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Milžinas palmių paunksmėje
Sidabrinė kun. Armino-Ven. .Ališo sukaktis

KAROLE PAŽĖRAITĖ, Brazilija

Talentingas poetas Venanci- 
jus Ališas — kun. Aleksandras 
Arminas — švenčia sidabrinę su 
kaktį: gruodžio mėn. suėjo 25 
metai, kai jis atnašavo savo 
pirmąsias šv. mišias gimtojoje 
parapijoje. Tą svarbią sukaktį 
jam tenka švęsti tarp svetimų
jų, braziliškoje Maua parapijo
je.

Kun. Al. Arminas išvydo pa
saulį 1908 m. gruodžio 2 d. Ož
kabalių kaime, Vilkaviškio aps. 
Gimnaziją ir kunigų seminari
ją jis baigė Vilkavišky. Po to 
4 metus vikaravo Keturvalakiuo 
se ir vienerius metus Alytuje, 
visus tuos kunigavimo metus 
daug dirbdamas su jaupimul.

Vilkaviškyje, o paskui perėmė 
iš A. Maceinos filosofinio-lite- 
ratūrinio žurnalo “Mūsų Aidai’’ 
redagavimą. Tik atvykęs Brazi
lijon, jis porą metų redagavo 
“šviesg”, o paskui, perėjęs dirb- 
ti pastoracinį darbą į braziliš
kas parapijas, jis nuolatos lig- 
šiol visokiom pareigom rašo 
straipsnius portugalų kalba apie 
Lietuvą į didžiuosius brazilų 
dienraščius.

Poeto egzotiška kontempliacija

Tačiau šviesiausiai jo asme
nybė išryškėja poeto Venanci- 
jaus Ališo vaidmeny. Kaipo po
etas jis yra mum brangiausias. 
Kaipo poetą jį galima būtų api
būdinti, kaipo apie milžiną pal-

1937 m. jis išvyko Brazilijon, į, mių paunksmėje, skęstantį eg- 
Sao Paulo miestą, eiti lietuviui zotiškoje kontempliacijoje ir 
kolonijos kapeliono pareigas. I šnibždantį tėvynės ilgesio žo- 
Apsigyveno Šv. Antano vienuoly džius:
ne ir iš ten vykdavo į įvairius 
Sao Pmlo m. priemiesčius pas
toraciniam darbui lietuvių tarpė.
Paskui persikėlė Vila Zelinon, 
kur klebonavo dvejus metus.
1942 m. jau jis klebono parei
gas ėjo Sao Cristovao da Luz 
parapijoj Sao Paulo mieste, pas 
kui klebonavo Joanopoly, o iš 
ten pergeltas (1947 m.) į Pi- 
racaią. kur išbuvo ligi 1952 m.
Dar dvejus metus jis kapeliona- 
vo vokiečių seselių pranciškonių 
vienuolyne Itapecirica da Serra.
Nuo 1954 m. klebonauja Maua 
parapijoje.

Venanci jus Ališas

Venancijus Ališas Kultūrinė kronika

Šventovių puošėjas

Minint šią svarbią kunigystės 
sukaktį, norisi iškelti kelius 
svarbius sudėtingos kun. Armi
no asmenybės bruožus, būtent, 
minint jį kaip kunigą, dar jis

Aplink mane saldi ramybė plaz- 
/da.

Nusnūsk, širdie, atogrąžų žie- 
/duos,

Kol tremtinio dalia ir vėl paduos 
Tau į rankas klajūno lazdą.

Ar melsvas marių sapnas ppsi- 
/kėlė

Ir plaukia pasiilgta kryptimi?
paminėtinas kaip visuomeninin- Džiaugsmu suvirpa lūpos, šaukt 
kas, žurnalistas ir poetas. Kai-i /imi!
po kunigas, jis dvasiškos vy- Neprisišauksi lengvo debesėlio...
riausybės yra vertinamas, šalia 
pastoracinių savybių, dar ir 
kaip statytojas, Dievo šventovių

(“Pavakarė jant”) 

Tremtis Brazilijoje — egzo-
gražintojas. Tas savybes vyriau tiškame krašte — davė Venan- 
sybė pastebėjo kai kun. Armi- i eijui Ališui nemaža temų, tačiau 
nas klebonavo Joanopoly, kur milžinas palmių paunksmėje, 
jis savo nepaprastą energiją pa grožėdamasis ugnimis ant žalių 
naudojo bažnyčios restauravi- kelmų, paukščių, numetančių 
mui. Kai tik tą darbą užbaigė,
vyskupas jį perkėlė Piracajon, 
kur didžiulė bažnyčia atrodė 
kaip kluonas ir laukė Dievo 
įkvėptos menininko rankos. Dva 
siškoji vyriausybė žinojo ką pa
siųsti Piracajon. čia kun. Ar
minas, pasikvietęs dailininką- 
dekoratorių Antaną Navicką, 
įvykdė savo ilgai glūdėjusią šir
dy svajonę. Po dvejų metų 
“kluonas” virto nuostabia žėrin
čia Dievo šventove. Šios bažny-

ant šakų dailią plunksną, kurio 
balso klausosi mirta kaitros ty
loje ir kuris “ligi ryto blyškios 
valandos kerės žvėris palaidus” 
(“Paukščio daina”), grožėdama
sis kristalo kriokliais atogrąžų 
gamtoje, jaučiasi tik laikinai čia 
apsistojęs. Pasigrožėjęs svetima 
gamta, jis vėl dainuoja ilgesio 
dainą Lietuvai.

NAUJA DIENA
Aš sėste-lsiu nūnai pas gilią srovę
Ir vėl aušrų lakštingalos susuoks.
Daina — kelionės mano palydovė.
Ji — motina; ji — brolis; — ji sesuo.
Aš sėst eisiu nūnai pas gilią srovę,
Daina — kelionės mano palydovė.

Velku ai vargą savą ir nesavą, —
Kaip vilkdavo jį protėviai — tėvai:
Su dainomis, kurias -man Dievas davė 
Ir su kančia, kurią man tu davei.
Velku ai vargą — savą ir nesavą, —Su dainomis, kurias man Dievas davė.

Vienišas gandras pievose be krašto,
O koja jo po balta krūtine.
Taip mąsto jis ir mąsto jis, ir mąsto
Ir vis giliau skandinasi sapne.
Vienišas gandras pievose be krašto ...
Taip mąsto jis ir mąsto jis, ir mąsto.

Ar neša jį atsiminimo sriautas
Paplukęs smėlio degančia upe
l ten, kur amžių lobis kruopščiai krautas 
Ties Piramidžių tylinčių grupei 
Ar neša jį atsiminimo sriautas 
l ten, kur amžių lobis kruopščiai krautos?

Ar grįžta ilgesy į gimtą lizdą
Kleve medinių prdankyt namų?
Apsukti platų ratą — paskui kristi
Iš mėlynųjų saulės augštumų?
Ar grįžta ilgesy į gimtą lizdą
Apsukti platų ratą — paskui kristi?

Pro liūtis ir pro žiežulingus vėjus
It vėl linksmi kalenimai kvatos.
Nauja diena šypsosis praregėjus
Be vakaro, be galo — nuolatos.
Pro liūtis ir pro žiežulingus vėjus
Nauja diena šypsosis praregėjus!

(Iš „Saulės Kalvarijo sr<)
TARANTELA

Aušrų pakojy žėri debesėliai,
Eiklieji saulės marių pranašai.
Tai tu auksinę vilną jų pašai,
O liūdnos tavo akys, Tarantele.

Su jaunu rytu širdyje tu kėlei —
Nelaimingiausioj iš visų širdžių.
Tave šaltinio šlamesy girdžiu:
Ten tavo juoko skamba trupinėliai.

Žiedų laukinių iš javų ir šieno 
Atsiminimo rankose neši.
Esi išblyškus, o esi graži.
Maža mergytė Komunijos dieną.

Viršum tų metų ir viršum peisažo 
Tave vis tokią jau kodais matau.
O troškau tąsyk pasakyti tau 
Tą vieną žodį — tą žodelį gražų.

Su ryto saule tu išnyksi vėliai.
To vieno žodžio būtų gal gana,
Kad prasidėtų mums sapnų diena...
Bet neištarsiu jo aš, Tarantele.

• Dr. Andrius Baltinis Lietu- būtų ramstis tremties žmogui, 
viškų Studijų institute laikė pa- Tačiau čia rašytojui negalime 
skaitą tema — literatūra ir mo- duoti įsakymo. Reikėtų, kad tai 
dėmusis žmogus. | išplauktų iš jų pačių išgyveni-

Prelegentas pastebėjo, kad mų. Čia gili mintis buvo pareikš 
dabar turimas pagarbos jaus-'ta dr. Girniaus per Kultūros 
mas literatūrai, tačiau nemėgs- kongresą, kad rašytojui reika
tama skaityti knygas. Senojoje 
Graikijoje literatūra ir rašyto
jas buvo statomas pirmon vie
ton. Didieji istorijos žmonės dir 
bo literatūros poveikyje. Alek
sandras Didysis panūdo traukti 
į karo žygius skaitydamas Ho
merą. Prancūzų revoliucijai dir
vą paruošė Rousseau raštai. Ko, pravedė kun. V. Bagdanavičius.

lingos susikaupimo atostogos, 
kada rašytojas permedituotų di
džiąsias idėjas, įsijaustų į savo 
kūrybinį pasaulį.

Paskaita buvo įdomi. Buvo 
susirinkę klausytojų d"ugiau, 
negu klasėje vietos. Paskaitą

munistų revoliucijai — Markso 
raštai.

Literatūrą mėgsta žmonės, 
kurie jieško išminties ir tiesos. 
Dostojevskis, Claudel, Kafka —

Diskusijose dalyvavo J. Anta
naitis, inž. Bielskus, kun. dr. 
J. Prunskis.

Paskaitos pradedamos punktu 
aliai, su diskusijomis tęsiasi vie.

Aleksandras MerkeEa

garbinami dėl jų veikaluose ną valandų, 
esančių gilių minčių. “Romanas
yra intelekto metafizika” - . AWlsan(iras Merke,l9> laik.
skelbi y,anas modernus praneu raštininka3 ir raSytojas, slUsio 
zų kritikas, pažymėdamas tie-, n „ sulaukia m am-jaus 
sos svarbų vaidmenį literatūros, Yra imęs 1907 m MlkiiHų aĮ_ 

uruliuose. | skr BajgęS Saulių gimnaziją.
Antras elementas, kuris lite- j Vyt. Didžiojo universitete stu- 

ratūroje domina skaitytoją —Į
emocija, jausmas, kurį sukelia 
raštai. |

Jausmą, kuri sukelia literatū
ros kūrinys, galėtume pavadinti 
poetine emocija. Todėl literatu-' 
ros kūriniui svarbu, kad jame! 
būtų stipri emocija, giliai išgy
ventas dalykas.

Mes tremtyje gyvenimą dau
geliu atžvilgių kitaip vertiname, j 
negu kaikurios kitos tautos nes 
mūsų rašytojai savo kūriniais , 
mus yra kitaip paruošę, įkvėpę j 
daugiau humaniškumo.

Visdėlto lietuvių rašytojų lite 
ratūroje daugiausiai nusikalsta- 

1 ma minties trūkumu, daugiau
kūrinį paremiant emocija. Tuo dijavo literatūrą. Jau daugiau 
nusikalsta Landsbergis, Škėma, j kaip 30 metų kai dalyvauja pe- 
Damią pusiausvyrą sugeba iš-’ riodikoje, daugiausia kultūros 
laikyti Vaičiulaitis, Jankus, Ma-j klausimais. 1939 metais buvo 
zalaitė, Alė Rūta. vyr. Lietuvos Aido redaktorius,

Perstiprus kaikurių emocijų, tremtyje redagavo Mūsų Viltį, 
pvz. seksualinių, reiškimas kny- Lietuvių Tremtinių Žinias, su- 
gą net padaro žalinga. redagavo tris Mūsų Kalendorius

Skaitytojas paprastai pergy- (1946-1947 m.). Išleistos jo kny 
vena tuos jausmus, kuriuos iš- gos: Juozas Tumas-Vaižgantas 
gyveno rašytojas. Skaitytojas (neseniai pasirodė šio veikalo 
paprastai identifikuoja save su nauja laida Chicagoje), Jaunoji 
parinktu knygos herojumi ir tai Lietuva, Lietuvos vestuvės ir 
labai praturtina žmogaus aki- kt. Yra mūsų kultūrinio priedo 
ratį naujais išgyvenimais. Žmo- bendradarbis, šiuo metu gyvena 
gus gyvenime daug ko negali Great Neck, N. Y.
pasiekti, bet jis gali tai išgy-
venti literatūroje ir tai atleidžia 
jo vidaus įtempimą, dėl to žmo
nėse, kurie daugiau skaito, ma
žiau psichinių sukrėtimų.

Antra, skaitantis žmogus su-

• Lietuvos architektūriniai 
paminklai. Net okupantai skel
bia, kad tokių paminklų, kurie 
“turi visasąjunginę reikšmę”, 
Lietuvoje yra 16. Iš jų 3 yra

švelnina savo vienatvę, bendrau į Vilniuje, Tiesos gatvėje. Tai — 
damas su knygos personažais, bernardinų, Onos ir Mykolo baž

VIZIJA
Nuo mano ilgesio išlinkęs 
Gilus pavasario dangus. 
Svajonių laive, irkis, irkis,čios grožis bu'/o smulkiai apra 

šytas brazilų laikraščiuose. Jos 
pasižiūrėti ir paspausti “kuni
gui milžinui” (Padre Gigante) 
ranką vyko iš daugelio vietų 
ekskursijos. Anot vyskupo, tai y padanglų augJtumu 
gražiausia jo vyskupijoje bazny 
čia. Ir Maua parapijoje kun.
Arminas rado ne tik tuščias 
bažnyčios sienas, bet ir nebaig
tą bažnyčios statybą. Čia jis vėl 
turi daug darbo ir rūpesčio ke-1 Nueiti ten 
leriem metam.

Atrodo — keista erdvės ple- 
/čias

Jose pasijunti tik svečias 
Be tėviškės ir be namų.

Visuomeninkas-žumalistas

O taip norėtųsi dar kartą — 
Tegu tiktai saldžiam sapne — 

už laidos vartų — 
Kai vožiasi naktų skrynia.

(“Ekspromptas”)

Mums, lietuviškajai visuome
nei, kun. Arminas brangus tuo,, 
ką jis per tuos ilgus metus nu<ezij°s vertinti, nes yra tam di-

Nesiimu Venancijaus Ališo po

Atėjo. Sustojo^ Ir ištiesė ranką.
Ir tyli. Nė žodžio. Nė aido. Nė garso. 
Plaukai palaidi Marių vėjai juos taršo 
Kaip mano mintis, vandenyną ir dangų.

O akys kančios rezignacija žėri.
Drebėt ėmė lūpos, bet žadas sustingo.
O vaizdas graudus, o viešnia paslaptinga, 
O akis į mano akis įsigėrė!

Paskui vėl iš lėto į rūką nutolo.
Mačiau, kaip dar kartą į viršų pakilo 
Ranka ir mojavo, kol dingo ui molo.

Be ženklo išnyko. Čežėjimą tylų 
Tų žingsnių girdėjau... O toly baidarė .. 
Žuvėdra virpėjo ant bundančių marių.

nyčios. Gražiausia iš jų yra šv. 
Onos bažnyčia, kurios statybai 
buvo panaudotos net 33 formų 
dažytos plytos. Priešais šv. O-

bet nelaimė, jei nemoralaus ra
šytojo kūryba skaitytoją suve
da į draugystę su nešvariais per 
sonažais.

Ypatingas vaidmuo literatu- nos ir Bernardinų bažnyčias
rai tenka tremties žmogui, ka- stovi renesanso stiliaus šv. My- 
da toli nublokštam asmeniui pa- kolo bažnyčia, prie jos yra bu- 
deda įsigyveiiti į tautos nuotai- vusio Bernardinų vienuolyno rū 

, kas. Dėl to rašytojai turėtų ne- mai. Jų patalpose dabar yra 
| vengti patriotinių temų, kurios Dailės institutas.

• Bale Vaivorytė (Orintaitė) 
jauniesiems skaitytojams davė 
naują eiliuotą veikalą Tėviškė
lės takais. Tai trumpa eiliuota 
Lietuvos istorija jaunimui. Lei
dinys 30 pusi., iliustruotas is
toriniais paveiksi ris, kaina $1 
Čia apdainuojama lietuviška tė
vų padangė, kur “už tą žemę. 
už tą dulkę tiek kovota”, kur 
“liūdi genčių vėlės ties piliakal
niais baltais”.

Pradžioje autorė poroje pos
mų lyg nusako istorinės eigos 
prasmę: “Laiko vieškeliais ke
liaujam/ Dieviškų pasiilgimų ve 

• dini/ Kūnas — molio dulkių sau 
ja,/ Vien tik dvasių žngsniai 

įamžini!/ Tautos didelės ar ma
žos/ Per pasaulį kraičiais neši- 

I nos praeina,/ Amžių knygose 
krauju išrašo/ Pėdsakių vingiuo 
tų gilią dainą...”

Knygelėje randam Nemuną 
su Baltija, ir šalį, kur saldų mi
dų gėrė, liną mynė, kur ūkio 
auksas — kviečiai — augo. čia 
pažįstame Gediminą, Kęstutį, 
Vytautą, baudžiavos laikus, kai 
“žmogų į šunį mainė”, išgirsta
me apie “šventą amatą artojo” i ir apie dykaduonius bajorėlius 
bei motinas prie ratelio vaikus 
mokiusias. Skritome apie Auš
rą, Basanavičių Kudirką. Mai
ronį, ir apie kaišomus gėlėmis 
savanorių kapus, apie maskolius 
— “tokius žmoees-žvėris gal tik 
pragaras išrado”. Girdime apie 
namon užvertus vartus ir 
skriaudas, kurioms nėra galo.

Autorė baigia vilties posmais: 
“Ant griuvėsių kreša kraujas,/ 
Amžiai naują dieną kviečia!/ 
Girdi gandą Kaino gaujos —/ 
Laukia laisvės Pabaltiečiai!/ 
Skleidžia pumpurus alyvų,/ Žmo 
gus žmogui esam broliai!/ — 
Per pasaulį daugel mylių, Bal
tas Raitelis parjoja!”

Ši suglausta eiliuota Lietuvos 
praeities apžvalga nėra turtin
ga poetinėmis priemonėmis, ta
čiau nuoširdi, patriotiška, leng- 

! vai skaitoma ir mūsų jaunie
siems bus naudinga. Viršelis pa
puoštas sesers Mercedes paveiks 
lu — Vaidila.

• O. Milašiaus ir Nelės Maza- 
laitės kūriniai nutarta įtraukti 
į knygą “Motina tarptautinėje 
literatūroje”. Veikalas bus lei
džiamas minint 10 metų sukaktį 
Pasaulio Motinų sąjūdžio veik
los. To sąjūdžio tarybos posė
dyje gruodžio mėn. dalyvavo O. 
Bačkienė. Nutarta 1958 m. sau
sio mėn. šaukti Pasaulio Moti
nų sąjūdžio sukaktuvinį kon
gresą.

• Veikalus apie lietinių ka
riuomenę Napoleono laikais ir 
apie Lietuvos vietovardžius bei 
gyventojų pavardes ruošia gen. 
Raymond Schmittlein, buvęs 
prancūzų kalbos lektorius Kau
ne, po karo buvęs Prancūzijos 
deputatas ir 1955 m. Prancūzi
jos ministeris, dabar pasitrau
kęs iš politinio darbo.

veikė lietuvybei. Ir čia mes su
siduriam su juo, kaip su visuo- 
menininku-organizatorium, ku-

desni už mane poezijor žinovai, 
kurie paskaitę čia pacituotus 
eilėraščius, pasakys, kad Venan

ris ne tik Lietuvoje organizavo 
jaunimą, bet ir Sao Paulo mies
te subūrė lietuviuko jaunimą į 
Vyčiu draugiją, kuri buvo išbu-į^an terūpi pasakyti, kad kun. 

jojusi j stiprią organizaciją, tu- Arminas—Venancijus Alšas,
ržjusią net tris chorus ir vaidin nors jau 20 metų kai bastosi 
tojų būrelį, kuriame išryškėjo j)o svetimą Pietų Kryžiaus pa-

cijus Ališas yra parašęs daug 
stipresnių eilėraščių, kaip šie.

gabūs artistą i-mėgė.'ai ir daini- 
ninkai-solistai. Kaipo žurnalis
tas, jis dar Lietuvoje redagavo 
moksleivių ateitininkų žurnalą

dangę, anaiptol nenutolo nuo 
savo namų, nuo toli pasilikusios, 
kenčiančios Tėvynės ir randa jai 
savo sieloje, juo toliau, juo fra-

žesnius, juo jautresnius meilės 
ir ilgesio žodžius.

šia proga gal būtų pravartu 
paminėti, kad Venancijus Ališas 
yra išleidęs šias savo poezijos 
knygas: Sao Bento Varpai, A- 
napus, Pietų Kryžius ir Casca- 
ta Cristalina. Be to, turi paren
gęs spaudai ąilėraščių knygą 
“Saulės Kalvarijos”.

Baigiant šį straipsnį, norėčiau 

pastebėti, kad šventas kunigys

tės pašaukimas ne tik nesuvar

žė Venancijaus Ališo, kaipo po
eto, mūzos, bet dar pagilino jo 
kūrybą, nejučiom ją nušviesda
mas mistine šviesa. Lai Augš- 
čiausias savo dangiškąja šviesa 
ir toliau apšviečia mūsų sukak
tuvininko kelią.

• Čiurlionio fortepiono kūri
niai, Šimkaus, Naujalio ir Gruo
džio rinktiniai kūriniai, dyrinęs 
ir estradinės Lietuvos kom
pozitorių dainos planuojamos iš
leisti Lietuvoje.

Žiema
Lietuvon

sodyboje
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KĄ PREMIJAVOME?
Romano konkursas davė ir 

VIKTORAS MARIfNAS

šeštąjį reikšmingą vaisių
Cleveland, Ohio

likiminių lūžių nėra priversti iš
gyventi.

“Smilgaičių akvarelės’’ žmo
gus džiūgauja ir juokias, kenčia 
ir verkia, bet nei juokas, nei 
ašaros jo galvos ir širdies nekei 
čia. To romanas, berods, nei ne
siekė. Pastovus charakteris su- 
dinamino veiksmą, pateisino po 
sūkius ir atomazgą.

Mažoji Samanė
Jai pavesta romano istoriją 

pagimdyti, narplioti ir užbaigti.
Ūkininkas Gimbutas pagauna 

mas siaubo ir nusiminimo, kai 
patiria, kad jo duktė Samanė 
yra įsimylėjusi į Smilgaičių vi
karą ir rengias stoti į vienuo
lyną. Broliui mirus, Samanė y- 
ra ūkio paveldėtoja. Tėvo sva
jonė gauti tinkamą žentą ir iš
gelbėti ūkį savo kraujo atža
loms. Kas bus, jei Samanė išeis 
į vienuolyną?

Samanė gabi ir dora, bet dėl 
menko ūgio 3avim nepasitikinti, 
užsidariusi, tariasi esanti nepa
traukli ir negalinti sužavėti jo
kio vyro. Ji net vengia susitik
ti savo buvusios mokslo draugės 
miestelio siuvėjos Linos, gra
žios, agresingos ir meilės isto
rijom garsios.

Samanės bėdas pastebi jau
nas, gražus ir visokių kultūri
nio darbo planų kupinas nauja
sis Smilgaičių vikaras. Jis ta
ria, kad Samanė turi menka
vertiškumo kompleksą. Norėda
mas išgydyti, vikaras įtraukia 
ją į chorą ir kitus kultūrinės 
srities darbus. Yra jai švelnus, 
padrąsinantis ir bičiuliškas. Pri
brendusi įsimylėti vyrą, Samanė 
įsimyli vikarą, vienintelį jos vy
ro idealą, bet nepasiekiamą, ir 
jai, tikinčiajai, nesiektiną. Vie
nintelis dabar kelias — į vienuo 
lyną.

Netikėtai Samanės žingsnis 
pasuka kita kryptim. Per vika
ro režisuotą vaidinimą, Linai 
atsisakius, ji įprašoma suvaidin
ti pagrindinį moters personažą. 
Sulaukia pasisekimo ir pripaži
nimo. Pati kitom akim pasižiūri 
į save ir randa, kad nėra jau 
tokia niekam tikus. O čia dar 
tėvas su klebonu susimoko ją 
suvesti į artimesnę bičiulystę su 
gabiu ir gražiu, gerai užsimas
kavusiu karjeristu ir materia
listu, bankelio buchalteriu Ju
lium. Gimbutas tiki, kad jis bū
tų idealus jo ūkio paveldėtojas.

Samanė į pinkles įsipainioja, 
Julių įsimyli. Bet jos širdis grei
tai susvyruoja tarp Juliaus ir 
statybos meistro Viktoro Tilvi- 

Iko .
Samanė užkariauja skaityto- 

I ją savo trapiu ir šiltu, kartu ir 
valingu charakteriu.

Blogi, bet ne žuvę
Veiksmą komplikuoja, sudra- 

mini scenas ir iššaukia dina- 
i miškas reakcijas blogieji roma
no charakteriai. Taip juk visuos 
nuotykinio pobūdžio kūriniuos 
esti.

Blogųjų “Smilgaičių akvarelė
je” viso labo tiktai du. Buchal- 

jteris Julius veidmainys, garbė
troška, dėl žemės turtų ir kar
jeros auknjąs visą 3avo išmin
tį, energiją ir laiką. Jis auto
riaus smarkokai pašaržuotas. 
Bet nepasmerktas padaryti to
kių nuodėmių, dėl kurių jį ir 
žmogus, ir Dievas turėtų galu
tinai atmesti. Jis nei vagis, nei 
žmogžudys. Darbštumu, tvarkin 
gurnu ir švarumu net gali impo
nuoti.

Siuvėja Lina įsimylėjus Ju
lių, kuris ją betgi yra pasiruošęs 
iškeisti kad ir į nemylimą, bet
turtingą Samanę. Liną Julius pa 
naudoja kaip įrankį savo intri
goms prieš vikarą ir meistrą

Spėjimai

Kai šių metų “Draugo” ro
mano konkurso sprendžiamaja
me posėdy jury komisija po 
trumpo išsikalbėjimo vienu bal
su nutarė skirti premiją už Vik
toro Tilviko slapyvardžiu pasira 
šytą dviejų tomų kūrinį “Smil- 
gaiėių akvarelę”, tikrai susijau
dinęs skubėjau sužinoti, kas jo 
autorius.

Skaitydamas rankraštį, spė-, 
jau, kad autorius ne naujokas 
ir kad jis savo romano tipą pa
sirinko visai sąmoningai, o ne 
parašė, kaip gebėjo ir kaip išė
jo.

Taip ir turbūt

Paaiškėjo, kad dėl autoriaus 
neklydau. Jis jau nuo seno pa
žįstamas savo eilėm, legendom, 
apysakom ir novelėm iš perio
dikos ir knygų, galia to, jis sub
tilus meno apžvalgininkas ir li
teratūros kritikas.

Savo kitoje epinėje kūrybo
je autorius atsiskleidžia skirtin
gom nuotaikom, skirtingu žo
džiu ir skirtingais siekimais nuo 
premijuotojo romano. Todėl 
tvirčiau, negu su “turbūt” tikė
tina, kad “Smilgaičių akvarelė” 
buvo tapyta vienam ir gerai su
voktam reikalui.

Ko siekta — pasiekta

Romanas piešia didelės įtam
pos istoriją, supintą iš ilgos ei
lės stiprios intrigos gana trum
pų, ko ne autonominių nuoty
kiu. Vaizdai ir veidai tik keliais 
laisvais impresionistiniais brūkš 
niais apskrieti, bet realūs gilu
ma, krauju ir dvasia. Žodis kau
pus ir įtaigus, bet kartu grakš
tus ir paprastas.

Šitokio skaitinio visada ilgė
josi kiekvieno laikraščio leidė
jai. “Smilgaičių akvarelės” auto 
rius rašydamas tikriausiai dai
rėsi į “Draugą”, kad šiam dova
notų įdomią, gero skonio ir do
ros nuotaikos kasdieninę atkar
pą.

Mūsų idealistinis jaunimas lau 
reatą pažįsta kaip labai reikš
mingą savo darbų ir žygių ben
drininką. Sunku tikėti, kad sa
vo veikalu jis nebūtų siekes iš
plėšti iš daugelio rankų šlamš
tą — įvairius kamikus, love sto- 
ries, true confessions, real kil
ters ir panašius jaunos sielos 
nuodus.
Premijuotojo romano žmogus

Jėga, kuri pagauna “Smilgai
čių akvarelės” skaitytoją pirma 
jame puslapy ir išlaiko iki pa
ties paskutiniojo antrojo tomo 
sakinio, yra pati romano istori
ja, draminės situacijos ir intri
gų raizginiai. Veikalo proble
mos kyla ir sprendžiasi ne filo
sofiškai psich'nio Išgyvenimo 
vyksme, o nuotykio potvyniuos 
ir atoslūgiuos. Skaitydamas 
pirma išgirsti žingsnį, negu pa
matai, kas žengia, kur suka ir 
kur rengias sustoti, pirma pa- 
sidž:angi tikrai individuaHu vei
kėjo žodžiu, negu sugriebi, ką 
jis istorijos eigai ir tikslui reiš
kia.

Romano autorius, įkėlęs savo 
veikėją į erdvę, laiku ir sieki
mais ribotos istorijos sukuri, di 
dėlių din mizmu sukamą indivi
dualių ekonominių, socialinių, 
kultūrinių ir lyčių meilės kas
dieninių bėdų, atpalaidavo jį 
nuo likiminių gyvenimo pras
mės, savęs ir Dievo jieškojimų.! 
Kūrinio charakteriai reljefingi 
ir rySkūs, bet jau baigti, šei
myninių ir parapinių, tautinių 
ir religinių pažiūrų ir tradicijų 
apspręsti. Jie keičia savo mažo-t 
jo pasaulio meilės ir neapykan
tos objektus, atsiskleidžia nau
jom dorybėm ir niekšybėm, bet

Tilviką. Ji pati toli gražu nėra 
žuvusios prigimties.

Lina — pats turtingiausias ir 
įtikinamiausias romano charak
teris.

Epizodinis seniūno Linkaus 
charakteris irgi truputį šelmiš
kas, bet smarkiau nusidėti jam 
neduodama progos. Jis juokin
gas, plepus, į gandonešystę lin
kęs, amžinai dviratį apsižergęs. 

Geri, bet ne šventieji

Samanės tėvas visiems žino
mas žemaičio ūkininko tipas. 
Kietas, pareigingas, žemę gal 
daugiau, negu savo šeimą, pa
mylėjęs. Gimbutas ėjo į moks
lus, bet tėvui įsakius, gijžo į ū- 
kį. Mokslas padėjo jam susitvar 
kyti ir pralobti.

Kunigai — klebonas ir vika
ras — vienas kitą papildo. Jei
gu klebono visa energija skirta 
ūkiui, statyboms, bankeliui, tai 
vikaras paskendęs ir save už
miršęs parapijos kultūrinimo 
planuose ir darbuose. Jis klus
nus klebono bendradarbis, nors 
šis jo planus kartais ir pakore
guoja.

Meistras Tilvikas parapijoj 
laikinas svetimasis, bet uoliai 
talkininkauja vikarui ir paga
liau, pasirodo, esąs ne tas, kuo 
dedasi.

Gimnazistas Samanės pusbro
lis Algis — judrus, nekaltai šel
miškas, tikra atrama pusserei 
jos susvyravimų vaalndomis. Po 
Linos tai antras savo ryškumu 
romano tipas.

Gerieji, kad ir doros prigim
ties, bet žmonės iš kraujo ir rau 
menų. Ir jų planai ir žingsniai 
ne be pavojų susipainioti klyst
kelių labirintuos. Net ir į klebo

Pasirodys lietuviškas filmas
A. VALIUKAS, Los

Iki šiol nemaža asmenų yra 
bandę pagaminti lietuvišką fil
mą, įtraukiant į jį nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo ir Lie
tuvos vaizdų, parodant lietuvių 
laimėjimus įvairiose srityse. Y- 

pač šiuo metu sunkoka tokį fil
mą pagaminti dėl visiems žino
mų priežasčių. Visi bandymai 
praeityje gal nepasisekdavo pil
niau ir geriau, nes dažnai tuos 
filmus gamindavo mėgėjai, o ne 
tos šakos žinovai. Šį kartą pa
dėtis visai kita: filmą ruošia ir 
gamina tikras tos srities žino
vas, specialistas, gaunąs 1957 
metų pavasarį akademinį laips
nį filmų gaminimo mene.

Gauta lietuviams nematytos 

medžiagos

Lietuviško filmo gamintojas 
Paulius Jasiukonis gavo tikrai 
puikios medžiagos savo gamina
mam filmui iš žymiojo lietuvio 
krepšininko Prano Lubino ir 
buv. JAV-bių Lietuvai ministe- 
rio dr. Norem. Ir vienas ir ki
tas, gyvendami ilgesnį laiką Lie 
tuvoje, buvo nufilmavę visą ei-

Draugo romano VI konkurso jury komigija
IS kairės į dešinę: M. Vrnelauskas, kun. A. SuSinsk 8S, A. Augustinaviėtenė, V. Marifmas (sekr.) ir P. 
Balčiūnas, pirm.)
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Ne aš juk būčiau, jei praeit galėčiau 
Pro Tavo dieviškus posmus —
-r Sudraskom žodžiais kaip akėčiom 
Lygiai suartus arimus.
Atleiski man šviesus Poete,
Jei perbridus marias,
Aš ant akmens šiek tiek prisėsiu 
Šalia Tavęs.
Nors Tu šaukiesi čia žuvėdrą.
Bitelę žiede uimigdai —

l vieną didžią maldą pinas 
Visi, visi žiedai.
Norėčiau aš paklaust nedrąsiai,
Ar kartais paryčiais,
Visos nakties sapnus užrašęs 
Dar ko nepamiršai? ..
Ar nešiureno Tau sapnuose 
Plaukai už.auksą skaistesni, •
O mėlyni žaibai apjuosė 
Visas dienas, visas naktis.
Širdis širdies ar neilgėjos,
Kai žibo žvaigždės pamariuos 
Ar šilko karčiuos jauno vėjo 
Refrenai tie nebuvo jos?
Žinau gerai, jog nematysiu 
Gėlės tavajam atlape.
Paslėpęs ją laikai taip rūsčiai 
Tarsi kape, tarsi kape .. ■

no vieną kitą aktą skaitytojas 
klausiančiom akim pažiūrės.

Tik vikaras ir Samanės mo
tina, jei staiga mirtų, tai šven
tas Petras ilgai turėtų palaužy
ti galvą, už ką juos galėtų, kad 
ir trumpam laikui, į skaistyklą 
pasiųsti.

Bet nei vienas romano žmo
nių nemiršta. Autorius jų sukū
rė nei daugiau, nei mažiau, kiek 
nuo pirmojo iki paskutiniojo 
puslapio reikėjo.

Angeles, Calif.

lę Lietuvos vietovių, gamtovaiz
džių, įvairių įvykių iš lietuvių 
gyvenimo tais laikais. Nei vie
nas, nei kitas tų savo filmų lie
tuviams nėra rodę. Visą tą me
džiagą jie abu perleidžia nau
jojo lietuviško filmo gaminto
jui Pauliui Jasiukoniui. Paulius 
Jasiukonis savo filmui medžia
gos yra gavęs ir iš visos eilės 
kitų šaltinių.
Filmas pritaikomas ir angliškai 

kalbantiems

Vieni filmo įkalbėjimai bus 
pritaikyti lietuviškai publikai, 
gi kiti — angliškai kalbantiems. 
Garsui išgauti panaudojama 
naujausioji technika.

Kas svarbiausiai, filmo pra
džioje bus suglaustai pavaizduo 
ta ir garbingoji Lietuvos pra
eitis: parodomi okupantų žiau
rumai paskutinių abiejų okupa
cijų metu Lietuvoje.

Apie patį filmo gamintoją
Paulius Jasiukonis, atvykęs 

į JAV-bes 1950 metais, studijuo 
ja šiuo metu filmų gaminimo

meną viename iš didžiausių Ka
lifornijos universitetų — Uni- 
versity of Southern California, 
Los Angeles mieste. Šioje šako
je jis 1957 metais gauna akade
minį laipsnį. Iš JAV-bių Paulius 

Ijasiukonis buvo kuriam laikui 
išvykęs vėl į Europą, atlikda
mas karinę prievolę amerikiečių 
armijoje. Paulius Jasiukonis y- 
ra tikrai malonus Los Angeles 
lietuvių bendruomenės narys, ak 
tyviai besireiškiąs lietuvių stu-
tdentų veikloje ir kitose lietuvių 
! organizacijose.
Filmo pagaminimas kainuosiąs 

/ ' nemaža pinigo

Neskaitant begalės laiko, ku
rį. tenka Pauliui Jasiukoniui 
skirti filmo pagaminimui, jis 
taip pat susiduria su didelėmis 
finansinėmis išlaidomis. Kaip 
jis prasitarė, filmą galėtų žy
miai greičiau užbaigti, jei kafe 
finansine puse rūpintųsi. Pas
pirties susilaukia iš vieno ar ki
to, bet ir pats investuoja nema
ža savo pinigo, kurio, kaip stir 
dentui nėra perdaug. Vienokia 
ar kitokia talka Pauliui Jasiu
koniui į pagalbą gaminant šį fil
mą ateina Alg. Gustaitis, inž. 
V. Petrauskas ir kit.

Filmą tikisi užbaigti gaminti 
apie 1957 metų vasario vidurį. 
Be abejo, pirmiausiai parodys 
Los Angeles lietuviams, gi vė
liau paleis per visas kitas lietu
vių kolonijas.

Filmo gamintojo adresas: 
1730 S. Hobart Blvd., Los An
geles 6, California. Tel. RE- 
47790.

Kodėl tu toks liūdnas? Ar 
mirtiną nuodėmę papildei? Juk 
nėra kitos priežasties būti nuliū
dusiam.

— A v. Pranciškus Asyžietis

• Dr Z. Smilga, kuris pats 
buv0 klausęs paskaitų vieno iš 
egzistencializmo kūrėjų — Jas
perso, Lietuviškų Studijų insti
tute laikė paskaitą apie egzis
tencializmą. Prelegentas prisimi 
nė egzistencializmo kūrėją Hei- 
deggerį ir Jaspers. Pirmą kartą 
egzistencializmo terminą pavar
tojo Kierkegaardas. Egzistencia 
lizinas sužydėjo po I Pasaulinio 
karo, kada išorinės vertybės bu
vo sužlugdytos ir imta jiėškoti 
nežunančių vertybių pačiame 
žmoguje. Tikrumoje — taš pa
čias problemas jau randame pas 
Aristotelį, Platoną, Dun Scotą, 
Tomą Akvinietį, bet Heideggeris 
ir Jaspers tas problemas susis
temino.

Vokietijoje beveik užmiršta 
egzistencialinė filosofija, atgimė 
Prancūzijoje ir davė impulsą 
naujam egzistencializmo atgimi
mui Vokietijoje. Egzistencinė fi 
losofija — šis terminas vartoja
mas Heideggerio ir Jaspero fi
losofijai apibūdinti, tuo gi tar
pu egzistencializmas — yra pa
saulėžiūra Sartro ir kitų jo ar
timųjų skelbiama. Kaip visiems 
egzistencialistams, taip ir Sart
rui, vertės turi tik šis gyveni
mas. Žmogus yra praeinanti bū
tybė, bet jis laisvas ir dėl to 
prilygsta dievams. Laisvės pri
pažinimas ir Dievo atmetimas 
žmogų padaro atsakingą tik pa
čiam sau. Žmogus yra pasmerk
tas būti, siekti, bet be tikslo ša
lia jo ir likti vienu ir nieku. Žmo 
gus yra ištremtas į pasaulį, kaip 
rakštis kūne, kaip medžiotojas 
nežinomame miške. Nėra pra
minto kelio ir žmogus turi pats 
jiėškoti.

Daugelis Sartro minčių yra 
priešingos viena kitai, egzisten
cializmą daro neaiškų ir nesu
prantamą. Sartro dramos ir ro
manai turi daug skambių posa
kių, bet čia daug žodinio žaidi
mo.

Heideggeris žmogaus buvimo 
analizę darė ontologiškai, griež
toje priešingybėje empiriniam 
mokslui. Panašių išvadų priėjo 
ir Jaspers. Prancūziškasis eg
zistencializmas savo išvadas iš
plečia į visą žmogų, išsiliedamas 
į socialinę ir psichologinę sritį.

Heideggeris palieka prieš Die
vo egzistenciją neutralus; jis 
skelbia transcendenciją, bet ne
apsisprendžia, ar ji veda į Am
žinąją būtybę. Iš Jasperso filo
sofijos išplaukia būtinybė trans
cendencijos ir religijos. Sartre 
išpažįsta ateizmą. Paskutinis 
žmogaus atramos taškas lieka 
jis pats. Problemų sprendimų 
jieško aplinkoje, bet čia jų ras
ti negali. Egzistencialinė filoso
fija apima žmogaus tik vieną 
pusę, nes ji išaugusi iš baimės 
ir sukrėtimo. Egzistencinė filo
sofija yra epochinis reškinys 
Problemos bus sprendžiamos, ta 
čiau, kol nebus pripažįstama 
Augščiausioji Buitis, tie svarsty 
mai bus beprasmiai.

Diskusijose dalyvavo Matu
kas, kun. A. Grauslys, kun. dr. 
Baltinis, kun. dr. J. Pruntikis. 
Apibendrinantį žodį tarė V. Bag 
danavičius.

• Dail. A. Elskus, A. Rannit 
ir dali. R. Viesulas yra įtraukti 
į Amerikos dailės žinyną Who’s 
Who In American Art. Šiame 
žinyne, kurį leidžia Amerikos 
meno federacija, yra duodamos 
6,314 asmenų biografijos iš įvai
rių dailės sričių: skulptūros, 
tapybos, grafikos, meno dėsty
tojų ir paskaitininkų, muzėjų 
direktorių, meno rašytojų ir ka
rikatūristų. Žinynas leidžiamas 
kas treji metai.

• Lietuvių saleziečių gimna

zija Italijoje išleido dailų kiše
ninį, sulenkiamą kalendorėlį, su 
spalvotu paveikslu priešaky; 
taipgi gražiai meniškai gimna
zijos išleista kalėdinė lietuviška 
atvirutė.

Kultūrinė kronika
• Du lietuviai dailininkai Dra 

ke viešbučio parodoje. Viename 
iš labiausiai prabangių Chicagos 
viešbučių — Drake Hotel (E. 
Lake Shore drv. ir Michigan 
avė.), mezanino augšte, vyksta 
Illinois Dailininkų sąjungos (Ali 
IHinois Society of Fine Arts, 
Ine.) tapybos paroda. Tarp 44 
dailininkų, išstačiusių savo pa
veikslus, randame ir du lietu
viu: j. Tričį ir M. Šileikį. Dail. 
M. Šileikis išstatęs Sand Dun- 
nes paveikslą. Peisažas toks mie 
las, turtingas rudens spalvomis, 
smėlys su švelniais šešėliais, ryš 
ki ežero mėlynė, lengvi debesė
liai — atrodo patraukliai. Tur
tingas peišinys ir dail. J. Trieio: 
Pirma pradalgė. Spalvingas miš 
kas, pieva, kaip gėlynas, gilus 
pjovėjo įsijautimas, stengimasis 
ir pasitikėjimas.

Visoje parodoje — daugiau
siai peisažai, bet yra portretų, 
istorinių kompozicijų. Aiškiai 
vyrauja realizmas. Paveikslų 
kainos — tarp $40 ir $300. Vieš 
bučio muzika ir prabangiškas 
jaukumas parodos aplankymą 
daro itin malonų. Gaila, kad vie 
tomis paveikslų apšvietimas nė
ra pakankamas ir kaikur, esant 
didesnei spūsčiai, nevengiama 
paveikslų net ir kabikliais už
statyti, tačiau mūsų lietuvių pa 
veikslai itin geroje vietoje. Įė
jimas — nemokamai.

• Penki mūsų dailininkai C-on 
rad Hilton parodoje. Illinois 
Dailininkų draugija suruošė me
no parodą didžiausiame pasaulio 
viešbutyje Conrad Hilton (720 
S. Michigan avė., Chicagoje). 
Paroda tęsiasi iki vasario mėn. 
pabaigos. Paveikslai išstatyti 
erdviame trečio augšto korido
riuje. Gana geras apšvietimas 
ir priėjimas. Lankytojai gali žiū 
rėti nemokamai, gaudami nemo
kamai ir katalogus. Iš katalogų 
patiriame, kad parodos šūkis y- 
ra:

— Originalus meno darbas 
Illinois dailininkų iš visų mo
kyklų ir namų Illinois valstybė
je!

Išstatyta 103 kūriniai, kiek
vieno dailininko po vieną. Alie
jiniai, pastelė, akvarelės. Tarp 
akvarelistų užtinkame mūsų 
Bronių Muriną su jo paveikslu 
“Sodo mozaika”. Pavadinimas 
parinktas taiklus. Daug spalvų 
ryškumo, bet išlaikomi švelnūs 
perėjimai tarp jų; iš rėmų švyti 
peisažo pilnumas. Juozas Pau- 
tienius išstatęs “Lietuvos peisa
žą”. Pilkas koloritas, jaučiama 
impresionistinių nuotaikų, bet 
nenutolstama nuo realizmo. Mi
kas Šileikis duoda aliejaus da
žais peisažą iš Wilson miškelių. 
Rudens miško peisažas, šiltų 
spalvų, jauki ramuma, žalumai 
rodo dar nevisai įsigalėjusį ru
denį. Jonas Tričys labai kruopš
čiai nupiešęs “Žiemą”. Švelnus 
šaltis su spalvingai atsispindin
čiais medžiais upokšnyje. Pa
veikslas ilgai palieka žiūrovo at 
mintyje. Vladas Vaitiekūnas 
duoda tapybą — Paplūdimy. Ar 
ti pusės paveikslo užima veidas 
vienos sveikos, įdegusios mo
ters. Tolumoje matosi besitaš
kantieji žmonės, baltuojančios 
burės.

Paroda sudaro gana turtingą 
įspūdį. Temos kuoįvairiausios. 
Dominuoja peisažas, tačiau yra 

(ir natiurmortų, ir kompozicijų, 
ir portretų. Realizmas, tačiau 
gausiau modernizmo negu Dra
ke viešbučio parodoje. Paveiks
lų kainos nėra augštos, daugelis 
svyruoja apie $100 ir mažiau. 
Pats pigiausias $25, o brangiau
sias — $350.

• R. Spalis šiuo metu dirba 
prie 8av0 naujo veikalo “Alma 
Mater”; taipgi planuojamas iš
leisti anglų kalba jo veikalas 
“Gatvės berniuko nuotykiai“. 
Šiuo metu R. Spalis gyvena Ha- 
lifaxe, Anglijoje.
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Kaip gimė Smilgaičių akvarelė?
PAULIUS JURKUS, Brooklyn, N. Y.

Red. pastaba. Spausdiname 
čia mūsų laureato žodi, pasaky
tą s'usio 12 d. Chicagoje per 
romano premijos įteikimo iškil
mes:

— Man duotas žodis, laisvas, 
paskutinis...” — taip rašo Ber
nardas Brazdžionis savo eilėraš
tyje “Paskutinis žodis pasmerk
to miriop”. Ir aš esu šį vakarą 
pasmerktas sėdėti scenos švie
soje šiame garbingame prezidiu
me, tarp romanų teisėjų, mece
natų, prieš tokią gausią audito
riją. Esu tas kaltinamasis, ku
riam leista dar pasiaiškinti, kal
tinamasis, kuris šiuo atveju

kankinasi, kol atseka Apvaizdos 
kelius.

Šitie žmonės, su savo menkys
te ir didumin /imu, ir buvo ma
no medžiaga, mano dažai, ku
riuos maišiau; pridėjęs pergyve
nimo, liejau akvareliniu būdu.

Esate matę akvarelę. Ką ji 
bevaizduotų, ji visada turi kaž
kokį giedrumą, lengvumą, čia 
liejasi spalvų spalvos, vienur nu
bėga šviesiais mirguliuojančiais 
tonais, kitur susidrumščia, su- 
debesuoja, trečiur paliekamas 
baltas popierius, lyg būtų pri
trūkę dažų. Visa tai daroma są
moningai, suvedant į visumą.

brangiai apmokamas. Tačiau aš Taip ir mano rašymo būdas yra 
savo žodžio neužtęsiu per ilgai, akvarelinis (iš čia ir knygos pa- J 

vadinimas). Čia viskas lieta, 
maišyta ir palikta tuščios vie- 

Kartą New Yorke pietavau tos, kad tik stipriau išaugtų 
su dviem draugais: fotografu ir Smilgaičių paveikslas. Gal tai 
inžinerijos studentu. Juokavo- mano estetinis žongleriavimas, 
me. Aš papasakojau linksmą vie bet ir šiuo atveju, žaisdamas 
nų vestuvių nuotykį.

Daug kartų pasakoji ir juo
kies, bet aną dieną kažkas pasi
liko, ką išsinešiau iš valgyklos.
Toliau mes buvome sporto žai
dynėse, bet ten nesidomėjau 
krintančiu kamuoliu į krepšį. A- 
nas juokas ruseno ir ruseno.
Kažkas sušvito ir vėl užgeso, vėl 
pasikėlė skaidria spalva. Taip 
mano vaizduotėje ryškėjo mažo 
miestelio paveikslas, atėjo kaž
koks giedrumas, dar neįžiūri
mas, dar nesuprantamas.

Po dviejų savaičių jau pridė-

Paulius Jurkus

forma, neišleidau iš akių savo
jau plunksną prie popieriaus. \ skaitytojo, stengiausi jam pa-
Atėjo noras rašyti; noras, ku 
rio negali sulaikyti. Taip iš di
delio New Yorko, kur meksfaltu 
švilpia automobiliai, nudunda 
elektriniai traukiniai, savo vie
numoje iškeliavau į mažytį mies 
tek’, kur gatvėse įkaitęs smėlis, 
kur languose pūpso vazonėliai, 
plevena užuolaidos, kur teka

teikti taip, kad jis suprastų bent 
pirmąjį nrno piešinio planą, 
kad jam įeitų visuma.

Ar man pasisekė nulieti tą 
Smilgaičių akvarelę? Dar ir da
bar kažkas mane graužia ir kan 
kiną; dar kažkas liko, ko nepa
sakiau. Todėl ir matau savo kū
rinį ydingą. Ne tokių spalvų rei-

linksmas upelis, o prie jo stovi ketų aniem nuėjusiem žmonėms 
šv. Flarionas. Žinote, tas šven
tasis lieja kibirą vandens į de
gančius namus, o pats žiūri kaž
kur į tolumas. Jis mano Smil- 
gaičiucse stebi miestelio aikštę, 
namelius, su šypsena palydi 
žmones. Stebėjau ir aš juos, lan
kiausi krautuvėse, gėriau kve
piančią arbatą klebonijoje, lan-1 lyg I sunkų sapną. Taip* nuolat 
kiau ūkininkus, tvirtus ir galin-1 stovi pagunda grįžti į žmones, 
gus, ir radau ten gražių žėrin- 8 draugus. Esu dėkingas vi- 
čių spalvų. Tai vedė mane iš pus siems, kurie mane skatino. Be 
lapio į puslapį. 1 jų raginimo vargiai būčiau šį pa

Rašydamas apie Smilgaičius veikslą nutapęs.
New Yorke, pro langą mačiau Mano knygos 
topolį rudenėjantį ir praeinan- atneati truputi giedros, 
čius žmones. Jie grįžo iš darbo Pamušabn draugišką vėją ku- 

. pavargę, nešdami sunkias min- ris nuPQstų kasdienybes dulkes 
tis. Nenorėjau jų dar varginti ir. ^gaivintų Munkančias musų 
savo rašto sunkumu. Norėjau /tėviškės spalvas.
ateiti pas skaitytoją, tą papras- ,.Kvi^iu vi®u®’ Pallk^ ®un U 
tą nuoširdų lietuviškos knygos ^ūdesi ir nuoboduli, užeiti į tuos 
bičiulį, atsisėsti šalia ir pap-1 Smilgaičius, kviečiu žena i ka-
rastais žodžiais pasakoti jo drau niukais’ tiltais’ Padrau&autl 8U 
gų, galbūt jo gimtinės istoriją; mano bičiuliškais žmonėmis, 
pasakoti taip, kad jis su šypse- Esu dėkingas jury komisijai, 
na mane pertrauktų ir pasaky- kuri pati pirmoji, pavaikščiojusi 
tų: “Rytoj nesivėlink, mes tęsi- P° mano Smilgaičius, suprato jo

ir anai mažo miestelio atmosfe
rai. Bet jei ir per nauja tapy
čiau, vistiek nepatiktų. Jau taip 
yra: autorius su savo kūriniu 
yra nuolatiniame konflikte.

Lengva yra sugalvoti, susvajo 
ti, bet sunku rašyti. Reikia mė
nesiams užmiršti save, pasinerti

tikslas buvo: 
įsiūti

Kultūrine kronika
SUKILIMO BALADĖ

1. Laisvės Pavasaris

Biro gėlės kareiviai kai grįžo,
Priešą lauk iš tėvynės išstūmę. —
Šitaip Nemunas išneša ižą,
Su nelaisve žiemos susigrūmęs.F

Ir laiminga tauta atsikvėpus 
Džiugų žvilgsnį į saulę pakėlė,
O skubėjo lapus skleisti liepos,
O skardeno linksmi vyturėliai.

Vyrai grįžo nuo ginklų prie plūgo,
Ir aprūdiję žagrių noragai 
Smeigdamiesi į žemę pradžiugo,
Vertė dirvos išlaisvintos vagą.

Dirvon javą pasėjo artojas,
Saulė šildė ir lietūs jį laistė.
Sužaliavo laukai vasarojum,
Viltimis širdį gundė nukaisti.

Degė vasara — derliaus jau laukė 
Nokstant gausiojo dirvų artojai ...
Bet vėl debesys dangų aptraukė, 
Neramumą širdy pakartojo ...

2. Jūra Šaukia
Kilo debesys sunkūs nuo jūros,
Kaip skaudžiai ilgesinga pagunda. 
Krito lietūs, kaip ašara sūrūs,
Nešė vėjas nuo Baltijos skundą.

Ir ne Žilvino šauksmą mirtinį,
Ir ne Eglės raudojimą skaudų 
Nešė vėjas lietuvio krūtinėn,
Bangoje sielvartingoj išaudęs.

šaukė jūra prie Klaipėdos miesto, 
Gaudė bangos — audringos, neramios, 
Kelią laisvėn lietuvis kad tiestų 
Neišlaisvintai pamario žemei:

— Pasiilgau tavęs aš, lietuvi,
— Atsigręžk mano pusėn valingai!
— Tavo protėvių žemė 5t buvo,
— Tavo teisės į jūrą nedingo!-----------

Jūros šauksmas aidėjo Kėdainiuos 
Ir Kaune, ir Kuršėnuos, ir Suoste. 
Vyrai tarės: —Prie ginklo, ir einam 
Atkariauti lietuviško uosio! —

■ t ■
Pasigirdo balsų sujudimas 
Nuo Rambyno, Pagėgių, Šilutės:
— Mes lietuvninkais esame gimę,
— Ir lietuvninkais norime būti!

— Mes kaip ąžuolas žemėn įaugom
— Ant audringojo viesulų kelio.
— Senų protėvių dvasią išsaugoję,
— Patys lemsime savąją dalią! —

Ir išgirdę šią brolišką žinią,
Pulkai vyrų kvietimo nelaukė —
Ant pečių dėjo žygio kuprinę,
Ir į Klaipėdos pusę patraukė.

3. Prasilaužimas
Žiemos šalčiams vėl žemę sugėlus 
Tarsi fakelas, parakau mestas, 
Sukilimą ginkluotą įskėlė 
Mažlietuvių šaunus manifestas.

Kaip ugnis, kuri apima girią 
Vis gaivinama dūkstančio vėjo,
Šitaip stojo lietuviški vyrai 
Ir prieš svetimus kautis išėjo.

Per viduržiemio speigą ir gėlą,
Sausio mėnesio giliąją pusnį 
Laisvės vėliavą nešė iškėlę 
Nuo Bajorų prie jūros lig Rusnės.

Ošė jūra įnirtus ir daužė 
Bangomis atkakliai uosto molus,
Kai lietuvių būriai prašliaužę,
Miestą senąjį Klaipėdos puolė.

Prie Girulių, prie Sendvario ūkio,
Palei Smeltę, pakrantėse Dangės 
Ginklų balsas prabilo įdūkęs,
Šūviai skardino šaltą padangę.

Vyrai užėmė postus pusnynuos,
Prie kulkosvaidžių budrūs budėjo,
Nes jie lango atverti tėvynei 
Į pasaulį čia buvo atėję.

Jie vaizdavosi Lietuvą šviesią
Ateities spindulingam miraže.----------
Jų ne vienas didvyriu užgeso,
Ir krauju šaltą sniegą nudažė ...

Pergalingoj atakoj subiro
Priešo jėgos kaip kertamas ledas.
įžygiavo į Klaipėdą vyrai
Pro spygliuotų vielų barikadas.

Žygį pergalės Jūra suprato,
Bangos putom pražydo kaip gėlės, 
Traukė miestan sukilėlių gretos 
Ir trispalvę virš mūrų iškėlė.

Amžiai priespaudos dingo paniurę 
Kaip klaiki praeities negerovėf 
Kai lietuviai atėjo prie jūros 

'Ir žaizdas jos bangoj, nusiplovė. -----

4. Laisvės Dienos
Ėjo vasaros šviesios ir blaivios,
Degė Neringos smėlis geltonas.
Jūroj plaukė lietuviškas laivas 
„Prezidentas Antanas Smetona“.

Žaidė bangos ir marios mirgėjo, 
Plakės vėliava rytmečio vėjuos,
Ir lietuviai į jūrą išėjo 
Vedami kūrybingos idėjos.

Savo buitį tik laisvą suprantam,
Tik laisviems laimės saulė sušvinta. 
Plaukė laivas ir saugojo krantą,
Kad pavojų šalis nepažintų.

Plukdė Nemunas vandenis jūron, 
Lietuvos upių skaidriąją srovę,
Ir aplinkui, akim kur pažiūrai,
Švietė džiaugsmas, taika ir gerovė.

Mūs laivai plaukė tūkstančius mylių, 
Mūsų turtą ir vėliavą vežė,
O šalis vis klestėjo ir kilo 
Ir tikėjo į ateitį gražią.

Ėjo vasaros šviesios, darbingos,
Mus platusis pasaulis pažino,
Nes sukilėlių žygiai garbingi 
Mums pasaulin vartus atrakino.

• Kun. V. Bagdanavičius, j 
MIC, Lietuviškų Studijų insti
tute Chicagoje laikė paskaitą' 
tema “Poezijos likimas”. Prele
gentas atkreipė dėmesį į nyks
tančias mūsuose kaikurias poe
zijos formas: poemas išstumia 
romanai, vieton baladžių iškyla 
legendos; rečiau hematomas 
griežtesnės formos sonetas. Kei 
timasis vyksta ir moderniųjų 
eilėraščių vidaus struktūroje; 
šiandien niekas neeiliuoja duo- 
nelaitiškai ar maironiškai. Poe
tai nori laisvo ritmo, o taipgi iš 
mados išeina ir rimas. Poezijoje 
atsiranda rimo pakaitalas r— 
asonansas, kuris remiasi balsių 
panašiu atliepimu, ir yisdėlto 
tas rimo neatstoja.

Šveicarų spauda, peržvelgusi 
viso pasaulio poezijos naujuo
sius reiškinius, daro išvadą, kad 
šio laiko žmogus pergyvena dva 
sinį perversmą. To priežastys, 
sugriovusios žmogaus gyvenimo 
ritmą, yra dvi: technikos ir psi
chologinis perversmas. Techni
ka sumaišė erdvės ir laiko są
vokas. Modernieji psichologiniai 
nusiteikimai lenkia žmogų į die
nos šviesą išvilkti žmogaus pa
sąmonės išgyvenimus. Prieš ke
liasdešimt metų titaniškai išdi
di žmogaus laikysena dabar pra
ėjo, šiandien liko dūsavimas. To 
poveikyje poezija nebėra ramus 
grožio išgyvenimas, o kažkas 
neužbaigto, kunkuliuojančio.

me toliau. Būtinai ateik!” Norė
jau, kad iš mano žodžių nusineš
tų giedrą.

spalvas, jas priėmė ir taip di 
džiai įvertino. Taip pat dėkoju 
Draugo dienraščiui, kuris savo

Laureato gyvenimo kelias
Keli P. Jurkaus biografijos faktai

Taip susidarė mano knygos konkursais puoselėja lietuvišką
nuotaika.

Išvaikščiojus mažyti miestelį, 
patraukė mane žmonės. Radau 
juos su dideliais troškimais. Vi
si jie daugiau ar mažiau puikūs 
žmonės (argi mūsų žemėje gilė
tų gyventi blogi žmonės!). 
Daug jie veikė ir daug pastatė, 
bet žmogus lieka žmogum; vie
nus daugiau, kitus mažiau už
gulė gyvenimo dulkės. Taip ma
no Smilgaičių žmones kažkas 
kankini, smelkiasi kažkoks ne- 
apdairumas, veržiasi jėga viską 
statyti ir tvarkyti pagal ravo 
valią. Visi jie susiduria su žmo
giška menkyste, visi jie daugiau 
ar mažru smilgos (iš čia ir kny 
gos pavadnimas). Tačiau mano
žmonės veržiasi iš savo klaidų,1 lia.

kūrybą.
Iki šiol šie konkursai Draugo 

galerijoje pakabino penkis dide
lius paveikslus. Visi jie gražūs 
ir įspūdingi, dramatiški, nuta
pyti stipriom sodriom spalvom. 
Nūnai ir aš į Draugo galeriją 
pakabinu Smilgaičių akvarelę. 
Ji kuklutė, bet šviesi ir nuošir
di.

— Labai reikšminga mūsų 
draugų iš anapus geležinės už
dangos technikos dalis yra be 
atvangos liūliuoti Vakarų žmo
nes klaidingu saugumo suprati
mu, kad jie tikėtų, jog nereikia 
bijotis komunizmo ir kad būtų 
užminuota jų pasipriešinimo va- 

Vysk. MeGee

Naujausias mūsų laureatas 
Paulius Jurkus yra gimęs 1916 
m. liepos 27 d. 2. Kalvarijo
je. Jo tėvas buvo kalvis, turė
jo didelę įmonę. Paulius buvo 
šeštas vaikas šeimoje, paskuti
nis. Kažkada po I Didž. karo 
siautė šiltinė. Pas Jurkus užė
jo grįžtąs karo belaisvis, užkrė
tė visus namus. Tai buvo žiema, 
vasario mėnuo, ir per savaitę 
mirė tėvas, du broliai ir sesuo. 
Viena nakčia mirė net du. Išliko 
tik mama, brolis Danielius ir 
Paulius, patsai maž;ausias. Vie
nas broliukas buvo miręs kiek 
anksčiau. Taip savo tėvelio Pau
lius visai nepamena, neliko jo
kio vaizdo. Augino mama — 
Ona Jurkienė-Kinčiūtė. Ji pa 
rodė daug rūpestingumo, leis

dama mokytis. Senutė mirė 
1955 m. gegužės 9 d. Lietuvoje. 
Pačiam Pauliui teko patirti ir 
vargelio besikapstant pirmyn. 
O kas jo neturėjo!

Pradžioje nuvežė į Sedos vi
durinę mokyklą. Tik keturios 
klasės. Vėliau įtupdė į Telšių 
gimnaziją, kurią baigė 1936 m. 
Mokytis sekės, tai ir lengviau 
vertėsi. Padėjo mokytojai, pat
sai užsidirbdavo piešimu.
Viliojo menas, architektūra, 

astronomija

Baigęs gimnaziją norėjo stu
dijuoti visokius dalykus: traukė] 
meno mokykla, architektūra, 
astronomija ir literatūra. Buvo 
nuėjęs pas Ig. šlapelį j Meno 
mokyklą, kad priimtų jį. Pasi

žiurėjo — rūmai tai gražūs ir 
gražūs darbai, bet baisiai toli. 
Jo brolis gyveno Kaune, A. Fre
doje, prie pat Botanikos sodo. 
Nukulniuok iš vieno galo miesto 
į kitą, jei esi greitakojis! Teko 
paspausti Šlapeliui ranką ir pa
dėkoti už rūmų aprodymą. Dai
lininku nepasidarė, bet tas "blū- 
das” pasiliko jame iki šiai die
nai. Mėgsta piešti.

— Kai galvą skauda, kai esu 
pavargęs, “išbalansuotas” ar al
kanas — piešiu. Tada užsimirš
tu. Domiuos ir menu. Be jokių 
pastangų, nes tai pat’nka Šiam 
pinėju po galerijas, landž'oju 
pas dailininkus, nes kvepia jų 
dažai, trr, kia jų studijos, — 
pasakojasi laureatas.

(Nukelta į 5 psl )

Naujų žodžio prasmių atiden
gimas yra būdingas modernią- 
jai poezijai, ir tai atliekama dar 
niai su kalbos dvasia. Jei seniau 
poezija rimui ir ritmui aukojo 
kalbos dėsnius, modernioji poe
zija to leidimo neprašo. Jai tai 
nėra net f/inkA, kai senųjų for
mų nesilaikoma, o naujosios — 
nepriešingos kalbos dvasiai.

Poezijoje vyksta plataus mas
to pasikeitimai. Ar jie vyksta 
poezijos pražūčiai ? Negalima 
paneigti fakto, kad modernioji 
poezija linksta prozos linkui. Pa 
silieka optinis eilėraščio vaiz
das, kunį klausantis sunku iš
skirti ar tai nebe proza. Visdėl- 
to, mes imame ilgėtis tvarkos, 
rimties, fųrmų pilnumo.

Diskusijose dalyvavo L. Zei- 
kus, T. Antanaitis, J. Končius, 
A. Grauslys.

• Ignas Malūnas, gyvenąs 
develande, nauju metodu pa
ruošė elementorių. Jam medžia
gą rinko per eilę metų labai at
sidėjęs. Jau Lietuvoje buvo pas
tebėjęs, kad dėl neišmokymo 
skaityti pirmame skyriuje ant
riems metams lieka apie 12% 
vaikų, kas sudarė apie 15-18, 
000. Tai didelis skaičius mažoje 
mūgų tautoje. Norėdamas įvesti 
čia kaikokių pagerinimų Ignas 
Malėna3 buvo surinkęs net 142 
kitų tautų elementorius, net gru 
zinų kalba bei įvairiausių “ky- 
liaraščių”, kur mūsų kalboje nei 
į raštą nepanašu. Juos išstudi
javęs sudarė savo metodą, pri» 
taikytą lietuvių vaikams. Pas
kutiniu metu atliko eilę tyrimų, 
savo metodą'mokydamas 7 vai
kus rašto ir skaitymo. Mokomą 
buvo trumpai, tik po keletą mi
nučių, kad vaikas nepavargtų ir 
išlaikytų pilną susidomėjimą. 
Greičiausiai išmoko rašto 4 m. 
vaikas: per 6 vai. 40 min., il
giausiai užėmė kitam vaikui —■ 
12 vai. 12 min. Tik tos pamo
kos buvo išdalytos po kokias 5 
minutes. Pagal tą metodą pa
ruoštas elementorius yra jau 
iliustruotas ir jieškoma būdų 
jį išleisti.

• Edvardas Turauskas, šiuo 
metu gyvenąs Prancūzijoje, ra
šo savo atsiminimus. Apie tai 
Lietuvių Dienose jis korespon
dentui pasakoja: “Atsiminimai 
apims politinio, visuomeninio ir 
diplomatinio darbo sritis. Me
džiagos turiu daug ir įvairios. 
Tikiuosi, jie bus... kaikuriais at
žvilgiais “pikantiški”, nes atsis
kleis kaikurie visuomenei ligi 
šio nežinomi užkulisiai prieška
rinių ir karo meto įvykių... Sa
vo atsiminimus esu pasiryžęs pa 
rašyti ne “iš galvos”, ar “iš 
piršto”, ar “iš rankovės", kaip 
kartais padaroma, bet pasirem
damas dokumentine medžiaga 
ir aprašomųjų įvykių metu ves- 

' tais užrašais”.
• A. Tyruolis išvertė Nobelio 

laureato T. S. Elioto “Pelenų 
dieną”. Vertimas, numatoma, 
bus išspausdintas Aiduose, ša
lia “Nualintos žemės”, kuri bu
vo spausdinta Literatūros Lan
kuose 1953 m. ir šalia “Keturių 
kvartetų”, minėta “Pelenų die
na” yra vienas svarbiausių Elio
to kūrinių, poetiškai sprendžian 
čių žmogiškosios buities proble
mą.

• Prof. A. Selino ‘‘Handbuch 
der litauischen Schriftsprache” 
(Lietuvių kalbos vadovėlis) II 
dalis, pagal leidyklos praneši
mus, turėjo pisirodyti jau pra
eitojo gruodžio mėnesį. Šios da
lies turinį sudaro chrestomatija 
su žodynu. I dalis, skirta isto
rinei lietuvių kalbos gramatikai, 
numatyta išleisti 1957-58 me
tais. Veikalą leidžia universite-

Lazdynų Pelėdos kapa* tinė q Winterio leidykla (Hei-
192d m., taigi neseniai suėjo 30 me- delberge), kuri kviečia veikalą 
tų nno jos mirties. prenumeruotis.

Juozas Miliauskas-Miglioy&ra

Nuo jo mirties š. m. sausio 20 d. 
suėjo 20 metų. Buvo 186.3 m. sukili
mo dalyvis ir Aušros laikraščio po
etas. Jo eilėraštis “Parbrėkšk auš
rele, tekėk saulele, Spindėk aušros 
žvaigždele’’ yra išspausdintas Lietu
vių poezijos antologijoje. Žemaitis 
iš Vainuto parapijos, Rygoje tar
navo policininku, suorganizavo Auš
ros draugijų, platino slaptas lietu
viškas knygas. Jo poezija — patrio
tinė, senovės idealizavimas, švieses
nių laikų viltis. Mirė 1937 metais 
Šiauliuose.

Poemos ir baladės nykimas, 
atsisakymas nuo ritmo ir ritmo 
yra romantinio minties išsilais
vinimo ir individualizmo pada
rinys. Absoliuto atsisakyta kaip 
ir kitų klasiškų formų. Beliko 
tik gilinimasis į save ir savo 
pasąmonę, šveicarų sudarytoji 
moderniosios poezijos antologi
ja rodo, kad dabarties poezija 
laužo visas normas, bet nelau
žo vieno elemento — kalbos. 
Jautrumas kalbai yra būdingas 
moderniosios poezijos bruožas. 
Modernioji poezija neturi seno
sios formos, bet nėra visiškai 
be formos.

1
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Gerbiamas Draugo Kultūri
nio Priedo Redaktoriau,

— Mačiau Lietuvą gražią ir 
nuotaikingą, sutikau daugybes

rodos, dar tebevaikštau Smilgai žmonių (net ir kitų vadina 
čiuose, c Jūs mane užpuolate su m* blogi man būdavo kažkaip 
tokiais klausimais. Kaip man iš- &erU), visur, neit giliausiuose 
sisukti? Mano pavaizduotas kle užkampiuose, radau bičiuliškų 
bonas kun. Mykolas Senkus tik s*e^- matyti vaizdai ir grį

Voratinklio skyldėtą burę 
Skalauja vėjo žvanganti banga. 
Senukas voras bailiai žiūri, , 
Kaip virpa arfos jo styga. >

ūsę

motų ranka ir pasakytų: “Skied 
ros tai, tie klausimai; mano 
reikaliukai tai kas kita!” Taip 
vieno savo personažo paragin
tas, mėginsiu atsiliepti į Jūsų 
klausimus.

— Kur Jus surado žinia pręsti? 
apie laimėtą premiją ir koks bu
vo įspūdis?

— Tai buvo sausio 2, po Nau-

žo į mane ir maišė “akvarelės”! 
šviesias spalvas.

— Jums visą dieną pašven

čiant redakcijos darbui, nedaug 
laiko belieka pašalinei kūrybai. 
Kaip tą problemą įstengėte iš-

— Tiesa, laikraštininko dar
bas apvelia žmogų nereikalin-

jųjų Metų. Redakcijoje (Darbi-) \aiS Penais, visuomeniniais 
ninko) buvo pritrupėję darbų,: ruPeaciais* Laiko belieka maža- 
taip likausi vakaroti. Apie 8 Bet ka3^ mūsų rašytojų nū- 
val. (New Yorko laiku) pakvie- ”ai.,t.un laiko kuiybai? Niekas! 
tė į kitą namą prie telefono. Sa. peikia stipriai prisėsti, užkimš- 
kau, susimaišė koks korespon-;1! ausis “Pasaulio triukšmui”, 
dentas, nori kokią nors žinią , au°ų gundymams. Tik tokiu
patikslinti. Tai buvo balsas iš budu Sah sau laimžti vakanl 
Clevelando, šiuo kartu toks pa. įlr savaitgalių vienumą. Man as-. vi* niOMlclzai voilrio Iro rrb-zvl^izv “^1laimingas man. Atbėgau uždu 
sęs į antrą augštą ir čiupau ra

meniškai reikia kažkokio "ši- 
šo”. kuris sugeltų ir visą apim
tų. Tada darais juokingas lyg 
Donkichotas, nes nori ir nori kagelį. Pradžioje gerai nesupra

tau, kas byloja. Staiga išgir
dau: “čia kalbės jury komisi- nautl su sav,° “malūnais” prie 
jos pirmininkas”. Tada P. Bal-į rasomoJ° Po
ciūnas sutrenkė! Skaitė tik pro-i _ Ar jau brandinate kokio 
tokolo apybraižas, bet ir taip naujo romano ar kurio kito kfi* 
buvo aišku — laimėjau! Po toninio apmatus? 
buvo daug balsų telefono ra-l 
gely, daug entuziazmo, c aš at
sisėdau, sumišau. Pagalvojau: 
esama ir tokių korespondentų, 
kurie ne žinias apie susirinkimus 
praneša, bet premijas skiria.

— Jūsų premijuoto romano 
siužetas paimtas iš Lietuvos 
provincijos miestelio gyvenimo.
Kas palenkė tokį siužetą pasi
rinkti?

— Kas palenkė? Mažame 
miestelyje augau, gerai pažinau 
ir jo pasiilgau. Ir mano bičiu
liai pasiilgo jo, todėl ir grįžau į 
ji-

— Jūsų kūriny daug veiksmo, 
stipri intryga. Kaip Jūs įsten
gėte tokias įdomias situacijas 
sukurti?

— Romane turi būti šiek tiek 
intrigos, kad skaitytojas, ke
liaudamas per puslapių pusla
pius, neužmigtų. Mano intriga 
pynėsi kažkaip savaime. Jei kur 
įstrigdavau, vakare pasikalbė- 
davom su savo veikėjais lyg 
kortomis lošdami. Ir jie man 
tardavo: “Ar tu nepameni, mes 
kadaise taip gyvenome ir to 
troškome! Argi mūsų nema
tei?!” O ko daugiau reikia, kai 
naktį kalbi su savo personažais.
Tada rašai, ir pat3 tuo tiki.

— Skaičiusieji Jūsų romaną 
rado jį labai patrauklia ir intri
guojančia lengvojo pasiskaity
mo medžiaga, tačiau jame nė-

Paulius Jurkus

— Gyvenimą nuolat stebi, 
krauni į kluoną, dar nežinoda
mas, kada kuisi. Kai tokių “in
dėlių” prisirenka daug, tada pa- 
sileidi į darbą. Daug kas ir ma
ne padirgino, nūnai laukiu, ka
da prasidės “kūlė”. Šiuo metu 
šiaip taip prisiverčiau baigti 
“Juodvarnių” poemą, kurios pir 
mos redakcijos ištraukos ka
daise buvo spausdintos Aiduo
se.

— Jūsų premijuotame kūriny

je jaučiamas respektas religi

jai. Kokią vietą jai skiltumėte 

gyvenime?

— Mano veikėjai gyvena ir 
reiškiasi religinėje aplinkoje. 
Tai juos vienaip ar kitaip įtai-

... ... goja. Religija yra mūsų tamsios,, spn-ntania kokn, nore ypa- batie3 įviesa kitai nė a i. 
tingesniu problen.,. Kokią Jūs |bomis nerastame daiktų, o imo-
pats turėjote vedamąją mintį? 

— Taip yra, kad kūrinio in
terpretacija nepriklauso auto
riui. Vieni tame pačiame veika
le randa viena, kiti — kitą. Ir 
visi teisūs! Ką aš pats norėjau 
parodyti savo akvareliniu pada
vimu, yra truputį raizgu. Do
mino mane pati gyvenimo sklai
da Smilgaičių rėmuose, žmo
gaus svyravimas tarp gėrio ir 
blogio. Visi jie neranda gyve- 
n:me vietos arba patys staiga 
dėl savo menkystės pasiklysta, 
nori gyvenimą tvarkyti, kai jį 
tvarko Apvaizda. Ir mano Smil- 
gaičiuose tvarka tada grįžta, 
kai žmogus pakelia rankas, at
sisakydamas gyvenimą valdy
ti. Tada vienišasis žmogus su
randa sau vietą gyvenime.

— J“su romanas įdomus sa
vo sau’ėta nuotaika. Jeme nėra 
nei vDno lavono. T ietuva šviesi,

nes pradėtume laikyti daiktais.
— Ką Jūs manote apie litera

tūrinius konkursus ir kokias ki

tas priemones norėtumėte siū

lyti kūrybos pagyvinimui?

— Tiesa, kad konkursai ska
tina kūrybą, gundo talentus pa
sireikšti, bet, mano manymu, 
tai ne vienintelė priemonė kū
rybai ugdyti. Rašytojams reikia 
sudaryti sąlygas, kad jie galėtų 
kurti. Galima užsakyti veikalus 
autoriams, paliekant jiems kū
rybinę laisvę. Tokie užsakymai 
tikrai atneštų brandžių veikalų, 
bet neatvėstų naujų vardų.

Linkiu Draugui ir jo Kūry
bos Priedui kuo geriausios sėk
mės!

Jūsų
Paulius Jurkus

Ania. neužmirški, kad aš tave 
nuoširdžiai mylėjau irIru* dviračiais ir mobtciklais 1 visada 

motorc'iiota. Kaip Jūs gavote kad aš niekad, net ir savo min- 
įkvėpi no tok; saulėtą gyveni- tyse, tavęs n'ėsu apgavęs, 
mą vaizduoti? — Fedor Dostojewski

Audrų giesmės aidai uždusę)
Siūbuoja įsivėlę į tinklus 
Žaibų ugny jis regi musę —!
Lietaus lašelis supasi virafcfa*'---------

Suplėšytos šilkinės gijos
Vandens karolius paberia sttjiga-----
Dausos įstrigo surūdijus J 
Voratinklio skambėdama styga.

ji '
Ir aš galvoju apie laimę:
Ji, kaip skylėta burė vandonuos,
Kaip laumės kasos ties šilaiti 
Viršum vaiskios rudens dienas-------

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.

B. Augino Paparčio vėduokle
ST. TAMULAITIS, Chicago, UI. .

Kaip pati žmogaus dvasia te
bėra nuolat ir nuolat nauja, kū
rybinga ir pilna neatspėjamų 
troškimų, taip lygiai ir poezija, 
toji intimiausioji žmogaus vi
dinio “aš” palydovė, nuolat ir 
nuolat nori mums pasakyti (tik 
rai ar reliatyviai pasakyti) ką 
nors nepaprasto, viliojančio, 
šviežio, rodos, dar niekeno ne
pasakyto.

Šios pastangos nuo amžių bu
vo ir bus žmoguje, kol jis gy
vens medžiaga ir laikinumų ap
spręstoje planetoje, vadinamoje 
“žemė”.

Lietuvis mielai teberašo poe
ziją. To ar kito lietuvio poe
zijos knyga, nors ir neduoda 
kasdien naujų lyrinių perlų, vis 
tik mums džiugina. Viena — be 
vidutinių ar geresnių grožinės 
liter. leidinių niekad nebus nė 
geriausių. Antra — kiekvienas 
toks leidinys, kaip gyvas liudi
ninkas, rodo, jog mes neišblė- 
sonje, neužmigome mirties rpie- 
gu, nesudolerėjome, o veržėmės 
į tai, kas pateisina augštesnią- 
ją — asmeninę ir tautinę — mū 
sų prigimtį.
Augino lyrikos kelias. Poetinės 

formos reikšmė
Norėdami užsiminti apie po

etinės formos reikšmę, mes kaip 
tik čia stipriau paliesime ir Balį 
Auginą, kurio poezijos knygą 
trumpai bandome aptarti. For
minė Augino eilėraščių pusė šį 
klausimą mums ir kelia. Žinoma, 
kalbant apie formos klausimą 
lyriniame kūrinyje, pirmoje vie 
toje turima galvoj ne laukujė, 
o išvidinė forma, kuri paprastai 
viską lemia.

Be turinio nėra tikros poezi
jos. Taip sakoma, ir tai yra am
žinas dėsnis. Bet savo ruožtu 
be gero forminio įteisinimo, be 
lanksčios, natūralus, spontaniš 
kos ir sugestyvios išraiškos, tuo 
labiau nėra poezijos. Jei dra- 

1 mos kūrinys ir novelė nepap
rastai jautrūs forminiams ele
mentams, tai eilėraščiui forma 
bemaž viskas.

"Forma tai visas lyrini3 kūri
nys” — tokį paradoksą meta 
vokiečių kritikas Gotteried 

I Benn (Pmbleme der lyrik", 
Wie8baden, 1951 m.). Šio pras

mingo paradokso aiškinirųų dėl 
vietos stokos nspituosime.

žodžio taupualaa,. ,puošiant ir 
neperpuošiant, nepaprastumas 
paprastume, glaustumas išplė
time, subtilus skonis, stipri ga
linga literatūrinė savitvarda — 
štai, mūsų supratimų, visa poe
tinės formos esmė.

Kaip ir visi šiandieniniai lietu 
vių lyrikai, taip ir Auginąs pa
sinešęs jieškoti frazės naujumo 
ir žodžio nepaprastumo. Nau
jos metaforos, nauji epitetai, 
nauji palyginimai jam rūpi la
biausiai už viską. Ką gi, kelias 
geras, pilnai užgirtinas, bet... 
nepamirškime, šiuo geru keliu 
galvotrūkčiais lekiant galima 
greit išvažiuoti į šunkelius ar
ba į plačias lankas.

Kalbant konkrečiau, juo dau
giau Augino eilėraštyje tų per
nelyg išgražintų frazių ir ekstra 
vagantiškų deimančiukų, tuo, 
kaip taisyklė, mažiau jame 
tikro poetinio jaušmo ir meni
nio išbaigimo.

O kad nauja — mūsų visų ly
rikų taip siekiama, jieškoma — 
poetinė frazė įgytų savo spin
dinčios prasmės, reik dviejų da
lykų: kad ta žavingoji frazė 
neatskiriamai būtų palenkta 
bendrai poetinei nuotaikai ir 
kdd ji esminiai koordinuotųsi su 
kitomis sekančiomis frazėmis 
ar mintimis, t. y. kad ji šiaip 
ar taip nebūtų frazė dėl frazės, 
pati dėl savęs.

Kas gera ir kas bloga
Tuo tarpu gerokoje pusėje Au 

gino kūrinių kaip tik frazė yra

Balys Auginiui

dėl frazės, vaizdas dėl vaizdo. 
Savyje, imant viską detaliai, aiš. 
ku, tai puiku ir žavinga; bet* 
visumoje tai primena mums per' 
nelyg išsipuošusia gražuolę, ku-' 
rios tuščias laukujis “spinde
sys” ne retai juokina net ir ei
linį, be didesnio skonio, gatvės 
praeivį.

Pavyzdžio dėlei paimkime Au 
gino eilėraštį “Peisažas”, spaus 
dinamą šiame pat Draugo nume 
ryje.

Dvi paskutinės strofos pui
kios, bet pirmoji strofa visumo

je mums nesuprantama, nors 
kiekviena tos strofos eilutė yra 
atskiras perlas, šiaip ar taip, 
kas liečia šį eilėrašti, žavingais 
deimančiukais tikros poezijos 
dar nesukursi.

Augino lyrikoje justi stipro
ka įtaka naujųjų žymesnių mū 
sų poetų: Nyko Niliūno, Mačer
nio, iš dalies Brazdžionio ir ei
lės kitų. Sugretinimų nedarysi
me: nenorime eilinės recenzijos 
paversti poetine studija.

O vienok, nežiūrint šių griež
tų pastabų, poetas savo rinki
nyje mums duoda nemaža gra-į 
žiu, puikių eilėraščių. Jo talen- 
tas aiškus, ne eilinis, jis pilnas 
nuostabaus reto dvasingumo, ir 
jo sekantys poezijos rinkiniai 
tai mums tikriausiai įrodys. 
Štai viena strofa iš visos eilės 
gražesnių jaunojo poeto eilėraš
čių, vaizduojanti vakaro prie-' 
temas, patį vakarą:

Tai jaunas žvejas, kruvinais 
/nuo vėjo skruostais,

Palikęs nakčiai bučių, grįžta iš 
/žūklės.

Jis debesėlio valtim iriasi į uos- 
/tą

Ir drėgno rūko tinklą tiesia ant 
/žolės —

Arba apie rudenį, mistinį, sva 
jingą ilgalaikį Lietuvos rude
nį: ,

Žirgais laukiniais nešasi ruduo 
/paniuręs,

Lyg raudonplaukis budelis vi
dunakčio sapnų,

Ir senas ąžuolas nusiima kepurę 
Ir virpa nuo plikos galvos ligi 

/šaknų —

Akylesnis žvilgsnis į Augino 

“Paparčio vėduoklę”

Balio Augino "Paparčio vė
duoklės”, 2-trojo lyrikos rinki
nio (išleisto 1956 m.), eilėraš
čiai skirstomi į tris skyrius: 
“Žydinčiame veidrodyje”, “Vo
ratinklio burės” ir “Po saulėly
džio vėliavomis”.

Tematika rinkinyje neper- 
dąug įvairi. Vyrauja peisažas 
ir gamtiniai įspūdžiai. Grynai 
idėjinių, supoetintų minties eilė
raščių visai nedaug. Žinoma, 
tai autoriaus reikalas. Kas gali 
primesti jam tokią ar kitokią 
tematiką, kaip pvz. kas gali pro 
zaikui primesti, kad jis rašytų 
ne idilę, o būtinai spręstų psi
chologinę ar egzistencinę te
mą?!..

Poetinis žanras Augino poe
zijoje, aišku, yra elegija, toji 
lietuvio poeto atkariai pamėgta 
sritis. Mat, satyra, odė, humo
reska ar baladė iš poeto reika
lauja šiokio tokio objektyvumo 
ir jausminės savitvardos. «O lie
tuvis jau keli šimtmečiai sun
kiai palenkiamas tokioms "vy
riškoms" nuotaikoms, kaip ir 
praktiniame gyvenime jis sun
kiai palenkiamas bet kuriam 
objektyviam (politiniam, visuo
meniniam, kultūriniam) spręs- 
mub

Skyriuje, kuris įvardintas 
“Žydinčiame veidrodyje”, regi
me peisažo ir lietuv. gamtinio 
grožio išgyvenimus. Daug pui
kių pasigėrėtinų strofų ir kele
tas tikrai šaunių neblogų eilė
raščių.

“Voratinklio burės”

Tai antrasis Augino eilėraš
čių skyrius, liečiąs žmogaus pas

Kultūrine kronika
• Kun. dr. P. Celiešius Lietu

viškų Studijų institute kalbėjo 
jau Aristotelio iškeltą mintį, 
kad dorybė pratęsta iki begaly
bei išvirsta į savo priešingybę. 
Demokratija yra piliečių val
džia. Ji skiriasi nuo mažumos 
valdžios. Žodis demokratija yra 
kilęs iš šen. Graikijos, tačiau 
tikroji demokratija. Daug kur 
Europoje demokratijos atėjo 
revoliucijos keliu. Tačiau demo
kratija šiandien nėra saugi. Ji 
gali būti išduota ir yra išduo
dama komunizme ir nacionaliz
me. Diktatūros trūkumas yra 
tas, kad į žmogų ten žiūrima 
tik kaip į naudojamą Jaiktą. 
Dėl to visokios diktatūros žmo
nės kratosi. Tačiau palaidoje 
demokratijoje arba chaose žmo 
gui grėsmė yra taipgi didelė; 
yra pavojus visišką laisvę pikt
naudoti iki tarpusaviu kovų. 
Reikia žmogui dalinai savo lais
vės atsisakyti. Rinkimuose mes 
dalies 3avo laisvės atsisakome. 
Rojaus sukurti žemėje nėra ga
lima, tačiau jeigu žmogus bus

tangų, kovos, kančios, siekimo 
tikslo, ilgesio ir kilnesnio gyve
nimo temas.

Nemaža gražių (puoštų ir per 
puoštų) kūrinių paskirta didvy
rių kovai už tėvynę, vienas ki
tas eilėraštis užgriebia žmogiš
kosios būties problemą...

Kovų vaizdus už* tėvynę Au
ginąs traktuoja ne odės forma, 
o eleginiu įsijautimu. Bet elegi
ja čia visdėlto netinka. Herojiš
kos minties, herojinių nuotaikų, 
didvyrių ryžto šiuo poetiniu žan 
rų pilnai neatkursi, nesužadin
si.

Augino baladė (29 pal., įvar
dinta “Dainiaus mirties bala
dė”) nevykusi. Joje nejusti su
poetinto įvykio aprašymo, ne
justi švelnutės fabulos metme
nų, kuriuos matome klasikinėje 
Maironio baladėje: “Eina gar
sas nuo rubežiaus, žirgus reik 
balnoti”. Baladė yra vienintelis 
poetinis kūrinys, kuris stovi 
tarp epo ir lyrikos, ir jis būti
nai reikalauja subtiliausio abie
jų šių pradų suderinimo.

Paskutinis šio skyriaus eilė
raštis “Voratinklio burė” yra 
itin žavus, patrauklus, paver
giąs jautrią širdį.

“Po saulėlydžio vėliavom”
Tematine prasme šis skyrius 

mums nieko naujo neduoda. Jis 
priskirtinas pirmajai eilėraščių 
grupei. Būdingas jis gal tik dėl 
eilėdaros. Poetas čia daug kur 
meta ketureilę strofą ir pasiduo 
da didesnei laukujei forminei 
laisvei. Eilutę labiau ištęsia, vėl 
su užsidegimu piešia peisažą, pa 
sinerdamas į jį, gėrėdamasis 
juo, iš dalies stipriai pagauda
mas juo ir skaitytojo sielą. 
Štai vienas gražus posmas iš 
daugelio gražesnių:

Ant peteliškės kapo smuiku gro 
/ja vėjas,

Ir medžiai gieda liūdną giesmę 
/šermenų.

Ir gervių lankas dangumi nu
skrieja —

Kaip ašaros — lietaus lašai ant 
/akmenų —

56 psl., “Ruduo mano sapnuose”

Nenorėdami jaunojo poeto 
pastangų nei išgirti nei išpeikti, 
o laikydamiesi mums galimai 
suprantamo objektyvumo, — jo 
eilėraščius pavadinsime vyku
siais nuoširdžiais lyriniais ban
dymais. Balys Auginis talentą 
turi ir, reik tikėtis, ateityje jis 
mums patieks dar geresnių kū
rinių.

Balys Auginąs, Paparčio Vė

duoklė, poezija, 1956 m., Tėviš
kėlės leidinys, iliustravo Vladas 
Vijeikis.

išvidiniai laisvas, tai net ir ne 
tobuloj santvarkoj bus įmano
ma gyventi. Šiandien demokra- 
tijon stengiamasi įvesti naują 
elementą — toleranciją. Demo
kratija suprasta pagal Evange
lijos dvasią yra artimo meilės 
išsiskleidimas viešajame gyveni 
me. Demokratija reiškia visų 
pakentimą. Jau pop. Leonas 
XIII skelbė humanistinę demo
kratiją. Tačiau demokratijai rei 
kia priaugti; visuomenę reikia 
mokyti tolerancijos dėsnių.

Po paskaitos buvo gyvos dis
kusijos, kurios išryškino įvai
rius demokratijos atžvilgius ir 
klausimus. Dr. V. Šimaitis ak
centavo, kad demokratijos es
minis bruožas yra tai, kad val
danti dauguma neatima teisių 
mažumai kovoti už savo įsitiki
nimus ir pasidaryti didžiuma. 
Diskusijose dar dalyvavo: Z. 
Juškevičienė, P. Maldeikis, kun. 
Grauslys ir Budrys.

• Dr. J. Gintautas Amerikos 
Balso programoje iš Europos 
radijo siųstuvo padarė praneši
mą Lietuvai apie romano kon
kursų laureatus. Apibūdinęs a- 
budu premijuotuosius J. Gliau- 
dos romanus pažymi, kad tai 
rimtas rašytojas. Apie Algirdą 
Landsbergį atsiliepia, kad jis 
“talentingas realistas-psicholo- 
gas, kuris savo veikėjų psichi
niam pasauliui giliau atskleisti

į panaudojo psichologijos mokslo 
patyrimus apie pasąmonį”. Nu
pasakojęs Alės Rūtos premijuo
to romano “Trumpa diena” tu
rinį ir jį apibūdinęs, kalbėtojas 
priminė vieno kritiko žodžius 
apie jos romano veikėjus, kad 
jie budinti “tyliu amžinybės švy 
tėjimu paprastų žmonių sielo- 

' se”.
Apie B. Pūkelevičiūtės kūrinį

“Astuoni lapai”, kuris jau išėjo 
atskiru leidiniu ir gaunamas 
knygynuose, kalbėtojas maž
daug taip atsiliepė:

“Nors premijuotame kūrinyje
“Astuoniuose lapuose” yra au- 
tobiografiškai lyriškų atspalvių, 
tačiau lietuvišką žodį ir vaizdą 
ten Pūkelevičiūtė valdo meistriš 
kai. Autorė juos vienodai gerai 

' pavartoja tiek atskleisti savo 
herojės šviesiam gyvenimui Lie 
tuvoje, ypač Kaune, tiek šiur
pioms karo pabaigos dienom su 

'griautame Dancige, kur sovietų 
kareivių palaidas siautėjimas 
pasiekia pragarišką košmarą. Ir 
visdėlto šitame tamsiame siau
tulyje sušvinta tikrojo žmogaus 
ir Dievo pragiedruliai, kuriuos 

, primena ir Didžiosios savaitės 
aštuonios dienos — tie aštuoni 

| žali vilties lapai, apie kuriuos 
kalba romano antraštė”.

Pabaigoje kalbėtojas augštai 
vertino “Draugo” organizuoja
mus romano konkursus, tarda
mas, kad jie atlieka žymų vaid
menį: “jie ne tik iškėlė keturis 
(dabar jau penkis) talentingus 
rašytojus, bet taip pat paskati
no kitus rašytojus sukurti ro
manų. Išspausdinti kaikurie jų 
pasirodo beveik nemenkesni už 
romanus, vainikuotus premijo
mis. Visa tai sudaro didelį įna
šą į bendrąją lietuvių literatū
rą, kurią sovietiniai cenzoriai 
Lietuvoje priverstinai žaloja”.

• Skyrius apie Lietuvą bus 
Romoje spausdinamoje stambio
je knygoje apie Katalikų Baž
nyčios padėtį Sovietų pavergtuo 
se kraštuose. Lietuvius leidėjų 
kolektyve atstovauja vysk. V. 
Padolskis. Medžiagą apie lietu
vius, iš viso 120 pusi., paruošė 
kun. V. Mincevičius. Knygos 
spausdinimo darbą numatoma 
baigti sausio mėn. gale. šis lei
dinys bus pavergtųjų tautų do
vana Pijui XII jo 80 m. am
žiaus ir vainikavimo sukakčių 
proga.
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Šiomis dienomis mirusi didžio- 
ji čiliečių ir visos Lotynų A- 
merikos poetė Gabriela Mistral 
(jos tikras vardas Lucila Godoy 
Alcayaga) buvo gimusi maža
me šiaurinės Čilės miestelyje 
Vicuna. Savo gyvenimo kelią ji 
pradėjo kaip kukli ir nepasiruo
šusi kaimo mokytoja. Bemoky- 
tojaudama pamilo vieną gele
žinkelietį jaunuolį, kuris ilgai
niui ią pametė ir nuėjo su kita. 
Liucilė skaudžiai pergyveno šį 
smūgį, tačiau netrukus ją išti
ko dar didesnė nelaimė kai jos 
mylimasis, negalėdamas grąžin
ti pasiskolintu pinigų, nusišovė. 
Tas įvykis turėjo lemiamos reik 
šmės visai jos kūrybai. Tos mir 
tie3 paveikta, ji parašė tris 
“Mirties sonetus”, už kuriuos ji 
buvo apdovanota laurų vainiku 
ir aukso medalium. Visi pradė
jo ja domėtis ir tai ją įgalino 
kilti tarnyboje ir pasiekti gim
nazijos direktorės vietą. Nors 
ji buvo labai užsidariusi savy
je, ir kaip ji pati sako: visur 
visados buvau viena”, tačiau su
gebėdavo patraukti kitus, ypa
čiai vaikus ir jaunimą, kurie vi
sur sekiojo ją.

1922 m. (po 10 metų sėkmin
go! mokytojavimo) ją pasikvietė 
Meksikos vyriausybė ir čia ji 
buvo priimta su didelėm iškil
mėm. Patalkininkavus meksikie 
čiams sudaryti mokyklų refor
mos projektą, ji iškeliavo į JAV, 
Italiją ir Ispaniją. Grįžusi na
mo su ryžtu pasilikti gimtajam 
miestelyje, vėl turėjo vykti į Eu 
ropą ir užimtji augštą vietą 
Tarpt. Intelektualinio Bendra
darbiavimo institute Genevoje. 
Nuo 1932 m. ji buvo Čilės kon
sulu Neapolyje, Madride, Lisa- 
bone, Los Angeles, Rio de Janei 
ro, Veracruže ir kituose mies
tuose.

Kūryba

Jos pirmą eilėraščių rinkinį 
“Desolacion” išleido jos gerbė
jai New Yorke 1922 m., nes ji 
pati nesirūpino savo kūrinių į 
spausdinimu. Jos įžangoje poe
tė atsiprašo skaitytojus šiais 
žodžiais: “Lai Dievas man at
leidžia už šią karčią knygą, ir 
žmonės, kurie į gyvenimą žiū
ri kaip į malonumą — taip pat 
tegul man atleidžia”.

1945 m. Gabrielei Mistral bu
vo suteikta Nobelio literatūros 
premija.

Pagrindinė G. M. poezijos te
ma — meilė, bet ne erotinė mei
lė. Ji apdainavo savo meilės tra 
gėdiją daugybe skirtingų tonų; 
jie sudaro jos pirmą knygą “De
solacion” (Nusiminimas). Nie
kas įspūdingiau neišreiškė mei
lės prabudimo mylimo žmogaus 
akivaizdoje, neturint žodžių jai 
išsakyti, drovumo, kai jis žiū
ri į ją ir gėdos besižiūrint į sa
ve ir besijaučiant vargše savo 
nuogume, baimės nebūti verta 
mylimojo, baimės jo netekti, pa 
vyduliavimų, pažeminimo, nusi
minimo; o paskui, jam nusišo
vus — jam pašvęsti savo gyve
nimą, melsti Dievą dėl jo sielos 
išganymo, širdgėlos dėl noro ži
noti kas yra anapus mirties ir 
kokiose baisybėse vaikšto jos 
mylimas; vienumos, bergždžio 
laukimo tose vietose, kur anks
čiau abudu lankėsi, jausmo, 
kad ji3 paslaptingai ją lydi, są
žinės graužimo, kad ji dar tebe 
gyvena, prisiminimų žaizdos, mo 
tiniškumo potroškių. Ir sulau
kusi trisdešimties metų, staiga 
įsisąmonina, k?d jau nebegali 
atsiminti nė mirusiojo veido.

Joje p:nasi švelnūs tonai su 
šiurkščiais. Jos biblinis balsas 
su vidurinių amžių vizionierės 
jausmu mato kraujuojančią

krikščionybę, kraujo ir tragedi
jos susibėgimą. Jau žemiška ais
tra ncbepatenkina sielos šitos 
Senojo Testamento moters, ši
to moteriškojo Jobo. Iš čia jos 
dievybės troškimas. Visur ji ma 
to baisų ir kerštingą Dievą, Je
hovą, kurio nesušvelnina Kris
tus.

Į visuotinę meilę

Ir tada, “jau mano vidudieny 
je”, kaip ji sako, G. M. pereina 
į kitą toną, į visuotinę meilę, į 
Dievo meilę, į skriaudžiamųjų, 
persekiojamųjų, skaudinamųjų 
ir ypatingai vaikų meilę. Antro
je jos svarbioje knygoje “Tala” 
(Erškėtmedis) poetė išsivaduo
ja iš baimės bei kasdieninių rū
pesčių ir pasirodo praturtėjusi 
dvasia. Ji susitaiko su gyveni
mu ir skausmu, pripažindama 
juos neišskiriamais. Keliaujame 
su autore jos vienišoje kelionė
je po pasaulį. Nors dar yra “Nu 
siminimą” primenančių kūrinių, 
tačiau skausmas natūraliai jun
giasi su intymiu ir religiniu jaus 
mu, kuriame visados švyti at
pirkto viltis. Tragiškas nusi
minimas pavirsta ramybe ir vil
tinga tikėjimu.

Nugalėta sielos krizė

Paskutinėje G. M. knygoje 
“L'gar” (Vynuogių spaudykla) 
ji pasirodo dar atšiauresnė, at
viresnė ir iškilmingesnė. Ji da
bar jaučiasi kaip tremtinė. At
sisveikina aplankytus kraštus. 
Taip pat ir visuotinė pasaulio 
drama atsispindi šituose lapuo-

Ir kaip kiekviena tikra poezi
ja daro — kalbasi su Dievu 
ar apie Dievą, kartais tiesiogi
niai, o kartais vaizdų pagalba. 
Ji nori grįžti į savo pradžią. 
Todėl G- M., tiek kartų mirties 
paliesta, pagaliau sugeba atsi
palaiduoti savo skausmų, rasda
ma galutinę ramybę, ne tiek fi
losofinę, kiek religinę, ir nuga
lėdama gilią sielos krizę, šitoje 
paskutinėje knygoje taip pat ryš 
ki ir skirtinga poetinė forma: 
metrinių strofų didesnis atviru
mas ir švelnumas, tyrumas ir 
iškilmingumas.

Tačiau, galutinoje išvadoje 
“Nusiminimas” yra didysis jos 
veikalas: jame randame geriau 
šia, ką ji sukūrė. Jos jėga pa
reina ne nuo dalykų, kuriuos 
ji apdainavo. Tūkstančiai silp
nų poetų buvo pasirinkę stip
rias tema3. Josios jėga glūdi ta
me, kad ji pakelia tikrovę, ją 
ištarpina širdyje ir paverčia 
krauju, ir tada užgieda savo kil 
nią meilės giesmę.

“Joks kitas vardas neiškilo 
taip augštai ispaniškoje poezijo 
je”, — tvirtina garsus ispanų 
kritikas Diaz Canedo. “Dorovi
nis iškilumas ir gilus krikščio
niškas jausmas gaubia ją tyru
mu ir romybe. Kaip Jėzus, ji 
jieško mažųjų draugystės ir 
juos už';Oliuoja motiniškom lop
šinėm”. Tos josios lopšinės pa
sižymi poetine motiniškos mei
lės išmintimi ir kūdikiško grakš 
tumo paprastumu.

(Pbčiau apie G. Mistral žiū
rėk “AIDAI”, 1951 m. Nr. 5 
ir Lotynų Amerikos rašytojų 
antologijoj “Pietų Kryžiaus Pa
dangėje”, kur be geografinių 
duomenų duodama jos prozinės 
kūrybos vertinimų).

Red. Pastaba. Gabriela Mist
ral mirė vėžiu Hemstead Gene
ral ligoninėje, Hemstead, L. I., 
sulaukusi 67 m. amžiaus. Ge
dulingose pamaldose Šv. Patri
ko katedroje dalyvavo daug 
Jungt. Tautų delegatų. Jos kū
nas buvo nugabentas į gimtąją 
Čilę, kur prezidentas Carlo3 Ibi 
nez paskelbė trijų dienų gedu
lą-

NOKTURNAS
Tėve'mūsų, kurs esi danguje , j 

Kodėl tu užmiršai mane!
Tu prisimeni vaisių rudenį, 
kai prasižioja jo rožinė mėsa.
Taip pat ir aš nešioju pervertų šonų, 
o Tu nenori žvilgtert į mane!

Tu prisimeni juodų kekę, 
ir ją siunti į karmyninę spdudyklų, 
ir šavo alsavimu švelniame ore 
virpini jovaro lapus.
O plačioje mirties spaudykloje
vis dar nenori sutraiškyt manęs!

Bevaikščiodama, mačiau atsiskleidiiant žibuokles; 
vėjo vyną gėriau, 
pageltusiom blakstienom nulipau, 
nebnorėdama matyti nei Sausio, nei Balandžio.

Ir kad nereikėtų išsakyti 
strofomis patvinusią burną užčiaupidu.
Tu gi, supurtinęs Rudens debesį, 
nenori atsisukti į mane! «•.

Mane pardavė tas, kuris pabučiavo į skruostą; 
mane atmetė dėl niekingos tunikos.
Savo eilėse kruviną veidą,
kaip Tu savąjį ant skepetos, jam įdaviau,
ir mano Daržo naktyje ,
Jonas buvo bailys, o Angelas priešas. o

Pagaliau begalinis nuovargis atėjo 
įsmigti į mano'akis: 
mirštančios dienos nuovargis 
ir turinčios ateiti aušros: 
nuovargis švininės padangės, 
ir nuovargis žydro dangaus!

Dabar paleidžiu iškankintą sandaliją 
ir kasas, prašydama miego.
Ir pasimetusi naktyje, šankiuos 
iš Tavęs išmoktu šauksim’:
Tėve mūsų, kurs esi danguje, 
kodėl tu užmiršai mane!

, Išvertė P. O aučy a

MENAS
GABRIELA MISTRAL

II. Daina

Viena moteris dainuoja slėny
je. Ateinantis šešėlis ją pasle
pia, bet jos daina ją iškelia virš 
slėnio.

Josios širdis yra pilna, kaip 
jos ąsotis, kuris šį vakarą su
dužo į upelio akmenis. Bet ji 
dainuoja. Per nematomą žaizdą 
praėjusi jos daina patampa švel 
ni ir tvirta. Besimodulioudamas, 
jos balsas susikruvina.

Laukuose dėl kasdienės mir
ties nutyla kiti balsai, -o prieš 
akimirką užgeso labiausia pavė
lavusio paukščio balsas. Ir jos 
nemirštanti širdis, jos skausmu 
gyva širdis, skausmu liepsnojan 
ti širdis, surenka balsus nutilu
sius josios balse, aštriame da
bar, bet visuomet švelniame.

Ar ji dainuoja savo vyrui, ku 
ris prietemoje tyliai į ją žiūri, 
ar savo vaikui, kurį jos daina 
užliūliuoja? O gal ji dainuoja 
savo pačios širdžiai, labiau ap
leistai, negu kad vienišas vai
kas sutemoje?

Ateinančioji naktis motiniš
kai priima dainą, išeinančią jos 
pasitikti, žvaigždės atsiveria su 
žmogišku švelnumu: žvaigždė

tas dangus sužmoniškėja ir su
pranta Žemės skausmą.

Tyra daina lyg kad vanduo 
su šviesa, nuvalo slėnį, nuplau
na nešvankų dienos orą, kuria
me žmonės vienas, kito nekentė. 
Iš bedainuojančios moters gerk
lės išgaruoja sutaurėjusi diena 
ir kyla į žvaigždes.

m. Svajonė

Dievas man tarė: — Tau te
patikau tik lempą tavo nakčiai. 
Kitos pasiskubino ir nuėjo su 
meile ir malonumais. Tau pali
kau svajonių lempą ir tu gy
vensi jos ramioje šviesoje.

Ji nedegins tavo širdies, kaip 
kad meilė degins nuėjusias su 
ja, nei sulūž rankoj, kaip kad 
malonumų vazė pas kitas. Ji ra
minamai šviečia.

Jeigu mokysi žmonių vaikus, 
mokysi josios šviesoj ir tavo 
pamokos turės ligi šiol nežinomo 
švelnumo. JeigU ausi, jeigu verp 
si vilną ar liną, kuodelis padi
dės po jos plačia aureole.

Kai kalbėsi, tavo žodžiai bus 
meilesni, negu kad žodžiai taria 
mi žiaurioje dienos šviesoje.

Alyva, kurią ji degs, sunksis 
iš tavo pačios širdies, ir kartais
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A. Rūk&telė Prie Neries (15 ciklo — Tč-viSkf)

ji bus skffusminga, kaip kad 
vaisius iš kurio iš .paudžiama 
medus ar » ".eju.j. Nesvarbu!

Tau regiu ramiai švies ir 
tie, kurių akys paraudusios nuo 
vyno ar aistros, sakys: — Ko
kią ji nešioja liepsną, kad jos 
neįkaitina ir nesudegina?

Tavęs nemylės, nes laikys ta
ve bejėge: netgi tars privalą 
tau būti gailestingi. Tačiau iš 
tikrųjų tu būsi mielaširdinga, 
kai gyvendama su jais, savo 
žvilgsniu raminsi jų širdis.

Šitos lempos šviesoj tu skai
tysi ugningas poemas, kurias 
pateikė žmonių aistra ir tau jos 
bvs gilesnės. Girdėsi smuikų 
muziką ir, jeigu žiūrėsi į klau
sytojų veidus, pamatysi, kad 
tu labiau kenti ir džiaugies. Kai 

kunigas, apsvaigęs savo tikėji
mu, į tave prabils, tavo akyse 
ras švelnų ir pastovų apsvaigi 
mą Dievu ir tau pasakys: — 
Tu Jį visad turi, aš gi degu 
juo tik ekstazės akimirkom.

Ir per dideles nelaimes, kai 
žmonės netenka savo aukso, 
žmonų ar mylimųjų, o tai buvo 
jų lempos, tik tada jie patirs 
jog vienintelė turtinga esi tu, 
nes tuščiom rankom, neturėda
ma nieko savo sterblėj, tavo 
nuniokotame name, gyvensi nuo' 
lempos nušvitusiu veidu. Ir su
sigėdys tau pasiųlusieji savo 
laimės trupinius!
IV. Dešimt įsakymų menininkui

I. Mylėsi grožį, kuris yra Die
vo šešėlis visatoje.

II. Nėra bedieviško meno. 
Nors ir nemylėsi Kūrėjo, pagal 
jo panašumą kurdamas, Jį teig
si.

III. Neteiksi grožio kaip masa 
lo jausmams, bet duosi įp na
tūralų sielos peną.

TV. T^iebūnie jis tau proga 
jautulingiems pomėgiams ar tuš 
tybei,. bet dieviška tarnyba.

V. Nejieškosi jo mugėse, nei 
savo kūrinius ten neši, nes gro
žis yra tyras, o mugėse esąs nė
ra grožis.

VI. Iš tavo širdies atsivers 
tavo daina ir pirmiausia nuva
lys tave.
' VII. Tavo grožis taip pat va
dinsis mielaširdingumu ir guos 
žmonių širdis.

VIII. Kursi kaip kad gimdo
ma: liedamas savo širdies krau
ją-

IX. Grožis tenebus tau mig
dąs opijus, bet stiprus vynas, 
skatinąs tave veiklai, nes jeigu 
paliausi buvęs žmogum ar mo
terim, nustosi buvęs menininku.

X. Gėdysies kiekvieno kūri
mo akto, nes buvo žemesnis už 
tavo svajonę, ir žemesni^ už ste 
buklingą Dievoo svajonę — 
Gamtą. Išvertė P. Gaučys

• Nauji muzikos kūriniai.
Šiuo metu naujų gaidų daugiau
siai leidžia Lietuvių Vargoninin 
kų sąjungos žurnalas “Muzikos 
Žinios”. Per metus su tuo žur
nalu numatoma duoti 12 muzi
kos leidinių priedais. Čia įeis 
chorų, solo ir nedideli instru
mentiniai kūriniai. Artimiausiu 
laiku išeis: kun. VI. Budrecko 
Giesmė už tėvynę (mišriam cho 
2ui), VI. Jakubėno Vai eičiau 
(solo su fortėpionu), J. Zdana
vičiaus Trys šokiai fortepionui. 
Vėliau bus išleisti J. Gaidelio, 
St. Gailevičiau3, M. K. Čiurlio
nio, K. Steponavičiaus ir kitų 
kūriniai. Svarstomos galimybės 
išleisti J. Žilevičiaus Dainyną.

• Dr. Marijos Gimbutienės

veikalo “The Prechistory of Eas 
tern Europe” (Rytų Europos 
proistorė) I tomas išėjo iš spau 
dos. Knygą išleido Harvardo 
universitetas. Didelio formato 
280 psl., telpa 126 iliustr. su že
mėlapiai tekste ir 50 fotogra
fijų ant kreid. popieriaus. Ji 
gaunama šiuo adresu: Pe'body 
Museum, Harvard University, 
Cimbridge 38, Mass. Kaina 
$7.50.

BERN. BRAZDŽIONIUI 50 M.
Mūsų kūrybingojo poeto sukaktis 

JONAS AISTIS, Brooklyn, N. Y.

Redakcijos pastaba: šiandie
ną lietuvių plačiai pamėgtam, 
savo augštu talentu žvytiričiam 
poetui Bernardui Brazdžioniui 
sueina 50 metų amžiaus. Jį nuo 
širdžiai sveikindami dedame ki
to mūsų gabaus rašytojo straip
snį; tai yra ištrauka jo kalbos, 
pasakytos Bostone, minint 
Bėra. Brazdžionio kūrybinės 
veiklos 30-tas metinei.

★ ★ ★
Dabar neatsimenu, kas yra 

pasakęs: jei nori pažinti poetą, 
turi nueiti į poeto kraštą. Aiš
ku, kad šis pasakymas pats y- 
ra poetiškas, tai yra, čia kalba
ma apie tą kraštą, kurį vadina 
Eldorado ir kitais dar gražes
niais vardais. Bet man rodos, 
kad tasai pasakymas ir be po
ezijos yra turiningas, ir kad ly
gia dalia reikia pažinti abu kraš 
tu: poeto svajonių šalį ir rea
lią jo gimtinę.

Poetas gimsta, poetas viską 
atsineša, dėl to labai svarbu, 
kur ir kaip poetas savo gyveni
mą praleidžia, kur ir kaip jis 
užauga, kur ir kas poetą paža
dina. ,

Berti. Brazdžionis

Mus dažnai stebina Brazdžio 
nio gaivalingumas, kontrastiš- 
kumas, dramatiškumas, o tai 
jau glūdi ne žmoguje, o visose 
tose smulkmenose, kuriose poe
tas užaugo.

Bernardas Brazdžionis gimė 
1907 m. vasario 2 d. Stebeikėlių 
kaime, Pumpėnų valsč., Biržų 
apskr. Jojo tėvai Jonas ir Mor
ta Vaižmužytė, kilusi iš Vabal
ninko parapijos, buvo mažaže
miai ūkininkai ir turėjo Stebei
kėlių kaime 2 ha didumo ūkelį. 
Poetas yra buvęs šeimoje vy
riausias. Dar jam nei metų ne
sulaukus, tėvas pardavė ūkelį 
ir atsikėlė gyventi į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Pradžioje 
įsikūrė Cambrige, Mass., o vė
liau nusikėlė į Detroit, Michi- 
gan. Amerikoj tėvas neapsibu
vo. 1914 metais grįžo Lietuvon. 
Santaupas įdėjo bendrovėlėn — 
lentpjūvėn, kur jis buvo dalinin 
kas-darbininkas. Netrukus kilo 
karas ir tėvą mobilizavo. Besi
traukiant kariuomenei, tėvas li
ko tėviškėjer ir slapstėsi visą 
okupaciją. Lentpjūvė į tą tarpą 
bankrutavo ir šeima turėjo per
sikelti pas motinos dėdę. Ten iš- 
sinomojo Žadeikių kaime, Pas
valio valsč., nedidelį per karą 
pasitraukusio ruso ūkelį.

Jonas Volfgangas Goethe sa
ko, kad jis pqf/eldėjęs iš tėvo 
majestotišką stovylą, o iŠ mo
tinos linksmą prigimtį ir norą 
pasakoti. Brazdžionis bus daug 
paveldėjęs iš tėvo ir daugiau iš 
motinos, tačiau poetą jame ža
dino daug tolimesnis žmogus. 
Ir kaip tik tasai prabėgom mi
nėtas motinos dėdė, tada jau 

. 90 metų senelis.
Poetas yra gimęs, kaip sa

kėme, Pumpėnų valsč. Pumpė
nai nuo Pasvalio esą tik apie 15 
kilometrų atstumo, bet, anot po 

Į eto, tie du kraštai skiriasi, kaip

dangus ir žemė. Pumpėnuos ir 
žemė nederlinga, ir žmonės ne
linksmi, o pasvaliečiai priešin
gai — mėgo alutį, draugiją .pa
sakas, juokus, dainas. Ir tasai 
nuomotas ūkelis buvo gražioje 
vietoje: sodyba ant kalvos, ku
rios papėdėje tekėjo Pyvėsos 
upė.

Apie dainų darymo amatą

Motinos dėdė-senelis buvo tilr 
ras pasvalėnas: mėgo alutį, ir 
mėgo dainas. Ir dainavo, daina
vo, jog vaikui-poetui net buvo 
įtartina, ar tiek vienas žmogus 
tų dainų ir gali mokėti. Taip 
kartą poetas jį ir paklausė: 
“Kaip gali, seneli, tiek dainų ir 
beatminti?” Tasai prisipažino, 
kad kai pritrūkstąs išmoktų, 
tai pats sau dainų pasidarąs. 
Tai poetą, tada dar visai jau
ną berniuką, taip paveikė, kad 
jau nuo tada jis pradėjo galvo
ti apie dainų darymo amato 
įmanomumą.

Tėvas — Mare© Polo

Brazdžionis tenai, tame Ža
deikių kaime augo, ėjo pradžios 
mokslą. Tačiau pradžios mokyk 
lą baigė Pasvaly. Gimnaziją — 
Biržuose, kur įstojo 21 metais, 
tai reiškia — jau nepriklauso
moje Lietuvoje. Jam gimnazi
joje bebūnant buvo du didesniu 
atsitikimu šeimoje. Pirmas: že
mės tvarkytojai, vykdydami že
mės reformą, jo, ūkelį, tapusį 
jam ir jo sūnui antrąja tėviške, 
atėmė ir priskyrė Tonkūnams, 
buvusio Šv. ministro giminėms. 
Tėvas, visa šeima II4 pats poe
tas šį įvykį labai giliai pergyve
no, kaip skriaudą ir neteisybę. 
Tėvui kartėlis liko net iki pat 
mirties. Jis mirė 1941 bolševikų 
okupacijoje. To įvykio paveik
tas, tėvas nerimo vietoje, ir jis, 
palikęs šeimą ir sūnų gimnazi
joje, išvyko Argentinon. Apie 
savo tėvą poetas man pačiam 
yra kartą pasakęs: “Matai, Jo
nai, mano tėvas buvo Marko 
Polo — keliautojas — visą gy
venimą jam po kojomis žemi. 
degusi”...

r
Sunku buvo tėvą iš Argenti

nos beatšaukti, bet v. s dėlto jis 
grįžo, nors jis taip ir niekad 
neprijunko prie vietos iki pat 
mirties.

Leisime čia vieną kitą žodį 
tarti pačiam poetui, ypač kad 
tasai žodis pasakytas dar gim
nazijos suole:

Šeima nedidelė. Tik keturi. 
Tiesa. Bet vietos jau per aža: 
Dviem tėviškės duonelė buvo

/per aitri.

Išėjo tėvas Argentinon.
Sesuo Brazilijon. Tikrai.
Atrašo kartais laišką. Tuščią.

/Taip. Be dolerių. 
Tėvelis skaldo akmenis; sesulė 

/kukurūzus raško; gyvena sa 
/kosi, gerai.

ttom

O aš su motina tėvynėj.
Tegu sau skraido jie.
Tegu. Kol jos akis užmerksiu, 
Pabūsiu dar namie.

(Brazdžionis rašė dvidešimt 
septintųjų pavasarį).

Po poros metų, jis palietė tą 
pačią stygą:

Tu nežiūrėk, mama, pro langą 
Už horizonto taip liūdnai — 
Tenai neliūliuoja, ten neošia 
žaliųjų marių žali vandenai....

Poetų motinai

Čia prašosi maža pastaba. 
Mane visada; stebino lietuvės 
moters gymio blankumas. Lie-

(Nukelta į 3 psl.)
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Tarp 1918 ir 1957 metų ' 
P. MALDELEI S, Cicero, 111.

Vasario 16 dienos šventė nėra 
vien tautinė tradicija. Ji yra 
daug daugiau negu tradicija. Ji 
yra mūsų tautos prisikėlimo die
na, naujos epochos, naujo gyve
nimo pradžia. Ja prasidėjo laiko 
tarpis, kada tauta entuziastiš
kai, nors ir su didelėmis auko
mis, išpirko laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą ir sukūrė savo 
valstybę. Nepriklausomas gyve
nimas reiškė galimumą laisvai 
plėtotis, laisvai ugdyti savo tau
tinę individualybę, laisvai kurti 
savo tautinę kultūrą, didinti sa
vo dvasines vertybes. Ta nepri
klausomybė atnešė lietuviams 
galimumus laisvai šviestis, lais
vai žengti pirmyn Apvaizdos 
skirtuoju keliu. Dėl to vasario 
mėn. 16 diena laisvaisiais lai
kais visada buvo švenčiama 
kaip labai didelio įvykio sukak
tis. Juk ir savo didingos praei
ties šimtmečiuose vargu ar ra
sime daugiau tokios svarbos įvy 
k-ių, kaip tautos prisikėlimas 
laisvam gyvenimui. Jam savo 
reikšme galės prilygti tik nau
jas tautos prisikėlimas.

Sąžinės patikrinimo diena

Prisimindama sunkius verga
vimo laikus ir didžiai brangin
dama laisvę, lietuvių tauta savo 
prisikėlimo šventę buvo paver- 
tuSi lyg ir sąžinės patikrinimo 
diena. Kiekvienais metais tą die 
ną miestuose ir miesteliuose bu
vo pagerbiami žuvusieji kovose 
dėl tautos laisvės bei prisime
nami jie susikaupimuose ir mal
dose ir minėjimų kalbose buvo

ei jos pragaro. Pavergtos tautos 
kančios ir jos sudėtos aukos; 
mus įpareigoja daug iškalbin
giau ir kiečiau negu bet kokie 
įstatymai. Todėl šios šventės 
proga yra visų mūsų reikalas 
žvilgterėti į savo sąžinę ir pa
tikrinti, ar mes dar tinkamai at
liekame savo didžiąją pareigą. 
Daugiau kovojbme tarp savęs,

kaip dėl tautos laisvės

Mūsų didžiosios pareigos at
žvilgiu paskutiniųjų laikų nuo
taikos kažkaip yra nepalankios. 
Iš daugelio įvairių reiškinių pra 
deda atrodyti, kad mes savo tau 
tos šventės prasmę lyg ir pamir 
štame ir savo sąžinę lyg ir už
slopiname. Jau niekas, tur būti, 
nedrįsime paneigti, kad išeivijo
je esančios tautos dalies kovos 
dvasia silpnėja. Net ir tautos di
delėmis pastangomis išmokslin
tieji ir gavę geriausią išauklėji
mą, iš kurių reikėtų laukti di-, 
džiausio tautinio sąmoningumo 
bei atsakingumo, labai lengvai, 
nusigręžia nuo svarbiųjų tautos! 
reikalų. Tuo pat metu, kada fi
ziškai pavergtas lietuvis tėvynė
je ar Sibiro ištrėmime tebegyve
na kovos bei išsilaikymo pasi
ryžimu ir tautos laisvės viltimi, 
išeivis lietuvis jau rodo aiškų 
linkimą iš tos kovos pasitrauk
ti ir ją pamiršti.

Dar neseniai daug kas vaizda
vosi, kad į vakarus pasitraukę 
ir bolševikinės nelaisvės išvengę 
lietuviai bus kada nors tie, ku
riems bus daugiausia skirta at-

Eugenijus Gruodis

ODE SNIEGUI
Sniegas yra balti Prasidėjimo tyrai, dangiška Sachara.
Sniegas yra Chartres, Tibetan ir Himalajai.
Sniegas yra vaikystėn pojūčių mediena, perpjautas per pusę

ananasas, lotofagų dantys.
Sniegus yra korulai, putos, gulbės, lotosai ir sraigių choras. 
Sniegas yra akių šviesumas iš mokyklos suolo.
Sniegas yra medinis arklys karuselėj.
Sniegas yra jaunystės rašalas.
Sniegas yra apsikabinimas — moters ir vyro, kūno marmuras, 

duslus aistros baltumas.
Sniegas yra asketų išsvajotas bokštas, drobės, ir ekstazės

prakaitas.
Sniegas yra sapno kreida.
Sniegas yra ugninės šviesos minos, debesys virš Fuji, Buddha

guolis.
Sniegas yra Dievo peisažas.

GRUMSTAI
Saulėtekių grumstai rusvi,
jūsų trapų rusvumą nešuosi savy:

kai, pro rūkų į rytmečio tylą,
iš vagos vieversėlis pakyla;

kai sukrečia smilgose rasą vėjelis gaivus, 
ir nužeria šaulė miglotus javus;

kai gieda strazdai, tolimi miškai dega, 
palinksta artojas į pirmąją vagą . ..

\ K
saulėtekių grumstai rusvi,
saulėtekius jūsų nešuosi savy.

Sutinkant naują poetą
JURGIS GLIAUD A, Los Angeles 

Pavasario lietus

I

persvarstoma, ar prasmingos f statyti Lietuvą. Šiandieną jau
buvo jų gyvybės aukos ir kokio
mis pažangos pastangomis tau- 
fa turėtų atsilyginti už anas jų 
atikas. Todėl kiekvienais metais, 
tą dieną minėdami, buvome įpra 
tę peržvelgti, ką laisvi būdami 
ešttme pasiekę, kokias kultūri- 
riefe ir kitų sričių vertybes esa- 
me sukūrę ir kuo iš viso esame 
savo tautos padėtį sustiprinę. 
Taip mes savo laisvo gyvenimo 
vęrtę buvome įpratę matuoti jo 
patiekta pažanga, kuri buvo ta
pusi mūsų visų pastangų centru.
Dėl to, minėdami dešimties, pen 
kiolikos ar dvidešimties metų 
nepriklausomo gyvenimo sukak- me 
tis, mes jau visiškai pagrįstai 
galėjome pasigėrėti bei pasi
džiaugti savo pasiekta pažanga.
Juk vargiai kuri tauta kada 
nors per tokį trumpą laiką pa
darė tokią didelę pažangą, kaip 
Lietuva savo nepriklausomo gy
venimo metais. Kad ir kaip be
būtume kritiški savo praeities 
atžvilgiu, kad ir kiek beprisimin 
tume tais laikais mūsų padary
tą klaidų — mes jas visada pri
simindavome savo tos šventės 
minėjimuose — objektyviai svar 
stydami, mes nieku būdu nega
lėtume paneigti, kad tai buvo 
labai gyvos atsistatymo ir verž 
lios pažangos laikai. Todėl ir tas 
laikotarpis savo kultūriniu verž 
lumu, per kurį mes, pradėję be
veik nuo nieko ir sukūrę jau vi
siškai pakenčiamo lygio kultūri
nį gyvenimą, liks kaip kažkas 
šviesu mūsų tautos istorijoje, 

laisvės sutemose

ta iliuzija dingsta. Dabar jau 
aišku, kad iš emigracijos kada 
nors grįžę lietuviai turės pasi
justi labai nesmagiai prieš tuos 
savo brolius, kurie bus išėję tau 
tos kančiij mokyklą ir parodę 
nepalyginti didesnį tautinį at
sparumą už tuos, kurie laisvėje 
suklupo. Ir kuo mes prieš juos 
pasiteisinsime, kad mes politiš
kai daug daugiau kovojame tarp 
savęs, negu d'ėl tautos laisvės, 
kad mes savo nepajėgumu susi
kalbėti patys nepaprastai susilp 
niname savo politinės kovos dėl 
laisvės barą ir kad mes išmoko- 

meistriškai anuliuoti vieni 
kitų kovos dėl laisvės pastan-
gas?

Kalbamų faktų akivaizdoje 
mums ši šventė turėtų būti labai 
rimto apsimąstymo diena, kad 
mes vėl gal išmoktume vieni ki
tus suprasti, išmoktume suderin 
ti savo pastangas pagrindiniam 
tautos reikalui ir atnaujintume 
savo pasiryžimą bendrai kovoti 
dėl visiems švento reikalo — 
dėl savo tautos laisvės .

• Muz. Juozo Bertulio šeimo
je, dalyvaujant būreliui artimų
jų, atšvęsta dviguba šventė: sau 
šio 23 d. suėjo 25 m. vedybinio 
gyvenimo ir sausio 24 d. — jų 
duktė Irena Gražina baigė uni
versitetą.

Kada pasirodo naujas vardas 
mūsų poezijos danguje (o tokių 
dienų daug neturim), kiekvie
nas, mėgstąs džiaugtis nauja po 
ezijos knyga su naujo autoriaus 
vardu, lūpestingai dirsteli ap
link. Turime ryškių talentų, sa
vitų Ir pajėgių, turime net tam 
tikrus susigrupavimus, kurie ri
ša poetus talpos ar formos gi
miningumu, ir kaip dabar su 
tuo, su naujuoju ? Kas jis ? Į ką 
panašus? Kokiai grupei priklau
so? Ką naujo parnešė rieškučio
se iš Parnaso karalijos?

“Aguonos ir smėlis” naujas] 
poezijos rinkinys. Poetas — Eu 
genijus Gruodis.

Rinkinyje telpa 55 eilėraščiai 
— ir, imant klausimą aritmetine 
prasme, atrodo, pakankamas 
kiekis kūrybinės medžiagos, iš 
kurios galima drįsti daryti išva
das.

Nėra įmanoma laukti, kad su 
pirmuoju eilių rinkiniu poetas 
būtų tiek savitas, tiek naujas, 
tiek platus ir gilus, kad jį nag
rinėjant nekiltų nuodėmingos 
asociacijos lyginti jį su kitais, 
jau buvusiais, ar dar tebetam- 
pančiais lyros stygas.

E. Gruodis pristato mums sa
vo pirmąjį eilių rinkinį formoje, 
kuri artėja miniatiūroms. Tai 
forma, skirta išsakyti visų pir
ma akimirkos subtilumui. Ne
nauja ta forma. Ji žvilgėjo bri
liantu ir prieš tūkstantį metų 
poezijos aruoduose, štai japonė 
Ise (1000 metų prieš mus) pa
reiškia apie pavasario lietų:

pakibęs ties 
/šakom

to žalio gluogsnio
atrodo perlų Vėriniu.

(Mano vertimas iš anglų).

Arba kitas japonas Misune, 
900 metais mūsų eros:-

Kada aš nugirdau silpnai 
begrįžtančių žąsų laukinių klyks

/mą
danguj augštai, ,
aš paskendau savo mintimis dan

/gaus erdvėj. 
(Mano vertimas iš anglų).

1
Kazys Bradūnas, davęs mums 

“Devynias balades” nesvetimas 
tai briliantinei miniatiūrai, glau 
sdamas išsisakymą kartais iki 
septynių eilučių.

Todėl E. Gruodžio miniatiū
ros, kuriose turi būti kaupiamas 
akimirkos grožis, bet šviečiantis 
amžiui, yra geras treningas duo 
ti kai ką naują mūsų poezijoje 
ir atskleisti dar taip mažai mė
ginto žanro grožį.

Medžiai
šiąnakt yra,
lyg tamsūs ir liekni milžinai, 
kurie užlaužė delnus į mėnulį 
ir žvangina
smulkiais, auksiniais pinigais.

(“Aguonos ir smėlis” psl. 34)
Tie “Vystantys medžiai” yra 

puiki miniatiūra savo efektingu 
finalu. (Mes teprikištumėm jai 
tik patį. pavadinimą — vystan
tys! Kodėl tas su turiniu nesi
derinąs vytimas?)

Kitose miniatiūrose autorius 
netoks taupus žodžiui, pasisa-

Jau keliolika metų mes tą 
šventę švenčiame savo tautos 
laisvės sutemose. Kiekvienais 
metais mes tą dieną prisimena
me iš naujo pavergtos tautos 
kančias ir atnaujiname savo pa-j 
airyžimą atkovoti jai laisvę. Dėl j 
jos kovoja visa tauta, nors di- i 
džioji jos dalis tą kovą tęsia pa- 
čiotnis sunkiausiomis ir šiurpiau i 
siomis sąlygomis. Ta kovos dėl 
laisvės pareiga gula ant kiekvie, 
no lietuvio sąžinės, nežiūrint, Į 
kur ir kaip jis begyventų. Ypač' 
šiuo atžvilgiu sąžinė turėtų bū-1 
ti jautri tų mūsų visų, kuriems 
teko laimė pasprukti į laisvę ir 
tuo išvengti bolševikinės okupa-

Pirmo Lietuvos kari
ninko Juozapavičiaus 
žuvimas

kymas ištįsta, atsiranda noras 
įterpti kai ką kitą greta vieno 
esminio bruožo, ir tai sumažina 
vertę.

Leisk man pabučiuot 
randą
virš kairio tavo skruosto; 
mažą įbrėžimą: 
lyg rusvas spyglis, 
ten, kur baigias 
šypsenos lankas, 
ir atsrūva
šilti plaukų kaštanai...
Man taip įgriso 
gražios moterys, 
ir aš vėl sklaistau 
Evangeliją. / •

(Ten pat, pusi. 52)

Kaip matome čia du motyvai. 
Daugtaškis dalina kūrinį perpus. 
Viena ir kita dalys sudaro savai 
mingas miniatiūras. Daugtaš
kis turėjo užbaigti išsakymą. Po 
to daugtaškio autorius, statyda
mas tašką, baigtų kūrinį su tik
rai išgyventa emocija.

Tad, konstatuodami, kad po
etinės miniatiūros forma yra se
na,. kaip ir pati poezija, reikalau 
janti iš poeto ypatingo blizge
sio akimirkai, kaip kad varsto
mo brilianto šlifuotės spindulio, 
mes džiaugiamės, kad E. Gruo
dis tą miniatiūrą ima bemaž Įeit 
-motyvu savo pirmajam rinki
niui. Ji dar nėra kultivuota jo 
knygoje. Galbūt poetas ėmėsi 
tos formos nesąmoningai, tik 
intuityviai rasdamas ją artimą 
jo kūrybiniam procesui. Tuomet 
mes džiaugtumės tolimesniais 
žygiais, kurie, tikime, bus našūs 
ir džiuginą.

Kaip visuomet imant klausimą 
išsamiai, negalima leisti negirdo 
mis motyvų jau girdėtų, sekimo 
ar paklydimo jau kitų žengtais 
takais ir, kartais, net kartojimo 
to, kas ir kitų kartota tokiame 
pat paklydime, kaip čia paklys
ta mūsų poetas. •

Atrodo kalamburu, gal nepri
taikomu poeto gyvenimui, ta
čiau yra taip: peratydus gilini
masis į kitų kūrybą dažnai neša 
tik pralaimėjimus. Stiprusis ta
lentas dažnai nudažo sekėją sa
vom spalvom, pro kurias nema
tyti silpnesnio talento savitumo. 
Kartais sekimas toks akivaiz
dus, kad tenka net riktelti, kaip 
neatidžiam vairuotojui: sustok!

Taip bendromis emocijomis 
vadovaujantis “Aguonos ir smė
lis” panėši į Juozo Kėkšto “Štai 
gųjį horizontą”. Bet kiek Kėkš
tas yra griežtesnis ir labiau dės 
peratiškas savo išvadose, tiek 
Gruodis yra švelnesnis ir gied
resnis emocine miniatiūros išva
da. Todėl iš Gruodžio neišneša- 
me to klaikumo, kuriuo Kėkštas 
apkrečia skaitytoją; Gruodis 
mėgsta egzotiką, tą realumą, ku 
ris neįprastas mums, nordikų ai 
niams. Džiunglės ir tigras brau 
naši į jo poezijos tūrinį, bet jo 
aguonos yra ryškesnės .už tigro 
vyzdžius. Daugumos Gruodžio 
eilių nuotaikos yra giedrios ir 
pozityvios. Tarp jų bene gied
riausia “Pjūtis”. Tarp išskirti
nų iš kitų masės randame: Sap
nai, Pirmoji saulė, Grumstai, Re 
gėjimas, Žynio giesmė, Nakties 
daina.

Mes gąlime pasakyti drąsiai, 
jog žavimės Regėjimu, kuriame 
praregime kažin ką čiurlioniška, 
ir Nakties daina, kuri yra tirštų 
dažų paveikslas iš tamsiai-juodų 
ir mėlynų tonų.

Bet eilėrašty Pirmosios pava
sario naktys, ir Žmogus, ne tik 
eilėdara, bet ir sarkazmas mums 
ryškiai primena H. Radauską.

Ir eilėraštis: Sniegas, kuria
me —
Krenta pro tylias beržų viršū

nes,
lūšnų stogus, 
svirtis, langus 
ir sulūžusias tvoras.
Ant pievų, girių upių, sodų...

(Ten pat, pusi. 38)
I

mums nuostabiai, bemaž žodis 
žodin, primena H. Nagio “Snie- 
gi”:

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Petras Maldeikis, kalbėda

mas Lietuviškų studijų institu
te, svarstė klausimą, ar yra pa
grindo kalbėti apie moderniosios 
psichologijos klaidžiojimą. Nore 
damas atsakyti į šį klausimą, jis 
apžvelgė moderniąsias Europos 
ir Amerikos psichologines kryp
tis. Moderniosios psichologijos 
pradžioje stovi Wundtas, atve
dęs psichologiją į laboratoriją. 
Kaip tam tikra reakcija šiai 
krypčiai buvo Wuerzburgo mo
kykla, kuri grįžo prie veiklios 
sielos. Iš jos atsirado Visumos 
psichologija, kuri sako, kad žmo 
gus pažįsta ne elementus, bet iš 
jų sudaro gyvą visumą; mes ma 
tome ne spindulių kompleksą, 
bet žmogų. Toliau išsivystė Pa
vidalo psichologija, kuri sako, 
kad mes pažįstame daiktus ne 
taip, kaip jie yra, bet sudarome 
iš jų įvairias struktūras; iš tri
jų pamatytų taškų mes esame 
linkę sudaryti trikampį. Šalia šių 
pakraipų dar atsirado Sprange- 
rio dvasinė psichologija ir Gi
lumos psichologija, norėdama iš 
aiškinti žmogaus pasąmonę. To-

Puola sniegas: ant upių, ežerų 
/ir klonių,

Puola, lyg rugpjūčio žvaigždės 
— /milionais

Puola, puola jos ant vienišų kai- 
/mų.

Ir leiskime dar priminti belgą 
E. Verhaeren, kuris savo eilė
rašty “La Neige” (1896 m.) ta
rė:

La neige tombe indiseontinu- 
z /ment

Comme une lente et longue et 
/pauvre laine,

Parmi la morne et longue et 
/pauvre plaine,

Froide d’amour, chaude de hai- 
/ne.

La neige tombe, infiniment.

Emile Verhaeren pasakė be
maž tą pat, ką 1947 m. mums 
pasakė Nagys, o 1956 m. Gruo
dis. Sniego puolimo motyvas yra 
ir “Gimtam bažnytkaimy” (psl. 
37), kur:

Lapai krenta
pro bokštą juodos bažnyčios 
tarp medžių.

Stengimasis rikiuotis pagal 
jau suskambėjusius mumyse 
svetimžodžius ir svetimvardžius, 
nesvetimas ir mūsų poetui. Taip 
mes matome tuos Danajus, Gė
rės, Li-Po, Lady, Chatres, Fuji 
etc. jo eilutėse. Tiesa, labai pa
vojingos invazijos čia dar nėra, 
bet pirmieji avangardai jau įsi
veržę. To mes nesmerkiame tik 
tiek, kiek to reikalauja išraiš
kos tikslumas ir vidujinė darna. 
Bet tai pavojingas žaidimas ve
dąs į pralaimėjimą. Pagaliau, 
apstu ir mūsų pačių sąvokų, to
kių trapiai-subtilių, ir taip sal
džiai perveriančių, kad verta jų 
jieškoti ir jas rasti. Tai paro
dė Kazys Bradūnas savo “De
vyniose baladėse”.

Taip su dideliu anachronizmu 
Ikaras (pusi. 51) pasisako mėgs 
tąs EI Greco paveikslus. O au
torius dėl to neša atsakomybę. 
Kodėl EI Greca pasimaišė greta 
fiordų ir balzganų rudens dienų 
tame eilėraštyje? Ar dėl to kad 
EI Greco “Marijos pasikėlimas 
į dangų” primena Ikaro žygį? 
Mes prieiname iki absurdo, ir 
tai rodo, kad žongleriavimas su 
tomis, prašmatnybėmis nėra lai
mikis.

“Aguonos ir smėlis” palieka 
mums gerus įspūdžius, nes jų 
miniatiūros džiugina kaip gėlių 
kvepėjimas:

Šviesios galvutės 
atidavė saulei kvepėjimą, 
atidavė dulkes ir syvus... 
dabar stovi giedrios ir trapios, 
kaip šviesus bičių kraujas.

Eugenijus Gruodis, Aguonos 
ir smėlis. Lietuviškos Knygos 
klubo leidinys.

kį kelią nuėjo Europos psicho
loginės kryptys.

Amerika tuo tarpu labiau liko 
ištikima psichologijos eksperi
mentui ir nuėjo savitu keliu. A- 
merikos psichologų tarpe pažy
mėtinas Kitcheneris, sukūręs 
Struktūrinę psichologiją. Pagal 
ją kūnas ir siela vienas kito 
neveikia, bet tik susisiekia. Vie
nas iš būdingiausių Amerikai 
yra Dewey, kuris stengiasi iš
aiškinti visą žmogaus dvasios 
gyvenimą psichologinės naudos 
požiūriu. Behaviorizmas yra ki
ta labai būdinga Amerikos psi
chologija. Jai žmogaus gyveni
mas yra tik įvairių sąlygų pa
daras. Pasak jos, iš kiekvieno 
vaiko galima išauginti, ką nori. 
Paskutiniuoju metu čia kyla 
vad. Dinaminė psichologija, ku
ri pripažįsta ribotą introspekci
ją. Vertindamas visą mod. psi
chologijos kelią prelegentas pas 
tebėjo, kad jai trūksta pačios 
būdingiausios žmogui problema
tikos. Visa milžiniška mastymo 
ir sprendimo sfera yra iškritusi 
iš moderniosios psichologijos. 
Diskusijose po paskaitos dalyva 
vo: inž. D. Bielskus, inž. J. Ru- 
gis, A. Plateris, Gylienė ir Ma- 
čiuikienė.

• Vilniaus spaudos pradiniu -
kasi., pkup. Lietuvoje išlelista 
brošiūra “Pranciškus Skorina — 
Vilniaus spaudos pradininkas”. 
Skorina Italijoje Paduvos un-te 
buvo gavęs medicinos daktaro 
laipsnį. Bet savo tolesniame gy
venime pasirinko knygų vertėjo 
-leidėjo ir spaustuvininko darbą. 
Išsyk sėkmingai dirbo Prahoje, 
o vėliau, XVI a. pradžioje, su 
spaustuvės inventoriumi ir įren
gimais atsikėlė į Vilnių — stam
biausią to meto lietuvių kultū
ros ir mokslo židinį. Jis tapo 
nuolatiniu Vilniaus gyventoju, o 
Vilnius — jo antrąja gimtine. 
Brošiūroje nušviečiama P. Sko
rinos spaustuvininko ir leidėjo 
veikla Vilniuje. 1525 m. jo įkur 
ta spaustuvė laikoma “pirmąja 
spaustuve dabartinėje T. Sąjun
gos teritorijoje, o jo Išleistas 
“Apaštalas” — pirmąja šioje te
ritorijoje išspausdinta knyga'”. 
Paskutinės žiinos apie jo dar
bą ir gyvenimą atžymėtos 1935 
m. data.

• Rašytojus R. Spalis atsiun
tė knygų leidyklai Terra naujau
siąją savo novelių knygą, pava
dintą Didžiosiomis nuodėmėmis. 
Knygoje yra 11 novelių, beveik 
visos spausdinamos pirmą kar
tą, ir iš jų susidarys apie 200 
psl. knyga. Baigęs šiuos darbus, 
R. Spalis atsideda apysakos “Al 
ma Mater” rankraščių tvarky
mui. Ši apysaka yra trečioji vie
nos generacijos istorijoje, kurių 
pirmosios dvi — “Gatvės berniu 
ko nuotykiai” ir “Ant ribos” 
skaitančioje visuomenėje sutik
tos su susidomėjimu ir palanku
mu. Manoma, kad ši trečioji apy 
saka bus baigta dar šį rudenį, 
ji skirta studentų gyvenimui pa 
vaizduoti. Šią knygą R. Spalis 
taip pat atiduoda Terra i.

• Permainos Amerikos Balse 
Muenchene. Į Ameriką išvyksta 
Amerikos Balso Muenchene ben 
dradarbiai K. Obolėnas ir L. Tri 
lupaitis. Į AB Muenchene priim
ti dirbti prof. S. Žymantas ir 
dr. K. Čeginskas, be to, iš Vasa 
rio 16 d. gimnazijos persikėlė 
dirbti ir V. Natkus. Amerikos 
Balso lietuviškajam skyriui 
Muenchene vadovauja J. B. 
Laučka. be to, jame dirba dr. 
P. Padalis, dr. V. Dambrava, 
J. Stonys, dr. J. Sakalauskas ir 
O. Jakštienė.

• Lietuvių enciklopedijos X 
tomus jau atspausdintas ir ko
vo mėn. pradžioje bus siuntinė
jamas prenumeratoriams.

I,E redaktorius dr. J. Puzinas, 
redagavęs K raidę, grįžo į Phila 
dclphiją, kur tęsia tolimesnį K 
raidės (iki Kj-) redagavimą.
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MIRĖ PIO BAROJA
Žymiausias šių dienų ispanų rašytojas

P. LAUČYS, Chicago, III.

ir spalvingų, kurie juda ir rū- 
goja, niekindami kitus ir patys 
save ir tolydžio purkštauja ant 
gyvenimo.

"Gyvenimas apskritai, ir ypa
tingai jojo, jam atrodė bjaurus, 
drumzlinas, skausmingas ir ne
suvaldomas” — sako Baroja a- 
pie Andrių Hurtado “Pažinimo 
medyje”. Ryšium su tuo, Orte
ga y Gasset priduria: “Ši pas
kutinė ir galutinė pažiūra j pa
saulį ir buvimą virpa, aimanuo
ja ir dreba tiek pirmajam Ba
rojos parašytam puslapyje, tiek 
paskutiniausiam”.

Baroja apie kūrybą
Patsai Baroja apie savo vei

kėjų pasaulį ir jo turinį taip pa 
sisako:

1. “Literatūrinis išradingu
mas gauna pradžią iš skaitymo, 
iš stebėjimo, iš interpretavimo. 
Savaiminio atsiradimo nėra nei

1 gamtoje, nei žmogaus prote.
2. “Man labiausia patinka gau 

dyti istorijas gatvėje ir jas at
pasakoti, o ne jas imti iš jau 
spausdintų šaltinių.

3. “Aš niekad nebuvau šalinin 
kas eiti iš knygos į gyvenimo 
dalykus, bet priešingai, iš gy
venimo dalykų į knygą.

4. “Aš tariuos smulkmenas 
išlaikąs gana tiksliai, tačiau ne 
kartą man buvo prikaišiojama, 
kad jas falsifikuojąs. Jeigu taip 
ir darau, tai nesąmoningai.

5. “Kaip jau sakiau, tariu 
esant tik du literatūrinio išra
dingumo būdus: vienas — skai
tyti senus spaudinius ir pakar
toti tipus bei intrygas, ir kai 
galima, juos modernizuoti, kom
plikuoti, arba bent pakeisti. Ki
tas būdas — tai stebėti gyveni
mą ir aplinką, juos suprastinant 
ir stilizuojant. Nė vienas tų bū
dų, man atrodo, negali būti nau 
dojamas išimtinai”.

Taigi Baroja savo romanams

Neseniai miręs ispanų rašyto
jas Pio Bardja ne tik mus pa
traukia savo dideliu talentu, bet 
taip pat ir stebina savo nepap
rastu vaisingumu. Jo paliktieji 
raštai siekia arti 100 tomų ir, 
kaip sakoma, jo sukurtieji he
rojai galėtų sudaryti nemažą 
miestą.

Pio Baroja y Nessi gimė 1872 
m. Bidasoos mieste, baskų že
mėje, šiaurės rytinėje Ispanijo
je. Medicinos mokslus baigė 
Madride; po dvejų metų prakti
kos metė gydytojo profesiją ir 
su broliais atidarė kepyklą, ta
čiau, ir joje neilgai pabuvęs, iš
ėjo ir išimtinai pasišventė lite
ratūrai, arba tikriau romanų ra 
šy)iui. Jis labai dažnai keliauda
vo po Europą, ir pagrindinai pa
žino Ispaniją ir jos žmones. 
1936 m. buvo išrinktas Ispanų 
akademijos nariu. Ligi pat mir
ties vis rašė naujus veikalus. 

Jo kūryba

Pirmoji Barojos knyga pasi
rodė 1900 m. ir tai buvo nove
lių rinkinys Vidas Soanbrias 
(Rūškani gyvenimai). Po to se
kė romanai, kuriuos jis grupa
vo į trilogijas; kaip pvz.: Bas
kų žemė, Fantastinis gyvenimas, 
Rasė, Kova dėl gyvenimo, Praei
tis ir t. t. ir t. t. Be romanų jis 

^dar rašė esė jų, straipsnių, o pas 
taruoju metu atsiminimus ir 
net^i eilėraščius.

Savo romanams personažus B. 
dažniausia ima liaudinius tipus, 
elgetas, kumečius, valkatas, kla 
jflnus ir avantiūristus; jų mėgs 
tamiausia aplinka — Madrido 
priemiesčiai ar politinių kovų pa 
saulis Fernando VII laikais ii 
karlistų pilietinio karo metu. 
Visi jie pasireiškia ryškiu, pri
mityviu protu, be prietarų, be 
perdėjimų, be pagyrų. Ta link
me eidamas P. Baroja sukuria 
daugybę personažų, gyvybingų

VAKARINĖ MALDA 

Pio Baroja
Ši graži, beveik be turinio, 

bet sklidina išvidinės melodi
jos noveliukė paimta iš rinki
nio “Vidas sombrias”.

— Vert.

Jų buvo trylika vyrų, trylika 
narsuolių, užgrūdintų pavojuo
se ir įpratusių grumtis su jūra. 
Su jais plaukė viena moteris, 
valties šeimininko žmona.

Tie trylika pajūrio vyrų turė
jo būdingą baskų rasės žymę: 
plati galva, ereliškas profilis, a- 
kies obuolys negyvas dėl nuola
tinio žiūrėjimo į jūrą, didžiąją 
žmonių rijikę.

Kantabrija juos pažinojo; jie 
gi pažino bangas ir vėją.

Valtis, ilga, siaura, juodai da
žyta, vadinosi ARANTZA, kas 
baskų kalboje reiškia dyglį. Ji 
turėjo trumpą stiebą, įbestą 
nosgalyje, su mažyte bure...

Buvo rudens vakaras; vėjas 
— tingus, bangos — apskritos, 
ramios, jaukios, šiaurės rytų 
vėjelis vos teįstengė įtempti bu
rę, ir valtis švelniai slinko, žals
voje jūroje palikdama sidabrinį 
taką .

Jie išplaukė iš Motriko ir su 
paruoštais tinklais vyko žūklau
ti ir susijungti su kitomis valti
mis svėntos Kotrynos dieną. 
Tuo metu jie buvo atsidūrę prie 
šais Devą.

Padangė buvo pilna medvilni
nių ir švininių debesų. Proper
šose blankaus žydrio gabaliukai. 
Saulė prasiverždavo švitinčiais 
spinduliais per skylę vieno de
besies, kurio paraudusi burna 
virsdama atsispindėjo jūroje.

Trylika vyrų, rimtų ir nejaut
rių, mažai tekalbėjo; moteris, 
sena, storais virbalais ir mėly

nų vilnų kamolėliu mezgė koji
nę. Šeimininkas, susikaupęs ir 
liūdnas, su kepure užtraukta li
gi pat akių,' dešine ranka ant 
irklo, kuris atstojo vairą, be
jausmiai žiūrėjo į jūrą. Šuo plau 
kikas, nešvarus, tupėdamas ant 
užpakalinio suolo, greta šeimi
ninko, taip pat žiūrėjo į jūrą, 
lygiai abejingai, kaip ir žmonės.

Saulė buvo besileidžianti... 
Augštai — bgningi raudoniai, 
variniai raudoniai, peleninės 
spalvos, švino debesys, milžiniš
ki banginiai; apačioje — jūros 
žalia oda su rausvais ątspalviais, 
karmininiais, rusvai melsvais. 
Kartas nuo karto ritmiškas ban 
gų virptelėjimas...

Valtis atsidūrė priešais Icia- 
rą. Vėjas pūtė nuo žemės, pil
nas miško kvapčių; krantas ryš
kėjo su visais savo kalnais ir 
uolomis.

Staiga, dienai bemirštant, Icia 
ro bažnyčios laikrodis išmušė 
valandas, o paskui nuskambėjo 
varpo vakarinės maldos dūžiai 
ir paplito po jūrą ltaip lėti, iš
kilmingi ir didingi balsai.

Šeimininkas nusiėmė kepurę, 
ir visi kiti padarė tą patį. Mo
teris metė savo darbą, ir visi 
meldėsi, rimti, susikaupę, žiū
rėdami į ramią, apskritabangę 
jūrą.

Kai pradėjo temti, vėjas ėmė 
stipriai pūsti, burė įsitempė ir 
valtis paskendo šešėlyje, juosva 
me vandens paviršiuje palikda
ma sidabrinį taką... •

Jų buvo trylika vyrų, trylika 
narsuolių, užgrūdintų pavojuose 
ir įpratusių grumtis su jūra.

Išvertė P. Laučys
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Lednardas Andriekusmedžiagą ima daugiausia iš ste
bėjimo ir tik maža dalimi iš 
skaitymo.

Romanas neišnyks

'1918 m. pasirodžiusiai jo rink 
tinių raštų antologijai Baroja 
parašė prologą, kuriame tarp 
kitko sako:

“Kai kas galvoja, kad roma
nas ateityje trumpai tegyvens. 
Aš netikiu. Tolumoje nematyti 
jokios literatūrinės formos, ku
ri galėtų jį pakeisti. Romanas 
pataps trumpesnis ar ilgesnis, 
filosofinis, sentimentalus, epizo
dinis, bet niekad neišnyks. Tai 
maišas, į kurį visa telpa”.

Toliau apie save patį jis štai 
kaip rašo:

“Aš tariuos esąs nepilnas ra
šytojas, gal nedidelės reikšmės, 
bet gana originalus. Kiti su tuo 
nesutinka ir išvardija visą eilę 
rašytojų, kuriuos aš esu sekęs. 
Mano mėgiamiausi rašytojai bu 
vo: Dickens, Poe, Balzac, Sten- 
dhal, Dostojevskis ir Turgene
vas”.

“Pažinimo medis” (EI Arbol 
de la ciencia) geriau nei kuri 
kita Barojos knyga atskleidžia 
jo dvasią. Šio kūrinio puslapiuo
se atsispindi jo jautrumas, jo 
stilius ir jo pažiūros į gyveni
mą. Retai kuris ispanų rašyto
jas turi tokį ryškų, virpantį, 
švelnų ir suprantantį meninį 
jautrumą. Prigimtas įžvalgumas 
jam leidžia pasirinkti tikrovėje, 
neaprėpiamoje ir komplikuotoje 
tikrovės visumoje, būdingą, pa
grindinį daiktų bruožą. Kaip jo 
bičiulis, kitas žymus ispanų ra
šytojas Azorin sako, keturių ei
lučių jam pakanka padaryti per 
sonažą gyvą. Jo vaizduose nieko 
nėra perdaug ar permaža. Smulk 
mena, kurią, jis pasirinko, tarp 
visų yra vienintelė, galėjusi su
teikti gyvybės iliuziją.

Tas pats subtilus jautrumas 
jam leidžia su nepaprastu ašt
rumu pastebėti socialinius kont 
rastus. Pilnutinis supratimas y- 
ra gailestingumo šaltinis. Baro
jos knygose mes matome nuo 
širdžios. švelnios užuojautos gel 
mes. Jis tvirtino esant du mil
žiniškus, nepakenčiamus absur
dus: kvailumą ir žiaurumą. 
Sklaidant nepaprastai gausius 
jo raštus galima sudaryti ištisą 
antologiją jo minčių, jo stiprių 
posakių, nukreiptų prieš tuodu 
absurdus. Jis instinktyviai įieš
ko kur yra kvailumas ir kur 
yra žiaurumas; kadangi jų yra 
visur, paplitusių visuose socia
liniuose sluogsniuose, Baroja be 
smerkdamas tuos du blogius, 
kartais mum pasirodo kaip aris
tokratas, kartais kaip demokra
tas.

Jo veikaluose bet kuri žala pa 
daryta gyvuliams ar vaikams 
stipriai išryškinama v įsoje jos 
pasibjaurėtinoje nuogybėje ir 
palydima pasipiktinimo pasau
liu, kuriame tokie dalykai deda
si.

Jo stilius
Baroja kaltinamas neturėjimu 

stiliaus .Tačiau vargu ar tai tei
singa. Jo sakinių konstrukcija 
paprasta, lengva, be jokių puoš
menų. “Man — jis sako — idea
lu yra aiškumas, tikslumas, ele
gantiškumas”. Jis bevelija trum 
pą sakinį, “nes aš esu šalinin
kas tiesioginio, analitinio ir im
presionistinio pažvelgimo”.

Ir rašydamas ta savo visad 
paprasta, retkarčiais išmargin
ta baskų posakiais, visad gyva, 
šiurkščia proza, Baroja sukūrė 
ištisą pasaulį, gal pernelyg liūd
ną ir pesimistinį, tačiau jame 
atsispindėjo XIX šmt. pabaigos 
ir dabartinio pradžios visas is
panų tautos nėrimas ir skaus-

• Augštyn ši Mis! — Šitokiu 
pavadinimu kun. dr. Juozo Prun 
skio parašytą religinių pasiskai
tymų knygą pasiėmė išleisti Im- 
maculata leidykla Putname, 
Conn. Numatoma, kad knyga iš
eis šią vasarą.

SKUJA
M inėjo raudoje 
V i rpėdama sku ja 
Si’i ntų miškų šlafnėjimą, 
Šventos ugnelės kibirkštį — 
Girdėjau raudant ją.

Raudos skuja, raudos — 
Pasiėmė ruduo 
Šventų miškų -šlamėjimą, 
Šventos ugnelės kibirkštį 
Ir jau neatiduos.

NAMAI
' Kur beguliu puresnio smėlio, 

Kaip gimto namo asloj rasti 
Ir kur švelnesnių samanėlių, 
Kaip sienose, tarp rąstų.

Tas smėlis gi sutraukia drėgmę. 
Ir nebe taip jau kaulus gelia, 
Kol baigia nykti sniego dėmės, 
Nudžiūti saulėje takeliai. '

Tos samanos sulaiko šaltį, 
Sulaiko vėją, sniegą, lietų,
Kol pradeda alyvos balti, 
Beržyne saldžios upės lietis.

fir kai saulelė asloj spindi, 
auksą smėlis atsimaino —

ilestėkit, samanos, įpintos 
Į mano sielvartingą dainą.

• Lietuviškos minties anto
logija. Lietuviškos Knygos klu
bas, išleidęs poezijos antologiją 
ir dabar spausdinąs Prozos an
tologiją. neužilgo numato išleis
ti dar vieną — lietuviškos min
ties antologiją, kur mūsų kultū
rininkai išdėstys savo pažiūras 
į religiją, moralę, kultūrą ir lie
tuvių tautos reikalus. Prieš kele 
tą savaičių išsiuntinėta anketa 
maždaug 150-čiai asmenų. Jų 
atsakymai laukiami prieš kovo 
mėn. 1 d. Jau yra gauta atsaky
mų iš rytinių valstybių, iš Kali
fornijos, Kanados, Chicagos ir 
kitur. Šį leidinį redaguoja dr. 
Juozas Prunskis. Numatoma, 
kad jisai pasirodys vasaros pa
baigoje.

• Aldona šlepetytė baigia ra
šyti disertaciją filosofijos dak
taro laipsniui. Disertacijoje nag
rinėjama mūsų poeto-filosofo 
Osk. Milašiaus kūryba. Jos dar
bui labai reikalingi Židinio 1926 
m. nr. 1-2, 5, 6-7 ir 1928 m. nr. 
12; taipgi reikalinga dr. J. Gri
niaus disertacija apie Milašių. 
Jei kas šiuos leidinius turėtų, 
prašome rašyti adresu: A. Šlepe 
tytė, 47-12 39 pi., L.I.C. 4, New 
York.

Juozas Pautienins
Šio paveikslo reprodukcija pieta į katalogą dabar vyksi

Sodas
autuos didžiosios parodos isuvy l’ier, Cliicugojo

• Lietuvių istorijos specialis
tas. Docentas dr. Gotthold Rho- 
de Marburge dėsto Rytų Euro
pos istoriją ir veda Lenkijos is
torijos seminarą, kuriame šie
met jis su studentais vokiečiais 
skaitė ir nagrinėjo Lietuvos- 
Lenkijos unijos aktus. Doc. dr. 
G. Rhode yra vienas iš geriau
sių Lenkijos-Lietuvos istorijos 
žinovų Vokietijoje. Jo kapitali
nis veikalas “Die Ostgrenze Po- 
lens” (Rytinė Lenkijos siena), 
kurio pirmas tomaą — viduram
žiai iki 1401 m., pasirodęs 1955 
m. pabaigoje, plačiai išdėsto Lie 
tuvos istoriją XIII-XIV amžiais 
(su trimis žemėlapiais), čia pa
rodoma, kaip augo ir keitėsi Lie 
tuvos Didžiosios Kunigaikštijos 
žemės ir jų sienos. Kiti du ruo
šiamieji tomai išdėstys Lenkijos 
-Lietuvos sienų rytuose istoriją 
ir su jomis susijusias problemas 
iki mūsų laikų. Doc. dr. G. Roh- 
de yra kilęs iš Poznanės, gerai 
pažįsta Vilnių ir 1941 m. pra
džioje lankėsi Kaune.

• Kilnojamoji lietinių paroda 
Vokietijoje ruošiama jau antri 
metai. Vokietijos lietuviai 1956 
metais kilnojamai parodai su
aukojo viso 2,526 DM. Ligšiol 
parodoms išleista tik 247.25DM.

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Jaunimo literatūros kon

kursas. Kanados L. B. Kultūros 
fondas 1956 m. buvo skelbęs 
tris jaunimo literatūrines pre- 

I m i jas:
Į 1. Jaunimo dramos sceninio 
veikalo — $500.

2. Jaunimo apysakos ar legen 
dos — $300.

3. Vaikų (nuo 8-14 m.) sce
nos veikalėlio ar apysakos — 
$300.

Konkursinių rankraščių įtei
kimo laikas pratęsiamas iki 
1957 m. liepos mėn. 1 d.

Jaunimo apysakos arba legen 
dos $300 premija panaikinama,/ 
negavus nė vieno konkursinio 
rašinio iki 1957 m. sausio mėn.
1 d.

Jaunimo dramos gauta trys 
veikalai, o vaikų literatūros — 
du.

Konkurso svarbesnės taisyk
lės pasilieka tos pačios, kurios 
buvo skelbtos 1956 m.

Konkurso svarbesnės taisyk
lės:

1. Konkurse gali dalyvauti vi
si lietuviai rašytojai, gyveną 
įvairiuose pasaulio kraštuose.

2. Mašinėle rašytus rankraš
čius bei slapyvardžiu pasirašy
tus, pridėjus voke savo tikrą 
pavardę, siųsti Kultūros fondo 
Literatūrinės Premijos Konkur
so komisijai adresu: 402 Dover- 
court Rd., Toronto. Ontario, Ca- 
nada.

3. Konkursui siunčiamieji vei- 
1 kalai savo turiniu turi būti lie
tuviškos dvasios ir tinką tauki
niam auklėjimui.

4. Jaunimo dramos sceninis 
veikalas gali būti nuo 3 iki 5 
veiksmų ir jo vaidinimo laikas 
— nuo pusantros iki dviejų va
landų.

5. Vaikų ir jaunimo dramos 
veikalai gali būti rašomi ir ei
liuotą forma. Pageidaujama te
mų iš senovės ar šių laikų did
vyriškų lietuvių tautos laisvės 
kovų.

6. Autoriai, laimėję premijas, 
dėl veikalų išleidimo tariasi su 
KLB Kultūros fondu.

7. Premijų įteikimo iškilmės 
įvyxs š. m. rugsėjo mėn. 29 d.
3 vai. p. p. Prisikėlimo parapi
jos auditorijoje, 32 Rusholme 
Pk. Cr., Toronto, Ontario, Ca- 
nada.

8. Vaikų literatūrinės premi
jos jury/’komisija numatyta su
daryti Toronte, o jaunimo dra
mos sceninio veikalo — Mont- 
reaiyje.

JvLB Kultūros fondas

• Kliu V. z Bagdanavieiiis,
MIC, Lietuviškų Studijų insti
tute kalbėjo apie asmenybę įvui 
rių pasaulėžiūrų šviesoje. Pra
džioje prelegentas pastebėjo, 
kad šiandien ,daugiau mėgstama 
kalbėti apie žmogaus galias, jo 
dvasios pasireiškimus ir net sie
los netvarką, negu apie tą išvi
dinę rimtį mumyse, kurią mes 
vadiname asmeniu. Asmens klau 
simas šiandien dar labiau būtų 
užmirštas, jeigu ne laisvės rei
kalas. Laisvė yra visuotinis žmo 
nijos rūpestis, bet, besirūpinant 
laisve, anksčiau ar vėliau pnoi- 
n ima ir prie to, kas yra laisvas, 
būtent, mūsų asmens.

Toliau prelegentas suminėjo 
krikščionijos atliktą darbą as
mens moksle. Jis labiausiai iš
ryškėjo išmokime skirti asmenį 
nuo prigimties. Net dvasinė pri
gimtis, kuri šiandien taip audrin 
gai reiškiasi įvairiais menais, nė 
ra tas pats, kas asmuo. Tačiau 
šia asmens padala šiandien jau 
nenorima naudotis. Vietoj to 
šiandien yra atsiradęs mokslas, 
kuris skiria asmenį nuo indivi
do. Tai yra personalizmo moks
las. Trumpai išdėstęs Maritaino, 
Mounier ir Berdiajevo pažiūras, 
prelegentas pareiškė dėl jų kri
tiškų pastabų. Jis pasisakė prieš 
individualumo atskyrimą ’š as
mens orbitos.

Pabaidoje jis iškėlė dar vie
ną problemą, būtent, asmens ir 
asmenybės konflįktą. Mat, as
muo yra amžinas, o asmenybė 
kuriasi. Tačiau ta besikurianti 
asmenybė turi tokios milžiniškus 
reikšmės pačiam asmeniui, kad 
nuo jos ir asmens amžinoji ver
tė j)riklauso. Pastangos kurti 
asmenybę, neatremiant ją į am
žiną asmenį, yra davusios mo
derniškąjį moralizmą, kuris no
ri tik gerų darbų, bet visai ne
ugdo gerų veikėjų. To pasėkoje 
yra taip nelaimingai atsitikę mo 
derninėje kultūroje,>kad, kovo
jant su egoizmu, pats asmuo 
yra išmestas laukan. Mes šian
dien neturime nuostabos patys 
prieš save, kurią yra turėjęs 
Sokratas. Bet, įsigilinus į mū
sų asmens amžinumą ir į laike 
besikuriančios mūsų asmenybės 
vertę, mes galime laimėti labaį 
didžios gilumos ir augštos įtam
pos vaizdą mumyse pačiuose.

Diskusijose po paskaitos da
lyvavo Z. Juškevičienė, inž. Biel 
skus ir inž. Rugis. Diskusijoms 
pirmininkavo P. Maldeikis.

i
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Karalaičio Kazimiero jaunystė
Karaliaus pily buvo linksma ir ycra 
Kai suaugo šeima jo šauni,
Kai jaunystės grožiu dukros garsino dvarų 
Ir šeši karalaičiai jauni.

Jiems garbės, prabangos ir džiaugsmų buvo pilna, 
Buvo pramogų ten įvairių,
Tai legatai iš Romos, tai didikai iš Vilniaus —
Daug svečių, daug piršlių, daug karių.

Taip karaliaus dvare dienos eina lyg šventė:
Čia sutiks, čia svečius palydės,
Tai medžioklių ragai mišką ima skardenti,
Tai vėl muzika rūmų sales.

Kandeliabruose žvakės. Blizga rūbų brokatas,
Šilkas, purpuras, papuošalai,
Ir šokėjos šokėjams žvilgsnius gundančius meta 
Su vilionės gudrios pažadais.

\ I
Karalaičių jaunų plaka širdys neramios
Siautulingos jaunystės ugny.-----------
Tarp didikų šalies, tarpe šypsančių damų 
Tik penki karalaičiai jauni...

Malonumų, garbės, prabangos plaukė sriautas 
Iškilmingoj karaliaus pily,
Tik Kazimieras vienas, srovės nepagautas,
Pasirinko gyvent nuošaly.

Jis išaugo tylus, lieknas, šypsančiu veidu,
Neregėto skaistumo žvilgsniu,
Suvilioti savęs žemės laimei neleido,
Siekė džiaugsmo dienų amžinų.

Jis pažino anksti — nuo dienų mažo vaiko,
Jog šios žemės blizgučiai menki:
Ir karaliui ir vargšui ateina tas laikas,
Kada visko čionai netenki.

Kanauninkas auklėtojas Jonas Dlugošius,
Vyras doras, labai pamaldus,
Kai Kazimierą būti karaliumi ruošė,
Dievo meilės jam diegė pradus :

— Nors būtum karalius,
Prieš Viešpaties galią 
Tu menkas menkybėj esi.
Karališkų rūmų 
Pralenkia žavumą 
Dangaus karalystė šviesi.

Mirtis kai pamos tau,
Pranyks žemės sostai,
Ir turtai, ir džiaugsmas lakus.
Tik dangiško lobio 
Mirtis nepagrobia —
Jis tavo per amžių laikus.

i
Pavesk skaisčią širdį 
Tu Tai, Kuri girdi 
Jaunystės šviesios troškimus,
Marija Mergelė 
Parodys tau kelią 
Į Dievo — Karaliaus namus.

Iš žemės bevaisės 
Į dangų nueisi 
Kietuoju dorybės keliu,
Per atgailą, maldą 
Ir kūnų apvaldęs
Nuo žemės pagundų vylių.-----------

Į Kazimiero sielą tie žodžiai įsmigo —
Tai keliai į šventumą žmogaus.
Karalystei dangaus žemės sostai nelygūs,
Ir Kazimieras troško dangaus.

Stebuklingas dangus akyse jo vaidenos,
Kai kalbėjo maldoj su Dievu,
Ir permenkos atrodė karališkos menės,
Ir kas žemei žavu — nežavu.

1
Kada jaunos gražuolės norėjo patikti 
Meiliais žodžiais ir žvilgsniais akių,
Kazimieras troško maldoje vienas likti 
Kuo toliau nuo pasaulio džiaugsmų.

Bažnyčios tyloj brendo šventosios mintys 
Ilgose, karštose maldose.
Jis, asketo būdu, ėmė kūną kankinti,
Kad skaistėtų, laisvėtų dvasia.

Y patingai pamilęs Dangaus Karalienę,
Savo širdį jis pavedė Jai,
Ir skaistus, kaip gėlė šiame ašarų slėny,
Jai gyveno šventai, nekaltai.

Taip karštai dangaus link karalaitis jaunuolis 
Veržės širdžia skaisčia ir jauna,
Ir karaliaus pily buvo jis lyg vienuolis,
Nes trumpa žemės džiaugsmo diena.

. •. -7.
Edv. Valaitis Auštant pavasariui J Iš Cliicagos Meno instituto parodos)

Knygnešių knygnešio sukaktis

50 m. kaip mirė kun. Martynas Sidaravičius 
JUOZAS ŠVAISTĄ S, Chicago, III.

Vienas didžiųjų švietėjų

Š. m. kovo 7 d. turėsime 50 
metų pomirtinę kun. Mykolo Si
daravičiaus sukaktį. Nedaug 
kas esame apie jį girdėję ar su 
darbais, veikla susipažinę. Jis! 
priklauso tai mūsų gadynei, a-

davo juos su tikraisiais apašta
lais. Tai magiškai veikė. Pasi
vaidindavo pirmųjų krikščionių 
ir tironų laikai. Egzaltuoti žmo
nės tapdavo fanatikais. Visai 
nebaisu jiems būdavo nukentėti 
nu0 rusų žandarų ar policijos.1

Į

Kun. M. Sidaravičius uoliaij 
platino ne tik knygas, bet ir 
tretininkus. Pats griežtai laikė
si šv. Pranciškaus dvasios su 
trmis stambiomis dorybėmis: 
skaistybė, neturtas ir apsimari
nimas. Skaistybę jis laikė kaip 
kunigas. Visą turtą sudėjo į kny 
gas, jas spausdindamas ir pla
tindamas. Maža to. Jis laikė net 
nepadoriu dalyku liesti pinigą 
savo rankomis. Pinigus mišioms 
ar už kitą paslaugą priimdavo 
tariamasis jo lekajus — “Jone
lis”. Parapiečiam tai nepatikda
vo, tuo reikalu turėdavo nesu
sipratimų, tačiau dėl savo kuk
lumo nesiaiškindavo, kodėl taip 
daro.

Mito labai paprastai — vege-
Martynui pavyko iš namų at-į tariškai, daugiausia žuvim. Nei 

s’.palaiduoti ir pradėti mokytis gėrė nei rūkė. Todėl klebonijose 
jau berno metuose, dvidešimt per atlaidus vengė bendrojo sta. 
pirmuosius turėjo. Sugrubusiam )o. Pavalgydavo kur nors kam- 
ir fizinio darbo pavergtam vy-l pūke prisiglaudęs. Dažnai turė

davo kelias žuvis, į nosinę įsi- 
vyniojęs. Duodavo šeimininkėms 
pagaminti. Jei ne žuvys, tad 
valgydavo pieniškus ir daržovių

Kultūrine kronika
• TSv. Jonas Kidykas, S. J., • Į prof. loersterio karstą

Lietuviškų Studijų institute kada nors bus įdėtas šatrijiečių 
skaitė paskaitą apie dvasingu- sveikinimas. Praeitą vasarą, šat 
mo išnykimą religijoje. Prele- riejiečiai švęsdami savo šventę 
gentas pastebėjo, kad susidomė pasiuntė gražiai suredaguotą, 
jimo dėsnis, kuris toks visuoti- pergamente parašytą ir visų pa
nas fizikoje, pasireiškia ir dva- sirašytą sveikinimą profesoriui 
siniame gyvenime. Tikroji reli- Foersteriui. Sveikinimas buvo 
gija prasideda tada, kai žmogus pasiųstas tuo pagrindu, kad šios 
savo ryšį su Dievu pažįsta ir juo korporacijos garbės narys Ma- 
gyvena. Dievas-Kūrėjas-Vieš-, rija Pečkauskaitė buvo tas žrno- 
pats yra pagrindinė natūralios gus, kuris Foersterį sulietuvino, 
religijos sąvoka. Apreikštoji re- padarė jį lietuviams savu ir to
ligija jos nepaneigia, bet, bet ją 
pagilina. Iš apreiškimo mes pa
tiriame. kad tarp Dievo ir mū
sų yra šeimyniški santykiai. Ir 
šitas šeimyniškumas yra augš- 
čiausias krikščioniškos mistikos 
pagrindas, šia tiesa atsirė
musi religija atrodo šitaip: 
Dievas yra labiausiai myli
mas, jo įsakymai yra augščiau 
šia žmogaus veiksmų taisyklė, 
žmogus siekia vis artimesnių ry-

kiu būdu jis galėjo turėti daug 
įtakos į Lietuvos šviesuomenės 
auklėjimą.

Gavęs šį šatrijiečių sveikini
mą, Foersteris, kuris dabar jau 
senelis ir gyventi New Yorke, 
atsiuntė per Kalį Račkauską pa 
dėkos laišką, kuriame jis sakosi 
šiuo sveikinimu esąs taip su
jaudintas, kad tą sveikinimą jis 
duosiąs įdėti į savo karstą, štai 
kaip jis rašo Baliui Raėkaus-

šių su Dievu, šalina iš savęs kas kui:

ru nelabai sekėsi mdkslas. O no
ras — ko didžiausias. Jausda
mas šį sunkumą karštai meldė

sakęs: “Iš praeities tavo sūnūs ?lev“ ’>aSalbos ir įdarė apša
lę stiprybę semia“. dą: per V,8ą nevalgyti

. mėsos, jeigu tik < gaus baigti
Turtinga, įdomi ta mūsų pra-1 mokslą ir taps kunigu. Tą savo 

eitis. Daug stiprybės, daug d^a- i apžadą sąžiningai ištesėjo, 
sinės paramos galim pasisemti? Pirmuosius trejus metua m0.
Reikia tik nepatingėti prie tų kM Marijampo,ėje apie porą _
gaivinančių gyvojo vandens sal- metų Belske (Varšuvos arkivys-, prasčių prasčiausias. Apdaras 
tinių prieiti. Daug yra iškelta, kupijoj) pas savo pusbrolį, jau toks menkas, koks tik begalėjo 
anų laikų didvyrių, nusipelmu-i įa(ja kieboną jr ^ar metus Stu- būti. Vasarą storos drobės ap- 
sių veikėjų, tačiau nemaža te- (jzjanoje (Sandomiro vyskupi- siaustas. Žiemą kailiniai. Kojos 
bėra tokių, kuriuos jau dengia pas vįenuoiįus Filipinus. Jie basnyčiomis apautos auliniais 

hUyL:eyla rengė jaunuolius į dvas. seminai batais. Kai peršalė ir gydytojai 
riją. Laimingas pasijuto įsto-. Įspėjo, kad gali reumatą gauti,

pie kurią V. Kudirka yra pa-|

auksti pagarsėti. Jų vardai daž
nai minimi. Jie garbinami kaip

tam santykiavimui kliudo, sten
giasi šią linksmąją naujieną pa
skelbti kitiems ir meilės liepsna 
apgaubia visus kitus savo san
tykius.

valgius, bet mėsiškų jokių.
Su žmonėmis buvo labai švel

nus ir malonus. Augštai gerbė 
jį ir net šventuoju laikė. Niekas 
nedrįsdavo jo prašomas atsisa
kyti nepaklausyti. Savo būdu

“Jūs sunkiai galite įsivaizduo
ti, kokį didelį džiaugsmą Jūs įr 
Jūsų draugai man padarėte sa
vo pasveikinimu, kurį aš gavau 
užvakar... Kai Clemenceau kar-

Tačiau susidėvėjimo dėsnis pa Itą ?av° »mokštę' žibučil* iš Pa
liečia ir šiuos santykius. Iš reli- apkasų ,inijų nuo karių’
gijos gali likti tik forma be tu-! kuriuos J1S buvo ‘Mankęs, jis 

patvarkė, k id ta. puokštė, kar-rinio. Šitokios religijos Kristus 
nelaiko pakankama. Net religi
jos skelbimas nėra ženklas re
ligijos gyvenime. “Ne kiekvie
nas įeis į dang;ų, kuris sako: 
Viešpatie, Viešpatie”. Šia proga 
prelegentas paminėjo keletą rys 
kių bedvasės religijos apraiškų. 
Jieškodamas bedvasės religijos 
priežasčių prelegentas suminė
jo: perdidelį pasinėrimą darbe, 
praktiškojo proto primatą, bai

tu su jo moliuos laišku, butų 
įdėta į jo karstą. Lygiai tokio 
patvarkymo uždavinys bus, kad 
Jūsų pasveikinimo dokumentas, 
kada nors būtų įdėtas į mano 
karstą”.

Toliau Foersteris reiškia sa
vo nuoširdžiausius linkėjimus 
šatrijiečiams ir jų skaudaus li
kimo ištiktai tėvynei Lietuvai.

• Jonas Žiiiiis-Zilinskas, mis
inę išsiskirti iš kitų ir mecha- ręs Klaipėdoje 1932 m. kovo 
nizmą. Religija tada yra gyva mėn. 4 d., jau 25 metai, kaip 
ir dvasiška, kai žmogus stengia- mus apleido. O buvo tai darbš- 
si taip gyventi, kaip tiki. Mo- tus kultūrininkas. Bendradarbiu 
dernus žmogus tuo tarpu vis vo Tėvynės Sarge, Varpe, Vie- 
stengiasi religiją išstumti ar tai nybėje Lietuvininkų, Žvaigždėje, 
iš vienos ar kitos gyvenimo sri- Vilniaus Žiniose, redagavo Ame- 

ities. Kartais jis jos nepakenčia rikoje leidžiamą Tėvynę. Yra iš- 
moksle, kartais mene. kartais leidęs 3 tomus savo originalių 
visuomeniniame gyvenime. ir verstinių eilėraščių, pasirašy-

Po paskaitos diskusijose da-1 tų Jono Jonylos vardu. Kaikurį 
Gyvavo: Končius, Maldeikis, laiką buvo Amerikos Lietuvių
Daunys, Povilaitis, dr. Kižis ir Susivienijimo prezidentu; įstei-

tada šilčiau pradėjo autis.
Antra vertus, vargu ar bega

lėjo prašmatniau gyventi. Para
pija nedidelė, vos 1200 einančių 
išpažinties. Bet ir tie ne visi 
vaikščiojo į Sudargo bažnyčią. 
Vieni patraukdavo į Slavikus, 
kiti į Kaimelį. Todėl nestik kad 
neturtas visur kyščiojo, bet ir 

Sakramentiniai vysk. Valančiaus skoių turėjo. Dalį skolų steng
davosi apmokėti savo knygomis.

jęs ,į Seinų seminariją 1855 m.didvyriai. Kiti taip ir likosi už-į į— įr įšvęn^tas į ku.
nigus 1858 m. birželio 27 d. Pen 
kerius metus išbuvo vikaru Al-

gozti.
Kun. M. Sidaravičius savai

minga, gili asmenybė. Jis ver
tas ne tik šitokio kuklaus pa
minėjimo, bet stambios gražios 
monografijos. Dėkinga tema ir 
rašytojams ir studentams, diplo 
minius darbus berašant.

vite, paskui po keletą metų Gris 
kabūdyje, Liudvinave ir Šakiuo
se. 1873 m. buvo nukeltas kle
bonauti į Sudargą.

žodžiai
Tai kuklus pilkasis didvyris, 

vienuoliško būdo. Tyliai jis dir
bo savo didįjį darbą. Nepaste
bimas ir užgeso Sudargu klebo
nijoj. Nei garsių prakalbų, nei 
nekrologų nebuvo. Tik jo vika
ras kun. Martišius parašė trum
pą pomirtinį paminėjimą. Tai 
ir viskas. Ant jo kapo atsirado 
mažas prastutis geležinis kryže
lis, į dar prastesnį akmenį įsta
tytas.

O juk tasai dvasininkas su 
savo štabu po 1863 m. buvo vie
nas didžiųjų švietėjų. Tiesa, jo 

i raštų kalba negryna, sunkus ne
lietuviškas stilius, knygos dau
giausia tikybinio turinio, tačiau 
nuveikta labai daug. Be abejo, 
didžiulis jo nuopelnas, kad ir

i lauktoji AUSZRA daug šviesiau , ...................
ir prasmingiau nušvito. Buvo “a^™‘, "!faP™±.‘.S 
jau tvirtas pagrindas.

Kai baigė seminariją, Seinuo
se tuo metu vyskupo nebuvo. 
Martynui drauge su kitais klieri
kais teko keliauti į Varnius. 
Įšventino juos vyskupas Valan
čius. Po apeigų tarė karštą įspū 
dingą žodį. Priminęs šviesų, pra 
kilnų kunigo pašaukimą, ryškiai 
pavaizdavo tą skurdžią dvasinę 
būseną ir tamsą, kurioje atsidū
rė Lietuvos žmonės, uždraudus 
savąją spaudą. “Tad eikit į žmo 
nes ir švieskit juos visomis iš
galėmis! Žodžiu ir raštu. Rašy
kit knygas, platinkit jas, moky
kit skaityti! Tenęlieka nei vieno 
kampelio, tamsybėse paskendu
sio. Visur turi pasiekti jūsų šir
dis ir paguodos dosni ranka”.

Blogiausia, kai nebeturėdavo iš 
kur pasiskolinti.

Kartą per Šv. Onos atlaidus 
Slavikuose parėjo iš bažnyčios 
labai susirūpinęs. Vienas kitas 
kunigų paklausė, bene nelaimė 
kokia atsitikusi. Senstelėjęs kun. 
Sidaravičius (tuomet per 50 m.) 
verkdamas ėmė aiškinti, kad 
spaustuvininkas griežtai reika
laująs didelės sumos pinigų, o 
jis neturįs ir nežinąs, kur gauti. 
Besiskusdamas parpuolęs ant 
kelių prieš bepietaujaričius ku
nigus visų šventųjų vardu ėmęs 
maldauti padėti jam tas kny
gas išpirkti. Valgomajame įvy
ko nepaprasta scena. Gausiai su 
metė jam. Susigraudinęs knyg

Juškevičienė. gė ir jo organą Tėvynę.

Truputis biografijos
Gimė Plėgų kaime. Lukšių 

parapijoj. Tėvai — ūkininkai.

Jaunam, jautriam kunigui nešys net rankas ėmęs bučiuoti.
Apaštališka žuvis

go į širdį šitie žodžiai. Jie tapo
antruoju apžadu. Ir šį apžadą Skaniausia ir pagarsėjusi Ne
ištesėjo su kaupu. Kai tik tapo ,muno žuvis ~ žiobriai, ypačiai 
Sudargo klebonu, dieną, naktį, Panemunės žvejų būdu kepti, 
sninga lyja, kic-kic su savo ku- Sugauna tą žuvį. čia pat išskro- 
melaite. Ir taip per ištisus tris- džia, apibarsto druska, užmau-

Skaityt ir rašyt pramokė ^vas. mety , nesustodamas irįna ant smailiai nudrožtų paga-
Likęs prie brolio, po tėvo mir 
ties, turėjo dirbti visus ūkiškuo 
sius darbus. Labai troško mo-

nepavąrgdamas. 1Paskum subeda žemėn ap-
Pats rašė, pats savo lėšomis ! sukrautą ugnį. Laiks nuo

, „ , . , a . .spausdino ir pats išvežiodavo,kytis. Ganydamas visada ture- ,į3l,k,lavo pakurSę> ataidurda.
davo knygą ir dar nešiodavosi 
rašomąją lentą. Joje rašydavo. 
Seimininkes prašydavo, kad jam 
maistui skirtus kiaušinius atiduo

vo apie Palangą. Ir Vilniuje tu
rėjo savo karabelninkų prie Auš 
ros vartų. Tvirtai tikėjo spaus-

, . a . dinto žodžio galia. Kun. P. Bū-tų nevirtus. Tuos klausimus par {iuj n(.ka ikaisiod kodfl 
duodavo ir pirkdavosi raiomųjų J(s profe8oriauja akademi joj, 
puemonių. kur tik būrelis studentų teklau-

Mokytis traukte traukė gyvas so, o neina laikraščio leisti, kū
jo pusbrolio pavyzdys. PUsbro- rį tūkstančiai žmonių skaitytų, 
lis Marcinskis (Martynaitis), ba m(,a mmlm rto
rono Keidelio girios sargo su- j
nūs, buvo jau bebaigiąs moks- Kun. M. Sidaravičius turtų 
lūs. Lėšų gimnazijoj mokytis su neturėjo ir jų nekrovė. Gyveno 
teikė tas pats baronas. Toliau, tikrai apaštališkai: omnia mea 
Varšuvos seminarijoj ir dvasi- mecum porto (visą savo nuosa- 
nėj akademijoj padėjo Martyno vybę su savim nešiojuos). Pats 
tėvas. Marcinskis, tapęs kunigu, žodis apaštalas jam irgi daug 
neliko neatsilyginęs, savo ruož- reiškė. Visus savo talkininkus 
tu padėjo pusbroliui. vadindavo apaštaliukais ir lygin

(Nukelta į 2 psl.)

Z. Kolba šv. Kazimiero vitražas

• Lietuvių Kultūros fondas Studijas gilino Zuericho ir 
Australijoje sausio pabaigoje Berlyno universitetuose. Kaip 
Melbourne turėjo metinį savo Amerikos pilietis 1916 m. gavęs 
skyrių atstovų suvažiavimą. Me leidimą įvažiuoti į vokiečių oku- 
tines apyskaitas pranešė buvęs j puotą Lietuvą, čia surinko nema 
valdybos pirmininkas Vaičaitis, žai informacijų. Vėliau aplankė 
švietimo vadovas A. Krausas. Petrapilį. Jaroslavlį, Kostro- 

I iždininkas’V. Lazauskas ir re- nią, Žemą jį Naugardą, Sa- 
1 vizijos komisijos narys Janulai- marą, Simbirską, Voronežą, 
tis. Atstovai priėmė visus atsis- Maskvą ir kt... paskiau — 1917 
kaitomuosius pranešimus ir iš- m. — buvo Nukentėjusioms Nuo 
reiškė pasitenkinimą buvusios Karo Šelpti komiteto pasiųstas, 
valdybos nuveiktais darbais. Į drauge su M. Yču, rinkti aukų 
naująją valdybą 1957-siems me- į JAV. Pakeliui aplankė Sibirą, 
tams buvo išrinkta: J. Antanai- Kiniją ir Japoniją. Amerikoje bu 
tis, A. Krausas, Mikaila, A. Po- vo vienas iš tų, kurie įteikė prez. 
cius. Suvažiavimas nutarė kreip Wilsonui ir visiems pasiunti- 
ti daugiau dėmesio į mūsų jau- niams YVashingtone memorandu 
nimo kultūrinius reikalus. mą dėl Lietuvos nepriklavsomy-

Lietuvių Kultūroj fondo tai- bes. Drauge su T. Noru para- 
kininkai Melbourne V. Lazaus- šė anglų .kalba knygą apie Lie
kas ir P. Baltušis sutelkė lėšų tuvą; veikalą Amerikos senatas 
ir užsakė L. enciklopediją, kuri išleido kaip savo dokumentą, 
bus įteikta Melbourno Miesto Suorganizavo LictuvO8 žeme, 
bibbotckai. kad musų besimo- Iįrinkta, |A.tuvj Vyk-
kantis jaunimas galėtų laisva, g ( Waahingtoni.
ja naudotis. L. Barkus, A. Vi- 
liūnas, I. Alekna ir J. Dudėnas
paaukojo bibliotekai Augustino (|a b„v(, jSrinkta8 Am,.,.ik,„ |.ic 

^Lietuvos albumą. ,uvių aUt()VU jr bic|„vo8 prezi.
• Tėv. Tomas V. Žiūraitis, dento paskirtas Lietuvos įlelega 

O. P., pasižadėjo per Baltic Me- cijos nariu taikos konfereneijon. 
lodies radijo pusvalandį Detroi- Paryžius jam iš anksčiau buvo 
te kas šeštadienį (gavėnios me- žinomas, nes jau 1990 melų pa
tu) kalbėti religinėmis temomis, saulinei parodai Paryžiuje jis 
Praėjusio advento metu jo kai- organizavo lietuvių skyrių. Pas- 
bos per tą patį radijo pusvalan- kuriniu gyvenimo laikotarpiu bu 
dį buvo labai mielai klausomos, vo Klaipėdos gubernatoriumi 
Tėvas T. Žiūraitis, O. P. sukai- Buvo gimęs 1870 m. spalio 18 
bėjo invokaciją per Lietuvos Ne d. Pilviškių parapijoje, 
priklausomybės minėjimą. Jo žo . |)a„ p A,(.ksa„«lraviei.is
dis pasižymi originalumu ir vi- T . . . , • •,. Lietuvoje baigia natūralaus dv-

I ine ga ta. džio Rygįgkjų jono statulą. Dail.
• K. Borutos pasakų rinkinio J. Mikėnas baigi i paminklinę

“Dangus griūva” antrą laidą P. Cvirkos figūrą. Paskiau yra 
ruošiasi išleisti J. Karvelis Chi-, pasiryžęs pavaizduoti skulptū- 
cagoje. roję Lietuvos žvejus.

generaliniu sekretoriumi darba
vosi iki 1919 m. liepos mėn., ka-
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LIETUVIŲ KRYŽIAI

Jų kilmės aiškinimai ir trūkumai
- ANTANAS KCKŠTELR, Chicago, III.

Nė viena lietuvių liaudies me 
no šaka neiššaukė tiek priešta
raujančių aiškinimų kaip kry
žiai. Jie domino kiekvieną di
desnį ar mažesnį liaudies meno 
tyrinėtoją bei mėgėją savo gau 
sumu, formų įvairumu ir puošy 
biniais elementais. Kiekvienas 
jų matė kitus aspektus ir kitus 
aiškinimo kelius. Ypač lietuviš
kųjų kryžių kilmės 'klausimas 
tapo jautrus reikalas, susida
rius net kelioms nuomonėms ir 
keliems metodams.

Pagrindinis reikalav imas 
kiekvienam panašaus klausimo 
tyrinėtojui — gerai pažinti pa
siimtą objektą etnografine ir 
etnologine prasme, būti gerai 
susipažinusiam su bendra kul
tūrine plėtra nuo priešistorinių 
laikų iki pastarųjų laikų ir su
gebėti, retrospektyviniai žiū
rint, gretinti dažnai tik rudi
mentus su ryškiomis formomis, 
užtinkamomis kitur. Be to, svar 
bu išlikti objektyviam sprendi
mų atveju.

Ankstybesnieji tyrinėtojai

Turint galvoje kas pasakyta, 
negalima tvirtinti, kad rašiusie 
ji apie lietuvių kryžius būtų ė- 
mę dėmesin visus tuos reikalavi 
mus. Netgi nebuvo pasistengta 
į pačius kryžius labiau įsigilin
ti. Pvz. V. šukevičius (1903 
m.), pamatęs tik dalį Vilniaus 
krašto kryžių, gretino juose ma 
tytus ornamentus su priešisto
rinės keramikos ornamentais. 
Vienur ir kitur jieškojo gimi
nystės. Kryžių kilmės klausimo 
nelietė ir jokių prielaidų tuo 
klausimu nesiūlė. Jo studijos 
dvasia kalba už tai, kad lietu
vių kryžiai kilo iš senojo lietu
vių tikėjimo.

M. Brenšteinas (1906 m.) ra
šė studiją apie lietuvių kryžius, 
daugumoje matytus Žemaitijo
je. Jo visas teorijos dėstymas 
buvo paremtas stabmeldybės 
papročiu statyti stabus. Nuo 
stabų statymo jis vedė lietuvių 
paprotį statyti kryžius.

Dr. J. Basanavičius (1912 
m.) savo studijoj “Lietuvių kry 
žiai archeologijos šviesoje” aiš
kina kryžių kilmę nekrokulto 
šviesoje. Anot jo, lietuvių tau
tos tikėjimas į žmogaus vėlės 
nemirtingumą vertė statyti ant 
kapinius stulpus gale mirusiojo 
kojų, kad vėlei už jo užsikabi
nus būtų lengviau atsikelti. Vi
są savo teoriją dėsto remdama
sis archeologiniais daviniais ir 
panašiais reiškiniais kitose tau
tose (net Mažojoje Azijoje). 
Dr. J. Basanavičiui kryžiai tiek 
buvo žinomi, kiek jų piešinių bu 
vo padaręs dail. A. Jaroševi
čius iš Vilniaus ir Trakų apy
linkių.

P. Galaunė, paveiktas M. 
Brenšteino ir dr. J. Basanavi
čiaus stabmeldybės ir nekrokul 
to teorijų, lietuvių kryžius kil
dina irgi iš stabmeldybės. Ma
tyti, mūsų istoriko Narbuto (pa 
rašiusio Lietuvos istoriją len
kų kalba) gražiai ir gabiai ap
rašytoji stabmeldiškoji Lietuva 
žavėjo ne tik lenkus, bet ir sa
vuosius. Ir jie norėjo iškelti Lie 
tuvos senosios kultūros garbę.

Deja, šiandien nė vienas mū
sų istorikas nesutiko, kad Lie
tuva buvo stabmeldiška. Jie vi
si yra vienos ir tos pačios nuo
monės — senovės Lietuva buvo 
pagoniška. Taigi, negalėjo būti 
nei stabų, nei tiems stabams 
šventyklų, o tuo pačiu — negali 
būti teorijų, kildinančių lietuvių 
kryžius iš papročių, kurių ne
buvo. Mums nėra reikalo kelti 
Lietuvos senosios kultūros gar
bę išsvajotais mitais, kai turim

pakankamai dokumentinės me
džiagos.

Nepatikimi liudininkai

Visi augščiau paminėtieji a u 
toriai, paklydę išeities taške, 
klaidžiojo iki galo. Savo išve
džiojimams sustiprinti jieškojo 
primityviškiausios formos, iš 
kurios galėtų vesti plėtojimąsi 
lietuviškojo kryžiaus, įgijusio 
krikščionišką pavidalą. Dr. J. 
Basanavičius ir P. Galaunė vis
ko pagrindan padėjo stulpą. Pa i 
starasis, nerasdamas reikiamos . 
formos stulpų Lietuvoje, pa
grindan padėjo tolimosios Ru
sijos ir Suomijos stulpų pavyz
džius. Juos į giminystę suvedė 
su vieninteliu dail. K. Šimonio 
piešiniu iš Traupio kapų, kuria
me stulpas baigiasi kryželiu.

Čia pat noriu pažymėti, kad
K. Šimonio piešiniais ir B. Bu- 
račo etnografinėmis fotografi
jomis daugeliu atvejų negalima 
tikėti, nes abu etnografinės me
džiagos rinkėjai mėgo "padir
binėti” originalumo vardu. Ne 
kartą man pačiam teko jų pri
statomą medžiagą (M. K. čiur 
lionio galerijai, o vėliau V. D. 
Kultūros muzėjui) atmesti, kai-

į po falsifikatą.
Jeigu sutiksim, kad K. Šimo

nio piešinys yra tikslus, tai jis 
negali būti pagrindu P. Galau
nės teorijai. Teko matyti daug 
stulpų Lietuvos kapuose, kai 
kryžiaus stogelis ar kryžma, 
jiems nupuvus, nukrnta (toks 

I kryžių nykimas yra nemalonus,
1 bet jis padeda tyrinėtojui kry
žius ir visą jų konstrukciją pa
žinti iš arčiau). Pastarasis pie
šinys, tiksliau, stulpas, savo for 
ma rodo, kad viršutinėje daly
je būta stogelio (žiūr. P. Ga
launė, Lietuvių Liaudies Menas,
L. U. Humanitarinių Mokslų 
fakulteto leidinys, Kaunas, 
1930, 56 pieš.). Jeigu P. Galau
nė kryžių klausimui analizuoti 
medžiagą būtų sėmęs iš kryžių 
originalų, o ne iš jų fotografi
jų, esu tikras, jog nebūtų ra
šęs tos kryžių kilmės teorijos, 
kurią jis dėstė savo knygoje. 
Rimtam darbui kabinetinių stu 
dijų neužtenka. Reikia studijuo
ti originalus natūralinėje aplin
koje — tarp žmonių, kurie juos 
daro bei jų dvasia gyvena. Prieš 
save turėdamas tik fotografi
jas, P. Galaunė jieškojo kryžių 
formos plėtojimosi, kad galėtų , 
sudaryti vadinamą tipizaciją. į 
Pirfnoje vietoje pastatė “stoga
stulpius” ir “koplytstulpius”, o ! 
antroje vietoje — kryžius, pa
gal jį — vėliausią krikščioniš
ką formą.

Čia pat noriu pažymėti, kad 
mūsų liaudis nežinojo ir visiš
kai nevartojo “stogastulpio” ar 
“koplytstulpio” termino. Ji tu
rėjo tik kryžius ir koplytėles.

Kryžių tipai

Didžiausias netikslumas, kurį 
padarė P. Galaunė sudarinėda
mas savąją kryžių (stogastul
pių ir koplytstulpių) tipizaciją, 
buvo tas, kad jis suplakė visos 
Lietuvos kryžius į vieną krūvą, 
o iš jos dėstė tipus. Jam 1937 
m. rašiau, o ir “Mūsų Vilniaus” 
buvo. išleista knygelė apie lietu
vių kryžių formas ir jų išsiplė
timą sritimis ir net apskritimis. 
Trumpai nusakant, — kokie kry 
žiai buvo statomi Augštaitijo- 
je, tokie nebuvo pakartoti Že
maitijoje, Dzūkijoje ar Suvalki
joje. Ir atvirkščiai. Tas nusaky
mas liečia visas Lietuvos sritis. 
Tas skirtingumas buvo ir dabar 
yra gyvenamuose namuose, au
diniuose, medžio dirbiniuose, ly
giai kaip jis yra kalboje, cha-

Vitalija Bogutaitė

R E Q U I E M
Jūs už mane meldžiatės,
Sunkiai dejuodamos
Žvakės linguoju — meldžiasi už mane 
Paskutinę valandą.
Neverkitv, man 
Ncbešalta.
Snaigės, žemė, saulė 
Susilieja į didžiulį kalną 
Ir sukasi —
Jau negaliu atskirti 
Saulės, žemės nei vandens.
Tik girdžiu ritmingai 
Spragsint žvakes,
Motinos ašaras 
Ir tavo maldas.
Jūs už mane meldžiatės —
Girdžiu.

LIETUS.

Krinta prinokęs lietus
Į mano sausą žemę
Ir girdo ištroškusias velėnas,
Kurias lankau.
Kaip paskutinį rūbą 
Žemiškos kelionės.

Jomis pridengsiu 
Savo šaltą galvą,
Užklosiu akis poilsiui —

Mano velėnos
Geria prinokusį lietą
Atsisveikinant.

rakteryje, papročiuose ir t. t. 
Iš to aišku, kad negalima plak
ti į krūvą tai, kas yra skirtinga. 
Bendro yra tame tik tiek, kiek 
jį apsprendžia vienas ir tas pats 
tikslas bei paskirtis. Pvz. gyve
namas namas turį vieną visiems 
bendrą tikslą — pastogę ir ši
lumą; gi jo planavimas, staty
mo būdas ir puošimas priklau
so nuo žmonių vidinio pasaulio. 
Taip yra ir su kryžiais. Užtat 
mes galime suprasti, dėl ko lie
tuviški kryžiai tiek įvairūs savo 
forma, konstrukcija ir puošimu.

Viso to akivaizdoje negalima 
dėti kryžių tipizacijos pagrin
dan konstruktyvinių ar puošy- 
binių elementų; negalima vesti 
vienos tiesiosios per žemaitiš
kus, dzūkiškus ir augštaitiškus 
kryžius, jieškant jų evoliucijos. 
P. Galaunė tai padarė, nepaė
męs į galvą ypatybių, apie ku
rias tik ką kalbėjome.

Baigdamas kalbėti apie dirb
tinai vestas lietuvių kryžių tipi 
zacijas, noriu pabrėžti, kad vi
si mano suminėtieji — V. šu
kevičius, M. Brenšteinas, dr. J. 
Basanavičius ir P. Galaunė — 
klydo aiškindami lietuviškų kry 
žiu kilmę. Klydo, paklydę išei
ties taške.

Panašių paklydimų, tik kita
me aspekte, buvo ir vėlyves- 
niais laikais. Tikiu, jog visus 
minėti ir, daugiau ar mažiau pa
našumus kartoti nebūtų tikslu.

M. Gimbutienės kryptis

Kiek kitokį aspektą mums pa 
tiekia Marija Gimbutienė. Ji, 
kaip priešistorinių laikų tyrinė
toja, į mūsų kryžius žiūri per 
priešistorinių laikų kultūros lie
kanas. Jas gretina su dabarti
nės mūsų liaudies medžiaginės 
ir dvasinės kultūros palikimu. 
Kadangi priešistorinės medžia
gos palyginamasis metodas yra 
gan ribotas ir galimas tik prie

laidų sąvokoje, tai kalbėti apie 
senąją lietuvių religiją nėra 
taip lengvas darbas. O iš to sun 
kėja ir lietuvių kryčių kildina
mas ar giminingumų jieškoji- 
mas su senąja lietuvių religija.

Savo metodui ir teorijai pa
remti ima ornamentus ir net to
kius svetimus ir nežinomus mū 
sų liaudžiai elementus, kaip 
“Lebensbaum” (gyvenimo me
dis) ir “Maibaum” (gegužės 
medis). Jos žodžiais, “Pats me
dinis stulpas su stogeliu, ar 
dviem, trim stogeliais, yra glau 
džiai susijęs su švento arba “gy 
vybės medžio” (“life tree”, “Le
bensbaum”) pavidalu, prieš
krikščioniškoje religijoje turėju
siu itin svarbų vaidmenį”.
Negalima plėsti germaniškosios 

kultūros sferų, kur jų nėra
Kraštai, kuriuose “Lebens

baum” svarbų vaidmenį vaidi
no prieškrikščioniškoje religi
joje, neprarado jo iki pastarų
jų laikų, daugiausiai tapypos 
pavidale. Jį gali rasti daugiau
siai germanų bei skandinavų 
kraštuose. O Lietuva, kaip ži
nomas kietas tradicijų kraštas 

j (ypač Žemaitija), šio elemento 
Į ar simboliško pagarbumo jau 
niekad nebūtų išsižadėjusi. Prie 
šingai, lietuvių liaudyje mes ne
užtinkame “gyvybės medžio” 
rudimentų nei išreikšta forma, 
nei ištariant lūpomis. Be jokio 
reikalo Marija Gimbutienė ilius 
travo savo straipsnį “Lietuvių 
liaudies meno simbolių kilmės 
klausimu” (Aidai”, 1955 ,m., nr. 
8) Užnemunės kraičio skrynių 
piešiniais, kur vyrauja lelijos 
(tulpės). Ji lelijose įžiūrėjo “gy 
vybės medžius”. Tai yra labai 
didelė etnografinė ir etnologinė 
klaida. Aš pasakyčiau — klai
dinimas tyrinėtojų, ne savų, bet 
svetimtaučių. Negalima mūsų 
liaudžiai kergti to, ko ji neturi 
ir nežino, ir negalima padėti 
plėsti germaniškosios kultūros

Kryžių kalnas
Nauja nuotrauka, gauta iš Lietuvos

įtakų sferas ten, kur jų nėra. 
Taip pat, lelija arba tulpė yra 
skolintas motyvas. Jokiu būdu 
nėra skolinta ar pasisavinta 
simbolinė “Lebensbaum” pras
mė. Ir turiu pabrėžti, kad leli
jos motyvas pateko j Suvalkiją 
tik 19 šimtm. Jis tik ten ir pli
to. Jis plito skyrių tapyboje, lan 
ginių gražinime ir moteriškų 
prijuosčių puošime. Šiandien 
mes visi žinom gražiąsias ka- 
šytines suvalkiečių prijuostes; 
o jos tik tam kraštui ir tipin
gos. Keista, kad tokį jauną sko
linį, kaip motyvo naujadarą, M. 
Gimbutienė įvilko į mums sve
timos dvasios rūbą.

Matote, palyginamųjų aliuzi
jų labai lengva pasigauti, bet 
labai sunku jas įprasminti, įti
kinti arba paversti priimtino
mis. Čia noriu priminti didelio 
garso etnologą iš Švedijos, prof. 
Erixon (jo studentais buvo K. 
Mekas, J. Lingis, dabar esąs 
Švedijoje, ir aš pats), kuris bu
vo Lietuvoje ir matė daug lie
tuviškų kryžių. Jis nerado jo
kios giminystės ar kokio nors 
ryšio tarp mūsų kryžių su vie
nu, dviem ar trimis stogeliais ir 
“Lebensbaum”. Gi M. Gimbu
tienė rado, kad “yra glaudžiai 
susijęs su švento arba “gyvy-i 
bės medžio” pavidalu...”

Pastarosios teigimas yra ne
tikslus, lygiai kaip būtų netiks
lus tvirtinimas apie svastikos 
(ugnies ženklo) esimą mūsų 
liaudies ornamentikoje ar sim
bolikoje. Jis yra visuotinis reiš
kinys germanų tautų liaudies 
kūryboje. O kur nėra visuotinu
mo, o tik labai reta pripuolamy- 
bė, mes privalome mokėti iš
jungti iš būdingų, įsišaknijusių, 
su tauta suaugusių simbolinių 
ar puošybinių elementų. Pvz. 
lietuvių liaudies kūryboje ran
dame dramblio, kupranugario, 
liūto ir pn. gyvių formas. Bet, 
jų mes nelaikom visuotinėmis 
ir būdingomis lietuvių liaudies 
kūrybinėje sąrangoje. Čia yra 
pripuolamybė, atnešta keliau
jančių svetimtaučių arba pačių 
lietuvių, grįžusių iš svetur.

Mes negalėtume M. Gimbu
tienės lūpomis skustis, kad 
“Mes, krikščionys, dažnai pra
randame objektyvumą kalbėda
mi apie “pagonybę” ir jos ele
mentus (Aidai, 1955, nr. 8), jei
gu būtų išvengta mokslinio dirb 
tinumo ir dirbtinio vienokio ar 
kitokio panašumo jieškojimo”.

Juk ir apie kryžius rašiusie
ji ir rašantieji nėra objektyvūs 
tyrinėjimo metode. Kiekvienoje 
to klausimo studijoje jauste jau 
čiamas .noras lietuvių kryžiams 
suteikti stabmeldišką ar pago
nišką atspalvį. Sugalvojami “sto 
gastulpiai”, “koplytstulpiai”, 
“simboliški panašumai” senajam 
lietuvių tikėjimui, einama į Ru
sijos gilumą, į Mažąją Aziją, jieš j 
koma pagalbos priešistorinėse 
liekanose ir pvz., o tuo tarpu 
visiškai pamirštamas paties lie
tuvių kryžiaus studijavimas, a- 
nalizavimas, lyginimas su Len-, 
kijos, Vokietijos, Austrijos, Če-1 
koslovakijos ir kitų krikščionis- į 
kųjų Vakarų Europos tautų kry 
žiais, kurie turi be galo daug 
bendro ir duoda daug atsakymų 
į neaiškumus.

Ornamentai

Tyrinėtojų buvo daroma di
delė klaida, lietuvių kryžiaus 
kilmės klausimą sprendžiant, 
ornamentiniam pradui sutei
kiant dominuojantį vaidmenį. 
Mes visi puikiai žinom, kad vi
sa eilė ornamentų, ypač geomet- į 
rinių, siekia gilios senovės. Jie, į 
esmėje nesikeisdami, tik tech
nišku atlikimu tobulėdami, pa
siekė mūsų laikus. Bet panašių 
geometrinių raštų mes randam 
ne tik Europos tautose, bet A- j 
zijos, Afrikos, Amerikos ir Aust 
ralijos čiabuvių mene. Taigi, y- 
ra momentų, kada tautos visiš
kai nepriklausomai ir be sąly
čio su kitomis tautomis kuria tą 
patį. Ir ta kūryba, kaip pagrin-| 
dinė raštų ar puošybinių elemen 

(Nukelta į 2 psl.)

Kultūrine kronika
• Įdomūs radiniai jotvingių 

žemėje. Lenkijos teritorijoje 
yra dalis jotvingių-sūduvių ir 
kitų lietuvių bei prūsų kadaise 
gyventų plotų. Lenkai archeo
logai paskutiniu laiku ėmė kruo 
pščiai tyrinėti iki šiol dar mažai 
kasinėtus tų sričių piliakalnius, 
ypač atkreiptas dėmesys į Su- 
valkų-Augustavo apylinkes. Jdo 
mių davinių atskleidė 1956 m. 
piliakalnių tyrinėjimai Suvalkų 
apylinkėse, vietovėje, vadina
moje Šveicarija. Čia buvo ištir
tas vienas iš stambiausių iki 
šiol baltų gyventuose plotuose, 
kasinėtų piliakalnių.

Piliakalnio vidury, po sukrau 
tais akmenimis, rastas senyvo 
amžiaus vyro kapas. Kapo duo
bės gale prie mirusiojo galvos 
rasti du jietgaliai, sidabru ir žal 
variu papuoštos kamanos, a- 
vims kirpti žirklės. Drabužis 
ant krūtinės buvo susegtas 
dviem segėmis. Prie kairiojo šo
no padėtas kalavijas makštyje, 
kuri papuošta žalvariu, gyvulių 
figūrėlėmis, auksinėmis plokš
telėmis. Skydo išliko tik geleži
niai apkaustai. Prie kojų rasti 
pentinai, dar vienų kamanų ir 
balno liekanos. Viso kape rasta, 
apie 160 įvairių daiktų. Iš ra
dinių nustatoma kapą esant iš 
IV amžiaus Tai yra turtingiau
sias iki šiol baltų gyventuose 
plotuose* rastas IV amžiaus ka
pas. Prileidžiama jog čia yra 
palaidotas koks jotvingių gen
ties vadas.

• Antanas Gustaitis, rašyto
jas humoristas, kovo mėn. 12 
d. sulaukia 50 m. amžiaus su
kaktį. Yra gimęs 1907 m. kovo 
mėn. 12 d. Gustaičių km.. Kvie- 
tiškio vaisė., Marijampolės ap. 
Baigęs Marijampolės Mokytojų 
seminariją metus mokytojavo, 
o paskali tęsė tudijas Vyt. Di- 
džojo universitete Kaune, im
damas kursą lietuvių literatūros, 
germanistikos, pedagogikos, tai 
pgi studijavo teatro meną ir dra 
maturgiją, dalyvaudamas B. 
Sruogos seminare. Kurį laiką 
mokytojavęs Augštadvario vid. 
mokykloj, 1936-1939 buvo Klai
pėdos radiofono, o 1939-1940 m. 
Vilniaus radiofono vadovas; 
1940-1941 m. Vilniaus Vist. Dra 
mos teatro direktorius, vėliau 
—Kauno radiofono redaktorius. 
Dabar gyvena Bostone. Yra vie 
nas pirmųjų lietuvių, kūrusių ra 
dijo dramaturgiją. Jo komedi ja 
slogučiai buvo statoma Klaipė
dos teatre. Gražaus pasisekimo 
susilaukė neseniai Gabijos iš
leistas jo humoristinės poezijos 
rinkinys — Anapus teisybės. 
Naudodamas sklandžią, klasiki
nę formą, kurdamas muzikaliai, 
stebindamas skaitytoją ryškiais 
kontrastais, taiklia satyra, ak
tualia tematika, Gustaitis yra 
susilaukęs nemažo popularumo, 
ypač, kad daugelis jį arčiau yra 
pažinę besilankant su humoris
tine programa po lietuvių kolo
nijas.

• Rašytojas Petras Babickas 
(Brazilija), dail. Vytautaa Jo
nynas, dr. Petras Mačiulis, Vil
ko pirm. Jonas Matulionis, prof. 
dr. Juozas Meškauskas, br|g. 
generolas Stasys Raštikis, Co- 
liunhia universitete dėstąs dr. 
A. sešplaiikis ir jaunimo litera
tūros premiją laimėjęs Br. Zu
meris (Australija), atsiuntė sa
vo straipsnius knygai “Mano 
pasaulėžiūra”. Kitų užprašytųjų 
straipsniai taipgi laukiami. Dm 
geliui pageidaujant pratęsiamas 
medžiagos įteikimo terminas iki 
birželio mėn. I d. Siųsti knygos 
redaktoriui dr. Juozui Pruns- 
kiui.

• Juozas Grušas, kurio nau
jausią kūrinį “Herkų Mantą" 
stato Kauno Muzikinis dramos 
teatras, numatęs rašyti pjesę 
pie Kauno hidroelektrinės sto
ties statytojus. J. Ks.

• Rašytojai J. Simonaitytei 
60 metų. Sausio 23 d. rašytojai 
Jievai Simonaitytei, gyvenančiai 
Lietuvoje, suėjo 60 metų am
žiaus. Ta proga TSRS Augščiau 
siosios tarybos prezidiumas, pa
žymėdamas “jos nuopelnus vys
tant tarybinę literatūrą”, apdo
vanojo “Darbo Raudonosios Vė
liavos ordinu”. Į lietuvių litera
tūrą ji įžengė su “Augštųjų Ši
monių likimu”; vėliau sekė “Be 
tėvo”. “Vilius Karalius”, o 
1993 m. — “Pikčiurnienė”. Sa
vo sukakties proga rašyt. J. Si
monaitytė pažymėjo:

“Noriu parašyti štai ką: ra
šytojas — bent mano supratimu
— nėra savo galvosenos vieš
pats. Tu atsisėdi ir manai pa
rašyti tai, kas tavo galvoj jau 
seniai sukinėjasi, tik bereikia
— juoda ant balto — padėti 
ant popieriaus. Ir štai, tu rašai. 
Bet staiga tu turi skubėti. Tau 
iš plunksnos greičiau nei raša
las plaukia visai kas kita, visiš
kai kitos mintys, — ar tai dar 
galima mintimis pavadinti, aš 
nežinau. Atrodo, kad tau kaž
kas diktuoja, ne. kad kažkas ta
vo ranką valdo, ir tu privalai 
tik šitaip rašyti, o ne kitaip. 
Ir tu visiškai esi jau užmiršęs, | 
kas tavo suplanuota, kas tavoi 
buvo taip dailiai į atskirus skirs
nius sudėliota — prieš minutę, į 
prieš valandą... Ir dar kitaip 
yra; bent man atrodo, kad aš 
dabar, rašydama, jau kartą esu 
pergyvenusi, gal prieš šimtą, j 
gal prieš keletą šimtų metų. Ir,; 
nepaisydama, ar tai buvo gera, 
ar liūdna, aš rašydama ir džiau 
giuos, ir verkiu...” (“O jeigu 
taip parašiau, tai taip ir bus bu
vę”: “Literatūra ir menas”, 
1957 m., 4 nr.).

Pažymėtina, kad J. 'Simonai- : 
tytė nėjo jokių mokslų, kad dau 
giausia žinių įgijo skaitydama 
įvarias knygas arba kalendo
rius ir kad pirmąją “giesmę” pa 
rašė būdama 11 metų amžiaus.

• Sonė Tomarienė, pažįstama 
skaitytojams iš poezijos ir be
letristikos periodikoje, o taip gi 
iš kūrinių poroje antologijų, gra 
žiai pasirodė su pasakų knyga 
“Saulės vestuvės”. Šiame 126 
pusi. veikale autorė vykusiai re
prezentuojąs! ir kaip vaikams 
eilėraščių kūrėja, ir kaip vaizdi 
pasakotoja-beletristė. Ne visos 
pasakos originalios, daugelio 
siužetai imti iš mūsų liaudies 
pasakų, ką jau yra plačiai pa
naudojęs Juozas Švaistas, tačiau 
ir čia S. Tomarienė įneša savo 
kūrybingumo vaizdžia pasakoji
mo forma ir vykusiu praplėtimu.

Knyga padalinta į du skyrių: 
1) Gamtos vaikai ir 2) Dangaus 
svečiai, Pirmojo skyriaus tema
tika — vaikų pamėgtas gamtos 
pasaulis: katinėlis ir pelytės, pu ( 
pos nuotykiai, lengvatikis straz
das ir klastinga lapė. vilkas ap
gavikas, zuikio lūpos, pikta ož
kelė.

Antroje dalyje — Dangaus 
svečiai — kaikurie dalykai ar
tėja prie legendų; tai pasakos 
apie Kristų ir apaštalus žemėje, 
suminima Dievo Motina, apra
šomos geraširdės Saulytės pado 
vanotos kasos ir smalsuolio gan 
dro vargai nepaklausius Dievo 
ir žvelgus į jam patikėtą maišą 
su ropuonimis; voras ir skruz
dės, varlių karalius, saulės ves
tuvės — užbaigia antrąją dalį. 
Pasakų autorė stipriai jautė ir 
auklėjamąjį momentą.

Knygos pilnumą ir puošnumą 
gražiai pakelia Vlados Stančikai 
tės turtingos iliustracijos, kurių 
čia gana gausu.

• Pulk. O. Urbonas rašo apie 
Žalgirio kautynes 1410 m. Šiuo 
reikalu švedų archyvuose jisai 
surado naujų dokumentų ir ži
nių apie šias kautynes ir šį lak 
kiotarpį* Dokumentai surašyti 
lotynų kalba.
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Kanados dailioji literatūra

Pagal pačių kanadiečių šaltinius
J. PRONSKUS, Kanada

Kanada yra davusi geroką eilė kampanija, palietusi tik vie-| 
skaičių talentingų rašytojų, ta- ną Ontario; 1837 m. maištai bu
čiau iki šiol ji dar nėra sušilau- vo tik mažumų sąjūdžiai ir net
kusi nė vienos pirmaeilio pašau 
linio garso įžymybės. Net geriau 
šieji jos rašytojai, kaip Lamp- 
man, Caranan, Pratt ir Klein po
ezijoje, Kirby, Grove ir Calla- 
ghan novelės (romano) srityje 
bei Haliburton ir Leacock leng
vojoje prozoje (humoreska), pa 
lankiausiai vertinant, yra tik 
antraeilės figūros pasaulinėje 
literatūros scenoje.

Stipriausia — poezija

Iš visų literatūros formų po
ezija yra viena sritis, kurioje 
Kanada yra labiausiai pasireiš
kusi. Visose Kanados literatū
ros istorijos pakopose, išski
riant kolonijinį laikotarpį, poe
zija buvo dominuojančioji litera 
tūrinės išraiškos forma. Čia po
ezija, kaip ir galima laukti mil
žiniškame, retai apgyventame 
ir labai gražiame krašte, yra 
daugiausiai gamtos vaizdavimo 
poezija. Be to, pirmoje eilėje ji 
yra romantiška, asmeniška ir 
lyriška; taip atsitiko iš dalies 
dėlto, kad Kanados poezija su
puolė su romantizmo sąjūdžiu 
Europos literatūroje, o iš da
lies ir dėlto, kad Kanados gy
ventojų bendruomenė nebuvo 
pakankamai išsivysčiusi pa
traukti į save poetų dėmesį. Tik 
pastaraisiais dvidešimt metų 
Kanados bendruomenė pradėjo 
traukti į save tą dėmesį, nors 
ir šiandien gamtos vaizdavimas 
tėbenusveria žmonių gyvenimo 
vaizdavimą, kaip matyti iš nau
jųjų, palyginti socialiniai nusi
teikusių, poetų, kaip Birney, 
Livesay, Anderson ir Page vei
kalų

pati Konferencija buvo perlėta 
ir peratsargi avantiūra; abu 
Pasauliniai karai praėjo pertoli 
nuo Kanados. Kanada yra per
daug didelis kraštas su labai 
skirtingomis sritinėmis savybė
mis ir dviem didesnėmis kultū
rinėmis tradicijomis (prancūzų 
ir anglų-saksų) bei visa eilė ma
žesniųjų. Rezultate — Kanados 
bendruomenė, turint galvoje jos 
nesubrendimą, yra persunkiai 
menininkui įmanoma sukonden- 
suotai.

Ir pora kitų faktorių kliudė 
Kanadai išvystyti rimtą fikci
ją — kanadiečių nepasitikėjimas

J. Kaminskas Prie kryžiaus

abstraktiniu mintijimu ir jų pu
ritonizmas. Sunku laukti nove- 
listą gvildenant gilybines idė
jas, kai pati Kanada kaip tau
ta neturi savo filosofinės tradi
cijos, kuri būtų verta to vardo, 
ir. kai jos tautinė politika yra 
tik improvizuojama, o ne bazųo-

įjama savistovia filosofija.
Trumpoji novelė

, Trumpoji novelė (short sto- 
! ry) buvo daug sėkmingesnė, 

Toliau prisimintina humores- nors ir ją varžė tos pačios jė- 
kinė proza, kuriai atstovauja gos. Šio žanro geriausi atstovai 
Haliburton ir Leacock; ji yra' yra Marjorie Pickthall, Mažo de 
ir tebepasilieka augštesnės for-1 Roche, W. G. Hardy. Morley 
mos kūryba už betkurią kitą Ka Callaghan, Raymond Knister ir 
nados prozinę literatūrą. Pirmo

Humoreskinė proza

siomis dvidešimtojo šimtmečio 
dekadomis pasižymėjo Peter 
McArthur savo linksmais že
mės ūkio gyvenimo vaizdeliais, 
o naujausiai tą tradiciją sėkmin 
gai tęsia John D. Robins, Ro- 
bertson Davies, Paul Hiebert, 
Harry Symons ir Eric Nicol. 

Novelė

Tikroji novelė (romanas) Ka
nadoje tebepasilieka, galima sa-

Sinclair Ross. Tačiau ir trum
poji novelė Kanadoje negalėjo 
plėtotis, neturėdama apsčiai žur
nalų, kurie jas spausdintų, kaip 
tai daroma Jungt. Valstybėse. 
Tik prisidėjus radijo transliaci
joms ir CBC pradėjus skaityti, 
šios rūšies kūryba gavo didesnį 
akstiną.

Drama

Radijas buvo naujas mediu
mas ir dar vienai, iki šiol labai 
atsilikusiai, kūrybos sričiai su- 

kyti, vystykluose. Visos kana-; klestėti — dramai. 1920 m.

tai vadinamas Bernardo Shaw 
mokiniu. Deja. išskiriant Sinc- 
lairio veikalų rinkinį “A Play of 
VVords”, kitų veikalai atskiro
mis knygomis neatspausdinti. 

Tematika

Agrikultūrinio ir kaimiško gy 
venimo būdo keitimas industri
niu ir miestiniu buvo ryškus so
cialinės raidos požymis per pas
kutinįjį pusšimtmetį. Palaipsniš 
kas valstybinės nepriklausomy
bės ir tautinės sąmonės kilimas, 
Kanados žygiai pasauliniuose ka 
ruošė ir pasaulinėje politikoje, 
trisdešimtųjų metų depresija ir 
sausra, naujos politinės idėjos 
■— visa tai buvo pavaizduota 
Kanados literatūroje, ir suteikė 
jai individualumo. Anne Mar
riott poema “Vėjas mūsų prie
šas’’ ir Sinclair Ross trumpos 
istorijos “Lempa dienovidyje” 
yra ypatingų kanadiškų sąlygų 
produktai.

Tačiau dar ryškiau negu so
cialinė istorija Kanados litera
tūrai skirtingą formą ir prie
skonį davė šio krašto savitas 
klimatas ir gamtovaizdis. Kana
da yra didelių nuostolių, lau
kinių kalnų ir didelių sraunių u- 
pių kraštas, yra smurtingų kon
trastų, staigių sezono kitimų, 
stačiai neįtikėtinai ryškių spal
vų kraštas, savitai šiaurinis, 
arktikinis, sniego ir ledų, aki
nančio baltumo ir mistiškosios 
aurora borealis (šiaurės pašvais 
tės) kraštas. Tokia gamta nega
lėjo nepaveikti šio krašto kūry
bos. Įdomu pastebėti, kad anglų 
ir prancūzų kritikai, kuomet Sep 
tynių Kanadiečių grupės paveiks 
lai pirmą kartą buvo išstatyti 
parodose Londone ir Paryžiuje, 
juos sulygino su rusų ir skandi
navų kūryba; tą patį kritikai 
pasakė apie de la Roche ir F. P. 
Grove ankstybąsias noveles. Bet 
tai nebuvo nei rusų, nei skandi
navų. o grynų kanadiečių origi
nale kūryba, kurią su tais kraš
tais siejo geografijos ir gamtos 
panašumas.

Teroras ir maldinga egzaltacija

Prof. Northrop Frye, recen
zuodamas Smitho knygą “Book 
of Canadian Poetry” (1943), ją 
charakterizavo kaip “nuogo te
roro evokaciją”. Tikrai, Kana
dos literatūroje apstu teroro — 
dykumos, audrų ir tvanų, lau
kinių žmonių, kraštutinumų 
tarp karščio ir speigo, bet joje 
nemažiau apstu maldingos eg-i 
zaltacijos ir baimingo žavesio1 
didžiosiomis jėgomis danguje,! 
ore ir žemėje.

So lone ir the land that in this 
/lonely room

Never before has breathed a 
/human thing, —

Elena Tumiene

IN MEMORIAM
Manu jaunų dienų pasaulis mirė.
(O aš sutikti negaliu su tuo)
Aš jam dar auksų, smilkalus ir mirų
Tcbcnešu. Jis tebėra mano šventuo-

Ju aukuru iš kur į dangų kyla «
Ir stojasi prieš Veidų Amžiną šventon švieson
Mano atodūsiai — kentėjimų kodylui
Ir „Kyrie eleison“.

•
Mano pasaulis kraujų atidavęs gyvų
Pašaukt gyvaton amžiuj ateities,
Atsigulė į kapų ne tarp kvepiančių alyvų;
Tarp kraujo, „duns macabre“ ir ugnies.

Ir merdėdamas man kalbėjo: „Brangi,
Ach, neliūdėk. Juk daugelis norėjo pamatyt
Prasiveriančių naujo amžiaus angų...
Giedok paeaną, ne elegijų, šįryt.“

„Aš netikiu. Matydama tikėt nenoriu!“
Suklykau. „Mano širdis ilgėsis, prisiglaudus prie betono, 
Sulos, medaus laukinių bičių korio,
Ant lapų ajerų keptos šviežios ruginės duonos“.

„Tavo jaunų dienų pasaulis mirė“,
Sucypė fabrikų sirenos, sukaukė motorai,
Sugirgždo ratai traukinių. Ir ė-
mę išnešė plieniniai paukščiai jų žodžius į orų.

,Jr tau“, ateivis tarė, „Ašen mirtį...
Ir tau aš mirtį (ar gyvenimą) nešu;
O pasirink ir pasiskirti
Pati gulėsi tu. Taip! Tu.“

I •
Mano jaunų dienų pasaulis mirė,
O aš, o aš jauna numirt dar negaliu..........

Kultūrine kronika
• Povilas Matulionis yra mi

ręs 1932 m. kovo 15 d., taigi 
šiemet sueina 25 metai nuo jo 
mirties. Tai didelių nuopelnų 
žmogus Lietuvos ūkio kultūrai. 
Buvo gimęs 1860 m. rugpj. 5 d. 
Kupiškyje. Mokėsi Daugpilio 
realinėje gimnazijoje ir Petrapi
lio Miškų institute, kurį baigė 
1889 metais. Nuo pat mokslei
vio dienų žadino lietuvybę. Už 
etnografines žinias apie lietu
vius buvo išrinktas Petrapilio 
Geografijos draugijos nariu ko
respondentu. Kaikurį laiką tar
navęs girininko padėjėju Pet- 
rapilio-Pskovo valstybės turtų 
apygardoje, buvo 1894 m. per
keltas į Vilnių, čia sudarė slap
tą draugiją lietuvybei gaivinti. 
Jau 1895 m. pradėjo kovą. kad 
lietuviams būtų pavesta Šv. Mi
kalojaus bažnyčia. Buvo pirma
sis Lietuvių Susišelpimo dr-jos 
pirmininkas. Gavo dalį Pranciš-

• Vinco Krėvės vardo litera
tūrinė premija. Lietuvių Akade
minis sambūris Montrealyje 
(Kanadoje) nutarė 1955 m. 
įsteigtą Vinco Krėvės vardo li
teratūrinę premiją $500 sumo
je. skirti reguliariai kas antri 
metai. Pirmoji premija buvo 
įteikta 1955 m. Jonui Aiščiui už 
1954 m. pasirodžiusią literatū
rinių atsiminimų knygą “Apie 
laiką ir žmones”. Antroji pre
mija bus skiriama 1957 m. gegu 
žės mėn. už 1955-56 m. bet ku
riam laisvo pasaulio krašte iš
leistą ir dar nepremijuotą lietu
vių grožinės literatūros (poezi
jos, prozps, dramos) veikalą.

Premijai skirti sudaroma pen
kių asmenų Jury komisija, ku
rios sąstatas šiomis dienomis bus 
paskelbtas visoje lietuviškosios 
išeivijos spaudoje.

Visos lietuviškos leidyklos yra
, , , , . kviečiamos atsiųsti 1955-56 m.konų mūrų, kur buvo įkurta dvi -• .- ,•iii - išleistų lietuviškos grožines h-klasė lietuvių mokykla ir prie- teratūros knyg 
glauda, o vėliau — Lietuvių
Mokslo dr-ja Buvo pirmas lie- ris tiklsl susilaukti auk fflai 
tuvių spektaklių rezisonus VU-1 premijai paremli B yjso pasau.
niu^e' lio lietuviškosios visuomenės.

Dėl smulkesnių informacijų

Lietuvių Akademinis sambū-

diškosios novelės ne tik tebe
pasilieka žemiau poezijos ir hu
moreskos, bet ir savo įvairumu 
yra labai siauro pasirinkimo — 
jos yra istoriniai romansai arba 
sritinė idilija. Rezultate Kana
dos novelė yra masė fikcijos, iš 
vienos pusės, dirbtinai meilikin- 
gos ir jaudinančios, o iš kitos 
— sentimentalios ir persaldin- 
tos. Novelės tipas, kur stengia
masi ko giliausiai įžvelgti į cha
rakterių sąžinę, į žmonių ben
druomenės prigimtį arba į visa
tos paslaptis, Kanadoje nebuvo 
praktikuojamas iki Frederick 
Philip Grove pasirodymo 1925 
metais, o net ir po to pasiro
dymo nepasidarė patvaresniu 
reiškiniu. Jieškant tokio atsili
kimo priežasčių, jos irgi, spė- 
jant, glūdi Kanadųs žmonių ben
druomenės prigimtyje. Didžios 
novelės paprastai yra bendruo
menės radikalių perversmų rai-

prasidėjęs Mažojo teatro sąjū
dis per vėliau užėjusius depre
sijos metus buvo visiškai miręs, 
kuris atgimė tik 1933 m. per Do
minijos Dramos festivalį, o fak
tiškai gi tik po antrojo Pasau
linio karo. Dramos atstovų tar
pe minėtini iš senųjų Heavysege 
(Saul), Mair (Tecumseh), 
Merrill Denison; iš naujųjų pa
žymėtini Robertson Davies, 
John Coulter ir Gwen Pharis.

Tačiau dramai augti Kanada 
yra dar nedėkingesnė dirva, kaip 
visoms kitoms literatūrinės kū
rybos sritims.

Kanada neturi veik nė vieno 
pakankamai didelio miesto, kur 
drama galėtų susikurti pašto? 
vią profesinę pastogę, ir tų pa
čių miestų begalinis atstumas 
nuo vienas kito net keliaujantį 
teatrą paverčia neim nomu ver
slu. Kadangi radijo drama ne

rašo Duncan Campbell, arba

The stars are glittering in the 
/frosty sky,

Freąuent as pebbles on a broad 
/sea-eoast;

And o’er the vault the eloud — 
/likę galaxy

Has marshalled its innumerable 
/host.

Alivc all heaven seems! with 
/wondrou8 glow

Tenfold refulgent every star 
/appears,

As if some wide, celestial gale 
/did blow,

And thrice illumine the ever- 
/kindled spheres —

nusako šiaurės dangaus majes- 
totingumą Charles Heavysege 
sonete “Žiemos konsteliacija” 
(Winter Galaxy). j

Trumpai, Kanados geografija 
veikia kaip kiekvieną žmogų, 
taip poetus, ir geriausi jos poe
zijos peisažai yra vaizduojamo,

NEPAŽĮSTAMAJAI
Vai kaip anksti tu pražydėjai
Pavasarį ankstyvą
Nėra nė lapų; tik žiedai, žiedai,
Ir tu viena nuogų medžių alėjoj,
Kaip nuotaka, kaip fėja tarp įšalusių alyvų
Stovi, nes taip anksti gyvenimui štai prabudai.

O juk žinau, kad šie žiedai trapieji,
Tarytum gėlės kiniškojo porcelano
Teliks pavasarinis ornamentas
Ir nužydėję nudainuos su vėju;
Ncnoks į vaisių, nesuteiks, o, sese mano,
Tau motinos džiaugsmų, kančios ir vardo švento.

Drugeliai tebemiega. Kas rytą sodus
Glosto šalna ledinėm rankom (ir ledine širdimi),
Bitelės vasarą tebesapnuoja avily
Ir noro atsibust nerodo .. .
O, sese, nepažįstamoji, nuostabi,
Ach, kam pražydai per anksti?

POETUI
BERNARDUI BRAZDŽIONIUI

Keliaudamas per platųjį pasaulį,
Kalbėjai svetimiems kalnams, upelėms, ■
Saukei didžiojoj kryžkelėj apie dar negirdėtą žemėje apgaulę 
Ir ko tremtiniui širdį gelia.
O jis pro Tavo šauksmų Viešpaties žingsnius girdėjo
Ir jautė Jo Apvaizdą ir Jo globą. Rodės
Visais takais, visom alėjom tėviškėn atgal skubėjo,
Arba vidudienį sapne ilsėjos jos baltuose soduos.
Kai mes čia, pakelėj susėdę
Auksinės Kalifornijos kalnų papėdėj,
Snekučiuojam, Tu mums toks paprastas ,kaip mes, atrodai; 
Bet, kai išgirstam Tavo įkvėpimo žodį,
Jau galvos svyra, tartum rytmečio rasa nugirdytos kvietinės

varpos:
Poetas ir Jo Pranašas atėjo vėliai mūsų tarpan.

negu
Grove

Jungt. Valstybių. Toksdžiuojantis optimizmas. Bet tas 
savo veikalais vaizduoda kuklumas yra daug artimesnis 

mas krašto pažangą, lėtai ir sun Kanados tikrovei, ir todėl rodo, 
kiai iškovojamą darbščių pionie- kad jos literatūra, kaip ir jos 
rių ryžtu bei pastangomis, pa- naujas gyvenimas, tebebūdama 
teikia visai kitokį vaizdą kaip pionierė šiandien, turi didelę a- 
Whitman ir Sandburg pasidi- teitį rytoj.

dos produktas, gi Kanados ben-1 ra suvaržvta tokiomis sąlygo- 
druomenė iki pačių naujausiųjų mis, tad Kanados dramaturzai į gamtos aprašymo, pobūdžio, pa
laikų vystėsi labai iš lėto ir bei Padėjo veikliausiai reikštis |tį žmogų paliekant nusižeminu-

per šį mediumą. Ridijo drama-J siu mikroskopiniu stebėtoju, 
j turgų tarpe labiausiai pasižy- Apskritai, Amerikos literatūra 

neturėjo krizių, apie kurias ga- mgję yra Andrevv Allan, JosephĮyra optimistinė kaip ir reikia 
lėtų koncentruotis tautinė vaiz- schull, Ix>n Peterson ir Lister laukti iš jauno kontinento, bet 
duotė. 1812 m. karas tik antra-I Sinclair; pastarasis užtarnau-1 kanadiškė yra žymiai kuklesnė

žymesnių sukrėtimų. Kanada

Juozas Kaminskas
K

Prieblanda

Spaudos draudimo metu 
(1903) gavo leidimą lietuviškai 
išspausdinti ir valsčiuose iška
binti “Žuvų kalendorių” su lietu 
višku tekstu. Buvo Kauno ir Vil
niaus miškų tvarkymo viršinin
kas. Atsisakydamas nuo kvieti
mo profesoriauti Petrapilio ir 
Pulavų miškų institutuose, pasi
liko Vilniuje. 1906 metais pa
baigė botanikos žodyną, prie jo 
dirbęs 15 metų. Nuo 1910 m. 
apsigyveno Smolenske, kur jam 
buvo pavesta tvarkyti 7 guber
nijų miškus. 1915 metais kaip 
Liet. centro komiteto įgaliotinis 
Smolenske tremtiniams įsteigė

J. Kaminskas Lietuvos laukuose

ar aukų prašome kreiptis į Lie
tuvių Akedeminio sambūrio pir 
mininkę Birutę Ciplijauskaitę, 
3472 Hutchison St., Montreal, 
Que.
Lietuvių Akademinis sambūris 

Montrealyje
• Didžioji savaitė — šiuo pa

vadinimu patogus kišeninio for
mato leidinys išėjo Romoje. Iš
leido Lietuvių Kunigų sąjunga, 
norėdama paruošti Didžiosios 
savaitės maldų lietuvišką rinki
nį. Prie šio leidinio paruošimo 
prisidėjo kun. St. Žilius, iš Ka
nados nuvykęs j Romą studi
juoti liturgijos ir bažnytinio me 
no, prof. A. Liuima ir kuri. dr. 
V. Balčiūnas. Duodami pagal 
naują vertimą paruošti tekstai 
ir visa knyga sudaryta pagal 
naują Šv. Apeigų kongregaci
jos patvarkymą (1955 m. lapkr. 
16 d.). Knyga turi 244 pusk, kai 
na $1. Naudojantis šiuo nauju 
patogiu leidiniu Didžiosios sa
vaitės pamaldos pasidarys kiek 
vienam lietuviui giliai prasmin-

prieglaudas, mokyklą, klumpių i Knygoje duodamas loty 
, Iniolfaa ir linfnviskas tekstas VI-dirbtuvę.
1918 m. persikėlęs į Lietuvą 

buvo Žemės Ūkio ir Valstybės 
Turtų viceministeris ir miškų 
departamento direktorius. Be 
to, buvo Dotnuvos Žemės Ūkio 
akademijos steigėjas ir pirma
sis jos rektorius; bendradarbis

niškas ir lietuviškas tekstas vi
sų pamaldų, pradedant Verbų 
sekmadieniu, kiekvienos tos sa
vaitės dienos, ir baigiama Vely
kų sekmadieniu. Protarpiais 
įterpiami trumpi, taiklūs paaiš
kinimai. Duodami ne tik apei
gų tekstai, bet ir išverstos į lie
tuvių kalbą šv. mišių maldos.

“Lietuviško Balso”. “Varpo”,! Knyga iš Romos laivu jau išsiųs 
“Lietuvių Laikraščio”, “Vii-į ta į Chicagą. laukiama ateinant 
niaus Žinių” ir kt. laikraščių bei i šio mėnesio pabaigoje; bus gau 
žurnalų; išleido lietuvišką bota- narna Drauge.
nikos žodyną, Lietuvos žemėla
pį ir net eilėraščių knygą “Mar
gumynai”.

• Vysk. Vincentas Brizgys, 
— du kartu laimėjęs Draugo 
romano konkursą Jurgis Gliaudą 
-Gliaudys, literatūros istorikas 
Pranas Naujokaitis, eilės litua
nistinių vadovėlių autorius An

• Juozapas Ignas Kraszcvvs- 
kis, lenkų k'alba lietuviškomis 
temomis rašęs beletristas, yra 
miręs 1887 m. kovo mėn. 19 d. 
(savo vardinėse) Genevoje; nuo 
jo mirties šiemet sueina 70 me
tų. Buvo gimęs Napoleono žy
gio 1812 metais, liepos 28 d. 
Varšuvoje. Mums artimi jo kū-

tanas Rinkūnas (Kanada), bu- riniai: “Kunigas” — apysaka iš 
vęs įgal. ministeris Edv. Turaus į senovės Lietuvos gyvenimo 
kas (Prancūzija),'astronomijos (pagal šį kūrinį M. Šiaulėniškis
daktaras Georgetovvn universi
teto profesūros narys Romual
das Zaluhas atsiuntė savo straip 
snius knygai "Mano pasaulėžiū
ra”. Laukiame ir kitus užpra
šytuosius bendradarbius savo

sudarė tragediją “Pilėnų kuni
gaikštis"), Vilniaus miesto mo
nografija (keturi tomai), poe
ma “Anafielis” (apie Vytauto 
laikus), studija apie Lietuvą. J 
lietuvių kalbą buvo išversta jo

straipsnius atsiunčiant knygos kūriniai: “Lietuvių dainos”, 
redaktoriui dr. Juozui Pruns-: "Karalių motina" (Jogailos ga- 
kiui. | dynė, 2 tomai), “Kunigas". Ben

dravo su lietuviais ir yra tarę
sis su Višteliausku apie reikalą 
leisti lietuvišką laikraštį.

I’rof. V. Šilkarskis porą me

• Komp. Antanas Nakas su
kūrė dvi naujas giesmes —L 
“Aušros Vartų Marijai” (Braz
džionio) ir "Malda”. Abudu tuos.... , , , nėšių važinėjo su paskaitomiskurmius pirmą kartą atliks so- . * ... ..... . .. . . universitetuose, filosofinėselistas Stasys Citvaras religines...................... , . ,. * . • • . draugijose, vienuolynuose* ir komuzikos koncerte, kuris įvyks . .. . . ... ..., . .. egi)ose Šveicarijoje. Musų dien-balandzio 7 d. Šv. Kryžiaus! j . , ,..... J raščio kultunnio priedo redakto
par. bažnyčioje. a,giųgtame ,aiske pr0fMo.

• Dail. Vladas Drėma Vilnių-1 rius džiaugiasi, kad patiria gra 
je rengia didelį leidinį — Lietu-1 žaus prielankumo iš savo buvu- 

l vos meno istoriją. • šių studentų.
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Liet. giedojimo griuvėsiai
KUN. K. ŠEN KUS, Vokietija

Daug protingiau yra konsta- giesmes perėmė choras, ir minia 
tuoti tikrąją dalyko padėtį, negu^ nutilo... Pavienių darbuotojų ro-
įsikalbėti netikrus faktus. Ge
riau yra pažinti ligą ir jai pri
taikinti atitinkamą gydymą, ne
gu įsikalbėti klaidingą diagno
zę ir vartoti netinkamus vaistus. 
Daug protingiau yra laiku da
ryti operaciją, negu pavėluotai. 
Toki bendri proto reikalavimai 
galioja tiek politiniame bei kul
tūriniame, tiek religiniame bei 
tautiniame gyvenime. Savo klai
dų pažinimas ir jų laiku patai
symas yra pirminė tautos gy
vavimo sąlyga.

Lietuviai pabėgėliai, ypač ka
talikai, dabar randasi didelia
me pavojuje ne tik lietuvišku
mo, bet ir katalikybės atžvil
giu. Nutautėjimas ir nukrikščio 
nėjimas eina ranka rankon. Ma
terializmas jau apvaldė ir apa
kino daugelį lietuviškų galvų. 
Lietuviškumo palaikymui grie
biamasi visokių priemonių. Kai- 
kurios jų yra visiškai nesėk
mingos. kartais net pražūtingos, 
nes veda į dar didesnį susiskal
dymą.

Visu bendras giedojimas

Tarp labai sėkmingų priemo
nių religijai ir tautiškumui pa
laikyti buvo ir yra amžiais iš
bandyta priemonė, tai liaudies 
giedojimas sava kalba. Šis gie
dojimas jau prieš keletą dešimt
mečių pradėjo silpnėti ar net 
merdėti. Kaikur jis dabar jau 
dedamas į karstą ir netrukus j 
bus laidojamas, o gal jau palai- j 
dotas...

i
Šiuo svarbiu klausimu 1925 

m. A. RPužas štaTką yra rasęs: 
“Nuo XVI šimtmečio, tik įvedus 
Lietuvoje krikščionybę, buvo 
įvestas bažnyčiose viešasis gie
dojimas; tai yra, kaikurias gies 
mes giedojo bendrai visi susirin
kusieji į pamaldas žmonės. O 
dar anksčiau ištisais šimtme
čiais mūsų protėviai meldėsi sa
vo dievams, bendrai giedodami 
jų garbei himnus bei giesmes. 
Vadinasi, keliolikos šimtmečių 
bėgyje tvėrė mūsų tautoje vie
šasis (lietuviškas) giedojimas; 
ir taip buvo iki mūsų laikų”.

Aišku, kad toksai giedojimas 
turėjo didelės teigiamos reikš
mės ne tik tikybiniu, bet ir tau
tiniu bei meno žvilgsniais. Žmo
nės kas šventadienis girdėjo 
įspūdingą viešąjį, gimtąja kal
ba, giedojimą ir patys tame gie
dojime dalyvavo; tuo būdu vys
tėsi jų balsai ir klausa, skiepi- 
josi giedojimo ir dainavimo pa
mėgimas, vienybės pajauti
mas...”

Kai lietuvių tautą užpylė y- 
patingai stipri lenkinimo ban
ga. XIX šimtmety, lenkai, ma
tyt, supratę viešojo giedojimo

i kad dvasiškija arba inteligenti- JĮ Tyruolis 
! ja, kuri būtų galėjusi tai pada- '■ 
ryti, giesmėmis nesirūpino. Tie; 
sa, paskutiniam karui siaučiant.
Kaune buvo sudaryta “Gies
mėms Atnaujinti ir Suvienodin
ti komisija”; ji darbą buvo pra
dėjusi, tik, deja, perdaug pa
vėluotai; pradėtas darbas nega-,
Įėjo būti tęsiamas.

O pokariniais metais?... čia j
J. Naujalio 1920 m. išleistas nėra nė mažiausio noro bendra- 

“Giesmynėlis” daug pagelbėjo! darbiauti... Poetai, inteligentai 
bendrojo giedojimo reikalu. Bet ir dvasiškiai, stiprūs poezijos 
jis greitai paseno, nes jo gies- mene, neatliko savo užduoties

domos pastangos, ir tai ne visuo 
met vykusios, negalėjo šio svar
baus reikalo patenkinti visoje 
jo pilnumoje.

mių tekstas dar buvo perdaug 
žargoniškas. Be to, jis buvo per 
mažas, kad galėtų visų giedoto
jų norus patenkinti. Didelis, bet 
be melodijų, yra kun. Tilvyčio 
“Giesmynas” (Marijampolė 
1930). Perkurti arba pataisyti 
senųjų giesmių tekstai nebetiko 
praktiškam naudojimui, nes jų 
posmai arba eilutės neatitiko 
senąją giesmių melodiją... Smar 
kiai sutrumpintas ir dar taisy
tas bei išlygintas, giedojimui ge 
riau pritaikintas Tilvyčio gies
mynas (paruoštas Adomo Jese- 
nausko) pasirodė 1940 metais, 
taip pat Marijampolėje, vardu 
“Giedokime Viešpačiui”. Jis, de-

Dr. Jonas Basanavičius
Šiemet nuo jo mirties suėjo 30 metų

giedojimo atžvilgiu, nedavė ge
rų naujų giesmių tekstų. Iki šiol 
jie kūrė ne giedojimui. Jų kūry
ba dažniausiai svietiška fanta
zija arba grynai subjektyviška. 
Išskyrus vieną kitą, pvz. B. 
Brazdžionio arba kan. M. Vait
kaus eilėraštį, lietuvių poetų kū 
ryba negali būti pritaikinta baž 
nyčios giedojimui. Didesnę išim
tį čia padarė kun. S. Yla, kuris 
sielojasi taip pat ir giedojimo 
reikalais ir šiam svarbiam rei
kalui jau yra sukūręs keliolika 
eilėraščių arba perkūręs eilę se
nųjų giesmių.

Tautinio impulso besiilgint
Religinio ir tikro tautinio im

pulso stoka išeivių tarpe, mate
rializmo dvasia, bendruomeniš
kame giedojime nematymas da
bar apčiuopiamos naudos su- 
paraližuoja pavienių darbuotojų 
rodomas pastangas giedojimo 
sugyvenimui arba atnaujinimui. 
Lietuvos nepriklausomybės žy
dėjimo metais (rodos prof. Am
brazevičius “Židiny” 1937 m.?) 
buvo keliamas reikalas surinkti 
ir atgaivinti senąsias gražias 
giesmes. Tačiau šis svarbus rei
kalas nerado konkretaus ir pil
no atgarsio. Tiesa. “Lietuvių 
Tautosakos Archyvas” užregist 
ravo (į juostas) bene daugiau

r

ŠIAURĖS GĖLĖS
Tarp baltų chrizantemų
Juodo liūdesio daug.
Ir ilgesiui vėjasprulėkdumus 
Sako: Palauk dar, palauk.

Nes kaikur žiemos būna ilgos.
Ilgai rašo gėles jos languos,
Tačiau ir iš tų atmininių 
Savo liūdesiui vaisto renkuos.

Bet kartais pavasariais greitai, 
Triukšmingai išsprogsta žiedai.
Ir visa, kas paslėpta buvo. 
Pavasario saulėj gražiai pamatai

Ir sakai: Dievuli, tai ten surašyti 
Mano ilgesio gražūs laiškai ,
Kuriuos savo rankoj 
Kaip dovaną brangią laikai.

Nes nakčia kantriai krovėsi žiedas 
Ir šiaurės gėlė žydėjo lede,
Kad tik atsimintum,
Kaip pavasariai tvino senajam sode.

virškinti. Išeivijoje su tais da
lykais mums tenka labai atsar
giai elgtis. Ačiū Dievui, atsta
tėme, atgaivinome Pulkim ant 
kelių ir kitas panašias ir laiko
mės jų, o apie naujas net nė 
negalvojame. Gyvenimo aplinky

čiose pamaldas tvarko, rodos, 
dar lietuviai.... Nuo kunigų ir 
vargonininkų priklauso visa tai, 
kas liečia giedojimą per pamal
das. Jie tad tvarko tąjį giedo
jimą, o ne “aplinkybės”. Nuo 
jų priklauso, ar per pamaldas

bės yra tokios keistos, kad jų bus giedamos lietuviškos arba 
nėra kur nei kada giedoti, o 
prie to chorai dilsta. Naujalio 
giesmynėlis visur buvo su pasi
sekimu vartojamas, o kai išleido 
Pocius, daugelyje vietų “iškrai
pė”, ir kai sueina du chorai, net 
Girbinkime Švč. Sakramentą ne 
bepagieda darniai: kiekvienas 
traukia sau”.

Mes negalimi* pasiteisinti

Jeigu kur lietūvrškos giesmės 
kaip 250 senųjų giesmių melodi- j dar giedamos, tai jų skaičius 
jų. Bet jos užrakintos į archy- dažniausiai yra labai mažas,
vą galbūt amžinybei... Lietuviš-

--------------------------- ------------- j ko giedojimo srityje ilgu delsi-
ja. nesuspėjo plačiau pasklisti;) mu ^ra dau Padaryta milžiniš-
be to. jis buvo taip pat be me
lodijų.

ka žala.
Gražesnės senosios giesmes

1935 m. A. Gobio giesmynas. I neturi būti archyvuose palaido- 
išspausdintas rotatoriumi, trims Į tos. Bent iš dalies jos turi būti 
balsams, tarnavo tik Kąuno ku-! vėl atgaivintos ir spausdinamos
nigų seminarijoje. Giesmynėlis 
“Giedanti Bažnyčia” (kun. Sen
kus, Regensburgas 1946) neda-

naujuose giesmynuose. Čia vi
sų lietuvių katalikų reikalas ir 
garbė, nežiūrint to, kad kaikur

vė beveik nieko naujo. Jis bu- šio reikalo nejaučiama, nes jau
vo Vokietijoje išleistas tik lai- per toli nueita... 1953 metais
kinai atsiradusiai bėdai nustum vienas muzikas iš Elizabeth 
ti. ' naujo giesmyno klausimu man

A. Pociaus paruoštas ir 1938 j rašė: “Jokio giesmyno nieks ne
tiri. Chicagoje išleistas “Giesmy-i siruošia leisti, nes nesiranda rei 
nas” taip pat kokios nors pa
žangos neparodė ir negalėjo dau 
gumos patenkinti, ypač kad jis, 
kaip ir kiti giesmynėliai, netu
rėjo vargonų palydėjimo. Dau
gelis jo mažesnių trūkumų pa

kalo, naudojasi senesniais, sten
gdamiesi, kad jaunimas su jo
mis (giesmėmis) susipažintų, o 
jei kas naujas pradėtų studi
juoti, būtų išeivijoje blogai, nes

ant vienos rankos pirštų suskai 
tomas: Pulkim ant kelių, Mari
ja Marija. Prieš taip didį ir dar 

' pora. Net patsai šitų “numylė
tų” giesmių išpildymas yra de- 
kadencijos ženkle; kartais jos 
taip baisiai sutąsomos, kad bjau 
ru klausytis. Pvz. plg. giesmę 
Marija Marija, kuri pas Andrius 
ką (“Religinės giesmės”) yra 
atspausdinta jau su pakeistu 
ritmu. Giesmė “Tegul būna gar
binamas” sutąsoma panašiai.

Keletos, ir tai dar “sutąsytų”, 
giesmių neužtenka; jų pakanka 
nebent tenai, kur lietuviai savo 
tautiškumo laidotuves ruošia... 
Tas laidotuves atidėti neribo-
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• prof. Juliaus Gravrogko

I straipsnis “Kaip priartinti iš- 
i silaisvinimą”, i.šspausd i n t a s 
j “Drauge”, susilaukė atgarsio 
j net Europoje — jį pirmame pus 
, lapyje pacitavo laikraštis “Hei- 
niatstimme”, leidžiamas Han- 
novery ir skirtas iš Lietuvos ki
lusiems vokiečiams. Vokiečiai) 

' mielai pritaria prof. Gravrogko : 
keliamai minčiai, kad teritori
niai ginčai turėtų būti spren
džiami tarptautinio teismo, at- ( 
sižvelgiant teisėtumo. Taip pat ■ 
jie pasisako prieš teritorinių gin 
čų sprendimą prievartos būdu ir 
pripa'žįsta, kad kai susitarimas 
tuo reikalu yra primetamas dėl 
tam tikros susidariusios politi-1 
nės situacijos, jisai būna nenuo Į 
širdus ir greitai yra stipresnio 1 
pažeidimas. Straipsnyje pažy
mima. kad prof. Gravrogkas yra 
gerai pažįstamas mokslininkas 
net vokiečių tarpe.

• Lietuva ir jos vokiečiai. 
Wuerzburge išėjo iš spaudos 
knyga “Litauen und seine deut- 
sche Volksgruppę” (Lietuva ir 
jos vokiečių tautinė grupė). Iš
leido Holzner-Verlag.

• Stepas Zobarskas yra ang
lų kalba paruošęs lietuvių liau
dies pasakų rinkinį. Juo domi
si viena anglų leidykla.

airiškos. ar net lenkiškos gies
mės!.. Keistomis gyvenimo ap
linkybėmis mes negalime pasi
teisinti.

Iš Elizabeth tas pats muzikas 
kitą kartą man rašė: “Dėl baž
nytinio giedojimo Jūsų yra auk
sinės mintys, bet praktikoje pa
sirodo visai kas kita. Minite, 
kad kunigų susirinkimuose bū
tų svarstoma bei propaguojama. 
Šiuo reikalu daug kartų buvo 
kalbėt-a, nutarta ir spaudoj ra
šyta, bet paliko be jokio atgar
sio..

Liaudies liturginio giedojimo, 
— toliau rašo tas pats muzi
kas, — tikinčiųjų tarpe pas mus 
nesama; kurie galėtų giesmes 
bendrai giedoti, dauguma išmi
rę, likusieji pasenę, o jaunieji 
su tėvais kalbasi angliškai, nors 
dar tėvai atsako lietuviškai.

Mokyklose — tęsia tas pats 
muzikas — liaudišką giedojimą 
galima praktikuoti tik pradžios 
mokyklose. Ktirie išeina iš vidu- 
rinių-augštesnių mokyklų, tų 
mes savo tarpe nebematome. Pa 
sitaiko, kad vienas procentas į 
parapijind chorą įstoja, bet jau 
lietuviškai su jais neįmanoma

tam laikui, arba jas visiškai iš susikalbėti. Chorui ant vargo- 
lietuviško gyvenimo programos nų tenka visą liaudiško, litur-
išbraukti priklauso nuo pačių 
lietuvių. Gyvenimo aplinkybes

ginio giedojimo naštą pakelti, 
nes žmonės žemai tyli, o tuo tar

senovišką pamestų, o naujoviš-
s lengva išlindo viešumoh ir iššau' ko nepajėgtų taip plačiai su- teisinimas. Lietuviškose bažny- nyčia balsiai gieda, 

kė vargonininkų nepasitenkini- *

kaltinti yra neprotingas pasi-, pu pas lenkus ir airius visa baž

mą. Toje pačioje Chicagoje, ša
lia Pociaus "Giesmyno”, ypač 
seselių kazimieriečių vedamose 

tautinę reikšmę, puolė šį giedo- mokyklose naudojamas dar ki-
jimą, išvadindami jį “chlopų” 
plerpimu, žviegimu ir kitaip. 
Prieš viešąjį giedojimą Lietu
vos bažnyčiose aštriai rašė ir 
“Muzyka koscielna”. Bet len
kams šio giedojimo įveikti nepa
vyko” (“Muzika”, Klaipėda 
1925 m., nr.l, psl. 14-15).

Bružo pastebėjimai buvo ir 
yra aktualūs ir labai teisingi. 
Lietuviškoji Bažnyčia yra ne tik 
religijos, bet ir lietuvybės palai
kytoja. Liaudiško ir bendruome
niško giedojimo atžvilgiu Baž
nyčia yra svarbesnis veiksnys, 
negu mokykla. Mokykloje tęsia
si mokslas tik keletą metų, o 
bažnyčiose — visą amžių... Kas 
mokykloje sėjama į vaiko širdį, 
bažnyčiose turi būti ir toliau 
palaikoma, jeigu norima, kad pa 
sėta sėkla neštų vaisių savo me
tu.

Perėmė choras, minia nutilo

Lietuvos nepriklausomybės 
metais permaža buvo rodoma 
pastangų liet. giedojimą bažny

KULTORINĮ KLUBĄ ATIDARANT

tas gesmynėlis, vardu “Reika-1 
lingiausios giesmės”, taip pat be 
gaidų, šis pastarasis, kaip ir 
dar keletas čia nesuminėtų, iš
spausdintas vietos reikalams...
Tiesa, dar mažiau pasisekimo 
turėjo Seirijų Juozo Kaune iš- ■ 
leistas “Giesmynėlis”. O kas ži
no, kiek giesmynėlių, neišvydę 
pasaulio šviesos, liko rankraš
čiuose! ?
Lietuviško giedojimo laidotuvės

Giesmynų ir giesmynėlių dau-' 
gybė liudija apie lietuvio palin
kimą giedoti, tačiau kartu by
loja ir baisią tiesą, t. y. lietu
viško giedojimo laidotuves. Pas
kutiniais dešimtmečiais išleistų j Mnrąnette Pnrke, Chicagoje, buvo iškilmingai atidalytas Lietuvių Menininkų klubas. Iškilmėse dalyvavo 
giesmynų didžiausia nepasiseki-| daugiau kaip 150 menininkų ir jų biciulių-kiiltūriningi.i.

L. M. klubų atidarė A. L. Dailininkų .s-gos ir to klubo pirm. doil. Z. Kolba. Klubo vardu dar kalbėjo Lie
tuvių Kasyto,įų dr-jos atstovas rašyt. P. Gancvs, Scenos Darbuotojų s-gos pirm. solistas A. Katkus ir A. L. Inž. 
ir Architektų s-gos (Chicngca sk.vr.) pirm. areli. .1, Molokas.

Klubų sveikino Amerikos Liet uvių talybos Chicagos sk. pirm. T. Blinstrubas, A. L. b-nės Cliicagos apyg. val
dybos atstovas ir tėvu jėzuitų vardu tėvas ,1. Boreviėius, L. Profesorių d-jos pirm. A. Krikščiūnas, prof. dail. 
A. Varnas ir “Draugo” redakcijos vardu kun. dr. J. Prunskis.

.laimieji mūsų talentai atliko meninę dalį: E. Blan (lyte — dainininkė, Z. Kevalaitytė-Visnckienė —aktorė, 
A. .Inkii viė.iiis — violončelistas ir It. Vansauskaitė — p.a nistė. Pianu akompomivo muzikas A. Nakas,

grindinės priežasties reikia kur a. L. Dailininkų s-gos vardu pirm. Z. Kolba pasvei kino s-gos narį .1. Pnntienių, laimėjusi populariimo pre- 
nors kitur jieškoti. J ją rodo ta- "li.įii Navy Pier amerikiečių meno parodoje ir įteikė Jani gelių puokštę.

Taij> išpuoštų paveikslais sienų ir prie gėlelius uostu stalų vyko bendros vaišės ir nuoširdus pasikalbė
jimai tarp įvairiu sričių menininkų ir kultūrininkų.

L. M. klubo valdybų sudaro: dail. Z. Kolba, rašyt. P. (latičys, solistas A. Katkus, areli. ,1. Molokas ir niiiz. 
A. Nakas.

mo priežastis glūdi ne jų ruošė
juose ir ne pačiuose giesmynuo
se. Kiekvienas ruošėjas turėjo 
gerą intenciją ir darė, kaip ga
lima geriau, kaip sugebėjo. Lie
tuvių giedojimo dekadencijos pa

• Dail. Z. Kolbos. Amerikos 
Lietuvių Dailininkų sąjungos 
pirmininko, žodis buvo per Ame 
rikos Balsą perduotas į Lietu
vą. Dail. Kolba pareiškė: “Pa
sitraukdami iš Lietuvos į trem
tinio gyvenimą, mes išsinešėni 
savo tautai įsipareigojimą būti 
visur ir visada likusių brolių 
kančių ir skriaudų skelbėjais, 
vieningai dirbti nepriklausomy
bės atstatymui.

Todėl mes kūrėjai-menininkai 
pirmiausiai turime apsaugoti at
sivežtas tradicijas ir kurti savą
jį meną būsimai nepriklauso
mai Lietuvai.

Skleisdami čia kitataučiams 
mūsų tautinę kultūrą, mes įgau 
sime kasdien vis daugiau drau
gų ir talkininkų kovoje dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo ir savo kultūros lygiu įro
dysime civilizuotam pasauliui, 
kad esame laisvės verti.

Šiandieną Vakarų pasaulis 
suteikia nepriklausomybę net 
necivilizuotoms tautelėms Afri
koje, Azijoje, kai tuo pačiu lai
ku augštos kultūros tautos ry
tų Europoje yra laikomos ver
gijoje. Tačiau istorija rodo, kad 
kadaise Romos imperija užka
riavo mažą Graikiją, bet šios 
pastarosios augšta kultūra nu
galėjo pavergėją”.

Toliau dail. Kolba papasako
jo apie atidarytą Dailininkų klu 
bą Chicagoje, apie tęsiamas lie
tuvių kūrėjų tradicijas tremty
je, apie atkuriamą Čiurlionio 
galeriją, prie kurios veiks gele
žinis meno kūrinių fondas — 
surinkti ir apsaugoti meno kū
riniai bus pervežti į Lietuvą. 
“Grįšime pas Jus, broliai, ne 
tuščiomis rankomis", — kalbė
jo dail. Kolba, toliau tęsdamas:

“Mes čia praleidžiame atosto
gas ne pagrobtuose Tiškevičiaus 
rūmuose politruko Vaineikyt'ės 
priežiūroje, bet darbo žmonių 
pastatytose vilose ir niekas nei 
į jų turtą, nei į mūsų laisvę ne
sikėsina.
- Mes esame laisvi ir kuriame 
laisvą meną — kokį mums pa
tinki. Čia kūrėjas savo kūrinių 
nenaikina, kaip Stalino garbei 
jūsų sukurtas "menas” buvo pa
gal įsakymą naikinamas. Tik 
laisvėje gali gimti nemirtingas 
menas”.

• Šiluva amerikiečiu knygoje.
Domininkone sesele Mary Jean 
Dorcy parašė knygą “Shrines 
of Oi:r Lidy”, kurioje tarp ki
tų šventovių, aprašoma ir Šilu
va. Knygą išleido Sheed and 
Ward leidykla New Yorke. Vei
kalas turi 160 pusi. ir kainuoja 
$2.75. Knyga skirta jauniesiems 
skaitytojams — tarp 10 ir 14 
metų amžiaus. Joje aprašomas 
48 Marijos šventovės. Šiluvos is
torija amerikiečiams daro taip 
gilų įspūdį, kad žurnalas “The 
Scapular” 1957 m. kovo-balan
džio numeryje iš visų knygoje 
aprašytų Marijos apsireiškimų, 
pasirinko Šiluvą ir nupasakojo 
savo skaitytojams, rekomen
duodamas knygą.

o Vokiečiai Vilniuje. Savo 
kultūriniame priede laikraštis 
“Heimalstimme" nr. 3(1957 
m.) rašo apie vokiečius Vilniu
je. Pažymi, kad jų įtaka stip
rėjo su protestantizmo plitimu. 
Paskiau vokiškasis elementas 
buvo jaučiamas tarp pirklių ir 
mokytojų — vokiečių kalbos). 
Vokiečių padėtis Vilniuje žymiai 
pasunkėjo nuo 1919 m., kada 
miestą užėmė lenkai.

• Šone Tomarienė paruošė 
spaudai dar vieną naują leidi
nį — "Senolės'pasakos”. Kny
ga turės apie 200 puslapių. Ilius 
t raci jas daro Vlada Stančikaitė, 
pasižymėjusi šioje srityje dide
liais sugebėjimais.

• Prof. Zenonas Ivinskis šią
vasarą planuoja niekur nesi
traukti nuo savo studijų archy
vuose, net ir per karštuosius 
mėnesius pasilikdamas Romoje.

Ne tik girtis praeitimi, bet 
dirbti ir kurti ateičiai

Žiauri tiesa byloja iš šitų sa
kinių. Jau labai toli nueita, gal
būt “nesąmoningai”, aplinky
bėms verčiant... Tačiau iš visa- 
ko atrodo, kad tos “aplinkybės” 
buvo ir yra mūsų lietuviškieji, 
vadovaujantieji žmonės. Buvo 
giriamasi garbinga Lietuvos pra 
eitimi, dainomis, giedojimais, 
Lietuvos žemės šventumu, pro
tėvių atliktais žygdarbiais... Ta
čiau, mes turime ne tiktai gir
tis. bet aukotis dėl savo idealų, 
realiais darbais remti ir kurti 
savąją dabartį ir ateitį. Lietuvos 

> ateitis remiasi ne vien archy
vuose gulinčiais raštais. Ji sta
toma konkrečiais ir realiais da
bar gyvenančių lietuvių darbais. 
Švenčiausia ir garbingiausia se- 

"novė jaunoms kartoms nieko 
nereiškia, jeigu senųjų dvasi
niai lobiai augančioms kartoms 
neperduodami. Gyrimasis, kad 
Lietuva yra dainų kraštas, kad 
lietuviai labai daug giedodavo 
yra pavirtęs maloniu sapnu. Be 
augantiems lietuviams reikėtų 
visa tai konkrečiais pavyzdžiais 
iš senųjų lietuvių patirti. Tam 
tikslui reikia liepto, jungiančio 
mūsų senovę su dabartimi, su 
beaugančiamis Kartomis. O tokį 
lieptą gali pastatyti tiktai se
nesnioji lietuvių inteligentija ir 
dvasiškija.

Kodėl vokiečiai ir lenkai ar 
kiti galėjo viduramžių giesmes 
perduoti dabarties kartoms, o 
lietuviai ne? Kodėl Lietuvos e- 
vangelikai galėjo naujai paruoš
ti ir 1940 m. gražiai išleisti 
(dar su Lietuvos valstybės pa
rama!) savo didelį ir gražų gies 
myną su virš 300 giesmių, o lie
tuviai katalikai ne?

Kodėl lietuvių senosios gies
mės yra palaidotos archyvuose? 
Ar gyvųjų tarpe joms jau ne
beliko vietos? Ar jos taps iš
stumtos iš lietuviškų mokyklų 
ir bažnyčių?

Glaudžiai pravirktų mūsų se
novės giesmininkai, jeigu patir
tų apie senųjų, amžiais giedotų 
giesmių likimą archyvuose... Už 
savas giesmes mūsų prabočiai 
skaudžiai kentėjo, aukojosi, ša
lia elementoriaus ir maldakny
gių, savo vaikus mokė giesmių 
giedoti ir paskaityti, užsidarę, 
pavojuje, susikaupę.
Laiminga tauta, kuri neatsiža-, 

da savo garbingos praeities ir! 
konkrečiais pavyzdžiais ją per
duoda savo vaikams ir vaikų 
vaikams. Tokia tauta tikrai se
miasi stiprybės iš savo praei-j 
ties, tik ne žodžiais ir fantazi
ja, bet realiais darbais.

sai faktas, kad ypač kalbos at-
čiose palaikyti. Iki tol bendruo- žvilgiu, pasenusios giesmės ne 
meniškai giedotas liaudiškas buvo tinkamai atnaujinamos;
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Dail. V. K. Jonynui 50 metų 5ibil° tremtinil* p°e**>
PAULIUS JURKUS. Brooklyn, N. Y.

Dailininko Vytauto Kazimie
ro Jonyno mum nebereikia nei 
pristatyti, nei įvesti į mūsų me
no pasaulį. Seniai lietuviškoji vi
suomenė jį pažįsta iš jo meist
riškų knygų iliustracijų, iš Do
nelaičio “Metų”, Goethes “Ver- 
terio kančių”, Prosper Merimee 
“Lokio”, iš pašto ženklų, pada
rytų Saaro, Wuerttenbergo Bj- 
den-Badeno. Rheinlandpfalzo 
kraštams; pažįsta jį iš p’akatų, 
įvairių piešinių laikraščiams, žur 
na'.ams, iš knygų viršelių. °avo 
kūrinių parodas jis yra suren
gęs Paryžiuje (1935 ir 19491, 
Rygoje (1944), Romoje diauge 
su Wiiraltu ir Petravičiumi 
(1946), Frųiburge (1946), Tue- 
bingene (1948), Baden-Bad ?ne, 
Konstanzojc, Kitzingene, New 
Yorke (1954), Ozone, Maine 
(1954).- Nuo 1931 m. jis daly
vauja visose Lietuvos rengtose 
parodose užsienyje ir bemaž vi
sų dailininkų sąjūdžių viešuo
se pasirodymuose.

Jo kūrinių yra Kauno, Vil
niaus, Rygos, Talino. Weimaro, 
Hamburgo, Antverpeno, Ams
terdamo, New Yorko, Washing- 
tono įvairiuose muzėjuose ar 
galerijose. '
Pedagogas ir vitražų kūrėjas

> Pažįstame jį ir kaip pedago
gą; nuo 1935-40 dėstė Ka io 
Meno mokykloje, 1941-1941 — 
vadovavo Kauno Taikomosios 
Dailės institutui, įkūrė Freibur- 
ge Taikomosios Dailės institutą 
ir jam vadovavo (1946 1950). 
Rašo jis ir į spaudą įvairiais 
meno klausimais, o paskutiniu 
laiku sutinkame jį vitražų dirb
tuvėje. Jis padarė vitražus East 
St. Louis ir Marquette Parko 
lietuvių bažnyčioms.

25 m. kūrybos sukaktis
Šis judrus ir kūrybingas dai

lininkas kovo 16 atšventė 50 
metų sukaktį. Iš jų menui yra 
paskyręs 25 metus.

Palyginti tai nedidelis laiko
tarpis, bet Jonyno darbų nema
ža, nes jis yra didelės energi
jos ir ištvermės vyras. Jis gali 
keltis 4 valandą ryte ir kelias 
valandas susikaupęs pjaustyti 
medžio raižinį. Po to jis eina į 
mokyklą ir dėsto, grįžęs vėl sė
dasi prie darbo.

Jonynas niekada nelaukia 
įkvėpimo ir juo nesivadovauja. 
Jis racionalus prisitaikantis žmo 
gus. Tas prisitaikymo momen
tas vaidina lemiamą vaidmenį 
visoje dailininko kūryboje.

Žavėjosi liaudies menu

Į meno pasaulį jis pradėjo 
veržtis tuo metu, kai Lietuvoje 
visu platumu skleidėsi liaudies 
meno renesansas. Patsai žavė
josi liaudies menu, jį propaga
vo ir jam atidavė savo duoklę. 
Pirmuosius darbus jis ir sukū
rė, išeidamas iš liaudies meno 
tradicijų. Šitame liaudiniame 
stiliuje jis iliustravo “Šviesos 
Kelių”, “Vairo" žurnalus, pada
rė visą eilę medžio raižinių.

Mcistriškuma-s iliustracijose

Greit jis pamatė, kad šituo 
keliu jis nueis į seklumas, nes 
jis neturi emocionalaus susiti
kimo su pasauliu. Jis raciona
liai pasitinka tikrovę ir ramiai 
ją svarsto. Taip jis prisitaikė 
prie savo prigimties ir sustojo 
ties Donelaičio “Metais”, kurių 
iliustracijose vyrauja tvirta 
skambanti linija, reali nuotaika. 
Vėliau jis tą patį stilių vysto 
toliau ir per Cvirkos “Žemę mai 
tintoją”, per Goethes “Jaunąjį 
Verterį", atbaigia Prosper Me
rimee “Lokyje”. Čia jo saikin
gas realistinis traktavimas pa
siekė nuostabaus meistriškumo, 
grakštumo.

Posūkis i modernizmą
Nujausdamas, kad toliau ne

begalės tuo keliu eiti, jis atmetė

savo detalų realistinį perdavimą, 
išlaisvina ir sumodernina pieši
nį. Kietą medžio techniką pakei
čia pieštuku, teptuku, spalvom. 
Taip atsiranda iliustracijos Goe
thes “Mainco apgulimui”.

Atsidūręs Amerikoje, jis pa
rodė bene didžiausį prisitaiky-

Vytautas K. Jonynas

mą. Čia madoje spalva. Taip Jo
nynas sukūrė visą eilę nuosta
bių akvarelių, kurių dalis kėliau 
ja įvairiose parodose per muzė- 
jus. Dirbo jis ir litografiją, su
kurdamas spalvotų kūrinių. Juo 
se vis labiau išlaisvina savo pie
šinį, kompoziciją ir įveda abstra 
kcinių elementu.

Paskutiniu laiku šalia savo 
pedagoginio Darbo Catan Rose 
mokykloje ir Fordhamo univer
sitete jis dirba vitražus. Priei
damas prie kiekvieno savo pasi
keitimo. jis daug studijuoja, pie 
šia. Be to, jis turi skonį, gerai 
valdo piešinį, pažįsta įvairias 
technikas, tad ir jo nauji dar
bai išsilaiko pilname meno ly
gyje.

Laimėjimas grafikoje

Nors ir geros jo akvarelės, 
nors jo vitražai įr spalvingi ir 
gerai išspręsti, tačiau Jonynas 
visa savo esme yra grafikas. Jis 
sugebėjo liaudies meno tradici
jas taip modeliuoti, sujungti su 
moderniojo meno laimėjimais, 
kad tuo pagilino ir praturtino 
mūsų meną. Iliustruodamas kny 
gą, jis iliustracijas pakėlė į aukš 
tų 'yg'j, kad dailininkas atsisto
jo šalia autoriaus. Jis davė mum 
puošnios, meniškos knygos sti
lių.

Tad atžymėdami Jonyno 50 
metų sukaktį, norime palinkėti, 
kad jis dar kartą prisitaikintų, 
savo energiją, dinamizmą pa
verstų.menu ir sukurtų kuo dau 
giau vertingų meno kūrinių, y- 
pač grafikos srityje.

• Gina Lietuvą, šimtus tūks
tančių tiražo turįs periodinys 
leidinys “Christopher News No
tės” savo balandžio mėn. nu
merį paskyrė šauksmui — pa
gelbėti atgauti nepriklausomy
bę 16 tautų, kurias pavergė ko
munistai. Stipriai laikraštis pa
sisako dėl Lietuvos laisvės. Ci
tuodamas informacijas iš už Ge
ležinės Uždangos, pirmoj vietoj 
mini Lietuvą. Išskaičiuoja 8 
punktus, kaip amerikiečiai gali 
prisidėti prie Lietuvos ir kitų 
tautų išlaisvinimo į ryžtingai 
siekti šio tikslo, panaudoti pro
gas keliant pavergtųjų teises, 
rašyti įtakingiems valstybinin
kams laiškus, kelti tą reikalą 
savo organizacijoje, savo dalį 
turi atlikti ir darbininkija, 
įtraukti studentiją į išlaisvini
mo siekimus, prisiminti maldo
se šį reikalą ir t.t.

• Kolumbijoje gyvenančių lie 
tuvių dailininkų paroda projek
tuojama suruošti Medelline. Ko 
lumbijoje, birželio 20-23 dieno
mis, kada ten organizuojama

1 didelė lietuvių diena — visos 
Kolumbijos lietuvių suvažiavi
mas.

TUNDRŲ PUŠAITE
Prisiglaudus prie tundros veido,
Ir tu čia tremtinė liūdna.
Sakyk, sakyk, kas tau neleido 
Su saule pasilikt šviesiu ? ...

•Ar tu myli šią žemę šaltą, —
Melsvas padanges pamiršai?
Kodėl viršūne savo balta \ 
Dairais po tundrą taip liūdnąi?

— Prisimenu padangę baltą,
Su ilgesiu tenai žvelgiu . ..
Bet aš myliu tą tundrą šaltą 
Aplaistytą žmonių krauju.

ŠIAURĖS GĖLELĖ
Nuošalioj pašlaitėj prie upelio 
Pažydėt truputi, pažydėt. —
Ir linguoja vėjuje galvelė,
Ir lietutis merkia lig širdies.

Laužo vėtros, blaško uraganai.
Ir lašelis rieda stiebeliu.
Ir avių banda čia niekad nesigano, 
Ir nėra jai seserų gėlių.

Tik viena ji į kalnelį žiūri,
Lyg sapne sustingusi svaja ...
Kažkur liejas plačios saulės jūros, 
Kažką vėjas pabučiuoja — tik ne ją ...

Ją aplenkia dienos aukso važiuos, 
Lyg našlaitę be mielos mamos.
Ir pavasaris čia vieši maža,
Ir mažai pašlaitėj šilumos.

Bet pažvelk į jos veidelį gerą —
Tarsi šilumą jauti gimtų namų.
Tegu pūgos, tegu vėtros bara, —
Tau su ja nežemiškai ramu.

Kai rytais einu nelaisvės kelią,
Ji galvelę lenkia palydėt.
Vakare apie vargą vargelį 
Alpdama ripuoja su žvaigždėm.

O jei kartais neišlaikius tektų 
Atsigulti svetimuos laukuos —
Ji ir dieną, ir nykiausią naktį 
Tau iš tolo galvele linguos.

Nustokim ir pradėkim
ALOYZAS BARONAS

Tremtis padidino kasas, am
bicijas ir dvasinį skurdą. Buvu
si referento ar majoro karaku- 
liuota žmona šiandien daugiau 
rūpinasi kiek ji siuvykloje įsiu
va sagų ir kiek ji už tai gaus 
bonų, negu tuo, kas praturtin
tų jos dvasinį pasaulį, prilaikan 
tį nuo galutinio sudarbininkėji- 
mo. Tas pats ir su vyrais. Iš 
pokalbių buvusį Lietuvos valdi
ninką labai dažnai sunku at- j 
skirti nuo prieš keliasdašimt me 
tų atvykusio žalio kaimo bernio J 
ko. Porčiai, namai, dažai, bosas, 
reizas ir nikelis. Nesvarbu, kad 
kaikurie išsimušė į gerėsnį ir 
švaresnį darbą, tai nieko nepa
deda. Nesvarbu, kaip duoną už
sidirbi, bet svarbu kiek inteli
gentiškas ir kultūringas esi. 
Daug, anot dr. J. Girniaus, yra 
mokytų tamsuolių. O iš to ir iš
plaukia visi linksmi ir graudūs 
riegerumai.

Ne savo darbas

Tremtis, anot dr. A. Baltinio, 
laikosi abstrakčiais galvotojais, 
nepraktiškais idealistais, nerea
liais žmonėmis, fantastais, ypač, 
jei jie savo jėgas skiria tauti
nei kultūrai laikyti. Ir tikrai, tuo 
se nepraktiškuose idealistuose 
mūsų tautos visa viltis, gi prak 
tiškuose realistuose dėtina tų 
vilčių kuo mažiausia. Todėl, jei 
viskas vertinama pagal medžia
ginį pradą, ši “ideologija” yra 
mūsų asmenybės susinaikini
mas. Nenuostabu tad,» kad nė 
vienas, norėdamas dirbti ten, 
kur reikia, pasidarė politiku, kri 
t.ku, ar kokiuo kitu veiksmingu 
žmogum. Negalima bartis, kad 
eina dirbti, bet kai nepadaro
ma taip, kaip reikia, reikia pa
sakyti.

Daug prikalbėjom apie vaikų 
ir jaunimo literatūrą. Viskas 
niekai, jei daugeliui tėvų tai vi
siškai nerūpi. Jei daugeliui svar
biau sprogusi padanga už Lietu

vos praradimą, arba nenudažy
tas porčius už vaiką nebemo
kantį lietuviškai, sunku ką be
pasakyti. Todėl tiems, kas dir
ba tenka kartais dirbti ir toks 
darbas, kurio normaliom sąly
gom jis nesiimtų. Čia kalbu apie 
vaikų laikraštėlio turinį ir dau
giausia apie eilėraščius.

Ilgesys ir ilgesnis 
Daug kas mano, kad vaikams

parašyti yra daug lengviau negu 
suaugusiems. Tai labai klaidin
ga nuomonė. Dideliems rašančių 
turime daug, gi vaikams rašan
čių daug mažiau. Vaikams para
šyti reikia būti poetu ir vaiku, 
reikia suprasti vaiko pasaulį, 
būti poetišku ir kartu labai pap 
rastu, kad vaiko protas galėtų 
apimti ir suprasti. Šiandieninėj 
“Eglutėj” labai trūksta tokių 
eilėraščių, kaip Žitkevičiaus ar 
Nemunėlio. Tokių sąvokų kaip

Vytautas Jonynas Vasaros rūpesčiai

“Šalčio nuausti sparnai” ar 
“sunkumas ant širdies” vaikai 
nesupranta. Viena studentė iš
mokė mergaitę eilėraštį, kurio 
paskutinės dvi eilutės skamba 
taip: “Vakar nupyniau jam vai
niką, šiandien iš ilgesio pinu”. 
Vaiko protas neapėmė žodžio 
“ilgesys” prasmės ir jis paža
dėjo daug konkretesnį dalyką, 
nupinti vainiką ilgesnį. “Eglu
tė” reikėtų labai apvalyti nuo 
tokių sunkių eilėraščių, kurių 
daugumas atrodo ten pateko tik 
todėl, kad didieji laikraščiai. ar 
žurnalai jų nespausdino.

Mokykimės iš vaikų
Vartant š. m. vasario mėn. 

“Eglutę” darosi keista, kad ge
riausias eilėraštis yra ne dide
lių ir mokytų žmonių rašytas, 
bet mergaitės. Renutės iš Lietu
vos. Tai pavyzdys didiesiems ir 
save poetais laikantiems, kaip 
reikia rašyti, štai visas eilėraš
tis:

Kas mane priglaustų,
Jei ne mamuliukas,
Kas mane paguostų, 
jei ne tetuliukas.

Gerieji tėveliai,
Mane mažą saugo 
Ir be rūpestėlių 
Aš dukrelė augu.

Tokį eilėraštį mielai dekla
muos mažieji ir toks eilėraštis 
lengvai išmokstamas ir mielas 
paklausyti didiesiems. Jeigu ra
šantys apie katiną, pelę, šunį 
ar lėles sudeda tokius žodžius 
ir sąvokas kokių kitas ir suau
gęs nesuvokia, tai ko reikia no
rėti, kad vaikas tokią “Eglutę” 
griebtų skaityti. Tas pats, tik 
jau iš dalies, liečia ir prozą. Čia 
rašantieji jau daugiau sugeba 
būti vaikiški, tačiau vaikams, 
kaip visada labiausiai patinka 
pasakos ir, jei nėra originalių 
dalykų, reikia jas perspausdinti 
iš įvairių knygų, kurių čia. dar 
pasitaiko.

Svetimas vaikas
Jeigu “Eglutę” prenumeruo

tų visi, kas tik turi vaikų, ta
da nereikėtų kovoti leidėjams 
su nuolatinėm skolom, tada gal
būt būtų galima surasti ir to
kių, kurie labiau vaikams patai
ko parašyti. Nereikia norėti, kad 
rašytojas prirašytų dideliems ir 
mažiems be atlyginimo, nes ir 
aukai yra ribos. Reikėtų rašan
tiems pradėti mokytis rašyti iš 
vaikų ir nustoti sunkinti vaikų 
vaizduotę, reikėtų tėvams nusto 
t i taupyti savo vaiko sąskai
tom o prenumeruoti vaikų žur
nalėlius. Vaikai yra lietuviai ir 
jokiu būdu negalėsi išimti iš jų 
gyslų lietuviško kraujo ir pa
daryti ne savais, nors ir labai 
norėtum vėliau matyti savo duk
terį besižavinčia, kaip ir tikros 

Į amerikonkos, Presley, arba nors 
ir labai norėtum džiaugtis, kad 
tavo vaikas su tikrais ameriko- 

j nais būriuojasi ant kerčių, jieš- 
i kodamas kautynių...

Kultūrinė kronika
• Balio Pavabalio (L. Žitke

vičiaus) humoristinės poezijos 
rinkinys "Vizijos prie televizi
jos” — jau knygų rinkoje Iš
leido Pašvaistė Brooklyne, N. 
Y.; tiražas 500 egz., pusi. 65, 
kaina $1.50. Reikia tikėtis, kad 
ir šis rinkinys bus taip šiltai 
sutiktas, kaip ankstybesnieji 
“Šilkai ir Vilkai”. Vos paėmus 
šias Vizijas į rankas, atkreipia 
dėmesį iš mąstytos, eiliuotos at
skirų kūrinėlių antraštės, kaip: 
“Ar aš kilęs iš beždžionės,/ ar 
beždžionėm virsta žmonės”, “A- 
pie laukų margumą/ ir kram
tomą gumą”, “Doleris laimina 
mus, doleris laimi namus”. Au
torius mėgsta operuoti kontras
tais tarp tėvynės, iš kurios es
mės išblokšti, ir naujo gyveni
mo, kurio mes daromės neleis
tinai absorbuojami. Naujas gy
venimas apibūdinamas posmu, 
nuo kurio ir viso eilėraščių rin
kinio pavadinimas: “Pinasi vi
zijos/ Prie televizijos —/, Džiau 
kis tiktai ir žiūrėk!/ Žibalą ger
damas, Dolerį stverdamas,/ Nie
ko daugiau nenorėk”.

Autorius nori iš to užsimirši
mo tremties brolius išvesti, iro
niškai primindamas tremtinio 
metamorfozę: “Kai ūžė ten lėk
tuvai,/ Mąsčiau apie namus./ 
Dabargi šaldytuvai/ Atšaldė 
man jausmus”. Itin stipriais vaiz 
dais - autorius kalba raudonųjų 
pavergtos tėvynės akivaizdoj: 
“Juokias giltinė raudona./ Išsi
žiojus lig ausų,/ Kad aš valgau 
baltą duoną,/ kad patenkintas 
esu”. Mūsų humoristas itin kie
tas 'dėl kalbos darkymo ir ta
ria: “Tų anglicizmų tiek privi
so —/ Dievuliau, net baisu!/
Aš jų nejūzinu iš viso:/Aš dif-įgalerijojet 601 Madison avė., 
ferent esu . I jųew York, N. Y. Tęsis iki ba-

Autorius mėgsta ir politines 
aktualijas. Sakysime, eilėraštyje 
“Ir užkliuvo už skustuvo” taria:
Ėjo Bimba buožių karti/ Ir iS “aine valstybėj trys žiemos 

vaizdai ir 166 rudens peisazų. 
Dail. Galdikas meno studijas y- 
ra ėjęs Rusijoje, Vokietijoje,

( sutiko jis McCarthy./ Kad jį kel 
mas tokį poną:/ Dar baisesnis 
už Smetoną”, ir Bimba rūstina- T ... . 
si, kam McCarthjr neleidžia “nie tallJOJe lr švedlJOje. Uz savo 
ko karti” kurinius yra laimėjęs aukso me

dalį Paryžiuje. Jo paveikslų yra
L. Žitkevičius mėgsta garsų 

žaidimą, ir jam tai'sekasi; sa
kysim, eilėrašty “Gūžta ir viš
ta” jis rašo “Kas Korėją užke
rėjo?/ Kas ten karą išperėjo?”. 
Tos rūšies L. Žitkevičiaus pei
kimu “Draugas” ir dabar nau
dojasi: ikhšiol tebėra jo parink 
toji antraštė “Spygliai ir dyg
liai”.

Visa eilė šiame rinkiny ran
damų eilėraščių buvo jau perio
dinėje spaudoje, bet daugeliui
skaitytojų naujai ir intriguojan, VI- Jakubėnas. Alice Stephens, 
čiai skambės jo posmai “Var-'B. Chomskis, A. Kutkus ir A. 
duose ir veiduose”, kur apdai-, Skridulis. Balandžio mėnesį bus 
nuojami rašytojai Brazdžionis, sušauktas jury komisijos posė-
Kirša, Santvaras, Mazalaitė, Bū 
davas, Rūkas, Tysliava, Škėma,
Dovydėnas, Aistis, Tarulis, Ba- iau P° sumatytas antras po- 
bickas, Tulauskaitė, Orintaitė, | sėdis, kuriame be jury komisi- 
Kozulis, Tamulaitis, Andriušis,
Nagys, Barėnas, Katiliškis, Bra 
dūnas. Grigaitytė, Zobarskas,
Alantas, Vaitkus, Kėkštas, Ni- 
liūnas, Jankus, Vaičiulaitis; 
kiekvienam jis randa taiklų žo
dį, įpina jų knygos antraštę,

, kalba taip būdingai. Apie savo 
i pavaduotoją “Dygliuose” rimuo 
[ja: “Jei žvaigždėm susižavėjai;/
O galvoj tau švilpia vėjai,/ Tai 
jieškok, brolau. Barono; Duos 
lašų valerijono”.

• Kovos metai dėl savosios 
spaudos — tokiu pavadinimu 
kolektyvinis veikalas, redaguo
tas kun. V. Bagdanavičiaus, dr. 
P. Joniko ir J. švaisto, jau pra
dėtas rinkti “Draugo” spaus
tuvėje. Jame spaudos draudimo 
laikotarpį Lietuvoje bei to laiko 
lietuviškos spaudos padėtį A- 
merikoje savo straipsniais nu
šviečia kun. V. Bagdanavičius, 
Avižonis, Vacį. Biržiška, K. Če
ginskas. J. Matusas, J. Stangai- 
la, V. Sruogienė, V. Sirvydas, 
Juoz. Prunskis, D. Augienė.

• Lietuvaitė* |>oezija iš Sibi
ro. Čia spausdiname eilėraščius 
lietuvaitės tremtinės, laišku at
siųstus savo artimiesiems. Jie 
gauti jau šiais metais. Laiške 
rašo, kad aplinkui tremtinių gy
venamos vietos yra miškai, kur 
gausu meškų ir elnių. Yra bal
tų kurapkų ir tetirvinu. Retai 
kas turi karvių, bet laikomos ož 
kos. Žiemos ilgos. Prasideda 
rugsėjo mėnesį, baigiasi birže
lyje. “Pas mus klausiant kiek 
žiemos, atsako — dvylika mė
nesių, o kita — vasara”, — ra
šo tremtinė savo laiške. Kaičiai 
esą neperdidžiausi, “siekia tik 
40 laipsnių Celzijaus”. Sniego 
daug. Vasarą nakties beveik nė 
ra — saulei tik nusileidus ir 
Vėl žiūrėk, užteka. Nakčia gali
ma skaityti.

Pergyvendama gilią moralę 
priespaudą tremtinė rašo: “Nie
kas nesunku, tik sunku pripras
ti, nejausti viso to, kas žmo
gų žemina, kas jo pasiuntinybę 
sugyvulina... Išėjau visokias a- 
kademijas, ir gyvenimo akade
miją. Sunkiausiame momente 
klausiau savęs, kitų: kas yra 
tiesa?! Man neatsakydavo. Da
bar pati atsakau — Kristus, Jo 
mokslas, o kitos tiesos nėra, 
tik melas, apgavystė, suktu
mas...”

Rašo žinias iš Lietuvos, kad 
tenai Pažaislyje yra įsteigta 
psichiatrinė ligoninė. Nežiūrint 
ištrėmimo, ji guodžiasi, kad pa
vyko gauti jai švarų pasą (be 
atžymėjimų apie kalinimą) ir 
dabar ji rengiasi grįžti į Lietu
vą.

• Adomo Galdiko paroda ko
vo mėn. 27 d. atidaryta Feigl

landžio mėn. 13. Išstatyti alieji
niai kūriniai iš 1956-1957 metų. 
Du peisažai iš Meksikos, trys

Paryžiaus, Kauno, Vilniaus, Ry
gos ir Vokietijos meno muzė
juose. Ši Galdiko paroda yra tre 
čioji New Yorke. Lietuviškai 
publikai parodos atidarymas į- 
vyksta kovo 30 d., su red. P. 
Jurkaus paskaita apie Galdiko 
kūrybą.

• Dainos ir Giesmės konkur
sui atsiųsta 21 kūrinys. Jury 
komisijos nariai dabar susipa
žįsta su atsiųstais konkursui kū 
riniais. Komisiją sudaro: prof.

dis, kuriame bus išrinkta pre- 
mijuotina daina ir giesmė. Tuo-

jos dar dalyvaus konkurso or
ganizatorių — Kultūros fondo 
ir Vargonininkų sąjungos atsto 
vai bei konkurso mecenatas kun. 
dr. J. Prunskis; šiame posėdy
je bus atidaryti vokai ir bus 
nustatyta, kokių kompozitorių 
veikalai premijuoti.

• Dr. J. Grinius renka medžią 
gą temai "Lietuvių filosofai a- 
pie lietuvių tautą”. Jam labai 
reikalingas Vydūno veikalas 
“Tautos gyvata”. Kas galėtų jį 
paskolinti, prašome susisiekti 
adresu: dr. J. Grinius, Kristal- 
str. 8/1, Muenchen 54, Germa
ny.

• Prozos antologija spaustu
vėje jau surinkta, šią savaitę 
pradėta laužyti į puslapius ir 
vykdomi pasiruošimo darbai ją 
spausdinti. Leidžia Lietuviškos 
Knygos klubas. Antologiją re
dagavo Bern. Brazdžionis.

• laikraštininkas Aleksand
ras Merkelis ir teisininkas dr. 
Pranas Viktoras Raulinaitis at
siuntė savo straipsnius knygai 
“Mano pasaulėžiūra”.
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Premijuota "Žeme dega"
JONAS AISTIS, Brooklyn, N. Y.

Kultūrinė kronika

Besiruošiant recenzuoti Jur
gio Savickio dienraščio — atmi
nų "Žemė dega” antrąjį tomą, 
pasiekė žinia, kad visas veika
las, abu tomu apvainikuotas 
1956 metų Lietuvių Rašytojų 
draugijos premija. Būvu balsų, 
kad mirusio autoriaus veikalai 
neprasminga premijuoti, bet ra
šytojai tų balsų nenugirdo. Aiš
ku, būtų buvę geriau, kad tos 
garbės Jurgis Savickis būtų gy
vas susilaukęs. Jis kažkaip visą 
gyvenimą plaukė pro premijų 
scilies ir charibdės.

Stilius ir fiksavimo būdas

Man tat teks kalbėti apie abi 
knygas, nors vieną jau esu pa
minėjęs. Veikalas vientisas. Sti
lius ir fiksavimo būdas pasiliko 
ir antrame tome tie patys, ta
čiau yra šis tas antrame tome 
gera prasme nauja. Nežinau, ar 
su amžiumi, ar su laiku, ar su 
vargais bei nelaimėmis auto
riaus pastabų tonas keičiasi. Ir 
antrame tome autorius kalba 
daugiausiai apie save, apie sa
vo daržą, žmoną, šuniuką, ožką 
ir katę. Čia pat virsta sostai ir 
griūva viešpatystės, net skyla 
ir eiži jo paties namelio sienos. 
Tai labai nemalonūs dalykai, nes 
bekrintant artilerijos sviedi
niams, darbas stovi ir darbinin
kai gaišta, bet nedaugiau.

Tiesa, yra kaimynai, yra pa
reigūnai, kuriuos laimė iškėlė į 
pačias gyvenimo viršūnes: bu
vo pakelėje kavinėlė, “keturių 
metų laikų” parduotuvė ir taba
ko biuras su keliomis trobelė
mis, ir gal net patys gyvento 
jai nežinojo, kad vietovė turi 
savo vardą. Bet štai italai oku
puoja kaimyninį miestelį, ir Car- 
nolesse išauga su viena diena 
į dviejų didelių valstybių pasie
nio punktą. Ir ne tik vieta, bet 
ir pareigūnai per vieną naktį 
milžinais išauga. Jurgio Savic
kio “Ariogala” stovi ant kal
niuko, ir visas tas pasienio gy
venimas verda, galima sakyt, už 
tvoros.

Jurgis Savickis bėgo nuo žmo
nių, ilgą laiką, net patiems ar
timiesiems nesisakė turįs skly- 

, pelį “žydriame pakraštyje”. Jo 
buvo troškimas volteriškas — 
triūsti savo darže (cultiver son 
jardin): nesipinti kitiems po ko
jų, bet taip pat ir neleisti, kad 
kiti pintųsi po kojų. Tą sutrikdy 
tą ramybę Savickis pergyveno 
panašiai, kaip patogumų ir bū-

Mane pastūmėjo imtis plunks
nos šia tema Ant. Rūkštelės

, , . , , , .. . . straipsnis (“Draugo” šių metųtmų dalykų stok,. Jį,mėgo ba- kovo „ djeną) „ vjgko jSrodo
jorišką ir net aristokratišką 
mostą. Laimė ir likimas tačiau 
visa augštyn kojomis apvertė. 
Prieš tai negalima buvo kovoti. 
Ir Savickis rezignavo. Tapo nuo 
širdesriis. Dingo ar bent susiau
rėjo tarpas tarp jo ir kaimy
nų, prašalaičių, bendrų ir drau
gų. Dingo ir ta dešinioje veido 
pusėje pačiame lūpų susikirtime 
pasislėpusi ironiška raukšlelė, 
kuri rašte iki tol buvo būtina 
ir neišvengiama.

Ironizuojamas sekretorius 
ir kūmas...

Beje, kaikas nusiskundžia, bet 
gal čia daugiau kalta rašto rū
šis, ne autorius. Vienas kitas 
Jurgio Savickio draugas ir ben- 
radarbis mano, kad viena kita 
juos liečianti pastaba visai ne
užtarnautai juos užgaunanti. 
Tuo atžvilgiu gal autorius, nors 
šiaip didelio takto žmogus, ne
buvo pakankamai atsargus. Sa
kysime, pirmame tome jis iro
nizuoja savo sekretorių ir pra
našauja ateitį dėlto, kad jaudi
nasi dėl plyšių buhalterijoje. 
Gal Savickiui, žiūrinčiam į viską 
amžinybės akimis, tai ir never
ta dėmesio smulkmena, bet kuo 
kaltas sekretorius, kad tokia ne
tauri ir smulkmeniška buhalte
rijos paskirtis bei tikslas.

Antrame tome keliais atve
jais su ta pačia įvairiai interpre
tuotina ironija jis kalba apie 
savo “kaimyną ir kūmą”. Neži
nau, ar dienynų rašymo metu 
Jurgis Savickis turėjo nuošir
desnį bičiulį, kaip tą savo kai
myną (kaimyną ne atkelta pras 
me, nors jis gyveno tolokai, nes 
kūmas turėjo Cap Martin kyšu
lyje sklypą, kuris, regis, rube- 
žiavosi su Jurgio Savickio skly-' 
pu). Kūmas ne tik j5 gerbė ir 
mėgo, bet, būdamas apsukres
nis, jam dažnai padėjo verstis 
tais sunkiais karo laikais.

Suminiu tik tuos du pavyz
džiu, nes jo ironizuojamuosius 
sekretorių ir kūmą pažinau ge
riau negu patį autorių. Aišku, 
nieko dabar nepadarysi. Iš viso 
abiejuose tomuose labai maža 
žmonių, o juoba lietuvių, kurių 
akyse autorius neįžiūrėtų krislo. 
Nesakyčiau, kad tos ironijos bū 
tų labai kandžios ar piktos, ta
čiau tose pastabose jaučiamas 
žodžiais nepasakytas autoriaus 
pranašumas.

Jo devynerių metų rūpesčiai

Bet iš kitos -pusės dienynai 
ir atmininė literatūra nėra is
torija ar išbaigtas buities pa
veikslas. Subjektyvumas atmi- 
noje yra, sakyčiau, esminis da
lykas. Dar daugiau — visa ver
tė. Trūkumas, kai atmina turi 
pretenzijų į istoriją, tai yra, kai 
veržiasi į kitą sritį, pasikliau
jant viena atmintimi, vertina
mi įvykiai ir žmonės be doku
mentų ir metodo, o svarbiausiai 
be nuotolio, tai yra, dalimi nu
dažoma visuma. Atminai svar
bu įžvalgumas, o Jurgiui Savic
kiui to nestinga. Jis mums pali
ko, tiesa, labai savito ir dides
ne dalimi svetimo gyvenimo pas
tabų, atskleisdamas, aišku, ir 
pats save. Visi jojo devynerių 
metų rūpesčiai, visos godos ir 
svajonės atsistoja gyvos skai
tytojo akyse.

Su jausmu ir širdgėla

Svarbiausia tai, kad knygos 
parašytos rašytojo plunksna: 
vaizdžiai, gyvai. Su jausmu ir

ISTORIKO DVYLEKIS APIE 
LIETUVIŠKUS KRYŽIUS
JONAS MATUSAS, New York, N. Y.

jog gerb. autoriaus lietuviškų 
kryžių kilmės ir formų aiškini-
mas yra ąnt vieninteliai tikro | me šimtmetyje, bent jo pirmoje 
pagrindo. Mat, lietuviški kry- pusėje, Suvalkijoje kiekvienas
žiai aiškinama iš pačių liet. kry
žių ir pačių Lietuvos ir lietuvių
sąlygų. Mūsų išmanymu, tai jog Lietuvoje parapijų bendro- 
šiuo atveju vieninteliai priimti- sios kapinės atsirado vėliau už 
nas mokslinis metodas. Atitin
kamai p. Rūkštelė išanalizuoja
svarbiausius lietuvių veikalus 
apie šį dalyką. Nors aš tik is
torikas, bet dažnai koktu, kaip 
dažnas lituanistas apie lituanis
tinius dalykus sprendžia ir juos 
aiškina iš kitoms tautoms cha
rakteringų faktų ar net vieno 
ar kito mokslininko suformuo
tų bendrų dėsnių. Sakysiu, net 
nestudijavęs Lietuvos šaltinių. 
Konkrečius faktus suminėsiu 
kita proga ir kitoje vietoje.

Lietuviškus dalykus aiškinti 
svetimomis sąlygomis ir sveti
mais autoriais, manytumėm, y- 
ra perdėm nemoksliškas meto
das. Prisispyrus įrodinėti sveti
mais autoriais ir svetimomis kai 
bomis parašytais veikalais yra 
net juokinga. Šiuo atžvilgiu yra 
atsitikę tikrų kurijozų.

Konkrečiai dėl kryžių man ne
aišku. kodėl, mano žiniomis, Lie 
tuvos liaudies meno istorikai tu
ri galvoje tik medinius kryžius. 
Tuo tarpu esama ir akmeninių.

D. Mickute - Mitkiene

AR ŠIRDIS IŠLAIKYS?
Lyg bekraštėj tamsoj, pasiklydęs iš tako 

Baltų paukščių būrys,
Taip manoji mintis sparnais ilgesio plakus 

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 gėle.

Kuo Tave pavadint, mano džiaugsme sušvitęs 
Vaivorykščių varsom —

Žaidė žvaigždės dangaus ežeruosna sukritę 
Žalių krantų aksome.

Kai išplautą bangų gintarėlį ten žarstėm 
Palangos pajūry,

Ar galėjo kam nors anos dienos apkursti,
Ar vienam, ar būry?

Kas dabar pasakys, kokios ašarų srovės 
Plauna Tavo skruostus,

Kai užžėlė takai į puošniąsias šventoves,
Ir į Aušros Vartus!

Nėr nei brolių. Speige, darganoj ir lietuje 
Jie budėjo kieti.

Po žalia samana, uogienojais ir tujom 
Ilsis kaulai šventi.

Jei užmirščiau tave, o Jeruzale šviesi, 
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?

SAULES KRAITIS
(POETUI J. MIKUCKIUI)

Kai išnešei tą savo kraitį 
l saulę, lyg baltas drobes.
Dainavom tas eiles ir skaitėm 
Per nerimo naktis žvarbias.

Tai buvo tavo jausmo psalmės,
Rašytos gal širdies krauju —
Per jį iš nebuities mes keliamės,
Gyvybės žemėj nėr be jo.

Žinau, tiktai savos jaunystės 
Į audei ten sapnus, audras —
Nūn tie, kurių tu nepažįsti 
Ten daug sau panašumo ras ...

Ir aš, kol plaukė nesudužęs 
Laivelis virš bangų gilių:
„Sunkaus gyvenimo drauguži.. ,
Kartodavau ... nūnai — tyliu.

sų širdgėla jis prisimena laikus, 
kada grimzdo negrįžtamon pra
eitin visa epocha. Tai buvo, sa
kyčiau, senai epochai mirtinas 
smūgis. Kas bus, kas kils, gal 
per anksti nūnai pranašauti, bet 
devynioliktojo amžiaus liekanų 
žmonių buityje neliko.

Dega žemė gaisrais ir neapy
kanta. 'Sunku įžvelgti priežastis, 
o gal dar sunkiau įžvelgti pras
mę ir tikslą. Savickis tų daly
kų nesprendžia. Jis tik užfiksa
vo įvykius, kaip jie riedėjo iš 
dienos į dieną pakalnėn, kaip 
tie įvykiai apėmė visą žemę. Ir 
žmogų. Visus: tiesioginiai į įvy
kius įpintus ir neįpintus.

Gal dar šiandien visa tai ar
ti. Gal dėl to tie įvykiai yra 
smulkūs, asmeniški, bet su lai
ku jie taps bendri, ir tai bus 
gražus ir vertingas laiko doku
mentas.

Tokių teko matyti Simno kapuo
se.

Atrodo, lietuviškų kryžių pro 
blemai labai praverstų Lietuvos 
kapinių istorija, kurios iki šiol 
niekas nė beste nepalietė. 19-

kaimas bus turėjęs savo atski
ras kapinaites. Mes spėtumėm,1

pačias bažnyčias.
Kryžių problemai, manytu

mėm, galėtų pagelbėti archeo
logija, bet ne archeologija dabar 
tinę prasme, o toji, kurią drįs- 
tume pavadinti istorine arche
ologija, atseit, tyrinėjanti isto
rines senienas, panašiai, kaip 
yra klasikinė archeologija. Da
bartinė, pagal vokiškos Vorge- 
schichte siaurus rėmus, savo už 
davinį Lietuvoje baigia 12-13 
amž. po Kr.

Mes, vartę Lietuvos istorijos 
šaltinius kultūrinių dalykų at
žvilgiu, kryžių atsiradimo klau
simu kol kas maža ką galime 
pasakyti. Vieną kartą teko už
tikti minint akmeninį kryžių 15- 
me šimtmetyje, bet ne mūsų 
krašte, o Latvijoje. K. Jablons
kio redaguotame “Lietuvos Ar
chyve” yra daug dalykų, įdo
mių kalbininkams ir tautosaki
ninkams, bet nė vieno kryžiaus. 
Čia maždaug apimama 16-tas 
šimtmetis. Kadangi dokumentai

aprašo tik dvarų žemes, tad ne
reiškia, Itad negalėjo būti kry
žių kaimūose, ypačiai, kad kry
žius lietuvio sąmonėje yra gi
liai įsibrėžęs.

19-me šimtmetyje Lietuvoje
kryžiai buvo masiškai paplitę.-m Berno universįtete gavo ve 
Didžiausia banga siūbtelėjo apie
amžiaus vidurį. Tai vysk. Valan 
čiaus laikotarpis. 1862 m. Anyk 
ščiuose kiekvienoje gatvėje, įva
žiuojant į miestelį, buvo kryžiai 
su lietuviškais parašais. Yra be 
galo įdomus liudijimas iš 1861 
m. apie Valančių. Jis prašo ru
sų valdžios, kad būtų leista “...at 
statyti nuo senovės stovėjusią
ant Neries kranto koloną su j tas. Kaune, pakeltas į profeso- 
šventųjų Petro, Jono. Kazimiero ’ rius ir Gyvulių Tyrimo stoties
ir Stanislovo statulomis”. A 
Alekna paaiškina, kad tai buvo 
“mūrinis kryžius” pločio ir il
gio po 1 sieksnį, o augščio — 
2 sieksnių su viršum (“Mūsų 
SenoVė”, 1921 m.). Suminėti 
šventieji buvo Žemaičių vysku
pijos globėjai. Įdomus čia fak
tas, jog ir Kazimieras yra sta
tulų eilėje. Tiesa, ir paties vys
kupo Valančiaus antrasis vardas 
buvo Kazimieras.

Juozas Pautieuius
l)ail., .1. i'aut ieniiiM k<wo mėli. 31 <|., atidarant, Illinois Dailininkų sąjungos ('liicagnjo, gavo premiją už originalu)

niki), šiandien dail. A. Galdiko, dail. Y. Jonyno ir dail. J. Pantieniaua kūrinių paroda atidaroma Clevelandc.

pnvaknrvs 
tevh-t a pylios

ciklikų kursą. Išeinamas ir spe
cialus lituanistinis kursas, ku
riam vadovauja Kaune mokslus 
ėjusi sesuo Perpetua.

Su šiais metais tam seselės 
Perpetuos vedamam lietuvių tau 
tosakos kursui pradėti kviestis 
specialistai prelegentai iš šalies. 
Pirmasis Leonardas šimutis, jr., 
kalbėjo apie lietuviškas melodi
jas. Toliau, vasario 16 d., Alice 
Stephens laikė paskaitą apie lie 
tuvių dainas. Jos mokinės gra
žiai sudainavo kelias daineles. 
Paskaitininkės patirtis rodo, 
kad mergaičių susidomėjimas 
lietuviška daina, priveda jas ir 
prie susidomėjimo visu tuo. kas 
yra sava lietuviui.

Vasario 23 d. J. Kreivėnas 
kalbėjo apie lietuviškus muzi
kos instrumentus. Kanklių ir 
skudučių vartojimą gražiai pa
demonstravo jo mokinių grupė.

Seselėms paliko mielą įspūdį,
------  . ■ — 1 kad mūsų tėvai ir protėviai taip

• Kazys Alminas, veterinarU mėS°.muziki* savo gYvenime- Jos
nės medicinos daktaras, balan
džio ld. sulaukė 50 m. amžiaus. 
Yra gimęs 1907 m.' balandžio 
1 d. Platelių valse. Išėjęs studi
jas Lietuvos universitete 1934

ter. med. daktaro laipsnį, o 1938 
metais — Berlyno universitete 
agronomijos daktaro laipsnį. 
Grįžęs į Lietuvą vis kilo užima
mose pareigose; buvo Augšto- 
sios Gyvulininkystės mokyklos 
dėstytojas Gruzdžiuose, Veteri
narijos akademijos Zootechni
kos instituto vedėjas ir docen-

vedėjus. Vokiškai yra parašęs 
palyginamąją studiją apie žemai 
tukus. Jo studijiniai straipsniai 
iš veterinarijos gyvulininkystės 
srities tilpo Lietuvos ir užsienio 
tų šakų specialiuose žurnaluo
se. Tremtyje — profesoriavo Pa 
baltijo universitete Pinneberge, 
kur vokiškai parašė eilę kursų 
studentams. Dabar darbuojasi 
savo specialybėje Loup City,

1 Nebr.

• IJtuaiiistiiiės paskaitos si*-1 nėję dail. M. Vijcikis pravedė 
solinis mokytojoms, šiuo metu j įdomią pamok:) apie lietuvių 
JAV-se yra tik viena lietuvių' liaudies menų. I’o gražios, vaiz-
augštoji mokykla — tai šv. Ka
zimiero kolegija Chicagoje, kur 
ruošiamos lietuvaitės mokytojos 
ir kur savo studijas gilina jau 
bemokytojaujančios seselės. Jau 
ilgesnis laikas, kaip čia vysk.
V. Brizgys* lietuviškai dėsto en-' kino kaip lietuvių liaudies mė

nas gali būti gražiai pritaiko
mas mokyklose ir tuo būdu lie
tuviai vaikučiai supažindinami 
su savo protėvių prigimtu me
nišku grožiu bei to meno širdin
gu pamėgimu.

Poroje paskaitų dail. Br. Ja- 
meikienė aiškino apie lietuvių 
tautinius šokius ir tautinius dra 
bužius, vaizdžiai tuos dalykus 
pademonstruodama.

• Dramos konkursas. Lietu
vos Vyčiai kviečia lietuvius ra
šytojus dalyvauti dramos kon
kurse, sekančiomis sąlygomis:

1. Dramos veikalas privalo 
vaizduoti šv. Kazimiero gyveni
mą. jo meilę Lietuvai, jo prisi
rišimą prie lietuvių tautos, ar jo 
įtekmę, reikšmę ir garbę mūsų 
amžiuje.

2. Veikalas turėtų būti tokio 
dydžio, kad būtų galima suvai
dinti per 30 ar 40 minučių lai
ko.

3. Už veikalą, rastą tinkamiau 
siu šv. Kazimiero 500 metų gi-

vaizdžiai patyrė apie SekminiųI mimo sukakčiai paminėti, auto-
ryto piemenėlių dūdelių raliavi
mą.

Kovo 16 d. Danutė Augienė 
kalbėjo apie lietuvių papročius 
ir tradicijas; paskaitininke nuo
širdžiai atidengė motiniškos šir
dies susirūpinimą jaunosios kar
tos padėtimi. Jos paskaitoje bu
vo daug pasigrožėjimo lietuvių 
papročiais ir tradicijomis. Pre
legentė kreipėsi į seseles, pra
šydama jas būti mūsų papročių 
ir tradicijų nešėjomis, nes tiktai 
jos gali tai padaryti mokyda- 
damos šią priaugančią kartą.

Kovo 2 d. Šv. Kazimiero Se
serų Motiniškame name J. Krei
vėnas laikė labai vaizdžią ir pra 
ktišką paskaitą apie lietuvių tau 
tinius muzikos instrumentus, iš
aiškino mūsų originalius muzi-
kalinius instrumentus ir jo pa- drauge atsiųsti. Šis viduje įdė
ties mokinių grupė gyvai pa
grojo keletą liaudies dainelių 
kanklėmis ir skudučiais. Jis ska 
tino naudotis šiais tautiniais 
muzikos instrumentais ir juos 
platinti jaunimo auklėjime.

Kovo 9 dieną Šv. Kazimiero; savo straipsnį knygai 
Seserų Motiniškojo namo svetai pasaulėžiūra”.

džios paskaitos dailininkas pa
rodė daug padidintų paveikslų 
su puošniais ornamentais. Vė
liau jis praktiškai pravedė lietu
viškų originalių ornamentų kar
pymo pamoką, vykusiai išaiš-

rius gaus $100.00 premiją.
4. Lietuvos Vyčiai pasilaiko 

teisę naudotis visais konkursui 
atsiųstais veikalais pagal savo 
nuožiūrą.

5. Konkursas baigiasi 1957 
m. spalio 1 d.

6. Konkurso teisėjai: Juozas 
Boley, Jokūbas Stukas, kun. VIa 
das Karalevičius.

7. Raštus, mašinėle rašytus, 
prašome siųsti adresu: J. Bo
ley, 163 Kast 71st St., New 
York, N. Y.

8. Veikalą pasirašyti tik sla
pyvardžiu. Autoriaus tikros pa
vardės niekur prie veikalo ar 
ant voko nedėti, tik atskirai ją 
parašyti su savo veikalo vardu 
ir įdėti į atskirą voką, kurį už- 
pinus pridėti prie rankraščio ir

tas vokas bus atidarytas kon
kursui užsibaigus ir komisijai 
padarius galutinį sprendimą.

• Istorikas (Ir. Juozas Jakš
tas (Cleveland, Ohio) atsiuntė 
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t



ANTROJI DAUS

DRAUGAS

šeštadienis, 1957 m, 
balandžio 13 d.

" I-A I’ART TWO

D R A U G A S

Saturday April 13, 
1957

LATVIŲ LITERATŪRA

Ant. Rupainio romanų trilogija
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Katalikiškoji Latvijos dalis 
— Latgala — daugeliu atvejų 
yra surišta su Lietuva: tas pats 
Vilnijos reginio tęsinys į šiaurę, 
tas pats kalvuotas žemės pavir
šius, tie patys šimtai didesnių 
ir mažesnių ežerų, tie patys pu
šynai, beržynai, tas pats gamtos 
grožis.

Nemažiau Latgala yra surišta 
su Lietuva istoriniais saitais. Po 
Livonijos ordino subyrėjimo vi
sos latvių žemės į šiaurę nuo 
Dauguvos, įskaitant Rygos mie
stą. Vilniaus nutarimu 1561 m. 
lapkričio 28 dieną buvo prijung 
tos prie Lietuvos, pavadinant 
“Uždauguvio hercogyste”, kaip
pusiau autonominis kraštas. Po ruošė vaidinimu ir chorus. Po 
švedų karų 1629 metais vaka- į baisios rusų priespaudos Latga-
rinė tos hercogystės dalis su -!-x— -------:
Rygos miestu buvo prijungta
prie Švedijos, bet rytinė dalis, 
pradedant nuo Pededzės upės, 
didelio Lubano ežero ir Aivieks- 
tės upės, liko prie Lietuvos, kaip 
“Inflantijos hercogystė”, su sa
vo seimeliu Daugpilyje.

Nuo tų laikų tenai įsistiprino 
katalikybė. Tai ir buvo dabarti
nė Latgala. Ji išliko prie Lietu
vos dar ištisus 211 metų. Jos 
likimas buvo išspręstas 1772 me 
tais, kada jungtinė Lietuvos- 
Lenkijos valstybė antrą kartą 
buvo suskaldyta. Tada Latgala 
kartu su rytinės Lietuvos kraš
tais buvo prijungta prie Rusi
jos; ji kartu su Lietuva išliko 
iki 1918 metų Rusijos valdžio
je.

Latgala kartu su Lietuva ne
šė žiaurią rusų carų priespau
dą; jos gyvam kūnui suslavėji- 
mo (lenkinimo, rusinimo, gudė- 
jimo) bangos kirto gilias žaiz
das, lygiai kaip ir rytų Lietuvo
je. Tie patys žiauriojo Vilniaus 
gubernatoriaus Muravjovo-kori- 
ko įsakymai praeitojo amžiaus 
antrojoje pusėje buvo vykdomi 
ir Latgali joje: tas pats spaudos 
uždraudimas spausdinti knygas 
lotynų raidėmis, tas pats tautos 
pasipriešinimas, knygų gabeni
mas iš kitur, katalikų bažnyčių 
uždarinėjimas, cerkvių staty
mas, rusinimas peų mokyklas ir 
administraciją, lenkinimas per 
dvarus ir bažnyčią ir t. t.
Latgaly prisikėlimo apaštalas

Tais tamsybės ir neaprašomo 
skurdo laikais vienam antram 
iš liaudies tarpo pavyko patekti 
į tuometines augštesnio tipo mo 
kyklas miestuose, bet jie pap
rastai žuvo tautai — sulenkėjo, 
o evangeliškojoje Latvijoje — 
suvokietėjo. Lūžis įvyksta 1870 
-1880 metais. Būrelis jaunų in
teligentų Latgalos centro mies
te Rezeknėje nusprendžia eiti 
kitu, priešingu keliu — neišsi
žadėti savo tautos, nešti jai švie
są, ginti jos teises. Jų priešaky-( buvo laikomas net šventuoju.
je stoja Peteris Miglinieks, ga
bus ir drąsus jaunuolis. Būdin
ga jo pavardė. Jis yra kaip iš 
miglos ar tamsos. Jis pasidaro 
latgaliečių tautos prisikėlimo a- 
paštalu. Šiuo atžvilgiu jį galima 
prilyginti Krišjaniui Valdema
rui ir Jonui Basanavičiui. Savo 
romanų trilogijoje Antons Ru
painis kaip svarbiausią asmeny
bę bei didvyrį yra išrinkęs Pet
rą Miglinieką. Bet pirma nei apie 
tai kalbėsime, sustosime prie 
paties veikalo autoriaus.

Autorius

Antons Rupainis yra gimęs 
1906 m. rugsėjo 13 dieną Berz- 
galės valsčiuje, Rezeknės apskr. 
Baigęs 7 klasių pradžios mokyk 
lą, stojo į Rezeknės mokytojų 
institutą, kur parodė tokius ga
bumus, kad baigiant 1928 m. 
besimokant jau vadovavo moki
nių horui ir valstybės lėšomis 
buvo komandiruotas Genevon į 
jaunųjų mokytojų konferenci
ją, po kurios 3 mėnesių laiko
tarpyje padarė keliones po švei-

cariją, Prancūziją, Vokietiją, I- 
taliją, Čekoslovakiją. Sugrįžęs 
pradėjo studijuoti muziką Ry
gos konservatorijoje, bet dėl lė
šų stokos turėjo pertraukti. Pra 
dėjo mokytojauti. Persunktas 
tėvynės ir tautos meilės, susi
kirto su tometinėmis politinėmis 
partijomis dėl jų idėjų stokos. 
Partijų lyderiai jam atsikeršijo 
— nedavė pastovios mokytojo 
vietos ir mėtė iš vietos į vietą, 
bet tai išėjo jo naudai. Atsira
do proga arčiau susipažinti su 
savo mylimu kraštu ir jo žmo
nėmis. Nebuvo Latgaloje to vals 
čiaus, kurio Rupainis savo dvi
račiu nebūtų aplankęs. Visur

la kėlėsi viešam gyvenimui.
Jau institute parašė pirmą 

scenos veikalą, bet mokytoja
vimo metu pasirodė keletas vei
kalų, iš kurių dramoje “Pirmie 
gaili dzied” (Pirmieji gaidžiai 
gieda) Peteris Miglinieks gina 
valstiečių teises prieš dvarinin
kus. Iš žymiausių veikalų, para
šytų 1929-1936 m. laikotarpyje, 
tenka paminėti romaną “Baltie 
tėvi” (Baltieji tėvai), kuris pa
sakoja apie domininkonų ir ka
pucinų tėvų veiklą Latgaloje ir 
jų susidūrimą su senųjų latga- 
liečių papročiais ir tikyba. Tu
rėdamas muzikinių gabumų, pa
rašė giesmių (dainų) vaidinimą 
“Kazas Ezerniekos” (Vestuvės 
Ežerninkuose). Veikalaą buvo 
numatytas pastatyti Rygos Dai
lės teatre, bet dėl politinių in
trigų buvo atidėtas. Nepriklau
somybės laikais suspėjo parašy
ti jaunimo dramą “Jauna au- 
dze” (Atžalynas), romanus 
“Tumšais plivuris” (Tamsioji 
uždanga) ir “Gaili pusnakti” 
(Gaidžiai vidurnakty).

Romanų trilogija

Vienas iš plačiausių ir reikš
mingiausių Antano Rupainio vei 
kalų, kuris bus sekančių kartų 
skaitomas, yra jo romanų trilo
gija “Mara mostas” (Marija 
prabunda). (Latgala tautoje dar 
yra vadinama “Maras žeme” 
arba Dievo Motinos Šv. Mari
jos žemė. Visuose trijuose to
muose kaip raudonas siūlas vi- 
jasi latgalių prisikėlimo veikė
jo Petro Miglinieko gyvenimas, 
pradedant nuo lopšio ir valsty
bės ir mokyklinio amžiaus, vė
liau plačiai vaizduojant jo veik
lą. nukreipiant prieš tautos pri
spaudėjus, jo kančias ir drama
tišką mirtį.

Peteris Miglinieks (1850- 
1883) latvių istorijoje ir litera
tūroje buvo mažai žinomas, vos- 
vos minimas, bet užtat tautoje 
plačiai pažįstamas kaip jos už
tarėjas. Apie jį ėjo legendos, jis

Tai atsiminęs, nepriklausomy 
bės laikais būrelis entuziastų su 
Antanu Rupainiu priešakyje, 
stropiai ėmė rinkti žinias apie 
Petrą Miglinieką. Daug medžia
gos įteikė M. giminaičiai — se
serų sūnūs kun. Francis Kemps 
ir adv. Nikodems Rancans. bet 
ypatingai daug čia pagelbėjo Mi
glinieko jaunystės draugė ir kom 
patriotė Marcella Gutane, kuri 
romane veikia kaip Marcė. Daug 
dokumentinių duomenų Rupai
nis yra radęs Latgalos istoriko 
B. Brežgio bibliotekoje. Trilogi
jos pabaigoje A. Rupainis duo
da platų istorinės literatūros 
sąrašą; taipgi jo veikalas pasi
daro Vaizdinga Latgalos praei
timi.

Peteris Miglenieks yra gimęs 
Nautrenų valsčiuje, Rezeknės 
apskr. kaip ūkininko sūnus, bet 
apie jį yra sukurta legenda, tar
tum jis būtų dvarininko Rozen- 
šildo ir pusiau latvės, pusiau 
čigonės sūnus. Kaip ten bebūtų, 
jis baigia Rezeknės apskrities 
augštesniojo tipo mokyklą, nori

būti mokytoju ir šviesti tautą, 
bet jam, kaip katalikui, tai už
drausta. Vistiek jis nenusileidžia 
ir jieško teisybės. Išgirdęs, kad 
tai galima būtų rasti pas guber
natorių, su keliais susipratu
siais abiturientais vyksta į Vil
nių. Jie buvo girdėję, kad Mu
ravjovo kanceliarijoje atsakin
gą vietą užima latvis Janis Spro 
gis. todėl su džiaugsmu ir vil
timi vyksta pas jį. P. Miglinieks 
visu vardu išdėsto jų norą leisti 
mokytojauti ir prašo J. Sprogio 
pagalbos panaikinti uždraudimą 
spausdinti knygas lotynų rai
dėmis. Vietoj džiaugsmo — di
delis nusivylimas. J. Sprogis, 
jaunuolių užkalbintas latviškai, 
atsako ..rusiškai su pastebimu 
latvišku akcentu. Jis paaiškina, 
kad apie mokytojavimą ir loty
niškas raides Latgaloje ir kal
bos negali būti; evangeliškojoje 
Latvijoje taip pat turi būti pa
naikintos gotiškos raidės ir jų 
vietoj įvestos rusiškos; visi lat
viai turi virsti pravoslavais; iš 
evangelikų jau tūkstančiai pe
reina į pravoslaviją ir t. t., jis 
parodė ten pat jo pastangomis 
išleistą kalendorių latvių kalba, 
bet rusiškomis raidėmis — “Lat 
viešu pareizticigas draudzes ta- 
pat katolju un luteru draudzes 
kalendaris uz to 1867 gadu. Vil
na v tipografiji gubernskago 
pravlenija. 1866”. “Latvių pra
voslavų (žinoma pirmoj vietoj) 
parapijos, o taip pat .katalikų 
ir liuteronų parapijos kalendo
rius 1867 metams” ir t. t. Jau
nuoliai suprato. kad priešais 
juos sėdi Muravjovo tarnas, lat- 
vis-rusifikatorius, ir nuliūdę grį 
žo namo.

Po to P. Miglinieks dirbo sa
vo gimtojo valsčiaus raštinėje, 
vėliau — keliuose kituose vals
čiuose, visur platindamas už
draustas knygas. Gerai žinoda
mas įstatymus, drąsiai gynė ū-j 
kininkų teises, iškovodavo jiems 
priklausančius servitutus, teis
muose vietoj advokato užstoda
vo kaltinamuosius ir t. t. Už to
kią jo veiklą tuometiniai galiu-, 
nai — rusų biurokratai ir len
kų dvarininkai — skaudžiai at
sikeršijo — pradėjo nuolat per
sekioti, pagaliau areštavo, žie
mos metu pririšo prie rogių ir 
varė į tolimą Ludzos apskrities 
kalėjimą. Po tokių kančių buvo 
palaužta jo gera sveikata ir Pe
teris Miglinieks mirė 1883 m.l

LIETUVAITfi DAILININKE

Mercedes naujai piisliitytni Miirųuelte pr.rko lietuviu lin/.nv eini piešiu paveikslą, vaizduojantį Marijos apši
lo bus kardinolo Striteh pašventinta gegužeis 12 71. Bažnyčion projektą darėė areli. .1. .Molokas. Parapijos

Chicago American klišė

Šv. Kazimiero vienuolijos seselė 
reiškimą Šiluvoj. Naujoji bazių<

I klebonas yra kan. J. Paikus.

Poezija iš Lietuvos

C

ILGESIO AKMUO ANT ŠIRDIES
Kasnakt vis sapnuoju Panerių ąžuolynus 
Klausau Verkuos lakštučių čiulbesių 
Matau mažytes skinančius žolynus,
Bet nebegirdžiu jaunimo dainų.

Visi nutilo teroro prislėgti 
Drąsesnį žodį bijo ištarti 
Vergijoj skęsta, niekur pasislėpti.
Kiekvienas klausia, ar rytas jau arti. ..

O naktie, naktie, kokia tu ilga.
Laikas aušrelei jau sužibėti 
Nuo Tautos kaklo nutraukti kilpą 
Laisvės spinduliais pasigėrėti.

Kaip aš norėčiau Lietuvą matyti 
Iš svetimųjų rankų išplėštą 
Ir nors žodelį jai pasakyti 
Nakties pabaiga artinas, brėžta.

Kaip aš norėčiau Vilniaus bažnyčių varpų 
l dangų išgirsti šauksmą 
Miestų, miestelių bei kaimo gryčių 
Laisvų lietuvių patirti džiaugsmą.

O kaip norėčiau Vilniaus Rusose 
Lietuvių apleistus aplankyt kapus 
Ir sumirkyti mano ašarose 
Bedžiūstančių ten gėlių, lapus.

Rauda lietuvės Sibiro miškuos 
Žiauriai atplėštos nuo savo šeimų,
Alkani vyrai kanalus kasa ir miršta ravuos 
Be žmonos globos, be vaikų, be daktarą . . .

Prašvis aušrelė, artėja dienelė 
Vergėjų pančiai sutrupės,
Tada sušildys ir mus saulelė 
Tada tik laisvi būsim ir mes.

sulaukęs vos 33 metų. Jo lai
dotuvės Nautrenų parapijos ka 
pinėse virto didele ir tragiška 
žemininkų demonstracija. Tenai 
ir tada jis iškilo tartum koks 
šventasis-.

Augštos vertės
Tai yra vienas iš didžiausiųjų 

tremties dailiosios literatūros 
yeikalų, iš viso apie 1,500 pus
lapių. Veikalas turi didelės pat
riotinės reikšmės ir net aktua
lus. Autorius dokumentų ir is
torinės literatpros pagalba įro
dinėja, kad didelį Drisos, Sebe- 
žo. iš dalies Nevelio ir Polocko, 
o taip pat Ostrovo apskričių plo 
tai, kurie liko už Latvijos sie
nos, priklauso etnografinei Lat
galai. Vaizdžiai parodyta, ko

kiais žiauriais metodais latga
liai buvo anksčiau ir dabar dar 
rusinami, kur kalba iki šiol yra 
išlikusi. Tokiu būdu A. Rupai
nio trilogija įneša latvių istori
jon naujų aspektų, kurie pilnai 
yra pripažįstami.

Čia reikia pridurti, kad ne
priklausomybės kovų metu su 
bolševikais 1920 m. vasario pra
džioje latvių kariuomenė buvo 
užėmusi dalį augščiau paminė
tų sričių, bet tų pačių metų rug 
pjūčio 11 d. pagal taikos sutartį 
sritys liko anapus sienos. Tada 
Latvijos seime kilo protestai, 
kad už sienos liko ištisos lat
viškai kalbančiųjų katalikų pa
rapijos. Seimas nutarė padaryti 
ten plebiscitą, bet Sov. Rusija 
nesutiko.

Kultūrine kronika
• Sovietai pristato A. Žmui

dzinavičių amerikiečiams. Sov. 
Sąjungos ambasados JAV-se 
leidžiamas propagandinis žurna 
las “USSR”, savo naujausiame 
— 7-me numeryje, patalpino meį 
no kritiko Anatolio Clenovo strai 
psnį apie 80 metų amžiaus su
kaktį minintį lietuvių dailinin
ką Antaną Žmuidzinavičių, pava 
dintą "Oldest Lithuanian Pain- 
ter”.

Straipsnio pradžioje yra pa
žymima, jog amerikietis, vizi
tuojantis Čiurlionio meno muzė- 
jų Kaune, ant jo sienų rastų 
paveikslus, vaizduojančius Poto- 
mac, Yellovvstone National Park 
ir kitas pažįstamas vietas, ku
riuos minimas dailininkas yra 
nutapęs savo viešėjimo metu 
JA Valstybėse.

čia apie A. Žmuidzinavičiaus 
viešnagę JA Valstybėse taip ra 
soma: “Du kartus — nuo 1908 
iki 1910 ir nuo 1922 iki 1924 
metų Žmuidzinavičius viešėjo 
JAV-se. Savo antrosios kelionės 
metu jis pervažiavo visą šalį, ke 
liaudamas automobiliu iš Chica- 
gos į Vancouverį ir tada palei 
Pacifico krantą Meksikon. Iš 
Meksikos jis grįžo į Chicagą per 
Arizoną, bepiešdamas nukelia
vęs apie 8.700 mylių”.

Toliau straipsnyje yra sako
ma, jog meno mėgėjams Ameri
koje Žmuidzinavičius nėra sve
timas, kadangi jis čia buvo su- 
ruošęs tris specialias savo darbų 
parodas — Chicagoje, New Yor- 
kc ir Washingtone ir jo paveiks 
lai gali būti užtinkami Pitts- 
burgho ir Chicagos galerijose ir 
daugelyje privačių muzėjų.

Anatolius Členovas, aplankęs 
dailininką jo studijoje, ten pas
tebėjęs nemaža paveikslų, bet 
jų tarpe svarbiausią vietą už
ima Lietuvos gamtos vaizdai ir

Rūpestingos ir pagrindinės 
šaltinių studijos iš Antano Ru
painio yra pareikalavusios išti
sų 25 metų — ketvirtadalio šimt 
mečio. Visą medžiagą Rupainis 
paėmė su savimi į tremtį; pra
dėjo rašyti Vokietijoje ir už
baigė Amerikoje. Nežiūrint ke
lių kalbos arba stiliaus trūku
mų, prieš mus stovi didelis ir 
užbaigtas veikalas, kuris vertas 
plačiausio dėmesio.

portretai. Taip pat jo studijo
je Členovas užtikęs ir daug lie
tuvių liaudies meno gaminių, 
darydamas išvadą, jog dailinin
kas yra lietuviškos tautodailės 
rinkėjas.

Toliau mūsų dailininkas yra 
apibūdinamas šiais žodžiais: 
“Žmuidzinavičius yra perdėm 
lietuviškas. Jis gimė Lietuvoje 
ir savo jaunystėje ganė karves. 
Tuo metu jis pajuto meilę dailei 
ir savo talentą pašventė savo 
tautiečiams. 1906 m. jis buvo 
vienu iš pirmosios lietuvių daili
ninkų parodos rengėjų, o 1907 
m. jo vardas buvo Lietuvių Me
no draugijos steigėjų tarpe. Vė
liau jis buvo išrinktas šios drau 
gijos pirmininku ir šiose parei
gose buvo 26 metus”.

Šis rašinys yra pailiustruotas 
dviemis A. Žmuidzinavičiaus 
spalvotomis reprodukcijomis: 
“Baltijos krantas Lietuvoje” ir 
Salomėjos Neries portretu. Ki
tose dviejose nuotraukose dai
lininkas yra uniformuotas kar
tu su savo žmona Marija ir be
mokantis savo mokinius. (E. Š.)

• Lituanistikos institutas
Fordhamo universitete šią va
sarą (1957) rengiasi pradėti 
pirmąjį vasaros semestrą. Klau
sytojai, sėkmingai baigusieji 3 
kursus, galės gauti 6 kreditus. 
Lituanistikos instituto tikslas:
1. Padėti mokyklose dirbančioms 
seserims ar dar besiruošiančioms 
šiam darbui pagilinti lituanisti
kos žinias. 2. Amerikos semina
rijose studijuojantiems klieri
kams suteikti gilesnį lituanis
tinių dalykų pažinimą. 3. Pagel
bėti kunigams, norintiems pasi
tobulinti lietuvių kalboje. (Jei 
bus norinčių, prel. J. Balkunas 
sutiko dėstyti homiletiką). 4. 
Padėti visam lietuviškam jauni
mui — studentams ir abiturien
tams įsijungti į lituanistikos stu 
dijas.

Šitam planui realizuoti reika
linga mūsų visuomenės pagal
ba ir parama.

Visais reikalais rašyti:
Rev. Prof. VI. Jeskevičius, 3. J., 
Box No. 566,
Fordham University,
New York 58, N. Y.

Lituanistikos instituto dėsty
tojų štabą sudaro kun. dr. V. 
Jaskevičius, J. Brazaitis, dr. 
Ant. Saysl ir dr. Ant. Vasys. 
Be to, paskaitos būna ir svečių 
dėstytojų, kaip vysk. V. Brizgio, 
dr. A. Senno, dr. J. Puzino, dr. 
S. Sužiedėlio, kun. St. Ylos, dr.
K. Pakšto, dr. J. Aisčio ir kt. 
Dėstoma: lietuvių kalba, lietu
vių kultūros istorija, lietuvių 
literatūra. Lietuvos istorija. Va
saros semestrui registracija tę
sis nuo dabar iki gegužės mėn. 
30 d., mokslas prasidės liepos 
5 d. ir baigsis rugpj. 14 d. Pra
gyvenimas vasaros semestro lai
kotarpiui bendrabutyje $195 
(kambarys ir maistas).

• Reti leidiniai. Carl Winter 
universitetinė leidykla (adr. 
Carl Winter Universitaetsver- 
lag, (17a) Heidclberg (Baden), 
Lutherstrasse 59, Postfach) dar 
turi pardavimui Chr. Bartsch 
"Dainų balsai” iš 1887 m., C. 
Cappeller “Kaip senieji lietuvi
ninkai gyveno” iš 1904 m., W. 
Hoffheinz “Giesmių balsai” iš 
1894 m., Ph. C. Jurkschat “Li- 
tauische Maerchen und Erzaeh- 
lungen” iš 1894 m. ir eilę kitų 
vokiškų studijų apie lietuvių kai 
bą. Ta pati leidykla yra išlei
dusi prof. Alfredo Senno "Hand 
buch der litauischen Sprache. 
Lesebuch und Glossar”, 29 psl. 
ir dabar leidžia paties autoriaus 
lietuvių istorinę gramatiką. Mi
nėtoje skaitymų knygoje yra 
tekstai iš Mažvydo katekizmo, 
lietuvių patarlių, priežodžių, mįs 
lių, pasakų, dainų ir kitų kūri
nių pavyzdžiai.

• Iš Lietuvos gavome pluoš
tą eilėraščių, kurių vieną čia 
spausdiname.

/
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Kas atris mums akmenį
DR. PETRAS MA CIULIS, Chicago, III.

go patys prie tuščio kapo, kad 
įsitikintų...

Daugeliui šimtmečių praslin
kus skaitome Evangelijoje at
pasakojimą to pasikalbėjimų, 
kurį 33-čiais mūsų eros metais 
girdėjo Kristaus mokytiniai iš 
anų geraširdžių Jeruzalės mote
rų.

O ar mūsų laikais neklausia 
žmogus savo širdies, kas atris 
akmenį nuo jo krutinės, kad ne
žinios baimė taip spaudžia prie 
žemės, kad net Velykų rytą žmo
gus akių nebepajėgia į saulę pa
kelti? Ar daug rasime šiandie 
tariamai laimingų šeimų, bend
ruomenių, tautų, valstybių kur 
nebūtų kartojamas neatlaidus 
klausimas: — kas atris mums 
akmenį? Visos visų krikščioniš
kų maldos namų išorės puošme
nos, giesmės ir muzikos garsai 
nenustelbs to klausimo atgar
sio. Ir nesuras tinkamo atsaky
mo, kol kiekvienas savo širdy
je nepadaryt ryžtingo sprendi
mo, kaip tos Jeruzalės moterys. 
Jos dar penktadienį buvo ma
čiusios, žinojo kad akmuo buvo 
“labai didelis”, taigi nusimanė 
negalėsiančios jo nuo kapo at
rišti, dar gyvai tebejautė žydų 
keršto siaubingą baimę, kad jas 
kas pamatys. įduos, o visdėlto 
ryžosi eiti prie Kristaus kapo 
atlikti mirusiam meilės patarna
vimą...

Viešpaties pasiuntinys mote
rims suteikė didžiausią atpildą 
-džiaugsmą, pasakydamas, kad 
jųjų Mokytojas yra gyvas, kad 
prisikėlė iš numirusių, kaip Jis 
pats jiems visiems "buvo pasa
kęs.

Teisingai yra sakoma, kad 
žmogaus širdis yra dangus ir 
pragaras, žiūrint to, kokią ugnį 
joje užkursi. Ir jeigu žmogaus 
širdį šiąndie slegia klausimas, 
kas nustums tą akmenį nuo kru 
tinės, tai labai svarbu išmesti 
lauk iš širdies mūsų menkaver
čius puikybės, pavydo, keršto 
ir neapykantos dyglius, kad su 
Prisikėlusiu Išganytojumi tik 
vien skaisčioji meilė Dievui ir 
žmogui, savam broliui ir arti
mui amžiams įsiviešpatautų!

Alleliu ja!

•‘Kas- mums atris akmenį nuo 
kapo jungos? Bet pažvelgusios 
pamatė akmenį atrištą; o bu
vo labai didelis” (Morkus 15, 
41-16, 5), — taip kalbėjosi tar
pusavy kelios moterys sekma
dienio rytą eidamos prie kapo, 
kuriame buvo padėtas Kristaus 
kūnas, penktadienio pavakarį 
nuimtas nuo kryžiaus. Nors 
Kristus toms moterims nebuvo 
joks saviškis, giminė, bet savo 
tėvų senu papročiu, Velykų šven 
tėms pasibaigus,' jos buvo su
tarusios Mokytojo palaikus, lai
kinai padėtus į Juozapo kapą 
iškaltą uoloje, dar kartą ištepti 
kvepiančiais aliejais, lyg norėda 
mos Jėzaus kūną ilgesniam lai
kui išsaugoti nuo gedimo. Gal 
ir jos, kaip kiti Kristaus moki
niai, buvo girdėjusios iš Vieš
paties lūpų, kad Jis turės ken
tėti, mirti baisia kryžiaus mir
timi, ir kad trečią dieną prisi
kels, bet tai suprasti praščiokė- 
liams buvo sunku, o žydų raštin 
gieji kunigai ir sadukėjai ven
gė klausytis tokių kalbų, arba, 
jas nugirdę, reiškė savo pasi
piktinimą.

Pamačiusios atrištą nuo kapo 
, angos akmenį, kuris Evangelis

to žodžiais buvo labai didelis, 
jos labai nustemba ir nusigąs
ta, nes joms tuojaus topteli min 
tis: — Kristaus kūną bus iš
vogę jo priešai, — prisiartinu
sios prie uolos angos, jos pama
to nežemiškos šviesos ir grožio 
rūbais prisidengusį jaunikaitį, 
kuris jas suramina, liepia nesi
bijoti, nes jųjų Dieviškasis Mo
kytojas prisikėlė, kaip pats a- 
pie tai dažnai buvo kalbėjęs. 
Patirtą žinią angelas liepia joms 
pasakyti Petrui ir jo draugams, 
kttrie po siaubingos penktadie
nio tragedijos vis dar tebesis- 
lapste nuo žydų keršto. Kris
taus mpkslo diegai juose dar 
buvo taip negiliai įleidę šaknis, 
kad jie tebeišgyveno bendrą 
žmogišką baimę prieš nežinią.

Kristaus kūno neradusios ka
pe moterys grįžo pas savuosius 
ir pasipasakojo, ką buvo paty
rusios apie Kristaus prisikėli
mą. Betgi joms nei Petras su 
Jonu nepatikėjo: juodu nubė

Komp. Jeron. Kačinskas
Jo 50 metų amžiaus sukaktis

J. ŽILEVIČIUS, L. M., Elizabeth, N. J.

Su J. Kačinsku susipažinau 
1924 metais, kai jis studijavo 
muziką Klaipėdos konservatori
joje. Jis iš karto į save atkrei
pė visų mokytojų dėmesį savo 
nepaprastu gabumu ir ypatingu 
darbštumu. Kiek atsimenu, vi
suose muzikos dalykuose visada 
buvo pirmutinis ir savarankus, 
niekada nemėgdavo kitų pamėg
džioti, bet originaliai pasireikš
davo. Atsimenu vieną įvykį, ku
ris sujungė apie jį visą konser
vatorijos jaunimą. Nuo to laiko 
jis buvo laikomas ypatingoje pa 
garboje draugų tarpe.

“Kazokai” konservatorijoje
Tada vadovavau choro vady

bos klasei, kurią turėjo lankyti 
visi anuo metu buvę muzikos in
strumentalistai, kaip privalomą 
dalyką būsimiems muzikos mo
kytojams mokyklose. Tuo lai
kotarpiu atvyko Klaipėdon Ka
zokų choras, vadovaujamas Ja- 
rovo (Žarovo). (Tai tas pats 
choras, kuris JAV ir dabar kon
certuoja). Suprantama, jog vi
si studentai buvo koncerte, bet 
įsiprašė ir į praktiką. Jauną Je
ronimą tas choras tiek paveikė, 
Jog į mane kreipėsi, kaip į di
rektorių, jo draugų būrelis, pra
šydamas leisti jam pasirinkti iš 
savo draugų tokius balsus, kokie 
jam atrodys tinkami, ir sudary
ti chorinę grupę. Tas pasiūly
mas buvo maloniai sutiktas ir 
Jeronimas greit pradėjo darbą 
taip, kaip jam atrodė tinkamiau
sia. Tos grupės dalyviai, lankė
si praktikose pas kazokus, gerai

so tuo metu buvo teparašyta 
vos trys kvartetai; Jeronimas 
Kačinskas parašė ketvirtąjį, ir 
tuos veikalus griežusio kvarte
to Kačinsko kūrinys irgi buvo 
atliktas ten pat Prahoje, kuris 
tos rūšies muzikos mėgėjų buvo 
labai augštai įvertintas. Tas 
kvartetas buvo ir kituose Euro
pos didmiesčiuose atliekamas. 
Be kompozicijos, jis Prahoje dar 
studijavo dirigavimą speciali nė- 
je klasėje ir su pagyrimu jį bai
gė.

Augštosiose mokyklose 
ir tremtyje

Grįžęs Lietuvon, nuo 1932 iki 
1938 m. gyveno Klaipėdoje: dės
tė muzikos mokykloje, įsteigė 
ketvirtinių tonų muzikos teori
jos susipažinimo klasę, organi
zavo simfoninį orkestrą ir diri
gavo operai. 1938-1940 m. va
dovavo Kauno radiofono or
kestrui. Nuo 1940 m. dirigavo 
Vilniaus radiofono orkestrui, 
nuo 1942 — Vilniaus operoje. 
Nuo 1940 m. vadovavo Vilniaus 
Muzikos mokyklos simfoninio 
orkestro, dirigavimo ir kameri
nės muzikos klasėms. 1944 pasi
traukė Vokietijon. Patekęs į 
tremtinių eiles, nenuleido ran
kų, bet organizavo iš tremtinių 
stovyklose esančių orkestrantų 
simfoninius koncertus ir, nežiū
rint sunkių aplinkybių, rengė 
didelio pasisekimo turėjusius 
koncertus. Šie paskutinieji jo or 
ganizuoti simfoniniai koncertai 
buvo jo didelio užsispyrimo vai
sius. Jis mažai kalba, bet kuk
liai ir įtemptai siekia savo tiks
lo; nors ir kaip sunku bebūtų, 
bet vistiek savo idėjoms pasi
lieka ištikimas ir sunkiai yra 
nuo tikslo atbaidomas. Nuodug 
niai pažindamas jo būdą ir jo 
didelius muzikoje gabumus, pa
remtus akademinėmis žiniomis, 
iš karto tikėjau, jog 1949 m. 
atvykęs į JAV ir apsigyvenęs 
Bostone, sukurs kultūringą mu- 
zthos BąjfttlĮ:- Ir- ’neapsivilta 
jis chorą tiek augštai iškėlė, 
jog padarė jį vyraujančiu tarp 
svetimtaučių. Bostono miestas 
yra labai muzikalus. Lietuvių 
tarpe veikė M. Petrauskas su 
savo konservatorija ir jos sky- 
skyriais apylinkėje, čia buvo pas 
tatyta pirmutinė lietuviška origi 
nal'ė opera “Eglė, Žalčių Karalie 
nė”, čia autorius statė daug 
premjerų ir savųjų operečių. 
Taip pat čia daug veikė prieš 
tai buvęs vargon. Karbauskas 
su komp. Bačiuliu. Negalima 
pamiršti ir R. Juškos veiklos. 
Jis statė stambius veikalus, kon
certus. Tat Kačinskas Bostono 
kolonijoje su choru kaip pianis
tas ir muzikas yra stambus au
toritetas. Yra sukūręs daugybę 
stambių veikalų: mišias, koncer 
tą triūbai su orkestru, simfoni
nę fantaziją, Poemą, Giesmę į 
Šviesą, Velykų apmąstymus (6 
dalyse) ir daugybę kitų. Kame
riniai kūriniai: Styginis kvar
tetas nr. 1 ir Styginis kvarte
tas nr. 2 (ketvirtiniais tonais), 
Nonetas, Trio triūbai, violai ir 
fisharmonijai (ketvirtiniais to
nais) ; pianui — Variacijos, At
spindžiai; chorui dainų, gies
mių, apskritai vokalinių — ne
mažiau 50.

J. Kačinskas yra gimęs 1907 
m. balandžio 17 d. Viduklėje. 
Taigi šiemet jam sukanka 50 me 
tų amžiaus. Jį pažįstame kaip 
kompozitorių, dirigentą, muzi
kos pedagogą. Jis visose šiose 
srityse yra pirmaująs asmuo. 
Šio jubilėjaus proga tat jį ir svei 
kiname, linkėdami geriausios klo 
ties meno veikloje, kad būda
mas pačiame jėgų subrendime, 
sukurtų dar daugiau daug ver
tingų kūrinių. Ilgiausių metų!

įsižiūrėjo į disciplinos reikalus 
ir klusniai sekė Kačinsko nuro
dymus. Ir iš tikrųjų poros de
šimčių vyrų choras pasidarė ne
paprastas dėl savo skambesio, 
sutarimo, intonacijos ir chorinių 
efektų, kaiką pritaikant iš ka
zokų choro naujenybių. Choras 
tobulėjo, drauge augo ir dirigen
to autoritetas. Kur tik tas cho
ras pasirodydavd (nors dažnai 
nebuvo leidžiama pasirodyti dėl 
pamokų trukdymosi), visur ne
paprastai nuoširdžiai buvo su
tinkamas. Nors J. Kačinskas 
tris specialius dalykus studija
vo (violą, kompoziciją ir pia
ną), ir buvo be galo darbais ap
sikrovęs, vistiek tam savo cho
rui rasdavo laiko, rašydavo savo 
kūrinius ir juos tuoj pat atlik
davo su choru. Tuo metu jis bu
vo draugų vadinamas Žarovu, 
o jo choristai “kazokais”.

Kompozicija ir dirigavimas 
Prahoje

Tas savotiškas ir nepaprastas 
gabumų pasireiškimas jau tada 
rodė, jog J. Kačinsko asmeny
je išaugs ne paprastas orkestro 
dalyvis, bet vadovaująs muzi
kos veikėjas. Ir štai, kai pabaigė 
savo studijas Klaipėdoje, tuoj 
ėmė gilinti savo žinias kompo
zicijoje ir nuodugniai išstudija
vo tuosyk prasidėjusią naujo
sios kūrybos, vadinamos ketvir- 
tatoninės muzikos, harmoniją 
pas prof. Habą Prahos Muzikos 
konservatorijoje, Čekijoje. Tos 
rūšies styginiam kvartetui iš vi

• A. Egličio, žinomo latvių 
rašytojo veikalą “Neįprastoje 
Amerikoje” pradėjo spausdinti 
sovietinės Latvijos žurnalas 
“žvaigždė”. Tai pirmas atsitiki
mas, kad Vakaruose gyvenančio 
latvio rašytojo kūrinys spaus
dinamas sovietiniame laikrašty
je.

• Irena Gri tena itė Sao Pau
lo mieste, Brazilijoje, šiemet bai 
gia teisių fakultetą.

Meilė, Tiesa ir Prisikėlimas
MARIJA AUKSTAITĖ, Kanada

MEILE
Meile alsuoja pats Dievas.
Meilė — sutviska pavasariais, vasaromis, nuotaku šydais ir 

šeimų lopšiais.
Neprarask tikros ir tyros meilės žiedo, nes į šalnas pateks I 

visas tavo gyvenimas.
Meilė nesibaigia su paskutiniu žmogaus atodūsiu. Ji tęsiasi 

per amžius.
Turi ką nors mylėti. Jei meilė užgeso — susikurk ją, nes be 

meilės užguls tave pasaulis akmeniniu kalnu.
Meilė yra Kūrėjo širdies amžinas ir saldus vynas. Dėlto žmo

gus nerimsta kai į savo širdies kieliką jos pilnai neprisisemia.
Prisisemk meilės iš Meilės indo, kad pakaktų jo visam pasau

liui nugirdyti.
Būk girtas Dievu, būsi blaivus Smogui.
Meilės taure pasidalink su artimu, nes kiekvienas žmogus lau

kia širdies ir šiltos rankos.
Ištiesk meilę, nuskriaustam, ir jį prikelsi kaip perkūnas žaibą.
Talentai pet didžiausias kliūtis mušasi prie meilės — prie sa

vo kūrybos, augščiausio Kūrėjo tęsinio.
Žmogui didžiausias kentėjimas — atplėšimas nuo jo meilės.
Dora meilė yra stipriausias ramstis visų žmogaus užsimojimų.
Ką padėtų nors ir visą pasaulį užkariautum, jei nei vienos 

tave mylinčios širdies neturėtum?
Apgavystė nekaltą ir nebudrią meilę sugauna ir supančioja 

piktybių tinklais taip, kaip voras musę.
Jei kada nors pažinai tikrosios meilės ranką — palietei patį 

Dievą.

TIESA
Ostijų baltume — atsispindi veidai visų nekaltųjų.
Nekaltasis dėl užkrautos naštos nors ir paluš, bet Viešpaties 

'delnas pakels jo smakrą nemirtingam šypsniui.
I Tiesa vaikščioja vargo rūbuose po istorijos laukus, bet jos 
laukia didvyrio šarvai paskutinę Teismo dieną.

Tiesos švyturiais alsuoja altorių Ostijos, klausyklų sakramen
tai, ir atgailojančių varžtai.

Jei tave kas nuskriaudė, skubėk į Tiesos pavėsį ir susikaupęs 
giliai kontempliuok, nes tavo teisybės kielikas pavirto auksiniu, ir 
susijungė su Alyvų darželio Dieviškąja Taure.

Tiesa kasdien žiūri į mus Kūrėjo akimis klausdama, ar mes 
kuriame tiesą.

Kas žaloja Tiesą, tas stačiai kerta kardu į savo paties sąžinę.
Milionai žmonių turi namus, pilis, lūšnas ir palocius, bet Tiesa 

prašosi tik mažos — žmogaus širdies kertelės.
Iš teismų žiūri Tiesos akys, bet jos labai ašarotos.
Tiesa šaukiasi per visą nekaltai kalinamųjų lūpas, per tortūrų 

žaizdas, ir per pavergtų tautų sunkią barikadą.
Vargše mano Tauta, tavo gyslos prapjautos, tavo akys tortūrų 

ašarų išplautos, kad per tavo šventas aukas — Teisybė praregėtų.
Sąžinė ir Tiesa, yra budriausi žmogaus sielos radarai.
Tiesos švyturys mus visus veda — pro savęs nusigalėjimo 

palmes.

PRISIKĖLIMAS
Lelijose ir tulpėse — štai vaikščioja Prisikėlimas.
Jo kojos sužeistos. Bet Jis žengia vilčių samanėlėmis ir tulpių 

kilimais, Savo glėby atneša — mums prisikėlimą.
Miegantieji nematys. Reikia prisikelti ir išeiti į Evangelijų 

laukus ir išgirsti angelų pranešimą, kad Jis vaikščioja tulpių kili
mais ir lelijų apsupimais, ir kad Jo glėby brangakmenis, Jo valios 
sviedinys, kurį gali bet kurią valandą paristi jo maldaujantiems.

Mano Tauta, kelkimės visi, ir apsiprausę atgailos ašarų raso
mis išeikime pas Jį, tulpėmis atžengiantį.

Mes neturime karališkų laurų Jam sukloti. Bet suskynę mal
dų žibuokles — neškime savo mažą duoklę už didįjį mūsų troški
mą — už Lietuvos laisvės žėrėjimą.

Keliasi visa gamta grožiui ir meilei. Tik tremtinio ašarų išės- 
, tos akys niekaip nesumezga nuoširdaus džiaugsmo spurgų.

Aš neturiu kas man gimtos lūšnos vietą apsakytų, bet aš gi
miau, kad tą žemės kampelį širdyje nešiočiau.

Prisikels vejelė ir kraujo aguonos ant mūs kankinių kapų, o 
jie jau prisikėlė Tiesoje — šventų laurų vainikams.

Mano kaulai jau nori gulti į dulkes, kad siela išlaisvėtų — 
pavasariu prisikeltų.

Sužydėjusias dvasios chrizantemas — sustatyk tarp margučių 
Jo bent vienam šypsniui.

Kai tave myliu — nepyk ant manęs. Mano širdį pas tave veda 
pats Prisikėlimas.

Kas skriaudų neparmuštas, tas niekaip negali suprasti Prisi
kėlusiojo vertės.

A. Tyruolis

Prisikėlimas
•
Aš manau, kad Alyvų darže 
Turėjo žydėti nevien tik erškėčiai, 
Bet ir alyvos — ir rožės — kitaip 
Gyvenimo prasmę prarasti turėčiau.

Dabar tiek šviesos, o tada 
Buvo tamsa ilga, begalinė;
Jie kalbėjo: Ar naktis (mirtis) 
Gyvybe išauš dar, kas žino?

I
Jeigu ne rožės — meilės žarijos — 
Auksinė aušra į veidą išbalusį, šaltą 
Gyvybe nebūtų sugrįžus,
Ir niekas mirties nepakeltų.

Ir dabąr kartais būna momentų,
Kai uolą taip sunku nuimti
Nuo kančios, už kurios Meilė šviečia
Tam kurs toks be vilties, nuraminti.

\

\

k

Kultūrinė kronika
• A. Flateris L. K. Mokslo 

akademijos Chicagos židinio su
sirinkime skaitė paskaitą apie 
Livoniją Lietuvos valdžioje. Pr*1 
legentas, pasinaudodamas savo 
knyga apie Livoniją, padarė la
bai detalią ir labai turtingą Li
vonijos politinės ir teisinės rai
dos apžvalgą. Pasirodo, kad Li
vonija yra turėjusi labai sudė
tingą politinę struktūrą, susidė
jusią iš daugelio atskirų valsty
binių vienetų, kilusių iš ordino, 
atskirų vyskupų ir laisvųjų mies 
tų valstybių. Visas šis politinis 
organizmas apie porą šimtų me
tų buvo įvairiais priklausomy
bės ryšiais sujungtas su Didžią 
ja Lietuvos kunigaikštija ir su
darė unijinės valstybes dalį. Iš 
šio krašto teisės istorijos ma
tyti, kaip daug išminties ir sub
tilumo buvo parodyta iš visų 
pusių šį labai sudėtingą politinį 
organizmą tvarkant.

Visoms Livonijos valstybėms 
viena po kitai pasidavus Didž. 
Lietuvos kunigaikštijai, Gardino 
mieste buvo padaryta Lietuvos 
ir Livonijos unija. Livonijos vai 
dovu buvo paskirtas Žemaičių 
seniūnas Jonas Chodkevičius. Vi 
soms šioms žemėms buvo garan 
tuota kultūrinė ir religinė auto
nomija. t. y., vokiečių kalba ir 
protestantiška religija. Vėliau 
Latgala neteko savo autonomi
jos gynėjų, glaudžiau susijun
gė su didž. Lietuvos kunigaikš
tija ir išlaikė katalikų tikėjimą 
ir savitą kalbą. Ir rusų okupa
cijos metu Latgalos likimas bu
vo labai panašus į Lietuvos: ir 
ten buvo uždrausta spauda. Lat 
galiečių kalba Latvijoje pradžio 
je turėjo autonomiją, kurią prez. 
Ulmanis vėliau panaikino .

Prie paskaitos diskusijose da
lyvavo: kun. dr. A. Juška, inž. 
J. Rugis, kun. dr. P. Celiešius, 
kun. dr. I. Urbonas, kun. dr. A. 
Baltinis, Petras Maldeikis ir 
kun. V. Bagdanavičius. Atsa
kydamas į labai gyvas diskusijas 
prelegentas iškėlė mintį, kad 
mums ordinų veikla yra vien 
juodai atvaizduota dėl šių prie
žasčių: patys ordeno nariai, ta
pę protestantais, stengėsi ordino 
nusikaltimais pagrįsti savo ap
sisprendimą: romantizmas ne
mėgo visų viduramžių palikimų; 
ir Lietuvos šviesuomenė, gvven 
dama carų valdžioje, negalėjo 
pvz. kelti aikštėn Jono Žiaurio
jo darbų Lietuvoje, bet dėl sa
vo nelaimių nuolat galėjo kal
tinti ordiną; nors Lietuvos-Len 
kijos romantikai kartais perkel
ta prasme iškeldavo ir Rusijos 
padarytas skriaudas.

• Liet. Kat. Bendruomenės 
chorui Sao Paulo mieste, Brazi
lijoje, balandžio mėn. sueina 27 
d. Choras yra numatęs išleisti 
metraštį, kuriame tilps choro 
20 metų darbo apžvalga. Cho
rui šiuo metu vadovauja F. Gir
dauskas. Valdybą sudaro Pet
ras Šimonis, Viktoras Tatarū-

Inas, Albinas Kasperavičius, Al
dona Gudavičiūtė, Juozas Ba- 

1 ranauskas, Vytautas Narbutis. 
Jubilėjinis koncertas yra numa
tytas pabaigoje liepos mėnesio.

T. Valius Velykų rytus Žemaitijoje

• Mykolo šeižio-Dagilėlio mir
bį patvirtina iš Lietuvos atėjęs 
laiškas, kurį gavo kun. M. Vemb 
rė. Patvirtinama, kad mūsų po
etas mirė 1950 metų rugpjūčio 
8 d. Palaidotas Pakruojaus šven 
toriuje. kur kun. Gutausko rū
pesčiu pastatytas jam pamink
las. Kun. M. Šeižys buvo gimęs 
1874 m. spalio 2 d. šiukštonių 
kaime, Joniškėlio valsčiuje. Gim 
naziją lankė Mintaujoje, gerai 
mokėjo vokiečių kalbą. Kunigu 
įšventintas 1898 m. Kaune. Į 
Pakruojų atkeltas 1933 m.

Buvo “Tėvynės Sargo” ir ki
tų kat. laikraščių bendradarbis. 
Skyrium išleido “Dainos ir sak
mės” (1902) ir “Dainos daine
lės”, (1909). Mėgo skaityti, tu
rėjo gana didelę biblioteką, ypač 
vokiečių kalba. Be lietuvių, len
kų, latvių, rusų, vokiečių, loty
nų kalbos, graibstėsi ir žydiš
kai. Pakruojuje išbuvo 17 metų; 
pastatė ant Kruojos krantų gra
žią kleboniją, bet atėjūnai nebe
leido baigti gyvenimo joje; tu
rėjo jieškotis privataus buto. 
Pakruojiečiai jį mėgo; pamoks
lai būdavo turiningi, paruošti.

Buvo vyskupo K. Paltaroko 
giminė-dėdė, nors tik vieneriais 
metais vyresnis.

• Šiluvos įtaisas — šitokiu 
pavadinimu tėvai saleziečiai iš
leido savo vienkartinį leidinį, 
spausdintą ofsetu, gausiai iliust 
ruotą. Akiai malonia žalia spal
va papuoštame viršelyje yra 
vaizdai Šiluvos koplyčios, Don 
Bosko su jo globojamu vaiku
čiu, vienuolyno pastatų ir eže
ro. Turiny — aprašomas sale
ziečių įsikūrimas JAV-se ir jų 
veikla. Pranešama, kad jau nuo 
šio rudens pradės veikti pirma 
gimnazijos klasė. Gimnazijoje 
bus išeinama JAV programa su 
sustiprintu lituanistiniu kursu. 
Prie gimnazijos veiks ir bendra
butis. Jau priimami prašymai į 
pirmą gimnazijos klasę. Adre
sas: Salesians of St. John Bos- 
co, Crown Point, Ind. Aprašo
ma projektuojamoji statyti Ši
luvos koplyčia. Jis bus 60 pėdų 
pločio ir ilgio — ketvirtainis- 
ka. Į bokštą bus galima užlipti 
ir pasigėrėti apylinkės vaizdais. 
Šiluvos Marijos paveikslą piešia 
dail. A. Varnas, šis saleziečių 
leidinys turi numerį 1; taigi — 
numatoma, kad jų rodysis ir 
daugiau.

• Lituanistikos dėstymas Co
lumbia universitete, kur dirba 
dr. A. šešplaukis-Tyruolis, ple
čiamas: nuo sekančių mokslo 
metų numatoma bent pirmie
siems dviem kursams įvesti ir 
laboratorinį dėstymo būdą tar
ties bei fonetikos reikalui; tai 
bus naudinga kaip lietuviams, 
taip ir kitataučiams studentams.

• Lietuviu kalinys vadovėlis 
“Litevština” išleistas Prahoje. 
Jį paruošė čekų kalbininkas dr. 
Adolf Erhart. Vadovėlis hekto
grafuotas, 210 pusi. Autorius 
augštai vertina lietuvių tauto
sakos turtingumą.

• Rudolfas Mekšraitis Bra
zilijoje šiemet baigia medicinos 
fakulteto chirurgijos skyrių.
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METAFIZINE PROBLEMA
AMERIKIEČIŲ LITERATŪROJ

Žvilgsnis į Thornton Wilderio kūrybą 
DR. A. ŠEŠPLAUKIS, New York

Problemos, keliamos šių die- kambarį, kur miegojo Pepita, ir

V. Mykolaitis - Putinas

nų amerikiečių literatūroj, nėra 
lengvesnės ir paprastesnės už 
tas, kurios buvo keliamos ir nag 
rinėjamos pereitą šimtmetį. Prie 
šingai, jos kaip tik yra sunkes
nės ir painesnės. Jeigu pereitojo 
šimtmečio pradžioj amerikiečių 
literatūroj pirmiausia atsispin
dėjo demokratijos įgyvendinimo 
reikalas, vėliau, po civilinio ka
ro, kilo tautos jungties proble
ma, o šimtmečio pabaigoje ne
mažesnė perėjimo iš agrarinio 
į industrinį ūkį problema, tai mū 
sų šimtmečio, ypač antrajame 
ketvirty, rašytojui teko susidur 
ti su gan subtilia metafizine ir 
apskritai žmogaus buities ir pas 
kirties problema.

Į realistinį tikrovės vaizdavi
mą, kokiu pasižymėjo U. Sinc
lair ar S. Lewis, vis labiau ir 
labiau ėmė veržtis ir gilesni gy
venimo klausimai. Metafizinės 
problemos rasi tiek Hemingway 
ar Faulknerio veikaluose, spren 
džiančiuose mirties ar blogio pro 
blemas, kiek ir O’Neillio ar M. 
Andersono dramose. Tačiau vie
nu pačių ryškiausių metafizinių 
problemų kėlėjų šių dienų ame
rikiečių literatūroj reikia laiky
ti Thornton Wilderį, kuriam šių 
metų balandžio 17 d. kaip tik 
ir suėjo 60 metų amžiaus, šia 

.proga žvilgterkim kiek artėliau 
į jo kūrybą. Raikieno jis stato
mas į vieną gretą su pačiu He- 
mingway, nors jų vaizdavimo 
keliai gan skirtingi.

Žiupsnelis biografijos

Gimęs Wisconsine, Th. Wilde- 
ris žyipią savo vaikystės ir jau
nystės dalį praleido Kinijoj, kur 
jo tėvas buvo konsulas. Tik vė
liau mokėsi bei studijavo Kali
fornijoj, Berkeley ir Ojai, dar 
Yale ir Princetono universite
tuose pasirinkęs, svarbiausia, 
humanitarinius mokslus. Po to 
buvo mokytojas Lawrenceville, 
N. J. kelerius metus, o nuo 1930 
iki 1936 m. buvo anglų kalbos 
lektorius Chicagos universitete, 
kur pusę metų dėstydavo, o ki
tą pusę skirdavo rašymui. Po 
pereito karo, 1950-51 m., dės
tė poezijos kursą Harvardo uni
versitete. Karo metu tarnavo 
amerikiečių oro žvalgyboj nuo 
1942 m.; po dviejų metų buvo 
pakeltas į pulkininkus. Dabar 
gyvena New Haven priemiesty 
Hamden, Conn., ir dažnai nau
dojasi Yale universiteto biblio
teka, kur sekąs naujausią litera
tūrą, pradedant archeologija ir 
baigiant medicina. Kelis kartus 
yra buvęs Europoj ir Pietų A- 
merikoj gu kultūrine misija.

Pagrindinės temos
Pavienio žmogaus ir visos žmo 

nijos likimas, gyvenimo prasmė, 
Dievo valios paslaptis, Apvaiz
da, blogio problema — štai te
mos, kurios nuolat nagrinėjamos 
Wilderio raštuose, tiek roma
nuose, tiek dramose. Žymiausias 
ir populariausias jo romanas, iš
leistas prieš lygiai 30 metų, yra 
“San Luis Rey tiltas”, kurio 
veiksmas imtas iš Peru nuoty
kio, kai, griuvus tiltui, žuvo pen 
ki asmenys, ir rašytojas čia pa
bandė iššifruoti Apvaizdos ran
ką. Dailus, tiesiog muzika
lus veikalo stilius. Toks yra 
ir perėjimas tiltu į amžinybę. 
Moteris, neturėjusi meilės tiek, 
kAd net jos duktė pabėgo nuo 
jos, pamato savo klaidą, nori 
taisytis ir savo tragedijos iš
vakarėse šitaip pamato amžiny
bę: “Beveik aušp, kai ji baigė 
laišką. Ji atidarė duris į balko
ną ir žiūrėjo į dideles eiles žvaig 
idžių, spindinčių viršum Andų 
kMnų. Per visas nakties valan
das nedaug kas tegirdėjo jas, 
visas dangus skambėjo nuo tų 
konsteliacijų giesmės. Paskum 
ji paėmė žvakę ir nuėjo į kitą

praskleidė sudrėkusius plaukus 
nuo mergaitės veido. “Dabar aš 
pradėsiu”, šnabždėjo ji. “Dabar 
aš pradėsiu naują gyvenimą ir 
tau bus gera pas mane...” Po 
dviejų dienų, kai jos grįžo iš Li
mos, tiltas lūžo ir jos žuvo” (p. 
86).

Kiti epiniai veikalai
“Kabalos” romane, rašytame 

metais prieš tai, ir “Andros mo
tery”, rašytoj ketveriais metais 
vėliau, keliamos irgi panašios 
problemos, nors tuodu veikalu

Thornton Wilder

ir nėra susilaukusiu panašaus 
skaitytojų dėmesio, kaip “San 
Luis Rey tiltas”. Vengęs rea
laus gyvenimo vaizdavimo, ra
šytojas kaikurių kritikų buvo 
apšauktas “eskeipistu” ir iš epo 
perėjo į dramą, kuria jis dar 
labiau išpopularėjo. Bet vėl 1947 
m. išleido romaną “Kovo aidas”, 
kur su nemažesniu atkaklumu, 
kaip ir anksčiau, gilinasi į am
žinąsias problemas, nors ir ma
to, kad nevisad į jas gali duoti 
ajtsakymą. “Kovo aiduose” Ce
zaris sako: “Žmogus — kas 
tai? Ką mes žinom apie jį? Jo 
dievai, laisvė, mintis, meilė, pas 
kirtis, mirtis — ką tai reiškia?” 
(p. 8). Vienintelis Cezario at
sakymas: “Leiskit man išmesti 
iš galvos vaikišką mintį, kad 
yra mano pareiga rasti pasku
tinį atsakymą, liečiantį žmogaus 
prigimtį” (p. 232). Abejotina, 
kad tai būtų ir paties rašytojo 
atsakymas (plg. H. Straumann, 
Amęr. lit. in the 20th cent., p. 
177).

Draminė kūryba
Metafizinė problema su nema

žesniu ryškumu kyla Wilderio 
draminėj kūryboj. Čia jis be to 
dar pasirodo su nauja technika, 
su scena be dekoracijų. Žinomi 
ir trumpi 3 min. vaidinimai, ku
rių visas rinkinys pavadintas 
“Angelu, sudrumstusiu vande
nį”, kur rodoma, kad kančia 
nėra beprasmiška. “Mūsų mies
tas” (1938) primena “San Luis 
Rey tiltą”, nes rodo kasdieninį 
miestelio gyvenimą, kuriam ypa
tingos amžinybės prasmės duo
da mirties atvejais.

Nors Wilderio drama “Iki pas 
kutiniųjų” (angį. “The skin of 
our teeth”, 1942) ir primena 
Camaus Sizifą, bet žmonijos nuo 
polio ir pakilimo pastangose įžiū 
rimą gilesnė prasmė. Net ir pas
kutinysis Wilderio veikalas “Gy 
venimas saulėj” (1955) rodo gi
lesnę aukos reikšmę, negu J. P. 
Sartre “Nugalėtojai” (Victors).

Domisi lietuvių kultūrine 
padėtim

Miela čia priminti, kad Thom- 
ton Wilder, gilios erudicijos ir 
plačios kultūros rašytojas, domi
si ir mūsų lietuvių kultūrine pa
dėtim. Prieš pat išplaukdamas 
į Europą šiomis dienomis, jis 
šių eilučių autoriui rašė: “Turiu 
labai daug klausimų ir mielai 
norėčiau su Jumis juos išsiaiš
kinti, gaila, kad turiu išvykti ir

BALTIJOS JŪRAI
Sveika būk, Baltijos nerimstanti 'banga!
Tu šiandien sutinki mane rūsčiai putota.
Pro jūros vandenų suaudrintąjį plotą
Tu prabyli didžia juodų gelmių jėga.

Sveika būk, Baltija, tėvynės mano jūra!
Kaip paukštis į tave ilgėdamas skridau.
Tegu ir dar rūsčiau tava gelmė paniūra,
Aš tik šviesius jausmus dainuosiu šiandien Tau.

Kaip griausmo aidas toli tavo bangos dunda.
O iš arti sūriom purslų srovėm užliesi.
Tu žavinti grėsmė, svajonė ir pagunda — 
Maištaujančia galia pavergti kėsiniesi.

Gūdžiai Birutės kalne senos pušys švokščia, 
Pritardamos audringų vandenų bangoms.
Ir aš neramią širdį išdainuoti trokščiau, 
Paklusdamas dėkingai vien tik rau ir joms.

Bet šiandien vakarę mačiau tave kitokią,
Kai glaustėsi į krantą bangos tylutėliai.
Sujaudinta akis vos prieblandoj suvokia,
Kaip žaidžia atspalviai ir šviesos, ir šešėliai.

\ į
Ir pušys atokiau Birutėj susigūžę.
Tyliai vakarini dvelkiant kažką siaudžia, šlama, 
O sutemų metu nebežinai, kas ūžia
Saulėlydžio garsu plačiai paskleistą gamą.

s . I • •
Mačiau tave ir vėl dienovidžio kditrbj,
Kat karštas kopų smėlis ka ip sidabras žvanga 
Ir mėlynoj erdvėj auksinės stygos groja.
Ir rankos tiesiasi į skaidrią, vėsią bangą.

Sveika būk, Baltija, myliu tave visokią: 
Vidudienių kaitroj ir sutemų šešėly,
Ir kai putotos bangos, šėlstant audrai, kriokia 
Ir įnirtingai graužia baltų kopų smėlį.

Džiaugiuosi tavimi ir tavo galios mostu,
Ir laisvės plotuose išaugusia jėga.
Laisvų, šviesių bangų tėkmė neatsibostų —
Joje gyvenimas kova ir atvanga.

Ar skausmo valandą, ar laimės trumpą mojį — 
Man su tavim giliau krūtinė atsidūsta.
Tu sielą paguodi, kaip guodžia mylimoji^ 
Pravėrusi duris į tuščią, nykų būstą.

Sveika būk, Baltija, tėvynės mano jūra!
Kaip paukštis į t avė ilgėdamos skridau.
Tegu ir dar rūsčiau tavo gelmė paniūra,
Aš tik šviesius jausmus dainuoju šiandien tau.

DAINOS IR GIESMES 
KONKURSO REZULTATAI

Premijas laimėjo Br. Markaitis, J. Gaubas ir J. Strolia
PROF. VLADAS JO KŪRENAS, Chicago, III.

Mūsų gerb. mecenato kun. J. 
Prunskio globojamas dainai ir 
giesmei parašyti konkursas iš
šaukė gražaus susidomėjimo mū 
sų muzikų tarpe. Buvo iš viso 
prisiųsta 22 kūriniai, jų tarpe 
vienas — iŠ Australijos, kiti vi
si — iš JAV. Bendras atsiųstų
jų kūrinių lygis buvo, palygina
mai, augštas; jų tarpe mažai bu
vo visai nesvarstytinų dėl per 
primityvaus lygio. Jury komisi
ja, — sąstatu VI. Jakubėnas — 
pirmininkas, nariai — Alice Ste
phens, kun. B. Chomskis, A. 
Kutkus ir A. Skridulis — turė
jo, pagal konkurso nustatus, 
gan plačią veikimo laisvę, bet 
tuom pačiu ir ypač sunkų užda
vinį.

Iš premijoms paskirtos — 500 
dolerių sumos — pusė turėjo 
būti skirta pasaulietiško pobū
džio dainai ar giesmei, chorui 
ar solo balsui, pagal komisijos 
pasirinkimą. Antroji pusė buvo 
numatoma religinio pobūdžio kū 
riniui, irgi siauriau neapibūdi
nant, ar grynai bažnytiniam, ar 
tik religinės dvasios. Abiem at
vejais turėjo būti atsižvelgta 
tiek į menišką lygį, tiek ir į prak 
tišką pritaikomumą mūsų gyve
namoms sąlygoms, išeinant iš

šiuokart nebespėju. Man ypač 
rūpi kaiką daugiau sužinoti apie 
Jūsų krašto kultūrinio gyveni
mo tęstinumą per visus šiuos 
sunkiuosius metus”. Reikia ži
noti, kad Wilderio, kaip Ame
rikos kultūrininko, žodis yra 
reikšmingas ir svarus, ir jis jau 
buvo paskleistas daugely Eu
ropos ir užeuropio kraštų.

kūrinio išpildymo galimumo, o 
taipgi ir iš jo teksto dvasios.

Jury komisijos darbas 
Reikalinga turėti minty, kad

kiekviena jury komisija yra ko
lektyvus organas, kurio atskiri 
nariai gali turėti gan skirtingų 
pažiūrų į savo uždavinį. Galima 
todėl priimti kaip praktišką pas 
tabą, kad konkurse premijuo
tas kūrinys, laikui bėgant, nevi- 
suomet pasirodo tikrai buvęs 
vertingiausias, o atmesti kūri
niai nevisuomet esti niekam ne
tinkami. Kartu gi istorija paro
do, kad rimta jury komisija ga
rantuoja, jog pro ją nepraeis 
visai silpnas veikalas. Tupint 
visa tai galvoj, visdėlto nėra kliu 
čių, kad jury komisijos nariai 
pažiūrėtų j savo darbą visu ga

Lietuvio sodyba

limu sąžiningumu ir nuoširdu
mu, sprendimuose gi jos kolek
tyvas jieškotų, išeinant iš ap
linkybių, didžiausio objektyvu
mo.

Šio konkurso premijas spren
džiant buvo nusistatyta laikytis 
sekančios procedūros: kiekvie
nas komisijos narys paeiliui pa
siėmė visą prisiųstą medžiagą 
susipažinimui; galutinos nuomo
nės buvo suderintos ir formu
luotos bendrame posėdyje. Vo
kai su tikromis konkurso daly
vių pavardėmis buvo atidaryti 
Kultūros fondo valdybos nariam 
dalyvaujant tik po to, kai mu
zikų komisija jau premijas buvo 
paskyrusi. Visuomenėje tenka 
girdėti nuomonių, kad muzikai 
atspėją vienį kitų stilius ir sla- 
pyvardes, tačiau šį kartą tikrai 
buvo staigmenų vokus atida
rius.

Premijuotoji daina

Už pasaulietiško pobūdžio dai
ną vienbalsiu sprendimu premi
ja buvo pripažinta dainai vyrų 
chorui, vardu “Šilainė”, J. Ais
čio žodžiais, kurios autorium pa
sirodė esąs kun. Bruno Marku
tis. Jo kūrinys yra gan naujo
viško pobūdžio: jis ypač įdomus 
tuom, kad veikia originaliai ir 
naujai, nors jame nevartojami 
aštriai disonuoją sąskambiai, bal 
sai gi vedami lengvai ir natūra-* 
liai, diatoniškai, be chromatiz
mų. “Šilainė” turi ne tik origi
nalaus talento, bet ir augštos 
kompozicinės technikos antspau 
dą; joje nėra aiškių liaudies dai
nų motyvų, bet jaučiasi lietu
viška dvasia. Atrodo, ją pajėg
tų išmokti mūsų stipresni vyrų 
chorai, nors tam reikės padėt 
nemažai darbo. Kun. Br. Mar- 
kaičio vardas, kaip išmokslinto 
ir talentingo kompozitoriaus, y- 
ra jau mums žinomas. Viena jo 
daina, taip pat J. Aisčio žo
džiais, buvo atlikta Al. Stephens 
choro, kita buvo įtraukta į pra
eitos vasaros Dainų šventės pro 
gramą.

Premijuotos giesmės
Prisiųstų religinių giesmių tar 

pe nebuvo rasta nei vienos, ku
ri, komisijos nuomone, tiktų vie
nintelei premijai. Komisijos nuo 
monės buvo čia labiau pasiskir- 
sčiusios ir, pagaliau, buvo rasta 
sekanti išeitis: pusę skirtos su
mos — 125 doleriai — buvo pri
pažinta kūriniui “Mišių gies
mės” ; jų autorius — Juozas Gau 
bas. Šis kūrinys laimėjo komi
sijos daugumos pripažinimą ne 
tiek dėl grynai meniško įdomu
mo, kiek dėl harmoningo suside
rinimo tarp autoriaus pasistaty
to aiškiai apibrėžto uždavinio ir 
tarp sklandaus bei stilingo jo 
įvykdymo. “Mišių giesmės” yra 
eilė bažnytinių giesmių' pagal 
mišių eigą, išlaikytų visai pap
rastoje Bažnyčios reikalavimus 
atitinkančioje su švelnia religi
ne nuotaika, tinkamų giedoti 
dviejų ar keturių balsų papras
tam chorui. Komisijos daugu
mos nuomone, toks kūrinys yra 
labai pageidaujamas ir bus labai 
naudingas mūsų dabartinėmis 
sąlygomis. “Mišių giesmių” au

torius Juozas Gaubas yra pa-, 
žengusio amžiaus muzikas, šiuo 
metu gyvenąs Dorchester, Mass. 
Lietuvoje jis buvo žinomas, kaip 
pedagogas ir vokalinis kompozi
torius. Jis buvo ilgamečiu Peda
goginio instituto muzikos lekto
rium Klaipėdoje, vėliau Šiau
liuose, o dar vėliau Vilniuje. 
Religinės muzikos srityje jis y- 
ra išleidęs 6 giesmes, kurių vie
ną: “Exaltabo de Domine” bu
vo plačiai prigijusi. Jis yra taip 
pat muzikos vadovėlių autorius; 
jo parengta plati "Muzikos te
orija” buvo pripažinta Švietimo 
ministerijos ir rengiamae spau
dai.

Gavėnios ir Marijos giesmės

Antroji vieta, su $75.00 pre
mija, pripažinta Gavėnios gies
mei “Eik kentėk”, kurios auto
rium pasirodė taip pat kun. Br. 
Markaitis (giesmės stilius gero
kai skiriasi nuo “Šilainės”). 
“Eik kentėk” yra bažnytinio po
būdžio giesmė su gilia, liūdesio 
pilna nuotaika ir melodingu bal
sų vedimu.

Trečioji vieta su $50 premija 
buvo paskirta Juozo Strolios kū
riniui “Marija”, parašytam miš- 
ram chorui, solistui ir vargo
nams ar fortepionui. Šis veika
las nėra tiek originalus, kaip kai 
kurio kiti J. Strolios darbai, bet 
nuotaikingas rimto kompozicinio 
darbo ir logiškai pravestos for- 
ms; jis gali būti gražiu įnašu 
mūsų religinių koncertų progra
mose.

J. Strolia, pagal pirmykštę 
profesiją, pmuikininkds, tačiau 
Lietuvoje buvo iškilęs kaip chor 
vedys ir dainų autorius. Trem
tyje jis ypač iškilo kaip kompo
zitorius, nustebinęs savo darbo 
rimtumu ir kruopštumu, o taip
gi ir gilia nuotaika. Atvykęs i 
Braziliją, bet dabar vėl sugrįžo 
į JAV ir yra Philadelphijos lie
tuvių ansamblio vedėju.

Konkurso laimėjimai

Konkursai parašyti muzikos 
ar literatūros kūriniui turi vie
ną pagrindinę idėją: paskatinti 
mūsų kūrybą. Šiuo atveju, kun. 
J. Prunskio paskelbtas konkur
sas išprovakavo mūsų muzikus 
parašyti visą eilę vokalinių kū
rinių. Mūsų muzikinė literatū
ra tapo praturtinta ne tik premi 
juotais, bet ir “atmestais” kū
riniais, kurių tarpe yra vienas 
kitas tikrai vertingas. Visus pre 
mijuotus ir kaikuriuos nepremi
juotus numatoma išleisti prie 
“Muzikos Žinių”.

Sveikinant šio konkurso me
cenato iniciatyvą ir pripažįstant 
konkurso naudą, pageidautina 
tačiau būtų neužmiršti ir kito 
būdo turtinti mūsų kultūros lo
byną, praktikuojamo visam pa
saulyje, būtent, užsakyti vieną 
kitą kūrinį pas mūsų žymiuo
sius muzikus, prisitaikant prie 
jų sugebėjimų ir norų. Tai ypač 
tinka didesnio maštabo veika
lams. Daugelis žymių pasaulinių 
kūrinių, kaip pvz. Verdi opera 
“Aida”, Mozarto “Reąuiem” ar 
Čaikovskio baletai, yra gimę už
sakymo būdu.

KRONiKA
• V. Mykolaičio-Putino eilė

raštis “Baltijos jūrai”, kurį čia 
spausdiname, yra imtas iš se
niai Vilniuje išleisto jo poezijos 
rinkinio, pavadinto “Poezija”. 
Toje knygoje įdėtame autoriaus 
žodyje Mykolaitis-Pūtinas rašo: 
“Aš patenkintas, kad būdingiau 
siuose šios knygos eilėraščiuose 
skamba giiūtojo krašto meilė, 
laisvės troškimias, protestas 
prieš dvasinę prievartą ir smur
tą, pasididžiavimas žmogaus di
dybe, o sielvartas dėl menkys
tės ir kiti poeto plunksnos verti 
jausmai”. Tie Putino žodžiai ra
šyti 1956 m. gegužės 7 d. Ta po
ezijos knyga išleista Valstybinės 
Grožinės Literatūros leidyklos; 
knygos redaktorius Alf. Maldo
nis, dailininkas A. Kužas, techn. 
red. V. Serapinas, korektorius 
V. Ražinskienė, tiražas 10,000.

• K. C. Cirtautas, jaunas, 
stropus mokslininkas davė nau
ją, papildytą laidą savo studijos 
apie tremtinius, kurios pirma 
laida išėjo 1950 m. Vokietijo
je, o kurią dabar naujai perkur
tą išleido Meador Publishing Co., 
Bostone, Mass., pavadintą “The 
Refugee” . Šiame veikale auto
rius svarsto benamių atsiradi
mo priežastis: išvietintųjų, pa
bėgėlių, išvarytųjų psichologiją, 
pergyvenimus žmogaus, aplinky 
bių nuvesto į svetimą aplinką, 
netekusio pastogės ir savo pro
fesijos darbo. Toliau, autorius 
svarsto moralines tremtinio pro 
blemas, jo nusivylimus, indife
rentiškumo nuotaikas, ryžtingu
mo pradus jo psichologijoj, jo 
ateities kelius ir kryžkeles j de- 
kadentizmą ar augštesnės kul
tūros gyvenimą. Autorius taip
gi svarsto asimilacijos procesą 
tam tikrame krašte ar pasiliki
mą laisvojo pasaulio piliečiu.

Ši mūsų lietuvio studija susi
laukė gražaus įvertinimo moks
lo pasaulyje: plačiai pagarsėjęs 
prof. Pitirim A. Sorokin, dės
tąs Harvardo universitete, šiai 
knygai yra parašęs įžangą, ku
rioje apie šią psichologinę studi
ją sako, kad “mažai tėra vei
kalų, kurie taip meistriškai pa
vaizduoja vidinį pabėgėlio, trem 
tįnio pasaulį ir tuos pasikeiti
mus, kuriuos ta benamio padė
tis įneša į jo sielą, mintį ir visą 
asmenybę, kaip ši Cirtauto kny
ga”.

Knygos autorius Kaz. Cirtau
tas yra gimęs 1915 m. Tauragės 
apskr. Studijavo Bransbergo bei 
Vroclavo universitete, kur gavo 
daktaro laipsnį. Dėstė Ukmer
gės mokytojų seminarijoje, do- 
centavo Erla^eno universitete, 
Bambergo seminarijoje, nuo 
1953 m. pakviestas dėstyti Šv. 
Širdies kolegijoje Nevvtone. Jo 
disertacija buvo apie St. Saikaus 
kio filosofinę pedagogiką, o ha
bilitacijos darbas — Moralinio 
auklėjimo problema. Netaip se
niai, 1952 m., išėjo iš spaudos 
jo studija “Skausmo pergalė”.

• Motina Gailestingoji, tokiu 
pavadinimu kun. J. Prunskio pa
ruošta gegužės mėnesio skaity
mų knyga, jau baigta spausdin
ti. Knyga turi 120 pusi., viršelis 
papuoštas Fra Angelico paveiks 
lu. Veikale surinkta daugybė 
faktų, gausiai mokslininkų, ra
šytojų, poetų pasisakymų apie 
Mariją. Čii randamas aprašy
mas ir Liurde išgijusios lietuvai
tės, bei nupasakojimas nuosta
bių Liurdo įvykių, kuriuos ma
tė lietuvių ekskursija. Knygą 
išleido Lietuviškos Knygos klu
bas .vadovaujamas kun. Vyt. 
Bagdanavičiaus. Knygos kaina 
— $1.30. Gaunama "Drauge”.

• Senojo Testamento antra
sis tomas lietuviškame vertime 
jau renkamas Romoje; šiuo me
tu renkama pranašo Izaijo kny
ga. Iš viso tas tomas turės apie 
1,400 pusi. Numatoma, kad bus 
išspausdintas rudenį. Jo tekstą 
paruošiant daug dirba vysk. V. 
Padolskis ir prel. L. Tulaba.
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AUKLĖJIMO PRINCIPAI 
IR KULTŪRINĖ PAŽANGA

P. MALDEIKI S, Cicero, III.

Sių laikų mokyklinis auklė- per maža ta pažanga tesidomi- 
jimas yra labai platus ir sudėtin ma ir dar mažiau ja tepaseka-

Kultūrine kronika

gas procesas. Jis apima visą au
ganti jaunimą. Dalį jų jis api
ma jau beveik nuo pat kūdikys
tės, sutalpindamas juos į vaikų 
darželius; visus privalomai nuo 
6-7 metų jis surenka į pradžios 
mokyklą, kur išlaiko juos nuo 
4 iki 8 metų; nemažą dalį jų 
lydi iki pilno subrendimo vidu
rinėje ir augštesniojoje mokyk
loje ir tam tikrą dalį žmonių dar 
jis brandina ir augštojoje mo- 

' kykloje. Tas mokyklinio auklė
jimo procesas yra tas veiks
nys, kuris veda žmoniją vis į 
didesnę pažangą ir gerovę. Mo
kyklinis auklėjimas yra tas ke
lias, per kurį jaunimas per trum 
pą laiką susipažįsta su žmonijos 
praeities patyrimu, pasisavina 
jos praeityje pasiektą kultūrą 
ir pasiruošia ateityje dar toliau 
plėtoti kultūrinį paveldėjimą, 
būtent, didinti iki šiol pasiektą 
žinojimą, kurti grožį, skaidrinti 
tikėjimą, ugdyti teisingumą ir 
gerinti žmonių santykius.

Auklėjimo evoliucija

Kad auklėjimas tikrai būtų 
kultūros kėlimo bei kilimo veik 
snys, jis pats turi būti pažan
gus ir atitikti principus, kurie

Nenusipelnė gimti tas, kuris 
tiki, kad jisai tegimė tik sau.

—-Metastasijus

teisingiausiu keliu vestų žmoni
ją į kultūrinę pažangą ir ma
terialinę gerovę. Kad jis ne
atsiliktų nuo bendrosios pažan
gos, jis nuolat turi prie jos pri- 
jis negali būti visiškai pasto
viais principais jis besiremtų, 
jis negali b ūti visiškai pasto
vus ir nekintamas. Kintant bei 
progresuojant gyvenimui, mo
kyklinis auklėjimas taip pat pa
mažu kinta, darosi vis sudėtin
gesnis, įvairesnis, turiningesnis. 
Pamažu įsijungia vis nauji auk
lėjimo principai; pats auklėji
mas apima vis platesnes gyveni
mo sritis, atliekamas vis sėk- 
min^esniais metodais ir pasi
naudodamas vis naujomis prie
monėmis. Tuo būdu pamažu re
alizuojamas principas, kad mo
kytojai vis mažiau spaudžia mo
kinius, daugiau duodami vietos 
jų pačių inicįatyvai, mokiniai 
lengviau mokosi ir vis tik įgyja 
didesnį išsilavinimą.

Kad taip yra, būtent, kad 
auklėjimas vis nestoji vietoje 
ir nuolat progresuoja ir kad 
nauji auklėjimo principai, pa
keisdami senuosius, pagerina ir 
patį auklėjimą, tuo mes galime 
lengvai įsitikinti, bent kiek su
sipažinę su pedagogikos istorija. 
Peržvelgdami pedagogikos isto
riją, mes matome, kaip vienur 
ar kitur pasireiškia stiprios 
pedagoginės asmenybės, kurios 
iškelia bei suformuluoja nau
jus auklėjimo principus, nuro
do naujus auklėjimo kelius. Toji 
auklėjimo evoliucija vyko pra
eityje, j> tęsiasi dabar, ji neuž- 
sibaigs nė tolimoje ateityje. Juk 
būtų labai naivu manyti, kad 
auklėjimo evoliucija ir jo pa
žanga yra jau užbaigti ir kad 
OJiklėjimas yra pasiekęs jau 
pačią pažangos viršūnę. Jis jos 
pasiekti negali, nes jos, turbūt, 
niekada nė nebus.

Amerikiečių auklėjimas
Kalbant apie pedagoginių prin 

cipų kintamumą ir pedagoginę 
pažangą, nejučiomis kiekvienam 
prisimena amerikiečių auklėji
mas ir jų auklėjimo teorija, ku
ri gal daugiausia apie tai kalba. 
Kas yra skaitęs amerikiečių pe
dagogų parašytas knygas, gal 
yra nekartą užtikęs pasididžia
vimą savo pedagogikos pažanga

tiekimo procesu. Europiečių auk 
Įėjime iš seno vyrauja įsitikini
mas, kad svarbiausias auklėji
mo uždavinys yra įvesti jauną 
žmogų į šių laikų visų sričių kul
tūrą, t. y. pertiekti jam tai, ką 
žmonija nuo seniausių laikų iki 
šiol yra pasiekusi. Tuo tikslu 
ten siekiama augantį bei bręs
tantį žmogų gerai supažindinti 
su Vakarų kultūros evoliucija, 
įvesti į šių dienų humanistinius, 
socialinius ir tiksliuosius moks
lus, paruošti jį kultūrinei kū
rybai, nukreipti jo susidomėji
mą, pastangas ir energiją dva
sinių vertybių kryptimi, išug
dyti jame susižavėjimą kultūri
nėmis vertybėmis, sukultūrinti 
jo socialinius santykius, jo emo
cinį gyvenimą ir visą jo laiky
mąsi. Dar renesanso metu, ka
da Europa gavo progos pažinti 
senovės kultūros didingumą, su
sidarė tendencija jaunimą auklė 
ti, supažindinant jį su anos kul
tūros kūryba ir paruošiant jį 
naudotis jos palikimu. Tuo me- 

ir, galbūt, yra radęs ir autoriaus ; tu ir susikūrė klasikinė gimna- 
nepasitcnkinimą, kad Europoje zija, daugelyje kraštų išlikusi

iki šių dienų. Vėliau, mokslams 
plintant ir progresuojant, atsi
rado eilė naujų mokslų, su ku
riais reikėjo jaunuomenę supa
žindinti.

Taip palaipsniui mokyklų pro 
gramose atsirado gamtos moks
lai, įvairios matematikos šakos, 
socialiniai mokslai, modernio
sios svetimos kalbos, sistemati- 
nė istorija ir kiti dalykai. At
skirų tautų sąmonei kylant, pri
brendo reikalas įvesti jaunuo
menę į savo tautos kultūrinę 
kūrybą. Kultūringųjų Europos 
tautų genijus įvairiose mokslo 
ir meno srityse sukūrė tokių di
dingų dalykų, kurie toli pralen
kė ir nustelbė klasinės kūrybos 
genijų. Tuo būdu, greta klasi
nės kultūros ir jos kūrybos į 
mokyklas atėjo moderniosios 
kultūros dalykai, kurie augan
čiam jaunimui yra, nepalyginti, 
artimesni, svarbesni ir su dides
niu ugdomuoju svoriu. Taip gre
ta klasinės gimnazijos atsirado 
įvairūs kiti augštesniųjų mokyk 
lų tipai, kurie visi tačiau ne- 
nutolsta nuo ano pagrindinio 
principo — įvesti jauną žmogų 
į visų sričių .kultūrą.

Kultūrinės kūrybos lobiai 
Europos pedagogikoj

Tas kultūros perdavimo prin
cipas ten suprantamas ne vien 
tik kaip kultūrinių žinių pertie- 
kimap. Jis turi kitą, daug giles
nę prasmę. Visų sričių kultūri
nė kūryba ten auklėjimo reikalui 
labai vertinama dėl jos ugdomo
sios bei formuojamosios reikš
mės.

Didelė dauguma Vakarų kul
tūrą reprezentuojančių dalykų 
yra sukurti bei pagrįsti didžio
siomis vertybėmis. Juk kiekvie
nas kūrinys, kad jis gautų vi
suotinį pripažinimą ir kad juo 
ilgai būtų domimasi, turi būti 
kuriuo nors atžvilgiu tikrai ver 
tingas. Kultūrinė kūryba yra 
drauge ir vertybių turtas, dide
lių kūrėjų didingai išreikštas 
ir padarytas prieinamas visiems 
kitiems. Susipažindamas su įvai
riais kultūros turtais, jaunimas 
pasisavina juose išreikštas idė
jas, pergyvena jų grožinį didin
gumą, plečia savo žinojimą, 
susipažįsta su jose atvaizduoto
mis žmogaus ir jo santykių pro
blemomis, patiria žmogaus sie
los komplikuotumą, išmoksta į 
kitus įsijausti ir suprasti kitų 
kančias bei džiaugsmus. Tuo bū
du kultūrinės kūrybos lobiai 
Europos pedagogikoje vertina
mi kaip geriausia priemonė auk
lėti jaunam žmogui, būtent, kul
tūrinėmis vertybėmis formuoti 
jo sielą, kad jis taptų tų verty
bių savininku ir skleidėju.

Socialinis auklėjimas ir 
švietimo ugdymas

Su kultūrine auklėjimo kryp
timi ten jau seniai varžosi so
cialinio auklėjimo šalininkai, ku-

__ ______________________________ | rie, nepaneigdami kultūrinio
auklėjimo ir jo vertybių, reika- 

lėjimo laikymas kultūros per- lauja auklėjimo keliu padėti jau

ma. Šios pastabos yra gana tei
singos. Visiškai yra teisinga, 
kad naujybių šiuo metu yra 
daug daugiau amerikiečių auk
lėjime. Lygiai yra teisinga, kad 
ne visomis šio krašto pedago
ginėmis naujybėmis Europoje 
domimasi ir ne visų jų prakti
nio auklėjimo duomenis Europa 
teigiamai vertina. Amerikiečiai 
dažniausia tai išaiškina Euro
pos konservatizmu ir net atsili
kimu. Europiečiai gi amerikie
čių auklėjimu nesižavi, nes jų 
supratimu, jis nerealizuoja jų 
suprantamų auklėjimo tikslų ir 
iš viso neatitinka jų idealų. Eu
ropiečių per mažą susidomėji
mą J. A. Valstybių pedagogika 
reiktų išaiškinti daugiausia šio
mis priežastimis: 1) amerikie
čių modernioji pedagogika dau
giausia remiasi tais principais, 
kurie Europoje jau anksčiau bu 
vo išgyventi ir nuo kurių atsi
sakyta; 2) Europoje au Įdėji
mas siekiama pagrįsti pastoves
nėmis vertybėmis ir 3) Europo
je daugiau vertinamas auklėji
mo vispusiškumas ir sistemin
gumas.

Vakarų kultūros auklėjimo 
istorija vystėsi Vakarų Europo
je. Visos svarbiausios šių dienų 
pedagoginės idėjos yra kilę V. 
Europoje. Nuo renesanso iki 
šių dienų visi didieji pedagogi
niai įvykiai ir idėjos formavo
si tuose kraštuose, kurie šian
dieną priskiriami Vakarų ir Vi 
dūrio Europai. Nežiūrint šių die
nų didelio amerikiečių pedago
ginio judrumo, jų savarankiška 
pedagogika yra labai jauna. 
Iki pat 19 amžiaus pabaigos a- 
merikiečių pedagogika dar ne
buvo pajėgi duoti ką nors nau
ja. Iki to meto jie tik savinosi 
Europoje kilusias pedagogines 
idėjas ir kopijavo europinius pe 
dagoginius sąjūdžius, juos pri
taikydami skirtingomis savo gy
venimo sąlygoms ir skirtingiems 
savo socialiniams santykiams. 
Grynai savarankiškas procesas 
čia vykęs auklėjimo srityje bu
vo auklėjimo supraktinimas, iš 
kurio kilo arba kuriam atitiko 
ir naujausios jų pedagoginės idė 
jos.

Europos gi auklėjimas, iš
skyrus Angliją, vystėsi ne tiek 
pagal praktinius reikalavimus, 
kiek pagal teorinius ir stipriai 
filosofiškai pagrįstus principus. 
Europiečių auklėjimo principai

Pagrindinis šių dienų europie
čių auklėjimo principas yra auk-

Meilė yra vienintelis turtas, 
kuris auga dalinant. —C. Gantu

kimu įgyvendinti tą ar kitą pe
dagoginį principą. Tokios nau
jai iškilusios pedagoginės sro
vės kiekviena paprastai repre
zentuoja modernizmą pedagogi
koje ir turi pretenzijų refor
muoti auklėjimą. Tačiau nė vie
nas tokių principų V. Europos 
auklėjimo iš esmės nepakeitė. 
Tiesa, kiekviena naujai pasi
reiškusi pedagoginė srovė, ko
vodama už to ar kito vertingo 
principo įgyvendinimą, įnešė į 
tradicinį auklėjimą ką nors nau
ja.

Tačiau, naujų srovių veikiama 
bei puolama, V. Europos peda
gogika nėra iškrypusi iš tradi

nam žmogui harmoningiau įaug
ti į visuomenę ir visą auklėjimą 
organizuoti ta kryptimi, kad 
visi daugiau ir pozityviau auk
lėtų visus.

Trečias pagrindinis V. Euro
pos auklėjimo principas moky
mo keliu siekti jauno žmogaus 
lavinimo. Visų mokslo dalykų 
medžiaga parenkama bei orga
nizuojama taip, kad jos pasisa
vinimas vispusiškai lavintų.

Tradicinis kelias ir naujos 
kryptys

Modernioji Europos pedagogi
ka 19 ir 20 amžiuje iškėlė visą 
eilę principų ir sudarė visą eilę 
naujų auklėjimo tendencijų. Kai 
kurie jų labai būdingi ir šių die
nų Amerikos moderniajam auk
lėjimui, kur jie susilaukė daug 
didesnio pripažinimo negu Eu
ropoje, kur jie buvo pirmiau
sia iškelti. Tokie principai Eu
ropos auklėjime taip pat buvo 
savo metu stipriai akcentuoja
mi, buvo sukūrę daugiau ar ma
žiau prigijusias tada naujas pe
dagogine* sroves, pagrįstas sie-

Poezija iš Lietuvos

SONETAS
Poetai, duokite jaunystę šviesių,
Kaip žvaigždę sausio naktyje gilioj,
Kad dainiaus lūpos prieblundoj tylioj 
Sušildytą, uždegtą žemę vėsių.

Viduržiemy kaitru jaukia ateitų,
Tos geros liepsnos iš žvaigždžių akių 
Apglėbtų meile viskų —- kuo tikiu 
Ir virpintų stygas ramybės plotų.

Žiema nevystytų kraujais mums saulės, 
Su balto atlaso spurgais pūriais.
Tinklų nemegztų vėjų sukūriais —

Neliktų šunkeliaujančios apgaulės. 
Nes dainiaus vėl pažadintas pasaulis 
Linksmai kalbėtų laisvės žiburiais.

KADA SUGRĮŠI?
Sakyk, pavasari,
Kada sugrįši — 
l melsvų pamarį 
Vėl beatklysi?

Į širdis alkanas,
Pro rūko plyšį, —
Į veidus balzganus — 
Kada sugrįši!?

i
Tu kaimus laukiančius 
Visur išvysi.
Ir miestus žilstančius 
Aplenkt nedrįsi.

Mintis išlaisvinsi — 
Rankas atriši... 
Kada mus laisvinsi - 
Kada sugrįši.. . ?

cinio kelio ir pasukusi į kurios 
i nors vienos srovės vienašališ
kumą. Taip Europos įvairių kraš 
tų tradicinė pedagogika yra pa
sisavinusi daug naujų ir gerų 
principų iš vadinamų modernių
jų pedagogikos srovių, tačiau 
ji nenukrypo nuo pagrindinės li
nijos — siekti vieningo ir vis
pusiško auklėjimo. Todėl ten 
drąsūs reformų projektai niekur 
nebuvo iš karto realizuoti, o 
tik daugiau sintezės keliu pasi
naudota tuo, kas jose buvo pa
grįsta pastoviomis vertybėmis 
ir kas derinosi su tradicinio auk 
Įėjimo linija.

(Bus daugiau)

DIEVO MOTINA

Frn Anądien (gyvenusio 1.187 —1455) Nukryžiavimo freskos detale. 
Paveikslas vaizduoja, kaip Dievo Motina, nukryžiavimo sukrėsta, 
apal|*sta. .lų už ranki) sulaiko Marija Salome ir šv. Jonas. Tuo tar
pu Marija Magdalena staigiai puola į Marijos kojas, tuo budu sulaiky
dama jų nuo parpucJimo ir savo skausmu išreiškia pagarbų ir užuo
jautų Marijai. Paverksiąs yra šv. Morkaus vienuolyno Florencijoje 
kapitulos salėje. Šis jmveikslas panaudotas viršelyje išleistos kun. dr. 
J. Prunskio knygos gegužės mėnesio skaitymams — “Motina (Inile- 
b t ingo ji”. _ _ .

• Verkianti Dievu Motina Sy- ( 
rakūzuose. Tokiu pavadinimu 
knygą išleido Marijonų kongre
gacija. Veikalą yra parašęs kan. 
dr. Ottavio Musumeci, o į lie
tuvių kalbą išvertė M. Pulaus- 
kns, MIC. šis veikalas patiekia 
pirmuosius oficialius pranešimus 
apie Dievo Motinos atvaizdo aša 
rojimą Sicilijos Syrakūzuose 
1953 metais, kai per keturias 
dienas prieš dideles žiūrovų mi
nias ir net mokslinės komisijos 
narių rankose yra ašarojęs. Kny 
goję apibūdinamas Sicilijos mies 
tas, aprašomas tasai Marijos 
atvaizdas, įvykiai, surišti su pa
veikslo ašarojimu, Sicilijos vys
kupų pareiškimai, mokslinės ko
misijos pasisakymas, to įvykio 
įtaka į žmones, suminėta apie 
600 nuostabių išgijimų toje vie
toje. Knyga gausiai iliustruota 
— matomas tas Marijos atvai- 
das, kaip dramatiškai tą įvykį 
sutiko žmonės, kaip laikėsi at
vykusieji vyskupai. Knygos kai
na — $2. Jei susidarytų koks 
pelnas, būtų skiriamas marijonų 
naujosios statybos skoloms iš
mokėti.

• Lietuvių Katalikų Mokslo 
akademija šiemet spalio 2-4 die
nomis. Romoje šaukia suvažia
vimą. Bendroji suvažiavimo te
ma numatyta ši: Lietuvių Moks
lo problemos naujausių Katalikų 
Bažnyčios direktyvų šviesoje. 
Bus šešios paskaitos su diskusi
jomis. Iš teologijos: Kristaus 
mistinio kūno doktrina ryšium 
su dabarties gyvenimo faktais; 
iš filosofijos: materializmas ka
talikiškos filosofinės doktrinos 
šviesoje; iš sociologijos: sociali
nių problemų krikščioniško 
sprendimo perspektyvos; iš tei
sės: Katalikų Bažnyčios doktri
na apie tautų apsisprendimo tei
sę; iš istorijos: Apaštalų Sostas 
ir Lietuva; iš medicinos: Medi
cinos etika pagal popiežių direk
tyvas. Paskaitų temos gali būti 
pačių prelegentų patikslintos.

• Baigė mn i versite tą. Vincas 
Vyčinas šiemet baigė Katalikų 
Duąuesne universitetą ir gavo 
filosofijos magistro laipsnį, ap
gindamas disertacinę tezę “Bū
dingieji Heideggerio filosofijos 
bruožai” pas žinomą egzisten
cialistą prof. Bernard Boelen, 
pakviestą iš Olandijos dėstyti 
filosofijos katalikams Duąuesne 
universitete, Pittsburghe. Prof. 
Boelen nuomone, mūsų lietuvio 
rašinys yra vienas geriausių, ra
šytų apie Heideggerio filosofi
ją-

Vincas Vyčinas yra pasiryžęs 
ir toliau tęsti studijas, siekiant 
filosofijos daktaro laipsnio. Nu
mato tuoj pradėti rašyti diser
taciją “Nagrinėjimai apie žemės 
problemą”; tai viena iš giliau
sių ir naujausių Heideggerio ke
liamų problemų.

Vincas Vyčinas yra gabus ir 
darbštus. Atvykęs į šį kraštą, 
pradėjo dirbti su kastuvu, bet 
greitai buvo pastatytas prie me 
džio darbų, kaip stalius. Pradė
jęs studijas ir negalėdamas vi
sas dienas ištisai dirbti, ėmė pats 
statyti namus vasarą, o žiemą 
studijuoti. Jis ir šią vasarą pa
siryžęs pastatyti kelis namus, 
sukalti kiek lėšų savo šeimos 
pragyvenimui, o žiemą tęsti stu
dijas ir jas baigus atsidėti vien 
moksliniam darbui. (J. T.)

• Arki v. J. Skvireckas skai
to iš Romos jam atsiunčiamas 
Šv. Rašto įvertimo korektūras. 
Tarpais turi rūpesčių su sveika
ta. Šv. Juozapo dienos proga po
rai savaičių buvo išvykęs į Lo- 
chau prie Bodensee, o po to vėl 
grįžo į savo nuolatinę gyvenimo 
vietą-vienUolyną Zamse, Austri-

• Kun. K. Senkus, gyvenda
mas Vokietijoje, atsidėjęs ruo
šia naują lietuvių giesmyną. 
Vyksta paskutinis giesmių pa
mosimas ir harmonizavimas bei 
paruoštųjų perrašinėjimas.

• Poetas Butkų Juzė yra mi
ręs 1947 m. balandžio 22 d. Klai 
pėdoje, taigi šiemet sueina 10 
m. nuo jo mirties. Kilęs iš netur
tingos šeimos, iki 15 m. amžiaus 
ganė svetimus gyvulius. Lippo- 
joje pas vyresnį brolį išmokęs 
kurpiaus amato pats toliau sie
kė mokslo. Įstojo į Telšių pro
gimnaziją, bet 1912 m. susirgo 
paralyžium. Kojos buvo apgydy
tos, bet pilnos kalbėjimo laisvės 
neatgavo. Voroneže baigęs gim
naziją, Maskvoje studijavo isto
riją. Vėliau tęsė studijas Ber
lyno ir Jenos universitetuose; 
gavo diplomą parašęs studiją a- 
pie senovės tikybos liekanas lie
tuvių dainose.

Kaikurį laikė dėstė mokytojų 
kursuose Palangoje. Suorgani
zavo Palangos vidurinę mokyk
lą, mokytojavo suaugusių kur
suose Klaipėdoje. Trumpam lai
kui buvo išsikėlęs į JAV ir dir
bo čia fabrike. Vėl grįžęs į Lie
tuvą mokytojavo Tauragės ko
mercinėje mokykloje. Dirbo Klai 
pėdos Ryto spaustuvėje, kore
gavo Jablonskio raštus, redaga
vo “Darbininkų Balsą”, su lite- 
ratų-artistų grupe važinėjo po 
Žemaitiją. Nuo 1937 m. perėjo 
dirbti į bibliotekas, o vokiečių 
okupacijos metu mokytojavo 
Telšiuose — gimnazijoje, daly
vavo teatro darbuose. Bolševi
kams okupavus Lietuvą buvo 
kviečiamas dirbti Švietimo minis 
terijoje, bet atsisakė. Klaipėdos 
mokytojų institute dėstė lietu
vių kalbą.

Jo parašytos knygos: Kalėdų 
vakaras, Žemės liepsna, Verkian 
ėios rožės, Paparčio žiedas, Pa
laidūnas, Užsipelnė diplomą, Aud 
ronė, Darbas ir prakaitas. Bu
vo išspausdinta, bet bolševikų 
sulaikyta knyga Žemaičiai. Chi
eagoje Pr. šulas ir V. Šatkus iš
leido atskirą leidinį “Butkų Ju
zės raštai”. Leidinys gaunamas 
“Drauge”.

• Amerikietės knyga apie lie
tuvaites. Eilės knygų autorė ir 
laikraštininke Katherine Burton 
ruošia spaudai knygą, skirtą pa
minėti Šv. Kazimero seserų ju- 
bilėjų. Numatoma, kad jos kny
ga bus pavadinta “The Crown, 
Lily and Sword”. Rinkdama me 
džiagą, rašytoja buvo nuvykusi 
į Šv. Juozapo ir Marijos vilą ry
tinėse valstybėse, kur buvo su
sitikusi su Šv. Kazimeero sese
rų vyresniąja — motina Teofi
le.

• Į Lietuvių Saleziečių gimna
zijos patalpas Italijoje šią vasa
rą atostogoms atvyks ukrainie
čių tremtinių berniukų kolegija 
iš Castelgadolfo. Susidarys pro
ga mokykliniam kaimyninių tau 
tų jaunimui pabendrauti, ir Lie
tuvos vardas ta proga bus po- 
pularinamas ukrainiečių ir Ita
lijos visuomenėje.

• Aleksandrui Plateriui Chi- 
j cagos Palyginamosios Teisės in
stitutas pavedė parašyti moksli
nį darbą .apie įstatymų reikš
mę šeimos pastovumui. Darbas 
bus patiektas tarptautiniam ko
mitetui šeimos pastovumui ap
saugoti.

• Vandos Frankienės pasaka
“Karalaitės Gintarės ilgesys” 
jau išėjo iš spaudos. Knyga turi 
47 pusi., gausiai iliustruota dvie 
jų spalvų paveikslais. Išleido 
Suduva. Knygoje be "Karalaitės 
Gintarės ilgesio” telpa ir “Bal
toji lelija”.

• Tapytojas Vytautas Ignas,
šiuo metu gyvenąs Clevelande, 
sukūrė visą eilę naujų kompo
zicijų ir portretų.

• Misijų nuotykių knygą, pa
vadintą “Okee Wagūe”, išleido 
lietuviai tėvai saleziečiai Itali
joje. Veikalas bus gaunamas ir 
“Drauge”.

• Dr. Juozas 1x4mimas atsiun
tė savo straipsnį knygai "Mano 
pasaulėžiūra”.
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Nuo simfonijos iki džazo
LEONARDAS J. SIMUTIS, Jr., Chicago, III.

Simfoniją galime pavadinti 
"muzikiniu ansambliu”. Plates
ne prasme šiais laikais simfoni
ja suprantama kaip rimtą tiks
lą turintis didelio masto orkest
rinis kūrinys, normaliai keturių 
dalių, vadinamų judesiais (movė 
ments); bent vienas jų papras
tai turi sonatinę formą.

Augščiausio tipo instrumentinė 
muzika

Šiandien simfonija paprastai 
laikoma augščiausio tipo instru
mentine muzika, panašiai kaip 
tragedija Aristotelio buvo lai
koma augščiausios rūšies poeti
ne kompozicija; tarp Aristotelio 
tragedijos supratimo ir simfoni
jos galima pastebėti tam tikro 
panašumo.

Tragedija yra rimtas užbaig
tas didingas kūrinys, o simfo
nija yra taip pat didelė vienin
ga tezė.

Simfonijos kilmė siekia anks
tyvos Italijos operos uvertiūros. 
Uvertiūra (įvedamoji muzika) 
ar simfonija, kaip Aleksandro 
Scarlatti patobulino, susidėjo iš 
trijų dalių: greitai-lėtai-greitai. 
Ir čia yra kilę trys klasinės sim
fonijos judesiai. Viduryje 18-jo 
amžiaus simfonija buvo atjung
ta nuo operos, kas ją pagimdė 
ir davė jai nepriklausomą gyve
nimą koncertų salėse. Kari Nef 
savo knygoj “The outline of the 
History of Music” rašo, kaip tai 
{vyko:

— Po to, kai teatro simfonija 
buvo perkelta į koncertinę salę, 
muzikos pasaulis buvo apimtas 
manijos groti simfonijas. Kom
pozitoriai nespausdino mažiau 
kaip pustuzinį vienu laiku. Daug 
kas paruošė šimtą ar daugiau 
simfonijų, sukurta jų daug tūks 
tančių. Tose aplinkybėse būtų 
sunku surasti, kuris jų sukūrė 
naują stilių. Daug kompozitorių 
bendradarbiavo naujame sąjū
dyje; pirmieji buvo italai, pran 
cūzai ir vokiečiai. —

Vėlesnės simfonijos

dernieji kompozitoriai išsižadėjo 
simfoninės formos. Debussy, 
Ravelis, Schoenbergas ir Stra- 
vinskis savo brendimo metais 
simfonijų nerašė. Paskutiniuo
ju laiku tai pasikeitė. Simfonijos 
ir vėl rašomos, jei spręsti iš to
kių prancūzų, kaip Rousselio ir 
Honnegerio darbų; rusai, kaip 
Prokofievas ir Shostakovičius; 
anglai, kaip Vaughan Williams 
ir Walton; amerikiečiai, kaip

simfonijos judesys yra greitas 
’r ilgokas kaip ir pirmasis.

Klasikinė forma
Simfoninė forma buvo apvai

nikuota 18-jo amžiaus klasiciz
mo laimėjimais. Haydnas, Mo
zartas ir Beethovenas atvedė ją 
{ artistinį pribrendimą ir klasiš
kai sujungė joje šio amžiaus 
mintį ir jausmą. Romantiškieji 
19--jo amžiaus kompozitoriai su
sitiko su sunkumais — jie ban
dė pasisavinti išdidžiąją simfo
nijos formą, tačiau jiems nepa
vyko. Kova tarp klasikinės for
mos ir romantinio pasitenkini-

Stase Vaičaityte

MOTINAI
Kultūrine kronika

Harris, Sessions ir Piston. Va-'mo buvo 19-jo amžiaus muzikos 
dinamame smukimo laikotarpy centrinis klausimas. Ne vienas
simfoninė forma buvo prakti
kuojama tokių drąsuolių, kaip 
Mahler ir Sibelius. Būdinga, kad 
tik dabar jų kūriniai tepradėjo 
rasti vietą simfoninių organiza
cijų regulariuose repertuaruo
se.

Mahler ir Sibelius buvo drą-

kompozitorius skundėsi, kad ne 
lengva yra rašyti simfoniją po 
Beethoveno.

Klasikinė simfonija buvo pa
grįsta idėjų susitikimu, o roman 
tizmas labiau linko vesti jaus
mų kovą. Klasikinė forma rei
kalavo tamprios struktūros, at
sargaus planavimo, tematinės

sesni naudodamiesi simfonijos logikos, abstrakčios minties; ro_ 
forma negu Vėlesni kompozito-1 mantizmas mėg0 išsįpiėtimą ir
nai. Mahler beviltiškai siekė su
kurti simfoniją didesnę negu ji 
buvo. Jis padidino orkestrą gi
gantiškomis proporcijomis, pa
didino judėsiu skaičių ir apskri
tai laikė savo pareiga tęsti Beet
hoveno" simfonijos tradicijas.

Kompozitorius Br. Markaitis, S. J.
Dainos ir giesmės konkurse laimėjo 
pirmų premiją už dainą ‘‘Šilainė” 
(žodžiai .1. Aisčio.) ir antrą premiją 
už giesmę ‘‘Eik kentėk”.

Geriausias orkestras vidury
je 18-jo amžiaus buvo Manhei
me. Haydno ir Mozarto pirm- 
takūnai sukūrė daug originalių 
savybių vėlesnei simfonijai, kaip 
tai orkestrinis crescendo ir di- 
minuendo ir apskritai didesnį 
lankstumą orkestriniame kūri
nyje. Bendrasis turinys buvo 
lengvesnis, turįs operetiško sti
liaus bruožų.

Ant to pagrindo Haydnas il
gainiui patobulino simfoninį sti
lių, ir jo laimėjimas buvo di
džiausias po Mozarto mirties.
Jis paliko simfoniją, galimą to
limesniam ugdymui, bet be di
desnių galimybių tobulinti jo 
paties stiliaus ribose. ,

Tai buvo paruošimas kelio de-. al ° arP^ 

vynioms garsioms Beethoveno 
simfonijoms. Simfonija nutrau
kė visus ryšius su • savo operos 
kilme. Buvo padidinta forma, 
praplėstas emocinis mastas, or
kestras lyg audra atžygiavo į 
visai naują ir negirdėtą stilių.
Beethovenas viena ranka sukū
rė kolosą, kurį, atrodė, tik jis 
vienas tegalės kontroliuoti.

Mes galime rasti naujų kontra- 
punktinių tekstūrų ir naujų or
kestrinių spalvingumų jo kūri
niuose, be kurių modernioji sim 
fonija būtų nesuprantama. 

Sonata
Mes laikome sonatą ir simfo

niją muzikinėmis formomis. Gal 
būtų arčiau tiesos kalbėti apie 
sonatos stilių, tai yra lkikyti 
sonatą ir simfoniją muzikinio 
galvojimo priemone. Sonata reiš 
kia ypatingą muzikinės medžia
gos ir idėjų kovos tipą už lais
vę išsireikšti tos medžiagos pa
galba. Sonatos formą mes turi
me suprasti ne kaip išradingą 
formulę, uždėtą pirmai ir antrai 
temai, bet kaip organišką pa
sekmę visų jėgų, paveldėtų mu
zikoj per 18-jo šimtmečio klasiš

Devynioliktojo amžiaus kom
pozitoriai , kurie jį pasekė —
Schumannas ir Mendelssonas — 
rašė ne taip jau titaniškas sim
fonijas. Amžiaus vidury atsira
do pavojus simfonijai netekti 
savo hegemonijos orkestriniame 
lauke. Tada vadinamieji "mo
dernistai” — Lisztas, Berliozas 
ir VVagneris — matomai simfo
nijai norėjo pridėti kiek progra- 
matin'ės idėjos, įkombinuotos į
muzikinės dramos kūną. “Kon- sis judesys labai dažnai turi šo-

Sonatos vardas yra kilęs iš 
itališkojo žodžio "suonare” — 
skambėti. Ji yra skirtinga nuo 
kantatos, kuri reiškia dainavi
mą. Sonata yra instrumentalinis 
kūrinys, susidedąs iš kontradik- 
tuojančių judesių ciklo. Sonatos 
vardas yra naudojamas, kuo
met kūrinys yra skirtas vienam 
ar dviem instrumentams. Jei 
instrumentų yra daugiau negu 
du, kūrinys vadinamas trio, 
kvartetas, oktetas. Sonata solo 
instrumentui ir orkestrui vadina 
si concerto, o pilnam orkestrui 
— simfonija.

Tiksliausiai suorganizuotas ir 
charakteringiausias simfonijos 
judesys. Jis yra giliausias ir duo 
da charakterį visam kūriniui. 
Antrasis judesys yra lėtesnis ir 
savo išraiška lyriškas. Trečia-

servatoriai", kaip Brahmsas, 
Bruckneris ir Čaikovskis, gynė 
tai, kas, atrodė, jau bus praras
ta.

Modernieji kompozitoriai
Ir tik prieš keletą metų su

sidarė bendra nuomonė, lead mo-

kio pobūdį. Judėsiu skaičius il
gainiui padidėjo iki keturių vie
toj pirminių trijų, šalia didin
gos šokio formos, atsirado leng 
voji. Tai menuetas. Su Beetho- 
venu menuetas išsilaisvino iš šo 
kio kategorijos ir išvirto į nesu
valdomą scherzo. Paskutinis

kaprizą, nuotaikas ir atmosfe
ras, o taip pat ir literatūrinį 
bendravimą. Klasinė simfonija 
buvo dramatinė forma; roman
tizmas buvo godus lyrikai. Žyb
telėjus pirmam romantikos ju
dėjimui, simfonija neteko savo 
pirmenybės. Kompozitoriai vie
na ranka siekė muzikinių pro
gramų, kita — trumpų lyrikos 
formų, kaip tai romantiškų dai
nų ir pianinui kūrinių. Lisztui, 
Berliozui, Wagneriui ir kitiems 
atrodė, kad tokia simfonija, ko
kią žinojo klasikinis laikotarpis, 
buvo praeities dalykas.

Pirmajam romanticizmo įkarš 
čiui praėjus, simfonija visdėlto 
savo poziciją atgavo; jos pa
trauklumas grynai muzikiniams 
kompozitorių instinktams buvo 
perdidelis, kad ją užmirštų. Ji 
prisitaikė prie naujo amžiaus 
reikalavimų. Jos struktūra, bu
vo palengvinta lyrikos ir didin
gosios 19-jo amžiaus retorikos 
stiliumi. Ji sutelkė savin iškilmin 
gojo efekto romantinę meilę ir 
grandiozinį mostą. Ji, tiesa, ne
pasiekė Haydno bei Mozarto 
giedrumo ar Beethoveno kons
trukcijos tamprumo, bet ji pasi
darė gyvas humaniškas doku
mentas, pilnas veiksmo, maiš
tingo klimakso ir šiurpulingų at 
sišaukimų.

Tiesą pasakius, romantinė sim 
fonija negali būti vertinama 
klasikinės eros lygiais. Čia bu
vo siekiama ko kito. Tokiu bū
du jie atstovavo savo laikams. 
Taip buvo atnešti gyvenimui tū 
riniai, kurie tęsia muzikos mė
gėjų džiaugsmą.

Tarp mirštančios romantikos 
ir XX šimtmečio

Devynioliktojo šimtmečio pas 
kutiniame dešimtmety paaiškė
jo, kad romantinis impulsas sa
ve išvargino. Didingasis stilius 
baigė savo kelią ir pasinešė į 
išpūstus gestus, kurie reiškė 
tradicijos išsižadėjimą. Kompo
zitoriai, kurie buvo gimę devy
nioliktojo amžiaus viduryje ir 
pasiekę meninio subrendimo pas 
kutiniame dešimtmetyje, nega
lėjo nejausti, kaip jautė Satie, 
kad jie atėjo į pasaulį “labai 
sename laikotarpyje”. Jų isto
riškas uždavinys buvo būti tiltu 
tarp mirštančios romantikos ir 
20-jo šimtmečio.

Su paskutiniais romantikais 
baigėsi vokiečių pirmenybė mu
zikos kultūroje. Naujas vysty
masis prasidėjo su I-ju Pasau
liniu karu, kuomet Vokietija ir 
Austrija buvo atskirtos nuo ki
tų Europos dalių. Po ramantikos 
periodo keli naujokai pasirodė 
muzikos pasaulio horizonte. Ša
lia Suomijos, jie pasirodė Angli
joj, Ispanijoj ir Jungtinėse Vals 
tybėse. Pasižymėjo prancūzų mo 
kyklos orkestriniai kompozito
riai; tautinės mokyklos sėkmin
gai reiškėsi Rusijoje ir Čekijo
je.

Kai pažvelgiame į meno isto
riją, pastebime, kad pats daly-

O, motina, mano!
Į tavo mielą prieglobstį 
Kaip aš norėčiau dar sugrįžti.
Iš smėlio ir šukių 
Vėl pilį statyti.
Taip pamažu gęsta vasaros diena 
Ir vakarinė žara —
Į nežinią krinta.

PAVASARIS TĖVIŠKĖJE
Kvepia papurusi žemė.
Kaba dideli lašai ant pumpurų.
Greitai sprogs, ir ant lankų 
Išsilies pavasaris.
Sužaliuos lankos prie Nemuno.
Purienos braidys paupiais.
O tėvelių sode —
Našlutės palinks nuo svetimų.

Marija flukštaitė

ŽIEDAI MANO MAMAI
Mama, angele mano lopšio, tu pasėjai savo širdies sėklas 

manyje, ir kokie yra dabar jų žiedai — tavo meilės vaisiai.
Mama, tavo įsčius buvo man nežinomas dangus, kurs perpylė 

į mano venas tave pačią, ir kokia dabar esu — tavo meilės vaisiai.
Mama, kai tu buvai alkana, o aš gėriau pieną iš tavo gyslų, 

aš nežinojau, kad tu save man atiduodi, bet kai tavim visa persi- 
ėmiau, dabar aš žinau, kad tai yra tavo meilės vaisiai.

Mama, kai tu rovei linus, o aš neaugštesnė už ramunę stovė
jau šalia tavęs, aš nemaniau, kad mano gyvenimas išaugs linu 
kantriu, ašarų jūra uždaru, ilgo sopulio siūlu verpiamu.

Matušėle, kai tu audei staklėse, o aš tryniau šeivas tavo šau
dyklei, tu man pasakei, kad žmogus yra audėjas Dievo drobių ne-

Petras Matekūnas parašė 
"Kufšteino lietuvių sto

vykla”. Knygą išleido Vaga. Vei
kalas turi 136 puslapius, tira
žas — 500 egz. Knygoje aprašo
mas Kufšteino lietuvių kultūri
nis ir visuomeninis veikimas, jų 
sukurtos mokyklos ir kursai, 
parengimai, sporto pasirodymai, 
radijo pusvalandis, įvairūs mi
nėjimai, chorų, orkestrų veiki
mas, klubai, knygynas, spauda, 
susirinkimai, maldininkų iškylos, 
pamaldos, misijos, ekskursijos, 
enkavedistų propagandiniai ban 
dymai, natūralus gyventojų ju
dėjimas, laisvės apribojimai (lei 
dimai, kratos, skryningai, kelio
nių suvaržymai. Veikale svars
tomi mūsų tremtinių santykiai 
su kitomis tautinėmis grupėmis, 
nusikaltimai, dokumentai, gy
ventojų aprūpinimas maistu, rū 
kalais, lėšomis, kuru drabužiais. 
Apžvelgiamas UNRRA ir IRO 
pagelbinis personalas. Pagaliau 
emigracija ir repatriacija. Pa
baigoje {dėtas nekralogas, sto
vykloje dirbusio tėv. B. Zajenč- 
kausko.

Kufšteinas yra Austrijos Ti
rolyje. Ten prie Inno upės buvo 
kareivinės, kuriose buvo apgy
vendinta daugiau kaip 3,000 pa
bėgėlių, jų tarpe 177 lietuviai. 
Jų gyvenimo sąlygos bei veikla 
čia ir aprašoma. Duodamae ne-

knygą
• Pauliaus Jurkaus premijuo

tas romanas “Smilgaičių akva
relė”, kurios didžioji pusė jau 
yra perėjusi “Draugo” atkar
poje, nors pats įdomumas dar 
bus ateinančiose atkarpose, iš
eis atskiru leidiniu.
• Ant. Vienuolio veikalo “Vieš 

nia iš Šiaurės” nauja laida lei
džiama Chicagoje. Pirmas to
mas jau išėjo iš spaudos. Išlei
do Terra. Antrasis tomas spaus 
dinamas ir bus išleistas dar šį 
pavasarį. Ant. Vienuolio apysa
ka “Viešnia iš Šiaurės” buvo vie 
na iš mėgiamiausių jaunimo kny 
gų. Tikimasi, kad ir ši naujoji 
laida susilauks susidomėjimo. 
Būdinga, kad dabar, išleidus pil
nus Vienuolio raštus Lietuvoje, 
šiai apysakai, dėl jos patriotinių 
ir kitų okupantams svetimų nuo 
taikų, vietos nebuvo rasta.

• Dail. K. Žoromskis iš New
Yorko atvežė ten jo nutapytą 
didžiulį paveikslą: “Nuėmimas 
nuo kryžiaus” ir jį įstatė į alto
rių naujoje Marąuette parko lie
tuvių bažnyčioje, Chicagoje. Pa
veikslas 18 pėdų augštumo ir 
tiek pat platumo ir turėjo būti 
vežamas perskirtas į tris dalis, 
o paskiau sustatytas nišoje prie 
šoninio altoriaus.

• I^eonardas Dambriiinas, kai
b’ninkas, atsiuntė savo straips
nį knygai “Mano pasaulėžiūra”. 
Iš viso jau yra atsiųsta 3S au
torių pasisakymai. Paskutinis

manų, gražiausių. „ . ... . ,
Kai mes sodinom lelijas daržely, tu man kalbėjai, kad kiek- maza* iliustracijų ir veikalas bus

viena mergelė yra Marijos lelija. , vertingas įnašas mūsų tremties
Kiekvieną darželio gėlę palenkus, tu man rodei spalvas ir\istorijai pavaizduoti. , termjnag „žsakytuosius straips

lapelius, Viešpaties darbų dažais besigrožėdama. • Vokietė apie lietuvius. Ne-
Mama, aš esu tęsinys tavo meilingų įžvelgimų, įsisiurbęs visa sepiai Vakarų Vokietijoje iš 

jėga ir ilgesiu į Dievo kūrinių meilę ir grožį, tai vis tavo vaisiai.; spaudos išėjo Elisabeth Pfeil
Tavo, Mama, dovanos ir vaisiai. Tavieji žiedai.

kas niekuomet nesikeičia, o kei- pasikeitimai, kurie pirmiau vyk-
čiasi tik jo elementai. Kaikuriais 
laikais kultūrinių*.procesas tik
rai sparčiai žygiuoja ir įgauna 
revoliucijos charakterį. Muzikos 
istorijoj buvo trys atvejai lygio
mis pertraukomis viens nuo ki
to, kai keitimasis pasidarė taip 
staigus, kad žodis “naujas” virs 
ta kovos šūkiu. 1300 metai yra 
laikomi “ars nova” (naujo me
no) iškilimu, 1600 metai žinomi 
savo “nuove musiche” ir 1900 
metai yra būdingi nauja muzi
ka.

XX šimtmečio revoliucija
Visi jie sukėlė sumišimus ir 

karštas polemikas, kaip skaito
me kronikose. Po pirmojo smū
gio ateidavo išsilyginimo perio
das. Naujos konceDcijos prisi
derindavo prie senųjų. 20-jo 
šimtmečio revoliucija yra visų 
didžiausia. Muzikinės formos

davo per generacijas, dabar 
įvyksta per kelerius metus. Dėl 
to,— tūkstančiai, kurie buvo iš
mokę mylėti Chopino ir Pucci- 
nio melodijas, pasijūto esą gi
gantiškos konspiracijos auko
mis. Konspiracija yra vykdoma 
taip pat poetų ir dailininkų. At
rodo, kad jie užsimojo sugriauti 
visas meno vertybes, kurios bu
vo sukurtos žmogaus pasigėrėji
mui ir grožio kėlimui.

Dabar, pusei šimtmečio pra
slinkus galima pastebėti išsily- 
giriimo procesą. Kompozitoriai, 
kurių kūrinių pasirodymai prieš 
30 ar 4Q metų sukėlė riaušes, 
šiandien yra priimami dideliais 
kūrėjais. XX šimtmečio muzi
ka yra jau ne laikinis minčių 
ir širdžių suklydimas, o naujau
sia ir todėl žymiausia grandis, 
rišanti dabartį su praeitimi.

(Nukelta į 6 psl.)

knyga “Hunger, Hass und gute 
Haende” (Badas, neapykanta 
ir gerosios rankos). Leidinyje 
autorė aprašo savo išgyvenimus 

tkario metais Lietuvoje. Pa- 
:os autorės žodžiais, knygutė 

parašyta atsidėkojant lietuviam 
už jų pagalbą atbėgusiems į Lie 
tuvą Rytprūsių vokiečiams. Au
torė pasakoja asmeniškus savo 
pergyvenimus ir susitikimus su 
lietuviais, kurie išbadėjusiems 
’okiečiamg padėdavo dažnai nuo 

stabiu būdu. Tai buvo 1947 me
tų kovo mėnesį. Kaikurie Ryt
prūsių gyventojai buvo arti ba
lo mirties, jie rado kelią į Lie
tuvą ir iš jos grįžo gausiai ap
dovanoti. Pati autorė į Lietuvą 
pavojingiausiai keliais vyko net 
kelis kartus.. Vokiečių spauda, 
recenzuodama knygą, ją vadi
na jaudinančiu žmoniškumo do
kumentu, kuriuo įrodoma, kad 
artimo meilė triumfuoja augš
čiau bado ir neapykantos.

nius atsiųsti — birželio 1 d. Siųs 
ti knygos redaktoriui kun. dr. 
J. Prunskiui, “Draugo” adresu.

• Aloyzas Baronas pakviestus 
parašyti ?v. Antano parapijos 
(Cicero, 111.) istoriją. Knyga iš
eis artėjančio auksinio jubilė
jaus proga. A. Barono re’iginių 
novelių knyga “Valandos ir am
žiai” jau atiduoti spaudai. Lei
džia Lietuviškos Knygos klubas.

• J. Tininio novelių knyga 
“Sužadėtinė” jau atspausta ir 
atiduota rišyklon. Knygą leidžia 
Terra. Dar šį mėnesį pasirodys 
knygų rinkoje. J. Tininis pasku
tiniu laiku yra gražiai pasi
rodęs su savo beletristikos daly
kais mūsų periodinėje spaudoje.

• Kovos metai dėl savosios 
spaudos — kolektyvinis veikalas 
spaudos laisvės atkovojimo su
kakčiai paminėti, jau pradėtas 
rinkti "Draugo” spaustuvėje.

• Milton Stark pasitraukė iš 
“Lietuvių Dienų” žurnalo anglis 
kos dalies redaktoriaus ir admi
nistratoriaus pareigų. Laikinai 
šias pareigas pradėjo eiti L. Va
liukas.MOTINŲ MOTINA

A. Kantini bu reljefus, paniiiHlnta* naujai 
Dievo Motina Kyrakūzuoav” viršeliui

išėjusiu veikalo ‘‘Verkauti

• Mariaus Katiliškio romanas 
"Miškais ateina ruduo” jau ren
kamas ir knygų rinkoje pasiro
dys spalio mėn. pradžioje. Kny
gą leidžia Terra. Veikalas yra 
iš šiaurės Augštaitijos kaimo gy 
venimo; svarstomos socialinės 
problemos kaime. Veikėjai yra 
ūkininkai, samdiniai, padieniai 
darbininkai, miškų kirtėjai, grio m^n- pabaigoje ir gegužės mėn

• St. Butkaus knyga “Vyrai 
Gedimino kalne”, kur duodami 
atsiminimai iš nepriklausomybės 
kovų, jau atiduota spaudai.

• Dail. J. Bakis balandžio

viakasiai ir jų problemos, atvaiz 
duotos giliu įsijautimu ir jų gy
venimo pažinimu. Knyga turės 
daugiau kaip 500 pusi. Autorius 
prie jos dirbo apie penkerius me 
tus.

• JAV Bendruomenė — to
kiu pavadinimu išėjo jau 6 nr 
šio krašto Bendruomenės biule
tenio. Jam parinktas gražus mo 
to: "Tautos buvimas yra patva
resnis už jos nelaimes: Valsty
bė gali žlugti, bet tautinė ben
druomenė lieka, nes ji yra gy
va kiekviename jos individe” 
(O. Baueris). Šiame biuleteny, 
be kultūrinių ir organizacinių in 
formacijų, išspausdinta dar ir 
Laikinoji PLB seimo konstitu-

I cija. Šio biuletenio spausdinama 
(rotatoriumi) 275 egz.

• Vysk. V. Brizgys paruošė 
spaudai birželio mėnesio religi
nių pasiskaitymų knygą “Tris-

' dešimt meilės žodžių”. Veikalą-; 
jau renkamas spaustuvėje ir iš
eis dar šį mėnesį. Leidžia Lie
tuviškos Knygos klubas.

pradžioje Paryžiuje turėjo savo 
tūrinių parodą.

• Ant. Škėmos “Čelestos” 
Terra neleidžia ir nenumato leis 
ti. Knygos rankraščiai grąžinti 
autoriui.

• Dail. A. Valeška ruošia vit
ražų ir bažnyčios dekoravimų

rojektus.

Reumatine širdis ir
gyvenimo ilgumas

Dr. M. G. VVilson tvirtina, kad 
vaikai, kurie turėjo reumatinę 
širdies ligą ar kurių širdyje krau 
jas prasisunkia pro vožtuvus, 
jei jie sulaukia 20 m. amžiaus, 
gali tikėtis tokio pat gyvenimo 
ilgumo kaip ir to paties amžiaus 
sveikieji.

Daug apsidraudusių
JAV-se apie 110 milionų žmo

nių yra apdraudusių savo svei
katą; beveik visi jų turi vieno
koj nr kitokį apsidraudimą dėl 
gydymosi išlaidų ligoninėse.
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Poetas Ben. Rutkūnas
Jo 50 m. amžiaus sukaktis

BEN. BABRAUSK AS, Cicero, III.

Jau greit bus 30 metų, kai su
sidūriau universitete, akademi
nėje humanitarų literatų veiklo
je, su savo vienvardžiu Benedik
tu Rutkūnu. 1929-30 m. jis va
dovavo Studentų humanitarų li
teratų sekcijai, kuri tuo metu 
ir vėliau, 1930-32 m., vadovau
jama Bernardo Brazdžionio, pa
garsėjo literatūros vakarais ne 
tik Kaune, bet ir plačiai Lietu
voje — nuo Šiaulių lig Marijam
polės, nuo Biržų lig Alytaus.
Tose literatūrinėse išvykose pap tis lieptas^ 
rastai dalyvaudavome Brazdžio 
nis, Rutkūnas, Tulauskaitė, Brie 
dis, Inčiūra, Paplauskas... 1930- 
32 m. humanitarai literatai, ga
lima sakyti, turėjo literatūros 
vakarų monopolį.

Literatūriniai Rutkūno barai

vaikšto po lauką, po pievas, 
žemėn nužengęs, pats Dievas.

Pastebėtina, kad žiemos mo
tyvai itin dažni Rutkūno poezi
joje.

Susimąstymo valandos

Poetas toli gražu nėra vien 
tik žaismo jieškotojasš grožio 
stebėtojas. Net paprasti gam
tos reiškiniai jam sukelia giles
nių minčių. Kabantis lieptas virš 
prarajos sukelia mintį, kad vi
sas žmogaus gyvenimas tėra ka

Pradėjęs rašyti 1924 m., pir
miausia eilėraščiais, vėliau ir pro 
za bendradarbiauja Pavasaryje, 
Trimite, Skautų Aide, Panevė
žio Balse, Ateityje, Ateities Spin 
dūliuose, Vienybėje, Ryte, Lie
tuvos Studente, Mokslo Dieno
se. Nuo 1930 m. ligi 1940 m. 
Rutkūno kūrybą spausdina li
teratūros žurnalai Gaisai, Gra
nitas, Linija, Skynimai, Pradal
gės, Židinys, Naujoji Romuva, 
Vairas, Dienovidis. 1930 m. de
biutuoja poezijos rinkiniu Eilė
raščiai marėse, 1932 m. pasiro
do novelių knyga Nuodėmės, 
1937m. antras lyrikos rinkinys 
Versmės, 1940 m. trečias — Gy
venimo tvanas ir 1947 m. Vokie
tijoje išleidžiamas ketvirtas Rut 
kūno lyrikos rinkinys Sparnus 
man meta paukštės. Didžioji da
lis pastarojo rinkinio 1946 m. 
buvo išspausdinta rotatoriumi 
“Pulsas plaka” pavadinimu. Rut 
kūno poezijos matėme įvairiuo
se Vokietijoje ėjusiuose mūsų 
laikraė Šiuose, taip pat ir JAV 
leidžiamoje periodikoje. Jis yra 
Tremties metų almanacho ir Lie 
tuvių poezijos antologijos daly
vis. Iš vokiečių kalbos yra iš
vertęs eilę žinomų veikalų: Ste- 
phan Zweig “Marija Stuart”, 
Zsolt Harsanyi “O vis dėlto ji 
sukasi...”, Annette Droste vcn 
Huelshoff “Žydų medis” ir kt.

Impulsyvus, emocinis lyrikas

Nedaug tėra poetų, kurių gy
venimo charakteris taip gyvai 
atsispindėtų poezijoje, kaip kad 
Rutkūno. Impulsyvumas, emo
cingumas, lyriškumas yra esmi
niai jo būdo, kaip ir jo poezijos, 
požymiai. Poetas, pirmųjų įspū
džių veikiamas, lieja poezijos 
sakinį, dažnai nepaisydamas nei 
to sakinio pilnumo, nei įprasti
nio loginio ryšio. Rutkūno poe
zijoje ne kartą išnyksta skirtu
mas tarp realybės ir vizijos. Štai 
žvaigždė nukrito po kojų — poe
tas ją pakelia ir glamonėja pirš 
tais. žvaigždės jam atrodo lyg 
neregimų rankų sėjami grūdai 
erdvėje:

Žiebiasi, plakas, virpa ir gęsta 
skliauto slaptingosios gyvos liep

/snelės;
rankos neregimos grūdus lyg 

/mestų—
puola į naktį, erdvėj paskęsta.

Gamta poetui alsuoja gyvybe, 
ne ta natūraliąja, bet savaip su
dvasinta. Jam gamta kur kas 
daugiau, negu gyva aplinka. Žie 
ma — tai neregėtas erdvių pauk 
štiš, susukęs baltą gūžtą. Poe
tas, iį gamtos gyvybę įsiliejęs, 
jaučia to susivienijimo palaimą: 
jo seserys — bitės, jam žaidžia 
vasara, jis svaigsta paskendęs 
į pienes gražuoles; jam driekia
si pumpuruotos žemės kasos, net

Amžiais tarp žemės, augšto dan- 
/gaus

kabantis lieptas — kelias žmo- 
/gaus.

Įspūdinga yra Elegija — ap
mąstymai to, kas vyks, žmogui 
baigus šį gyvenimą:

Nugrimzdęs į Nakties tamsią- 
/sias įsčias, supusias mane 

gyvenimui, gyviems palikęs 
/mįslę laimės ir likimo, —

Į dulkes irdamas miegosiu sap- 
/no nebedrumsčiamu miegu

kietuoju po drėgna žeme,
Ir būsiu nebylus, apkurtęs siel-

Benediktas Rutkūnas

Benediktas Rutkūnas

TREMTINIO ELEGIJA
Ar praveriu vakarą langą, 
ar aušrą tylus sutinku — 
jaučiu atliūliuojančią bangą 
kvapiųjų gimtinės miškų.

Žvelgiu aš į svetimą dangų, 
kregždes greitasparnes seku — 
už mylių pavasaris žvanga 
ant mano vaikystės takų.

Akiračius debesys dengia,*
be laisvės sunku ir klaiku — 
grąžinkit man tėviškės dangų 
ir juoką žaliųjų laukų.

Aš mirštu, kaip žiedas po langu, 
kaip beržas skurdus be šakų — 
nuveskit į tėviškę brangią 
vaivorykščių austu taku!

Ar praveriu vakarą langą, 
ar aušrą tylus sutinku — 
gražiau už sidabrą man žvanga 
žvangučiai gimtųjų lankų.

PAVASARIO DIENA
Toks mėlynas, mėlynas takas!
O saulė — mergaitė basa. 
Paliekniuos lakštingalos plakas 
po teškančias ryto rasas.

Vai dienos, jūs žėrinčios dienos, 
dainuojanti aušrai širdis — 
iš burto žalios dobilienos 
suklegęs žvalus vyturys!

Per tiltus ugninių purienų 
sparnuotas į saulę einu, — 
pražydo atmerktos blakstienos 
pavasario girtu sapnu.

Kultūrine kronika

/vartui pasaulio, džiaugsmui 
ir aistroms nenuorama nuri- 

/męs,
Neberūpės sparnuotoji dvasia 

/žmogaus — ką griaus pasta
čiusi,

ką kurs iš naujo nerami.

Brolio žmogaus jieškojimas
Rutkūną daro artimą vyresniam 
jo kolegai, neįvertintam švie
siam žmogiškumo skelbėjui, 
“Žmogus žmogui” knygos auto
riui Romui Striupui. Jeigu jieš- 
kotume gilesnio dvasinio prado 
versmių Rutkūno kūryboje, tu
rėtume iškelti didžiulę reikšmę 
kun. J. Lindės-Dobilo, Panevė
žio gimnazijos literatūros dėsty 
tojo. Jo globojamoje Meno kuo
poje literatūriškai subrendo ke
liolika žinomų literatūros kūrė
jų, jų tarpe ir Benediktas Rut
kūnas. Jie visi prisipažįsta, kad 
po Dobilo literatūrinių paskaitų 
Panevėžio gimnazijoje, atvykę 
Kaunan į humanitarinį fakulte
tą, jautėsi tartum iš universite
to patekę į universitetėlį...

Rutkūno eiliavime šen bei ten 
kartais jaučiama Balio Sruogos 
įtaka,, tačiau poetiniai išsireiš
kimai (“džiaugsmas krinta ga
balais”), būdingi: “bučiavo nak
tys juodalūpės”, “vandenys ža
lią sapną suokė”, “rasotos ryto 
kojos pievas braido”, “liaunas 
lazdynas”, “vaivorinis burtas”, 
“žaliagalvis daigas” ir pan. Jie 
Rutkūnui suteikia savitą poeto 
spalvą.

Biografinės žinios
Gimęs 1907 m. balandžio 29 

d. Panevėžio aps., Pušaloto vis., 
Pazūkų k. Gimnazijos mokslus 
išėjo 1918-26 m. Panevėžio 
valst. gimnazijoje, 1926-30 m. 
studijavo Lietuvos universiteto 
Humanitarinių m. f-te germanis 
tiką, slavistiką ir pedagogiką. 
Germanistikos diplomą įsigijo 
po ilgesnės pertraukos 1943 m. 
Vilniaus universitete. 1930-37

kontrastas išėjusį iš tvankios u- 
niversiteto auditorijos jauną po
etą buriančiai veikė.

Pasiilgęs literatūrinio gyveni
mo, 1937 m. grįžta į Kauną, kur 
gauna apmokamą Lietuvių Ra
šytojų dr-jos reikalų vedėjo dar 
bą. Čia išdirba ligi bolševikų o- 
kupacijos, tuo pačiu metu Kau
no radiofone vesdamas knygų 
apžvalgą. 1940-41 m. Valstybi
nės leidyklos korektorius, 1941- 
44 m. Kauno amatų mokyklos 
mokytojas. 1945-49 m. mokyto
jauja Nuertingeno ir Schwae- 
bisch Gmuend lietuvių gimna
zijose.

1949 m. atvykęs į JAV, ilges
nį. laiką priverstas praleisti li
goninėje. Svetima aplinka, sve
tima kalba slegiančiai paveikia 
jausmingą poetą. Skirtingo cha 
r&kterio žmonės, nepažinę poe
to, atrodo, bus padarę netikslius 
sprendimus. Tačiau įvairūs ne
susipratimai anksčiau ar vėliau 
išryškėja, tai ir Rutkūnui, nea
bejojame, atsiskleis skaidresnė 
ateitis.

• Dail. Pranas Gailius pirmą 
kartą individualinėje parodoje 
su savo kūriniais pasirodė Pa
ryžiaus La Voute galerijoje. Jis 
ir parodoje ėjo lietuvišku Pra
no vardu. Jaunasis tapytojas 
gimęs 1928 m. Mažeikiuose, kur 
lankė ir gimnaziją. Po karo gy
veno Strasburge. 1949 metais 
atvyko į Paryžių, kur ryžtingai 
dirbo meno srityje. Parodai pa
sibaigus išvyko pagilinti studi
jų į Italiją, kur išbus keletą mė
nesių. Grįžęs Paryžiun planuo
ja suruošti naują parodą.

• Intriguojantis leidinys jau
nimui. Iš spaudos išėjusi A. Vie
nuolio knyga “Viešnia iš šiau
rės” — labai intriguojantis lei
dinys jaunimui. Pasakoja apie 
sunkias džiovininkės dienas, jos 
paskutinį atsisveikinimą su jau
nute dukrele. Po motinos mir
ties, gelbėdamas savo ir pabė
gusios dukrytės sveikatą, tėvas 
išvyksta į Italiją, Genuą. Čia 
juos užklumpa karas, atsivežti 
ištekliai išsenka. Tėvas gauna 
sunkų darbą uoste, kur jį vieną 
dieną mirtinai užspaudžia iš lai
vo keliamas pianas. Pasilieka ma 
žytė jo duktė, visiška našlaitė, 
be giminių, be draugų, svetima
me krašte. Apiplėšę tėvo paliki
mą, šeimininkai ją perduoda po- 
licijon, kuri ją nugabena į pa- 
mestiniukių prieglaudą. Karo 
metu prieglaudoje visko trūks
ta. Mergytė atiduodama netur
tingai moteriai, saugoti kūdikį. 
Alkyje ir skurde gyvenusi ta 
mažoji lietuvaitė — Aldutė —

, apmušama ir ji pabėga. Paskui 
Į ji buvo paimta tarnauti prie 
maudyklių, vėliau — skalbyklo
je, pagaliau pas ūkininkus. Vi
sur patyrė daug vargo, tačiau 
ją vienuolis ėmė globoti ir susi
rado turtinga moteris, kuri ją 

' ryžosi įdukrinti, padarydama 
didelių turtų paveldėtoja.

Apysaka turi labai stiprią in
trigą. Pradėjus skaityti norisi 
knygą nepadėjus baigti iki ga
lo. Jaunoji lietuvaitė Aldutė pa
rodo didelę Lietuvos meilę, pa
garbą savo tėvams, ištikimumą 
jų pamokymams, branginimą 
maldos, taigi veikalas turi ir auk 
lėjančios reikšmės. Knyga turi 
332 pusi., įrišta skoningais ap

darais. A. Vienuolis čia labai 
vaizdžiai aprašo italų varguome
nės skurdą. Gyvi dialogai ir pa
traukli įvairių nuotykių pynė.

• Prancūzai apie Lietuvą. 
Prancūzų ministerio pirmininko 
žinioje leidžiamas biuletenis — 
“Chroniųues Etrangeres, URSS” 
š. m. 174 nr. patalpino dviejų 
puslapių informaciją, užvardin
tą “Tautinė opozicija Lietuvo
je".

Keli prancūzų žurnalai bei 
laikraščiai, pasinaudodami šia 
oficialia informacija, patalpino 
žinių, kalbančių apie lietuvių ne
pasitenkinimus prieš sovietų o- 
kupaciją Lietuvoje. Žurnalas 
“L’Avenir Catholique” š .m. 14 
nr. patalpino gražų iliustruotą 
straipsnį “La Lituanie Catholi- 
que”.

Prancūzų katalikų misiios žur 
nalas “Mi'-si” rd?jo srmtc nn!"
Lietuvos Bažnyčios padėtį r,. - 
damasis laikysena lietuvi., k:'a- 
liltn, kurie, nežiūrint sovietų 

i spaudimų, atsispyrė pri So
vietų pastangas sukurti Lietu
voje nacionalinę katalikų baž
nyčią.

O Lietuvių Meno kHbas j uo
sia įstatus Čiurlionio gUtidiai
taipgi įstatus Meno Kūrinių fon 
dui. Įstatai bus paruoši bendra 
darbiaujant su advokatais ir ofi
cialiai įregistruoti valstybinėse 
įstaigose. Taipgi ruošiamos tai
syklės Čiurlionio galerijos veik
lai. Galerija bus atidaryta šį 
rudenį, suruošiant smuikininko 
Paukščio koncertą; drauge bus 
pradėta ir Meno Kūrinių fondo 
veikla.

• Juzė Augaitytė šalia savo 
duodamų dainavimo pamokų 
studijoje jau ir šį sezoną pra
dėjo įsitraukti į koncertus. Ne
seniai dainavo Balfo koncerte 
Baltimorėje. AkomponuoĮjant 
Galinai Leonienei praėjo su gra
žiu pasisekimu. Gegužės pradžio 
je dainavo Šv. šeimos kolegi
joje. Mūsų solistei čia akompo- 
navo tos kolegijos Muzikos fa
kulteto vadovė sesuo Calista. Ji 
buvo sužavėta lietuviškomis dai 
nomis, o Br. Budriūno “Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka” jai net 
ašaras ištraukė. Po koncerto ko 
legijos vadovybė atsiuntė mū
sų solistei raštą, kuriame gėri
masi išpildytomis liaudies dai
nomis ir arijomis. Solistė išpil
dė Banaičio, Budriūno, Laumian 
skienės, Dirvianskaitės, Sarpa- 
liaus originalius kūrinius ar a- 
ranžuotas liaudies dainas.

• St. Didžiulis, aušrininkas, 
tautinio atgimimo veikėjas, yra 
miręs 1927 m. gegužės 19 d., 
taigi šiemet sueina 30 m. nuo 
jo mirties. Buvo kilęs nuo Vie
šintų. Mokėsi Panevėžio gimna
zijoje, bet 1863 metų sukilimo 
laiku buvo iš mokyklos atimtas 
ir kaikurį laiką privačiai buvę 
lavinamas kun. A. Viskantos. 
Rinko tautosaką. Savo dvare bu 
vo sukūręs vieną svarbesnių lie
tuviškos spaudos platinimo ir 
lietuviškos akcijos centrų. Susi
darė tais laikais beveik neuž
tinkamą lietuvišką ir litu
anistinę biblioteką, kurią prieš 
mirtį atidavė Liet. univer
sitetui. Bendradarbiavo Aušro
je, Apžvalgoje, Varpe. Dalyvavo 
Vilniaus seime. Vykdė jo nuta
rimus, kovodamas prieš caro o- 
kupantus. Buvo su sūnumi kali-

Sib.vrą, kur išbttvb iki 1917 me- 
tų. Mirė liguistas atgabentas į!

dėka buvo išsaugo- 
tautosakos dalykų

A. Bai ana asko bei kitų 
iii ūriuinkų rankraščių.

T J et uvą 
ta visa 
ir vysk 
mūsų i

Jo
eib

Banio, j ary siuje,
Cl ardu Valerijoje, suruoštoje

išstatyti na v ji« ji
jo darbai, sukarti 1966-1957 m. 
Paroda susilaukė gražaus ; susi
domėjimo. Ją aplankė ir dauge
lis Paryžiaus lietuvių. Dailį Ba- 
kiui susirasti atelier ir kitokiais 
būdais pagelbėjo dail. Mončys.

• Prof. Vl. Jakubėnas instru- 
mentuoja Br. Budriūno “Balti
ją”, paruošdamas ją solistės 
Stempužienės koncertui Kolum
bijoje su orkestru.

ir sniegas sukelia šventumo nuo | m. dirbo mokytojo darbą Žaga-
taiką:

Barsto rieškučiomis Dievas 
tyrą, balčiausiąjį sniegą —

rėš progimnazijoje, Vilkaviškio 
ir Kėdainių gimnazijose. Itin 
buvo sužavėtas Žagarės sodais 
ir puikiu parku, kurių gaivus Juozas Pautienius Ganykla

• Kazimieras Senkus parašė 
studiją “Die Formen der litau- 
ischen Volkslieder” (Lietuvių 
liaudies dainų formos). Studiją 
išleido Baltijos institutas Bon- 
noje, 1957 metais. Tai atspau
das iš žurnalo “Commentatio- 
nes Balticae”. Studijoje nagri
nėjami liaudies dainų šaltiniai 
ir jų patikėtinumas, toliau auto
rius nagrinėja įvairias dainų 
rūšis, pavadindamas jas stichi
nėmis, strofinėmis ir kt. Nag
rinėja jų teksto formas, rimą, 
jų melodijas, paduodamas gai
dų pavyzdžius. Studijoje panau 
dota gausiai šaltinių, ir tai pa
čių naujausių. Leidinys turi 47 
puslapius ir bus labai naudin
gas vakarų pasaulį supažindinti 
su lietuvių liaudies dainų lo
biais.

• Prozos antologija, kurios 
ruošimo ir spausdinimo darbai 
yra taip nepaprastai ilgai užsi- 
tęsę, yra perėję į pabaigos fazę. 
Pirmieji antologijos lankai jau 
yra atspausdinti. Netrukus bus 
baigtas pirmasis tomas. Tiesa, 
atėjus į šią baigiamąją fazę, iš
kilo naujas sunkumas. Medžia
gos prisirinko tiek daug, kad į 
du pramatytus tom. nėra vilties 
sutalpinti. Leidykla mano, kad 
visą medžiagą reikės talpinti tri 
juose tomuose.

Prozos antologijos redakto
rius yra Bernardas Brazdžionis. 
Aplanką daro dail. Viesulas. Be 
nediktas Babrauskas, Rašytojų 
draugijos pirmininkas, yra daug 
padėjęs leidėjams sav0 patari
mais, leidžiant pirmutinę lietu
viškos prozos antologiją.

© Aušros leidykla išleidžia 2
knygas. Vokietijoje įsisteigė

- ■ ' knygų JjeicJykl kušra”.
\ j iš jos pagrindinių organi- 
zatorų yra S. Miglinas. Arti
miausioje ateityje ši leidykla 
duos dvi knygas. Pirmoji — 
Stasio Butkaus atsiminimai iš 
kovu
mybč
“Vyr ii B limino kalife”. Veika
las ' 200 puslapių ir kai
nuos $2 20. Antroji Aušros lei
džiama knyga — “25-ji valan
da”. Tai V. C. Gheorgiu roma
nas iš tremtiniu gyvenimo. Kny 
ga turės per 300 puslapių ir kai 
nuos $3.80.

• Lietuvių Studentų sekcija
aktingai įsijungė į Paryžiuje įsi
kūrusią Studentų Pabėgėlių Fe
deraciją, kurios net vicepirmi
ninku išrinktas R. Bačkis. Ši fe
deracija surengė studijų dienas 
ir išleido laikraštį “L’Etudiant 
Libre”. Federacija suėjo į glau
dų ryšį su Prancūzų Nacion. 
Stud. s-ga, turinčia 94,000 na
rių.

• Jonas Gielgudas, lietuvių 
kilmės aktorius, vaidina didelį 
pasisekimą turinčiame premijuo 
tame filme “Aplink pasaulį per 
80 dienų”. Jis atlieka vaidmenį 
Fosterio, buvusio Philleas Fogg 
tarnautojo.

• Prof. A. Galdikas, Br. Mu
rinas, A. Skup»s ir Marčiulionis
pakviesti jury komisijon — at
rinkti paveikslus parodai, įvyk
siančiai Chieagoje, Morrison 
viešbutyje. Paroda bus atidary
ta birželio 28 d. ir tęsis liepos 
mėnesį.

• Dail. K. Žoromskis ir vasa
ros semestrui pakviestas dėsty
ti Jamaikos Meno institute pai
šybą, tapybą ir meno istoriją. 
Mūsų dailininkas džiaugiasi, kad 
New Yorke yra itin gyvas meno 
pasaulis. Vien su Meno muzėju- 
mi palaikančių artimą ryšį me
no galerijų yra apie 50.

• Oskaras Milašius didysis 
lietuvių kilmės poetas, rašęs 
prancūzų kalba, buvo gimęs 
1877 metais gegužės 15 d., taigi 
šiemet suėjo 80 metų nuo jo gi
mimo. Poetas dar ir dabar ga
lėjo gyventi, jeigu mirtis jo 
1939 metais nebūtų iš mūsų tar
po išrovusi.

dėl Lietuvos nepriklauso- 
knygos pavadinimas
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MANO PASAULĖŽIŪRA i g“***“t“*™
PETRAS BABICKAS, Brazilija

KULTŪRINĖ KRONIKA

Redakcijos pastaba: Jau j 
baigiama redaguoti knyga, 
"Mano pasaulėžiūra”. Šiam 
leidiniui jau yra atsiuntę sa
vo straipsnius apie 40 auto
rių. Pasisakymai labai įvairūs 
kaip turinio, taip ir formos' 
atžvilgiu. Čia dedame ištrau
ką iš atsiųsto Petro Babicko 
straipsnio, parašyto itin gy
vu stiliumi. Paskutinis termi
nas atsiųsti šiam leidiniui už
prašytuosius straipsnius yra 
birželio 1 d.

“Esu lietuvis!” Kas liečia ma
ne, seku, nors sunkiai, karaliu
mi Gediminu, perkėlusių Lietu
vos sostinę į Vilnių — vyresnį 
laikau tėvu, į lygų sau amžiu
mi — žiūriu, kaip į brolį, o į ma
žesnį, — kaip į sūnų.

Tikiu Dievu ir jo galybe bei 
žmogaus menkysta. Manau, kas 
nenori likti vienišas, kaip pasi
metęs šuo, taip pat turi tikėti. 
Kalbėtis su Dievu sielvarto ir 
džiaugsmo valandomis yra tik
ra šventė sielai.

Kartą (1946 m.) gavau barti 
iš jauno kun. P. R., kai pas
kaičiau jam savo naują eilėraš
tį “Malda”, kurio pradžia to
kia: 1

“O, Dieve, Tu mylimas mūsų 
/Tėveli,

Grąžink mus tėvynėn, Tu viską 
/gali”.

I

— “Netinka Dievą Tėveliu va
dinti — perdaug intymiška”... 
— kalbėjo kunigėlis.

Tačiau nė metams nepraėjus 
gavau maldaknygę, kurioje tas 
eilėraštis buvo išspausdintas net 
su mano pavarde. Redaktorius 
buvo kun. P. R. draugas. Ir mes 
trys buvome draugai, nes su 
įvairiausiais nuotykiais kartu 
keliavom iį Romą... Ta malda
knygė buvo maloni staigmena. 
Tačiau po metų, jau Argentinoj, 
buvo dar gražiau — komp. Po- 
mianskis sukūrė tai “Maldai” 
puikią melodiją! Niekad taip 
nebuvau išdidus, kaip tą dieną, 
kai pirmą kartą išgirdau ją gie
dant. Galvojau: “Dievas dabar 
girdi menkiausio Lietuvos ra
šytojo balsą” ir, žinoma, buvau 
už didžiavimąsi nubaustas... Štai 
jau 10 metų nebeturiu įkvėpimo 
dainoms rašyti...

Moralė? Niekad gerai nesu
pratau šio žodžio reikšmės. Lai
mingi, kurie tiki gyveną doro
viškai, tačiau ar tai įmanoma 
šitame padūkusio pasaulio civi
lizacijos laikotarpyje?

Daug esu skaitęs knygų apie 
moralę — veik visas užmiršau, 
tačiau yra sunku užmiršti pir
mąją pamoką, gautą iš mano 
motinos: “Vaikeli, nevok. Prade 
si adata — baigsi kumele”... 
“Neverk, sūnau, Kristus ne tiek’ 
kentėjo”. “Krauk tokius turtus, 
kurių nei kandys, nei rūdys ne
ėda”...

Kartą aš primygtinai norėjau 
patirti iš motinos, kurį sūnų ji 
labiausia myli? Ji, rodydama sa
vo ranką, man paaiškino: “Žiū
rėk, pjausi nykštį — skauda, 
pjausi mažytį pirštelį — taip 
pat skauda. Myliu jus visus 
vienodai”. Ar gali kas užmiršti 
tokias moralės pamokas?

Lietuvių tauta... Nėra man 
gražesnio vardo pasauly, kaip 
Lietuva; nėra man kilnesnės 
tautos, kaip lietuvių tauta. A- 
naiptol, tai nėra pigus patriotiz
mas, tai mano credo. Nesame 
angelai, tai tiesa, tačiau kai pa
lyginu su kitomis broliškomis 
tautomis, tai lietuvis “razbaini- 
kėlis” drąsiai gali laukti rojaus 
priemenėj, turėdamas vilties, 
kad bus įleistas į vidų. Įsitiki
nau, kad lietuviai yra Dievo iš
rinkta tauta, nebe žydai. Tie, 
atgavę nepriklausomybę, pradė
ję ir laimėję karą, užvaldę dau
gelį pasaulio veiklos sričių, pa
liko vargo kryželį -r- Dievo ženk

lą — mums. Ką Dievas pamilo, 
skiria kančių kelią. Mūsų tautai, 
kad ir sušvis greit laisvė, kry
žius paliks. Gaila, kad mes tuo 
skundžiamės. Skausmas ir siel
vartas — pastovūs, kaip žmoni
ja, tolydžio besikeičianti ir vis 
ta pati paliekanti... Laimė ir 
džiaugsmas — tai tik žaibo švys 
telėjimas, tai laumės juosta, 
monai...

Lietuvių tautai, atsirėmusiai 
į savo tūkstančių metų praeitį, 
iš tėvų ir protėvių paveldėtą iš
mintį ir dorą, skirta gyventi ligi 
pasaulio pabaigos, tačiau, ka
dangi mes dabar išgyvenam tai, 
ką visa Europa jau patyrė Ati-

Petras Babickas

los ir tautų kraustymosi metu — 
mums nutautėjimo pavojus yra 
tikras Damoklo kardas. Ištau
tėję mes neverti nė sudilusio 
skatiko. Būsime tik mėšlas ki
tų tautų rožėms ar ąžuolams. 
Išlikę gintaro krašto, Marijos 
žemės, Rūpintojėlių šalies sū
numis mes esame ir būsime uni
kumai, kuriais visi stebėsis, 
daug kas pavydės ir niekas 
mūsų nenugalės, nes gimti lie
tuviu yra daug didesnė Dievo 
dovana, negu kad galvoja buvęs 
DP, dabar važinėjąs žvilgančiu 
automobiliu po Ameriką... Ne
galima svetimtaučiui išmokti 
tikrai kalbėti ir mąstyti bei elg
tis lietuviškai, negalima nusi
pirkti lietuviškos sielos, kaip 
“siūto”, negalima lietuviui, be 
bausmės, parduoti tą sielą už 
dolerį. “Kiek yra lietuvių visa
me pasauly?” — paklausė nese
niai manęs vienas intelektualas. 
“Keturi-penki milionai”, — at
sakiau. “Hm... Jie nieko negalės 
padaryti, permaža...” Atsakiau 
jam iškilmingai: “Taip, keli mi
lionai lietuvių, žinoma, nieko 
negali pakeisti pasauly, palygi
nus su šimtais milionų kitų tau
tų, tačiau pasaulį gali pakeisti 
vienas lietuvis”.

Galbūt nepatikėjo jis, tačiau 
aš tikiu, nes šiais visuotinio su- 
biznėjimo laikais, kada perka
mos ir parduodamos tautos ir 
valstybės, lietuvių motina, šelp
dama vokiečių belaisvį ar nuo 
budelių besislapstantį kenčiantį 
Dievo Sūnų, parodė, kad ji yra 
augštesnė už dangoraižius, 
sprausminius lėktuvus bei van
denilio bombas. Lietuvė motina 
— lietuvių tauta.

Vaidila, lietuvė, prie ratelio 
mokanti savo vaiką skaityti, 
knygnešys bei pasaulio lietuvių 
talka — tai keturi pagrindiniai 
stulpai, kuriais turi remtis mū
sų tautos ateities gyvenimas ir 
kova.

• Dail. A. Kurmiškus nupiešė 
patrauklų viršelį tėvų marijonų 
leidžiamam religiniam savaitraš
čiui “Kristaus Karaliaus Lai
vas”. Viršuje — matyti laivas, 
ant kurio ištemptos burės — 
Kristaus monograma. Aplinkui 
— stilizuotos bangos ir žvaigž
dės, o iš viso to saulę simbo
lizuojančio rato trykšta švie
sos spinduliai. Apačioje matyti 
Kristaus Karaliaus insignijos — 
vainikas, su simboliu krikščio
nybei laimėto pasaulio. Viršelis 
prasmingas ir patrauklus.

MANO MIESTE...
Aš laiminu tave, o mano mieste,
Nuo augšto skardžio, žvelgdamas aplink; 
Geidžiu tave, kaip mylimą paliesti —
Aš trokštu, kelią man, prašau, išrink!

Šimtai kelią į tavo kūną veda,
Pilni apgaulės, melo ir kančių,
Bet vienas takas — tikrą tiesą rodo — 
Tik vienas jis dar teikia man vilčių ...

Paliksiu uolą — vėjams nežabotiems — 
Numesiu dulkes nuo sunkių pečių,
O seno vieškelio beržams skarotiems 
Sakysiu — miestą apkabint einu ...

Žinau, kad kelias alkanas ir ilgas,
Kad verkia jo sargai, seni beržai, —
Kad miesto akmenis krauju suvilgo, 
Kada ten plaka žodžiais ir diržais.

Bet aš surasiu tavo iščią, mieste,
Sparnai, kur bręsta tavo ateities —
Tik leisk, tave — o vienąkart paliesti — 
Nubraukt ašaras skraiste vilties ...

NESIRŪSTINK!
Nesirūstink, brangioji,
Kad ten dunda, joja, —
Kad širdies palangę ramią,
Kartais skausmas remia ...

N epameski, — dulkėms jausmo — 
Neparodyk, skausmo;
Juk pavasaris nuo seno 
Į tave sruvena.

Nusišluostyk, ašarėlę —
Dienos atsikėlę,
Uždainuos tau skambią dainą,
Tą, kuri ateina!

BERN. BRAZDŽIONIS 
GYVAS LIETUVOJE

Brazdžionis ir Aistis — bol
ševikų okupuotoje Lietuvoje 
kompartijos vadų rankose yra 
didžiausi baubai rašto žmonėms 
gąsdinti. Jųdviejų poezijos įta-
ka, matyti, tokia didelė; kad Perdirbo 1956-57 m.
1957 metais, lygiai kaip ir 1947 
m., jiedu tebėra “buržuazinio 
nacionalizmoi’ simboliai, kaip 
matyti iš Tiesos plūdimosi. Tai 
yra itin nuostabu, kadangi nau
joji poetų karta Lietuvoje, ro
dos, neturėtų gauti Brazdžionio 
nei Aisčio poezijos paskaityti. O 
visdėlto, matyti, pakliūva vienas 
kitas, pavyzdžiui, “Didžiosios 
kryžkelės” egzempliorius, kuris 
eina iš rankų į rankas.

Aktuali pasidarė toji laisvųjų 
kūrėjų poezija Lietuvos poetams 
ypač nuo pereitų metų, kada nu
stota drausti rašyti gamtos, mei 
lės ar kitais asmeniniais moty
vais ir kada po 12 metų privers 
tinio tylėjimo leista spausdinti 
poeziją Stasiui Anglickiui, Pau
liui Dreviniui, Kaziui Inčiūrai, 
kurie, matyti, .vis griežtai spy* 
rėsi eilėmis garbinti Staliną ir jo 
partiją.

Deja, po to, kai buvo leista 
spausdinti nepolitinė poezija, 
jaunieji Lietuvos poetai pasige
do tos jiems naujos poezijos te-
matikoa pavyzdžių. Taigi varg- ( Virš panerjų kalnelių ir kalnų?
šai ėmė gaudyti Aisčio, Braz
džionio ir kitų laisvėje gyvenan
čių poetų knygų. Štai kad ir 
toks E. Mieželaitis, vienas gar
sesniųjų dabartinės Lietuvos po
etų, mūsų Henriko Nagio bendra 
amžis, jau 1941 m. pasirinkęs 
Maskvos prieglobstį, pernai ga
vęs progos su ekskursija apke
liauti vakarų Europą, švyturio 
žurnalo 1957 m. Nr. 4 išspaus
dina tos kelionės įspūdžius — 
poezijos ciklą vardu Kelionės 
posmai.

Tarpe kitų penkių Mieželaičio 
eilėraščių ten randame "Ką tau 
parvežti dovanų?” Tas eilėraštis 
yra ne tik tematinis Bernardo 
Brazdžionio eilėraščio Kalėdų do 
vanos sekimas, bet neabejotinas 
ir jo formos skolinys. Aišku, kad 
Mieželaitis yra gerai susipaži
nęs su Brazdžionio “Didžiąja 
kryžkele”, 1953 m. Rašytojų dr- 
jos premijuotu poezijos rinkiniu,

• Dr. Jono Griniaus naujai 
paruošta studija apie lietuvių 
kryžių kilmę — “Die Herkunft 
der litauischen Kreuze” — buvo 
išspausdinta žurnale “Commen- 
tationes Balticae” (III, 2), o da
bar Bonnoje išėjo atskiru at
spaudu. Studija paruošta vokie
čių kalba, turi 44 puslapius, gau 
šiai iliustruota Lietuvos kryžių 
nuotraukomis ir braižiniais. Au
torius primena, kad jau 1887 m. 
vokiečių poetas Herbert Eulen- 
berg atkreipė dėmesį į dailiuo
sius lietuvių katalikų kryžius, 
kurie “kaip pilkos lelijos išau
ga iš kapų”, kurie kaip augšti 
laivo stiebai tiesiasi į dangų iš 
kaimų kelių.

Autorius apžvelgia ligšiolinius 
spaudos darbus apie lietuvių kry 
žius — P. Galaunės, J. Baltru
šaičio, V. Jungferio, W. Szukie- 
wicziaus, J. Basanavičiaus, M. 
Gimbutienės-Alseikaitės, W. 
Mannhardto, A. Varno, arch. 
J. Muloko, dail. V. Valeškos, M. 
Brenstejno, B. Ginet-Pilsudzkio, 
A. Mažiulio, J. Dlugoszo, R. Det- 
fhlefseno.

Taigi, autorius labai kruopš
čiai, labai rūpestingai surenka 
visą ligšiolinę medžiagą apie lie
tuvių kryžius, ją vienpusiškai 
išstudijuoja ir prieina išvadų, 
kad anksčiau paskleista mntis, 
kildinusi lietuviškuosius kryžius 
iš pagonybės laikų, neturi pa
grindo — tai tik neįrodyta hi
potezė. Remdamasis lietuvių tau 
tosaka, krikščionybės vystymosi 
eiga Lietuvoje, žmonių pasako
jimais ir kryžių bei koplytėlųi 
analize dr. J. Grinius prieina 
išvados, kad tie iš medžio sukur 
tieji lietuviškos liaudies menoj 
pavyzdžiai yra krikščioniškos, 
kilmės. Augančiai krikščionybei! 
Lietuvoje buvo intereso juos 
plėsti ir ugdyti, visų pirma sten
giantis šalinti tikėjimą į sielų 
apsigyvenimą medžiuose, pago
niškus šventus miškus, įvedant 
į tas vietas krikščionybės sim
bolius koplytėlių ir kryžių pavi
dalu.

• A. Augustinavičienė po sun 
kios operacijos jau sveiksta. Ta 
mūsų rūpestinga kultūrininkė 
prieš pat operaciją lankėsi New 
Yorke su paskaita apie Nelės 
Mazalaitės legendų Lietuvos iliu 
ziją. Paskaitininke augštai verti 
na Mazalaitės legendas, reikš
dama mintį, kad jos tikrai pri
klausys klasikinei lietuvių lite
ratūrai.

• Aloyzo Barono romaną “Mė 
nesiena” išleis Jonas Karvelis;

/puoštum pirštus, numatoma, kad knyga išeis va-

kurio 82-83 psl. išspausdintas 
minėtasai eilėraštis. Tą eilėraštį 
Brazdžionis parašė 1948 m., nu
vykęs į Paryžių, o Mieželaitis jį

Sugretinkime porą trejetą pos 
mų vieno ir kito, o išvados sa
kyti nebereikės

Štai pirmieji du posmai Braz
džionio Kalėdų dovanų:

Tau Kalėdoms dovanų, žmona 
/brangioji,

Jieškau aš parvežt Paryžiuj vi- 
/sam,

Ko nespėji, ko nelauki, nesvajoji, 
Kas tau šviestų šios tremties 

/kely tamsiam.

Tau čia tūkstančiai žiedų, kad

Bet jie vieno mūsų žiedo neverti, 
Tau čia brangūs briliantai, kad 

/užmirštum, 
Kaip anie žiedai lelijų dar balti...

O šit trys posmai Mieželaičio 
“Ką tau parvežti dovanų”:

Ką tau iš Romos, amžinojo mies 
. /to,

Nupirkus čia, parvežti dovanų, 
Kad tau gražiau už aukso žvaig 

/ždę, šviestų

Ką tau, brangi, iš linksmojo Pa
ryžiaus,

Nupirkus čia, parvežti dovanų? 
Jei nebereikia tau auksinio kry

žiaus,
Gal tau parvežti saulės akmenų ?

Parvežčiau tau brangiausią auk- 
/so žiedą

Su brilianto žėrinčia akia.
Bet neatstos tau, mano numy

lėta,
Ramunės žiedo, žėrinčio lauke.

Brazdžionis, kaip savo laiku
Maironis, susilaukė neabejotinos 
savo mokyklos, ir tos mokyklos 
įtakos nepajėgia panaikinti nė 
geležinė komunistų uždanga: mū 
sų poetas gyvas visoje tautoje, 
jis guodžia savo tautiečius Sibi
re, jis patriotiškai ugdo Lietu
vos jaunimą Amerikoje, iš jo 
mokosi rašyti jaunesnieji poetai 
Lietuvoje. B. Jrg.

• Dr. Ant. paplauskas-Ra-
mūnas, dėstąs pedagogiką Otta- 
wos universitete, Kanadoje, di
rektorius Lyginamosios Peda
gogikos centro, gauna progos 
giliau atsiduoti toms studijoms. 
Universitetas metams laiko jį at 
leidžia nuo darbų klasėse, kad 
galėtų parašyti visą pedagogiką 
apimantį veikalą. Plataus susi
domėjimo susilaukė dr. Paplaus 
ko-Ramūno veikalas apie fizinį 
auklėjimą pilnutinėje žmogaus 
asmenybėje; to veikalo išleista 
prancūziška ir angliška laida. 
Autorius susilaukė labai daug 
palankių atsiliepimų iš tos sri
ties specialistų. Pats filosofas 
Jaeąues Maritain yra nuomonės, 
kad veikalas užsibrėžtus klausi
mus pagrindinai išgvildena.

Prof. I. Kandel iš Columbia 
universiteto Paplausko-Ramūno 
veikalą vadina fizinio auklėjimo 
summa, giliai, plačiai ir galuti
nai išsprendžiančia jo proble
mas.

Veikalu susidomėjęs ir Pan- 
Amerikos Fizinio Auklėjimo In
stituto prezidentas prof. Bis- 
quertt, tardamas, kad ta knyga 
atveria horizontus tautų laisvam 
susivienijimui, susitarimui, bro
liškumui, nes rašyta vadovau
jantis pilnutinio ir laisvo žmo
gaus auklėjimo idealais. Laiškų 
gauta nuo eilės profesorių, įvai
rių valstybių švietimo ir fizinio 
auklėjimo vadovaujančių asme
nų.

• Ant. Gustaičio knyga Ana
pus teisybės yra pirmoji knyga, 
kurią recenzuoja kom. laikr. 
“Už Sugrįžimą į Tėvynę. L. 
Stašaitis. Knygą vertina teigia
mai dėl to, kad “mūsų tautietis 
jumoristas-satyrikąs Antanas 
Gustaitis taikliai demaskuoja ir 
kandžiai išjuokia vlikininkus ir 
kitus kišenės patriotus”. Taip 
rašo Maskvos propaganda. Dau
gybė ištisų posmų, net po 20 ei
lučių iš eilės, cituojama iš Gus
taičio knygos, pažymint, kad 
taip įvertinami įvairūs “nacio
nalistai vadeivos” mūsų tautie
čio, kuris “dabar savo akimis ma 
tąs jų darbelius emigracijoje”.

o Dr. Jonas Balys, šalia sa
vo tiesioginių darbų sekdamas 
naujausią spaudą, liečiančią mū 
sų tautodailę, gilinasi į naujai 
išėjusį trečią Commentiones Bal 
ticae žurnalo tomą, kur yra 
mums įdomios studijos dr. Jono 
Griniaus apie kryžius ir kun. K. 
Senkaus apie mūsų dainų for
mą. Artimiausiu laiku Draugui 
plačiau tuos dalykus parecen- 
zuos.

• Dail. Jadv. Dobkevičiūtė- 
Paukštienė, sėkmingai Chicagos 
Augštesniojoje Lituanistikos 
mokykloje dėstanti tautodailę, 
planuoja suruošti mokinių dai
lės darbų parodėlę. Moksleiviai 
yra jos priežiūroje sukūrę pa-

' sigerėtinų dalykų.

saros pabaigoje. Veikalas turės 
apie 250 pusi. Kaikurios roma
no ištraukos buvo spausdintos 
Darbininke, Užuolankoje, Žibu
riuose. Romanas nagrinėja šei
mos bei netekėjusios motinos 
problemas.

• Lietuvio kūrinys Meno in
stituto parodoj, šiuo metu Chi
cagos Meno institute vyksta 
trys parodos: garsaus prancū
zų impresionisto Claude Monet, 
šešiasdešimtoji Chicagos daili
ninkų, kurioje sutinkame lietu
vių ir latvių atstovus, ir dar 
viena, reprezentuojanti gerokai 
moderniojo meno atstovų. Meno 
instituto vadovybė, be abejo, tu 
rėjo padėti daug pastangų, kol 
galėjo sutelkti puikiuosius C. 
Monet darbus. Be matytų tame 
muzėjuje minėto dailininko pa
veikslų dabar yra tikrai reta 
proga pasigėrėti impresionisti
niais šedevrais, kurių galėtų pa
vydėti net pati Prancūzija, da
vusi tokį didelį tapybos meistrą 
kaip Claude Monetą. Ne bereika 
lo kaikurie dailininkai teigia, 
kad dabar, kaip Moneto taip ir 
kitų įžymiųjų prancūzų impre
sionistų, geriausių kūrinių rei
kia jieškoti ne jo tėvynėje Pran 
cūzijoje, bet jau JAV muzėjuo
se. Ši paroda truks iki birželio 
mėn. 15 d.

šešiasdešimtoji Chicagos Dai
lininkų meno paroda buvo suda
ryta atrinkus geriausius dar
bus buvusioje vasario mėn. pa
rodoje Illinois universitete; ji bu 
vo pati didžiausia ne tiktai šia
me didmiestyje, bet gal net ir 
visose JAV. Ją ruošė Meno in
stitutas, talkininkaujant bene 
visoms apylinkių ir miesto me
no sąjungoms ir organizacijoms. 
Tarp arti 30 įvairių tautybių 
dailininkų dalyvavo ir 16 lietu
vių, kurių tarpe žinomi vardai 
A. Skupas, K. Žoromskis, M. Ši
leikis, A. Varnas, E. Valaitis ir 
kt.

Komisija ir Illinois universi
tete buvusios parodos atrinko 
dar 25 darbus, tuo būdu skai
tant ir 27 premijuotus, susida
rė pusšimtis visai gražių rinkti
nių kūrinių, kurie dabar ir su
daro minėtą šešiasdešimtąją 
Chicagos Dailininkų Meno paro
dą. Ji truks iki birželio mėn. 9 
d. Iš lietuvių dailininkų joje yra 
ir J. Pautieniaus paveikslas “So
das”.

Lankant šias dvi parodas ne
galima praeiti pro šalį ir trečio
sios, kurioje šiaip būdingai su
telkti moderniųjų dailininkų kū
riniai. Joje tikrai ryškiai galima 
pastebėti kuria linkme dabar mė 
gina sukti JAV menas.

• Kazys Samajauskas, Ham
leto vertėjas į lietuvių kalbą, 
“Lietuvių Laikraščio”, “Drau
gijos” ir kitų periodinių leidinių 
bendradarbis, yra miręs 1937 
m. gegužės mėn. 24 d., taigi šie
met sueina 20 metų nuo jo mir
ties. Mirė Kaune. Buvo gimęs 
1869 m. vasario 17 d. Kudirkos 
Naumiesty.

Sieliai Lietuvos upėse
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POEZIJOS KRIZĖ
Nykimas kaikurių formų. Moderniosios poezijos vaizdas. 
Poezija ir romantizmas. Hėgelio romantizmo supratimas. 

Poezija ir kalba. Prozos ir poezijos kalba.
Nykimas kaikurių poezijos 

formų

Ar yra pagrindo šiandien rū
pintis poezijos likimu? Kokio 
nors dalyko likimu rūpintis rei
kia tada, kai gręsia pavojus jam 
išnykti ar susigadinti. Ar poezi
ja šiandien yra tokioje būklėje, 
kad ji keltų likiminį klausimą?

Atrodo, kad yra pagrindo to
kį klausimą kelti. Mes galime 
pastebėti reiškinių, kurie šitokį 
klausimo statymą pateisina. Vi
sų pirma atkreipkime dėmesį į 
tai, kad yra dingęs iš literatūros 
toks žanras, kaip poema. Sunku 
įsivaizduoti šiandien rašytoją, 
kuris rašytų poemą. Dar sun
kiau įsivaizduoti skaitytoją, ku
ris ją skaitytų. Putiną šiandien 
dar kaikas augština už jo ro
maną “Altorių šešėliai”, bet vi
si yra užmiršę jo jaunystės poe
mą “'Kunigaikštis Žvainys”. Po
emos vietą šiandien yra užėmęs 
romanas.

Panašiai yra atsitikę su kitu, 
mažesnės reikšmės poetiniu žan
ru — balade. Eilėmis parašytas 
legendinis kūrinys yra išėjęs iš 
mados. Jo vietą yra užėmusi le
gendinė novelė. Taigi, poetiniuo
se žanruose vyksta kažkoks pa
sikeitimas. Nors eilėraščių mes 
dar turime, tačiau pvz. griežtos 

•formos eilėraščių, kaip sonetas, 
jau nebematome poezijos rinki
niuose.

Dar didesnis perversmas ne
gu žanrų srityje vyksta pačio
je poezijos celėje: jos eilutėje 
arba sakinyje. Visiems yra jau 
žinoma, kad modernioji poezija 
yra atsisakiusi ritmo ir rimo.

Ritmas poezijoje yra tam tik
ras žodžių laiko pasikartojimas 
grupuojant ilgus ir trumpus skie 
menis. Tačiau nuo ilgų ir trum
pų skiemenų derinimo vakarų 
kultūra atsisakė dar klasikiniais 
laikais. Moderniosios kalbos la
biau mėgsta kirtį, negu trum
pus ir ilgus skiemenis. Dėl to 
jau pora tūkstantmečių kaip po
ezija rimuojama pasigaunant 
kirčiuotų ir nekirčiuotų skieme
nų.

Įdomią išimtį šiuo atžvilgiu pa 
darė Donelaitis, parašydalas 
savo “Metus” senoviška metri
ne eilėdara, hegzametru. Tačiau 
sakoma, kad ir jis vietoj ilgo 
ir trumpo skiemens paėmė kri- 
čiuotą ir nekirčiuotą skiemenį. 
Nors šį klausimą dar vertėtų pa
tyrinėti. Mat lietuvių kalba yra 
ne tokia, kaip kitos moderniosios 
kalbos, kurios be kompromisų 
pasidavė kirčio viešpatavimui. 
Ji ne tik neturi pastovaus kir
čio, bet turi priegaidę, t. y. kaž-
kokį pratęsimą. Dėl to gali būti, didžiosios “B”: Broch, Brecht
kad skiemenų ilgumas ir trum
pumas nėra taip svetimas lietu
viškai eilėdarai, kaip kitoms mo
derniškoms kalboms.

ir Ben; nepaisant taip vadina
mų dviejų veidų poezijoje, ku
rių vienas, sataniškai piktžo
džiaujantis stovi nihilizmo tar-

Tačiau tai yra istorija. Šian- nyboje, kitas — jieško praras
dien niekas neeiliuoja ne tik do
nelaitiškai, bet ir maironiškai. 
Ritmas darosi kažkoks nuobo
dus ir poeziją varžantis reiški
nys. Naujojoje poezijos eilutėje 
vietoje pasikartojimo mes lau
kiame greičiau kokio nuotykio, 
kuris sužadintų nuostabą. Poe
tai šiandien nori laisvo ritmo, 
kur viena eilutė nevaržytų ki
tos; kur kiekviena eilutė būtų 
pati sau.

Panašiai iš mados yra išėjęs 
ir rimas. Rimas, kaip žinome, 
yra eilutės pabaigos skiemens 
atitikimas kuriai nors iš anks
tesnių eilučių. Senesnėje poezi
joje rimas buvo t’varkomas ga
na tvirtų dėsnių. Šiandien jis 
baigia išnykti iš poezijos. Tie
sa, šiandien poezijoje atsiranda 
tam tikras rimo pakaitalas, va
dinamas asonansu. Asonansas 
yra netobulas rimas. Rimas re
miasi priebalsių ir balsių pana
šiu skambėjimu, pvz., gaudžia,

tojo rojaus; nepaisant viso to, 
bendra šių laikų dvasios laiky
sena yra pritrenkiančiai vienin
ga”.

Kas yra tas vieningumas, ku
ris pasireiškia pas katalikus ir 
nihilistus? Modernioji poezija 
iškalbingai byloja, kad įprastas 
gyvenimo ritmas yra sugriautas. 
Įprastinė žmogaus gyvenimo 
tvarka yra suardyta. Žmogus y- 
ra praradęs ligšiolinę savo per- 
speklyvą su pasauliu ir su žmo
guli pačiame savyje. Šiandie
ninė poezija liudija, kad mes 
išgyvename didelį dvasinį per
versmą. Net politiniai pervers
mai nestengia šio dvasinio per
versmo suklupdyti.

Rinkinio redaktoriai bando pa 
aiškinti, iš ko kyla šis dvasinis 
perversmas. Jie sumini dvi prie
žastis, kurios yra sugriovusios 
įprastinę žmogaus gyvenimo rit
miką. Tos priežastys esančios: 
technikos perversmas ir psicho-

laužia. O asonansas remiasi tik loginis perversmas.

balsių panašiu atsiliepimu. Tai 
yra tarsi aidas. Ta ryškioji bal
sė, kelis kart pasigirsdama eilu
tėse suteikia joms atitinkamą 
spalvą.

Kaip bebūtų su asonanso reik 
šme naujojoje poezijoje, bet jis 
rimo neatstoja. Ir štai, akivaiz
doje to, kad dingsta pagrindiniai 
poezijos žanrai: poema ir bala
dė; kad dingsta dvi pagrindinės 
išraiškos priemonės: ritmas ir 
rimas, mes turime pagrindo klau 
sti: kas darosi su poezija. Ar ji 
pati nenyksta?

Tas klausimas kyla ne tik pas 
mus, bet visur. Tai galima pas
tebėti ir angliškoje poezijoje A- 
merikoje. Š. m. balandžio 6 d. 
žurnalas “Nevv Yorker” įsidėjo
M. Bishop eilėraštį, kurio auto
rius sielojasi mūzų likimu, kad 
jos neliktų bedarbės. Jaru ypač 
rūpi, kas bus su epo mūza Ca- 
liope ir meilės poezijos mūza 
Erato. Kad neliktų bedarbėmis, 
Calliopei jis siūlo užsiimti Hol- 
lyvvoodo reikalais, o Erato užsi
imti televizijos menu, nes ir jam 
reikia mūzos.

Moderniosios poezijos vaizdas

Norėdami rasti atsakymą į 
mūsų klausimą turime pirmiau
siai pasižiūrėti, kaip atrodo šian 
dieninė poetinė kūryba, šiam už 
daviniui atlikti labai naudingą 
pagalbą suteikia šveicarų žurna
las “Schvveitzer Rundschau”, ku
ris 1955 m. išleido specialų nu
merį (vasario-kovo mėn.), skir
tą viso pasaulio dabartinės po
etinės kūrybos apžvalgai. Rinki
nys apima beveik, -utfte pasau
lio tautas, kurios reiškiasi mo
derniojoje poezijoje. Nebuvo iš 
jo išskirtos nei tautos esančios 
anapus geležinės uždangos.

Žinoma, kiekvieno poezijos 
rinkinio vertė daug priklauso 
nuo redaktorių. Tačiau, atrodo, 
kad šis rinkinys yra gerai verti
namas. K;to šveicarų žurnalo 
“Orientierung” bendradarbis, ap 
žvelgdamas šį moderniosios po
ezijos rinkini, sakosi jame radęs 
tai, ko visiškai nesitikėjęs. Jis 
manė, kad įvairių kraštų ir sro
vių poetai sudarys tokį neaprė
piamą mišinį, kuriame visiškai 
nieko nebus galima pastebėti. 
Tačiau, dideliam jo nustebimui 
moderniojoje poezijoje, nepai
sant jos didelių skirtingumų, jis 
rado labai vieningą vaizdą. Štai 
jo paties žodžiai: “Nepaisant, 
atrodo, didžiausio skirtumo tarp 
kraštų, kaip pvz. Prancūzija ir 
Ispanija; nepaisant labai skir
tingų nuotaikų tame pačiame 
krašte, kaip pvz. Vokietijoje, 
kur viena nuo kitos skiriasi trys

Modernioji technika yra visiš
kai sumaišiusi ligšiolinius mūsų 
erdvės ir laiko išgyvenimus. Są
vokos kaip: toli ir arti; ilgai ir 
trumpai šiandien yra visai susi
maišiusios. O jos sudaro nemažą 
temą poetiniuose išgyvenimuo
se.

Dar daugiau reikšmės moder
niajai poezijai turi psichologi
niai dabartinio žmogaus nusitei
kimai. Jis nori dienos švieson iš
vilkti savo pasąmonės išgyveni
mus. Visus savo “Aš” išgyveni
mus, kurie vyksta pasislėpę nuo 
jo sąmonės, jis nori pamatyti 
dienos šviesoje.

Būdinga, kad anksčiau stipriai 
pasireiškusi titaniškai išdidi ku
riančio žmogaus laikysena yra 
visiškai dingusi iš šiandieninės 
poezijos.

Poezija ir romantizmas
Iš šios apžvalgos mes mato

me, kad mūsų laikų poezija yra 
kas tik norite, tik ne klasiškai 
ramus ir išbaigtas grožio išgy
venimas. Šiandieninė poezija tei 
kia mums vaizdą kažko dar ver
dančio, dar nebaigto. Tai yra 
kažkoks dar nepasibaigęs nuo
tykis .

Ta proga mes susitinkame su 
vienu svarbiu mūsų temai klau
simu : koks yra moderniosios 
poezijos santykis su proza, su 
romanu? Ar romano forma ir 
jo dvasia nėra taip stipriai pa
veikusi poetinę kūrybą, kad ei- 
liuotinę kūrybą būtų pasmerku
si mirčiai.

Šia proga mums gali kilti klau 
simas, ar poezijos krizė nėra 
atėjusi iš romantizmo. Norėda-

Dail. A. Valcška

Nadas Rastenis

LIETUVA TIK VIENA
Nors daug, daug žvaigždžių dausose, 
Rytuose ir vakaruose,
Keliauja platumos keliais.
Ir mirga meilės spinduliais.
Bet iš daugybės, tik viena,
Tik saulė šypsosi diena,
Tik saulė šypsosi diena.

Nors šiam pasauly daug šalių, 
Nedidelių ir didelių —
Kur ošia platūs pušynai,
Ir žydi gražūs žolynai —
Bet mums tikai viena sava,
Tai mūsų žemė, Lietuva,
Tai mūsų žemė. Lietuva.

Todėl iš visų šalių,
Tiktai Lietuvą aš myliu,
Myliu jos bakūžes senas,
Dainuoju jos gražias dainas —
Irakui migsiu šaltai, tyliai,
AŠ atiduosiu širdį jai,
Aš atiduosiu širdį jai.

mi rasti atsakymą į šį klausi
mą, mes turime grįžti prie ro
mantizmo ir galimai giliau jį 
pažinti.

Kai mes norime pažinti roman 
tizmą giliausiose jo prasmėse, 
tai nėra turbūt labiau autori
tetingo vadovo, kaip filosofas 
Hėgelis. Jis ir pats buvo roman
tinių laikų žmogus ir. savo este
tikos studijose yra palikęs gilų 
romantizmo suvokimą.

Hėgelio romantizmas

Hėgelis savo meno paskaito
se, skaitytose Heidelberge 1818 
metais daug dėmesio skyrė ro- 
r--"—.... .

mantizmui ir jį laikė labai augš
tu meno raidos laipsniu. Pasak 
jo “šiame naujajame panteone 
(t. y. romantizme) visi dievai 
yra nuversti nuo sostų. Juos 
surijo subjektyvizmo banga. Vie 
toj plastinio politeizmo menas 
dabar žino tik vieną Dievą, vie
ną Dvasią, vieną absoliutinę ne
priklausomybę... (354 psl.). Tai
gi, nepaisant savo visuotinumo 
ir vieningumo, romantinis me
nas Hegeliui atrodė subjekty
vus ir asmeniškas.

Kad galėtume suprasti, kaip 

(Nukelta į 3 pusi.)

Kultūrine kronika
• Trijų mūsų dailininkų — 

Vytauto K. Jonyno, Adomo Gal
diko ir Juozo Pauticniaus kūri
nius ateinančią savaitę turės 
progos pamatyti Toronto mies
tas, Kanadoje. Miela, kad šie 
mūsų dailininkai yra susilaukę 
palankaus vertinimo net ir kita
taučių spaudoje.

Iliustruotas meno žurnalas 
“Arts”, išeinąs New Yorke, ge
gužės mėn. laidoje informuoja 
apie Adomo Galdiko kūrinius, 
išstatytus Feigl galerijoje New 
Yorke.

Pasisakoma teigiamai apie A. 
Galdiko sukurtus darbus Maine 
valstybėje ir Meksikoje. Esą šio 
tapytojo kūryboje glūdi muziki
niai pradai

Kiek anksčiau apie A. Galdi
ką labai palankiai atsiliepė ir 
kiti men0 žurnalai ir didžioji 
New Yorko spauda. Rezultatai 
tokio įvertinimo buvo labai aiš
kūs: suruošus šio dailininko kū
rinių parodą, arti trečdalio jo 
darbų nukeliavo į muzėjus ir ga
lerijas. Tie nemirtingi kūriniai 
amžiais bylos apie talentingojo 
lietuvio sukurtas spalvines sim
fonijas.

Apie Vytauto K. Jonyno kū- 
j rybinius laimėjimus randame 
1 žurnaluose “The New York 
Times”, *A‘rt News”, “Art Di- 
gest”, “American Artists” ir kt. 
Paskutinysis žurnalas savo laiku 
įsidėjo net 10 V. K. Jonyno bū- 

i dingiausių darbų iliustracijų. A- 
pie naujausius šio menininko lai 
mėjimus, suteikiant jam premi
ją ir medalį, plačiau rašė prieš 
porą mėnesių didžioji New Yor
ko spauda. Dabar dailininkas 
savo studijoje įtemptai dirba 
užbaigdamas vitražus, skirtus 
Market Parko šventovei Chica
goje.

Apie J. Pauticniaus laimėji
mus amerikiečių meno parodo
se neseniai rašė savo sekmadie
niniame priede “Roto”, “Chica
go Daily News”, o prieš porą 
mėnesių — keturi didieji Chica
gos dienraščiai informavo savo 
skaitytojus apie šio l’etuvio lai
mėjimus. Šiuo metu dail. J. Pau- 
tieniaus du premijuoti kūriniai 
vra amerikiečių parodose. “Žie
ma Kalnuose” — All Illinois of 
^ine Arts Ine., ir peisažas Meno 
nstitute. Į Toronto parodą dal
ininkai duoda naujausius savo 

’-.ūrinius. A. Galdikas — sukūr
us rudens vaizdus prie Atlanto 

krantų ir Meksikoje, V. K. Jo- 
ynas — įspūdingąsias akvare- 
^s ir medžio raižinius, o J. Pau- 
;eniug — būdinguosius savo pei- 
ažus, nutapytus įvairiose Illi

nois valstybės vietose.

• Vlado Jakuhėno muzikos 
studija baigia ruoštis savo me
tiniam pasirodymui, kuris įvyks 
šeštadienį, birželio mėn. 15 d. 
0 vai. vakaro Curtis Hali salėje 
•410 iR. Michigan Avė. Dalyvaus 
per 30 jaunų pianistų; bus ir 
dainininkų grupė, amerikiečių ir 
lietuvių; jų tarpe — laimėjusi 
pirmą premiją per Immiarant’s 
Protective League suruoštą jau
nųjų talentų konkursą Vita Va- 
likonytė (koloratūra, A. Lepars- 
kio mokinė vokalinėje srityje), 
o taipgi ir Chicagos publikai 
žinoma solistė Stasė Pautienie- 
nė.

• Kun. Vlado Budrecko “Gies 
mę už tėvynę” išleido “Muzikos 
Žinios”. Giesrrtei kompozitorius 
parinko prel. Maironio žodžius 
“Apsaugok Augščiausias”. Kū
rinys — mišriam chorui, tačiau 
galima giedoti ir vidutiniam bal
sui solo arba, arba, transpona
vus terci ją žemyn, unisono. Gics 
mė patvirtinta Bažnytinės Mu
zikos komisijos Pittsburgho vys
kupijoje. Savo kūrinį autorius 
dedikavo arkiv. dr. J. Skvirec
kui.

• Juozas Bertulis yra sukūręs 
didingai skambantį “Laisvės 
himną", panaudodamas P. Vai-

• Vainikuotoji šiluvė. štiokiu 
pavadinimu leidinį spaudai pa
ruošė kun. S» Yla, išleista Im- 
maculata spaustuvėje Putname, 
Conn. Lėidinys pasirodė ryšium 
su šventinimu ten pastatytos 
naujos Šiluvos Marijos statulos, 
kuri pagal V. Kašubos planus 
iškalta Italijoje.

Leidinys turi 16 puslapių, gau 
šiai iliustruota mūsų dailininkų 
kūrinių reprodukcijomis: K. Var 
nelio vitražų M“arijos Apsireiš
kimas” ir “Stebuklingas Šiluvos 
paveikslas”; toliau: T. Valiaus 
— Apsireiškimas Šiluvoj ir nuo
trauka Šiluvės Statulos Putna
me. Ji čia tokia sava, lietuviš
ka ,su mielu kūdikėliu ant ran
kos.

Tekste duodama Šiluvos šven
tovės istorija, jos apsireiškimas 
1608 m., aprašoma koplyčia Ap
sireiškimo vietoje, 1912-1924 m. 
pastatyta pagal arch. Ant. Vi
vulskio projektą.

Daugiau apsistojama prie ste
buklingojo pavekislo. Kas jo au
torius — nežinoma. Paveikslas 
turi bizantinių bruožų. Paveiks
lui pagarsėjus, jis 1785 m. rūgs. 
8 d. buvo vainikuotas aukso vai
niku, popiežiaus palaimintu. Vai
nikavimo iškilmėse dalyvavo 30, 
000 žmonių. Tai suprantama, ži
nant, kad tas stebuklnigas pa
veikslas jau nuo seniau labai bu 
vo garbinamas. Vysk. Valančius 
“Žemaičių Vyskupystėj” prane
ša, kad jau 1629 m. Marijos gi
mimo dieną Šiluvoje šv. komu
niją priėmė 11,000 žmonių. Šven 
čiant šimtmetį nuo vainikavimo, 
1886 m., nepaisant rusų kliudy
mų, suplaukė 60,000 žmonių.

Šiluvos Marija yra specialiai 
garbinama Marąuette Parko 
(Chicagoje), taipgi St. Louis lie
tuvių bažnyčiose, Marianapolio 
koplyčioj, Putname — Nekalto 
Pras. vienuolyne, o naujai — ir 
pas saleziečius Cedar Lake. Au
torius primena, kad sekančiais 
metais švęsime 350 m. nuo Ma
rijos apsireiškimo Šiluvoje.

o Muzikas Jonas Kaseliūnas 
jau išleido 4 numerius laikraš
tėlio vaikams. Jo vardas “Mūsų 
popiečiai”. Spaustas rotatorium. 
Jis pritaikintas lietuviukams, ku 
rie nemėgsta ilgų pasakojimų. 
Čia ras:te lietuvių liaudies iš
mintį išreikštą rebusais, kry
žiažodžiais, šaradomis; gaidas 
bonkų orkestrui, specialiai nepa
žįstantiems gaidų pritaikintas; 
čia rasite įvairius Fokus-Pokus 
su piešinėliais, kad vaikai lais
valaikiu galėtų užsiimti auklėjan 
čio pobūdžio “magijomis”, pie- 
šnius su paar k'nimais, kaip pa
sidaryti pač;am žaislus ir nau
dingus prietaisus; čia rasite ir 
Lietuvos miestų žemėlapį su pie
šiniais, pritaikintą žaidmiui, pa
vadintą “Mikučio kelionė po Lie 
tuvą”. Gali kiekvieno numerio 
įdėtas lietuvi j, portugalų ir ang 
lų kalbomis žo lynas, paruoštas 
pagal esamus linksnius bei as
menavimą. Kai! labiau suįdo
mintų vaikus. J. Kaseliūnas nu
statė už kiekvieno uždavinio iš- 
s; t . ndinitari tikrą taškų skai
čių. Daugiausia taškų laimėję 
garu pi rijas, kurias suaukojo 
R Paulo lietuviai. Tai dar vienas 
bandymas prieiti prie “ameri- 
konėjenčių” lietuviukų. “Mūsų 
Popiečių” adresas: Jonas Kase- 
liūnas, Caixa Postai 1764, Sao 
Paulo, Brasil. Kaina 3 dol.

• Knygos “Mano pasaulėžiū
ra” redagavimas, sušlubavo kun. 
J. Prunskio sveikatai, kiek už
sitęs; todėl, nesp’ėjusieji savo 
straipsnių paruošti ikį birž. 1 d., 
maloniai prašomi atsiųsti juos 
kad ir po šios datos, tačiau kaip 
galima greičiau.

• Antano Nako Fortepiono 
studijos metinis mokinių kon
certas įvyks šių metų birž. mėn. 
2 d., sekmadienį, 4 vai. 30 min. 
po pietų, Marijos Augšt. mo
kyklos salėje. Programoje lietu
vių ir kitų kompozitorių kūriniai 
fortepionu.
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A. Kačanauskui 75 m. amžiaus l*l0Yzag Baionas
K. V. BANAITIS DIENOS

j

Šiais metais sueina 75 m. kai 
Kaune gimė mūsų muzikos me
no darbuotojas kompozitorius 
A. Kačanauskas. Jis yra pasi
reiškęs kaip vokalinės muzikos 
kūrėjas, chorų organizatorius 
ir muzikos mokytojas.

Kaip dauguma mūsų atgimimo 
kartos muzikų, taip ir Al. Ka
čanauskas į platesnį muzikos 
gyvenimą iškopė per vargonin- 
ko profesiją. Pirmasis jo mo
kytojas buvo Kauno katedros 
vargonininkas Juozas Naujalis, 
kuris buvo baigęs Varšuvos ir 
Regensburgo konservatorijas ir 
yra vienas iš lietuvių muzikos 
pradininkų greta Č. Sasnausko, 
M. K. Čiurlionio, M. Petrausko 
ir kun. Teodoro Brazio.

Pas J. Naujalį mokėsi kartu 
su Al. Kačanausku ir kiti du 
vėliau pasižymėję mūsų muzikos 
darbuotojai — St. Šimkus ir Jul. 
Štarka. Tai buvo dar spaudos 
draudimo laikais. Kauno miestas 
buvo jau virtęs tikru lenkybės 
lizdu. Lietuvių kalba buvo išgui
ta iš šeimos, iš viešojo gyveni
mo, ir iš mokyklos. Visose Kau
no bažnyčiose buvo sakomi tik 
lenkiški pamokslai ir skambėjo 
lenkiškos giesmės. Pažymėtina, 
kad pirmą kartą Velykų, Kris
taus Prisikėlimo šventėje Kau
ne, lietuviškai giedoti buvo leis
ta tik praslinkus keletai metų 
nuo spaudos atgavimo ir tai tik 
po ilgos ir atkaklios kovos su 
sulenkėjusia kurija.

Lenkiškos atmosferos 
nepalaužtas

Sulenkėjęs iki pagrindų Kau
nas veikė šeimas ir jaunimą sa
vo lenkiška dvasia bei kalba. 
Tat, ir Al. Kačanauskas augda
mas Kaune lietuvių kalbos be
veik negirdėjo. Jis lietuviškai 
daugiau pramoko jau vėliau 
dirbdamas Rygos lietuvių kolo
nijoje. Jo garbei ir nuopelnui ten 
ka įskaityti, kad augęs taip ne
palankioje lietuviškumui aplin
koje betgi nenuėjo svetimiems 
dirbti, o liko lietuvių patriotu 
ir pasižymėjo savo darbais mū
sų tautos kultūros srityje. O juk 
daugybė Lietuvos išmokslintų 
miestelėnų anais laikais žuvo 
mūsų tautai, nueidami mažiau
sio pasipriešinimo keliu — pas 
lenkus, o kartais ir pas rusus.

50 m. nuo pirmųjų lietuviškų 
plokštelių

I
1903 m., vos perkopęs per 20 

m., Al. Kačanauskas išvyko Ry
gon. Čia buvo gana gausi lietu
vių kolonija ir jam atsivėrė pla
tūs kultūrinės veiklos barai. 
Šalia vargonininko pareigų te
ko dirbti su dviem chorais ir 
su Rygos politechnikos liet. stu
dentų “Vilties” ansambliu. Da
lyvavo liet. vaidinimuose ir ruo
šė koncertus. 1907 m. su studen
tų ansambliu įdainavo apie dvi
dešimt lietuviškų dainų į gramo 
fono plokšteles. Tat šiais me
tais sukanka pusė šimto metų 
nuo pirmųjų lietuviškų plokšte
lių pasirodymo.

Greta lietuviškos veiklos Al. 
Kačanauskas nepamiršo ir gi- 
lesn'o muzikinio išsimokslinimo 
reikalo. 1904-1909 m. jis studi
javo Rygos imperatoriškoje mu 
zikos mokykloje vargonus ir 
dainavimą. Pas rusų teoretiką 
Kazankovą privačiai mokėsi kom 
pozicijos. Čia pasirodė ir pirmie
ji kūrybiniai darbai — dainos 
chorui, sifo balsui, Lietuvos 
himnas efektingai parašytas for 
tepionui ir kt.

Premija pirmame liet. muzikom 
konkurse

Berods 1910 m. Lietuvių Dai
lės draugija Vilniuje paskelbė 
pirmą kartą liet. muzikos veikalo 
konkursą. Į jury komisiją buvo 
pakviesti: Petrapilio konserva
torijos prof. žymus latvių kom
pozitorius J. Wihtols, kompozi

torius ir dailininkas M. K. Čiur
lionis ir k. Pirmoji premija bu
vo pripažinta Al. Kačanauskui 
už arioso “Už klystančius žmo
nes” iš Maironio libretto “Ka
me išganymas”. \ •

Pažymėtinas yra Al. Kača- 
nausko talkininkavimas kun. A- 
dolfui Sabaliauskui užrašinėjant 
bei tikrinant surinktas liaudies 
melodijas. Tą darbą jis atlikda
vo atostogų metu Lietuvoje. Tai 
buvo dar prieš 1914 m. karą.

Muzikos studijų tikslais Al. 
Kačanauskas kuriam laikui iš 
Rygos nukeliavo Varšuvon. 1914 
m. grįžo Rygon ir pradėjo vėl 
dirbti su lietuvišku choru, bet 
tą darbą nutraukė netikėtai ki
lęs I Pasaulinis karas.

Karo metu gyveno Rusijos sos 
tinėje Petrapilyje ir darbavosi 
lietuvių tarpe, suorganizavęs 
ten chorą. 1916 m., mirus Č. Sas 
nauskui, jo vietą Šv. Kotrynos 
bažnyčioje užėmė Al. Kačanaus 
kas, kaip choro dirigentas ir 
vargonininkas.

Dėstytojas Lietuvoje

1920 m. mūsų jubiliatas grįžo 
į Lietuvą, kuri jau buvo atsikū
rusi kaip laisva ir nepriklauso
ma valstybė. Laikinojoje sosti
nėje Kaune ir visame krašte ė- 
jo gyvas ir didelis organizacinis 
darbas. Visoms kultūros sritims 
atsidengė naujos perspektyvos 
bei iki tol nenumatytos galimy
bės. Muzikos menui taip pat pra
sidėjo naujas laikotarpis. Įsis
teigė muzikos mokykla, kuriai 
vadovavo iki 1926 m. mūsų mu
zikos patriarkas komp. J. Nau
jalis. Jis pakvietė mokytojauti 
ir tik ką grįžusį iš Rusijos Al. 
Kačanauską, pavesdamas jam 
dėstyti dainavimą, solfedžio ir 
privalomąjį fortepioną. Tuo pat 
laiku pradedamas organizuoti ir 
Lietuvos operos teatras, kurio 
vienas pirmųjų iniciatorių buvo 
Al. Kačanauskas. Jis kurį laiką 
dirbo operoje kaip solistas bari
tono partijoms.

Iš kitų jo darbų minėtini dar 
— vadovavimas Dainos chorui, 
suderinimas Karo muzėjaus var
pų, organizavimas muzikos me
nininkų draugijos, pirmininkavi
mas šv. Cecilijos bažnytinės mu
zikos draugijoje, dalyvavimas 
I Dainų šventės rengime. Nuos
tabu, kad ir tuomet, jau nebe 
jaunystės metuose būdamas, pro 
tarpiais išvyksta studijų tikslais 
į užsienį (1923 m. Vienoje ir 
Romoje).

Pažangus dirigentas

Atskirai tenka paminėti Al. 
Kačanausko 1929 m. Kaune su
organizuotą mišrų chorą. Jo da
lyviai (-ės) daugumoje skaitė gai 
das, o su tokiu sąstatu jau ga
lima imtis rimtesnių uždavinių, 
negu su eiliniu mėgėjų choru. 
Čia jubiliatas pasireiškė kaip 
pažangus ir drąsus dirigentas, 
įtraukdamas į repertuarą vėles
nės kartos liet. kompozitorių 
kūrybą, kuri savo išraiškos prie
monėmis, nuotaika bei dvasia 
jau žymiai skyrėsi nuo senesnės 
kartos darbų. Su šiuo choru Al. 
Kačanauskas koncertavo ne tik 
Kaune, bet ir mūsų šiaurės kai
mynų sostinėse — Rygoje ir Ta
line.

Tas pats choras davė įdomų 
rūpestingai paruoštą religinės 
muzikos koncertą Kauno Jėzui
tų bažnyčioje. Man asmeniškai 
ypač prisimintinas šis koncer
tas, kadangi tuomet buvo pirmą 
kartą išpildytas mano stambus 
ir sudėtingas kūrinys “Agnus 
Dei” mišriam chorui.

Jo vargonų koncertas

Didelė staigmena buvo Kauno 
muzikiniame gyvenime, kai vie
ną kartą buvo paskelbtas Al. 
Kačanausko vargonų koncertas 
Jėzuitų bažnyčioje. Ypač abejin
gai nusiteikę buvo mūsų vargo-

Kažko šiandieną graudulys apstoja,
Lyg rodos ne birželio, o juodo spalio vakaras, 
Nors vis tos pat alyvos už langą alsuoja 
Ir dega saulės subtilus ugniakuras.

Galbūt todėl, kad tavo metai vėliai,
Kažkur toli užu tylią užuolaidą 
Pradingsta, kaip plonyčiai debesėliai,
Į laiko upę nesugrįžtančią ir juodą. •

Ir aš žvelgiu į tavo veidą šviesą,
Regiu praeinančią jaunutę taip ir orią, • 
Tartum saulėtekis pakylančią ir šviesią 
Ir pasakyt labai sentimentaliai noriu,

Tikiu, nors keisto graudulio užpultas,
Ir nujautimo ir gyventi geismo,
Kad mes pro nepasisekimus ir kliūtis 
Naujan ir nuostabiau gyveniman išeisim.

nų specialistai, nes Al. Kača
nauskas grįžęs iš Petrapilio per 
daugelį metų buvo visiškai ati
tolęs nuo vargonų. Ir koks bu
vo visų nustebimas, kai koncer
te solistas pasireiškė tinkamoje 
augštumoje tiek muzikiniu, tiek 
techniniu atžvilgiu. Programoje 
buvo rimti klasikų kūriniai. Vė
liau, jau man perėmus Lietuvos 
valstybinės konservatorijos va
dovavimą, Al. Kačanauskui bu
vo pavesta dėstyti vargonų kla
sėje.

Pagrindinis jubiliato darbas 
bei tarnyba buvo Kauno Muzi
kos mokykloje, kuri 1933 m. ati
tinkamu įstatymu paskelbta aug 
stojo muzikos mokslo įstaiga — 
konservatorija. Dėstė solfedžio, 
privalomąjį fortepioną, grego- 
rianišką choralą bei liturgiką, 
vareronus ir dainavimą. Choralą 
bei liturgiką dėstė ir Kauno Met. 
ropolijos kunigų seminarijoje.

60 m. amžiaus sukakties pro
ga Al. Kačanauskui buvo su
teiktas konservatorijos profeso
riaus laipsnis. Iki tol jis buvo 
vyresniojo mokytojo laipsnyje.

Kompozitorius

Kompozicijos srityje daugiau
sia buvo atsidėjęs vokalinės mu 
zikos kūrybai. Gana apščiai yra 
parašęs dainų chorams ir solis
tams. Harmonijos priemonių at
žvilgiu buvo kiek pažangesnis ne 
gu senesnioji mūsų muzikos pra 
dininkų karta, išskiriant Čiurlio
nį. Jo dainos solo balsui yra efek 
tingai ir patogiai parašytos — 
mėgiamos mūsų dainininkų ir 
mielai klausomos koncertuose, 
nors stipresnio savitumo nevi- 
suomet jose aptinkama. Plačiau 
yra prigijusios — Ten kur Ne
munas banguoja, kad aš našlai
tėlė, Mano rožė, Tu graži, Pra
dalgiuose ir kt.

1938 m. Lietuvos švietimo mi
nisterija Vienoje išleido Al. Ka
čanausko du trumpus kūrinėlius 
pianui. Dainas išleido Švyturio 
b-vė, nepriklausomybės pradžio
je. Pirmieji darbai išleisti dar 
1905 m.

Tiesaus būdo žmogus

Baigdamas, noriu pabrėžti 
dar, kad Al. Kačanauskas yra 
gerbtinas ne vien kaip pasižy
mėjęs muzikos darbuotojas, bet 
ir kaip tiesaus, atviro būdo žmo 
gus. Savo nusistatymų lengvai 
nekeitė, turėjo pilietinės drąsos 
ir prireikus nepabūgdavo išeiti 
vienas prieš visą grupę asmenų, 
jei būdavo įsitikinęs, kad tos 
grupės nerimti bei neapgalvoti 
Išsišokimai gali pažeisti Valsty
binės konservatorijos prestižą ir 
nužeminti pačių muzikos darbuo 
tojų vardą. Šias jo būdo savy
bes man teko patirti per kelio- 
liką bendro dąrbo metų Kauno 
konservatorijoje. ,

Palinkėkime mūsų muzikos 
veteranui prof. Aleksandrui Ka
čanauskui dar ilgus metus gy
venti ir darbuotis Gedimino sos
tinėje Vilniuje, kur jis, nežiūrint 
savo 75 metų amžiaus, vis dar 
tebedegto muzikos dalykus kon
servatorijoje.

KRONIKA
• Juozo Kairiūkščio, uolaus 

pedagogo ir visuomenininko, 20- 
tos mirties metinės yra minimos 
š. m. birž. 14 d. Buvo gimęs 1855 
m. Girininkų kaime, Pakuonio 
apskr. Pradėjo mokytis slapto
je daraktorių mokyklėlėje. Bai
gė Veiverių mokytojų semina
riją ir, kaip ypatingų gabumų, 
priskirtas prie seminarijos pa
vyzdinės mokyklos. Dėl rūpini
mosi lietuvių kalbos dėstymu ru 
sų iškeltas į Seinų miesto mo
kyklą. Nuo 1903 m. paskirtas 
Veiverių seminarijos mokytoju; 
čia dėstė ir lietuvių kalbą. Kai
kurį laiką dirbo Vilniaus vaka
riniuose kursuose ir gimnazijo
je. Vienas iš Ryto švietimo drau 
gijos steigėjų ir vadovų. Karo 
metu dėstė Voronežo lietuvių 
gimnazijoje ir mokytojų semina
rijoje, būdamas 7 metus jos di
rektoriumi. Seminariją lenkams 
uždarius, persikėlė į Kauną pas

vaikus ir dėl nesveikatos pasi
traukė iš darbo, išmokytojavęs 
54 metus. Talkino Fr. Kuršai
čiui tiriant lietuvių kalbą. Per 
kun. Sideravičių ir kitus knyg
nešius gaudamas, sekė slaptąją 
spaudą. Bendradarbiavo Šalti
nyje, Lietuvos Mokykloje ir kt. 
Išaugino 8 vaikus: gyd. Vladą, 
dailininką Vytautą, mokytoją 
Aldoną, gyd. Joną ir meno isto
rikę Haliną Jacynienę.

• Leonas Žyg^s birž. 18 d. 
atidaro savo aliejinių paveikslų 
parodą Karališkosios Meno drau 
gijos galerijoje Adelaidėje, Aust 
Talijoje. Jo parodą atidarys vie
nas iš geriausių Australijos kom 
pozitorių, ABC simfoninio or
kestro dirigentas Joseph Krips, 
garsaus Vienos dirigento brolis. 
Paroda vyks geriausioje Pietų 
Australijos galerijoje, tęsis dvi 
savaiti. L. Žygas yra buvęs Lie
tuvos baleto šokėjas. Į Austra
liją atvyko 1950 m. kaip gele
žinkelio darbininkas. Vėliau tar 
navo parduotuvėje. Jo žmona 
— Jadvyga Buiziutė — baleri
na, gastroliavusi Vengrijoje, Ru 
munijoje, Čekoslovakijoje, Tur
kijoje.

Parodoje išstatoma 54 alieji
niai piešiniai: natiurmortai, pei- 
sažai, portretai, be to — trys 
skulptūros medžio, metalo ir vie
los, pavadintos: Bokštas, Sub- 
marinas ir — simbolinis pavaiz
davimas skulptūroje geofizinių 
metų .

• Dail. A. Tamošaitienė pa
kviesta dalyvauti Kanados pri
taikomojo Meno parodoje, Otta- 
wos galerijoje. Anastazija Ta
mošaitienė šiuo metu baigia pa
ruošti puošnius kaišytinius tau
tinius drabužius Tautinių šokių 
šventės šokėjoms. Tautinių dra
bužių paruošime padeda Aldona 
Veselkienė, studijavusi audimą 

Austrijoje ir Montrealio Dailės 
studijoje.

Puošia koplytėlę Sekminėse Lietuvoje

PAVERGTOJE LIETUVOJE
▼ B. Babrauskas, B. Brazdžio 

nis, J. Tysliava Vilniaus komu
nistų Tiesoje š. m. gegužės 15 d. 
Nr. 113 cituojami, norint pada
ryti išvadą, koks apgailėtinas 
"atskilusių likimas”. Pasigyrę, 
kaip “visi Tarybų Lietuvos pat
riotai džiaugiasi ir didžiuojasi 
augančiais lietuviškos kultūros 
pasiekimais”, ir sugretinę B. 
Babrausko “klerikaliniame laik
raštyje” išspausdintus kritiškus 
žodžius apie plintantį mūsų abe
jingumą savai kultūrai, Tiesos 
rašytojai daro išvadą, kad Lie
tuvoje viskas klesti, o čia... mer
di. “Ne veltui Liudas Dovydėnas

▼ Nauji okup. Lietuvos leidi
niai. Valstybinė grožinės litera
tūros leidykla leidžia Balio Sruo 
gos “Raštus” 6 tomuose. Nese
niai išėjo tos serijos 2-sis tomas 
(Milžino paunksmė. Baisioji nak 
tis. (Aitvaras teisėjas), 477 psl. 
su iliustr. 1957, ir 3-sis tomas 
(Apyaušrio dalia. Kazimieras 
Sapiega. Pavasario giesmė), 557 
pusi., su iliustr.

Valstybinė politinės ir moks
linės literatūros leidykla Vilniu
je išleido t. k.: “Fizkultūrinin- 
ko kalendorių” 1957. 327 pusi.

J. Jurginis: “Kazimieras Lyš- 
činskis — ateizmo pradininkas

įsitaisė kiaulaičių fermikę...: at- Lietuvoje”. 52 p. 1957.
skilusiems nuo lietuvių tautos 
nieko kito nelieka, kaip verstis 
kiaulyčių fermikėmis”, pašjepia 
Tiesa.

Toliau Tiesa pasidaro senti
mentali ir ima rašyti apie “nenu
galimą, nenuslopinamą gimto
sios žemės ilgesį”. Kaip neseniai 
kitas komunistų laikraštukas pa 
sitelkė Antano Gustaičio saty
ras, savas išvadas iš jo humoro 
padarydamas, taip šį kartą Tiesa 
pirmą kartą kitą mūsų poetą,
Bernardą Brazdžionį, nebe plū
dimosi, bet “draugišku” tonu 
pristato savo skaitytojams: “Ka 
ro audros metu emigravęs iš Lie 
tuvos poetas Bernardas Braz
džionis išspausdino eilėraštį, pa
vadintą “Gimtosios žemės ilge
sys”, kuriame rašo...” Čia Tiesa 
ištisai pacituoja tris gražius pat
riotinės Brazdžionio poezijos pos 
mus iš “Didžiosios kryžkelės” 
rinkinio ir paskui daro išvadą:
“Tai posmai, kurie išreiškia di
delį liūdesį, pergyvenimą žmo
nių, pametusių savo Tėvynę. Ta 
rybų Lietuva yra pasiryžusi mo
tiniškai priglausti kiekvieną sa- vyrio laidotuvės, Romėnės mei- 
vo sūnų, kad ir klaidžiųjusį pra- lė tėvui ir kiti jo istoriniai pa- 
eityje”. į veikslai. Smuglevičius yra nu-

Vadinas, Brazdžioniui jau vis
kas atleista”, tik tegul jis grįžta 
į Tėvynę. O dar kaip neseniai 
Brazdžionį Tiesa rašė mažąja

“Kauno miesto telefono sto
ties abonentų sąrašas 1957 m.” 
71 psl.

P. Slavėnas: “Ar galima gy
vybė visatoje”, 60 pusi. 1957.

P. Vaitiekūnas: “Kaip atsira
do ir vystėsi žemė”, 40 psl., ii., 
1957.

“Lietuvos žemės paviršius”, 
geografijos mokslų kandidatės 
Valerijos Čepuiytės veikalas, da
bar išėjęs iš spaudos. Rinkdama 
medžiagą tam veikalui, autorė 
Lietuvoje atlikusi kelionių apie 
20,000 km. Tai esąs pirmas toks 
mokslinis darbas po karo. (E)

T Dailininko Prano Smuglevi
čiaus 150-tos mirties metinės 
minimos Lietuvoje. Smuglevičius 
buvo įsteigęs Vilniaus Dailės mo 
kyklą, išauginusią eilę vertingų 
tapytojų. Vilniaus muzėjuje yra 
išlikę apie 40 paties Smulgevi- 
čiaus darbų. Sukakties proga su
ruoštoje parodoje išstatyti ak- 
vareliniai Vilniaus vaizdai, ku
riuos Smuglevičius nutapė 1785- 
1786, keletas etiudų, paveikslai: 
Lietuvos valstiečiai, Judita, Did-
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tapęs freskas vienoje universi
teto salėje, kuri dabar vadina
ma jo vardu. Iš Lietuvos dail. 
Smuglevičius buvo iškviestas į

raide ir ne tik necitavo jo patrio Petrapilį dekoruoti Michailo pi- 
tingos poezijos, bet nei poeto var lį. Paskutines dienas dailininkas 
do jam nepridėdavo, tik buržua
ziniu nacionalistu, fašistu vadi
no... (B. Jurg.)

▼ Čiurlionio Dailės muzėjus 
Kaune pertvarkytas. Daugiau
siai vietos vistiek skiriama Čiur
lioniui, kurio čia išstatyta 120 
kūrinių, kaip ciklai: Zodiako 
ženklai, Pasaulio sukūrimas, 
Saulės sonata, Jūros sonata, Pa
vasario sonata, grafikos darbai.

Išstatyta taipgi kūriniai apie 
70-ties dvidešimto amžiaus lietu
vių dailininkų: tapytojų, skulp
torių, grafikų. Čia randama K. 
Šklėrio-Šklėriaug akvarelės: Ve
žikas, Bažnyčioje, Laiveliai, Ak
menės krantas, Senas estas. Iš
statyti M. Dobužinskio, K. Šimo
nio, J. Vienožinskio, V. Didžio
ko, S. Ušinskio ir kitų lietuvių 
dailininkų kūriniai.

Neapsieita ir be propagandos: 
saldžiomis spalvomis vaizduo
jamas “naujas kolūkinis gyveni
mas” ir kiti okupacijos momen
tai.

Grafikos skyriuje — iliustra
cijos D. Poškos, J. Žemaitės, P. 
Cvirkos, V. Mykolaičio-Putino 
ir kitų rašytojų kūrinių. Tai
komosios dailės vitrinoje išsta
tyti darbai: L. Strolio, V. Mik- 
nevičiaus, V. Manomaičio, E. Tu 
levičiūtės, O. Zigmantaitės ir ki
tų — servizai, vazos, dekoraty
vinės lėkštės, karoliai.

▼ V. MvkolaiHs-Putinas, K 
Petrauskas, dalyvavo A. Vienuo
lio 75 m. amžiaus minėjimo iš
kilmėse. Savo sveikinimus at
siuntė Ant. Žmuidzinavičius.

praleido Vilniuje, kur ir palaido
tas Rasų kapinėse.

, ▼ Pirmoji Lietuvos spaustu
vė. Pirmoji spaustuvė Lietuvo
je buvo įsteigta daugiau kaip 
prieš 400 metų Vilniuje. Ją įstei
gė Pranciškus Skorina iš Poloc
ko. Prieš atvykdamas į Lietuvą 
jisai spausdino knygas Prahoje, 
Čekijoje. Vilniaus universiteto 
mokslinės bibliotekos direkto
rius L. I. Vladimirovas parašė 
veikalą: “Pranciškus Skorina — 
Vilniaus spaudos pradininkas”. 
Išleido Lietuvos Valstybinė Po
litinės ir Mokslinės Literatūros 
leidykla. Keista, kad sostinės 
Vilniaus universiteto bibliote
kai vadovauja ne lietuvis, o kaž
koks maskolius Vladimirov.

▼ R. Juknevičius Lietuvoje 
pastatė B. Sruogos 3-jų veiksmų 
5 paveikslų istorinę dramą “A- 
pyaušrio dalia”. Pastatymo dai
lininkas — J. Surkevičius, mu
zika V. Klovos, baletmeisteris 
— B. Kelbauskas. Pastatyme 
dalyvauja apie 100 aktorių, jų 
tarpe — Jukna, Siparis, Derkin- 
tis, Kernagis, Stanulis, Zulonas, 
Jakavičiūtė Juodytė.

V s Užpalis studijuoja
Vilniaus Dailės institute, Skulp
tūros fak; ltete. Savo diplomi
niu m birbti: j'p pas rinko skulp
tūra. Lic.uvaitč su kanklė
mis”.

7 Maitujampolčs (dabar — 
Kcpsuko) t'iittc pastatyta Alfrc 
do Žėri pjesės “šeštasis augš-

Sveikinime dalyvavo meno vado- las • Be kitų pastatyme dalyva
vus J. Švedas. v0 akt°r>a>: A. Bružas, N. Na-

▼ Vladas Drėma, meno tyri- rijauskaitė, E. Žebertavičiūtė.

nėtojas, ruošia monografiją apie y Vilniaus Pedagoginiame in- 
dail. Pr. Smuglevičių, tam pa- stiiute yra daugiau kaip 60 irk- 
naudodamas kaikuriuos iš Len- iuotojų. Juos treniruoja P. Zin- 
kijos gautus dokumentus. Ar- Sevičius ir B. Balčiūnaitė, 
chyvuose Drėmai pasisekė rasti
kaikurių Smuglevičiaus biogra
finių, davinių.

▼ S. Petrauskaitė yra istori
jos katedros vedėja Vilniuje.
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MAIRONIS ISTORIKAS
DR. JONAS MATUSAS, Nevv York, N. Y.

Šiemet, birž. 28 d., sueina “Aušrą” ir baigė, kai ji pasiro- 
25 m. nuo Maironio mirties, dė. Dvi laidas išleido dar spau-
Ta proga duosime keletą strai 
psnių apie tą mūsų didįjį kū
rėją. — Red.

Manau, daugumas pirmą kar
tą išgirs, kad Maironis buvo ne 
tik pirmaeilis poetas, bet ir is
torikas. Taip, istorikas. Žinoma, 
jei istorikais vadinti 17-to šimt
mečio Kojalavičių ir 19-jo Dau
kantą. Maironis jokiu būdu ne- 
menkesnis už šiuodu, bet nevie
nu atžvilgiu žymiai geresnis. Ko- 
jalavičius ir Daukantas parašė 
po Lietuvos istorijos vadovėlį. 
Tokį parašė ir Maironis. Juos 
visus tris tiksliausia būtų vadin
ti ne istorikais, o istorijos rašy
tojais .

Kalbame apie Lietuvos istori
jos vadovėlį. Jis būtų tobulas, 
jei būtų rašytas istoriko, per- 
skaičiusio visus mūsų istorijos 
šaltinius ir visas studijas bei mo 
nografijas atskirais klausimais. 
Dar daugiau — jis turėtų būti 
geras pedagogas ir geras stilis
tas. Tokio pobūdžio vadovėliai, 
atrodo, yra Lohmeyerio vokiška 
“Rytprūsių istorija” ir Gaertės 
taip pat vokiška “Rytprūsių pro- 
istorė”. Mes tokio vadovėlio kol 
kas neturime.

Neblogas vadovėlis išeitų, jei 
jo autorius būtų perskaitęs visas 
monografijas Lietuvos istorijos 
klausimais. Tokiu stengiasi būti 
A. Šapokos redaguotasis. Bet, iš 
tikrųjų, ne visose vietose ište
sėta.

Paprastai vadovėlių rašytojai 
kaiką rašo pagal monografijas 
ir kaiką pagal jau esamus daly
ko vadovėlius. Bet dažniausia 
ima kelis vadovėlius ir juos su
komplikuoja į vieną. Jei autorius 
gabus ir sąžiningas, rezultatas 
gali būti visiškai įmanomas.

Imame į rankas “Lietuvos is
toriją”. Su kunigaikščių paveiks 
lais ir žemėlapiu. Parašė Mairo
nis (Š. M-lis). Trečią kartą at
spausta ir pertaisyta. 1906, išl. 
Liet. Laikraščio pinigais. 259 
p. maž. oktava. Pirmoji laida — 
vardu “Apsakymai etc.” 1900 
m. Zanavyko slapyvardžiu, ant
roji — 1903 m. Tilžėje (be jo
kių atmainų). Kaip matome, dar 
bas rimtas ir apimties ir laidų 
atžvilgiu (3 laidos per 6 metus). 
Ir rašyta rimtai: pradėta 1880 
m., baigta lj86-tais, išspausdin
ta po 4 metų.

Pats Maironis prisipažįsta, 
kad darbas “pereina mano išga
les”. Bet sako “mano buvo ge
ras noras”. Tuo reikia tikėti, ka 
dangi ėmėsi darbo dar prieš

dos draudimo laikais. Čia vienas 
dalykas svarbu — Maironis pra
dėjo stumti ir ilgainiui išstūmė 
Daukantą. Nereikia stebėtis,

Kas gi yra tas Aleksandrynas?
BEN. BABRAUSKAS, Cicero, III.

Didžiausias ir reikšmingiau
sias prof. Vaclovo Biržiškos ne
spausdintas veikalas yra pava
dintas Aleksandrynu. Antrinė 
veikalo antraštė papildo, jog tai 
yra senųjų lietuvių rašytojų, ra 
šiušių prieš 1865 m., biografijos, 
bibliografijos, biobibliografijos. 
Vadinas, tai yra senosios mūsų 
raštijos žinynas, supažindinąs su 
senaisiais Lietuv. rašytojais, nu- 
rodąs jų raštus ir šaltinius, kur 
kas yra apie juos rašyta. Didelė 
dalis tų autorių buvo bažnytinės 
ar religinės literatūros kūrėjai, 
tai jų gyvenimas ir darbai turė
tų dominti mūsų kunigus, kaip 
katalikus, taip ir evangelikus. Se 
nųjų rašytojų tarpe čia mato
me visą eilę žinomų istorikų ir 
teisininkų, poetų ir kalbininkų, 
gamtininkų ir medikų. Taigi A- 
leksandrynas, kaip ir enciklope
dija, turi rasti vietos kiekvienos 
profesijos šviesuolio kambaryje: 
kiekvienas čia ras savos profe
sijos seniai mirusių veikėjų.

Maironis

kad poetas galėjo parašyti isto
rijos veikalą, mat, buvo labai 
gabus. Gabumų atžvilgiu jj rei
kia gretinti su Mot. Valančium, 
A. Baranausku, V. Kudirka ir 
Jakštu-Dambrausku. Kaikuriais 
atžvilgiais jis bus juos net pra
šokęs, ana, jis yra išspausdinęs 
dalykų lotyniškai, rusiškai ir 
lenkiškai.

Maironio vadovėlis stengtasi 
rašyti pagal monografijas. Gy
vendamas krašte po rusų val
džia, jis, žinoma, rėmėsi dau
giausia rusų mokslininkais (An
tanavičium, Daškevičium ir k.). 
Nejaučiama lenkų istorikų, ra
šiusių Lenkijoje. Keistas daly
kas įvyko su Lietuvos didžiuo
ju kunigaikščiu Švitrigaila, val
džiusiu tarpe nuo Vytauto iki 
Žigimanto Kęstutaičio (1430- 
1432). Vadovėlyje jojo visai nė
ra. Nors 1892 m. išėjo puiki Le- 
wickio monografija. Kad ir vie
tomis cituoja krokininkus Dus- 
burgą, Dlugošą ir k., bet vargu 
jais naudojosi. Baigia 1795-tų 
m. įvykiais.

Tikras vadovėlio perlas yra 
skyrius apie “Lietuvių rašliavos 
apžvalgą”. Tuoj po spaudos at
gavimo duoda faktų, kurių ki
tur nerasi.
Suimant visą, Maironio vadovė
lis geresnis už Daukanto, kurį 
jau prakalboje kritikuoja. Ir už 
daugybę kitų, pasirodžiusių maž 
daug tuo pačiu metu ar kiek 
vėliau (Pajautos, Prano, Papa- 
ronio). Tik A. Aleknos “Lietu
vos istorija”, pasirodžiusi jau 
nepriklausomybės laikąsi, pra
dėjo istorijos vactovėlių naują 
erą.

rauskas, 1436 So. 50 Ave., Cice- 
i ro, Iii.

Į I-jį Aleksandryno tomą įei
na 100 seniausiųjų mūsų auto
rių. Daug kas mano, jog pirma
sis mūsų rašytojas yra Marty
nas Mažvydas, o įsigijęs Vaclo
vo Biržiškos Aleksandryną pa
matys, jog anksčiau už Mažvydą 
gyveno ir rašė eilė rašytojų, pa
vyzdžiui: M. Hussovianus, St. 
Rapolionis, Jurgis Zablockis, A. 
Kulvietis.

Aleksandryno ir Lietuvių 
rašytojų kalendoriaus skirtumas )

Prieš 10 metų Vokietijoje iš
leistas Vaclovo Biržiškos Lietu
vių rašytojų kalendorius. Koks 
gi yra skirtumas tarp to kalen
doriaus ir Aleksandryno? Iš tik
rųjų tiksliau būtų klausti, ar y- 
ra tokių panašumų, išskyrus pa
čius vardus, kadangi rašytojų 
kalendoriuje pvz. Rapolioniui ar 
Kulviečiui tepaskirta vos 6-8 ei
lutės, o Aleksandryne kiekvie
nam jų tenka po 20 su viršum 
puslapių. Taigi apie kalendorių 
negalima kalbėti net kaip apie 
Aleksandryno santrauką.

Aleksandryne pateikiama ra
šytojo biografija, jo raštai, nu
rodomi dokumentai ir literatūra 
apie tą rašytoją. Biografijos pa
teikiamos ne dogmatiškai ar va- 
dovėliškai, bet išaiškinamos skir 
tingos nuomonės, palyginami ar 
sugretinami įvairūs duomenys. 
Tuo būdu kritiškai išnagrinėja
mi ligšioliniai biografų tvirtini
mai. Sakysim, ankstesniųjų bio
grafų buvo nurodoma, esą Kul
viečio klausyta Erazmo Roter
damiečio paskaitų Louvaine. 
Vac. Biržiška tą tvirtinimą su
griauna, remdamasis vien jau 
tuo, kad tuo metu, kai Erazmas 
dėstė Louvaine (1517-21), Kul
vietis tebuvęs 8-10 m. vaikas, tai 
gi universitete paskaitų klausy
ti negalėjęs.

Dokumentai^ raštų komentarai
Dokumentų skyriuje nurodo

mi įvairūs laiškai, nusakomas jų 
turinys ir pažymima, kur tie šal
tiniai išspausdinti. Iš nurodomų 
dokumentų matome, kokių san
tykių būta tarp Lietuvos ir Vo
kietijos kunigaikščių bei didikų, 
sužinome, kokių nuotykių yra 
išgyvenę Lietuvos studentai, stu 
dijavę Vokietijos universitetuo
se, ir pan. Pvz. J. Zablockį lie
čiančių dokumentų nurodyta 26, 
Rapalionį — 33.

Autorių raštų paduodamas ne 
tik nuogas sąrašas, bet prideda
mi įvairūs paaiškinimai. Pavyz
džiui, iš to, kad M. Mažvydo 
1547 m. išleistame katekizme 
vienoje J. Zablockio giesmėje y- 
ra posmas apie 1547.IV.il miru
sios kunigaikštienės Rveikatą 
(1570 metų laidoje to posmo jau 
nebėra), daroma tvirta išvada, 
jog Mažvydo 1547 m. katekiz
mas išspausdintas tikrai sausio 
mėnesį, kaip kad jo pradžioje pa 
žymėta, o ne lapkričio ar gruo
džio mėn., kaip kad daugelio 
moksluūnkų spėta: mat, po ku
nigaikštienės mirties jau nebū
tų prasmės giedoti apie jos svei
katą...

Autorius ir jų raštus liepian
ti literatūra nurodoma itin pla
ti : nuo seniausiųjų ligi mūsų lai
kų. Sakysim, literatūros sąra
šas apie Rapalionį užima 3 pus
lapius, o apie Kulvietį net 4 psl. 
Pateikiama literatūra daugiau
sia vokiečių, lenkų, lotynų, rusų, 
žinoma, ir lietuvių kalbomis.

Sis prof. .Vaclovo Biržiškos 
veikalas, kaip matome, yra pir
mas toks mūsų literatūroje, ir 
Kultūros fondo žygis jį išleisti 
turi būti mūsų visuomenės įver
tintas ir suprastas. Kitaip sa
kant, turime paremti jo leidimą,
užsisakydami ir įsigydami jį.

%
Kodėl veikalas pavadintas A- 

leksandrynu? Panašiai, kaip y- 
ra žodynas, vardynas, žinynas, 
čia turėtume laukti kokio nors 
rašytojyno, autoryno ar pana
šaus naujadaro. Prof. Vaclovas 
Biržiška paėmė konkrečiai vieną

Aleksandryno apimtis, turinys, 
kaina

Aleksandryną sudaro daugiau 
kaip 1,000 puslapių glausto ma
šinėlės rašto. Jis leidžiamas tri
mis tomais didelio formato kie
tais viršeliais. Prof. Mykolas Bir 
žiška I-jį tomą jau patikrino ir 
įteikė Lituanistikos instituto pre 
zidentui dr. Petrui Jonikui, ku
ris, išlyginęs kalbą, perdavė Kul 
tūros fondui, leidžiančiam šį vei
kalą. Kultūros fondas šiomis die 
nomis rankraštį jau atidavė 
spaustuvėm Tuo būdu Alcksart- 
drynas išeis Lituanistikos insti
tuto mokslinių darbų serijos pir 
muoju leidiniu. Finansinė veika
lo leidimo pusė, jo platinimas, 
prenumeratos rinkimas priklau
so Kultūros fondui. Visų trijų 
Aleksandryno tomų prenumera
tos kaina — $15. Kam yra pa
togiau, gali siųsti prenumeratą 
už vieną tomą — $5. Prenumera 
ta siunčiama K. fondo vicepir
mininkui šiuo adresu: B. Bab-

Poezija iš Lietuvos Kultūrine kronika
TU TĖVĄ IŠDAVEI

Granito tūbuos, tu berniuk,
Šiandieną —
Ant savo sosto — aikštėje vienoj.
Šalia tokie pilki veidai praeina,
Kaip kitados — to kaimo glūdumoj.

Negyvos tavo akys
Žemę siekia, —
Pakilę rankos šaukiasi
Maldos...
O lūpos akmeninės, tarsi, rėkia
Ir dangą rūstų
Prašo
Atgailos...

Tu tėvą išdavei
Už

duonos
plutą!

Kurią jis anty nešė
į namus —

Kad tau
Ir tavo broliams

kąsnis būtų
Užmiršti bado dubenius tuščius.

Žinojai — seną tėvą pasivogus
Kolūkio riekę alkiui numalšint!?
Bet tavo mintys buvo tokios nuogos,
Pakurstę savo tėvą numarint.

Ir tu mirei.
Kad čia tuščiai stovėtum:
Giedrioj nakty —

lijundros plakime;
Nors savo širdimi akmens 
Norėtum, —
Tau atleidimo, Povilai,

nėra!

Nuplaus tave
Ir tavo žaizdą gyvą
Ne šitas laikas,

bet — kiti laikai,
Kurie (pakelk, akis augštyn)
Jau kyla
Užirtiesto bokštų, ten —
Kur vakarai...

Šiame eilėraštyje iš Lietuvos kalbama apie bolševikų pastatytą pa
minklą vaikui, kuris enkavedistams išdavė savo tėvą, nešusį iš val
diško ūkio namo maistą. Red.

tikrinį vardą Aleksandra ir iš 
jo padarė sutelktinį, kuopinį var 
dą — Aleksandryną. . Paimda
mas Aleksandros vardą, profe
sorius tuo būdu pagerbė savo 
anksčiau mirusią mylimą žmo
ną Aleksandrą.

• Lietuvaičių Seselių institu
to vasarinės paskaitos, kurios 
įvyks Chicagoje, bus akredituo
tos prie Marywood kolegijos, 
Scranton, Pa., ir jų klausytojos 
gaus augštojo mokslo kreditus. 
Čia yra gražus laimėjimas, pa
siektas motinos Teofilės ir sės. 
Eucharistos. Paskaitos prasidės 
rugpj. 17 d. Daroma pastangų 
į tas paskaitas pakviesti ir lietu
vaites seseles esančias kitatau
čių vienuolynuose, pvz. prancū
zių Šv. Juozapo, domininkonių 
ir kt.

Verkiančios Marfjr* Bazilika Syrakūzuose projektas, laimėjo 
pirmąją tarptautinę premiją (8 mil. lyrų). Konkurse dalyvavo 883 
arkitektai bei inžinieriai net iš 42 tautų. Laimėtojas Michael And- 
rault, paryžietis meistriškai suderino šio pastato religinius, talpos 
(20,000) ir urbanistinius reikalavimus su modernia forma.

Apie įvykius, kurie iššaukė tokios monumentalinės bazilikos sta
tymą, galime rasti neperseniai išėjusioje iš spaudos liet. kalba kny-, 
goję "Verkianti Dievo Motina Syrakuzuose”.

• Bernardas Brazdžionis, Juo
zas Bertulis, Dr. Domas Jasai
tis, Jonas Kardelis, Kult. fondo 
pirm. Juozas Kreivėnas, prof. 
Ant. Ramūnas-Paplauskas, prof. 
Zenonas Ivinskis atsiuntė savo 
straipsnius knygai “Mano pašau 
lėžiūra”. Knygos redaktoriui dr. 
Juozui Prunskiui susirgus, vei
kalo redagavimas kiek užsitęs, 
todėl tie, kurie dar nespėjo savo 
straipsnių atsiųsti, gali juos dar 
dabar atsiųsti, tačiau ilgai neuž 
delsę.

• Kun. Adomas Pupšys Ro
moje gilindamas studijas rašo 
disertaciją iš teisės istorijos — 
apie Seinų vyskupijos įkūrimą 
ir santykius su Prūsų valdžia.

• Kun. Juozas Jankauskas 
Romoje rašo disertaciją apie do
rybes Šv. Gregoriaus Didžiojo 
raštuose.

• Aloyzą Baroną Vilniaus 
bolševikinė Tiesa, naujai įsives
tame skyriuje “Pastabos”, už
puolė vieną iš pirmųjų, sukriti
kuodama jo novelę Sukaktuvės, 
spausdintą Aiduose. Ilgesniame 
straipsnelyje autorius, pasinau
dodamas vienos Amerikos lietu
vaitės studentės žodžiais, kad 
lietuviai vis labiau tolsta nuo 
Baltijos krantų, rašo: “Iš tiesų 
skaudus žmogaus likimas tols
tant nuo gimtojo kranto, negir
dint gimtojo žodžio, neturint 
paskaityti geros knygos gimtą
ją kalba. Buržuaziniai naciona
listai vis labiau priversti pripa
žinti, jog jų reikalai ne taip jau 
gerai klostosi". Toliau Tiesa kei 
kia “už dolerius parsidavusius 
plunksnagraudžius”, kurie, nors 
būdami ir labai genialūs, negali 
sukurti meniško kūrinio “jei a- 
titrūko nuo tautos”. Esą “To
kiomis aplinkybėmis nacionalis
tiniai vadeivos bando įpiršti už
sienyje gyvenantiems lietuviams 
bet kokį šlamštą”. Atrodo, kad 
tie vadinami “reakcionieriški 
laikraščiai” labai bado akis Tie
sai ir tie “už dolerius parsida
vę rašytojai” labai reikalingi bol 
ševikams, kad juos galėtų pa
jungti Stalino, Chruščevo, Be
rijos ir kitų liaudies engėjų gar
binimui.

• JAV Lietuvių Bendruome
nės metraščio red. J. Cicėnas in
formuoja, kad straipsnius met
raščiui jau yra atsiuntę Audė
nas, dr. Girnius, S. Sužiedėlis, 
Yla, Baltinis, Ignatonis, Grei
mas ir kt. Linkėjimus yra at
siuntę vysk. Brizgys, prel. Kru
pavičius, prof. M. Biržiška, prof. 
J. Kaminskas, E. Simonaitis, Al
to pirm. L. Šimutis, V. Rastenis, 
prof.* Kolupaila, inž. Vilčinskas, 
min. P. Zadeikis ir kt. Bendruo
meninę dalį rengia šie autoriai: 
prel. J. Balkūnas rašo apie prieš- 
lokinius ir lokinius laikus, J. Šle
petys — apie Bendruomenės ta
rybą, St. Barzdukas — apie Ben 
druomenės centro valdybą, J. 
Kreivėnas — apie LB Kultūros 
fondą, W. M. Chase — apie LB 
Finansų komisiją. Apygardų ir 
apylinkių valdybos veiklos ap
rašymus taip pat siunčia, bet šį 
uždavinį yra atlikusios dar ne- 
visos, tad prašomos paskubėti.

Metraštis bus ne tik lietuvių 
bendruomenės siekimų, gyveni
mo ir darbų atspindys, bet ir mū 
sų valios pareiškimas lietuviais 
išlikti. Tai bus pasisakymas už 
teisę laisvai savo tėvynėje gy
venti bei tvarkytis ir tautinės 
sąžinės balsas nutautimo grės
mei atsispirti. Be gyvųjų auto
rių žodžio, metraštyje į mus kal
bės ir mirusieji mūsų tautos dar
buotojai.

Svarstomas ir metraščio var
das. Pasiūlyta ir šiuo metu ap
sistota prie Atšvaito.

• Aleksandras Nekrašius, lie
tuvis kunigas, Romoje, Angeli- 
eum universitete šį pavasarį ga
vo filosofijos daktaro laipsnį, 
parašęs disertaciją “Tautos są
voka”. Disertacija rašyta ita
lų kalba. Dabar naujasis dakta
ras yra pakviestas darbuotis 
Seattle, Wash., diecezijoje. Vyk 
damas į savo naujo paskyrimo 
vietą pakeliui kaikuriam laikui 
sustojo Chicagoje. Kun. dr. A. 
Nekrašius yra kilęs nuo Kėdai
nių. Teologines studijas pradė
jo Eichstaetto seminarijoj, ku
nigu įšventintas 1953 m.

• Pranas Jančius, MIC, ang
lų kalba parašė knygą apie tėvų 
marijonų darbuotę Amerikoje ir 
kitur, pavadinta “The Marian”. 
Knyga jau spausdinama. Turės 
apie 64 puslapius, bus gausiai 
iliustruota. Leidinys bu« spal
votas. Draugo naujųjų pastatų 
dedikacijos proga bus išsiunti
nėtas “The Marian” skaityto
jams ir bus platinamas dedika
cijos iškilmėse. Leidinio meniš
ką pusę tvarko dail. J. Pilipaus
kas.

• Lituanistikos studijos Ford- 
hame, Šią vasarą Fordhamo uni
versitete pradedamas pirmasis 
lituanistikos semestras. Bus dės
toma lietuvių kalba, istorija, li
teratūra ir lietuvių civilizacija. 
Dėstys 4 nuolatiniai lektoriai ir 
9 svečiai lektoriai. Studentai ga
lės gauti 6 kreditus. Užsiregist
ruoti gali ne tik studentai, no
rintieji gauti kreditus, bet ir 
laisvieji klausytojai. Laisvais 
klausytojais gali būti suaugę as
mens arba vidurinės mokyklos 
baigiamosios klasės mokiniai. Už 
siregistruoti galima ir vienam 
kursui.

Iki birželio 5 d. užsiregistra
vo 18 studentų. Iš jų 13 seselių 
ir 5 civiliai studentai. Visi jie čia 
gimę (antros, trečios eilės). Ti
kimasi, kad ir naujieji ateiviai 
atsiųs savo atstovus.

Paskaitos pradedamos liepos 
5 dieną ir bus rytais nuo 9 vai, 
iki 1 vai. Kaikurios vizituojan
čių lektorių paskaitos bus popie
tinėmis valandomis. Apie tai bus 
pranešta spaudoje.

Norintieji užsiregistruoti, tu
ri užpildyti specialią anketą, ku
ri gali būti jiems pasiųsta paštu. 
Jau laikas užsiregistruoti.

Kreiptis: Director of the Li
thuanian Program, Box 566, 
Fordham University, New York 
58, N. Y. Tel. FO-rdham 7-5400, 
Ext. 218.

• Dailiųjų Menų klubo minė
jimai. Muz. J. Bertulio bute, Los 
Angeles, įvyko D. M. klubo su
sirinkimas, kuriam pirmininka
vo muz. J. Bertulis.

Savo apžvalgoje pirmininkas 
pasidžiaugė, jog turime tiek 
daug tautos dirvos artojų-s'ėjė- 
jų. Štai, jo pirmininkavimo (vos 
vieno mėnesio) periode, spau
doje pastebėjo net 12 jubiliatų. 
Mirę: — prof. muz. Stasys Šim
kus (minima jo 70 m. sukaktis 
nuo gimimo dienos), Butkų Ju
zė (minima 10 m. sukaktis nuo 
mirimo dienos), prof. d-ras J. 
Krikščiūnas (mirė prieš 10 m.), 
Gyvieji: — prof. muz. Aleks. 
Kačanauskas (minima 75 m. am
žiaus sukaktis), muz. Jeronimas 
Kačinskas (50 m. sukaktis), 
muz. Jonas Čižauskas (50 m. 
kai atvyko į Ameriką), drama
turgas Vytautas Alantas (25 m. 
dramaturginio darbo), kun. dr. 
Juozas Prunskis (50 m. am
žiaus ir 25 m. kunigystės), 
kun. Anicetas Linkus (70 m. 
amž. ir 35 m. kunigystės), kun. 
Stasys Yla (25 m. kunigystės), 
dail. A. Žmuidzinavičius (80 m. 
amž. sukaktis).

■O juk tame periode prelegen
tas galėjo kaikuriuos ir nepa
stebėti, nes nėra galimumų vi
sos spaudos pasekti.

Apie kiekvieną iš čia išvardin
tų jubiliatų, prelegentas davė 
biografinių žinių ir nurodė kame 
yra to jubiliato nuopelnas lietu
vių tautai.

Kaipo muzikas, prelegentas 
padarė trumpą charakteristiką 
muzikos konkurso naujųjų lau
reatų: tėvo Markaičio, J. Gau- 
bo ir J. Strolios. Taipgi trumpai 
apibūdino jų premijuotus veika
lus.

, Toliaus paminėjo pasigėrėti
nus įspūdžius ir kritiką dėl pas
tatytos operos “Rigoletto”, ku
rios prelegentas nugirdo būda
mas Chicagoje, ir kaip jis asme
niškai į tai reagavo

D. M. kl. yra nerašytas nu
sistatymas — bent vieną kartą 
metuose duoti visuomenei nors 
vieną vertingesnį kultūrinį pa
rengimą. Praeituose • metuose 
buvo suruoštos net dvi meno 
parodos: dail. Rūkštelės ir dail. 
Pautieniaus.

D. M. klubas jokiais narių mo
kesčiais neapsideda, todėl iš na
rių lėšos renkamos kiekvienam 
būtinam reikalui atskirai.

Sekančius veikimo metus pra
dėti, iš eilės pirmininkavimas bu 
vo perduotas muz. Br. Budriū- 
nui.

»
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tę, visai neliečiant meninio po
žiūrio. {Tuo atveju bus nesusipra 
timas ir su pagrindu prasilen
kimas.

Kalbant apie meno kūrinį gė
rio požiūriu, mes jį sveriame pa
gal nustatytas gyvenimo gėrio 
normas. Gėris kyla iš valios vie-' 
nokio ar kitokio pakrypimo. Jei 
gu valia linksta aistrų ir geismų 
link — valios pasidavimas vadi
nasi blogis. Jeigu ji linksta dva
sinių vertybių link — ji siekia 
gėrio. Pačias normas, kurių va
lia privalo laikytis, nustato pro
tas. Valios dinamika yra tik jė
ga, galinti kūną priversti vie
naip ar kitaip elgtis. Dinamika 
visada yra savyje akla. Ją rei
kia nušviesti. Tą šviesą duoda 
protas. Protas nustato valiai 
linkmę, kurią mes vadiname žmo 
gaus veikimo norma. Tačiau nor 
mos savyje yra sustyrusios, šal
tos, negyvos. Jos priklauso ide
aliniam būties sluogsniui. Jas 
realizuoja arba paverčia kūnu 
žmogaus valia. Kai valia siekia 
nustatytos normos, daro gera. 
Kai valia nusileidžia, sekdama 
aistrinį polinkį, daro bloga.

Pats meninis daikto įsijauti
mas arba išgyvenimas priklauso 
dvasinei sričiai. Jis savyje yra 
gėrio atžvilgiu neutralus. Jaus
miniai galime išgyventi ne tiktai 
daiktus, kurie savyje yra geri, 
bet ir veiksmus, ir psichines sa
vo apraiškas: aistras, blogus po 
linkius. Jeigu kūrinio idėja pa
sirenkama aistra ar blogas po
linkis, apie kurią sutelkiamas 
visas meninis įsijautimas, tuo 
pačiu meno kūrinys perkelia
mas iš neutralios ir dvasinės 
plotmės į aistrinę plotmę. Tada 
jis veikia žiūrovą ne tiktai me
niniu įsijautimu, bet ir aistriniu 
sužadinimu. Pirmasis priklauso 
meninei plotmei, antrasis — eti
nei ir pedagoginei plotmei. To
dėl nenuostabu, kad filmo kūry
ba gali būti vertinama meno 
kritiko meniniu požiūriu ir, be 
to, pedagogo ir moralisto, eti
niu požiūriu. Visų sprendimas 
bus teisus, nes kiekvienas lies 
savuoju požiūriu. Dėl to filmų 
kontrolės komisijon, be meno 
kritiko, parenkami ir anų sričių 
specialistai, kurie riboja filmo 
viešo rodymo leistinumą. Lygia 
teise gali būti vertinami ir kitų 
meno šakų kūrjniai: knygos, pa
veikslai, statulos, architektūra, 
teatro veikalai, baletas, 

b) Estetinio įsijautimo ribos

Kai menininkai sutartinai ko
voja prieš meno “saldainizmą”, 
jie nori tuo pasakyti, kad menas 
yra labai plačios apimties. Susto 
ti prie meno ribos, kuri reiškia
si tik švelnumu (salonizmu), šen 
timentalumu (“abrozdėlizmu”), 
maloniu gražumu (romantiz
mu) — reiškia meno siaurumą 
ir bejėgiškumą. Žmogaus jaus
minis pasaulis yra neapsakomai 
platus. Žmogaus gyvenimo dva
sinės apraiškos yra labai sudė
tingos, įvairuojančios tiek plo
čio, tiek intensyvumo požiūriu. 
Del to ir meninis pasireiškimas 
yra labai įvairus tiek turinio, 
tiek formos stiprumo požiūriu. 
Meno augštybių niekas galuti
nai neišvėmė ir ribos nenustatė. 
Meho žemybių riba jau suminė
ta “saldainizmo” vardu. Vie
nas klausimas tačiau ypa proble 
matiškas, ar nenukenčia meninė 
vertė, kada pasirenkama meno 
kūriniui žema idėja ir viso kury 
binio apipavidalinimo jon sutel
kimas?

Menas yra estetiškai sužadin
to jausmo perteikimas'pagal pa
sirinktą idėją. Kai ištariama ter 
minas "estetinis”, daug kam ky 
la sugestija menu vadinti tik gro 
žį. Tuo tanu, sakoma, menas 
reiškiasi netiktai grožio formo
mis, bet ir baisumo (tragedijo
se), skausmo (kančioje), gąs
dinimo (stabmeldžių “balvo- 
nai”).

Sekant mūsų spaudą ne kartą 
teko pastebėti nesutarimų tarp 
menininkų ir etikų. Menininkai, 
žiūrėdami į kūrinius tiktai meno 
vertės požiūriu, teigia, kad nie
kas neturi teisės meninio kūri
nio vertinti kitaip, kaip tik me
no požiūriu. Etikas, vertinda
mas meno kūrinį etiniu požiū
riu, prasikalstąs meno reikala
vimams. Tai lygu, anot jų, kaip 
pvz. inžinierius imtų mokyti te
ologijos, o agronomas filosofi
jos. Šio rašinėlio tikslas yra at
skleisti kūrinio daugiaprasmiš- 
kumą ir požiūrinę sąrangą, 

a) Daugiariopas požiūris

Kiekvienas dalykas nėra gy
venime išskirtas besąlygišku 
vienumu, bet yra įjungtas aplin- 
kon daugiariopu būdu. Medis, pa 
sodintas prie gatvės, sodintojui 
turi puošnumo prasmės, nuo lie 
taus bėgančiam — pastogės pras 
mės, katei, šuns užpultai — prie 
bėgos prasmės, paukščiui — liz
dui susukti ir paukšteliams iš
vesti prasmės, malkų neturin
čiam — šildomosios prasmės, 
staliui — rakandams dirbti tin
kamumo prasmės, o medžio na
muose užaugusiam jaunuoliui 
— tėviškės jaukumo prasmės. 
Matome, tas pats medis, likda
mas tos pačios esmės, turį tiek 
daug prasmės. Sušąlusiems “Bo 
hemos” studentams literatūros 
kūrinys apart meninės vertės 
turėjo dar kambario apšildymo 
prasmės. Pastaroji prasmė visai 
nepriklauso prie kūrinio meninės 
vertės, tačiau faktiškai kamba
rio sušildymui turėjo sėkmės. 
Tiek A. Hitlerio, tiek J. Stali
no gyvenimas ne tik savo tau
tai, bet ir daugeliui kaimyninių 
tautų turėjo labai skirtingos 
prasmės. Visatos santvarkoje 
kiekvienos planetos padėčiai iš
laikyti kaimyninės planetos ir 
žvaigždės turi skirtingos įtakos.

Taip pat ir meno kūriniai, a- 
part savo meninės esmės, gali 
turėti ir turi (įvairiopos pras
mės. Kas užginčys, kad Voltai- 
re’o literatūriniai veikalai, be 
meninės vertės, padarė skaity
tojams daug antireliginės įta
kos arba Moliere “Don Juan”, 
apart meninės vertės, veikia 
skaitytoją antimoraline krypti
mi. Teigti, kad męno kūrinys 
turi būti vertinamas tik meni
niu požiūriu, būtų teisinga tuo 
atveju, jeigu jame nebūtų pojū
tinės realybės turinio, bet išimti
nai tik meninė forma.- Bet, kol 
kūrinys be meninės formos tu
rės ir gyveniminio turinio (po
jūtinės realybės momentą), tol 
galima jį vertinti visais aplin
ką liečiančiais aspektais: kaip 
turinys veikia į žmogaus mora
lę, kaip jis veikia į žmogaus re
liginę pasaulėžiūrą, kiek jis pa
reikalauja ekonominių išteklių, 
kiek jis užima erdvėje vietos, 
kiek jis vertas kaip seniena ir 
pan.

Todėl su pagrindu gali istori
kas vertinti meno kūrinį istori
niu požiūriu, pirkėjas ekonomi
niu, bendrabūvis gali skųstis, 
kad meno kūriniai jo kambaryje 
užima perdaug vietos, moralis
tas steb'ąti, ar kūrinio turinys ne 
kenkia dorovei, teologas iškelti 
kūrinio antiteistinę idėją, litur- 
gistas gali vertinti religiniu po- 
žiųrįu, o meno kritikas — me
ninės formos arba meno požiū
riu. Visų akys ir dėmesys nu
kreipti į tą patį kūrinį, bet kiek 
vieno kitu požiūriu. Ir kiekvie
nas turės savo tiesos, nes kal
bės ne apie tą patį dalyką.

Todėl labai nuostabu, kad me 
nininkai ar gal tik tariamieji me 
nin’nkai piktinas tūlo kritiko mo 
raliniu žvilgsniu į meno kūrinio 
turinį. Jis turi teisės ir pagrindo 
tai daryti, ir niekas negali įro
dyti esant nesąmonę tai daryti. 
Kas kita, jei kūrinio turinio kri
tika norės išsemti jo meninę ver

Estetika tikrumoj nėra supras 
tina siaurai — tik malonūs gro
žis. Estetika apima visą sielos 
gyvenimo pasireiškimą: tiek ma 
lonumą, tikėjimą, meilę, viltį," 
drąsą, užuojautą, užsispyrimą, 
ilgesį, nuobodą, gailestį, mąsty
mą, viziją, ekstazę, tiek baimę, 
nusivylimą, desperaciją, kančią, 
baisumą, išgąstį, liūdnumą. Vi
sų minėtų sielos reiškinių gi
liausiame pagrinde yra viena ir 
ta pati prasmė — instinktyvi 
plačiąja prasme gyvybės savi
sauga. Vieni iš minėtų sielos 
reiškinių veikia teigiamai ir su
kelia siekiamo paakinimo, kiti 
neigiamai ir sukelia grėsmės nuo 
jautą. Tiek pirmuoju, tiek ant
ruoju atveju gyvybė remiama ir 
saugojama.

Kai menininkas įsijaučia į mi 
nėtus sielos reiškinius, tai jis 
savo sieloje tuos reiškinius re
flektuoja ir įsijausdamas juos 
perkelia į kitą plotmę, būtent, 
į meninę plotmę. Tie reiškiniai 
tik užgauna menininko jausmus 
ir tuo su jais susiliečia. Meninin
kas, juos išgyvendamas, nede
ga realiai jų ugnimi, bet nuo 
to degimo pakyla į kitą plotmę, 
iš ten juos stebi, reflektuoja ir 
pergyvena nauju būdu — meni
niu būdu. Šis naujas “būdas jau 
nėra tas pats realus dvasinės 
apraiškos išgyvenimas, bet turįs 
naują atspalvį, lyg spinduliai 
perleisti per prizmę. Tiek baimė, 
tiek meilė, perėję per kūrėjo 
jausminę prizmę, įgavo kitą na
tūrą. Menininkas transformuo
ja realius tiek kūno, tiek sie
los reiškinius į naują meninio 
įsijautimo plotmę.

Panašiai vyksta ir žiūrovo sie
loje. Jis, matydamas baisumą 
(tragedijoje), skausmą (kančio
je), pajunta tik išeities tašką 
ir iš ten persikelia į kitą rea
lybę, būtent, į meninio įsijauti
mo plotmę. Kas to nesugeba per 
gyventi, tas juoksis iš tragiškų 
momentų, nes jis tikras, kad ar
tistai publiką apgavo: nieks ten 
tikrai nesimušė ir nieks nežu
vo. Ir priešingai, jeigu iš tikrų
jų ten muštųsi ir žudytų, tada 
būtų jau ne meninis momento 
pergyvenimas, bet gyvenimo tik 
rovės užsidegimas. Tada žiūro
vas gyvens ne meniniu įsijauti
mu, bet gyvybine savisauga: tik 
rąja baime ir tikruoju pavoju
mi. Ten meno neliks nė lašelio. 

••
Dėl to estetinis jausmas vi

sai nereiškia nei baimės, nei 
skausmo priešginybės. Ir veltui 
kaikurie menininkai, norėdami 
išvengti žodžio estetika, pakiša 
nevykusius pavyzdžius: tragedi
jų momentus, Kristaus kančios 
meninius paveikslus, seno iškry
pusio bato genialų paveikslą. 
Estetika apima visus sielos reiš 
kinius, liečiančius gyvybės (tiek 
kūno, tiek dvasios) savisaugą,

T

' Vytautas Kasiulis Lietuvaitė

Poezija iš Lietuvos

ĮSPODIS
Keliai pilki... ir dienos pilkos .. 
Veidai bekraujai, svetimi;
Melu ataustos frazės ilgos 
lr žodžiai! Žodžiai — tik tušti..

Ne plienas, posmų grandį kgla — 
Ne švinas — išdainuos eiles ... 
Kada Širdis šalčiu pabąla,
Kai mirštadavo Aš — Žmogus ..

Madingu audeklu uždengę 
Maironį, Strazdą ir kitus,
Jie tiki — pasivogę dangų — 
Pakinkę mūzas į ratus.

Nors perlais netikrais dabintas 
Ir šildytas šaltoj sieloj,
Bet indas — ne šviesus žibintas - 
Ne spindulys nakty gilioj!

DIENOS
Dienos diena. Rūkai nudryžę,
It dūmai, vėju j išgaruos —
Nuo šaulės veido nusigrįžę, 
Vargai paslėps akis delnuos ...

O Rytas kels — gyventi, dirbti; 
Nubus žvaigždė, nauja, gyva; 
Laisva daina galės paguosti 
Tave, o mano Lietuva!

Ilga, kaip skausmo naktys ilgos - 
Karšta, kaip vasaros diena — 
Skambės visiems, kas išsiilgo 
Atpančiotos, laisvos dainos.

Sugers ją klonių jaunos gėlės — 
Aidu kartos šilai, laukai ...
Ir širdys laisvei pasikėlę 
Drauge kartos laisvai, laisvai.

'nepaisant, ar tie reiškiniai bus 
maloniai gražus, ar šiurpulingai 
baisūs. Tik ji juos perkeičia. Me 
nas glūdi už meilės ir baimės.

Viena sritis, man rodos, pa
kenkia meninei kūrinio vertei, 
tai geidulių ir pasišlykštėjimo 
realybė. Pasirinkti menui žemą 
idėją iš geidulių ir pasišlykštė
jimo srities, tai reiškia atsisa
kyti stiprios meninės formos. 
Sunku yra tiek menininkui, tiek 
žiūrovui persikelti į meninio įsi
jautimo išgyvenimą, kada prieš 
jo jusles vis sklaidomi geiduliai, 
arba pasišlykštėjimą sukeliąs 
veiksmas. Tada žiūrovas nebe
gyvena daugiau meniniu dalyko 
įsijautimu, bet užsidega aistra, 
arba tiesiog šlykštisi matomu 
dalyku ir negali pernešti. Kas 
gi pajėgtų meniškai įsijausti, su 
vokdamas atliekant lytinį aktą, 
nosį šnypščiant, pašalinamųjų 
organų veiksmą atliekant ir 
pan. Dėl to praskleidę meno is
toriją nematome meninių kūri
nių, tarpe augščiau minėtų šlykš 
tybių pavaizdavimo. Jautrus 
menininkas moka minėtus reiš
kinius apeiti ir savo meninio kū
rinio jais nesuterlioti.

Žinoma, būtų galima daug kai 
bėti ir ginčytis dėl pasišlykštė
jimo ribų. Aš pailiustravau nie
kieno neginčijamais pavyzdžiais. 
Griežtas ribų nustatymas yra 
neįmanomas, nes ne visiems ly
dai galioja. Kas vieniems jau
čiama šlykštu ir nukrečia, kitų 
dar neveikia. Pirmiesiems meniš 
kai įsijausti bus neįmanoma, ki
ti galės persikelti į meninę tik
rovę. Tai priklauso nuo žmo
gaus auklėjimo ir ypač nuo įpra 
timo. Vietos papročiai turi daug 
reikšmės meniniam įsijautimui 
ir meninės vertės įvairavimui. 
Žinoma, yra kūrinių, kurie visus 
ir visada meniškai užangažuoja. 
Bet yra taip pat kūrinių, kurie 
vieniems atrodo tikras menas, 
kitiems pasišlykštėjimo vertas 
surogatas.

Atskleidę meninės formos ir 
šlykštybės santykį ir pastaro
sios įtaką į meninės formos iš
blėsimą iki nulio, galime vėl grįž 
ti prie meno ir etikos santykio. 
Kaip matėme, šlykštybė tiek 
etiškai laikoma nedorybe, tiek 
meniškos formos silpnybe. Gali
me daryti išvadą, kad šiame taš 
ke menas su etika sutampa. 
Kuo kūrinys yra šlykštesnis, 
tuo jis nemeniškesnis ir kuo 
kūrinys šlykštesnis, tuo jis ne
moralesnis. Dėl to yisai su pa
grindu etikas gali pulti meno 
kūrinį, vertindamas jį kaip ne
moralų etiškai ir kartu kaip 
nemenišką kūrybiškai. Skirtu
mas bus tik tas: kuris daugiau 
apsipratęs prie šlykštybių, jis 
nejaus stipraus šlykštumo laips
nio ir dėl to galės daugiau pa
justi meniškumo.

Tuo tarpu jautresnis asmuo 
bus daugiau paveiktas šlykštu
mo ir dėl t< nepajus meniškumo. 
Dėl to, jei meninis kūrinys skai
tytojui ar žiūrovui sukelia že
mų geidulių, aistrą, arba pasi
šlykštėjimą, jis yra kartu ir že
mos mininės vertės, šlykščių 
apysakų gausus tiražas yra ne 
jų meniškumo, bet amorališku- 
mo pomėgio įrodymas. Vadina
moji geltonoji spauda visur jau
nimo ir menkos moralės žmonių 
godžiai gaudoma ne dėl jos me
niškumo, bet dėl erotikos paža
dinimo. Prieš erotiką neišlaiko 
konkurencijos vertingi meno kū 
riniai. Jeigu kūrėjas pataikau
ja skaitytojų aistrai, tai dar ne
reiškia, kad jis kopia į meno

(Nukelta } 2-rą pusi.)

• Antanas Karosas, Vilkaviš
kio vyskupas, mirė prieš 10 me
tų — 1947.VII.7- Marijampolėje, 
susilaukęs bene 96 metų am
žiaus; taigi jau 10 m. nuo jo 
mirties. Vysk. A. Karosas buvo 
daugiau, negu eilinė asmenybė. 
Velionis buvo ėjęs įvairias pa
reigas Žemaičių vyskupijoje Kau 
ne: seminarijos rektoriaus, pro
fesoriaus, vyskupo sekretoriaus, 
kurijos kanclerio. 1907 m. buvo 
paskirtas Žitomiriaus vyskupo 
pagelbininku. Jis anais carų val
dymo laikais Lietuvoje buvo pa
rodęs daug, anot kan. P. Alek
sos, žaltiško gudrumo santy
kiuose su rusų administracijos 
pareigūnais.

1910 m. Antanas Karosas pra
dėjo eiti Seinų vyskupo parei
gas. Čia jam vadovaujant galė
jo dirbti visa eilė mūsų kultū
rininkų kunigų, išleista vertin
gų raštų, daug talentingų liet. 
kunigų galėjo patekti į Petrapi
lio Dvasinę akademiją.

I Pasaulinio karo metu buvo 
patekęs į Rusiją, bet jau 1916 
m. parvyko į Lietuvą, į savo 
vyskupiją. Po I Pas. karo velio
nis kartu su seminarijos profe
sūra ir auklėtiniais-studentais 
lenkų buvo ištremtas į laisvąją 
Lietuvos dalį.

1926 m. paskirtas Vilkaviškio 
vyskupu. II Pas. karo metu 
vysk. Karosas pergyveno daug 
kančių ir vargų.

Vysk. A. Karosas buvo nema
žų gabumų, plačios orientacijos 
ir išsimokslinimo asmuo. Palai
dotas Marijampolėje.

• Dr. Juozas Januškevičius
š. m. birželio 14 d. atšventė sa
vo 95 m. amžiaus sukaktį (g. 
1862.VI.14 Lietuvoje). Šis peda
gogas ir kultūrininkas, susilau
kęs reto amžiaus, iki šiol yra iš
laikęs savo dvasinį ir fizinį ak
tyvumą. Dr. J. Januškevičius y- 
ra filologas, studijas pradėjęs 
Petrapilyje, o baigęs Breslau 
(Vokietijoje) universitete filo
sofijos daktaro laipsniu. Lietu
voje yra buvęs mokytoju bei di
rektoriumi įvairiose augštesnio- 
siose mokyklose; panašias pa
reigas ėjo ir tremtyje, Vokieti
joje. Be kitko, Bambergo kuni
gų seminarijoje (Bavarijoje) po 
II Pas. karo yra dėstęs klasiki
nes kalbas.

Be to, J. Januškevičius yra 
bendradarbiavęs Herderio encik
lopedijoje (1904-1918), tvarky
damas ten rusų ir lenkų skyrių; 
taip pat jis bendradarbiavo vo
kiečių ir lenkų spaudoje. Lietu
vių spaudoje bendradarbiauja 
iki šiol. Yra išvertęs į liet. k. ke
lis klasikinius veikalus. Dirbo ir 
visuomeninį darbą. Šiuo metu 
sukaktuvininkas gyvena JAV.

• Prel. Ignotas Juozapas Kel
melis, gimęs 1882.VII.30 Lietu
voje, netrukus švenčia savo 75 
m. amžiaus sukaktį. Į JAV jis 
atvyko 1901 m. Čia mokslus bai 
gė ir gavo kunigystės šventimus 
1916 m. Dirbo įvairiose parapi
jose. 1922 m. paskirtas liet. pa
rapijos klebonu Newarke, N. J. 
Liet. organizacijų ir Lietuvos 
reikalų rėmėjas. Ypatingai rū
pinosi liet. jaunimo reikalais.
• Ernestas Galvanauskas, gy 

venąs Madagaskaro saloje š. m. 
rudenį švęs 75 m. amžiaus su
kakti’. Tai gerai pažįstamas žmo 
gus Lietuvos politinėje arenoje, 
ne viena kartą buvęs ministerių 
pirmininku, o taip pat ėjęs ir 
daugeli kitų pareigų įvairiose vy 
riausybėse.

• 35 melai rašomosios liet. k. 
gramatikai. 1922 m. pasirodė 
Rygiškiu Jono Lietuvių kalbos 
gramatika, kurios rašybos, be 
mažų išimčių, laikomės ir da
bar. Vėliau Jonas Jablonskis 
(Rygiškių Jonas) buvo padaręs 
joje mažų pataisų.
• Silvestras Gimžauskas, spau 

dos draudimo laikotarpio veikė
jas ir poetas, yra miręs prieš 
60 m.

Kultūrinė kronika
• Leonardas šimutis, vyriau

siasis “Draugo” redaktorius ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas, š. m. birželio 20 d. 
švenčia savo 30 m. redaktoriavi- 
mo sukaktį “Drauge”, o taip 
pat ir 65 m. amžiaus sukaktį 
(lapkričio 6d.).

L. Šimutis — vienas iš pačių 
ryškiųjų JAV lietuvių visuome
nininkų, politikų ir žurnalistų. 
Jis yra gimęs 1892.XI.6 Šėrikų 
k., Šilalės parapijoje, Tauragės 
apskrityje. Pradžios mokyklą 
lankė Šilalėje, o augštesniąją — 
Kaune ir Maskvoje.

1913 m. atvyko į JAV. Čia 
žurnalistiką, literatūrą, sociolo
giją, anglų k. studijavo Šv. Bė
dos kolegijoje, De Paul ir Loyo
los universitetuose Chieagoje, 
Fordhamo universitete, New 
Yorke.

1918 m. lankėsi Baltuosiuose 
Rūmuose kartu su delegacija 
Lietuvos laisvės reikalais.

1918-1919 m. ėjo Tautos Fon
do sekretoriaus ir vajaus vedėjo 
pareigas.

III Lietuvos seimo narys 1926 
m. Grįžo į JAV 1927 m.

Kat. Federacijos c. sekreto
rius 1932 m. LRKSA c. pirmi
ninkas nuo 1934 m. Nuo 1940. 
VIII. 10 buvo išrinktas ALT pir
mininku. Nuo šio laiko iki šiol 
5 kartus lankėsi Liet. laisvės rei 
kalais Baltuosiuose Rūmuose.

Lietuvos Vyčių ir Kolumbo 
Vyčių organizacijų narys, o taip 
pat buv. Balfo c. direktorius.

Spaudos darbo pradžia — 
1911 m. Kauno “Vienybėje”. Po 
to dirbo “Kataliko” redakcijoje, 
buvo “Vyčio” ir “Garso” redak
torius. L. Šilelio slapyvardžiu 
yra rašęs eilėraščius ir kt. gro
žinės literatūros.

• Juozapas Kukta, Kaišiado
rių vyskupas, mirė 1942 m. bir
želio 16 d.; taigi nuo jo mirties 
šiemet jau suėjo 15 m. (mirė 
būdamas 69 m. amžiaus).

Vysk. J. Kuktai kunigystės 
sakramentas buvo suteiktas 
1898 m. Vilniuje. Jis po to dirbo 
prie Aušros Vartų. Vėliau bu
vo Vilniaus liet. šv. Mikalojaus 
bažnyčios klebonu, o taip pat 
darbavosi Komitete dėl Karo Nu 
kentėjusiems šelpti. 1918-1922 
m. buvo Draugijos dėl Karo Nu
kentėjusiems Šelpti pirmininku.

Lenkai jį buvo uždarę į Lukiš- 
kio kalėjimą, gi po kurio laiko 
jį drauge su kitais ištrėmė į lais 
vąją Lietuvą.

1926 m. buvo paskirtas nau
josios Kaišiadorių diecezijos vys 
kupu. Šias pareigas ėjo iki sa
vo mirties, parodydamas joms 
daug atsidavimo bei rūpindama
sis katalikiškosios akcijos rei
kalais.

• Pavasarininkų judėjimui 45
m. Šis sąjūdis buvo, berods, pats 
žymiausias jaunimo judėjimas 
Lietuvoje, į kurio eiles būrėsi 
kaimo ir miestų-miestelių kata
likiškasis jaunimas. Pavasarinin 
kų organizacija buvo užliejusi 
visą Lietuvą. Jos veiklą nutrau
kė II Pasaulinis karas ir, Lietu
vos okupacijos. Jai akątiną su
teikė 1912 m. įsteigtas laikraš
tis “Pavasaris”, kuriam vardą 
parinko kan. P. Dogelis. Su šio 
laikraščię pasirodymu kartu ėjo 
ir šūkis organizuotis.

Lietuvos nepriklausomybės ko 
vose pavasarinin ki ja pasižymė
jo ypatingu entuziazmu bei uolu
mu. Povilas Lukšys, pirmasis už 
Lietuvos laisvę kritęs kareivis, 
buvo pavasarininkas.

• “Viltis”, 1957 m. gegužės 
mėn. nr., redaguojamas V. Be- 
lajaus, išėjo iš spaudos. Žurnalas 
iliustruotas, leidžiamas anglų 
kalba. Jis yra skiriamas folklo
rui ir tąutinių šokių reikalams.

• “Aidai”, vienintelis bendro 
kultūrinio pobūdžio žurnalas, ge 
gūžės mėnesį išėjo pažymėtas 
100-ju numeriu, šis žurnalas y- 
ra sutelkęs žymių mūsų įvairių 
sričių kultūrininkų.

I
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JAU 25 METAI!
J. Maironio mirties sukaktį minint 

MYKOLAS VAITKUS, Peace Dale, R. I.
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Štai jau 25 metai, kai mūsų 
Maironis peržengė mirties slenk 
stų. — 1932 m. birželio 28 d. Ir 
ta data skubiai traukias į pra
eiti. Kiek to didelio įvykio liu
dytojų jau nu$jo paskui Mairo
nį! Jo bendraamžis A. Dam
brauskas, P. Januševičius; jį į 
prelatus iškėlęs arkiv. P. Kare
vičius, jį mirties patale guodęs 
J. Tumas; jį gydęs dr. Kuzma; 
jo kūną balzamavęs prof. J. Ži
linskas, gedulingą pamokslą jo 
laidotuvėse sakęs B. Česnys; jo 
katedros klebonas P. Dogelis; 
savo prakalba jį į kapą palydė
jęs prez. A. Smetona ir t.t., ir 
t.t.

Su šiuo pasauliu išsiskyręs as 
muo ne visas numiršta: jo sie
la visam pasilieka gyventi trans 
cendentinėje amžinybėje, o ir 
šioj žemužėje jis pasilieka gy
venti savo nuveiktuosiuose dar
buose bei jų padariniuose, ir 
dar — jis ilgiau ar trumpiau 
pasilieka gyvas jį pažinusiųjų 
atminty bei širdy. Bet šiuo pas 
taruoju atveju žmogaus taria
masis “amžinumas” yra labai 
trapus: laikui nesulaikomai bė
gant į praeitį bei užuomarštį, pa- 
mažėli mirusio atminimas eina 
silpnyn, iki galų gale visai už
gęsta.

Toks yra likimas paprastųjų 
žmonių. Bet tikrai vertingųjų 
ar didžiųjų asmenų likimas yra 
nuostabiai skirtingas; jų tas gy 
venimas žmonių atmintyse bei 
širdyse eina kaskart gyvyn bei 
intensyvyn, jie praauga, taip sa
kant, normalaus žmogaus ūgį, 
lieka pripažįstami didvyriais ir 
pastatomi ant altoriaus ar šiaip 
jau ant garbės pjedestalo. Ir dar 
vienas reiškinys: palikuonių gar 
binimas bei meilė palengva ap
supa juos nuostabių padavimų 
šydais, didingų legendų vaini
kais apvainikuoja ir iškelia į 
dievinamų antžmogių augšty- 
bes. Mitai bei mitologija ne vien 
senų senovėje kūrusi.

Tai apie save nujausdavo di
dieji kūrėjai ( o gal ne mažiau 
ir mažieji to vildavos). Štai prieš 
du tūkstančius metų Horacijus 
apie save išpranašavo:. “Exegi 
monumentum aere perennius. 
Non omnias moriar” (Pasista
čiau paminklą patvaresnį už va
rį; ne visas mirsiu). O štai dar 
neperseniai, betgi jau prieš šim
tą su geru galu metų, rusų A. 
S. Puškinas, laisvai parafrazuo
damas aną didžiojo Horacijaus 
eilėraštį, yra paskelbęs: “Ja pa- 
miatnik sebie vozdvig nerukot- 
vomyj. Niet, vieš ja ne umru”.

O ką šiuo atžvilgiu jautė ir 
kaip pasisakė mūsų brangusis

ty taip pesimistiškai žiūri į sa
vo garbės likimą.

O ką tikrovė iš tikrųjų paro
dė? Ji šitame punkte beveik vi
sai suniekino poeto pranašavi
mą. Nekalbant apie opozicinius 
jaunojo Maironio kritikus, pa
kvituojant pečių gūžtelėjimu 
naujovininkų po pirmojo pasau
linio karo jaunikliškus išsišoki
mus prieš senstantį dainių, ne
imant čia mintin, ką rimta lite
ratūrinė kritika. galėtų prikišti 
jo kūrybai, tenka džiaugsmin
gai pripažinti, jog Maironis te
bėra gyvų gyvas mūsų sąmonėj 
bei širdy, ir ne vien gyvas, bet 
kaskart labiau gerbiamas bei 
mylimas, pasidaręs tautos dai
nium, vienu iš jos didžiųjų vy
rų. Ir negana to: aplink jo at
minimą bei vaizdą jau kurias 
pamažu nebegęstančios garbės 
apsiaustas, ant galvos ryškėja 
amžių didybės vainikas, ir tą 
garbingąją galvą jau supa ne- 
mirštamumo digna — žodžiu sa
kant, Maironis jau yra mums 
pasidaręs Lietuvio sąvoka, dai
niaus simboliu, Tautos Pranašu 
bei Vadu. Jis jau gyvena didžioj 
legendoj.

Įdomu, kad net mes, kurie jau 
prieš 50 metų arčiau sekėme bei 
pažinojome Maironį, o vėliau il
gai iš arti jį stebėjome, kuone 
bendrai gyvenome — tad bu
vome regėję ne vien kas Mairo- 
ny didu, o ir kas paprasta, žmo
giška, net silpna ar juokinga, 
kurie iš pradžių nemokėjome rei 
kiamai jo gerbti, o net gebėda
vome pasišaipyti: nūn, kai bran 
gūsis jo vaizdas traukias vis to
lyn į praeitį, kai paprastuosius 
žiogiškuosius jo bruožus kas
kart labiau užtriną laiko tolis,
— ir mes imame didįjį savo Dai
nių regėti nebe kaip kasdienį ar
timą žmogų, o tartum vien su
dvasintą, peršviestą asmenį-sim 
bolį-vien Dainių, Didvyrį, Tautos 
Pranašą bei Pažibą. Ir tai gera. 
Laiminga tauta, kuri turi vyrų, 
kuriais gali didžiuotis ir grožė
tis. Jinai taip lengvai nemirs!

Kaip galingai Maironis ir da
bar, po 25 metų, mums tebegy
vena, kokia didi tebėra (ir bū
tent nūn dar didesnė) jo jėga,
— tai ryškiai rodo tas nuosta
bus faktas, kad bolševikai, kur 
daug ką nugalėjo bei sunaikino, 
neįstengė lietuvių dvasioje su
naikinti Maironio, netgi nedrįso 
rimtai imtis to naikinamojo dar 
bo!

Taip, iš tikrųjų Maironis gali 
su Horacijum tarti: Exegi mo
numentum aere perennius! O 
mes su atlaidžiu meilės šypsniu 
kartais prisiminsime jo “Išnyk
siu, kaip dūmas, išblaškomas vė-

TRYS SESĖS
Dainavo pušys
Krykštavo bangos,
O grakščios burės vėju j plazdėjo. 
Melsvumą vaiskų 
Akys sugėrę
Ilsėjos kopų baltajam smėly.
Sidabro naktys 
Gintarus žarstė,
Nėriniu baltu krantus apjuosę 
Akis užmerkę 
Laivai ilsėjos,
Laisvųjų žemių laisvuose uostuos. 
Dabar, trys sesės 
Ant kranto rauda,
Grandinėms žvangant ant baltų rankų. 
Kada tas laivas,
Kurs laisvę veža,
O, Dieve, geras
Kada pasuks jis į mūsų krantą?!

SAVAME KRAŠTE

Sustoji prie sodo vartelių
Ak, kvepia balti jazminai;
Ir kugždasi dulkės ant kelio —
— Namai, tai namai...

Klausaisi tu šunio lojimo
Šešėlyje liepos senos.
O j, čirškia žvirbliai prie klojimo 
Ir noksta dangus vakaruos.

Apėjęs jau visą sodybą, '
Sustoji beržyno gale;
Ten kaimenės grįžta vėlyvos 
Pakluonėms lengva ristele.

Nuo pievų kai rūkas pakyla 
Ir brenda per rasą naktis,
Tai kvepia žolynų kodylas,
Tai šypsos beržuos pilnatis.

Kultūros dienos Chicagoje
Šis savaitgalis — kultūros die 

nos Chicagoje, sutraukusios 
daug mūsų šviesių, pirmaujančių 
asmenybių ir kultūrinių viene
tų, Chicaga pasidarė išeivių lie
tuvių kultūros sostinė.

• Sauja derliaus tokiu pava-| • M. šikšnio-šiaulėniškio raš- 
dinimu skaitymų knyga yra | tų Rinktinė šiais metais Valsty-
spausdinama Anglijoje. Tai bus 
stambus leidinys. Vien rankraš
čių susidarė arti 900 puslapių. 
Knygoje bus prozos ir poezijos. 
Kad talpiau medžiaga būtų spau 
sdinama, vartojamas dvejopas 
šriftas. Svarstoma, ar leisti dvie 
mis tomais, ar vienu. Knyga bus

binės Grožinės Literatūros lei
dyklos išleista Lietuvoje, tiražu 
5,000. Spaudė Raidės spaustu
vė Kaune. Marcelinas šikšnys, 
matematikas, ilgametis Vilniaus 
Vyt. Didžiojo gimn. direktočius, 
jau eina devintą dešimtį metų 
ir tebegyvena Vilniuje. Ji^ gi-

lyg tam tikra antologija, kurio- mes 1874 m. Šiaulių apskrity, 
je bus atstoVaujaml lietuviai Baigęs Šiaulių gimnaziją stojo 
(rašytojai nuo Kristijono Done-1 į Maskvos universiteto fizikos 
laičio iki naujausių laikų. Ypač -matematikos fakultetą; čia pri-

tės, sesers Mercedes). Išleistas 
specialus katalogas su dr. J. balų. 
Griniaus žodžiu ir puošniu dail.
J. Pilipausko viršeliu.

Paveikslus parodai atrinko 
jury komisija, susidedanti iš P.

gausiau puslapių skiriama gied
riajam Vaižgantui. Vengiama 
svetimų žemių ir žmonių apra
šymų (dėl to į knygą neįtrau
kiama A. Vienuolio “Kaukazo 
legendų”). Visa knygos medžia
ga paskirstyta į 14 nelygaus 
didumo skyrių.

Skyrių planas toks: 1) “Ten 
kur Nemunas banguoja” — 45 
kūriniais parodomas ramus Lie
tuvos vaizdas; 2) “Tegu tave 
dievai” — dinamiški ir proble
matiški vaizdai ir žmonės — 38 
kūrybos gabalai; 3) “Ilgą, ilgą 
pradalgėlį pievoj išvarysiu” — 
ūkininko gyvenimas; 4) Kalve
li, meistreli, mokyk vaikus sa
vo” — liaudies menininkų ir a- 
matininkų, pavaizdavimas; 5)
“Vienoj pusėj šlėkta, antroj pu
sėj — dvaras” — baudžiavos 
atsispindėjimas literatūroj; 6) 
“Čia bočiai už laisvę tiek amžių 
kariavo” — kardo, plunksnos 
kovos už laisvę.

Tolimesniuose skyriuose — 
žmonės, kurie verti užuojautos, 
žmonės, kurie nerimsta, - šven
tadienio nuotaikos, Vilnius ir 
Kaunas, savojo krašto ilgesys, 
mirties motyvai, gyvūnija. Iš 
vis0 knygoje numatoma sudėti 
arti 400 prozos ir poezijos ga-

Vakar, penktadienj, atidary- Puzino, T. Skupo, Br. Murino,

Maironis? Čia yra jam charak- j°» ir niekas manęs neminės’ 
teringas eilėraštis: “Išnyksiu 
kaip dūmas, išblaškomas vėjo, ir 
niekas manęs neminės... Užmirš 
mano giesmes. Poetai kiti jieš- 
kos įkvėpimo brangaus... Išny
ko žmogus: ir svajota-sapnuota[ 
išblyško, kaip ryto aušra".

Kaip matome, Maironis labai 
skiriasi nuo tokio Horacijaus ar 
Puškino. Ir ne dyvai: juk Mai
ronis — katalikų kunigas, idea
listas, besistengiąs sekti pasiže
minusiu Kristum bei Jo moki
niais šventaisiais. Ir tas poeto 
pasižeminimas buvo nuoširdus: 
aš gana daug metų iš arti ste
bėjau Maironį, nemaža su juo 
kalbėjaus, ir priėjau išvadą, 
jog, jei jo širdy kartais ir turė
jo kilti natūralus savo vertybės 
supratimas bei ja pasididžiavi
mas (juk jis buvo tikras gyvas 
žmogus, o be to <jar labai blai
vaus proto), tai visdėlto jis bu
vo tiek krikščioniškai šiuo at
žvilgiu apsivaldęs, jog labai re
tai tekalbėdavo apie save, juo
ba pasigirdamas rods niekuomet 
nieko neprasitardavo — tad ne- 
dyvai, kad aname savo eilėraš-

ta Morrison viešbuty lietuvių me 
no paroda, kurią Liet. bendruo
menė susiorganizavo norėdama 
mūsų jaunimui parodyti savą
sias kultūros vertybes ir kita
taučius supažindinti su lietuvių 
kūryba.

Parodoje dalyvauja 40 daili
ninkų (buvo kviesta 100) — iš 
Chicagos, Detroito, Clevelando, 
New Yorko, Brooklyno, Los An
geles. Yra ir iš tolimesnių kraš
tų: Kolumbijos (Penčyla, Kai
rys), Brazilijos (Stančikaitė). 
Kūrinių išstatyta netoli 200. Do
minuoja aliejinė ir akvarelinė 
tapyba, ypač ipeisažai (pvz. A. 
Galdiko visi 7 paveikslai vaizduo 
ja rudens nuotaikas).

Salia tapybos dar yra skulptū
rų (Mozoliausko, Raulinaičio, 
Milaknio), keramikos (Marčiu
lionienė), grafikos (Stančikai-

A. Marčiulionio, kun. J. Borevi- 
čiaus. Po parodos dalis paveiks
lų, kuriuos mecenatai įgys, bus 
perkelta į organizuojamą Čiur
lionio galeriją, o likusieji — iš
siuntinėti savininkams. Paroda 
tęsis iki liepos 14 d. Vyks Mor
rison viešbučio parodų salėje III 
augšte. Per visą parodos metą 
viešbučio vestibiulyje bus ski- 
das — originalus dail. J. Pili
pausko paruoštas plakatas, gar
sinąs lietuvių meno parodą.

Šiandien nuo 9 vai. 30 min. 
Morrison viešbutyje vyksta pir
masis JAV ir Kanados Lietuvių 
Jaunimo kongresas, kurį nuošir
džiai sveikiname, džiaugdamiesi 
tauriais mūsų jaunųjų intelek
tualų kultūriniais polėkiais. Ry
toj, sekmadienį, 2 vai. 30 min. 
International Amphitheatre (42 
gatvė ir Halsted) turėsime di
dingą šokių šventę su 1000 šo-

klausė slaptai lietuvių stud. drau 
gijai, kur skaitė savo pirmuo
sius kūrinius.

Baigęs universitetą, kaip lie
tuvis negaudamas darbo tėvy
nėje, nuo 1898 m. mokytojavo 
Rygoje. Dalyvaudamas lietuvių 
veikime kūrė draminius veikalus 
vaidinimams.

Pirmo Pasaulinio karo metu 
M. šikšnys buvo pasitraukęs į 
Voronežą, o 1918 m. grįžo į Vil
nių, kur pradėjo vadovauti be
sikuriančiai lietuvių gimnazijai. 
Paskutiniu metu reiškiasi kaip 
vertėjas iš rusų ir lenkų kalbų.

Naujai iš spaudos išėjusioje 
Rinktinėje atspausdintos M. šikš 
nio dramos: Pilėnų kunigaikštis, 
Sparnai, Likimo bausmė. Kny
gos pabaigoje — jo poezija; čia 
randame eilėraščius: Žalgirio 
mūšis, Nemunas, Kregždės, Mū
sų dainos, Atsilikęs pjovėjas, 
Ateitis, Arakso ašaros, giesmė, 
Jonas Žizka. Kaikurie iš šių ei
lėraščių buvo išspausdinti dar 
spaudos draudimo metu “Var
pe”. Rinktinė turi 270 pusi.

• Lietuviai moksleiviai Itali
jos Alpėse. Lietuviai Salezie
čiai, norėdami ko daugiau prisi
dėti prie lietuvybės palaikymo 
ir ugdymo priaugančioj kartoj 
savo gimnazijos Castelnuove 
Don Bosco penkerių metų veik
los sukakčiai paminėti tuošia 
Vasaros stovyklą lietuviškajam 
Europos jaunimui. Vieta: nuo
sava vasarvietė gražiajam Aos- 
tos slėny, Cervino-Matterhom

• Eduardas Trečiokas birže
lio vidury Chicagoje gavo savo 
mokslo baigimo pažymėjimą —
Standard diplomą. E. Trečiokas 
tam tikslui turėjo išlaikyti eg
zaminus apie taupymo ir skoli-
nimo bendrovių veiklų, prekybl- ie Ant gt Andre
ne teisę^ taupomųjų sąskaitų miesteli0 (1100 m augStumoj).

ne i nojamo ^aįkag: nUo liepos 15 įkįadministravimą, 
turto paskolų operacijas, pre-l, • 1 pjūčio 20 d. Sąlygos: priimamikybinę anglų kalbą, nekilnoja- M4 met berniukai keli lr 
mojo turto teisę ir t.t.

Ed. Trečiokas Lietuvoje buvo
baigęs prekybos institutą Klai
pėdoje, dirbęs buhalteriu “Mais 
te”.

• Dr. Ant. Vasys, dėstąs 
Fordham universitete, atsiuntė 
savo straipsnį knygai 
pasaulėžiūra”.

išlaikymą visai neturtingiems 
parūpina pati įstaiga; kitiems 
— sulig susitarimo. Stovyklai 
vadovaus patys auklėtojai sale
ziečiai.

Prašymai siunčiami adresu: 
Instituto Salesiano Lituano,

Mano 1 Castelnuovo Don Bosco (Asti), 
Italia.

, * Apreiškimo parapijos šeš
kė jų, dalyvaujant 800 mokykli- tadieninė mokykla Brooklyne, 
nio jaunimo. Tai didžio ryžto ir N. Y., mokslo metų pabaigos 
uolių pastangų apvainikavimas, proga suvaidino humoristinį da-

Šių kultūrinių dienų iniciato
riai, organizatoriai ir dalyviai 
aukso raidėmis įrašo savo var
dus lietuvių kultūros istorijoje, ga.

lykėlį “Vaiduokliai”. Visa tai 
buvo skirta Maironio atminimui, 
jo 25 m. mirties sukakties pro-

I BOSTONO ŠOKfiJŲ ORUP®

Dalyvauja Tautinių Šokių šventėje Chicagoje, biri. 30 d. 2 vai. 30 min. International Amphiteatre patalpose

• Lietuvaitė laimėjo prancū
zų ambasados premiją. Putna
mo lietuvaičių seselių pensiona
te gyvenusi ir ten esančioje aka 
demijoje mokiusis Kristina Pap 
rockaitė baigė tą akademiją su 
pažymėjimu magna cum Įaudė. 
Jai suteiktos tokios pasižymėji
mo dovanos: 1) Auksinė saga 
už labai gerą religijos dalykų 
žinojimą ir atlikimą, 2) Antroji 
premija už prancūzų kalbą, 3) 
Amerikos prancūzų kalbos mo
kytojų teikiamas medalis, kaip 
trečioji premija regioniniame 
konkurse, 4) Prancūzų ambasa
dos pasiūlyta astuonių savaičių 
kelionė į Prancūziją, 5) Pirmo
ji premija už pasaulinę istoriją, 
6) Pasižymėjimo ženklas už la
bai gerą anglų kalbos mokėji
mą, 7) Speciali dovana už ketve 
rių metų išeitą piešimo kursą.

Ši mokinė baigė pirmąja Put- 
namo mieste esančią akademi
ją, vedamą prancūzų seselių. Ji • 
taip pat gerai išėjo lietuvių kal
bos ir literatūros kursą, veda
mą Putnamo lietuvaičių seselių.

• Adolfas Vingendorfas ke
ramikas, gyvenąs Hanau mies
te, Vokietijoje, turi vertingą ke 
ramikos gaminių kolekciją. Šis'- 
rinkinys yra susidaręs iš 1946- 
1950 m. Hanau liet. stovyklos 
gyvenimo — iki jos likvidavimo 
1950 m. A. Vingendorfas tuo 
metu buvo Hanau stovyklos ke
ramikos skyriaus vedėjas ir ruo
šė keramikos specialistus. Da
bar daro žygių sueiti į kontak
tą su Chicagoje ruošiama nuo
latine meno kūrinių .Čiurlionio 
vardo galerija, kuri galbūt ga
lėtų iš jo perimti tą kolekciją, 
vaizduojančią vienos lietuvių 
tremtinių stovyklos gyvenimą 
Vokietijoje po II Pasaulinio ka
ro.

• Apie Vytauto D. kovas su 
Aukso Orda kalbėjd dr. Marty-' 
nas Anysas Toronte savo pas
kaitoje, kuri buvo pakartota. 
Minimoje paskaitoje liečiami bu
vo tokie klausimai: Vytauto D. 
atsimetimas nuo lenkų karūnos 
ir Salyno sutartis, Vytauto su
sitarimas su buv. Aukso Ordos 
chanu Tochtamišu,. mūšis prie 
Vorkslos, Tochtamišo sūnų pa
naudojimas sprogdinti Aukso 
Ordą, Vytauto ilgamečio priešo 
emiro Edigey nugalėjimas, tai
kingo Krymo chanato įsteigi
mas, Lietuvos priėjimas prie Juo 
dųjų jūrų.

• Vysk. V. Brizgio knyga
“Trisdešimt meilės žodžių” jau 
išėjo iš spaudos. Veikalas savo 
nuoširdumu ir aktualiųjų da
barties gyvenimo klausimų pa
lietimu iš tikrųjų vertas dėme
sio. Nors ši knyga,, kaip pažy
mima, skiriama birželio mėn. 
Jėzaus Širdies garbinimo pamal
doms, bet reikia pabrėžti, jog 
ji savo aktualumo' nenustos Ir 
kitu laiku.

• Antarkčio tyrinėti neseniai 
išvyko aštuoni Kanados moks
lininkai. Jiems bus svarbu tyri
nėti geologijos, klimatologijos, 
geofizikos ir gynybos sritis. Eks 
pedicijos vadovas — dr. G. Hat- 
tersley-Smith, kuri^ yra ledy
nų specialistas. Antarktikoje 
bus siekiama įkurti pastovią me 
teorologijos stotį. Vėliau čia bus 
atliekami ir biologiniai tyrinėji
mai.

• Dr. M. Arštikaitytė, gyve
nanti Toronte, Kanadoje, birže
lio mėnesį dalyvavo Albertoj 
įvykusiame Kanados akių gydy
tojų specialistų suvažiavime. 
Čia ji skaitė paskaitą apie nau
ją metodą žvairų akių chirurgi
joje.

• Ralfo dešimtmečio minėji
mas, numatoma, bus rengiamas 
š. m. lapkričio 23 d. New Yorke. 
Bus kviečiami jame dalyvauti 
JAV prezidentas D. Eisenhowe- 
ris, New Yorko gubernatorius 
ir burmistras, kardinolas Spell- 
mapas ir kt.
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