje apie lietuvių liaudies meną 
iliustracijos yra paruoštos dau
giausiai mūsų dailininko — A. 
Rūkštelės.

“Palšis ir aš’*— poemėlių pro 
za rinkinys, kuriame J. R. J. su 
pranciškonišku švelnumu iške
lia simpatišką figūrą Andalūzi
jos asiliuko, vadinamo Palšiu. 
Šitoje knygoje Palšis yra vy
riausias veikėjas, o Mugueras 
(poeto gimtinė) su savo puikia 
žydria padange priešais Atlanto 
krantą, savo baltais namais, vy
nuogynais, apelsinų ir granatų 
sodais, pušimis ir riešutmedžiais
— scenovaizdis, kuriuo vaikšto 
poetas su savo asiliuku.'

"Palšis ir aš” priklauso tam 
laikotarpiui, kada poetas norė
jo išsivaduoti iš ankstybesnios 
prancūzų įtakos ir savo kelio 
jieškojo pasaulio ir ispanų ge
nijų lyrikoje.

Džiaugsmas ir skausmas
Iš “Palšio ir aš” dvelkia švel

nus, gilus liūdesys ir mūsų sielą 
skatina būti “kaskartą vis ge
resne, vis ramesne ir vis tyres
ne”. Džiaugsmas ir skausmas
— kaip poetas sako — yra dvy-

rikos kraštus. Toks yra labai niai, kaip asiliuko ausys”. Džiau 
glaustai atpasakotas poeto gy- gsmas ir skausmas glūdi visuo- 
venimas. Tačiau tikras jo gy- 8e tos knygos puslapiuose, iš jų 
venimas yra jo kūryba. ! trykšta tyriausia poezija.

i Šalia švelnios meilės ir skaus-

antologijų. Trumpai pabuvojęs 
Floridoje galutinai apsigyveno 
Washingtone. Retkarčiais su 
paskaitom aplanko Pietų Ame-

40 knygų autorius

Visoje J. R. J. kūryboje (per 
40 knygų) giliai atsispindi įta
ka jo gimtojo krašto — Anda
lūzijos, kuri būdinga savo švie- 
singumu, juslingumu, išmonin
gumu ir muzikaliniu liūdesiu.

J. R. J. yra vienas tų retų 
ispanų poetų, gausiai apdova
notų formaliniu kūrybingumu, 
besijungiančiu su didžiausiu 
jautrumu, švelniausia intuicija, 
rafinuotu skoniu parenkant me
džiagą ir tobulu muzikalumu. 
Kad šis nuostabus sąlygų jun
ginys būtų davęs didžiausią is
panų poetą, jam trūko stipraus 
ir gilaus žmogiškumo atramos. 
J. R. J. nebuvo svarbus žmo
gus. Todėl jam stigo vienos 
svarbios sąlygos būti didžiuoju 
poetu, kurią Ortega y Gasset 
nurodo rašydamas: “Reikia, 
kad mūsų asmenybės paskutinis 
branduolys savaime būtų kaip

TOSS
ir neasmeninis, bet vis tik su- 
darytag iš trascendentinės me
džiagos”.-

J. R. J. gražiausioji poezija 
sukurta, kad patiktų kaip gra
žus dalykas, bet žmogus, netu
rįs jaudinančių žodžių, jos pa
galba negali išreikšti savo mei
lės, skausmo, entuziazmo ar il
gesio. O tai, galutinoje sąskai
toje, ir yra didžiosios poezijos 
paskirtis ir jos didumo mastas. 
Kaip kaikurie kritikai sako, J. 
R. J. kūryboje stinga to pustu
zinio eilėraščių, nepaprastų ei
lėraščių, kurie suteikia poetui 
amžinumo požymį“, o jautrųjį 
žmogų verčia jais gėrėtis. Ta
čiau, to nepaisant, J. R. J. reikš 
mė ispanų poezijai yra milžiniš
ka. Žinomas amerikiečių kriti
kas, Waldo Frank, vienas di
džiausių jo gerbėjų, tvirtina, 
kad “Jimenez priklauso Gongo- 
ros ir šv. Jono nuo Kryžiaus 
rasei, nemarių poetų rasei”.

Jo kūrybos tema
Bendroji J. R. J. kūrybos te

ma — išoriniai elementai: van
duo, jūra, gėlės, aušros — susi
pina su jausminiais ir aistrin-' 
gaiš elementais, ir tada jo iš- 
raiškumas pasiekia savo augštu 
mos. Vienuma, liūdesys yra jo 
leitmotyvas, o Andalūzijos kraš 
tovaizdis jo peisažas. Tasai švel 
nūs, esmingas ir senovinis pei
sažas, kurio joks Andalūzijos 
poetas anksčiau nebuvo apdai
navęs, J. R. J. buvo atskleistas 
jauniems poetams. Ta3 -pats pei 
sažas pasireiškia ir jo geriausio
je knygoje, toje, kurios vertė 
šiandieną neginčijama: elegijo
je proza PLATERO Y YO 
1907-16) — Palšis ir aš — ku
ria modernioji ispanų proza pa
siekia augščiausio tyrumo, pap
rastumo ir jausmingumo laips-

mingo jausmo, neatskiriami jos 
palydovai yra vaikai, kurie iš 
jos puslapių semiasi savo džiaug 
smą, panašiai “vyturėlio čireni-

A. Unkštai*

Kultūrinė kronika
• Prof. Pr. Dovydaičiui 70 m. 

Jeigu dar yra kur gyvas Sibiro 
tremtyje prof. Pranas Dovydai
tis, jam gruodžio 2 d. sukanka 
70 m. amžiaus. Tas mūsų moks
lininkas — enciklopedistas bu
vo gimęs 1886 m. gruodžio 2 d. 
Marijampolės apskr., Višakio 
Rūdos par., Runkių kaime. Jau
natvėje ilgokai dirbęs ūkyje, 
1908 m. eksternu išlaikė egza- 
minus Marijampolėje ir įstojo 
į Maskvos universiteto teisių 
skyrių, pasirinkdamas jį su vil
timi, kad ^alės grįžti dirbti į 
Lietuvą. Drauge klausė paskai
tas istorijos-filosofijos fakulte
te bei gamtos fakultete laisva
laikius praleisdamas biblioteko
je ir gausiai skaitydamas. Jau į 
studentaudamas rašė Vilčiai, 
Draugijai, šaltiniui, Aušrinei.! 
1911 m. išleido Draugijos prie
dą Ateitį, kur pirmame numery
je išdėstė ateitininkų ideologi
jos pagrindus ir pradėjo tą didį 
sąjūdį. Lietuvoje dalyvaudavo 
slaptose ateitininkų konferenci
jose. Kaikurį laiką dirbo Vil
ties redakcijoje Vilniuje. Buvo 
pakviestas direktoriauti pirmo
je lietuvių gimnazijoje Kaune.

Vilniaus konferencijoje buvo 
išrinktas Lietuvos tarybos nariu 
ir pasirašė Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą. Buvo UI Mi- 
nisterių kabineto pirmininkas. 
Įsikūrus Kaune Augštiesiems 
kursams, buvo pakviestas lekto 
riumi, o paskiau — universite
to profesoriumi, kur dėstė pe
dagogikos istoriją, lyginamąją 
religijų istoriją, filosofiją. Už 
kalbą 1932 m. pavasarininkų 
kongrese totalitarinio tautinin
kų režimo buvo uždarytas į ka
lėjimą, o už dalyvavimą moks
leivių ateitininkų veikloje, pa
šalintas iš universiteto, bet vė
liau priimtas su griežtu drau
dimu ateitininkų veikloje neda
lyvauti.

Nepaprasto kruopštumo mok 
slininkas,. redagavęs žurnalus 
Kosmos (gamtamokslio), Logos 
(filosofijos)-, Soter (religijos 
mokslų), Lietuvos Mokyklą (pe 
dagogikos), Naująją Vaidilutę 
(ateitinir/.ų moksleivių; vėliau 
— moterų inteligenčių), Gamtos 
Draugą; daug talkino Ateičiai, 
Darbininkui ir kt. Atskirai iš
leistos jo studijos: Biblija ir 
Babelis, Kristaus problema, 
Žmogaus išsirutuliojimas ir pa- 
lentologija, Kultūra, religija ir 
mokykla. Yra parašęs apie 100 
stambių mokslinių straipsnių 
iš religijos, tikybų istorijos, ha
giografijos, filosofijos ir jos is
torijos, kultūros istorijos, vi
suomeninai mokslų, pedagogi
kos, geografijos, biologijos, pa-

mui baltoje aušros saulėje”. Po
etas neparašė savo elegijos spe
cialiai vaikams. Tai gili knyga 
suaugusiems. Bet drauge ir to
kia paprasta, kad ją paduodant 
į mažųjų skaitytojų rankas, ne
reikia n i y o pridėti ar atimti. 
Iš “Palšio ir aš” — suaugusiųjų 
knygos — vaikai išmoksta my
lėti ir pasišvęsti.
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lentologijos, geologijos, davęs 
eilės mokslininkų biografijas, 
daug rašęs visuomeniniais klau
simais.

Labai lauktina yra šio mūsų 
didžio mokslininko ir visuome
nininko biografija. Suglaustą 
jo gyvenimo apybraižą galima 
rasti Lietuvių enciklopedijos V 
tomo, 141-144 pusi.

• Andriaus Kuprevičiaus kon

cprttts develandeį įvykęs šio 
miesto Music School Settlement 
rūmuose, gausiai sutraukė mu
zikos meno mylėtojų, daugiau
sia amerikiečių.

Apie koncertą Cleveland Plain 
Dealer rašo:

“Andrius Kuprevičius užsitar 
nauja susižavėjimo ir pagarbos. 
Jo vakarykštis koncertas su
traukė pilną salę publikos ir su
silaukė pilnai užtarnautų ova
cijų.

“Andrius Kuprevičius pasirin 
ko programai Chopin Sonatą 
b-minor, op. 58, Kabalevskio so
natą Nr. 3, op. 45 ir Prokofjevo 
Sonatą Nr. 7, op. 83... Jo tech
nika užtikrinta ir atitinka augš- 
čiausius reikalavimus. Ypatin
gai išskirtinas yra jo stiprus 
ir tuo pačiu metu elastingas 
ritmo pajautimas, kurio pasi
reiškimai, pajungti stipriai kont 
rolei, įgauna jaudinančios ga
lios. Chopino Sonatos “Largo” 
dalyje, kupinoje poetinio susi
mąstymo, Andrius Kuprevičius 
pasiekė žavingų pianissimo efek 
tų. Jo skambinimas pilnas rim
ties ir nuoširdumo, dvelkia sa
vita šiaurietiškosios rudens 
saulės spindulių šiluma.

Kabalevskio ir Prokofjevo So 
natos buvo atliktos taip pat spal 
vingai ir su tokiu supratimu bei 
įsijautimu, kad beveik įtikino 
mus, jog abu vienodai yra ge
resni, negu jie ištikrųjų yra”.

(A. J.)
• Pulk. O. Urbonas, begyven

damas Švedijoje laisvu nuo dar
bo laiku nagrinėja ten esamus 
istorinius dokumentus, turinčius 
ryšio su senąja Lietuva. Perei
tais metais jisai parašė apie “Se 
novės Lietuvos vėliavas, esan
čias Švedijoje”. Šį rašinį atspaus 
dino “Karys” su vėliavų foto
nuotraukomis. Šiais metais pa
rašė apie “Karą lietuvių su šve
dais 1601-1611 m. Livonijoje”. 
Šio karo parašymui autorius pa
naudojo dokumentus, esančius 
Stockholme, švedų archyvuose. 
Studija yra plati, apima 57 ma
šinėle rašytus puslapius, jau pa
siųsta “Kariui”. Prie rašinio 
pridėti braižiniai. Aprašyta vien 
karo veiksmai, politinė situaci
ja paliesta labai mažai. Jonas 
Karolis Katkevičius buvo genia
lus karo vadas. Jisai turėdamas 
mažesnę kariuomenę, sprendžia
moje vietoje sugebėdavo sutelk
ti daugiau jėgų ir laimėti kauty 
nes.

• Romualdas švedrys iš Ko
lumbijos sostinės Bogotos išly
dėtas chemijos studijoms į JAV. 
Iš Kolumbijos mūsų dienraščio 
korespondentė rašo, kad Romu
aldas dar vaiku būdamas su di
džiąja lietuvių grupe 1948 me
tais į Kolumbiją atvykęs, bai
gė ten kolegiją; su kitu savo 
draugu Algiu Bekeriu per lietu
viškas pamaldas kunigui patal
kindavo prie altoriaus. Romu
aldas pasižymi stipriais gabu
mais, yra pamėgęg knygą, lietu
višką laikrašti ar žurnalą, yra 
nuoširdus idealistas.

• Dail. R. Viesulas dalyvauja 
9-toje metinėje Bostono grafikų 
parodoje, kuri vyksta Bostono 
Meno muzėjuje iki gruodžio 20 
d. Dailininko išstatyta litogra
fija “Laiškas*’’, ši paroda bus 
transliuojama per televiziją: 
Stotis WGBH TV. CHannel n.

• Dr. M. Gimbutienė parašė 
anglų kalba studiją apie lietu
vių kryžius. Veikalą išleisti pa
deda Kultūros fondas.

S
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Didžioji premija-lietuviui
I

Dail. Pov. Puzinas stiprinasi New Yorke 
SALOMĖJA NARKELICNAITE, Brooklyn, N. Y.

jam čia buvo iš eilės jau trečio
ji New Yorke.

Prieš metus atsiradęs New 
Yorke, kuri jam yra jau tekę 
vienerius metus būti vos tik at
vykus į Ameriką 1947 m. ir ku
rį jis veikiai paliko, išvykda
mas į Hollywoodą, Puzinas'pra
džioje ėmė reikštis lietuvių tar
pe. Su dailininkais Č. Janušu ir 
senesniosios kartos amerikiečiu 
lietuviu dail. Wm. Vitkumi jis 
čia sudarė darbingą trijulę. Pra 
džioje jis su tais dviem ir kitais 
dalyvavo Almus galerijos paro
doje, kur jau anksčiau savo pa
veikslus buvo išstatę Galdikas, 
Jonynas ir kt.

Vėliau su Janušu ir Vitkumi 
jis susijungė į amerikiečių dai
lininkų (Long Island Artists 
League) darbą. Ne tik tapo jos 
nariu, bet veikiai dalyvavo ir 
parodoje, kurią surengė visi 
trys lietuviai. Galerijos patal
pos, kurios paprastai visada es
ti užimtos, lietuviams tapo at
daros.

“Puzinui dabar durys atvi
ros!” — tokią nuomonę galima 
buvo susidaryti gausingoje au
ditorijoje, kai lapkričio 1 d. va
kare Amerikos profesionalų dai 
lininkų sąjunga (American Ar
tistą Professional League, Ine.) 
savd didžiąją premiją už alie
jaus paveikslą atidavė lietuviui 
Povilui Puzinui.

Tą premiją dail. Puzinas pri
ėmė iš paties tos sąjungos cent
ro valdybos pirmininko John 
Scott Williams, N. A., rankų. 
Jo premijuotasis paveikslas bu
vo “Dvidešimtojo šimtmečio ma 
dona”, didelio formato, daili
ninkui jau sykį 1951 m. laimė
jęs pirmąją vietą tarptautinia
me madonų festivalyje Los An
geles mieste. '

Dailininkas Puzinas iš dau
gelio savo kolegų amerikiečių 
susilaukė gražių pagyrimo žo
džių, o amerikiečių dailės spau
da ta proga labai šiltai apie jį 
parašė, visur primindama, kad 
jis yra lietuvis. Kartu su Puzinu 
premijos buvo įteiktos ir ki
tiems tos parodos kitų piešimo 
sričių laimėtojams ir ta proga 
įvykusiose iškilmėse rengėjai 
perskaitė gautąsias sveikinimo 
telegramas iš prezidento Eisen- 
howerio, miesto mero Wagnerio 
ir gubernatoriaus Harrimano.

Jie sveikino dailininkus meti
nės meno savaitės parodos pro
ga, pabrėždami pasitenkinimą 
sąjungos pasirinktąja kryptimi 
mene ir visuomenėje.

Kas ta Sąjunga?

Ta dailininkų sąjunga po vi
są Ameriką apjungia apie porą 
tūkstančių nariu, kurie savo kū
ryboje yra modernūs tradicinio 
meno atstovai, o visuomeninėje 
kovoje prieš radikalistus, kurie, 
prisidengdami “menas menui 
skraiste”, nuėjo su komunistiniu 
frontu.

Šita sąjunga yra pradėjusi gy 
vą akciją po visą Ameriką, kad 
tiek spaudoje, tiek mokyklose, 
tiek visuomeniniame gyvenime 
nebūtų toleruojami komunisti
nių pažiūrų ir komunistai dai
lininkai, ir pritaria valstybės de 
partamento pažiūrai, kad tokie 
menininkai negali atstovauti A- 
merikos.

“Visi menininkai turi teisę 
kurti taip, kaip jiems patinka, 
jie gali balsuoti ir rinkti bei 
galvoti, kaip tinkami, bet argi 
jiems galima duoti teisę išduoti 
kraštą?” — sako sąjunga viena
me savo laiškų, rašytų preziden
tui Eisenhoweriui. Ir toliau są
junga paaiškina, kad gali atsi
rasti tokių, kurie sakys “dailė 
tai ne politika”, arba “dailė turi 
būti vertinama tik pagal jos 
pačios vr/tę”. Sąjunga su tuo 
sutinka, tačiau ji priduria: “bet 
kiekvieną kartą, eksponuodami 
komunisto kūrinį, mes jam su
teikiame garbės, mes padedame 
kelti jo kūrinių kainas, ir mes 
tuo pačiu kišame pinigus į ran
kas tų, kurie tuos pinigus pas
kui panaudos prieš mus pačius”. 

Lietuviai toje Sąjungoje

Dail. Puzinas šiuo metu jau 
yra tos sąjungos narys. Bet ta
da, kai jis laimėjo jos ddižiąją 
premiją, jis tebebuvo tik sve
čias, kuris, kaip ir eilė kitų, bu
vo pakviestas toje parodoje da
lyvauti ir dalyvavo.

Iš lietuvių tos sąjungos na
riais prieš Puzino atėjimą jau 
tenai buvo dailininkė Natalija 
Jasiukynaitė-William Vitkus ir 
Česlovas Janušas.

Dail. Puzino kelias N. Y.

Šita dail. Puzino premija, pa
ti stambioji ir išleidusi jį į di
džiuosius New Yorko vandenis,

Emil Verhaersnpasaulio augštumas. Bet šalia 
to, Puzinas turi sumanymų pir
miausia lietuviškoje veikloje. 
Jam rūpi ir lietuviai dailininkai 
ir lietuvių visuomenė, ir daili
ninkų santykiai su lietuvių vi
suomene.

Dėl lietuviškos veiklos

Dailininkai tarp savęs susi
skaldę krypčių kovose, o su vi
suomene neturima reikiamo ry
šio. Puzino nuomone, dailininkų 
sąjunga galėtų apjungti visus 
dailininkus, bet, to vieningumo 
nesant, ir veiklos nėra. O Puzi
nas yra veiklos atstovas. Jis da 
bar yra vienas ,tų dailininkų 
entuzastų, kurie, pasiremdami 
draugiškumu ir lietuviškumu, 
New Yorke pradeda darbą nau
jame dailininkų vienete, kurio 
vardas bus Gintaras. V

“Jį (Gintarą) norime tinka
mai atstovauti tiek lietuvių, tiek 
svetimtaučių tarpe”, sako Pu
zinas, pabrėždamas, kad bus da
lyvaujama ir bendroje dailinin
kų sąjungos veikloje. “Mūsų dar 
bo gairės bus dirbti ne abstrak-| 
čiai, bet gyvai Lietuvai, nes ab
strakti filosofija ir pasaulėžiū
ra nepritaikoma gyvanj žmo
gui”.

Hollywoode buvo garsus

Dail. Puzinas jungiasi į new- 
yorkiečių veiklą, neseniai čia at
sikėlęs iš Hollywoodo, kur yra, 
laimėjęs ir premijų, ir pripaži
nimą kaip talentingas dailinin
kas. Jis jau 1950 m. Los Ange
les mieste laimėjo pirmąją pre
miją ir pirmąją vietą kaip už 
geriausią tų metų darbo — už 
savo paveikslą “Pabėgėlė”. Vė
liau už jį gavo dar miesto me
ro metinę dovaną — medalį už 
nuopelnus dailėje. Jau anksčiau 
buvo minėta apie jo laimėtąją 
premiją už “Dvidešimtojo šimt
mečio madoną” tarpt, madonų 
festivalyje. Tais pat 1951 m. jis 
Los Angeles laimėjo ir specialią 
premiją už gėles tarptautinėje 
paveikslų parodoje, vaizduojan
čioje gėles.

Hollywoode būdamas Puzinas 
yra piešęs kino ir TV garseny
bių portretus, dalyvavęs kaip 
ekspertas TV ir radio progra
mose ir meno diskusijose, eida
mas prieš radikalistų meną. Jis 
yra tenai turėjęs ir daugybę pie 
Šimo demonstracijų.

Pirmieji pasisekimai

Išstatyta viso apie 50 paveiks 
lų. Tos parodos ipetu Puzinas 
turėjo savo pirmąsias paveiks
lų piešimo demonstracijas. Ja- 
nušas tenai demonstravo akvarė 
lės piešimą, o Vitkus laikė pas
kaitą apie meną. t

Čia pirmą sykį lietuviai atkrei 
pia savo kolegų amerikiečių dė
mesį.

Bet netrukus ta pati dailinin
kų sąjunga rengė savo 26-ją pa
vasario parodą. Joje Puzinas 
vėl dalyvavo kartu su Janušu 
ir Vitkumi, šiuokąrt išstatyda- 
mi po vieną paveikslą. Jie visi 
trys tos parodos vadovybės bu 
vo pakviesti parodos paveiks
lus meniškai sutvarkyti. Tai jau 
buvo vadovybės jiems pasitikė
jimo įrodymas. Ir čia prasideda 
Puzino pasisekimai. Toje paro
doje, kurioje buvo išstatyta a- 
pie du šimtai visos Amerikos 
dailininkų paveikslų, Puzinas už 
savo paveikslą laimėjo pirmąją 
premiją — žinomos anglų dai
lės reikmenų firmos Winsor- 
Newton didžiąją premiją. Lygia 
grečiai Puzinas pakviečiamas 
dėstyti tapybą tos sąjungos mo
kykloje ir šiuo metu yra augš- 
čiausiai apmokamas jos profe
sorių tarpe.

Antroji ir trečioji premija

Po trumpos pertraukos, ku
rios metu Puzinas su kitais dai
lininkais, jų tarpe su Janušu ir 
Vitkumi, dalyvavo parodoje Pra 
nės Lapienės vasarvietėje, Puzi
nas vėl laimėjo antrąją premi
ją Long Island Artist League 
parodoje.

Tai buvo rudens paroda. Jo
je Puzinui teko pirmoji garbės 
premija už jo paveikslą “Laivų 
prieplaukoje”. Po šio laimėjimo 
tos pačios dail. są jungos mokyk 
loję Puzinui pasiūloma dar pa
pildomos pamokos. Protarpiais 
Puzinas tenai rengia ir piešimo 
demonstracijas.

Ir taip po šių z pasisekimu 
Long Island Dailininkų sąjun
goje Puzinas kaip svečias da
lyvavo American Artists Pro
fessional League meno savaitės 
parodoje, kuri New Yorke vyko 
nuo lapkričio 1 iki 13 d. Tai čia 
jam teko ta trečioji ir pati di
džioji premija.

Dailininką Puziną teko maty
ti entrziastiškai nusiteikusį. A- 
naiptol, jis nesijautė, kad jau 
viskas pasiskta, ko jis trokšta, 
bet, kaip jis sakė, "dabar jau
čiu, kad galėsiu pradėti”. Jis 
jau gavo eilę kvietimų piešimo 
demonstracijoms.

Ncw Yorke Puzinas turi di
delių planų. Šitas laimėjimas 
jam atidaro kelius į dailininkų

Dail. Pov. Puzinui įteikiama premija

Viduryje dail. P. Puzinas; .Tam premiją įteikia American Artists Professional Jjeague visos sąjungos prezi
dentai J. S. IVilliauut. Tarp jų (be skrybėlės) Eleanor Gay Lee, New Yorko skyr. prezidentė. Foto Pi Gaubo

Kai purpuru žemė liepsnoja 
Mirštančioj saulėj rudens,
V icniša'kryžkelė lyg piligrimai 
Medžiai į tolumas eina.

Jų sielvartas didis, jie eina 
Vakaro saulėj iš lėto keliu.
Jie sunkūs, ir krinta jų lapai 
Su ašarom, liūdesiu, kartėliu.

Paslaptis nešas tolyn piligrimai,
Eina eilėm dviem. Kiek metų jau?
Į dangų, jo šviečiantį grožį,
Į stiprų, galingą magnetų.

te
Vien spindulių jų apsiaustai,
Klostės jų dega saulės laidoj,
Spindi lyg rūbai auksiniai,
Nešami miros ir dulkių.

Į keleivius tuos garbanom tankiom,
Einant tenai jiems, sužiūri 
Mistinės kūdros, sodžiai pamaldūs,
Lenkias maldoj ir puola ant kelių.

Vertė A. T y moli s

Emil Verhaeren, prieš šimtą metų gimęs ir prieš keturiasde
šimt metų miręs Belgijos flamų poetas, pradžioj priklausė parna- 
sininkams, vėliau atsidėjo mistinei gamtos ir didmiesčio poezijai.*** z A. T.

Svajojo apie New Yorką
Pasiekęs garso ir jau turėda

mas pakankamas materialines 
sąlygas pagal amerikietinį stan
dartą, Puzinas Los Angeles 
mieste nepasiliko. “Jei būsi pri
pažintas New Yorke, tai būsi 
ir visame pasaulyje” — skam-. 
bėjo jam visą lailjįą Hollywoode 
girdėti žodžiai. Ir taip jis atvy
ko į New Yorką, išbuvęs beveik 
aštuonerius metus prie Pacifi- 
ko krantų.

“New Yorkas niekuo neatsi
lieka nuo ParySaMns. New Yor
ke rengia parodas ir Paryžius, 
ir Roma, ir Berlynas” — sako 
Puzinas, įsismaginęs šuoliui į 
augštumas.

Puzinas yra Rygos lietuvis. 
Latvijoje jisai baigė meno aka
demiją, paskui studijas gilino 
Vokietijoje, Belgijoje ir Prancū 
zijoje. Profesoriavo Lietuvos 
mokykloje. Jo kūrinių yra viso
je eilėje Vakarų Europos mu
rėjų. Lietuvoje garsus yra jo 
paveikslas Panevėžio katedroje, 
daugiau kaip 500 kv. metrų di
dumo, atliktas 1937 m.

• Vandos Frankienės pasakų 
knygelė “Karalaitės Gintarės il
gesys”, iliustruotas seselės Mer
cedes, iš spaudos išeis dar šį 
mėnesį.

• Darna šiuo metu yra vie
nintelis lietuvių choras Vokieti
joje, vadovaujamas F. Strolios. 
Šis choras yra susidaręs Mem- 
mingene. ,

• Komp. Vladas Jakubėnas 
buvo pakviestas dalyvauti dide
lės latvių Šv. Jono Evang. pa
rapijos rengiamame bažnytinia
me koncerte paskutinį lapkričio 
sekmadienį. Jis vargonais prita
rė baritonui dr. Klavinš, atvy
kusiam iš Clevelando ir pagro
jo keletą numerių solo, jų tarpe 
vieną didesnį J. S. Bacho kūri
nį.

• Ugnė Karvelytė baigė poli
tinių mokslų institutą Paryžiu
je — tarptautinių santykių sky
rių. Sorbonos universitete laiko 
egzaminus gauti moderniųjų 
kalbų licenciato laipsniui. Dirba 
kaip žurnalistė “Paris-Presse” 
užsienio politikos skyriuj. Netru 
kus žada emigruoti Amerikon.
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Kultūrine kronika
• šiemet sueina 150 metų 

kaip mirė lietuvis poetas prel 
Tadas Jurevičius; jis rašęs tuos 
originalius ir verstinius eilėraš
čius, kuriuos išspausdino Bauža 
knygoje “O początkach narodu 
litewskiego”; o taipgi jo buvu
sios ištraukos iš Eneidos ir O- 
vidijaus Metamorfozų. Mirė Vil
niuje 1806.XII.8.

• Poeto Petro Kubiliaus 50- 
tas gimtadienis pripuola gruo
džio 10 d. Jis gimęs 1906 m. Bir 
žų valsč., parašė "Pavasariškos 
dienos” ir kt., redagavo antolo
giją “Pirmasis dešimtmetis”.

• 30 metų, kaip nebeturime 
J. Domijonaičio, kuris mirė 1926 
m. XII.6 ir kuris buvo autorius 
Lietuvių kalbos gramatikos ir 
kitų mokyklinių vadovėlių.

• Dr. Alvina O. šabarienė
parašiusi studiją “Post radia- 
tion Sarcomain Bone” ir gavusi 
magistrės laipsnį, pakviesta dės 
tyti ortopedinę chirurgiją North 
vvestern universitete.

• Dr. S. Aliunas, humoristi
nio eilėraščių rinkinio “Valeri
jono lašai” autorius, rengia 
spaudai naują humoristinių ei
lėraščių rinkinį “Trejos devyne- 
rios”.

• Prof. Antanas Maceina Vo
kietijoje Ostforschung žurnale 
atspausdino didelį straipsnį vo
kiškai — Adomas Mickevičius
— prometeizmo poetas.

• Eugenijaus Gruodžio eilė
raščių knyga “Aguonos ir smė
lis” jau spausdinama Draugo 
spaustuvėje. Knyga turės 75 
pusi. Leidžia Lietuviškos Kny
gos klubas. Aplankas — dail. 
Kazio Veselkos.

• Leis knygeles vaikams ir 
jaunimui. Chicagoje įsikūrusi 
Terros leidykla planuoja seriją 
lengvo pasiskaitymo knygelių 
vaikams ir jaunimui. Kultūros 
fondas parūpins lėšų iliustraci
joms. Leidyklai talkinti parinki 
me rankraščių prie Kultūros fon 
do sudaryta komisija iš Juozo 
Kreivėno, Petro Maldeikio ir 
dr. Juoz0 Prunskio.

• Antanas Giedrius-Giedrai- 
tis, daugelio pasakų knygų au
torius, vaikų laikraštėlių redak
torius, buv. Vasario 16 gimna
zijos direktorius, šiomis dieno
mis atvyko iš Vokietijos . JAV 
ir apsigyveno Worcesteryje, 
Mass. Jam atvykti padėjo Auš
ros Vartų par. klebonas. Dabar 
A. Giedraičio adresas yra: 153 
Sterling st., Worcester 4, Mass..

• Muz. Faustas Strolia, ku
riam prel. K. Bičkauskas buvo 
sudaręs darbo ir buto garanti
jas, atvyko į East Chicagą ir 
pakviestas užimti vargoninko 
ir chorvedžio pareigas šv. Pra n 
ciškaus lietuvių parapijoje. Jo 
tėvas Juozas Strolia dabar yra 
San Paulo (Brazilijoje) lietuvių 
parapijos chorvedis; du broliai 
muzikai — Vytautas ir Herku
lis — yra nariai simfoninio or
kestro Bostone.

• Dr. A. Maceina Freiburgo 
universitete skaito kursą apie 
rytų ateizmo problemas. Skai
tys du semestru, paskiau iš tos 
medžiagos numato sudaryti at
skirą knygą.

• Prel. Pr. Juras jau išleido 
apie 35 lietuviškas knygas. Šiuo 
metu yra spaudoje jo leidžiami 
veikalai: prof Z. Ivinskio — 
apie vysk. Giedraitį, dr. A. Ma
ceinos — Didžioji Padėjėja (a- 
pie Mariją), dr. J. Vaišnoros — 
Marijos kultas Lietuvoje. Be to
— prel. Pr. Juras sutiko išleisti 
lota. M. Vaitkaus atsiminimus 
iš seminarijos laikų.

Okupuotoje Lietuvoje
▼ K. Petrauskas buvo spek

taklio meno vadovas! statant 
Lietuvoje Verdi operą "Otelo”. 
Pats K. Petrauskas operose yra 
sukūręs apie 80 įvairiausių vaid 
menų.

▼ Teatro kolektyvą Lietuvo
je sudaro 311 žmonių, kurių 41 
operos solistas, 67 choro artis
tai, 71 orkestro narys, 50 bale
to artistų, 25 žmonės meno va
dovybėje, 57 meno technikos 
personalo nariai.

▼ Lietuvos teatre <iuo metu 
dirba Juozas Stumbras (režisū
ros padėjėjas), solistė A. Kalė
se vičiūtė, solistas St. Sodeika, 
Ant. Končius (orkestre), E. Bud 
reckis (chore), Ang. Andriejaus 
kienė (sufleris), L. Andriejaus- 
kas (chore), V. Gogelytė (ap- 
rengėja), L. Vilkauskas (orkest 
re), M.. Olšauskas (orkestre)
V. Kareckas (rež. padėjėjas), 
St. Dutartas (baleto rež. padėj.), 
J. Blažiūnas (rūmų užvaizdą), 
M. Juozapaitytė (baletas), I. 
Akermanas (teatro vyr. dirigen 
tas), Z. Paulauskas (direkto
rius), Vyt. Grivickis (vyr. ba
letmeisteris), Alg. Kalinauskas 
(dirigentas), Ch. Potašinskas 
(dirigentas), R. Songailaitė 
(dainininkė), J. Grybauskas 
(režisierius), J. Vadauskas (or
kestro dirig. asistentas), F. Na
vickas (dailininkas), Z. Kupre
vičius (literatūrinės dalies ve
dėjas), E. Jakubovič (operos 
koncertmeisteris), V. Viržonis 
(operos koncertmeisteris), G. 
Sabalienė (scenos meisteris) ir 
kt.

▼ Lietuvos operoje dainuoja 
solistai: E. Cudakova, I. Ylienė, 
B. Zeniauskaitė, V. Adamkevi- 
čius, V. Dagelytė (nuo 1938 m.), 
Elv. Gečaitė (nuo 1949 m.), J. 
Jasaitytė (nuo 1939 m.), I. Ja- 
siūnaitė (nuo 1953 m.), VI. Ka- 
voliūnas (nuo 1949 m.), B. Le-

! onaitė (nuo 1951 m.), R. Mari- 
į jošius (nuo 1945 operos dainin- 
kas), J. Misiūraitė (nuo 1952 
m.), L. Muraška (nuo 1950),
VI. Rubackis (nuo 1950), A. Ru 
daitis (nuo 1954), A. Satkūnas 
(nuo 1940), Z. Tervydis (nuo 
1954), R. Tamulevičiūtė (nuo 
1945), J. Urvelis (solistas nuo 
1953), VI. Usinas (nuo 1954), 
S. Vaidžiūnaitė (nuo 1946), A. 
Vaitkutė (nuo 1939), S. Voje- 
voskaja (nuo 1951), I. Žukaitė 
(nuo 1953).

▼ Lietuvos baleto solistai 
šiuo metu, be kitų, yra: G. Sa
baliauskaitė (nuo 1938), T. 
Sventickaitė • (nuo 1938), VI. 
Baltrušaitis (nuo 1948), G. Bo- 
reikaitė (nuo 1944), S. Gonča- 
rov (nuo 1950), R. Grigorovai- 
tė (nuo 1944), H. Jagminas 
(nuo 1930), R. Jamontaitė (nuo 
1942), Z. Jamontas (nuo 1943), 
R. Janavičiūtė (nuo 1947), I. 
Kalvaitytė (nuo 1944), V. Lip- 
nickaitė (nuo 1942), N. Maka- 
rova (nuo 1946), A. Ruzgaitė 
(nuo 1942), V. Sauleika (nuo 
1944), R. Stankūnavičiūtė (nuo 
1944), V. Stiklioraitis (nuo 
1944), L. šveikauskaitė (nuo 
1944), M. Vilkevičifltė (nuo 
1941).

▼ Operų pastatymai Lietuvo
je. Nuo okupacijos pradžios 
(1940) Lietuvoje pastatytos o- 
penos: Tykusis Donas (Dzer
žinskio), Tautų draugystė (Mu- 
radeli). Undinė (Dargomyžs- 
kio). Mazepa (Čaikovskio), Hal- 
ka (Moniuškos), Caro sužadėti
nė (Rlmskio Korsakovo), Mary
tė (Račiūno), Audroje (Chrie- 
nikovo), Zaporožietis už Duno
jaus (Gulak-Artemovskio). Tai
gi — per 15 metų — devynios 
naujos operos (šios žiemos se
zono repertuaras neįskaitytas). 

įTuo gi tarpu laisvoje Lietuvoje
iš viso naujų operų pastatymų 
buvo net 61.
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Humanizmas Ger+r. Fort raštuos
Rašytojos 80 m. amžiaus proga

DR. A. ŠEŠPI^AUKI S, Ncw York, N. Y.

Nedaug tėra rašytojų, kurie 
savo raštuose taip darniai, su 
tokia au'gšta stiliaus kultūra ir 
su tokiu dvasiniu subtilumu su
gebėtų jungti tautines ir religi
nes problemas, kaip Gertrūda 
von Le Fort šiomis dienomis 
šiai iš prancūzų bei italų protė
vių kilusiai vokiečių rašytojai 
suėjo 80 metų amžiaus. Savo 
gyvenimo bei kūrybos kelią ji 
susirado kaip konvertite: į ka
talikybę ji perėjo 1925 m. Tam 
žygiui ji ruošėsi jau žymiai anks 
čiau ir tai rodo jos Himnai Baž
nyčiai, paskelbti 1924 m.

Kilusi iš Vakarų Vokietijos, 
Westfalijos, rašytoja kurį laiką 
gyveno Genevoj, Romoj, Bava
rijoj, paskutiniojo karo metu — 
Šveicarijoj, dabar gyvena Oberst 
dorfe, Alpių kalnų papėdėse-, kur 
galbūt nevienam iš mūsų teko 
būti. Ligi pat gilaus amžiaus 
rašytpja pasiliko kūrybinga, net 
beveik kiekvienais pastaraisiais 
metais išleisdama po kūrinėlį. 
Pati būdama kilusi iš senos hu
genotų giminės, kuri dėl tikėji
mo persekiojimų bėga iš Pran
cūzijos, Le Port ir savo 1950 
metais išleistose eilėse Bena
miams įrašė šiuos žodžius, tai
komus šių dienų tremtiniams:

Dar didelė me|le gyvena 
seniai paliktuosiuos namuos — 
juos mums Dievas užrašė, 
ir to rašto nieks neištrins.

Rašytojos linkėjimai lietuviams
Mūsų visuomenė Lietuvoj ne

buvo arčiau supažindinta su Le

B. Pūkelevičiūtė

RUDENS LOPŠINE
Labanakčio angelas užpučia žvakę ...
Miegok, mylimoji, miegok.
Vakaras šiltas, vėjas švelnus — kloniai dar kvepia šiandien 

nuskintais obuoliais.
Supasi mėlynas sambrėškio varpas. Sunkus, lyg didžiulė 

širdis. Jo dūžių gaida žema ir vienoda.
Krūpteli tamsiai raudonas vijoklis — variniai jo lapai nu

žvanga žemėn smulkiais pinigais.
Miegok, mylimoji. Rytoj bus šalna.

Staiga nušvinta visas miško takas!
Per čežančius lapus atsirita rugsėjo pilnatis — geltonas der

liaus mėnuo. Ir blykčioja, ir dunda, atsimušdamas į beržus, lyg 
milžiniškas aukso būgnas. Jo briauna palieka provėžą per visą 
mišką----------

Tada ir vėl tamsu.
Tiktai šermukšnio uogos žybčioja pro miglą, lyg žarijos.

*
Mylimoji — miegok:
Šią naktį ateis dar niekad nesapnuotas tavo sapnas ir atneš 

tau žydrą žvaigždę.
Jo žingsniai bus negirdimi. Jo pėdos šiltos, kaip naujagimio.
Pirmą tavo žvaigždę jis neš abiem delnais pridengęs — kad 

nakties vėsa jos neužpūstų.

PRIEŠ AUŠRĄ
A 3 savo mirtį nokinu, lyg vaisius savo branduolį. Ir sirpstu 

su ja drauge.
Mano duona kasdien vis saldesnė ...
Mano delnai sužeidžiami: aš juos atvėriau ašmenims ir bal

zamui.
Žydi didžiuliai lelijų žiedai — žydi ir skamba, kaip balti var

pai prieš šventą apeigą.
Rytais pirmieji spinduliai susminga į mane, lyg jietys. Aš 

nubundu iš skausmo ir vėl pagarbinu saulėtekį-----------
O kai sutemsta. — girdžiu tą patį tolimą dundėjimą. Traška 

kibirkštys ir aš užuodžiu smalkių kvapą. Augštai, tirštam rūke, 
sukasi ir skrieja žvaigždės — raudonai įkaitę kamuoliai. Jų ašys 
dyla, jų takai trumpėja ir aš kasdien arčiau linkstu prie žemės, 
lyg kviečio varpa, kai pjūties mėnuo arti.

Aš nešioju savo mirtį po širdim, kaip kūdikį.
Mintu medum, lepia žuvim ir riešutais. Saugojuosi šiaurės vėjo; 
vaikštau tyliai, tarsi atnašaudama.

Keičiasi jauni mėnuliai — krinta vienas paskui kitą ir žvan
gėdami subyra mano saujoj.

Kol vieną vakarą iš tolo pasigirsta didelis giedojimas. Tai 
mano giminė: tėvai ir motinos, vienturčiai broliai, dvynės mano 
seserys ir jaunikaičiai, kuriems aš pažadėta.

Tada aš užsklendžiu duris, smilkau sakus ir kartų kadugį, 
kad valanda mane aplenktų.

Nes aš dar neįrėžiau geležyje savo vardo: tik vieną skiemenį, 
tik vieną skaitmenį, tik šviesų saulės ženklą.

Moters reikšmė augštesniajam 
• humanizmui

Nepaprastą moters reikšme 
Gertrūda von Le Fort iškėlė 
augštesniajam humanizmui su
prasti. Jos trijų dalių veikalas 
Amžinoji moteris (1934) nagri
nėja moterį ne biologine ar psi
chologine, bet kaip tik augštes 
niąja simbolinė prasme. Meta 
fizinę moters vietą ji randa mo 
tinoj, šventojoj, vienišojoj, ko 
vojančiojoj, kurią Claudel vadi
na “anima”, o Goethe “amžinuo 
ju moteriškumu”, kuris mv' 
traukia, į kurį kaip tik nusilei 
džia dieviškoji malonė. Moteri 
tada tampa ana Viešpaties tar 
naite, kuriai tenka apreiškimas 
tai ana Goethės mergelė, mot' 
na, karalienė. Tai nebe viliojant 
ir gundanti, bet mylinti ir gelb 
tinti moteris.

Dievas visada jieško žmo 
gaus; tik reikia mums būti par 
save, kai Jis ateina, ir tik rei
kia jį pasikviesti, kai jis pasi
beldžia. — Herm. Bahr

Fort raštais, tačiau kas studi
javo literatūrą, žinojo jos raštų 
vertę, jos modernišką, augštos 
kultūros stilių, tų raštų gilų 
dvasingumą, simboliškumą. Jos 
80 metų amžiaus proga pasvei
kinta, rašytoja siunčia geriau
sius savo linkėjimus plačiam 
pasauly pasklidusiems lietu
viams išsilaikyti dvasinėse vir
šūnėse, pajusti gilesnę benamio 
gyvenimo prasmę ir turėti dide
lę viltį, kur ji jau atrodo bebai
gianti blėsti ir gesti, nes au'gš- 
tesnioji “malonė, meilė ir galia 
daro stebuklus, jei tik lavinama 
kantrybė, kuri nugali skilimus”. 
Lietuvių tauta, ja i nebuvusi ar
čiau žinoma, tačiau ji daug gir
dėjusi apie jos žmones, paliku
sius savo kraštą, kai žymi jų da 
lis kaip tik buvo apsigyvenusi 
jos kaimynystėj — Alpių kalnų 
papėdėse.

Rašytoja mano, kad jos raš
tai ir tų raštų idėjos galėtų bū
ti mielai pasisavintos ir lietu
vių, kurie taip artimai sutapę 
su Vakarų kultūra. Tie raštai 
dabar gan gausiai verčiami į 
prancūzų bei anglų kalbas. Kai- 
kurie jų. kaip Paskutinioji prie 
ešafoto, nagrinėjami net Ame
rikos mokyklose.
Nuo himnų iki beletristikos

Kaip teisingai pastebi prof. 
J. Nadleris, Gertrūda von Le 
Fort savo kūrybinį darbą pradė
jo meniniu išpažinimu, o pas
kum ėjo prie išsakymo. Him
nai Bažnyčiai (1924) ir tėvynei 
(1932) kaip tik ir buvo tas iš
pažinimas, nors tame tarpe jau

brendo ir Išsisakymas, beletristi 
nis vaizdavimas. Savo ekspresy
vumu tie himnai primena šv. 
Ambrozijų, Klopstoką, Hoelder- 
liną, Claudelį. čia prabyla am
žinybės simboliai, čia girdime 
psalmės tono alsavimą. Tie sim
boliai kaip “tūkstantmečiai ą- 
žuolai”, ir priešų kerštas tik 
“kaip juokas”. Tautos, dieviš
kai galiai pasidavę, nusiramina 
tampa didžios augštesniąja pras 
me. Net ir rašytojos tėvynės 
himnai nėra nacionalistiniai, bet 
tautą kelia į augštesniąsias dva
sios, dieviškos sąmonės sritis. 
Tik tokia kaimynams neįsipyks- 
ta. ‘ '
Augštesnės vertės humanizmas

Gertrūdos von Le Fort raštų 
humanizmas nėra anas kasdie
ninis, lygstama etika pagristas, 
bet sukilnintas, sudievintas. Jis 
pastatytas ant minėtų himnų 
pagrindo. Jau pirmajame savo 
romane, "Veronikos skaroj 
(1928) rašytoja simboliškai ro
do kelis veikėjų tipus, kur se
nolė atstovauja klasikiniam hu
manizmui, kurio tragiką ta, 
kad žmogiškume žmogus atbai
gimo negali rasti, kad augštes
nioji malonė turi jį pagauti ir 
atvesti prie ramybės poliaus. 
Be abejo, ir šiame romane gali
me įžiūrėti rašytojos autobio
grafinių bruožų, bet jie įgyja 
ir visuotinės reikšmės. Simboliš
kai kalbant, Veronikos skara 
reiškia *at3ispindėjimą sieloj vi
so to. kas kilnesnio, augštesnio, 
nežemiško. Augštesnioji malonė 
kaip tik dažniausiai nušviečia 
silpnybę, mažybę. Tai rodo ant
roji romano dalis, Angelų vai
nikas, parašytas jau 1946, po 
šio karo. Aukodamasi veikėja 
čia bando eiti net iki kraštuti
numo, bet pagaliau tos aukos 
iš jos nebereiks laujama.

Kaip natūralusis humanizmas 
ar net herojizmas gali suklupti 
paskutinę didelio gyvenimiško 
bandymo valandą, rodo Pasku
tinioji prie ešafoto (1931). Jau
na, silpnutė vienuolė karmelite 
tampa tikėiimo heroje, kai to 
niekas nesitikėjo. Bet nepasmer 
kim ir tų, sako rašytoja, kurie, 
tos augštesnės malonės nesu
laukę, sukluptų vien tik dėl žmo 
giškos silpnybės: verčiau dėkim 
visas pastangas anai malonei 
išprašyti. Kitam savo veikale, 
Popiežius iš geto, rašytoja sim
boliškai primena, kad kova ei
na ne tik tarp žemiškos ir dan
giškos galios, bet ir kiekvienoj 
sieloj, ir kad visi priešinamės 
Kristui.

Kiti rašytojos raštai, Magde
burgo vestuvės ir Jūros teis
mas, rodo, kad vien natūraliniu 
humanizmu bei teisingumu daly
kai neišsprendžiami, kad labai 
dažnai dar reikia meilės, kuri 
kaip tik nugali įgimtas ydas 
Tokia, sakysim, yra motiniška 
meilė.

Kultūrine kronika Gertrud von Le Fort

• “Kovos metai dėl savosios 
spaudos”, šio pavadinimo kny
gą leidžia JAV LB Čikagos A- 
pygardos Valdyba, Liet. Knygos 
Klubo talkininkaujama. Tai bus 
dvylikos studijų leidinys, skiria
mas lietuvių spaudos atgavimo 
50 metų sukakčiai paminėti.

Studijas yra parašę šie auto
riai: K. Avižonis “Rusinimo po
litika”, Vaclovas Biržiška — 
apie spaudos draudimą teisiniu 
požiūriu, K. Čeginskas ^Lietu
vių tautos atgimimo piadme- 
nys”, dr. Jon's Matusas “Loty
niško raidynę draudimas”, J. 
Sangaila “Nuo raidžių draudi
mo iki kalbos naikinimo”, Vac
lovas Biržiška “Pastangos spau 
dos draudimui nugalėti”, V. 
Sruogienė — apie knygnešius, 
V. Sirvydas ir dr. J. Prunskis
— apie amerikiečių lietuvių 
spaudos darbus, D. Lipčiūtė-Au- 
gienė — apie spaudos draudimo 
metų grožinę literatūrą, V. Bir
žiška — apie rusiškosios raidės 
talkininkus.

Leidinį sutvarkė redakcinė ko 
misija, kurią sudaro kun. V. Bag 
danavičius, dr. P. Jonikas ir J. 
Švaistas. Įvadą parašė kun. V. 
Bagdanavičius.

Kaip, iš turinio matyti, leidi
nys duoda dalykinę ir net šinte- 
tinę spaudos draudimo laikotar
pio apžvalgą. Tad bus geriausias 
atsakymas mūsų tautos okupan 
tams, kurie rusų nusikaltimus 
dabar stengiasi paversti dory
bėmis. ‘

Norint palengvinti knygos iš
leidimą. yra renkamos jos pre
numeratos (vienos knygos kai
na — $5.00). Prenumeratas siųs 
ti šiuo adresu: Lietuviškos Kny
gos klubas, 2334 So Oakley A v., 
Čhicago 8, III.

Kadangi klubo nariai šią kny
gą ir taip gaus, tad iš jų pre
numeratų rinkti, nereikia.

• Aidų žurnalo redaktoriai
pereitą sekmadienį buvo susi- 
važiavę į Brooklyną savo meti
nio pasitarimo. Iš Washingtono 
buvo atvykęs vyr. redaktorius 
Ant. Vaičiulaitis, iš Baltimorės
— A. Nyka-Niliūnas, iš Bostono
— dr. J. Girnius. Iš vietiniu bu
vo tėvas L. Andriekus, OFM, 
ir prof. J. Brazaitis. Posėdis vy
ko “Darbininko” redakcijos pa
talpose.

• Gen. S. Raštikio atsiminimų 
antras tomas jau spausdinamas; 
pasirodys apie Velykas; turės 
700 pu3l.

Prie motinos kapo Sibire
ftią nuotraukų gavo Cliirngmt lietuviai iš Irkutsko apylinkių; moti
na buvo kilusi nuo Tytuvėnų.

• Lietuviai dailininkai perei
tą sekmadienį surengė Brookly- 
ne parodą, kurios tikslas buvo 
sukelti lėšų dail. P. Kiaulėno 
parodos katalogo išlaidoms ap 
mokėti. Kiauline pomirtinė dar
bų paroda rengiama Paryžiuje. 
Tenai tos p’rodos reikalu netru 
kus išvyksta dail, Kiaulėno žmo 
na. Nevvyorkiečiai dailininkai, 
r orėdami labiau pagerbti Kiau
lėno atminimą, surengdami pa
rodą, parūpino katalogui išleis
ti reik dingą sumą. Kas liks nuo 
kataloge, bus dedama į bendrą 
fondą dailininko monografijai 
išleisti. Parodoje su savo kūri
niais dalyvavo šie dailininkai: 
A. Galdikas, V. K. Jonynas. 
Bielskus-Elskis, M. Paškevičius, 
C. Paškevičienė, Pr. Lapė, R. 
Viesulas, Žoromskis ir Bielopet- 
ravičius. Publikos atsilankė gau
siai.

• Prof, Edv. Volterį prisime
name dvigubos sukakties pro-1 
ga: šiemet sueina 100 metų nuo 
jo gimimo (Rygoje) ir 15 metų 
nuo jo mirties (1941.XII.14, Kau 
ne). Tai buvo latvių kilmės kul-; 
tūrininkas, daug dirbęs dėl Lie-, 
tuvos. Aukštuosius mokslus ėjo 
Leipcige, Dorpate, Charkove. 
Buvo Petrapilio univ. privatdo-, 
centas. Etnografiniais ir arche
ologiniais tikslais apvažinėjo 
Lietuvą. Prieš 70 metų (1886) 
išleido su paaiškinimais “Lietu-! 
vių katekizmą Daukšos 1595 
m.”; 1887 m. pasirodė jo ap
rašymas apie etnografinę kelio
nę po Lietuvą ir Žemaičius; da
vė du tomu lietuviškosios chres 
tomąstijos (1903 ir 1904 m.), 
nerspavsdino postilę, išspausdi
no Suvalkijos apgyventų pietų 
sąrašą. Dar spaudos draudimo 
metu išleido Vaičaičio padarytą 
Puškino “šykščiojo raitelio” ver 
timą. Petrapily bendravo su lie
tuviais studentais. 1920 metais 
persikėlė į Lietuvą1 ir buvo pas
kirtas Kauno Miesto muz£jaus 
direktoriumi, Valstybinės Ar
cheologinės komisijos pirminin
ku, Centrinio Valstybės knygy
no vedėju.

• Aloyzas Baronas parašė 
velykinių novelių rinkinį Valan
dos ir amžiai. Jis susitarė su Lie 
tuviškos Knygos klubu dėl jų iš
leidimo. Rinkinys turi dešimt 
religinių pasakojimų.

* • Dr. V. Jaskevičius, profe
soriaująs Fordhamo universite
te, dalyvavo Pedagogikos moks 
lų atstovų suvažiavime Chica
goje.

• Švietimo reikalai. JAV LB 
Centro Valdyba įvairius švieti
mo reikalus svarstė savo posė
dy. Juos referavo narys švie
timui Ig. Malėnas. Buvo nutar
ta;

a) Programų reikalu. Konsta
tavusi, kad programas turėti 
yra gyvus reikalas, CV pavedė 
nariui švietimo reikalams surink 
ti atskirose apygardose bei apy
linkėse ir mokyklose pasigamin
tas programas, duoti jas per
žiūrėti kompetentingiems asme
nims ir po to skelbti JAV litu
anistinėms mokykloms. Jei to
kias programas tebūtų galima 
skelbti tik laikinųjų programų 
vardu, tai nedelsiant rūpintis 
ir tobulesnių programų ruoši
mu.

b) Vadovėlių reikalu. CV pra 
šo narį švietimui parengti litu
anistinėms mokykloms reikalin
giausių vadovėlių planą, kurį bū 
tų galima vykdyti atskirų pajė
gesnių LS apygardų ir apylin
kių talkos būdu.

c) Mokinių skaitinių reikalu. 
CV prašą narį švietimui pasi
rūpinti sudaryti lietuviškų skai
tinių sąrašus atskirų skyrių ir 
klasių mokiniams.

d) Bendradarbiavimo reikalu. 
Rasdama, Had atskirų LB švie
timo organų ir institucijų ben
dradarbiavimas gali prisidėti 
prie sėkmingesnio švietimo rei
kalų išsprendimo bei tvarkymo, 
CV prašo narį švietimui daryti 
visa, kad toks tarpusavio ben
dradarbiavimas nuolat gyvėtų 
ir intesyvėtų.

• Stasys L. Fabian, lietuvis 
išradėjas, miręs š. m. spalio 22 
d. Sherman Oaks, Calif., apra
šomas “Lietuvių Dienose”. Jis 
buvo gimęs 1894 m. Telšiuose. 
Chemijos ir elektros inžinerijos 
studijas baigęs Peterburge, at
vyko į JAV 1914 m. ir dar gi
lino chemijos studijas De Paul

! universitete Chicagoje. Perėjęs 
į statybos ir investavimo vers
lą jis turėjo 60 tarnautojų. 1932 
metais jis išrado gaminį, vadi
namą Safe-T-Seal, kurio dėka 
elektros srovė galėjo būti taip

.ADVENTAS
Ir tavo Balsas kalbėjo:
Giedokit apyaušrio metą, giedokit- tyliai, tyliai 

į pasaulio tamsiąją ausį.
Giedokit suklupę, giedokit kaip šyduos,

giedokit kaip laukiančios moterys gieda:
Nes tapo trapus, kurs stiprus, tapo mažas tas,

kurs Begalinis, maldaus, kurs Galingasis, nuolankus — 
kurs Kilmingasis, ,

Jam vietos gana kambarėly Mergelės: Jo sostas bus 
ant jos kelių — ir garbė jo lopšinė daina.

Štai, dienos, ekstazės pagautos, keltis 
nenori, ir žemės naktys iš pagarbos 
patamsėjo:

Aš uždegsiu Šviesas, o Siela, aš Džiaugsmą uždegsiu visuose 
tavo žmogystės kampuos:

Tebūnie pasveikinta ta, kuri Viešpatį laiko.
Vertė A. Tyruolis

• Dr, A. Sniešką gruodžio 9 
d. N. Y. Lietuvių Gydytojų 
Draugijos metiniame susirinki
me skaitė įdomią paskaitą apie 
plaučių vėžį. Paskaita sukėlė gy 
vų diskusijų vienu aktualiausių 
klausimų — būtent: kas yra 
Dlaučių vėžio priežastimi. Prele
gentas, nurodęs ligi šiolei nusta 
tytąsias priežastis, jų tarpe y- 
pač pabrėžė degutą, kuris at
siranda iš tabako.

Tame pat susirinkime dr. V. 
Tercijonas padarė pranešimą a- 
pie šiemet mirusius lietuvius 
gydytojus. Jų tarpe yra prof. 
Andrius Akelaitis, dirbęs pirma 
Rochester, o vėliau Cornell uni
versitete, pasižymėjęs smegenų 
tyrinėjime; prof. J. Bagdonas 
ir prof. Pr. Gudavičius. Drau
gijos valdyba ir revizijos komi
sija padarė pereitų metų veik
los pranešimą. Į naująją valdy
bą išrinkti visi buvusieji valdy
bos nariai, išskyrus dr. I. Skei
vį, kuris prašėsi atleidžiamas. 
Todėl naujai išrinktas dr. A. 
Starkus. Pereitus metus darba
vęs! ir ateinančiais metais drau
gijai vadovaus šie gydytojai: V. 
Tercijonas, St. Daugėla, J. Dič- 
pinigaitis, St. Petrauskas ir E. 
Mekienė. Pareigomis bus pasis
kirstyta vėliau. Naujoji valdyba 
pradeda veikti nuo N. Metų. A- 
teinančiais metais nutarta mė
ginti dažniau surengti gydytojų 
pobūvius, nes šiemet vasarą su 
rengtasis buvo pavykęs ir vi
siems labai patiko. Susirinkime 
buvo atvykę narių net ir iš to
limų vietovių; pvz. dr. Slavins
kas buvo net iš Monticello, o 
dr. Kuša — iš Port Jefferson, 
padarydami nuo 70 iki 100 my
lių kelio.

• Jurgio Jankaus paskaita 
Lietuvių bendruomenės suvažia
vime Clevelande paliko gilų įspū 
dį. Jo iškeltos mintys diskutuo
jamos. Rašytojas kalbėjo:

— Branginu politiką, tačiau 
visas mūsij erzelis keliamas tar
si priešrinkiminėmis nuotaiko-

, imis tęsiasi metų metus ir tokia 
nuotaikų linkmė atbaido papras

izoliuota, kad į ją neveikė jokios ' ^us. žmones, todėl jie eina jieš-
koti rimties bei šilimos kitur.

Aš pasigendu politinių proble 
mų studijavimo akademiniu po
žiūriu, kuris neštų naudos rea- 
lizuodamaais studijomis ir vei
kalais, o tokie veikalai svetimo
se bibliotekose atliktų svarbų 
darbą. Bendruomenė turėtų 
sau uždaviniu užsibrėžti — pa
sukti mūsų tremties gyvenim^ 
rimtin ir gilumon. Reikia susto
ti ties žmogum, o ne ties jo po
litiniu biletu.

Iš kitos pusės — lietuvybės 
pagrindas yra šeima. Pinigų at
siranda pas tėvus vaikų pia
nams, čiuožimo .dailės bei kito
kioms pamokoms, bet ne litua
nistinių švietimui.

• Dr. A. Račkus pats nupiešė 
labai originalią sveikinimų kor
telę: pirmame puslapy Laisvės 
varpas su įrašu: “O skambink 
per amžius vaikams Lietuvos, 
tas laisvės nevertas, kas negina 
jos”. Viduje — Krekenavos šv. 
P. Marija, kurią garbina trys

aplinkos įtakos per ilgesnį lai
ką. Tas gaminys dabar plačiai 
naudojamas ir yra patentuotas.'

• Kun. dr. Paulius Ragežins- 
kas, dabar profesoriaująs Toli
mos universitete Kolumbijoje, 
vašo ispanų kalba studiją — Lie 
tuvos renesansas Marijos Peč- 
kausk’itės kūryboje. Autorius 
būtų dėkingas, jeigu kas atsiųs
tų jam kokių žinių, parengtų 
ar rengiamų studijų apie Mari- 
ią Pečkauskaitę. Panaudojęs vis 
ką skubiai sugrąžins. Jo adre
sas: Rev. dr. Paulius Rag'žins- 
kas, Universidad dėl Tolima,
Ap. aereo 613, Ibague, čolom- 
bia, S. A.

1 • Lietuvių Kalbos draugija

Chicagoje parengs šiuo metu 
labiausiai svarbių kalbinių klau 
simų sąrašą ir ji perteiks Liet.
Bendruomenės centro valdybai, 
kuri, tuos klausimus aptarusi 
su kompetetingais asmenimis, 
pasiūlys sprendimą. Liet. kalbos 
draugijos Chicagos skyriaus 
valdybos pirmininku yra A. Dun i angelai, o jų galvas supa Lietu- 
dulia. vos vėliavos spalvos*
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GEROJI VALIA
STASYS YLA, Putnam, Conn.

Valia yra neapskaičiuojamai 
didelė jėga. Į ją apeliuoja dan
gus šių švenčių proga. Valios 
jėga yra jos kryptyje j gėrį. ši 
kryptis žmogui yra prigimtinė. 
NorĮti, jieškoti, siekti gėrio yra 
tiesioginis kiekvienos žmogiško
sios valios objektas ir tikslas.

Ar gali tad būti blogos valios 
žmonių? Atrodo, ne. Juk Die
vas nekeičia prigimties, kurią 
mums davė. Ar gali pakeisti 
pats žmogus? Ne. Bet jis gali 
iš jos iškrypti, prieš ją revol- 
tuoti. Jam duota laisve rinktis, 
spręsti ir veikti. Tą laisvę jis 
gali nukreipti prieš valios pri
gimtį.

Atrodo, kad dangus, apeliuo
damas j gerąją valią, neturi pro 
blemos su valios prigimtimi, bet 
su jos padėtimi. Meskime žvilgs 
nį į trejetą padėčių.
Praktinis valios nepajėgumas
Yra žmonių, kurie praktiškai 

“atleidžia vadžias”, kaip sako 
mūsų liaudis. Yra vėl žmonių, 
apie kuriuos patarlė sako: “ge
rais norais ir pragaras grįstas”. 
Norėti gero yra prigimtinis va
lios dalykas, o vykdyti — pas
tangų ręikalas. Vieni nesisten
gia, ir tai mes vadiname apsilei
dimu. Kiti stengiasi, bet neiš
tveria, ir tai mes įvardijame ne
tesėjimu. Treti stengiasi ir pri
trūksta jėgų, ir tai yra palūži
mas.

Yra žmonių, kurie nori ra
mybės ir bijo įtampos. Jie “ne
turi valios”, arba ji nebuvo tin
kamai ugdoma šeimoj, mokyk
loj, aplinkoj. Aišku, jų valia iš 
prigimties gera, bet nieko gero 
neįvykdanti, stačiai fiepaslen- 
kanti, nedrįstanti net pradėti. 
Tai neveiksminga geroji valia.

Kitiems nėra problemos bet- 
kurį gerą žygį pradėti. Jie me
tasi greitai. Problema atsiran
da tada, kai sutinka kliūčių. Jų 
greitis mažėja, entuziazmas krin 
ta, ir jie neišveda savo žygio 
ligi galo. Ir ši valia yra gera, 
bet neištverminga.

Kiti ištvermingi, bet ligi lai
ko. Nepajėgia taip susitvarkyti, 
kad laiku atliktų savo pareigas. 
Jos kraunasi į kupetą. Darbai 
atsilieka ir žmogus ir apsilei
džia. Kas nežino, kaip lengva 
apsileisti ir kaip sunku grįžti 
į pareigos kelią! Valia gera, bet 
ilgainiui darosi nepareiginga.

Yra pareigingų ir ištvermin
gų žmonių. Jų valia veržiasi pir
myn — lygia, tiesia linija. Bet 
kartais ir juos ištinka lyg “oro 
duobės”, žinomos lėktuvų kelio
nėse. Jie krinta lyg į prarają. 
Bando išsilyginti, temptis, bet 
veltui. Tai gerosios valios lū

žiai, kurie ateina su bendru per
sitempimu ir jėgų išsekimu.

Didžioji jėga, kuri mums duo 
ta gėriui įkūnyti, aišku, reika
linga tam tikrų gairių. Pirmiau
sia, ją reikia įveikdinti — iš ma
žens, patvariu ugdymu, toliau
— ugdymusi. Reikia ir gerų 
įpročių, kurie valios žygį įgalina 

bei palengvina. Didžiausi įpro
čiai yra tvarkingumas ir parei
gingumas. Turint šiuodu, svar
bu pagaliau žinoti savo valios 
ribas ir jų nepertempti. Tai na
tūralus kelias valios jėgai pa
naudoti. Betgi dangus turi ir tei 
kia šiai jėgai savų gairių ir stip
rybės priemonių.

Taktinis valios iškreipimas

Valia turi vieną tikslą — gė
rį, bet ji veikia ne viena. Jai pa
deda protas, veikdina jausmai. 
Protas įvardina gėrį, jausmai — 
įžavina. Bet kartais ir protas, 
ir jausmai iškreipia valią. Iš
kreipia ne tiesiai, bet pavartoda
mi taktinę priemonę: Malum 

sub specie boni — blogis gėrio 
pavidalu!

Žiūrėk, “visi taip daro”! Reiš 
kia, visi tai laiko geru. “Visuo
tinumo” argumentas nulenkia 
valią, ir ji priima už gera. Jei 
ne visiems gera, tai bent tau, 
tavo šeimai, grupei ar tautai. 
Visų nesupaisysi, žiūrėk savęs 
ir saviškių! Tai individualinis 
argumentas — dalinio gėrio pa
vidalu. Protas apsprendžia ir 
nulenkia valios pasinešimą.

Bet ir protą veikia keletas 
dalykų. Prabyla stipri ambicija: 

“šitai bloga, nes pažeidžia, su
mažina, nuskaudžia tavo gar
bę”, arba “tai gera, nes tave 
iškelia kitų akyse”, arba “tai 
sumažins garbę tų, kurie tau 
kliudo”. Garbė ir garbingumas 
yra gėris savo vietoje, bet čia 
jis padaromas visų gėrių mastu. 
Prabyla įvairios baimės — kan
čios, nemalonumo, nepatogumo
— ir jos diktuoja sprendimą: 
“Tau bus geriau, jei šito neda
rysi, aną nutylėsi, o tai pasaky
si”. Susilaikymas diskretumas 
yra gėriai, bet šiuo atveju gė
rio skraiste pridengiamas netie
sumas ir mela3. Prabyla ir aist
ros, temdančios patį protą. Jo 
sprendimas sutrinka, .o jausmas 
kalba žavėdamas. Valia nulinks
ta pagal stiprią jausmo srovę.

Yra dar viena taktinė pinklė: 
sukeisti gėrio tvarką. Valia ne
sprendžia gėrio srities laipsnia- 
vimo. Tai daro protas, ir jis kar 
tais susitelkia ties vienu gėriu
— mažesniu, jį išskiria, pastato 
augščiau kito. Sveikata yra gė
ris, ir kartais ji padaroma vi
sų gėrių centru. Valia akinama 
žiūrėti tik šio centro, atmesti

visa kita, nepaisyti ar nesiskai
tyti. Artinio meilė yra vienas 
didžiausių gėrių, ir kartais mū
sų protas pastato jį augščiau 
už Dievo meilę. Geroji valia pa
sidaro tik ^filantropiška, nusi
kreipusi prieš Dievą. Bendruo
menės gerovė taip pat didelis 
gėris. Protas susitelkia ties juo 
ir kalba valiai: “nepaisyk at
skiro žmogaus — nesvarbu, jei 
jis bus nuskriaustas ar nepa
tenkintas, daryk gera visuome
nei, tautai, valstybei, žmonijai”.

Valiai reikia proto — tiesaus 
ir išmintingo, nes jo klaidos virs 
ta valios klaidinimu. Ir protą 
reikia ugdyti. Tai yra daugiau 
negu tik lavinti. Išlavintas pro
tas nėra apsaugotas nuo didžių 
klaidų. • I

Principinė valios perversija
Yra faktų, kurie rodo, jog va

lia nukrypsta nuo pačios savo 
prigimties. Ji išeina revoltuoti 
prieš savo objektą — gėrį. Ji 
darosi pikta, erzli, kovinga prieš 
visa, kas gera skelbiama ar 
daroma.

Revoltas yra tapęs istorinė 
kryptis, nūnai organizuota įvai
riomis formomis, pritaikyta įvai 
riose sistemose. Jo tikslas — su
laužyti gerųjų valių frontą. Jo 
metodikoje žinomi du keliai:

Pirmasis — plačiai pritaiky
tas malunr sub specie boni ir 
bonum sub specie mali. Tai reiš
kia, iš vienos pusės jis dengia 
blogį tariamo gėrio skraiste, iš 
antros gėrį apšaukia blogiu. Re 
volto dvasia vartoja iškalbingą 
"taigą, kad vienas ar kitas da
lykas anaiptol n’ėra blogas, nes 
tarnaująs žmogui, klasei, tau
tai, dėlto esąs geras. Priešingai, 
kas visuotinai laikoma geru, re- 
volto dvasia apšaukia savinau- 
diškumu, veidmainyste, noru 
pavergti žmogų ar pakenkti ben 
druomenei. Ši plačiai vartojama 
įtaiga įskaičiuoja žmogiškas1 
aistras, baimes ir garbės troš
kimą, kurie savaime žmogų stu
mia daryti kompromisą gėrio 
srityje. Revolto dvasia naudoja
si mūsų silpnumu, neakylumu, 
nepatyrimu.

Antrasis metodinis kelias — 
divide et impera. Tai reiškia — 
suskaldyti gėrio frontą, sukapo
ti laipsniuotą gėrio tvarką, su- 
kaitaiioti vertybes, nukreipti 
vieną prieš kitą, įnešti sąmišį ir 
pakrikimą. Sakysim, tiesa ir lais 
vė yra abi geros, lygiai kaip 
laisvė ir tvarka. Bet revolto dva 
šia mums kalha: nei tiesa, nei 
tvarka negali sumažinti žmo
gaus laisvės; laisvė yra augš- 
čiausias dalykas ir nuo jos pa
reina spręsti, kas laikytina tie
sa ir kas priimtina. Priešingai, 
kiti augščiausiu dalyku laiko 
tvarką ir pagal ją sukarpo žmo
gaus laisvę.

Gėris priklauso dorinei tvar-

Gertrud von le Fort

KALĖDOS
Tavo Balsas kalbėjo:
Kūdiki iš Amžinybės, aš tavo motinai 

dainuosiu. Mano daina bus graži kaip 
rytmečio sniegas.

Džiaukis, Mergele Marija, Dukter mano žemės,
Sese mano Sielos, džiaukis, Džiaugsme mano džiaugsmo.

Aš esu kaip Keliavimas per naktį, bet tu esi kaip 
Namas po žvaigždėm.

Aš esu ištroškęs puodelis, o tu esi atviros Viešpaties 
marios.

Džiaukis, Mergele Marija: garbinu aš tuos, kurie tave
garbįna. Jau niekad žmogaus kūdikiui nebebus baugu.

AŠ esu vieninga Meilė, aš visados visiems kalbėsiu: 
vieni įš jūsų Viešpats išaugštino.

DžiaukisįMergele Marija, Sparne mano žemės, Karūna mano 
Sielos, džiaukis, Džiaugsme mano džiaugsmo:

Garbinu aš tuos, kurie tave garbina.

Kultūrinė kronika
• Literatūros Vakaras Sao 

Paulo, Rrazili ’oj. Didžiojoj sese
lių pranciškiečių salėje įvyko li
teratūros vakaras, skirtas I-jai 
Liet. Architektūros parodai Sao 
Paulyje atžymėti ir paremti, ya 
karą atidarė jo globėjas kun. P. 
Ragažinskas, pateikdamas pub
likai trumpą liet. literatūros ap
žvalgą ir apibūdindamas rašy
tojus, dalyvaujančius su savo 
kūryba šiame vakare. InŽ. Mika
lojus Ivanauskas savo pratarmė 
je nušvietė busimosios Liet. Ar
chitektūros parodos reikšmę ir 
tikslą, kviesdamas visus į talką. 
Pirmuoju iš rašytojų pasirodė 
scenoje, atvykęs iš Rio de Ja- 
neiro, poetas Petras Babi’kas, 
savo išraiškiu imponuojančiu 
balsu nupasakodamas apie liet. 
poezijos senumą ir gražumą (tu 
rėdamas galvoje tautosaką) ir 
padeklamavo savo eilėraščius 
“Pasek man pasaką”, “Bičiu
liui”, “Manęs klausia”. Rachel 
Portella’os-Audėnienės kūrybą 
(portugalų kalba ir lietuvių ver
time (P. Babicko), kurioje poe
tė išreiškia savo meilę kenčian
čiai Lietuvai, jausmingai pa
skaitė Audra Antanaitytė jau 
pasižymėjusi Zelinoje artistė- 
mėgėja.

Karolės Pažėraitės humoristi
nį fragmentą iš nespausdinto 
romano ‘.‘Svetimi vėjai” vaizdin
gai paskaitė muzika3 Jonas Ka- 
seliūnas. Halinos Didžiulytės- 
Mošinskienės novelę “Agotos 
Malda”, kurioje aprašytos lietu
vės motinos kančios anapus ge
ležinės užangof^ skaitė pati au
torė. H. Didžiulytė — tik heleri 
metai, kai pradėjo reikštis kai-

kai. Ši turi visuotinus savo pa-, je. Nūn Kristus yra gėrio ko- po literatė; josios kūryba pasi- 
grindus. Revplto valia juos at-l vos vadas. Jo gimimas mūsų va žymi poetinių priemonių origina 
meta ir kuria naujas “dorines liai reiškia atgimimą, atnaujini- lumu ir temų aktualumu. Poe

mą, įstiprinimą. tas Venancijus Ališas (Maua
klebonas kun. Aleksandras Ar-

Iš Himnų Bažnyčiai vertė A. Tyruolis

Leonardas Žitkevičius

KALĖDŲ SENELIUI
PIRMAS BERNIUKAS

Kalėdų Seneli,
Pradžiugink lietuvį bernelį.
Atnešk baltą žirgą ir Vytį,
Kurio joks kaubojus negali pavyti.

PIRMA MERGAITĖ
• t
Atnešk man lietuvišką lėlę, 
Skaistesnę už Brooklyno gėlę,
Už Mickey Mouse nemažesnę,
Už Marilyn Monroc gražesnę.

ANTRAS BERNIUKAS

Ištrauk man iš maišo armoniką gerą, 
Geresnę už Elvis Presley gitarą. 
Don’t be crucl, Kalėdų Seneli, 
Pradžiugink lietuvį bernelį.

ANTRA MERGAITĖ

Atnešk man gintaro karolius,
Kad nustebinčiau Brooklyno brolius.

Never mind! Pagausiu, kaip žuvį,
Bernelį lietuvį.

TREČIAS BERNIUKAS

O aš prašyti trokštu,
Kad laisvės dvasia neužtrokštų.
Vengrai už laisvę kovoja.
O mes ar pakeliam koją f

TREČIA MERGAITĖ

Taip, taip, Kalėdų Seneli,
Pradžiugink Onytę, Jonelį.
Pralinksmink visus, kaip vieną:
Atnešk tėvynei laisvės dieną!

VISI

To paties visi tave prašom,
Ar skaitom, ar piešiam, ar rašom.
O Kūdiki Kristau, parvesk mus į Lietuvą

brangią!
Betliejaus žvaigždele, nušviesk jos tamsią

padangę!

Aloyzas Baronas

ŽMOGUS IR ŽVAIGŽDĖS
It girdžiu „Garbė Dievui augštybėse“,
O ramybė ir taika žmonėm.
Ir taip stoviu mintyse paklydęs,
Po šviesiom vidurnakčio žvaigždėm.

Ir mąstau, koks menkas aš ir mažas,
Po skliautais besvytinČiais dangaus ... 
Spindi žvaigždės didelės ir mažos 
Užgimimo varpui ėmus gaust.

Ir mąstau, šiandieną trumpas kelias 
Kolei Kristų pasiekia žmogus,
Nei tada kai ėjo trys karaliai 
ir giedojo žemė ir dangus.

Ir ilgai taip stoviu susimąstęs 
Ir vis giedant Gloria girdžiu . ..
0 taip daug nuo krašto ligi krašto 
Degančių ir puolančių žvaigždžių.

tvarkas”: estetinę, humanistinę, 
politinę. Estetinė dorovė skelbia 
esant gera tai, kas gražu, o gra
žus esąs ir blogis, ypač gražiai 
pavaizduotas. Slėpti blogį, kuris 
esąs gyvenime, būtų veidmainys 
tė, tuo tarpu jį iškelti ir gražiai 
pavaizduoti esąs tiesumas, nuo
širdumas, atvirumas. Humanis
tinė dorovė sakosi nebijanti klai 
dos ir blogio. Žmogus tik klai
džiodamas surandąs tiesą. Ko
dėl esą jos vengti, kam ją lai
kyti blogybe? Visa, kas žmogiš
ka, turį būt sava, o kas labiau 
žmogui sava, jei ne klaida ar nu 
puolimas ? Politinis realizmas 
kuria situacijos moralę. Jam ge
ra tai, kas šiuo metu naudinga. 
Pasikeis padėtis, galvosime ki
taip. Nėra tokios gėrio tvarkos, 
kuri tiktų visiems laikams ir vi
soms padėtims!

Kaip matome, kova vyksta pa 
ties gėrio plotmėje. Vienas gė
ris iškeliamas kitam nustelbti 
arba gėrio skraiste pridengia- 

giamas pats blogis, šį kovos me 
todą ne visi pajėgia suprasti. 
Ne visi net iš tu. kurie patys 
remia “naujų dorovių” frontą. 
Daugis jų neturi blogos valios. 
Jiem3 trūksta tik kritiškumo ir 
atsparumo.

Šių švenčių proga dangus ape 
liuoja į visą gerąją val:ą. Jis ne
liečia konkrečių valios apsis
prendimo ir pasirinkimo padė
čių. Bet jis atkre'pia dėmesį į 
vieną esminę padėtį: dangaus 
ir žemės, D:evo ir žmogaus, gar
bės ir ramybės. Dangus ir žemė 
yra tos dvi plotmės, kurios įieš
ko susiderinti. Dievas ir žmogus 
yra dvi būtys, kurių valiose yra 
tas pats gėrio objektas. Dievu- 
je — augščiausias, atbaigtasis 
gėris, žmoguje — siekiamasis 
Žmogaus valia krypsta į gėrio 
atbalgos viršūnę, bet ji nerami, 
netikra, nesaugi. Ir štai kalėdi
nis sprendimas: suderinti visa 
Kristuje! Jame Dievas tampa 
žmogumi, kad žmogų pakeltų li
gi Dievo valios, suderintų žemę 
su dangumi įvykdytų Dievo gar
bę ir suteiktų tikrumą bei ra
mybę žmogui jo žemės kelionė-1

minas) negalėjo asmeniškai da- 
• Aušra sustojo ėjusi 1886 lyvauti vakare, todėl jo kūrybą 

metų pabaigoje, taigi šiemet skaitė A. Antanditytė — “Cas- 
sueina 70 metų nuo jos paskuti- cata Cristalina”, o H. Mošins- 
nio numerio. Ji buvo ėjusi nuo kienė — “Tarantelė”, “Vizija” 
1883 m. ir buvo išleista 40 nu- ir “Nauja Diena” (iš paruošto 
merių. Kaikurie numeriai buvo eil. rink. “Saulės Kalvarijos”) 
dvigubi, taip kad atskirų sąsiu- ir inž. Jonas Antanaitis “Žmo- 
vinių išėjo 29. Spausdinama Ra- gus” ir “Daina pro Namus” (iš 
gain'ėje ir Tilžėje, ji buvo skir- rink. “Cascatš. Cristalina”). Inž. 
ta Didžiajai Lietuvai ir atliko J. Antanaitis yra nemaža para- 
nepaprastą tautos žadinimo dar šęs kultūrinėm temom straips- 
bą. nių “Mūsų Lietuvoje”, o dabar 

dar pasirodė scenoje, kaipo ta
lentingas deklamatorius. Poetė 
Magdalena Vinkšnaitienė-Laukų 
Ramunė padeklamavo savo eilė
raščius “Aš pareisiu” ir “Pa-

. , saka”, persunktus gilia tėvynės
minti lietuvišką aguonų pyragą mefle ir ilgesiu. Magd vinWSnai 
ir šalia kitų tautų valgių, įdėjo tienės eilėraščiai jau buvo spaus 
to pyrago spalvotą nuotrauką, dinami akademiniuose žumaluo

• Lietuvių kalėdinis valgis. 
Žurnalas “Everywoman’s”, išei
nąs New Yorke (16 E. 40th st.) 
savo gruodžio numeryje įsidėjo 
smulkmeningą receptą kaip ga-

Madona ąu Kūdikėliu (nežinomo autoriaus)

se Lietuvoje, o čia jos kūryba 
bei straipsni’i pasirodo savait
raštyje “Mūsų Lietuva”.

Šį Liter. Vakarą paįvairino 
vaikučių, Brazilijoje gimusių, 
taut. apsirengusių, Sandaros 
Kindurytės ir Leonardo Kara- 
šausko padeklamuotas dialogas 
iš liet. tautosakos “Pasakyk 
mergele”, kuris taip sužavėjo tė 
vų širdis, kad vaikai turėjo kar 
toti. Be to, keletą kartų pasiro
dė konservatorijos studentė Ire
na Adomavičiūtė, pianu paskam 
binusi M. Čiurlionio preliudą, 
J. Naujalio Nokturną, J. Stro- 
lios “Tėvynės Aidai” ir kt.; Ma
rija Kindurienė kanklėmis pa
skambino tėv. jėzuito B. Andruš 
kos “Žemaičių mugė”; koloni
jos solistas K. Ambrazevičius 
padainavo Č. Sasnausko “Karve 
lėli mėlynasis” ir Ed. Griego 
“Myliu tave”, mergaičių kvar
tetas (Monika Jonavičiūtė, Bi
rutė Narbutytė, Julija ir Irena 
Šimonytės) padainavo, akompa
nuojant Aid. Nadolskytei, porą 
liet. dainelių, ir į galą pasirodė 
Moinho Velho jaunimas, kuris 
Magd. Vinkšnaitienei vadovau
jant, pašoko taut. šokių popuri 
ir “Malūnėlį”. Programos pra
nešėju buvo J. Valavičius.

• Prof. Simo Sužiedėlio vei
kalas Kunigas Jonas nuo Kry
žiaus jau išėjo iš spaudos. Tai 
kun. Jono Švagždžio biografijos 
metmens, bet gana išsamūs — 
apimą 286 pusi. Išleista Brookly 
ne, spauda Nekalto Prasid. vie
nuolyno Putname. Knygos pra
džią gražiai puošia Adomo Var
no pieštas kun. J. Švagždžio 
portretas. Pratarmę autorius 
gražiai pradeda kun. J. H. Lun- 
der žodžiais: “Aš ateinu pas jus 
ne kaip idealas, bet kaip žmo
gus su idealu”. Kunigo pastan
gos tą idealą ugdyti žmonėse — 
mažiau tėra akivaizdžios, nes 
“viešuma greičiau pastebi, kai 
yra keičiami daiktai, o ne patys 
žmonės”. Tačiau, anot S. Sužie
dėlio, “kunigo sakramentinis 
veiksmas, siekiąs žmogų suar
tinti su Dievu, yra pats reikš
mingiausias”. Vienu iš tokių 
sakramentinės pagalbos nešėjų 
ir yra kun. J. švagždys, kurio 
biografija čia duodama jo auk
sinio kunigystės jubil’ėjaus pro
ga. Autorių šio darbo imtis pas
katino, kaip jis pasisako, “no
ras padėkoti už nuoširdžią jo 
paslaugą, susilauktą į Ameriką 
’tvykus, ir už giedrios dvasios 
valandas jo artumoje”.

Knygoje aprašoma jubiliato 
vaikystė tėviškėje, mokslas Min 
faujos ir Šiaulių gimnazijose, 
studijos Kauno kunigų semina
rijoje, vikaravimas Vaiguvoje ir 
Utenoje, darbuotė Brooklyne, 

. Worcestery. Bostone, klebonavi
mas Norwoode ir Brocktone, at 
silankymas Nepr.'klausomo j Lie 
tuvoj, dienos Nukryžiuotojo Jė
zaus seserų kapelanijoje.

Veikalas gyvai parašytas, gau 
šiai iliustruotas, rūpestingai su
tvarkytas: nurodyti šaltiniai ir 
paruoštas vardynas. Džiugu, 
kad mūsų istorikai savo talentą 
graž’ai sunaudoja telkimui me
džiagos mūsų kultūras istorijai. 
Tr šioje knvgoje nevien t’k ap
rašomas jub’liatas, bet plačiau 
paliečiami su juo susieti žmo
nės, laikai ir vietos.

• l ituanistikos kursai lietu
vaitėms mokytojoms, d:rban- 
čioms parapinėse mokyklose, 
1957 metais ’vyks Šv. Kazimiero 
seserų vienuolyne' Chicagoje. Vi 
sr ’s reikalai a dėl kursų progra-

, mos ir tvarkos rašyti adresu:
| Sister M. Eucharista 2601 W. 
Marųuette Rd., Chicago 29, III.

• Mato Krikščiūno, Lietuvių 
Profesorių draugijos pirminin
ko, žodis buvo įrekorduotas Chi 
cagoje ir per Amerikos Balsą 
perduotas į Lietuvą.
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LAIKAS LENKIA MUS
BEN. BABRAUSKAS, Cicero, III.

Jau septyniolikti Naujieji Me
tai sutinka mus, nutrūkusius 
nuo S3vo valstybės. Nedaug il
giau teko mums džiaugtis savo
jo krašto nepriklausomybe. Bet, 
kai palygini tuos du laikotar
pius, pamatai, kad metai anaip
tol nėra lygūs metams.

Anos dvi dešimtys laisvės me
tų tiek yra davę tautai, jos kal
bai, literatūrai, mokslui, kad 
šiandien sunku net aprėpti, kaip 
visa tai galėjome spėti tokiu 
trumpu laiku atlikti. Be jokio 
svyravimo šiandien pripažįsta
me, kad paskutinis nepriklauso
mybės dešimtmetis lietuvių li
teratūrai, spaudai ir švietimui 
buvo stačiai a ikso amžius. Jei 
turėtume išrinkti keliasdešimt 
geriausių lietuvių literatūros vei 
kalų, tai iš 400 metų lietuviškos 
knygos laikotarpio bent 70% jų 
tektų paskutiniajam nepriklau
somybės dešimtmečiui. Mokslo 
veikalų čia pasirodytų dar di
desnis procentas.

Valstybė sudarė palankiausias 
sąlygas tautos kultūrai tarpti. 
Tos sąlygos išaugino šimtus ra
šytojų, mokslininkų, dainininkų, 
aktorių, kurių gyvenimas ir pa
jėgos nenutrūko su valstybės pa 
laužimu. Per pirmuosius tautos 
nelaisvės metus patyręs, kad me 
nas ir mokslas priverstas tar
nauti melui, lietuvis menininkas 
ir mokslininkas nors ir skauda
ma širdimi ryžosi pasitraukti į 
laisvę.
70% rašytojų už Tėvynės ribų

Laisvajame pasaulyje šiuo me 
tu turime apie šimtą lietuvių ra
šytojų, o Lietuvoje jų liko vos 
50. Deja, daugumo tų, kurie yra 
Lietuvoje, šiandien belikęs tik 
rašytojo vardas, jeigu per 10 
metų jie neparašė, t. y. sugebė
jo neparašyti, nė vienos knygos 
Vos keliolika rašytojų šį tą nau
jo yra parašę, nors toli gražu 
nėra pasiekę to. ką jie patys an
ksčiau yra davę. Tačiau ne mes 
juos turime kaltinti, greičiau jie 
mus — dėl to, kad mes, pasirin
kę laisvę tam, idant galėtume 
kalbėti, aiškiai jau imame pri
tilti.

Šimtai rašytojų, dailininki’ 
aktorių, atsidūrusių už tėvynė'- 
ribų, yra daugiau negu tik dvi
dešimties nepriklausomų metų 
vaisius. Laukėme šimtus metu 
ir gal ateity vėl reikė tiek pat 
laukti, kol sulauksime tekių ta
lentų, kokių mes čia dabar turi
me savo tarpe. Gaila, reikia pri
pažinti, kad jie pastaruoju me
tu nėra davę ir neduoda tiek, 
kiek galėtų ir turėtų duoti. O 
tam kaltos ne tiek egzistencinės 
sąlygos .automatiškai išjungian
čios mums iš kiekvienos dienos 
po dešimtį valandų, kiek lietu
viškos aplinkos abejingumas sa
vai kultūrai.

Mirštanti lietuvybės sąmonė
Ateities istorikas, kuris neat-! 

kreiptų dėmesio į lietuvių ben
druomenės šio meto kultūrinį 
įmygiį, neteisingai galėtų pakal
tinti mūsų rašytojus, tiek daugį 
žadėjusius nepriklausomos Lie
tuvos metais, o dabar pačiame 
amžiaus pajėgume nutilusius. 
Jeigu šimto rašvtojų 1956 me
tais išleista tik 10 knygų, tai iš
eitų kad vieno rašytojo vos per 
10 metų tepajėgiama parašyti 
viena knyga. Žinoma, tai būtų 
mažoka, bet iš tikrųjų taip nėra. 
Tie, kurie reikalą pažįsta iš ar
ti, žino, kad daugelis mūsų ra
šytojų kad ir neįprastinėmis fi
zinėmis sąlygomis visdėlto be
veik kasmet parašo po stambų 
veikalą. Tari u, kai per 3 ar 5 
metus rankraštis nepavirsta 
knyga, reikia rašytojui ypatin
gos vaKos, kad vis ir vis rašy
tum naujus veikalus, nematyda
mas perspektyvų jų išspausdin
ti.
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Esame priversti nerūpestingą 
Naujų Metų nuotaiką sudrums-! 
ti neelegantišku klausimu: kiek 
lietuviškų knygų esi nusipirkęs 
1956 metais? Reikėjo nusipirkti 
dešimtį, o gal nusipirkai tik vie
ną (greičiausiai... Raštikio atsi
minimus). Jaunimui knygų per 
metus pasirodo vos viena antra 
(kartais — nė vienos!), bet ar 
leidėjas kaltas /jeigu žinomo au
toriaus puikios knygos kone vi
sas tiražas po metų tebeslypi 
knygynuose d'ėl to, kad tėvas 
gaili trijų dolerių. Tebūnie leista 
viešai paminėti vienos tokios 
gražios knygos graudų likimą. 
Jurgio Jankaus “Seno kareivio 
Matatučio” išleista tik tiek eg
zempliorių, kiek vienoje Chica- 
goje yra lietuvių vaikų. Deja, 
nei Čikagiškiai, nei kiti lietuviai 
tos knygos nepanoro matyti, to
dėl dabar leidėjas taip pat nebe
nori matyti nei Jankaus, nei 
nei Švaisto, nei kito kurio rašy- 
too rankraščįo. Lietuviškos kny
gos mirtį pasitinkame stoiko 
ramumu.

Kaltė dėl sąmoningo lietuvy
bės marinimo jau šiandien visu 
svoriu krinta kiekvienam lietu
viui, tik ne rašytojui, ne moksli
ninkui. Rašytojas stengiasi, kiek 
gali, daugiau ir geriau rašyti, 
o lietuvis skaitytojas rūpestin
gai stengiasi juo toliau bėgti

Liurdo Dievo Motina
Po ii. V. Jonyno vitražas E. St. 

Ponis lietuviu bažnyčiai

Kotryna Grigaityte

NEBAIGTAS SAPNAS
Aš niekad šitų žodžių nekartosiu — 
Teliks jie tik popierio lape.
Ir niekas neatneš 
Vandens šaltinio man ąsotį, 
Numaldyt troškulį ir ilgesį drauge. 
Ir nežinau kodėl taip 
Nerimas užtvino.
Ir žiedlapiais takus užsnigo 
Lapkričio gale.
Kodėl liūdniau suvirpo 
Vakario vėjo stygos,
O volungė nusijuokė 
Po liepos žydinčia šaka:
Tegu dienas, gal ir naktis 
Devynias lytų,
(Kvatojo ji uždusdama)
Aš nesurasčiau lašo tau 
Duobelėje granito 
Kurs numaldyti troškulį 
Galėtų tą-------------------

Sename parke pasukau 
Į Naują taką:
Ten ilsis vasara,
O čia ruduo atūžia.
Geltonos, žalsvos, skaros 
Dangaus mėlynėj plakas —
Ant rankų leidžiasi 
Numirę paukščiai raudongūžiai. 
Nutilo volungė 
Ir žiedlapiu, pusnis ištirpo.
Girdėt tik mano žingsniai trapūs 
Ir švaistos vėjas girtas.

Kultūrinė kronika
• Lituanistika Fordhame. Pir • Inž. Jonas Rugis, kalbėda

masis lituanistikos vakarinis se- mas Lietuviškų Studijų institu-

rius, gal sąmoningai, pasiekė 
priešingą tikslą — parodyti, 
kiek Lietuva rusų engiama ir 
rusinama. Visur laivų vardai
Talbuchinas, čarnas, Tolstojus, _ ________ ,____ ..... ....... ..
veikėjai: Druskininkų kurorto mestras Fordhamo universitete te praeita penktadienį turėjo už_ ______ X _ I NpW boifrtoo 1_ l_  __

Lietuvoje pradinės mokyklos 
mokytojas vien spaudai skyrė 
10-20% savo algos, ir tai jam 
buvo nepalyginti sunkiau negu; 
šiandien šeimai, uždirbančiai 
5,000 dol. per metus, paskirti 
10%, t. y. $500 per metus, lietu
vių kultūros išalikymui. Tų 10% 
užtektų viskam: ir knygai, ir 
’aikraščiams, ir teatrui, ir kon
certui, ir parodai... O kiek esi 

->? skyręs praėjusiais metais tu, 
nielas skaitytojau?

Kai prie Lietuvoje turėtų me
tų mums priaugo jau 12, tai 
Naujųjų Metų proga verta pa- 
■aąstyti, ar su pagrindu save

(New Yorke) baigtas gruodžio davinį išsiaiškinti, koks yra 
14 dieną, šiame rudens semestre mokslų tikslas: ar vien nauda, 
pask°itas skaitė: dr. A. Salys, ar daugiau kas nors. Savo pas- 
prof. J. Brazaitis ir dr. A. Va- kaitą jis pradėjo Adomo Micke- 
sys. Klausytojų buvo užsiregist-■ vičiaus žodžiais iš Filaretų him- 
ravę 17, bet paskaitose nuolatos no: “matus ir saikus palikime 
dalyvavo 12-14 studentų. Nuo- negyviems gaivalams”. Prcle-

..j____ __ _ ^irdi padėka svečiams lekto- gentas pripažino, kad mokslas
Nepriklausomos Lietuvos auklė-’ r^ams- skaičiusiems paskaitas 19 šimtmety suteikė žmonijai 
tinis, prisimena ją su panieka, šiame semestre. Dėkojame taip daug praktinės naudos. Tačiau 

pat mūsų gerbiamiems rėmė- čia ir glūdi visas pavojus: moks 
jams: prelatui J. Balkūnui, Ku- las, besireiškiąs pramone, pra- 
nigų Vienybės pirmininkui kun. deda vadovauti gyvenimui ir jį 
kleb. J. čepukaičiui, a. a. Vinco tvarkyti. Jis sužavi žmones sa- 
Krėvės Stipendijų fondui, inži- vo išradimais ir atidaro duris 
nieriui Vincui Gruzdžiui ir p. X materialistinei ' pasaulėžiūrai, 
už stipendijas lituanistikai stu- Dėl to klausimas: koks yra mok 
dijuoti. j slo tikslas, seniau lietė tik moks

Antrasis lituanistikos vakari- lininkus, o šiandien tas klausi
nis semestras Fordhamo univer mas liečia mus visus. Gaila, kad 
sitete prasidės 1957 metų va- didelė tiksliųjų mokslų pažanga 
sario 1 dieną, penktadienį vaka- užklupo žmogų nepasiruošusį 
re 6:45, Keating Hali, 114 kam- duoti atsakymą į klausimą: koks 
barys. Dėl tolimesnio paskaitų Yra mokslo tikslas, 
laiko bus atsižvelgta į klausyto- I Didieji mokslininkai, giliai 
jų pageidavimus. Pavasario se- pažįstą mokslo paslaptis, šian- 
mestre paskaitas skaityti kvie- dien prieina nuomonės, kad 

... . , _ , . čiami: prof. A. Salys, prof. J. mokslas nėra vien naudos reika-
. • &e n®aP 3 b Brazaitis, dr. M. Gimbutienė, luL Taip pat prelegentas nesu-

na.: Birštono kilpos perkasimo prof. j. Puzi„as, poetas J. Aistis tinka, kad mokslas būtų pats 
ir prof. K. Pakštas. Šiame se- sau tikslas. Nuo to, kaip bus su- 
mestre be reguliarių lietuvių voktas mokslo tikslas, priklau- 
kalbo3 paskaitų, klausytojai tu- sys> ar žmonės liks laisvi, ar jie 

Mano nuomone Sadūno kny-įrės progos pasiklausyti paskai- bus vergai. Svarstant klausimą, 
gutė labai tiktų išleisti rusiš-į tų iš Lietuvos istorijos, l'tera- koks yra mokslo tikslas, galima
kai, nekeičiant nei stiliaus, nei *—«--- - -■ - ••• i._j--------------------

teksto, pakanka tik pakeisti ti
tulą, pvz. Po Uralu ar Po Irty- 
šu. O lietuvišką laidą geriau bū
tų uždrausti eksportui, nes ji 
gali sulaikyti trumparegius lie
tuvius nuo grįžimo į tėvynę...

direktorius Tiškinas, vasaroto
jai rusai, profesorius Timofeje
vas, inž. Vlasov;s, vet. gvd. Ka- 
čalovaitė, inžinierė Valančiun 
(!), žvejys Gudomanovas ir 1.1. 
Citatos tik iš rusų Lenino, Gor
kio, Malenkovo, nepamiršta ir 
“Iljičiaus lemputė”. Autorius,

nesigėdi meluoti, pvz.:
“Praplaukiame garsiąją Birš

tono kilpą. Ištisą dešimtį metų 
buržuazinė Lietuvos spauda tri
mitavo apie šios kilpos perkasi
mą ir hidroelektrinės pastaty
mą. Bet visas šis triukšmas bu
vo paprastas tuščiažodžiavi
mas: daug karštų kalbų, o dar
bo jokio... (psl. 22).

“Dvidešimt metų Lietuvos 
buržuazija plepėjo apie Biršto
no kilpos perkasimą, apie elek
trinės statybą, apie krašto elek
trifikavimą. Tačiau tai ir liko 
vien tušti plepalai! (psl. 84).

projektas buvo iškeltas rusų in
žinierių, o apie rusus jam pavo
jinga rašyti...

laikome vis dar jaunais ir vis 
dar tebesitikime daug nuveikti. 
Kai Lietuvoje nusipelniusiam 
veikėjui buvo suteikiamas gar
bės daktaro laipsnis, to veikėjo 
dažnai būta ne vyresnio am
žiaus, kaip kad šiandien mūsų, 
kurie anaiptol nesijaučiame ir 
nesame tiek nusipelnę. Mes juk 
vis dar tebesame jauni, nors 
greit sulauksime penkiasdešimt.

Laikas gražiai lenkia mus, o 
mes vis guodžiamės, kad turime 
to laiko daug ir kad lietuvio, 
kultūrininko ar pagaliau žmo-, 
gaus pareigas dar spėsime at-Į 
likti.

Yorke ir apylinkėse nebus nei 
• Skulptoriaus Antano Mon- vieno jaunuolio, kuris negalėtų 

čio kūrybos paroda įvyko Laon paskirti porą vaalndų savaitėje 
mieste, architekto ir dekorato- savo gimtosios kalbos ir kultū-

tūros, tautosakos, tautodailės, pastebėti, kad nuo paprasto gam 
ir archeologijos. Todėl kviečia- tos jėgų apvaldymo jis eina prie 
me visus New Yorko universi- paties žmogaus pažinimo ir prie 
tetų lietuvius studentus, abitu- estetinio žmogaus gyvenimo pra 
rientus, visą jaunimą, o taip pat turtinimo. Su paskutiniais atra- 
ir suaugusius pasinaudoti šia Simais mokslas aiškiai išeina a- 
proga. Jau dabar laikas užsire-' napus naudos ribų ir priartėja 
gistruoti. Mes tikimės, kad New Prie filozofijos ir teologijos. Pa

riaus F. Turbil rezidencijoj. Pa
sisekė

ros pažinimui.
Universiteto semestrinis mo-

Okup. Lietuvos mokslo literatūra
PROF. STEPONAS KOLUPAILA, Notre Dame

Joje menininkas buvo išstatęs kestis 20 dolerių, bet yra paža- 
savo ligšiolinę kūrybą: švino, ge dėtos kelios stipendijos (už mok 
ležies, medžio ir akmens darbus slą sumokėti). Norintieji jomis

nuo knygos. Kas iš to, kad įsi
kūrėme neblogai, kad tebeprisi
mename gimines ir pažįstamus 
Lietuvoje, bet, kad, išsibrauk? 
save ir savo vaikus iš kultūros 
ėmėjų sąrašų, sąmoningai ma
riname lietuvybę, tai lietuvių kul 
turai mūsų sąlygomis didesnio 
nusikaltimo p .daryti neįmano
ma.

O laikas bėga
Pagalvokime, ką mes per pas

taruosius šešiolika metų padarė
me ir kiek galėjome padaryti. 
Jeigu per tąlikctarpį būtume 
tęsę nepriklausomą gyvenimą, 
tai, be abejonės, būtume pasiekę 
dar daugiau negu 1930-40 metų 
laikotarpyje. Bet ar dabar tėvy
nei kenčiant visokią priespau
dą, turi tęsę pasitraukti nuo 
lietuviškos kultūros buvęs ar 
esamas inžinierius, mokytojas, 
teisininkas, karininkas, gydyto
jas ir pan.? Atsakymas tegali 
būti ciniškas: mašinos ratui 
spustelėti kultūros nereikia, tai
gi mes jos ir nebepasigendame...

Pavyko gauti kelias naujas 
knygas, išleistas dabar Lietuvo
je. Jų įdomiausia knyga apie Lie 
luvą, parašyta didžiumoje Ketū
nų ir skirta rusų skaitytojams, 
kleista rusiškai Maskvoje 1955 
metais, 399 psl. (Litovskaja 
SSSR). Autoriai: Basalykas, 
Bieliukas, Berkmanas, Brau- 
dza, Vazalinskas, Gargasas, 
Gudelis, Gudonytė, Macevi
čius, Mačenis, Purvinas, Sty
ro, Tarvydas, Jurginis, Jankaus
kas, Januškevičius, Žiugžda, Cei 
čys, Garmus, be to, rusai Guže- 
vaja, Iofa, Komar. Knygos da
lys: Gamta ir turtai, Ūkio isto
rija, Gyventojai ir kultūra, Ū- 
kis, Ūkio — geografiniai rajo
nai : Rytų Lietuva, Pietinė dalis, 
Šiaurinė dalis, Vakarų Lietuva.

Kaip tenka laukti, knyga 
parašyta “sovietiniu” stiliumi, 
tačiau nesunku pastebėti, kad 
autoriai vengė niekinti “buržu
azijos” laikus, jie stengėsi pa
brėžti augštesnę mūsų krašto 
ir žmonių kultūrą. Tad, skaitant 
knyga ir eliminuojant permato
mą propagandą, galima susida
ryti dabartinės Lietuvos vaiz
dą.

Vardai ir vietovardžiai

Autoriai visur vartoja lietu
viškus vardus ir vietovardžius, 
net linksniuodami juos rusiškai. 
Taip, Biržai, Šiauliai, Telšiai, Ra 
šeiniai, Mažeikiai, linksniuojami 
kaip rusų vienaskaitos žodžiai 
saraj ar lentiaj, pvz. Biržaj, Bir- 
žaja, Biržaju, Biržajem... Vie 
nas tik vietovardis surusintas 
Naujoji Vilnia vadinamas No- 
vo-Vilnia. Marijampolė pakrikš
tyta Kapsuku, gerai kad ne 
Sniečkum! Be to, Kuršių Marša

rusų vadinamos Kurskij zaliv, 
ir autoriai vienoje pastaboje at
sargiai pamini, jog tas vardas 
kilęs nuo kuršių, bet ne nuo 
Kursko! Yra vardų, kuriuos sun 
ku ištarti rusiškai, tačiau jie 
sąžiningai transliteruoti, pvz. 
akuotuotieji kviečiai.

Knyga iliustruota keliais že
mėlapiais ir keliolika pilkų Lie
tuvos vaizdų. Pridėtas 228 vei
kalų bibliografijos sąrašas, jų 
135 rusų, 80 lietuvių, kiti lenkų 
ir vokiečių kalba. Suprantama, 
lietuvių autorių tarpe nėra “liau 
dies priešų”: tiesa, paminėtos 
dvi prof. J. Šimoliūno knygos, 
matyti, per cenzūros neakylu
mą...

Lietuvos ežerai

Serijoje “Pažinkime Lietuvą” 
išėjo K. Bieliuko knygutė “Lie
tuvos TSR ežerai”, Vilnius 1953, 
50 psl. Popularioje brošiūroje 
su keletą labai pilkų Lietuvos 
ežerų vaizdelių nerandame be
veik jokiu naujų tyrinėjimų duo 
menų. Tik iš literatūros sąrašo 
matyti, kad ežerų katalogas ir 
straipsniai apie ežeru morfomet
rija tebėra rankraščiuose. Ne
sunku suvokti, kad tokių dar
bų neleidžia skelbti dėl “pasie
nio zonos”. Neturėdami rimtes
nių darbų, negalime spręsti, kiek 
Lietuvos geografai padarė eže
rų tyrinėjimą srityje.

Pigi propaganda "Nemune”
Daug tikėiaus iš J. Sadūno 

knygutės “Nemunu”, Vilnius 
1954, 91 psl., kurią man malo
niai paskolino vienas bičiulis. 
Deja, toje knygutėje beveik nie
ko neradau apie Nemuną. Lei
dėjų tikslas buvo pigi komunis
tinė propaganda., tačiau auto-

bei terakotas.
Gera išstatytų kūrinių dalis 

buvo įsigyta įvairių meno mė
gėjų. Du darbai buvo nupirkti 
Belgijon. Soissons Miesto muzė- 
jus įsigijo “Žvejį”, atliktą švi
ne.

Šiuo metu skulptorius atlieka 
užsakymus dviems valstybinių 
gyvenamųjų namų blokams 
Prancūzijos provincijoj — Ven- 
dee, St. Gilles ir Croix-de-Vie 
vietovėse. Vienas kūrinys bus 
atliktas bronzoje, kitas — ak
menyje. Kartu ruošiasi 1957 m. 
apžvalginei savo kūrybos paro
dai Paryžiuje.

• Dail. Jadvyga Paukštienė
dabar piešia kompozicijas ir taip 
gi gamtovaizdžius. Mėgsta pieš-

pasinaudoti, turi iš anksto pa
siųsti pareiškimą. Nevėluokite, 
jau dabar siųskite savo pareiš
kimus registracijos reikalu. 

Visais reikalais kreiptis į kun.

sak Pop. Pijaus XII, Dievas lau 
kia už kiekvienų durų, kurias 
mokslininkai atidaro. Savo pas
kaitą J. Rugis užbaigė, šiaip jau 
nepagirtino, Renano mokslo už
davinių suratimu: “Mokslo tiks 
las yra prisidėti prie Dievo ka
ralystės kūrimo žemėje”.

• J. Narūne, mums iki šiol 
daugiau pažįstama iš turiningų 
reportažų ir atsiminimų, tilpu- 
šių periodikoje, dabar parašė pa 
saką Gintarėlė, kuri yra spaus
dinama Kolumbijoje, Medelino

prof J. Jaskevičių, arba i dr. mieste, panaudojant 5nias 
New York^S N Y iSP“U
U._ T '• FOrd'i matoma, kad knyga išeis sausic
ham 75400 Ext. 218.

— Dr. A. Vasys
• Dali. Anastazija Tamošai

tienė išaudė naują, didelę kilimą, 
vaizduojantį šv. Pranciškaus gy 
venimą. Šventasis pavaizduotas 
gamtoje lietuviškoje etnografi
nėj apylinkėje ir liaudies dailės 
charakteryje, turtingas spalvo
se. Kilimą užsakė tėvai pranciš
konai iš Kennebunk Port, Maine.

mėnesio pabaigoje. Autorė leng
vu, vaizdžių stiliumi pertiekia 
legendą apie jūros išmetamą gin 
tarą: pajūry gyveno seno žvejo 
šeima, auginusi gražią dukrą — 
Gintarėlę Mergaitė karta, nuėju
si maudytis pamatė gintaro ga
balą, pradėjo jį gaudyti brisda
ma gilvn ir pranyko. Jos grau
džiai liūdėdami tėvai rymojo 
prie vandens ir jiems pasisekė 
iš atplaukusios aukso žuvelės su 
žinoti, kad jų duktė yra pagrobJ. Tričio “Pirmoji pradai

ti pro automobilio langą. Ją do-1 gė” ir M. Lileikio gamtovaizdis1 f™0/-' kaaių duk!e yra Paer°l 
mina rudens ir žiemos apsiblau- išstatyti Illinois dailininkų są-i ta.-U'?s,K’.'a a:cl?' Žuvf e nu 

jungos parodoje, vykstančioje?mtare ei 2'n'a ap,,\te,v’ 
Drake viešbutyje. Chicagoje. |lludesf ir 18prase Karala“’ tė

susi gamta su 
spalvomis.

savo liūdnomis

M; a - 
-S .•

Lietuviškas namas Tilžėje

Jokubicnės pirkę, žiemos metu; jnme buvo įrengtas Mažosios Lietuvos 
etnologinis muzėjus, su senais baldais, audiniais. Jame gyveno viena lie
tuvė, kuri lankyto,jums aiškino ekponatus. Nacių okupacijoje šia mu-
lėjaua narnu buv# uždarytu, <

vus aplankyti. Išvažiavo iš jūros 
juodu puošnia karieta. Mergai
tė visa gintarais žėrėjo. Tėvai 
džiaugėsi jos sulaukę ir prašė 
pas juos sugrįžti, bet ji pasisa
kė esanti nevalioje. Sviedė į jū
rą puošnius gintaro karolius ir 
greit vėl pranyko įtraukta į Jū
ros Karalaičio rūmus. Ji dahar 
pasiliko tuose gintariniuose rū
muose ir tarpais paberia tėve
liams gintarus į krantą.

ši lietuviška legenda mūsų 
jauniesiems skaitytojams bus 
įdomi ir naudinga.

• Kordeliįa Jasutytė, gavusi 
humanitariniu mokslų licenciato 
laipsnį Paryžiuje, atvyko j Io- 
wos universitetą dirbti kaip a- 
sistentė prie prancūzų kalbos 
katedros.

• Eilėn Putris, Amerikos lie
tuvaitė dailininkė, Kalėdų pro
ga išpiešė Madoną su Kūdikėliu, 
iš kurios viena didelė spaudos 
bendrovė išspausdino Kalėdų 
sveikinimų atviru!*,


